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รายละเอียดของหลกัสตูร 

หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาจลุชีววิทยา 

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2559) 

 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวทิยาศาสตร ์ภาควชิาจุลชวีวทิยา และบณัฑติวทิยาลยั 

 

หมวดท่ี 1.  ข้อมลูทัว่ไป 

1. รหสัและช่ือหลกัสูตร 

ภาษาไทย: วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาจุลชวีวทิยา 

ภาษาองักฤษ:    Master of Science Program in Microbiology 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเตม็ (ภาษาไทย): วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (จุลชวีวทิยา) 

ชื่อย่อ (ภาษาไทย): วท.ม. (จุลชวีวทิยา) 

ชื่อเตม็ (ภาษาองักฤษ):    Master of Science (Microbiology) 

ชื่อย่อ (ภาษาองักฤษ):    M.Sc. (Microbiology) 

3. วิชาเอก 

สาขาวชิาจุลชวีวทิยา 

4. จาํนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสูตร 

ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ        

5. รปูแบบของหลกัสูตร 

5.1 รปูแบบ 

หลกัสตูรระดบัปรญิญาโท แผน ก แบบ ก 1  และ แผน ก แบบ ก 2  

5.2 ภาษาท่ีใช้ 

ภาษาไทย และภาษาองักฤษบางรายวชิา 

5.3 การรบัเข้าศึกษา 

รบันกัศกึษาไทย และนกัศกึษาชาวต่างประเทศทีส่ามารถใชภ้าษาไทยได ้

5.4 ความรว่มมือกบัสถาบนัอ่ืน 

ไม่ม ี

5.5 การให้ปริญญาแก่ผูส้าํเรจ็การศึกษา  

ใหป้รญิญาเพยีงสาขาวชิาเดยีว  

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมติั/เหน็ชอบหลกัสูตร 

เป็นหลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2559 จากหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาจุลชวีวทิยา พ.ศ. 2554   

คณะกรรมการกลัน่กรองหลกัสตูรของมหาวทิยาลยั เหน็ชอบในการประชุมครัง้ที ่9/2559 วนัที ่8 กรกฎาคม 2559 

สภามหาวทิยาลยั อนุมตัหิลกัสตูรในการประชมุครัง้ที ่10/2559 วนัที ่5 ตุลาคม 2559 

เปิดสอน ภาคการศกึษา ตน้ ปีการศกึษา 2559   
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7. ความพรอ้มในการเผยแพรห่ลกัสูตรท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิในปีการศกึษา 2560 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลงัสาํเรจ็การศึกษา 

(1) อาจารยป์ระจาํของสถาบนัอุดมศกึษา และมธัยมศกึษา      

(2) นกัวชิาการและนกัวจิยัในบรษิทัเอกชน และหน่วยงานราชการ 

(3) ทาํธุรกจิสว่นตวัเกีย่วกบัจุลนิทรยีเ์พื่อประยุกตใ์ชท้างอาหาร การเกษตร สิง่แวดลอ้ม และอุตสาหกรรม 

9. ช่ือ เลขประจาํตวับตัรประชาชน ตาํแหน่ง และคณุวฒิุการศึกษาของอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสูตร 

[ระบุรายชื่ออาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรในตาราง ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัปรญิญาโท]        

1 นายโสภณ บุญลอื  รองศาสตราจารย ์ วท.บ. (ชวีวทิยา) 

    วท.ม. (จุลชวีวทิยา) 

    Ph.D. (Applied Biosciences) 

2 นางวไิลลกัษณ์ ศริพิรอดุลศลิป์  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ วท.บ. (ชวีวทิยา) 

    M.Sc. (Microbiology) 

    Ph.D. (Microbiology) 

3 นางอชัฌา อรอนิทร ์  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ Vordiplom Biology  

    Diplom Biology (Molecular 

Biology) 

    Dr.rer.nat. (Molecular 

Biology) 
 

 

10. สถานท่ีจดัการเรียนการสอน 

คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น      

11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพฒันาท่ีจาํเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

11.1  สถานการณ์หรอืการพฒันาทางเศรษฐกิจ  

             กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีแผนการพฒันากําลงัคนด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจําปี

งบประมาณ 2558 โดยเน้นเรื่องการพฒันาและส่งเสรมิการใชป้ระโยชน์จากวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีการวจิยัและพฒันา 

และนวตักรรม โดยสง่เสรมิระบบการเรยีนการสอนทีเ่ชื่อมโยงระหว่างวทิยาศาสตร ์(S) เทคโนโลย ี(T) วศิวกรรมศาสตร ์

(E) และคณิตศาสตร์ (M) หรือ STEM สนับสนุนให้มีการทํางานเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการทํางาน (Work 

integrated Learning; WiL) โดยสนับสนุนใหบุ้คลากรด้านการวจิยัของภาครฐัสามารถไปทํางานในภาคเอกชน (Talent 

Mobility) ซึง่มุ่งเน้นสนบัสนุนใหม้กีารทําวจิยัร่วมระหว่างหน่วยงาน และสถานศกึษาของรฐั กบัอุตสาหกรรมขนาดกลาง

และขนาดย่อม เพื่อเป็นการฝึกฝนกําลงัคนใหม้คีวามชํานาญ และสามารถนําผลการศกึษาไปใช้ประโยชน์ไดอ้ย่างเป็น

รูปธรรม ในอุตสาหกรรมของประเทศ ซึง่เป็นประโยชน์ต่องานด้านวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและนําไปสู่การเพิม่ขดี

ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศได ้นอกจากน้ี จากขอ้มลูของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 

(พ.ศ. 2560-2564) รายงานสถานการณ์การพฒันาวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวจิยั และนวตักรรมของประเทศว่า ประเทศ

ไทยมกีารลงทุนดา้นการวจิยัและพฒันาเพิม่ขึน้ โดยเป็นการลงทุนวจิยัและพฒันาจากภาครฐัประมาณรอ้ยละ 53 และจาก

ภาคเอกชนประมาณรอ้ยละ 47 แต่ในขณะเดยีวกนับุคลากรดา้นการวจิยัและพฒันาของประเทศยงัมจีาํนวนไม่เพยีงพอ 

ต่อการสง่เสรมิการพฒันาวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวจิยั และนวตักรรมในระดบักา้วหน้า เมื่อพจิารณาถงึการพฒันาดา้น

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและการวจิยั พบว่าสาขาวชิาจุลชีววิทยานับว่าเป็นอีกสาขาหน่ึง ที่มีบทบาทสําคญัต่อการ

พฒันาเศรษฐกจิของประเทศ ซึง่สามารถนําไปใชแ้กปั้ญหาดา้นเศรษฐกจิ พลงังาน และสิง่แวดลอ้มได ้ตวัอย่างเช่น การ
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ผลติอาหาร และการแปรรูปอาหารทีม่คีวามปลอดภยัและถูกสุขอนามยั การผลติผลติผลทางการเกษตรเพื่อเพิม่มูลค่า 

และความปลอดภยัของสนิคา้ดว้ยการทําเกษตรอนิทรยี ์โดยการใชปุ้๋ ยอนิทรยีแ์ละปุ๋ ยชวีภาพ การคน้หาและผลติแหล่ง

พลงังานทดแทน โดยการพฒันาเชือ้เพลงิชวีภาพและชวีมวล นอกจากน้ีรฐับาลยงัไดว้างนโยบายเพื่อการนําทรพัยากร

ชวีภาพมาใชป้ระโยชน์ดา้นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการผลติสนิค้าอุตสาหกรรมเกษตร ทําการเกษตร การผลติพลงังานและ

การแกปั้ญหาสิง่แวดลอ้ม เพื่อสรา้งความมัน่คงดา้นอาหาร พลงังาน สขุภาพและสรา้งมลูค่าทางเศรษฐกจิ รวมทัง้ใหก้าร

คุม้ครองเพื่อให้เกดิความปลอดภยัทางชวีภาพ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์จงึต้องอาศยัองคค์วามรู้ทางด้านจุลชวีวทิยา 

โดยใชจุ้ลนิทรยีห์รอืผลติภณัฑ์จากจุลนิทรยี์เขา้มาช่วยในการแก้ปัญหาได ้ภาควชิาจุลชวีวทิยาได้เลง็เหน็ความสําคญั

เหล่าน้ี จึงต้องการพัฒนานักศึกษาในระดบัปรญิญาโทให้เป็นนักวิจยัที่มีศกัยภาพสูงในการทําวจิยัที่ครอบคลุมทาง      

จุลชีววิทยา ทัง้จุลชีววิทยาทางการเกษตร อุตสาหกรรม อาหาร พลงังาน และสิง่แวดล้อม เพื่อให้นักศึกษาที่จบไป

สามารถทาํงานเป็นนกัวจิยัทีม่คุีณภาพ ซึง่เป็นการเพิม่จาํนวนนกัวจิยัทีม่คุีณภาพใหเ้พยีงพอต่อการพฒันาเศรษฐกจิและ

และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตไิดใ้นอนาคต 

11.2 สถานการณ์หรอืการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 

ปัจจุบนัสาขาวชิาจุลชีววทิยา เขา้มาเกี่ยวขอ้งกบัสถานการณ์ด้านอาหาร การผลติพลงังานทดแทนและการ

บาํบดัรกัษาสิง่แวดลอ้ม ซึง่ถอืว่าเป็นปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ะพฒันาคุณภาพชวีติความเป็นอยู่ และเศรษฐกจิของประชาชนชาว

ไทยให้ดขีึ้น ยกตัวอย่างเช่น การผลิตสนิค้าการเกษตรเพื่อการบรโิภคในประเทศและการส่งออก ที่มีคุณภาพและมี

มาตรฐานเป็นที่ยอมรบัต่อนานาประเทศ จําเป็นต้องเริม่ตัง้แต่กระบวนการผลติและการตรวจสอบสนิค้า เช่น การผลติ

ผลติผลทางการเกษตรแบบเกษตรอนิทรยีด์้วยการใช้ปุ๋ยชวีภาพและปุ๋ ยหมกัจากจุลนิทรยี์ และการกําจดัศตัรูพืชด้วย

จุลนิทรยี ์และตรวจสอบคุณภาพสนิคา้การเกษตรดา้นจุลนิทรยี ์โดยต้องปราศจากการปนเป้ือนจากจุลนิทรยีก่์อโรค ดา้น

พลงังานนัน้พบว่าพลงังานทดแทน เช่น เอทธานอล เมทธานอล มเีทน และไบโอดเีซลลว้นแลว้แต่เกดิจากกระบวนการ

ผลิตที่มจีุลนิทรยี์เข้ามาเกี่ยวขอ้งทัง้สิ้น นอกจากน้ีการบําบดัสารพิษที่เจอืปนในสิง่แวดล้อมและของเสยีจากโรงงาน

อุตสาหกรรมและชุมชน จําเป็นต้องอาศยักจิกรรมจากจุลนิทรยี ์ทัง้ทีพ่บในธรรมชาตแิละทีเ่ตมิเขา้ไปในระบบ เพื่อเพิม่

ประสทิธภิาพการบาํบดั การใชป้ระโยชน์จากจุลนิทรยีเ์หล่าน้ีจาํเป็นต้องอาศยัองคค์วามรูด้า้นจุลชวีวทิยาทีถู่กตอ้ง ไม่ว่า

จะเป็นเทคนิคและวธิกีารเพาะเลีย้ง ตลอดจนวธิกีารใชป้ระโยชน์จากจุลนิทรยีเ์หล่าน้ี ทัง้น้ีเพื่อรกัษาสมดุลของธรรมชาต ิ

หากมจีํานวนของจุลนิทรยี์เหล่าน้ีในธรรมชาตมิากเกนิไป นอกจากน้ีกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยไีด้ประกาศ

พระราชบญัญตัสิ่งเสรมิวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีพ.ศ. 2551 โดยกําหนดใหส้าขาการเพาะเลีย้งจุลนิทรยีแ์ละ

การใชจุ้ลนิทรยีท์ีก่่อใหเ้กดิโรค เป็นสาขาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุม ผูท้ีจ่ะประกอบวชิาชพีดงักล่าวตอ้ง

มใีบอนุญาตที่ออกให้โดยสภาวชิาชพีวทิยาศาสตร ์และเทคโนโลย ีซึง่ผู้มสีทิธิร์บัใบอนุญาตต้องผ่านการทดสอบความ

รอบรูท้างดา้นการจดัการ และการเพาะเลีย้งจุลนิทรยีก่์อโรคในมนุษย ์สตัว ์และพชื ซึง่ออกขอ้สอบโดยคณะอนุกรรมการ

ของสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีดงันัน้หากไม่มอีงคค์วามรูท้ีถู่กตอ้งอาจทําใหเ้กดิผลเสยีต่อชวีติ เศรษฐกจิที่

อยู่ในชุมชนระดับท้องถิ่นและประเทศได้ และรวมทัง้ไม่สามารถมีใบอนุญาตไว้ในครอบครองได้ ดังนัน้ภาควิชา          

จุลชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น ได้เลง็เหน็ความสาํคญัดงักล่าวจงึไดป้รบัปรุงเน้ือหาในหลกัสตูร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ปรับปรุงใหม่  ปี  พ.ศ. 2559 เพื่ อที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้

ความสามารถทัง้ทางทฤษฎีและปฏิบตัิ ตลอดจนการฝึกทักษะในการนําเสนองานวิจยัเป็นภาษาองักฤษในรายวชิา

สมัมนา เพื่อประโยชน์ในการเป็นนักวิจยัในสาขาวิชาจุลชีววิทยาที่มีศกัยภาพสามารถทํางานในบริษัทข้ามชาติได ้

โดยเฉพาะในประเทศประชาคมอาเซยีน ซึ่งเป็นการตอบสนองความต้องการของประเทศในการนําความรู้ที่ได้ไปใช้

ประโยชน์ไดอ้ย่างมจีรรยาบรรณนกัวจิยั และวชิาชพี อนัเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศชาตแิละสงัคมต่อไป 

 

 

 

 



 มคอ. 2 

-4- 

12. ผลกระทบจากขอ้ 11 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจของสถาบนั 

12.1 การพฒันาหลกัสูตร 

ภาควชิาจุลชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสําคญัและความจําเป็นในการผลติมหาบณัฑิต 

สาขาวชิาจุลชวีวทิยา ใหม้คีวามรูด้า้นทฤษฎแีละความสามารถดา้นปฏบิตัอิย่างแทจ้รงิ สามารถนําองคค์วามรูเ้หล่าน้ีไป

ปฏบิตัแิละใชง้าน เพื่อแกปั้ญหาดา้นต่างๆ ทัง้ในระดบัทอ้งถิน่และประเทศไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ไดแ้ก่ ปัญหาการผลติ

สนิค้าการเกษตรที่ไม่มีคุณภาพ การผลติพลงังานทดแทน ตลอดจนการรกัษาสภาพแวดล้อม เป็นต้น การปรบัปรุง

หลกัสตูรในครัง้น้ี เพื่อรองรบันักศกึษาทีม่คีวามสนใจทางดา้นจุลชวีวทิยา ใหม้คีวามรูข้ ัน้สงู ดา้นทฤษฎทีางจุลชวีวทิยา

ในระดบัทีด่ขี ึน้ เพื่อความพรอ้มในการทาํวจิยัและสามารถเพิม่ทกัษะความชาํนาญในการทาํวจิยั ในการศกึษาต่อในระดบั

ที่สงูขึน้ ตลอดจนสามารถนําองค์ความรู้ที่ได้รบัจากการศึกษาวิจยั ไปใช้ประโยชน์ในอาชีพการงานได้อย่างถูกต้อง 

ภายหลงัการสาํเรจ็การศกึษาในหลกัสตูรน้ีแลว้ นอกจากน้ีภาควชิาฯ ยงัมคีวามพรอ้มทัง้ทางดา้นคณาจารย์ทีม่คีวามรู ้

ความสามารถในด้านต่างๆ เช่น จุลชีววิทยาทางอาหาร จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม จุลชีววิทยาทางการเกษตร และ         

จุลชวีวทิยาดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนภาควชิาฯ มคีวามพรอ้มด้านอุปกรณ์และครุภณัฑ ์ที่สามารถรองรบั

และผลตินักศกึษามหาบณัฑิต สาขาวชิาจุลชวีวทิยา ได้อย่างมคุีณภาพ อนัเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศชาติ

ต่อไปในอนาคต 
12.2  ความเก่ียวขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 

ด้วยนโยบายของมหาวิทยาลยัขอนแก่น กําหนดการพฒันาสู่ความเป็นเลิศทางด้านวชิาการและวิจยัที่เป็น
ศูนย์กลางของแหล่งความรู้และขอ้มูลการวจิยัในภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและอาเซียน โดยมีเป้าหมายไต่ระดบั
มหาวทิยาลยัที่มชีื่อติดลําดบั 3 ของประเทศ และลําดบัที่ 400 ของโลก โดยเน้นการผลติมหาบณัฑิตและงานวจิยัที่มี
คุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อการสรา้งความร่วมมอืระหว่างประเทศ และสามารถแกปั้ญหาต่างๆ ทัง้ในระดบัทอ้งถิน่และ
ประเทศได้อย่างมีประสทิธภิาพ ภาควชิาฯ ได้ตระหนักถึงความสําคญัเหล่าน้ีเสมอ ดงันัน้จงึปรบัปรุงหลกัสูตรวทิยา
ศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวชิาจุลชวีวทิยา ใหม้คีวามทนัสมยั และมหาบณัฑติทีไ่ดร้บัปรญิญาสาขาวชิาน้ี ต้องเป็นผูท้ีม่ ี
ความรูด้า้นทฤษฎแีละมคีวามสามารถที่จะปฏบิตัิงานวจิยัดา้นจุลชวีวทิยาไดอ้ย่างถูกต้องและมปีระสทิธภิาพ ตลอดจน
สามารถนําองคค์วามรูไ้ปใชป้ระโยชน์เพื่อแก้ปัญหาดา้นต่างๆ เพื่อการพฒันาท้องถิน่และประเทศ นําพามหาวทิยาลยั
ไปสูค่วามเป็นเลศิดา้นวชิาการและวจิยั ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัในระดบัประเทศอาเซยีน และระดบัโลก ต่อไปในอนาคต 

13. ความสมัพนัธ ์(ถ้ามี) กบัหลกัสตูรอ่ืน ท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบนั 

ไม่ม ี

 

หมวดท่ี 2.  ข้อมลูเฉพาะของหลกัสตูร 

1. ปรชัญา ความสาํคญั และวตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร 

1.1 ปรชัญา 

หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาจุลชวีวทิยา (หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2559) มุ่งมัน่ใหบ้ณัฑติมคีวามรู้

ทางดา้นจุลชวีวทิยา มคีวามสามารถทางวชิาการในเชงิลกึ สรา้งองคค์วามรู ้และสามารถนําไปประยุกตใ์ชเ้พื่อตอบสนอง

ความตอ้งการของชุมชนระดบัทอ้งถิน่ และประเทศ โดยมจีติสาํนึกและปฏบิตัติามจรรยาบรรณทางวชิาการและหรอืวชิาชพี 

ดว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติ 

1.2 วตัถปุระสงค ์

      หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาจุลชวีวทิยา (หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2559) เป็นหลกัสตูรทีมุ่่งเน้น

การทาํวจิยัอย่างมคุีณภาพ มวีตัถุประสงคเ์พื่อผลติมหาบณัฑติ สาขาจุลชวีวทิยา ทีม่คุีณสมบตัดิงัน้ี  

(1) มคีวามรู ้ความสามารถเชงิลกึในดา้นจุลชวีวทิยา 

(2) มคีวามคดิรเิริม่ มคีวามรู ้สามารถวเิคราะห ์และสงัเคราะห ์และมคีวามสามารถในการดําเนินการวจิยัและ

พฒันาวทิยาการทางดา้นจุลชวีวทิยาทัง้ทางทฤษฎแีละปฏบิตัอิยา่งมปีระสทิธภิาพ และสามารถนําไปสูก่าร

ประยุกตใ์นการพฒันาประเทศ 
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(3) มคีวามสามารถทางวชิาการในการแก้ปัญหาที่เกดิขึน้ ในงานที่เกี่ยวขอ้งกบัจุลชวีวทิยาบนรากฐาน ของ

กระบวนการทางวทิยาศาสตรภ์ายใตข้อบเขตของเหตุผลและความเป็นไปไดต้ามหลกัวชิาการ 

(4) มคีวามสามารถในการถ่ายทอด เผยแพร่และแลกเปลีย่นความรูท้างดา้นจุลชวีวทิยา 

(5) มจีติสาํนึกทีด่ใีนการนําความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ดว้ยความซื่อสตัย ์สุจรติ มคุีณธรรม จรยิธรรม และสามารถ

ทาํงานร่วมกบัผูอ้ื่น 

 

2. แผนพฒันาปรบัปรงุ 

 

แผนการพฒันา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ีความสาํเรจ็ 

1. การพฒันาการเรยีน การสอน - อาจารยท์ุกคนโดยเฉพาะอาจารย์

ใหม่ตอ้งเขา้อบรมในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัหลกัสตูร อย่างน้อย 1 ครัง้ ตามที่

มหาวทิยาลยักาํหนด ไดแ้ก่ การสอน

รปูแบบต่างๆ และการวดัผล

ประเมนิผล การจดัทาํ มคอ. 3 และ 5 

ทัง้น้ีเพื่อใหม้คีวามรูค้วามสามารถใน

การประเมนิผลตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒทิีผู่ส้อนจะตอ้งสามารถวดัและ

ประเมนิผลไดเ้ป็นอย่างด ี

- จาํนวนอาจารยท์ุกคนทีเ่ขา้ร่วมอบรมใน

หลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนการสอน 

- จาํนวนรายวชิาทีไ่ดจ้ดัทาํ มคอ. 3 และ 5 

ในแต่ละภาคการศกึษา 

- ผลการประเมนิทีไ่ดจ้ากการประเมนิของ

นกัศกึษา ไมต่ํ่ากว่า 3.0 จากคะแนนเตม็ 

5.0 

2. การบรกิารวชิาการและการวจิยั 

 

 

 

 

 

 

- สนบัสนุนบุคลากรทัง้สายผูส้อน 

และสายสนบัสนุนใหท้าํงานบรกิาร

วชิาการแก่องคก์รภายนอก ดา้นการ

ตรวจวเิคราะหท์างจุลชวีวทิยา 

ภายใตโ้ครงการอบรมทางจุลชวีวทิยา

แก่กลุ่มแม่บา้น และวสิาหกจิชมุชน 

อย่างน้อย 1 โครงการต่อคนต่อปี  

- สนบัสนุนใหอ้าจารยใ์นหลกัสตูรทุก

คนหาทนุวจิยัจากแหล่งทุนภายนอก 

และภายในมหาวทิยาลยั อย่างน้อย 1 

โครงการต่อคนต่อปี 

 

- จาํนวนอาจารยแ์ละบุคลากรสาย

สนบัสนุนทีใ่หบ้รกิารวชิาการแก่หน่วยงาน

ภายนอกมหาวทิยาลยั 

- จาํนวนตวัอย่างทีไ่ดร้บัการตรวจ

วเิคราะหด์า้นจุลชวีวทิยา 

- จาํนวนกลุ่มผูใ้ชบ้รกิารตรวจวเิคราะห์

ทางจุลชวีวทิยา 

- จาํนวนงานวจิยัต่ออาจารยใ์นหลกัสตูร 

อย่างน้อย 1 เรื่องต่ออาจารย ์1 คน ต่อปี 
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แผนการพฒันา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ีความสาํเรจ็ 

2. การบรกิารวชิาการและการวจิยั 

 

 

 

 

 

 

-ภาควชิาฯ สง่เสรมิใหบุ้คลากรได ้

ตพีมิพผ์ลงานเผยแพร่ใน

วารสารวชิาการระดบันานาชาติ

นําเสนอผลงานทางวชิาการในระดบั

นานาชาต ิอย่างน้อย 1 เรื่องต่อคน

ต่อปี  

- จดัอบรมเชงิปฏบิตักิาร หรอืประชุม

วชิาการในระดบันานาชาต ิและสรา้ง

ความร่วมมอืทางวชิาการกบั

มหาวทิยาลยัในต่างประเทศทัง้การ

จดัทาํ MOU อย่างน้อย 1 ครัง้ต่อรอบ

การปรบัปรุงหลกัสตูร  

- การจดัทาํโครงการแลกเปลีย่น

นกัศกึษา อย่างน้อย 1 เรื่องต่อ

อาจารยท์ัง้หมดต่อปี 

- จาํนวนบทความวชิาการในระดบั

นานาชาตใินฐานขอ้มลู ISI ทีม่ค่ีา Impact 

factor และ Scopusต่อจาํนวนอาจารย์

ประจาํหลกัสตูร 

- จาํนวนเรื่องวจิยัทีนํ่าเสนอในการประชุม

ทางวชิาการในระดบันานาชาตต่ิออาจารย์

ทัง้หมด และต่ออาจารยป์ระจาํหลกัสตูรแต่

ละท่าน 

- จาํนวนโครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร 

หรอืการประชมุวชิาการในระดบันานาชาติ

ต่อรอบการปรบัปรุงหลกัสตูร 

- จาํนวนโครงการแลกเปลีย่นนกัศกึษา

ต่างชาตต่ิอปี 

- จาํนวนนกัศกึษาแลกเปลีย่นทัง้ชาวไทย 

และต่างชาตต่ิอปี 

 - สง่เสรมิใหม้กีารพฒันางานวจิยั

ร่วมกบัโรงงานอุตสาหกรรม และ

วสิาหกจิชุมชน อย่างน้อย 1 เรื่องต่อ

อาจารยท์ัง้หมดต่อปี อนัเป็นการนํา

ความรูท้ีไ่ดไ้ปใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิ และ

เป็นการทาํประโยชน์ใหแ้ก่ชมุชน

ทอ้งถิน่ และสามารถนํางานวจิยัไปสู่

เชงิพาณิชยไ์ดอ้ย่างเป็นรปูธรรม  

- จาํนวนโครงการวจิยั หรอืกจิกรรมความ

ร่วมมอืระหว่างบรษิทัเอกชนกบัอาจารยใ์น

ภาควชิาอย่างน้อย 1 โครงการต่ออาจารย์

ทัง้หมด และต่ออาจารยแ์ต่ละท่าน 

- จาํนวนโครงการความร่วมมอืในระดบั

ชุมชนทอ้งถิน่ ทีม่อีาจารยใ์นภาควชิาเป็น

ทีป่รกึษาหรอืเป็นหวัหน้าโครงการ 

3. การพฒันานกัศกึษา - สนบัสนุนและสง่เสรมิใหน้กัศกึษา

เสนอผลงานวจิยั และตพีมิพบ์ทความ

วจิยัทัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ

อย่างน้อย 1 เรื่องต่อคนต่อหลกัสตูร  

- จาํนวนเรื่องของงานวจิยัทีนํ่าเสนอใน

การประชุมวชิาการทัง้ในระดบัชาต ิและ

นานาชาต ิ

- จาํนวนบทความวจิยัทีต่พีมิพ ์เผยแพร่ใน

วารสารวชิาการระดบัชาต ิและระดบั

นานาชาต ิ

- สง่เสรมินกัศกึษาใหท้าํวจิยัใน

ต่างประเทศ อย่างน้อย 1 ครัง้ต่อ

นกัศกึษา 10 คนต่อหลกัสตูร 

- จาํนวนนกัศกึษาทีไ่ดร้บัทุนสนบัสนุน ให้

ทาํการวจิยัในต่างประเทศ 

- เชญิผูท้รงคุณวุฒทิัง้ชาวไทยและ

ต่างชาตมิาบรรยายพเิศษ อย่างน้อย 

1 คนต่อปี 

- จาํนวนผูท้รงคุณวุฒทิัง้ชาวไทยและ

ต่างชาตทิีเ่ชญิมาบรรยายพเิศษอย่างน้อย 

1 คนต่อปี 
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หมวดท่ี 3.  ระบบการจดัการศึกษา การดาํเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 

1.    ระบบการจดัการศึกษา 

1.1 ระบบ 
ระบบการจดัการศกึษาเป็นแบบทวภิาค ซึ่งเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับ

บณัฑติศกึษา พ.ศ. 2559 หมวดที ่2 ขอ้ 7 (ภาคผนวนก 4) หรอืเป็นไปตามระเบยีบทีม่หาวทิยาลยัขอนแก่นปรบัปรุงใหม่ 

1.2 การจดัการศึกษาภาคพิเศษ 
เป็นไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา ของมหาวทิยาลยั 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ไม่ม ี

2. การดาํเนินการหลกัสูตร 

2.1 วนั-เวลาในการดาํเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศกึษาตน้             เดอืนสงิหาคม – เดอืนธนัวาคม 

ภาคการศกึษาปลาย          เดอืนมกราคม – เดอืนพฤษภาคม 

ภาคการศกึษาภาคพเิศษ    เดอืนมถุินายน – เดอืนกรกฎาคม (ถา้ม)ี 

2.2 คณุสมบติัของผูเ้ข้าศึกษา 

ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2559 หมวดที ่5 ขอ้ 21.2 

(ภาคผนวกที ่4) หรอืเป็นไปตามระเบยีบทีจ่ะปรบัปรุงใหม ่

หลกัสูตรแผน ก แบบ ก 1 ผูม้สีทิธิเ์ขา้ศกึษาตอ้งมคุีณสมบตัดิงัน้ี 

(1) เป็นผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีทางสาขาวชิาจุลชวีวทิยา หรอืสาขาวชิาอื่นทีเ่รยีนวชิาดา้นจุลชวีวทิยา

มาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ ดว้ยคะแนนเฉลีย่สะสมไม่น้อยกว่า 3.25 และมผีลงานวจิยัตพีมิพใ์นระดบัชาตหิรอื

นานาชาตอิย่างน้อย 1 เรื่อง 

(2) ผูท้ีไ่ม่มคุีณสมบตัติรงตามทีก่ล่าวไวต้ามขา้งตน้ อาจไดร้บัการพจิารณาใหส้มคัรเขา้ศกึษาได ้ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัดุลย

พนิิจของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาจุลชวีวทิยา 

หลกัสูตรแผน ก แบบ ก 2 ผูม้สีทิธิเ์ขา้ศกึษาตอ้งมคุีณสมบตัดิงัน้ี 

(1) เป็นผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีหรอืคาดว่าจะสาํเรจ็การศกึษาขัน้ปรญิญาตร ีหลกัสตูรปรญิญาตรทีาง

สาขาวชิาจุลชวีวทิยา ชวีวทิยา ชวีเคม ีหรอืสาขาวชิาอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง ดว้ยคะแนนเฉลีย่สะสมไม่ตํ่ากว่า 2.50 

(2) ผูท้ี่ไม่มคุีณสมบตัิตรงตามที่กล่าวไวต้ามขา้งตน้ อาจไดร้บัพจิารณาใหส้มคัรเขา้ศกึษาได ้ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัดุลย

พนิิจของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาจุลชวีวทิยา 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

นักศกึษาทีเ่ขา้ศกึษาในหลกัสตูรอาจมคีวามรูพ้ืน้ฐานทัง้ทฤษฎแีละปฏบิตักิารทางจุลชวีวทิยาทีไ่ม่เพยีงพอ และไม่

ถูกตอ้ง รวมทัง้ขาดทกัษะ และความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษในดา้นการอ่านและเขยีนซึง่อาจมอุีปสรรคต่อการศกึษาอยู่

บา้ง แต่หากไดร้บัการเรยีนรูเ้พิม่เตมิกจ็ะทาํใหส้ามารถพฒันาความรู ้และทกัษะเหล่าน้ีได ้ 

2.4 กลยุทธใ์นการดาํเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ขอ้จาํกดัของนักศึกษาในขอ้ 2.3 

นักศกึษาทีเ่ขา้เรยีนในหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาจุลชวีวทิยา (หลกัสตูร ปรบัปรุง 2559) ต้องลง

เรยีนรายวชิาพืน้ฐานในระดบัปรญิญาตรเีพิม่เตมิบางรายวชิา ตามความเหน็ชอบของคณะกรรมการสอบคดัเลอืกของภาควชิา 

โดยไม่นบัหน่วยกติ (AU) เพื่อปรบัพืน้ฐานความรูด้า้นทฤษฎแีละปฏบิตักิารทางจุลชวีวทิยา และสาํหรบันกัศกึษาทีข่าดทกัษะ

ทางดา้นการใช้เครื่องมอืวทิยาศาสตร ์ภาควชิาฯ ไดจ้ดัใหม้กีารอบรมเชงิปฏบิตักิารการใชเ้ครื่องมอื และเทคนิคพืน้ฐานทาง 

จุลชวีวทิยา สาํหรบัความรูด้า้นภาษาองักฤษ นักศกึษาสามารถเลอืกลงทะเบยีนเรยีนในรายวชิาเลอืกสาํหรบับณัฑติศกึษาที่

เปิดสอนในมหาวทิยาลยัขอนแก่น และสามารถลงทะเบยีนเรยีนในรายวชิา 327 312 Scientific Papers Interpretation and 

Writing ทีภ่าควชิาฯ เปิดสอน โดยไม่นบัหน่วยกติ (AU)   



 มคอ. 2 

-8- 

2.5 แผนการรบันักศึกษาและผูส้าํเรจ็การศึกษาในระยะ 5 ปี 

จาํนวนนกัศกึษา 
จาํนวนนักศึกษาแต่ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 

 ก 1 ก 2 ก 1 ก 2 ก 1 ก 2 ก 1 ก 2 ก 1 ก 2 

ปีที ่1 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 

ปีที ่2 - - 2 15 2 15 2 15 2 15 

รวม 2 15 4 30 4 30  30 4 30 

คาดว่าจะสาํเรจ็การศกึษา - - 2 15 2 15 2 15 2 15 
 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 

 ประมาณการรายรบั ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 

ค่าธรรมเนียมการศกึษา 425,000 850,000 850,000 850,000 850,000 

งบประมาณแผ่นดนิ - - - - - 

ค่าธรรมเนียมการวจิยัระดบัปรญิญาโท 
(50,000 บาทต่อคนต่อภาคการศกึษา) 

850,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 

รวมรายรบั 1,275,000 2,550,000 2,550,000 2,550,000 2,550,000 

 ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 

งบใช้สอย ตอบแทนและวสัด ุ

- งบดาํเนินการ 

 
225,000 

 
225,000 

 
225,000 

 
225,000 

 
225,000 

- ค่าใชจ้่ายของผูท้รงคุณวุฒ ิมาบรรยาย

พเิศษ (สองครัง้ต่อปี) 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

- ค่าใชส้อยอื่น ๆ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

- ค่าวสัดุ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

- งบครุภณัฑ ์ 965,000 2,155,000 2,155,000 2,155,000 2,155,000 

ค่าตอบแทน      

- ค่าตอบแทนกรรมการภายใน สอบ

วทิยานิพนธ ์(2,000 บาทต่อคน) 

- 34,000 34,000 34,000 34,000 

- ค่าตอบแทนกรรมการที ่ 

ปรกึษาวทิยานิพนธ ์(2,000 บาทต่อคน) 

- 34,000 34,000 34,000 34,000 

- ค่าตอบแทนกรรมการสอบ 

วทิยานิพนธ ์ของผูท้รงวุฒ ิภายนอก 

(1,000 บาทต่อคน) 

- 17,000 17,000 17,000 17,000 

รวมรายจ่าย 1,275,000 2,550,000 2,550,000 2,550,000 2,550,000 

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาในการดําเนินการหลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2   

ประมาณการค่าใชจ้่ายต่อหวันกัศกึษาในการดาํเนินการหลกัสตูร 240,000 บาท/หลกัสตูร 
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหวันักศึกษาต่อหลกัสูตร 120,000 บาท/ปี/คน 
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2.7 ระบบการศึกษา 

ระบบการศกึษาเป็นแบบชัน้เรยีน  

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวิทยาลยั 

ใหเ้ป็นไปตามประกาศบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที ่22/2550) เรื่อง การเทยีบโอนรายวชิาและค่า

คะแนนของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา จากการศึกษาในระบบ  (รายละเอียดในภาคผนวกที่  5) และระเบียบ

มหาวทิยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ยการลงทะเบยีนเรยีนขา้มมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2541 (รายละเอยีดในภาคผนวกที ่6) หรอืเป็นไป

ตามระเบยีบ/หรอืประกาศฯทีจ่ะปรบัปรุงใหม ่

3. หลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน 

3.1 หลกัสูตร 

3.1.1 จาํนวนหน่วยกิต  

         แผน ก แบบ ก 1   รวมตลอดหลกัสตูรไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกติ 

 แผน ก แบบ ก 2   รวมตลอดหลกัสตูรไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกติ  

 

3.1.2 โครงสรา้งหลกัสูตร 

จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 
จาํนวนหน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 

1)  หมวดวชิาบงัคบั 2 (ไม่นบัหน่วยกติ)              12 

2)  หมวดวชิาเลอืก - 9 

3)  วชิาวทิยานิพนธ ์ 36 15 

รวม 36 36 
 

3.1.3  รายวิชา 

3.1.3.1 รายวิชาสาํหรบัหลกัสูตร แผน ก แบบ ก 1 

 3.1.3.1.1 หมวดวิชาบงัคบั                                                           ไม่นับหน่วยกิต (AU) 

                                   **327 891 สมัมนาทางจุลชวีวทิยา 1                                   1(1-0-2) 

                                                  Seminar in Microbiology I 

                                           **327 892 สมัมนาทางจุลชวีวทิยา 2                                   1(1-0-2) 

                                                  Seminar in Microbiology II 

 

3.1.3.2 รายวิชาสาํหรบัหลกัสูตร แผน ก แบบ ก 2 

                 3.1.3.2.1  หมวดวิชาบงัคบั                                                 รวม       12 หน่วยกิต 

                                 *327 717  จุลชวีวทิยาขัน้สงู                                         2(2-0-4) 

                     Advanced Microbiology 

                                 *327 718  จุลชวีวทิยาประยุกตข์ ัน้สงู                               2(2-0-4)                                       

                     Advanced Applied Microbiology 

                               **327 721  จุลชวีวทิยาระดบัโมเลกุล                                  2(2-0-4) 

                                     Molecular Microbiology   

                                             **327 772   ระเบยีบวธิวีจิยัทางจุลชวีวทิยา                           2(1-3-5) 

                Research Methods in Microbiology 
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**327 775   การใชเ้ครื่องมอืสาํหรบัจุลชวีวทิยาขัน้สงู               2(1-3-5) 

                                               Instrument Usages for Advanced Microbiology               

                               **327 891   สมัมนาทางจุลชวีวทิยา  1           1(1-0-2) 

                                     Seminar in Microbiology I 

                    **327 892   สมัมนาทางจุลชวีวทิยา  2           1(1-0-2) 

                                                Seminar in Microbiology II 

 

หมายเหต ุ  * รายวชิาใหม ่

                                 **  รายวชิาเปลีย่นแปลง                          

                                      

3.1.3.3  หมวดวิชาเลือก 

สาํหรบัหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติแผน ก แบบ ก 2 ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกติ ให้นักศกึษา

เลอืกลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาใดวชิาหน่ึงจํานวน 2 หน่วยกติ จากรายวชิาดงัต่อไปน้ี 327 714, 327 715 และ 327 716 และ

เลอืกเรยีนรายวชิาเลอืกดงัต่อไปน้ี หรอืรายวชิาทีจ่ะเปิดเพิม่เตมิภายหลงัอกีไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกติ โดยไดร้บัความเหน็ชอบ

จากอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์หรอือาจารยท์ีป่รกึษาทัว่ไป  

 

                        **121 722  เทคโนโลยชีวีภาพทางวทิยาโรคพชื 3(3-0-6) 

 Biotechnology in Plant Pathology 

                        **121 731 วทิยาการระบาดและการจดัการโรคพชื 3(2-3-5) 

 Epidemiology and Plant Disease Management 

                        **121 742 วทิยาเหด็ราพชื 3(2-3-5) 

         Phytomycology 

                       **121 743 วทิยาแบคทเีรยีพชื 3(2-3-5) 

 Phytobacteriology 

                        **121 744 วทิยาไวรสัพชื 3(2-3-5) 

  Plant Virology 

                        **121 746  พนัธุศาสตรแ์ละสรรีวทิยาของเชือ้รา 3(2-3-5) 

 Genetics and Physiology of Fungi 

                        **121 751 วทิยาโรคหลงัเกบ็เกีย่วของผกัและผลไม ้ 3(2-3-5) 

 Post-harvest Pathology of Vegetables and Fruits 

129 761      จุลชวีวทิยาของดนิขัน้สงู                                           3(2-3-5) 

                 Advanced Soil Microbiology 

                          134 701      วธิวีจิยัทางดา้นพชืศาสตร ์                                        3(2-3-5) 

       Research Methods in Plant Science 

 134 742       ธาตุอาหารของพชืและเมแทบอลซิมึ                            3(3-0-6) 

                                            Plant Nutrition and Metabolism 

318 701 ชวีเคมสีาํหรบับณัฑติศกึษา 1  3(3-0-6) 

 Biochemistry for Graduate Study I 

318 702 ชวีเคมสีาํหรบับณัฑติศกึษา 2  3(3-0-6) 

 Biochemistry for Graduate Study II 
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318 731      เทคโนโลยพีซีอีาร ์                                                  2(2-0-4) 

                  PCR Technology 

                        **327 714      วทิยาเชือ้ราขัน้สงู                                                   2(2-0-4) 

                                           Advanced Mycology                                                          

                        **327 715      วทิยาแบคทเีรยีขัน้สงู                                              2(2-0-4) 

                                           Advanced Bacteriology                                                      

                        **327 716      วทิยาไวรสั และวทิยาภมูคุิม้กนัขัน้สงู                           2(2-0-4) 

                 Advanced  Virology and Immunology   

                        **327 733      จุลชวีวทิยาทางความปลอดภยัดา้นอาหาร                     3(3-0-6) 

 Microbiology in Food Safety  

         **327 734       เทคโนโลยกีารหมกัจากจุลนิทรยี ์             3(3-0-6) 

          Microbial Fermentation Technology  

            **327 735       เทคโนโลยเีชือ้เพลงิชวีภาพจากจุลนิทรยีข์ ัน้สงู                2(2-0-4) 

                                Advanced Microbial Biofuel Technology  

                        **327 736      จุลชวีวทิยาประยุกตแ์ละเทคโนโลยชีวีภาพ                     2(2-0-4) 

                                Applied Microbiology and Biotechnology 

                        **327 751 จุลชวีวทิยาดา้นสิง่แวดลอ้มขัน้สงู                                3(3-0-6) 

 Advanced Environmental Microbiology                                  

                        **327 773      หวัขอ้ปัจจุบนัทางจุลชวีวทิยา                                     1(1-0-2) 

                             Current Topics in Microbiology                                            

                        **327 774       ปัญหาพเิศษทางจุลชวีวทิยา                                     1(0-3-2) 

                                            Special Problem in Microbiology                                        

   **327 776       การประยุกตค์อมพวิเตอรส์าํหรบัจุลชวีวทิยาขัน้สงู           2(1-3-5) 

                                Computer Application for Advanced Microbiology                   

 **327 831      เอนไซมจ์ากจุลนิทรยีข์ ัน้สงู                                        3(2-3-5) 

                             Advanced Microbial Enzyme                                              

                        **327 841      เชือ้ราไมคอรไ์รซา                                                  3(3-0-6) 

                 Mycorrhizal Fungi 

                        **327 872 วศิวกรรมโปรตนี 3(3-0-6) 

 Protein Engineering 

                        **692 742      นวตักรรมของผลติภณัฑท์างชวีภาพ 3(3-0-6) 

 Biological Product Innovation  

                         **692 761 เทคโนโลยสีาํหรบัจนี 3(3-0-6) 

 Gene Technology 

                         **692 762 ปฏบิตักิารเทคโนโลยสีาํหรบัจนี 1(0-3-1) 

 Gene Technology Laboratory 

                         **692 765 เทคโนโลยขีองเอนไซมแ์ละเซลล ์ 3(3-0-6) 

 Enzyme and Cell Technology 

                         **692 771 กระบวนวชิาทางเทคโนโลยชีวีภาพ 3(3-0-6) 

 Aspects of Biotechnology 
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                         **692 773 เทคโนโลยขีองชวีมวลและชวีพลงังาน 3(3-0-6) 

 Biomass and Bioenergy Technology 

                         **697 720 จุลชวีวทิยาอาหารขัน้สงู 3(3-0-6) 

 Advanced Food Microbiology 

                         **697 721     ความปลอดภยัของอาหาร                                         3(3-0-6) 

                 Food Safety 

 

3.1.3.4 วิชาวิทยานิพนธ ์

         **327 898       วทิยานิพนธ ์                                                36  หน่วยกติ 

                             Thesis 

         **327 899       วทิยานิพนธ ์                                                15  หน่วยกติ 

                             Thesis 

 

คาํอธิบายระบบรหสัวิชา 

รหสัวชิาใชต้ามระบบของมหาวทิยาลยัขอนแก่นซึง่ใชร้ะบบตวัเลขลว้นจาํนวน 6 หลกั xxx xxx โดยมี

ความหมายดงัน้ี       

  

ตวัเลขลาํดบัที ่1-3  หมายถงึคณะและภาควชิาทีเ่ปิดรายวชิา 

          121 xxx หมายถงึภาควชิาพชืศาสตรแ์ละทรพัยากรการเกษตร สาขาโรคพชื 

                                      คณะเกษตรศาสตร ์

129 xxx            หมายถงึภาควชิาพชืศาสตรแ์ละทรพัยากรการเกษตร สาขาทรพัยากรทีด่นิ       

และสิง่แวดลอ้ม คณะเกษตรศาสตร ์

               134 xxx            หมายถงึภาควชิาพชืศาสตรแ์ละทรพัยากรการเกษตร สาขาพชืไร่ 

                                      คณะเกษตรศาสตร ์

  327 xxx หมายถงึภาควชิาจุลชวีวทิยา  คณะวทิยาศาสตร ์

                318 xxx            หมายถงึภาควชิาชวีเคม ี คณะวทิยาศาสตร ์

  692 xxx            หมายถงึภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ  คณะเทคโนโลย ี

  697 xxx            หมายถงึภาควชิาเทคโนโลยอีาหาร  คณะเทคโนโลย ี

 ตวัเลขลาํดบัที ่4  หมายถงึระดบัชัน้ปีของนกัศกึษา 

  เลข 7 และ 8 หมายถงึวชิาในระดบับณัฑติศกึษาขัน้ปรญิญาโท 

 ตวัเลขลาํดบัที ่5  หมายถงึหมวดวชิา 

 ตวัเลขลาํดบัที ่6  หมายถงึลาํดบัวชิาในแต่ละหมวด 

เฉพาะตวัเลขลาํดบัที ่5 ในภาควชิาจุลชวีวทิยามคีวามหมายดงัน้ี 

 327 x1x   หมายถงึวชิาขัน้พืน้ฐาน 

 327 x2x   หมายถงึวชิาทางดา้นพนัธุศาสตร ์

 327 x3x   หมายถงึวชิาทางดา้นเทคโนโลยชีวีภาพ 

 327 x4x   หมายถงึวชิาทางดา้นเกษตร 

 327 x5x   หมายถงึวชิาทางดา้นสิง่แวดลอ้ม 

 327 x6x   หมายถงึวชิาทางดา้นการแพทย ์

 327 x7x   หมายถงึวชิาทางดา้นอื่น ๆ 
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    327 x9x            หมายถงึวชิาในหมวดสมัมนา การศกึษาอสิระ และวทิยานิพนธ ์

                

              หมายเหต ุ     * รายวชิาใหม ่

                             **  รายวชิาเปลีย่นแปลง 

 

     

3.1.4  ตวัอย่างแผนการศึกษา 

 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 

327 717    จุลชวีวทิยาขัน้สงู                                                                    

               Advanced Microbiology 

- 2(2-0-4) 

327 718    จุลชวีวทิยาประยุกตข์ ัน้สงู                                   

               Advanced Applied Microbiology 

- 2(2-0-4) 

327 772    ระเบยีบวธิวีจิยัทางจุลชวีวทิยา   

               Research Methodss in Microbiology 

- 2(1-3-5) 

327 898    วทิยานิพนธ ์

                 Thesis                     

9 - 

xxx xxx     วชิาเลอืก    

               Elective course    

- 3 

รวมจาํนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9 

รวมจาํนวนหน่วยกิตสะสม 9 9 
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ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

 แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 

          327 714   วทิยาเชือ้ราขัน้สงู  

                        Advanced Mycology       

 2(2-0-4) 

หรอื     327 715   วทิยาแบคทเีรยีขัน้สงู   

                        Advanced Bacteriology 

- 2(2-0-4) 

หรอื     327 716   วทิยาไวรสั และวทิยาภูมคุิม้กนัขัน้สงู  

                        Advanced  Virology and Immunology     

- 2(2-0-4) 

          327 721   จุลชวีวทิยาระดบัโมเลกุล  

                         Molecular Microbiology 

- 2(2-0-4) 

          327 775   การใชเ้ครื่องมอืสาํหรบัจุลชวีวทิยาขัน้สงู               

                        Instrument Usages for Advanced   

                        Microbiology   

- 2(1-3-5) 

          327 898   วทิยานิพนธ ์

                        Thesis                           

9          - 

          327 899   วทิยานิพนธ ์

                        Thesis           

- - 

          xxx xxx    วชิาเลอืก    

                        Elective course    

-   3 

รวมจาํนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9 

รวมจาํนวนหน่วยกิตสะสม 18 18 

 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 

327 891   สมัมนาทางจุลชวีวทิยา 1 

              Seminar in Microbiology I 

1(1-0-2)  

(ไม่นบัหน่วยกติ)  

1(1-0-2) 

327 898   วทิยานิพนธ ์

              Thesis 

9 - 

327 899   วทิยานิพนธ ์

              Thesis 

- 7 

xxx xxx     วชิาเลอืก 

              Elective course 

- 1 

รวมจาํนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 10 9 

รวมจาํนวนหน่วยกิตสะสม 27 27 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 

327 892   สมัมนาทางจุลชวีวทิยา 2 

              Seminar in Microbiology II 

1(1-0-2)  

(ไม่นบัหน่วยกติ)  

1(1-0-2) 

327 898   วทิยานิพนธ ์

              Thesis 

9 - 

327 899   วทิยานิพนธ ์

              Thesis 

- 8 

xxx xxx     วชิาเลอืก 

              Elective course    

- - 

รวมจาํนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 10 9 

รวมจาํนวนหน่วยกิตสะสม 36 36 

   
 

3.1.5 คาํอธิบายรายวิชา 

. 

                 **121 722     เทคโนโลยชีวีภาพทางวทิยาโรคพชื 3(3-0-6) 

 Biotechnology in Plant Pathology 

 เงื่อนไขของรายวชิา : ไม่ม ี

               คํานิยามและขอบเขตของเทคโนโลยีชีวภาพ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ

ในทางวทิยาโรคพชืเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการผลติพชื 

               Definition and scope of biotechnology, application of biotechnology in plant 

pathology to improve plant productivities 
 

                  **121 731    วทิยาการระบาดและการจดัการโรคพชื 3(2-3-5) 

Epidemiology and Plant Disease Management 

เงื่อนไขของรายวชิา : ไมม่ ี

หลกัการของวทิยาการระบาดของโรคพชื ปัจจยัทีม่ผีลต่อพฒันาการของโรคพชื การ

ประเมนิความเสยีหาย การพยากรณ์โรค ยุทธศาสตรแ์ละหลกัการควบคุมโรค การควบคุมโรค

ดว้ยวธิกีารต่างๆ และความคุม้ค่าในการจดัการโรค 

Plant disease epidemiological principles, factors affecting plant disease 

development, measurement of plant disease and loss, disease forecasting, control 

strategies and principles, potential control measures, and economic aspects of disease 

management 
 

                 **121 742     วทิยาเหด็ราพชื 3(2-3-5) 

 Phytomycology 

 เงื่อนไขของรายวชิา : ไมม่ ี

ชวีวทิยาของเชือ้ราสาเหตุโรคพชื ลกัษณะทางสณัฐานวทิยา นิเวศวทิยา พนัธุกรรม 

วงจรชวีติ และวงจรการทาํใหเ้กดิโรคของเชือ้ทีเ่ป็นตวัแทนระดบัสกุลและชนิด 
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Biology of plant pathogenic fungi, morphology, ecology, genetic, life cycle, 

and disease cycle of representative genera and species 
 

                 **121 743 วทิยาแบคทเีรยีพชื 3(2-3-5) 

 Phytobacteriology 

 เงื่อนไขของรายวชิา : ไมม่ ี

อาการโรคทีเ่กดิจากเชือ้แบคทเีรยี ลกัษณะโครงสรา้งระดบัโมเลกุลขององคป์ระกอบ 

เซลล์แบคทเีรยี บทบาทต่อการเขา้ทําลายและกระบวนการทําให้เกดิโรค การจําแนกชนิดและ

ชีววิทยาของเชื้อสาเหตุโรคพืช นิเวศวิทยาและการแพร่ระบาด หลกัการป้องกันกําจดั และ

กรณีศกึษาโรคพชืทีเ่กดิจากเชือ้แบคทเีรยี 

 Symptoms of bacterial plant diseases, molecular structure of bacterial cell 

components and their roles on infection process and pathogenesis, taxonomy and 

biology of plant pathogenic bacteria, their ecology and epidemic, control measures and 

case study of bacterial plant diseases 

 

                **121 744 วทิยาไวรสัพชื 3(2-3-5) 

 Plant Virology 

 เงื่อนไขของรายวชิา : ไมม่ ี

 องคป์ระกอบและหน้าทีข่ององคป์ระกอบของอนุภาคไวรสัพชื ลกัษณะโครงสรา้งของ

อนุภาค การถ่ายทอด การเพิม่ปรมิาณ การเคลื่อนยา้ยภายในพชื การทําใหเ้กดิโรค การเรยีกชื่อ

และจดัหมวดหมู่ความหลากหลายและนิเวศวทิยาของไวรสัพชื หลกัการป้องกนักําจดัโรคพชืที่

เกดิจากไวรสั วธิกีารทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัทางดา้นวทิยาไวรสัพชื 

Detailed functions and components of plant viral particle, structure, 

transmission, replication, movement within the host plant, pathogenesis, nomenclature 

and classification, variation and ecology, principles of plant viral disease control, 

research methodology in plant virology 

 

**121 746       พนัธุศาสตรแ์ละสรรีวทิยาของเชือ้รา 3(2-3-5) 

Genetics and Physiology of Fungi 

 เงื่อนไขของรายวชิา : ไมม่ ี

 พนัธุศาสตรข์องเชื้อรา การแปรปรวนทางพนัธุกรรมโดยการสบืพนัธุแ์บบอาศยัเพศ

และไม่อาศัยเพศ และผลกระทบต่อความสามารถในการทําให้เกิดโรค องค์ประกอบและ

โครงสร้างของเซลลก์ารเจรญิเติบโต การต้านทานสารเคม ีกระบวนการเมแทโบลซิมึ เอนไซม ์

และสารพษิ การพกัตวัของสปอร ์การเป็นปรสติ และการอยู่ร่วมกนักบัสิง่มชีวีติอื่นๆ ของเชือ้ 

 Fungal genetics, genetic variation of fungi through sexual and asexual 

reproductions and their effects on pathogenicity, fungal cell component and structure, 

growth, resistance to toxic chemicals, metabolism, enzymes and toxins, spore 

dormancy, parasitism and mutualistic symbionts of fungi 
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**121 751  วทิยาโรคหลงัเกบ็เกีย่วของผกัและผลไม ้ 3(2-3-5) 

 Post-harvest Pathology of Vegetables and Fruits 

 เงื่อนไขของรายวชิา : ไมม่ ี

 ความสาํคญัและวธิกีารประเมนิความเสยีหายของโรคผกัและผลไมห้ลงัการเกบ็เกีย่ว  

ลกัษณะความเสยีหาย อาการโรคและสาเหตุ ปัจจยัที่มผีลต่อการพฒันาการของโรค หลกัการ 

และมาตรการควบคุมความเสยีหายของโรคหลงัการเกบ็เกีย่ว 

 Significance and loss assessment of post-harvest diseases of vegetables and 

fruits, types of damage, symptoms and causal agent, factors affecting disease 

development and control measures of post-harvest diseases 

 

129 761       จุลชวีวทิยาของดนิขัน้สงู                                                  3(2-3-5) 

          Advanced Soil Microbiology 

เงื่อนไขของรายวชิา : ไม่ม ี

หลกัการจุลชวีวทิยาทางดนิ วทิยาการขัน้สงูเกีย่วกบัเทคโนโลยไีรโซเบยีม ปุ๋ ยพชืสด 

สาหร่าย การใชแ้หนแดงเป็นปุ๋ ยพชืสดในนาขา้ว จุลนิทรยีท์ีม่ปีระสทิธภิาพและการใชป้ระโยชน์

ปุ๋ ยน้ําชวีภาพ จุลนิทรยี์กลุ่มที่ช่วยในการเจรญิเตบิโตของพชื จุลนิทรยีก์ลุ่มย่อยสลายและเพิม่

ความเป็นประโยชน์ของธาตุโพแทสเซยีมและ ฟอสฟอรสั และ ไมคอรไ์รซา 

Principles of soil microbiology and advances in rhizobium technology, green 

manures, bio-fertilizer, utilization of Azolla as green manure in paddy cultivation, use of 

effective microorganisms, liquid bio-fertilizer, plant growth promoting rhizobacteria, 

potassium and phosphorus solubilizing microorganisms and mycorrhiza 

                          

134 701     วธิวีจิยัทางดา้นพชืศาสตร ์                                               3(2-3-5) 

Research Methods in Plant Science 

เงื่อนไขของรายวชิา : ไม่ม ี

แผนการทดลองแบบต่างๆ ทีจ่ําเป็นตอ้งใชใ้นการวจิยัทางดา้นพชืศาสตร ์การวางแผน

การทดลองและการดําเนินงานวิจัย การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการข้อมูล การ

วเิคราะหข์อ้มลู และการแปลผล ตลอดจนการรายงานผลการทดลอง 

Experimental designs in plant science research, planning and conducting 

experiments.  Application of computer in experimental data processing and analyzing, 

results interpretation and presentation 

 

                    134 742     ธาตุอาหารของพชืและเมแทบอลซิมึ                                    3(3-0-6) 

                                    Plant Nutrition and Metabolism 

เงื่อนไขของรายวชิา : ไม่ม ี

ธาตุอาหารทีจ่าํเป็นต่อการเจรญิเตบิโตของพชืชัน้สงู กลไกการดูดอาหารทางราก การ

ดดูอาหารทางอวยัวะส่วนใบ การแปรสภาพอาหารเพื่อใชป้ระโยชน์ การเคลื่อนยา้ยธาตุอาหาร 

บทบาททางสรรีวทิยาและชวีเคมขีองแร่ธาตุอาหารหลกัและแร่ธาตุอาหารรองในการเจรญิเตบิโต

และพฒันาการของพชื การประเมนิความต้องการแร่ธาตุอาหารพชืโดยอาศยัเทคนิคการดดูซมึ

และการเคลื่อนทีข่องแร่ธาตุอาหาร การป้องกนัและแกไ้ขการขาดธาตุอาหารของพชื 
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Essential elements for higher plants, mechanisms of nutrient uptake via root 

and leaf, nutrient assimilation, nutrient translocation, physiological and biochemical roles 

of major and minor elements in plant growth and developments, concept and methods 

in determining plant nutrient requirement using nutrient absorption and nutrient 

translocation patterns, managements in correction of nutrient deficiency in crop plants 

 

318 701 ชวีเคมสีาํหรบับณัฑติศกึษา 1  3(3-0-6) 

Biochemistry for Graduate Study I 

เงื่อนไขของรายวชิา : ไมม่ ี

 โครงสรา้งและบทบาทพืน้ฐานของชวีโมเลกุลหลกั โปรตนี เทคนิคสาํหรบัการวเิคราะห์

โครงสรา้งและสมบตัิทางกายภาพของโปรตีน เอนไซม์ ไบโอเอเนอรเ์จตกิส ์เมแทบอลซิมึของ

คาร์โบไฮเดรต เมแทบอลิซึมของลิพิด เมแทบอลิซึมของกรดอะมิโน เมแทบอลิซึมของ           

นิวคลโีอไทด ์บทบาททางชวีเคมขีองวติามนิ เกลอืแร่จาํเป็น 

Structure and function of major biomolecules, protein, techniques for protein 

structure and physical properties analysis, enzyme, bioenergetics, metabolism of 

carbohydrate, metabolism of lipid, metabolism of amino acid, metabolism of nucleotide, 

biochemical roles of fat- and water-soluble vitamins, essential inorganic elements 

 

318 702 ชวีเคมสีาํหรบับณัฑติศกึษา 2  3(3-0-6) 

Biochemistry for Graduate Study II 

เงื่อนไขของรายวชิา :  318 701 หรอืตอ้งไดร้บัอนุญาตจากภาควชิา/กรรมการหลกัสตูรก่อน 

 การถ่ายแบบดเีอน็เอและอารเ์อน็เอ การแสดงออกของจนี การควบคุมการแสดงออก

ของจนี การกลายของดีเอน็เอและการซ่อมแซม การจดัเรยีงใหม่ของจนี หลกัการของโปรตีน

วศิวกรรม ชวีเคมขีองฮอรโ์มน การสื่อสารของเซลล ์การมว้นตวัของโปรตนีปฏสิมัพนัธร์ะหว่าง

โปรตนี 

 DNA and RNA replication, gene expression, gene expression regulation, DNA 

mutation and repair, gene rearrangement, protein engineering, biochemistry of hormone, 

cell signaling, protein folding, protein-protein interaction 

 

318 731     เทคโนโลยพีซีอีาร ์                                                        2(2-0-4) 

           PCR Technology 

เงื่อนไขของรายวชิา : ไมม่ ี

ทฤษฎีและหลักการของเทคนิคพีซีอาร์ ปัจจัยที่มีผลต่อการทําพีซีอาร์ ชนิดและ

หลกัการของเครื่องเทอรโ์มไซเคลอร ์การออกแบบไพรเมอร ์หลกัการและการใชเ้ทคนิค พซีอีาร์

ข ัน้สงู อเิลก็ทรอนิกสพ์ซีอีาร ์การประยุกตเ์ทคนิคพซีอีารใ์นงานวจิยั 

Theories and principles of polymerase chain reaction (PCR) technique, factors 

affecting PCR, types and principles of thermocycler, primer design, principles and 

applications of advanced PCR techniques, electronic PCR, application of PCR 

technique in research work 

 



 มคอ. 2 

-19- 

                   **327 714     วทิยาเชือ้ราขัน้สงู         2(2-0-4) 

                      Advanced Mycology 

                  เงื่อนไขของรายวชิา : ไม่ม ี

การเจรญิและพฒันาการ กระบวนการสบืพนัธุ์ อนุกรมวธิาน สรรีวทิยา พนัธุศาสตร์

ของเชือ้รา และ ความสมัพนัธข์องเชือ้ราต่อสิง่มชีวีติอื่นๆ  

            Growth and development, reproductive process, taxonomy, physiology, genetic 

of fungi and relationship of mold with other organisms  

                                                                        

                   **327 715    วทิยาแบคทเีรยีขัน้สงู                                                      2(2-0-4) 

                                    Advanced Bacteriology                                                                    

                                    เงือ่นไขของรายวชิา : ไมม่ ี

กําเนิดสิ่งที่มีชีวิต แผนภูมิวงศ์วานวิวัฒนาการของแบคทีเรีย เนคกริแบคทีเรีย      

โพสสแิบคทเีรยี และ นีโอแบคทเีรยี การบ่งเอกลกัษณ์แบคทเีรยีโดยวธิหีลากหลาย วธิดีัง้เดมิ 

เทคนิคระดบัโมเลกุล และวธิทีางเคม ีการตดิต่อสื่อสารกนัระหว่างเซลลแ์บคทเีรยี คลวัลมัเซนส์

ซิง่ การปรบัตวัของเซลลแ์บคทเีรยี การสงัเคราะหแ์สง การควบคุมและการแสดงออกของจนีใน

แบคทเีรยี และการตกแต่งสารพนัธุกรรมของแบคทเีรยี  การปรบัปรุงสายพนัธุเ์พื่อเพิม่ผลผลติ 

การบ่งเอกลกัษณ์และการใชป้ระโยชน์จากแอคตโินมยัซทีสิ  

Origin of life, bacteria phylogenetric tree, negribacteria, posibacteria and 

neomura, polyphasic bacterial identification, conventional method, molecular techniques 

and chemical techniques, bacterial cell communication, quarum sensing, bacterial cell 

adaptation, photosynthesis, bacterial gene regulation and expression, bacterial gene 

manipulation, improvement of bacterial strains for over production, identification of 

actinomycetes and its application     

 

                   **327 716    วทิยาไวรสั และวทิยาภูมคุิม้กนัชัน้สงู    2 (2-0-4) 

                  Advanced Virology and Immunology  

                 เงื่อนไขของรายวชิา : ไมม่ ี

การเพิม่จํานวนของไวรสั การควบคุมไวรสั การตรวจวนิิจฉัยไวรสัทางหอ้งปฏบิตักิาร 

ไวรสักบัมะเรง็ พยาธขิองไวรสั พนัธุศาสตรแ์ละววิฒันาการระดบัโมเลกุลของไวรสัอุบตัใิหม ่การ

ออกแบบวคัซนี ภูมติา้นทานของร่างกายต่อการตดิเชือ้ไวรสั 

Multiplication of virus, control of virus, laboratory diagnosis of virus, viruses and 

cancer, viral pathogenesis, genetics and molecular evolution of emerging viruses, vaccine 

design, host defense against viral infection 

 

 *327 717   จุลชวีวทิยาขัน้สงู                                                            2(2-0-4) 

                      Advances in Microbiology 

                                    เงือ่นไขของรายวชิา : เป็นรายวชิาทีต่อ้งเรยีนร่วมกบั 327 718 

ความรู้ในเชิงลกึในด้านอนุกรมวธิาน เมแทบอลซิึม ผลกระทบทางสิง่แวดล้อม การ

ควบคุมการเจรญิ พนัธุศาสตรข์องแบคทเีรยี เชือ้รา สาหร่าย และไวรสั  

Extensive knowledge in microbial taxonomy, metabolism, environmental effect, 
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growth control, genetics of bacteria, fungi, algae and viruses  

 

 *327 718   จุลชวีวทิยาประยุกตข์ ัน้สงู                                                2(2-0-4)                                                       

Advances in Applied Microbiology 

                เงื่อนไขของรายวชิา : เป็นรายวชิาทีต่อ้งเรยีนร่วมกบั 327 717 

การประยุกตใ์ชจุ้ลนิทรยีท์างดา้นพลงังาน อาหาร การเกษตร สิง่แวดลอ้ม   

                                       อุตสาหกรรม การแพทย ์และ จรรยาบรรณวชิาชพีทางจุลชวีวทิยา 

Applications of microorganisms in energy, food, agriculture, environment,    

                                    industry, medicine, and professional ethics in microbiology 

 

**327 721 จุลชวีวทิยาระดบัโมเลกุล  2(2-0-4) 

 Molecular Microbiology 

 เงื่อนไขของรายวชิา : ไมม่ ี

จุลชีววิทยาระดับโมเลกุลของการแสดงออกของจีนในจุลินทรีย์และไวรัสทําลาย

แบคทเีรยี การตอบสนองทางดา้นพนัธุกรรมต่อสภาพความเครยีดในสิง่แวดลอ้ม การแสดงออก

ของจนีของแบคทเีรยีทีต่อบสนองต่อสิง่แวดลอ้มทีใ่หอ้าศยั  การกลํ้าเชงิโมเลกุลของตวักําหนด

ศกัยภาพก่อโรค ความหลากหลายทางโมเลกุลของจุลนิทรยี ์การปฏบิตัทิางเจเนตกิทัง้ในหลอด

ทดลองและในตวัของจุลนิทรยี ์การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมและววิฒันาการระดบัโมเลกุล  

และหวัขอ้ปัจจุบนัทางจุลชวีวทิยาระดบัโมเลกุล  

Molecular microbiology of gene expression in microorganisms and 

bacteriophage, genetic responses to environmental stress, bacterial gene expression in 

response to the host environment, molecular modulation of virulence determinants, 

molecular biodiversity of microorganisms, in vivo and in vitro genetic manipulation of 

microorganisms, genetic information transfer and molecular evolution, and current topics 

in molecular microbiology  

 

**327 733 จุลชวีวทิยาทางความปลอดภยัดา้นอาหาร 3(3-0-6) 

 Microbiology in Food Safety  

 เงื่อนไขของรายวชิา : ไมม่ ี

ความปลอดภยัของอาหาร การเจบ็ป่วยทีม่สีาเหตุจากอาหาร จุลนิทรยีท์ีพ่บในอาหาร 

จุลนิทรยี์ก่อโรคอาหารเป็นพิษ  วธิกีารตรวจสอบ  การจดัการเรื่องความปลอดภยัของอาหาร  

เกณฑท์างดา้นจุลชวีวทิยา การประเมนิความเสีย่งทางดา้นจุลชวีวทิยา การควบคุมและอํานาจ

หน้าทีใ่นเรื่องความปลอดภยัดา้นอาหาร 

Food safety, food-borne illness, microbial flora of food, food poisoning 

microorganism, method of detection, food safety management, microbiological criteria, 

microbiological risk assessment, regulation and authorities in food safety 
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               **327 734  เทคโนโลยกีารหมกัจากจุลนิทรยี ์       3(3-0-6) 

                 Microbial Fermentation Technology  

                 เงื่อนไขของรายวชิา : ไมม่ ี

หลกัการของกระบวนการหมกัจากจุลนิทรยี์  วตัถุดบิและอาหารเลี้ยงเชือ้ การเตรยีม

เชือ้ตัง้ต้นประเภทของการหมกั  จลนพลศาสตรข์องการหมกั  ถงัหมกัและการออกแบบ การทํา

ให้ปราศจากเชือ้  การกวน  การให้อากาศและการผสมผสาน  การเกบ็เกีย่วผลติภณัฑแ์ละการ

ทาํใหบ้รสิทุธิ ์ ผลติภณัฑจ์ากการหมกัในระดบัอุตสาหกรรมและเศรษฐศาสตรก์ารหมกั 

Principle of microbial fermentation processes, raw material and culture medium, 

preparation of starter culture, fermentation types, fermentation kinetics, fermantor and 

design, sterillzation, agitation, aeration and mixing, product recovery and purification, 

industrial fermented products and fermentation economic 

 

      **327 735    เทคโนโลยเีชือ้เพลงิชวีภาพจากจุลนิทรยีข์ ัน้สงู                         2(2-0-4) 

                        Advanced Microbial Biofuel Technology 

                        เงื่อนไขของรายวชิา : ไมม่ ี

หลักการและเทคโนโลยีของการผลิตพลังงานทดแทนและเชื้อเพลิงชีวภาพจาก

จุลนิทรยี ์กระบวนการผลติและการเกบ็เกีย่วรวมทัง้การใชป้ระโยชน์ของเชือ้เพลงิชวีภาพจาก

จุลนิทรยี ์การผลติแอลกอฮอล์ชวีภาพ การผลติไบโอดเีซลจากน้ํามนัจากจุลนิทรยี์ ไฮโดรเจน

ชวีภาพ ก๊าซชวีภาพ เซลลเ์ชือ้เพลงิจุลนิทรยี ์และผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มจากการผลติและการ

ใชเ้ชือ้เพลงิชวีภาพ  

Principle of renewable energy and microbial fuel production technology, 

microbial biofuel production process, downstream process and application of microbial 

biofuel, bioalcohol production, biodiesl production from microbial oil, biohydrogen, 

biogas, microbial fuel cell and environmental impacts form biofuel production and 

consumption  

 

                 **327 736        จุลชวีวทิยาประยุกตแ์ละเทคโนโลยชีวีภาพ 2(2-0-4) 

                         Applied Microbiology and Biotechnology 

                         เงื่อนไขของรายวชิา : ไมม่ ี 

จุลินทรีย์กับเทคโนโลยีชีวภาพ การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์กับวิทยาศาสตร์อาหาร 

เอนไซมจ์ากจุลนิทรยี์เพื่อการกําจดัของเสยีจากอุตสาหกรรม เทคโนโลยกีารฟ้ืนฟูสิง่แวดล้อม

ทางชีวภาพด้วยจุลินทรยี์ การควบคุมเชื้อก่อโรคในพืชแบบชีววธิ ีการควบคุมเชื้อก่อโรคใน

มนุษย์ สารพันธุกรรมและโปรตีนของจุลินทรยี์ เทคโนโลยียีสต์ทูไฮบริด หัวข้อปัจจุบนัทาง     

จุลชวีวทิยาประยุกตแ์ละเทคโนโลยชีวีภาพ 

Microorganisms and biotechnology, applications of microorganisms in food 

science, microbial enzymes used for industrial waste treatment, microbial 

bioremediation technology, biocontrol of plant pathogens, control of human pathogens, 

microbial genomics and proteomics, yeast two hybrid technology, current topics in 

applied microbiology and biotechnology  
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**327 751 จุลชวีวทิยาดา้นสิง่แวดลอ้มขัน้สงู 3(3-0-6) 

 Advanced Environmental Microbiology 

 เงื่อนไขของรายวชิา : ไมม่ ี

นิเวศวทิยาของจุลนิทรยีแ์ละการคดัเลอืกโดยสิง่แวดลอ้ม บทบาทของจุลนิทรยีใ์นระบบ

นิเวศน์ของน้ําและดิน กระบวนการของจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกบัวฏัจกัรของธาตุทางเคมีธรณี

ชวีภาพ จุลนิทรยีใ์นอากาศ ความหลากหลายทางดา้นปรมิาณและคุณภาพของจุลนิทรยีแ์ละการ

ตรวจติดตามกลุ่มประชากรของจุลินทรีย์ บทบาทของการตรวจติดตามจีนในการศึกษา

สิง่แวดลอ้ม การบาํบดัสารมลพษิทางชวีภาพ กระบวนการของจุลนิทรยีท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการบาํบดั

น้ําเสยี จุลชวีวทิยาของขยะฝังกลบและปุ๋ ยหมกั  การควบคุมโดยจุลนิทรยี ์

Microbial ecology and environmental selection, role of microorganisms in 

aquatic and terrestrial ecosystems, microbial processes involved in biogeochemical 

cycles, air-borne microorganisms, qualitative and quantitative microbial diversity and 

tracking of microbial communities, role of gene probes in environmental studies, 

bioremediation of polluted compounds, microbial processes involving waste water 

treatment, landfill and composting microbiology, microbial control 

 

                   **327 772    ระเบยีบวธิวีจิยัทางจุลชวีวทิยา                                           2(1-3-5)  

                Research Methods in Microbiology 

                เงื่อนไขของรายวชิา : ไม่ม ี

หลกัการและระเบยีบการวจิยัทางวทิยาศาสตร ์การวจิยัพื้นฐานและการวจิยัประยุกต์

ทางจุลชีววิทยาขัน้สูง และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ฝึกปฏิบัติการออกแบบการทดลองและการ

วเิคราะหข์อ้มลูทางสถติ ิการเขยีนโครงการวจิยั และการนําเสนอผลงานในรปูแบบต่างๆ เทคนิค

การทาํวจิยัทางหอ้งปฏบิตักิารดา้นจุลชวีวทิยา และสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง  

Principle and methodology in scientific research, basic and applied research in 

advance microbiology and related fields, practice in experimental design and statistical 

analysis, proposal writing and various research presentations patterns, research 

technique in microbiology laboratory, principle and technique for microbiological 

research and related fields 

 

    **327 773    หวัขอ้เรื่องปัจจุบนัทางจุลชวีวทิยา                                      1(1-0-2) 

                      Current Topics in Microbiology 

                      เงือ่นไขของรายวชิา : ไมม่ ี

                                            การอภปิรายเกีย่วกบัหวัขอ้ปัจจุบนัทางจุลชวีวทิยาขัน้สงู หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง  

                                                Discussion on advanced current topics in microbiology or related areas 

 

    **327 774    ปัญหาพเิศษทางจุลชวีวทิยา                                              1(0-3-2) 

          Special Problem in Microbiology 

                เงื่อนไขของรายวชิา : ไม่ม ี

การศกึษาเฉพาะบุคคล การคน้ควา้และทดลองในหวัขอ้ทางจลุชวีวทิยาตามความสนใจ

ของนกัศกึษาภายใตค้วามดแูลของอาจารยท์ีป่รกึษา 



 มคอ. 2 

-23- 

Individual study, experimental investigation on a topic in microbiology in 

accordance with student interest under the supervision of the supervisor 

 

                    **327 775    การใชเ้ครื่องมอืสาํหรบัจุลชวีวทิยาขัน้สงู                              2(1-3-5)  

                Instrument Usages for Advanced Microbiology 

                                 เงื่อนไขของรายวชิา : ไม่ม ี

หลกัการทัว่ไป องค์ประกอบหลกั และการฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือต่างๆ ถังหมกั 

เครื่องสกดัสาร เครื่องเจลดาล แก๊สโครมาโทกราฟฟี โครมาโตกราฟฟีชนิดของเหลวสมรรถนะ

สงู เครื่องวเิคราะห์สารกมัมนัตภาพรงัสแีบบของเหลวงานแสง เครื่องวเิคราะห์ลําดบัดีเอน็เอ

ดว้ยมอืเครื่องปฏกิริยิาลกูโซ่เพิม่ดเีอน็เอ และเจลอเิลก็โทรโฟรซิสี 

General principle, major components, and practice in instrument operation of 

fermentor, soxhlet extractor, Kjeldahl, gas chromatography, high performance liquid 

chromatography, liquid scintillation analyzer, manual DNA sequencer, polymerase chain 

reaction, and gel electrophoresis 

 

                   **327 776    การประยุกตค์อมพวิเตอรส์าํหรบัจุลชวีวทิยาขัน้สงู                    2(1-3-5) 

                         Computer Application for Advanced Microbiology 

                                       เงื่อนไขของรายวชิา : ไม่ม ี

ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อแก้ปัญหาทาง          

จุลชวีวทิยา ฝึกปฏบิตักิารวเิคราะหข์อ้มลูทางจุลชวีวทิยาดว้ยโปรแกรมสาํเรจ็รปู  

Basic knowledge of computer, using software computer for solving problems in 

microbiology, practice for analysis of microbiological data with applications  

 

                  **327 831     เอนไซมจ์ากจุลนิทรยีข์ ัน้สงู 3(2-3-5) 

                Advanced Microbial Enzyme 

                 เงื่อนไขของรายวชิา : ไม่ม ี

                                  ความรู้ทัว่ไป คุณสมบตัิในการเป็นตัวเร่ง การกําหนดชื่อ การการจดัหมวดหมู่และ

ความจาํเพาะของเอนไซม ์ชนิดของความจําเพาะ บรเิวณเร่งและกจิกรรมของเอนไซม ์เอนไซม์

จากจุลนิทรยี ์การทําเอนไซมใ์ห้บรสิุทธิ ์จลนพลศาสตรแ์ละผลของตวัยบัยัง้ต่อการทํางานของ

เอนไซม ์การตรงึรปูเอนไซมจ์ากจุลนิทรยีแ์ละการประยุกตใ์ช ้

General knowledge, catalytic properties, nomenclature, classification and 

specificity of enzyme, types of specificity, active sites and enzyme activities, enzymes 

from microorganism, enzyme purification, enzyme kinetics and affect of enzyme 

inhibitor, immobilized microbial enzyme and their applications 

 

                  **327 841     เชือ้ราไมคอรไ์รซา 3(3-0-6) 

                     Mycorrhizal Fungi 

                  เงื่อนไขของรายวชิา : ไม่ม ี

คําจํากัดความและชนิดของไมคอร์ไรซา นิเวศวิทยา สรีรวิทยาและหน้าที่ของ          

ไมคอร์ไรซา เชื้อราไมคอร์ไรซาอาร์บัสคูลาร์ เอคโตไมคอร์ไรซา ไมคอร์ไรซาในพืชกลุ่ม          
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อริคิาเลส ออร์คิดไมคอร์ไรซา เทคนิคที่ใช้ศกึษาไมคอร์ไรซา ปฎิสมัพนัธ์ของไมคอร์ไรซาต่อ

สิง่มชีวีติอื่นๆ ในดนิ การประยุกตใ์ชไ้มคอรไ์รซา  

Definition and types of mycorrhizas, ecology, physiology and function of 

mycorrhizas, arbuscular mycorrhizal fungi, ectomycorrhizas, mycorrhizas in Ericales, 

orchid mycorrhizas, techniques in mycorrhizal studies, interaction of mycorrhizal fungi 

with other soil organisms, applications of mycorrhizal fungi  

 

**327 872 วศิวกรรมโปรตนี 3(3-0-6) 

 Protein Engineering 

 เงื่อนไขของรายวชิา : ไมม่ ี

หลกัการวศิวกรรมโปรตนี โครงรูปของโปรตีน การทํานายโครงสรา้งของโปรตีนจาก

ลําดบักรดอะมโิน ขอ้มูลการแสดงออกของโปรตนีทีส่รา้งขึน้ในจุลนิทรยี์ การออกแบบโปรตนีที่

ประกอบด้วยกรดอะมิโนที่ไม่พบในธรรมชาติ โครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีนที่เกิดจากการ

ออกแบบ หลกัการของความเสถียรของโปรตนี วศิวกรรมโปรตนีเพื่อความเสถยีร คอมบเินทอ

เรยีลฟาจดสีเพล ์และการประยุกตใ์นทางอุตสาหกรรมสาํหรบัวศิวกรรมโปรตนี 

Principles of protein engineering, protein conformation, predicting the 

conformation of proteins from amino acid sequence data, expression of engineered 

proteins in microorganisms, protein design with unnatural amino acids, structural and 

functional consequences for protein design, principles of protein stability, protein 

engineering for stability, combinatorial phage display, and industrial applications of 

protein engineering 

 

                  **327 891 สมัมนาทางจุลชวีวทิยา 1 1(1-0-2) 

Seminar in Microbiology I 

เงื่อนไขของรายวชิา : ไมม่ ี

การค้นคว้า รวบรวม และนําเสนอบทความวจิยัทางจุลชวีวิทยาที่ตีพมิพ์ในวารสาร

นานาชาตทิีม่ค่ีาปัจจยัผลกระทบฉบบัร่วมสมยัแบบปากเปล่าเป็นภาษาองักฤษ 

Searching, compiling, and oral presentation in English of current research 

articles in microbiology published in international journals with impact factor  

 

                  **327 892 สมัมนาทางจุลชวีวทิยา 2 1(1-0-2) 

 Seminar in Microbiology  II 

 เงื่อนไขของรายวชิา : 317 891 

การคน้ควา้ รวบรวม และนําเสนอผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัวทิยานิพนธแ์บบปากเปล่า

ในรปูแบบภาษาองักฤษ 

Searching, compiling, and oral presentation in English of thesis related 

research work  
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                  **327 898 วทิยานิพนธ ์ 36 หน่วยกติ 

Thesis 

เงื่อนไขของรายวชิา :  โดยความเหน็ชอบของอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์

การทําวจิยัและเขยีนรายงานการวจิยัเฉพาะเรื่องทางดา้นจุลชวีวทิยา โดยอยู่ในความ

ดแูลของคณะกรรมการทีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์ 

Research conducting and report writing on a specific topic in the field of 

microbiology under the supervision of the thesis advisory committee 

 

                  **327 899 วทิยานิพนธ ์ 15 หน่วยกติ 

Thesis 

เงื่อนไขของรายวชิา : โดยความเหน็ชอบของอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์

การทําวจิยัและเขยีนรายงานการวจิยัเฉพาะเรื่องทางดา้นจุลชวีวทิยา โดยอยู่ในความ

ดแูลของคณะกรรมการทีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์ 

Research conducting and report writing on a specific topic in the field of 

microbiology under the supervision of the thesis advisory committee 

 

                  **692 742 นวตักรรมของผลติภณัฑท์างชวีภาพ 3(3-0-6) 

 Biological Product Innovation 

 เงื่อนไขของรายวชิา : ไมม่ ี

 นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และกระบวนทางชีวภาพ ความสมัพันธ์ของการวิจยัและ

พัฒนากับนวัตกรรม การประเมินคุณค่าของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และกระบวนการทาง

เทคโนโลยชีวีภาพ พรอ้มตวัอย่างของกรณีศกึษา 

 Innovation of products and processes in biotechnology, relationship of research 

and development with innovation, evaluation of values of innovation products and 

processes including case studies 

 

**692 761 เทคโนโลยสีาํหรบัจนี 3(3-0-6) 

 Gene Technology 

 เงื่อนไขของรายวชิา :  ไมม่ ี

 โครงสร้างและการสงัเคราะห์กรดนิวคลีอิคที่ทําหน้าที่เป็นสารพันธุกรรม เทคนิคที่

สําคัญทางพันธุวิศวกรรม ได้แก่ การโคลนยีน หรือการสร้างดีเอ็นเอสายผสม การสร้างตัว

ตรวจสอบจากดีเอ็นเอ การเพิ่มจํานวนดีเอ็นเอหรือยีนที่ต้องการภายในและภายนอกเซลล์

สิ่งมีชีวิตการค้นหาและเตรียมชิ้นส่วนดีเอ็นเอที่มียีนที่ต้องการนํามาโคลน ปฏิกิริยาลูกโซ่      

พอลเิมอเรส การเตรยีมเซลลเ์จา้บ้าน และเทคนิคทีใ่ช้ในการตรวจตาม หรอืเลอืกเฟ้นเซลลเ์จ้า

บา้นที่ไดร้บัดเีอน็เอสายผสม การหาลําดบันิวคลโีอไทด์ และการประยุกต์ใชเ้พื่อการตรวจสอบ

และวเิคราะหโ์ดยอาศยัสารรงัสหีรอืเอนไซม ์ในการตดิฉลาก การควบคุมความปลอดภยัในการ

ใชส้ิง่มชีวีติทีไ่ดร้บัการตดัแต่งยนีในเทคโนโลยชีวีภาพ 

 Structure and synthesis of nucleic acids as genetic material, important 

techniques in genetic engineering such as gene cloning, construction of DNA probe, 

DNA or gene amplification, identification and preparation of an interest gene which is 
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desired to be cloned, polymerase chain reaction, preparation of cloning vector, host cell 

preparation, gene transfer method, screening techniques for the desired clone, DNA 

sequencing and application of radioactive materials and enzymes labeled for detection 

and analysis processes, safety regulations for using genetically modified organisms in 

biotechnology 

 

**692 762 ปฏบิตักิารเทคโนโลยสีาํหรบัจนี                                        1(0-3-1) 

 Gene Technology Laboratory 

 เงื่อนไขของรายวชิา : เป็นรายวชิาทีต่อ้งเรยีนร่วมกบั 692 761 

 เทคนิคทีส่าํคญัทางพนัธุวศิวกรรมเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาในวชิาเทคโนโลยสีาํหรบั

ยนี (662 761) เช่นการสกดัโครโมโซม พลาสมดิ อาร์เอน็เอ จากสิง่มีชวีิต การวิเคราะห์กรด

นิวคลอีกิโดยการวดัค่าการดูดกลนืแสงโดยใชส้เปคโทรโฟโตมเิตอรแ์ละอะกาโรสเจลอเิลคโทรโฟ

รซิสิ การตดัต่อดเีอน็เอ การนําดเีอน็เอสายผสมเขา้สู่เซลลเ์จ้าบ้าน การเพิม่ปรมิาณดเีอน็เอใน

หลอดทดลอง เทคนิคการถ่ายโอนดเีอน็เอ อารเ์อน็เอ และโปรตนีสูเ่มมเบรน 

             Genetic engineering laboratory techniques in line with the content of the Gene 

Technology course (662 761) such as chromosomal DNA, plasmid and RNA extraction, 

nucleic acid analysis using spectrophotometer and agarose gel electrophoresis, gene 

cloning, transformation of recombinant DNA, DNA or gene amplification, Southern, 

Northern and Western blotting techniques  

 

**692 765 เทคโนโลยขีองเอนไซมแ์ละเซลล ์ 3(3-0-6) 

 Enzyme and Cell Technology 

เงื่อนไขของรายวชิา :  ไม่ม ี

 ความสําคัญของเซลล์และเอนไซม์ในการเป็นตัวเร่งทางชีวภาพ กระบวนการผลิต

เอนไซม์จากเซลล์ จุลินทรีย์ พืช สัตว์ การแยกและการทําเอนไซม์ให้บริสุทธิ ์การศึกษา

โครงสรา้งของเอนไซม ์คุณสมบตัทิางกายภาพและจลนพลศาสตรข์องเอนไซมก์ารตรงึเซลลแ์ละ

เอนไซม ์การนําเทคนิคทางอณูชวีวทิยามาใชใ้นการดดัแปรเอนไซม ์การนําเซลลแ์ละเอนไซมไ์ป

ใชใ้นดา้นอุตสาหกรรม ดา้นการวเิคราะห ์ไบโอเซนเซอร ์และทางพนัธุวศิวกรรม 

 The importance of cells and enzymes used as biocatalyst, processes of 

enzyme production from microbial, plant and animal cells, isolation and purification of 

enzyme, structure, function and kinetic properties of enzymes, immobilized cells and 

enzymes, the use of molecular biology techniques to modify enzymes, use of cells and 

enzyme in industry, analyses, biosensors and genetic engineering 

 

**692 771 กระบวนวชิาทางเทคโนโลยชีวีภาพ                                    3(3-0-6) 

 Aspects of Biotechnology 

 เงื่อนไขของรายวชิา : ไมม่ ี

 ชนิดและคุณลกัษณะของตัวเร่งชวีภาพ เทคโนโลยกีารหมกั เทคโนโลยขีองดีเอนเอ

สายผสมจีโนมและไบโออินฟอร์มาติค วิศวกรรมโปรตีน เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร 

เทคโนโลยชีวีภาพดา้นพชื เทคโนโลยชีวีภาพสตัว ์เทคโนโลยชีวีภาพทางการแพทยแ์ละเภสชั
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ศาสตรเ์ทคโนโลยชีวีภาพดา้นสิง่แวดลอ้ม การประเมนิเศรษฐศาสตร์ของกระบวนการชวีภาพ 

มุมมองดา้นกฎหมายและสาธารณะ 

 Types and properties of biocatalysts, fermentation technology, recombinant 

DNA technology, genome and bioinformatics, protein engineering, food biotechnology, 

plant biotechnology, animal biotechnology, medical and pharmaceutical biotechnology, 

environmental biotechnology, economic evaluation of bioprocesses, legal and publics 

 

**692 773 เทคโนโลยขีองชวีมวลและชวีพลงังาน 3(3-0-6) 

 Biomass and Bioenergy Technology 

 เงื่อนไขของรายวชิา : ไมม่ ี

 เทคโนโลยีชีวมวลและชีวพลังงาน เป็นเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกหรือพลงังาน

ทดแทน เพื่อการผลติและการใชป้ระโยชน์จากชวีมวลและพลงังานชวีมวล ศกัยภาพของแหล่ง

พลงังานชวีมวลประเภทต่างๆ เทคโนโลยกีารแปรรูปชวีมวล เทคโนโลยกีารผลติเชื้อเพลงิแขง็

ชีวภาพเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลงิเหลวชีวภาพ เทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ 

เทคโนโลยกีารแปรรูปชวีมวลทางความรอ้นเพื่อการผลติพลงังาน กรณีศกึษาโรงงานนําร่องหรอื

โรงงานต้นแบบทางเทคโนโลยีชีวมวลและชีวพลังงาน การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์และ

การตลาด และรวมถึงการประเมินผลกระทบทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมของโครงการที่

เกีย่วขอ้ง 

             Biomass and bioenergy technology as the alternatives for renewable energy 

production and utilization of biomass and biomass energy, the potential of biomass 

resources, biomass technology conversion, production technology of solid biofuels, 

production technology of liquid biofuels, production technology of biogas fuels, thermal 

conversion technologies for biomass energy, the case studies of pilot plants of biomass 

and bioenergy technology, economics and market analysis, and including energy and 

environmental impact assessments 

 

**697 720 จุลชวีวทิยาอาหารขัน้สงู 3(3-0-6) 

 Advanced Food Microbiology 

 เงื่อนไขของรายวชิา : ไมม่ ี

เทคนิคการวิเคราะห์จุลินทรีย์แบบรวดเร็วและอตัโนมตัิ วิธีนับจํานวนและ จําแนก

จุลนิทรยี์ต่างๆ การประยุกต์ใชส้ารพษิจากแบคทเีรยีเพื่อการวเิคราะห์จุลนิทรยี์ การวเิคราะห ์

จุลนิทรยี์แบบรวดเรว็ในอาหารที่มคีวามเสีย่งสูง ได้แก่ อาหารทะเลเน้ือสตัว ์สตัวปี์กและปลา 

การวเิคราะห ์จุลนิทรยีแ์บบรวดเรว็ของผลติภณัฑธ์ญัพชื และการตรวจสอบ จุลนิทรยีท์ีเ่ป็นโรค

ในอาหารแบบรวดเรว็ และบทบาทของการตรวจสอบจุลนิทรยีเ์หล่านัน้ในการวเิคราะหอ์นัตราย

และการควบคุมจุดวกิฤตของอาหาร 

Rapid method and automation in microbiological analysis, rapid method in 

enumeration and identification of microorganisms, application of bacteriocins for 

microbiological analysis, rapid methods of high risk foods eg. sea foods, meats, poultry 

and fish products, rapid methods in microbiology for cereal products, rapid methods of 

detecting food born diseases, role of pathogen testing in validating Hazard Analysis of 
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Critical Control Point (HACCP) 

 

**697 721     ความปลอดภยัของอาหาร                                                3(3-0-6) 

                 Food Safety 

เงื่อนไขของรายวชิา : ไมม่ ี

แนวคดิความปลอดภยัของอาหารและความสาํคญั การจดัการดา้นความปลอดภยั และ

สุขาภิบาลของอาหาร อนัตรายของความปลอดภยัในอาหาร ปัจจยัทีม่ผีลต่อการเจบ็ป่วยทีเ่กดิ

จากอาหารเป็นสื่อ ความปลอดภยัในระหว่างสายการผลติอาหาร ระบบการวเิคราะห์อนัตราย

และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม ปัจจยัเสี่ยงในอาหารและการประเมินความเสี่ยง การปฏิบตัิต่อ

อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องอํานวยความสะดวก ปฏิบตัิการทําความสะอาดและฆ่าเชื้อ การ

สุขาภิบาลและบํารุงรกัษาสิง่แวดล้อม การป้องกนัอุบตัิเหตุและการจดัการภาวะวกิฤต การให้

การศกึษาและจดัอบรม กฎหมายและขอ้บงัคบัความปลอดภยัอาหาร 

Food safety concept and significance, food safety and sanitation management, 

food safety hazards, factors that affect food borne illness, safety during food product 

flow, the hazard analysis critical control point ( HACCP)  system, risk factors and 

assessment, utensils, equipment, and facilities handling, cleaning and sanitizing 

operations, environmental sanitation and maintenance, accident prevention and crisis 

management, education and training, food safety regulations and laws 

 

3.2 ช่ือ เลขประจาํตวับตัรประชาชน ตาํแหน่งและคณุวฒิุของอาจารย ์

3.2.1 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 

 

ท่ี ช่ือ นามสกลุ เลขประจาํตวับตัร

ประชาชน 

ตาํแหน่งทาง 

วิชาการ 

คณุวฒิุ 

1 นายโสภณ บุญลอื  รองศาสตราจารย ์ วท.บ. (ชวีวทิยา) 

    วท.ม. (จุลชวีวทิยา) 

    Ph.D. (Applied Biosciences) 

2 นางสาวเสาวนิต ทองพมิพ ์  รองศาสตราจารย ์ วท.บ. (ชวีวทิยา) 

    วท.ม. (จุลชวีวทิยา) 

    Ph.D. (Microbiology) 

3 นางสาวจุฑาพร  แสวงแกว้  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ วท.บ. (จุลชวีวทิยา) 

    วท.ม. (จุลชวีวทิยา) 

    ปร.ด. (เทคโนโลยชีวีภาพ) 

4 นายธรีศกัดิ ์ สมด ี  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ วท.บ. (เกษตรศาสตร)์ 

    วท.ม. (ชวีวทิยา) 

    Ph.D. (Microbiology) 

5 นางสาวนนัทวนั ฤทธิเ์ดช  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ วท.บ. (จุลชวีวทิยา) 

    วท.ม. (จุลชวีวทิยาอุตสาหกรรม) 

    Dr.rer.nat (Microbiology) 
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ท่ี ช่ือ นามสกลุ เลขประจาํตวับตัร

ประชาชน 

ตาํแหน่งทาง 

วิชาการ 

คณุวฒิุ 

6 นางสาวรตันภรณ์  ลสีงิห ์  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ วท.บ. (ชวีวทิยา) 

    วท.ม. (เทคโนโลยชีวีภาพ) 

    Doctorat (Sciences des Aliments) 

7 นางสาววยิะดา มงคลธนารกัษ ์  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ วท.บ. (จุลชวีวทิยา) 

    วท.ม. (เทคโนโลยชีวีภาพ) 

    Ph.D. (Molecular Biology and 

Biotechnology) 

8 นางวไิลลกัษณ์ ศริพิรอดุลศลิป์  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ วท.บ. (ชวีวทิยา) 

    M.Sc. (Microbiology) 

    Ph.D. (Microbiology) 

9 นายสรุศกัดิ ์ศริพิรอดุลศลิป์  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ วท.บ. (ชวีวทิยา) 

    วท.ม. (ชวีเคม)ี 

    Ph.D. (Biophysics) 

10 นางอชัฌา อรอนิทร ์  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ Vordiplom Biology  

    Diplom Biology (Molecular 

Biology) 

    Dr.rer.nat. (Molecular Biology) 

11 นางชวีาพฒัน์ แซ่จงึ  อาจารย ์ วท.บ. (จุลชวีวทิยา)  

    วท.ม. (ชวีวทิยา) 

    ปร.ด. (ชวีวทิยา) 

12 นายพลสณัห ์มหาขนัธ ์  อาจารย ์ วท.บ. (ชวีวทิยา) 

    วท.ม. (จุลชวีวทิยา) 

    ปร.ด. (จุลชวีวทิยา) 

หมายเหต ุ รายละเอยีดเกีย่วกบัประวตั ิผลงานทางวชิาการ และภาระงานสอน ใหด้ใูนภาคผนวก 

 

3.2.2 อาจารยป์ระจาํ  

 

ท่ี ช่ือ นามสกลุ เลขประจาํตวับตัร

ประชาชน 

ตาํแหน่งทาง 

วิชาการ 

คณุวฒิุ 

1 นายโสภณ บุญลอื  รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Applied Biosciences) 

2 นางสาวเสาวนิต ทองพมิพ ์  รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Microbiology) 

3 นางสาวจุฑาพร  แสวงแกว้  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. (เทคโนโลยชีวีภาพ) 

4 นายธรีศกัดิ ์ สมด ี  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Microbiology) 

5 นางสาวนนัทวนั ฤทธิเ์ดช  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ Dr.rer.nat (Microbiology) 

6 นางสาวรตันภรณ์  ลสีงิห ์  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ Doctorat (Sciences des Aliments) 

7 นางสาววยิะดา มงคลธนารกัษ ์  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Molecular Biology and 

Biotechnology) 

8 นางวไิลลกัษณ์ ศริพิรอดุลศลิป์  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Microbiology) 
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ท่ี ช่ือ นามสกลุ เลขประจาํตวับตัร

ประชาชน 

ตาํแหน่งทาง 

วิชาการ 

คณุวฒิุ 

9 นายสรุศกัดิ ์ศริพิรอดุลศลิป์  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Biophysics) 

10 นางอชัฌา อรอนิทร ์  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ Dr.rer.nat. (Molecular Biology) 

11 นางสาวจนิดารตัน์ เอกประเสรฐิ  อาจารย ์ Ph.D. (Environmental Science) 

12 นางชวีาพฒัน์ แซ่จงึ  อาจารย ์ ปร.ด. (ชวีวทิยา) 

13 นายพลสณัห ์มหาขนัธ ์  อาจารย ์ ปร.ด. (จุลชวีวทิยา) 

หมายเหต ุ รายละเอยีดเกีย่วกบัประวตั ิผลงานทางวชิาการ และภาระงานสอน ใหด้ใูนภาคผนวก 

 

3.2.3 อาจารยพิ์เศษ  

[ระบรุายชื่อบุคคลภายนอกมหาวทิยาลยัทีเ่ชญิเป็นอาจารยพ์เิศษสอนหรอืบรรยายเป็นครัง้คราวในหลกัสตูรน้ี] 

ท่ี ช่ือ นามสกลุ ตาํแหน่ง คณุวฒิุ หน่วยงานท่ีสงักดั 

1 Mr. Tadanori Aimi ศาสตราจารย ์ Doctor of Engineering (Chemistry) มหาวทิยาลยั Tottori 

 

4. องคป์ระกอบเก่ียวกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน) (ถ้ามี) 
ไม่ม ี

5. ข้อกาํหนดเก่ียวกบัการทาํวิทยานิพนธแ์ละการศึกษาอิสระ 

5.1 คาํอธิบายโดยย่อ 

การทําวจิยัวทิยานิพนธ์เกี่ยวกบัจุลชวีวทิยา โดยใหม้กีารดําเนินการ การเสนอเคา้โครง การทบทวนวรรณกรรมและ

งานวจิยัที่เกี่ยวข้อง การปฏบิตัิการทดลอง การเกบ็รวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ข้อมูล การเรยีบเรยีงผลการวจิยั การเสนอ

ผลการวจิยัในรปูบทความตพีมิพใ์นวารสารวชิาการ หรอืเผยแพร่ในการประชุมวชิาการระดบัชาตแิละ/หรอืระดบันานาชาต ิ 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้

5.2.1 มคีวามรูด้า้นทฤษฎทีางจุลชวีวทิยา 

5.2.2 มทีกัษะดา้นปฏบิตักิารทางจุลชวีวทิยา  

5.2.3 มกีารพฒันาดา้นทศันคต ิคุณธรรม จรยิธรรม ความมัน่ใจในตวัเอง บุคลกิภาพ  

5.3 ช่วงเวลา 

แผน ก แบบ ก 1  

ภาคการศกึษา 1 ปีที ่1 เป็นตน้ไป 

แผน ก แบบ ก 2 

ภาคการศกึษา 2 ปีที ่1 เป็นตน้ไป 

5.4 จาํนวนหน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 1  36 หน่วยกติ  

แผน ก แบบ ก 2              15 หน่วยกติ  

5.5 การเตรียมการ 

มกีารกําหนดชัว่โมงใหค้ําแนะนําและปรกึษาในการทําวทิยานิพนธ ์เช่น การเลอืกหวัขอ้เรื่อง การแนะนําแหล่งขอ้มูล 

และแนะนําวิธีการปฏิบัติการทดลองที่ถูกต้อง กําหนดให้นําเสนอสมัมนาย่อยในระหว่างสมาชิกในห้องปฏิบัติการ และ

กาํหนดเวลาเสนอความกา้วหน้าวทิยานิพนธ ์ 
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5.6 กระบวนการประเมินผล 

 การประเมนิผลงานการทําวทิยานิพนธ ์โดยการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ ์ซึง่กําหนดใหน้ักศกึษาทีเ่ขา้ศกึษาแผน ก 
แบบ ก 1 เขยีนและสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ ์ภายในภาคการศกึษาที ่1 ของชัน้ปีที ่1 สว่นแผน ก แบบ ก 2 เขยีนและสอบเคา้
โครงวทิยานิพนธ์ ภายในภาคการศกึษาที่ 2 ของชัน้ปีที่ 1 นําเสนอต่อกรรมการสอบเค้าโครงวทิยานิพนธไ์ม่น้อยกว่า 3 คน 
(รวมอาจารย์ที่ปรกึษาหลกั) โดยกรรมการสอบเค้าโครงวทิยานิพนธ์นัน้ ให้ขึน้อยู่กบัดุลพนิิจของอาจารย์ที่ปรกึษาหลกั ผ่าน
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ แต่งตัง้โดยคณะวิทยาศาสตร์ มีการจดัสอบป้องกัน
วทิยานิพนธ์ โดยการจดัสอบ จะต้องมกีรรมการสอบไม่ตํ่ากว่า 3 คน ซึ่งมกีรรมการภายนอกอย่างน้อย 1 คน ทําหน้าที่ป็น
ประธาน โดยคณะวทิยาศาสตร ์เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการสอบ มเีกณฑก์ารประเมนิเป็นค่าคะแนนทีช่ดัเจน โดยหากนกัศกึษาสอบ
ไดค้่าคะแนนมากกว่ารอ้ยละ 80 ถอืว่าสอบผ่านและอยู่ในระดบัยอดเยีย่ม ถา้ไดค้ะแนนรวมรอ้ยละ 70-79 สอบผ่านและไดร้ะดบั
ด ีถ้าไดค้ะแนนรวมรอ้ยละ 60-69 ถอืว่าสอบผ่าน และหากไดต้ํ่ากว่ารอ้ยละ 60 ถอืว่าสอบไม่ผ่าน นอกจากน้ียงักาํหนดใหม้กีาร
ตพีมิพผ์ลงานวจิยัหรอืไดร้บัการตอบรบัใหต้พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิหรอืตพีมิพเ์รื่องเตม็ในการประชุม
วชิาการระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิอย่างน้อย 1 เรื่อง 
 

 

หมวดท่ี 4.  ผลการเรียนรู้ กลยทุธก์ารสอนและการประเมินผล 

1. การพฒันาคณุลกัษณะพิเศษของนักศึกษา 

 

คณุลกัษณะพิเศษ กลยุทธห์รอืกิจกรรมการดาํเนินการ 

มคีวามรูท้างภาษาองักฤษในทกัษะการพดูในเชงิวชิาการ จดัใหม้กีารเรยีนการสอนในรายวชิาทีเ่ปิดสอนในภาควชิา หรอื

ชมรมการอ่านบทความวิจยั (journal club) หรอืการนําเสนอ

รายงานความกา้วหน้าของการทาํวทิยานิพนธ ์

2. การพฒันาผลการเรียนรูใ้นแต่ละด้าน 

2.1 คณุธรรมและจริยธรรม 

         สามารถจดัการปัญหาทางคุณธรรม จรยิธรรมทีซ่บัซอ้นใหส้อดคลอ้งกบัวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

โดยสามารถใชดุ้ลยพนิิจอย่างผูรู้ ้ดว้ยความยุตธิรรม ดว้ยหลกัฐานทางวชิาการ ดว้ยหลกัการทีม่เีหตุผล และค่านิยมอนัดงีาม 

แสดงออกหรอืสื่อสาร ขอ้สรุปของปัญหาโดยคํานึงถึงความรูส้กึของผู้อื่นที่จะไดร้บัผลกระทบ รูจ้กัแสดงความคดิเหน็และ

สนบัสนุนใหผู้อ้ื่น ใชดุ้ลยพนิิจทางดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ในการจดัการความขดัแยง้ และปัญหาทีม่ผีลกระทบต่อตนเองและ

ผูอ้ื่น แสดงออกซึง่ภาวะผูนํ้าในการสง่เสรมิใหม้กีารประพฤต ิปฏบิตัติามหลกัคุณธรรม จรยิธรรม ในทีท่าํงานและ ในชุมชนที่

กวา้งขวางขึน้ 

2.1.1 ผลการเรียนรูด้้านคณุธรรมและจริยธรรม 

(1) มจีติสาํนึกและตระหนกัในการปฏบิตัติามจรรยาบรรณทางวชิาการ 

(2) แสดงออกอย่างสมํ่าเสมอถงึความซื่อสตัยส์จุรติ 

(3) มภีาวะผูนํ้าในการสง่เสรมิใหม้กีารประพฤต ิปฏบิตัตินตามกรอบคุณธรรม และจรยิธรรมของ บณัฑติ 

มข. ไดแ้ก่ การมวีนิยั ตรงต่อเวลา มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม  

2.1.2 กลยุทธก์ารสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรูด้้านคณุธรรมและจริยธรรม 

(1) สอดแทรกในเน้ือหาวชิาเรยีนทัง้ในรายวชิาบงัคบั และวชิาเลอืก 

(2) การเรยีนรูจ้ากสถานการณ์จรงิ การจดักจิกรรมในชัน้เรยีนหรอืในวชิาเรยีน 

(3) การสอนในรายวชิาสมัมนา และวทิยานิพนธ ์

2.1.3 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรูด้้านคณุธรรมและจริยธรรม 

(1) ประเมนิผลการเรยีนรูจ้ากการเรยีนในรายวชิาบงัคบั และวชิาเลอืก 
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(2) ประเมินพฤติกรรมโดยเพื่อนนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน เช่น การตรวจรายชื่อ 

นกัศกึษาทีเ่ขา้เรยีนในรายวชิานัน้ๆ การไม่ลงนามแทนผูอ้ื่น 

(3) ประเมนิคุณลกัษณะบณัฑติ โดยผูใ้ชบ้ณัฑติ 

2.2 ความรู ้

         สามารถพฒันา นวตักรรม หรอืสรา้งองค์ความรูใ้หม่ มีความเขา้ใจอย่างถ่องแท้และลกึซึ้งในองค์ความรู ้

ทางทฤษฎีที่เป็นแก่นสําคัญทางจุลชีววิทยา ทัง้ความรู้ที่เป็นพื้นฐาน และความรู้ในความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทาง       

จุลชวีวทิยาที่เกดิขึน้จนถึงปัจจุบนั มคีวามชํานาญทางทกัษะการปฏิบตัิทางจุลชวีวทิยา และสามารถดดัแปลง ปรบัปรุง

ทกัษะต่างๆ ใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของการทาํงาน หรอืการเปลีย่นแปลงทีอ่าจมผีลมาจากนโยบาย ของประเทศ  

2.2.1 ผลการเรียนรูด้้านความรู ้

(1) มคีวามรู้ ความเขา้ใจอย่างลกึซึง้ในหลกัการและทฤษฎสีําคญัในสาขาวชิาจุลชวีวทิยา และสามารถ

นํามาประยุกตใ์นการศกึษาคน้ควา้ทางวชิาการ การปฏบิตังิานในวชิาชพีไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

(2) สามารถทําการวิจยั หรือปฏิบัติงานในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพได้อย่างลึกซึ้ง โดยการปรบัปรุง 

ดดัแปลง และพฒันาความรูใ้หม่ๆ เพื่อใหเ้หมาะสมต่อสภาพแวดลอ้มของงานในวชิาชพี 

(3) มคีวามรู้ ความเขา้ใจ และติดตามในพัฒนาการใหม่ๆ ในสาขาวชิาจุลชีววิทยา รวมถึงงานวจิยั ที่

สามารถต่อยอดองคค์วามรูใ้นสาขาวชิาได ้ 

(4) ตระหนกัในธรรมเนียมปฏบิตั ิกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัในสาขาวชิาชพี 

2.2.2 กลยุทธก์ารสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรูด้้านความรู ้

(1) การสอนหลายรูปแบบในรายวชิาตามหลกัสตูรโดยเน้นการเรยีนรูแ้บบ Active Learning ไดแ้ก่ การ

บรรยาย อภิปราย การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้การใหศ้กึษาคน้คว้าดว้ยตนเอง การเขยีนรายงาน และการนําเสนอรายงาน

แบบปากเปล่า ในชัน้เรยีน 

(2) การฝึกปฏบิตั ิการทาํวจิยั และทาํวทิยานิพนธ ์ 

(3) การศกึษาดงูาน การเขา้ร่วมประชุมสมัมนาทางวชิาการทัง้ในระดบัชาต ิและนานาชาต ิ

2.2.3 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรูด้้านความรู ้

(1) ประเมนิผลการเรยีนรูจ้ากการเรยีนรายวชิา โดยการสอบขอ้เขยีน สอบภาคปฏบิตั ิการทาํแบบฝึกหดั 

การทาํรายงาน การนําเสนอรายงานแบบปากเปล่าในชัน้เรยีน 

(2) ประเมนิคุณลกัษณะบณัฑติ โดยผูใ้ชบ้ณัฑติ 

2.3 ทกัษะทางปัญญา 

          สามารถใชค้วามรู้ ความเขา้ใจในทฤษฎีทางจุลชวีวทิยาในการเขยีนรายงาน เค้าโครงวทิยานิพนธ์ และ

วทิยานิพนธ ์ไดอ้ย่างมรีะเบยีบ แบบแผน และถูกตอ้งตามหลกัการทางวทิยาศาสตร ์มทีกัษะปฏบิตักิารวจิยัทางจุลชวีวทิยา

ได้อย่างถูกต้อง และมปีระสทิธภิาพ และสามารถปรบัปรุง และดดัแปลงทกัษะเหล่านัน้ให้เหมาะสมกบั สถานการณ์ และ

สภาพแวดลอ้มของการทาํงานในวชิาชพีของตน 

2.3.1 ผลการเรียนรูด้้านทกัษะทางปัญญา 

(1) สามารถค้นหา ตีความ และวเิคราะห์ผลงานวจิยั และผลงานทางวชิาการในสาขาวชิาจุลชวีทิยา เพื่อ

พฒันาความรู ้แนวความคดิ โดยบรูณาการเขา้กบัความรูเ้ดมิไดอ้ย่างสรา้งสรรค ์เพื่อใหเ้หมาะกบั สภาพของงานในวชิาชพี 

(2) สามารถใช้ทกัษะด้านปฏบิตัิการที่ได้รบัการฝึกฝนจากรายวชิาได้อย่างคล่องแคล่ว และแก้ปัญหาที่

เกดิขึน้เฉพาะหน้า ในระหว่างการเรยีนและการทาํวจิยั 

(3) สามารถดําเนินโครงการศกึษาที่สําคญัหรอืโครงการวจิยัทางวชิาการได้ด้วยตนเอง และหาข้อสรุป    

ทีส่มบรูณ์เพือ่ต่อยอดองคค์วามรูต่้อไปได ้

2.3.2 กลยุทธก์ารสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรูด้้านทกัษะทางปัญญา 

(1) การสอนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 
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(2) การใหศ้กึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง การสมัมนา การทาํรายงาน การทาํวจิยั วทิยานิพนธ ์ 

2.3.3 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรูด้้านทกัษะทางปัญญา 

(1) ประเมนิผลการเรยีนรูจ้ากการเรยีนรายวชิา  

(2) ประเมนิผลงานจากการทําการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง การเขยีนเค้าโครงวทิยานิพนธ์ การทําวจิยั 

และการทาํวทิยานิพนธ ์ 

(3) ประเมนิคุณลกัษณะบณัฑติ โดยผูใ้ชบ้ณัฑติ 

2.4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

         มคีวามสามารถในการแสดงความเหน็ทางวชิาการในสาขาวชิาจุลชวีวทิยา สามารถวางแผน และฝึกทกัษะ

การทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม สรา้งปฎสิมัพนัธใ์นกจิกรรมกลุ่มอย่างสรา้งสรรค ์และแสดงออกถงึความเป็นผูนํ้าในทางวชิาการ 

2.4.1 ผลการเรียนรูด้้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผิดชอบ 

(1) มภีาวะผูนํ้า รบัผดิชอบในการดําเนินงานของตนเอง และร่วมมอืกบัผูอ้ื่นในการจดัการขอ้โตแ้ยง้ หรอื

ปัญหาทางวชิาการไดอ้ย่างเหมาะสม เพื่อเพิม่พนูประสทิธภิาพการทาํงานของกลุ่ม 

(2) สามารถวางตวัและแสดงความคดิเหน็ไดเ้หมาะสมกบับทบาท หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

(3) มคีวามรบัผดิชอบในการเรยีนรู ้รวมทัง้วางแผนพฒันาและปรบัปรุงตนเองให้มปีระสทิธภิาพในการ

ทาํงานร่วมกบัผูอ้ื่นได ้

2.4.2 กลยุทธก์ารสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรูด้้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความ

รบัผิดชอบ 

(1) การสอนในรายวชิาต่างๆ ในหลกัสตูร โดยเน้นการทาํงานเป็นกลุ่ม  

(2) การเขา้ร่วมกจิกรรมระหว่างนกัศกึษาทีท่าํวจิยัในหอ้งปฏบิตักิารเดยีวกนั  

2.4.3 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรูด้้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

(1) ประเมนิผลการเรยีนรูจ้ากรายวชิาต่างๆ ในหลกัสตูร ทีม่กีารสง่เสรมิใหท้าํงานกลุ่ม 

(2) ประเมนิผลการเรยีนรายวชิาสมัมนา การทาํวจิยั วทิยานิพนธ ์ 

(3) ประเมนิคุณลกัษณะบณัฑติ โดยผูใ้ชบ้ณัฑติ 

2.5 ทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

        สามารถคดักรองขอ้มูลทางจุลชวีวทิยา เพื่อนํามาใชใ้นการศกึษาค้นควา้ในรายวชิาทีเ่ปิดสอนใน หลกัสตูร 

ทัง้รายวชิาบงัคบัและวชิาเลอืก เพื่อการทํารายงาน การวจิยัและทําวทิยานิพนธ ์ฝึกวธิกีารนําเสนอขอ้มูลโดยการวเิคราะห์

ขอ้มลูในเชงิตวัเลข เช่น การวเิคราะหข์อ้มูลการทดลองทางสถติ ิหรอืการเกบ็รวบรวมขอ้มลูการวจิยั วเิคราะหแ์ละแสดงผล

เป็นตวัเลข  

2.5.1 ผลการเรียนรูด้้านทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มคีวามสามารถใชค้อมพวิเตอรใ์นการจดัเกบ็ขอ้มลู คาํนวณ คดิวเิคราะห ์และแสดงผลในเชงิตวัเลขได้

อย่างถูกตอ้ง ตามหลกัการวจิยัทางจุลชวีวทิยา 

(2) มคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยคีอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศในการเขา้ถงึขอ้มูล รูจ้กัคดัเลอืกและ

รวบรวมขอ้มลู แปลความหมาย เพื่อการจดัทาํรายงาน นําเสนอ เผยแพร่ เพื่อการเรยีน การวจิยั และการทาํวทิยานิพนธไ์ด ้

(3) สามารถสื่อสารทัง้การพูดและการเขยีน และใชรู้ปแบบการนําเสนอทีเ่หมาะสมโดยใชภ้าษาไทยและ /

หรอืภาษาองักฤษไดอ้ย่างถูกตอ้งในระดบัทีใ่ชง้านได ้

2.5.2 กลยุทธก์ารสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรูด้้านทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) การสอนในรายวชิาวจิยั หรอืสถติ ิวทิยานิพนธ ์ 

(2) การเรยีนรูด้ว้ยตนเองผ่านระบบอนิเตอรเ์นต (internet)  

(3) การเรยีนรูจ้ากการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการนําเสนอ และผลติผลงานวจิยัในรปูแบบต่างๆ  
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2.5.3 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรูด้้านทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(1) ประเมนิผลการเรยีนรูจ้ากการเรยีนรายวชิาวจิยั หรอืสถติ ิวทิยานิพนธ ์ 

(2) ประเมนิผลการเรยีนรูจ้ากผลงานการนําเสนอแบบปากเปล่าและการวจิยัทีผ่ลติขึน้ เพื่อนําเสนอ ใน

รปูแบบต่างๆ เช่น โปสเตอร ์บทความทางวชิาการ  

(3) ประเมนิคุณลกัษณะบณัฑติ โดยผูใ้ชบ้ณัฑติ 

 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 

Mapping) 

แสดงตารางแผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูรสูร่ายวชิา ตามตวัอย่าง

ในประกาศของมหาวทิยาลยั ดงัเอกสารแนบทา้ย หน้า 51 

 

หมวดท่ี 5.  หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรอืหลกัเกณฑใ์นการให้ระดบัคะแนน 

เป็นไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2559  

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษา 

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 7 

(รายละเอยีดในภาคผนวกที ่4) หรอืเป็นไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่นทีจ่ะปรบัปรุงใหม ่

3. เกณฑก์ารสาํเรจ็การศึกษาตามหลกัสูตร 

3.1 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 9 

(รายละเอยีดในภาคผนวกที ่4) หรอืเป็นไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่นทีจ่ะปรบัปรุงใหม ่

3.2 นกัศกึษาทีจ่ะสาํเรจ็การศกึษาหลกัสตูรน้ี จะตอ้งมผีลงานวจิยัทีต่พีมิพเ์ผยแพร่ดงัต่อไปน้ี 

- หลักสูตร แผน ก แบบ ก 1 จะต้องมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ใน

วารสารวชิาการในระดบันานาชาตทิีอ่ยู่ในฐาน Scopus จาํนวน 1 เรื่อง  

- หลกัสตูร แผน ก แบบ ก 2 จะต้องมผีลงานวจิยัทีต่พีมิพเ์ผยแพร่ หรอืไดร้บัการตอบรบัใหต้พีมิพใ์นวารสารหรอื

สิง่พมิพท์างวชิาการ หรอืเสนอต่อทีป่ระชุมวชิาการทีม่รีายงานการประชุม จาํนวน 1 เรื่อง  

 

หมวดท่ี 6.  การพฒันาคณาจารย ์

1. การเตรียมการสาํหรบัอาจารยใ์หม ่

1.1 การใหเ้ขา้รบัการอบรมตามหลกัสตูร “การพฒันาอาจารยใ์หม่” ของมหาวทิยาลยั ซึง่เป็นหลกัเกณฑใ์หอ้าจารยใ์หม่

ทุกคนต้องเขา้รบัการอบรม ให้มคีวามรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัหลกัสูตร และการบรหิารวชิาการของมหาวทิยาลยั บทบาท

หน้าทีข่องอาจารยม์หาวทิยาลยัและจรรยาบรรณคร ูและใหม้ทีกัษะเกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 

การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจรยิธรรม และการสอนโดยใชส้ือ่และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.2 การมอบหมายใหม้อีาจารยพ์ีเ่ลีย้งทาํหน้าทีใ่หค้าํแนะนําและเป็นทีป่รกึษาในดา้นการจดัการเรยีนการสอน  

1.3 การชีแ้จงและแนะนําหลกัสตูร รายวชิาในหลกัสตูร 

1.4 การมอบหมายใหอ้าจารยใ์หม่ศกึษาคน้ควา้ จดัทําเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสอน ในหวัขอ้หน่ึงหรอืหลายหวัขอ้ที่

อาจารยใ์หม่มคีวามรูแ้ละถนดั เพื่อทดลองทาํการสอนภายใตค้าํแนะนําของอาจารยพ์ีเ่ลีย้ง หรอืประธานหลกัสตูร 

1.5 การกาํหนดใหอ้าจารยใ์หม่เขา้ร่วมสงัเกตการณ์การสอนของอาจารยใ์นหลกัสตูร 

1.6 สนบัสนุนใหอ้าจารยใ์หม่ ขอรบัทุนวจิยัภายใน 1 ปี ของการเป็นอาจารย ์
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2. การพฒันาความรูแ้ละทกัษะให้แก่อาจารย ์

2.1 การพฒันาทกัษะการจดัการเรยีนการสอน การวดัและการประเมนิผล 

(1) กําหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารบัการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรยีนการสอน การวัดและการ

ประเมนิผล ตามความต้องการของอาจารย์ และเป็นไปตามนโยบายของมหาวทิยาลยั ซึ่งมหาวทิยาลยัมกีารเปิดหลกัสตูร

อบรมเพื่อพฒันาอาจารยใ์นหวัขอ้ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการเรยีนการสอน การวจิยั การผลติผลงานทางวชิาการ เป็น

ประจาํทุกปี 

(2) การจดัให้มกีารสอนแบบเป็นทีม ซึ่งจะส่งเสรมิโอกาสให้อาจารย์ได้มปีระสบการณ์การสอนร่วมกบัคนอื่น 

รวมถงึการมโีอกาสไดเ้ป็นผูร้บัผดิชอบรายวชิา ผูป้ระสานงาน และผูร่้วมทมีการสอน 

(3) การส่งเสรมิหรอืสร้างโอกาสให้มกีารแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ประสบการณ์ด้านการจดัการเรยีนการสอนระหว่าง

อาจารยใ์นหลกัสตูร หรอืทาํวจิยัการเรยีนการสอนทีส่ามารถนําไปเผยแพร่ในการประชุมวชิาการทีม่กีารจดัการเรยีนการสอน

ในสาขาวชิาเดยีวกนัของหลายๆ สถาบนั 

2.2 การพฒันาวชิาการและวชิาชพีดา้นอื่นๆ 

(1) ส่งเสรมิให้อาจารยท์ีม่คีวามสนใจในหวัขอ้วจิยัที่อยู่ในกลุ่มเดยีวกนัร่วมมอืกนัเป็นหน่วยวจิยั เช่น กลุ่มวจิยั

ทรพัยากรจุลนิทรยี ์และการใชป้ระโยชน์ทางเทคโนโลยชีวีภาพ 

(2) การส่งเสรมิใหอ้าจารยเ์ขา้ร่วมการอบรม การประชุมสมัมนาในสาขาวชิาการ หรอืวชิาชพีทีจ่ดัทัง้ภายในและ

ภายนอกมหาวทิยาลยั อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

(3) การสง่เสรมิใหอ้าจารยผ์ลติผลงานทางวชิาการในรปูแบบต่างๆ และการนําเสนอผลงานในการประชุมวชิาการ

ในสาขาวชิาการหรอืวชิาชพี อยา่งน้อยใหม้ผีลงานการเขยีนหรอืการนําเสนอปีละ 1 เรื่อง 

 

หมวดท่ี 7.  การประกนัคณุภาพหลกัสูตร 

1. การกาํกบัมาตราฐาน 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น และหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาจุลชวีวทิยา ควบคุมกํากบัมาตรฐานของ

หลกัสตูร โดยจะพจิารณาจากการบรหิารจดัการหลกัสตูร ใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 

2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิตลอดระยะเวลาทีม่กีารจดัการเรยีนการสอนในหลกัสตูร โดยจะ

พจิารณาตามเกณฑท์ีส่าํคญั 11 ซึง่หลกัสตูรตอ้งมกีารดาํเนินการผ่านทุกขอ้ หากไม่ผ่านเพยีงขอ้ใดขอ้หน่ึงจะถงึว่าหลกัสตูร

ไม่ผ่านเกณฑม์าตรฐานโดยทนัท ีเกณฑท์ีใ่ชใ้นการพจิารณามดีงัน้ี  

 

ข้อ เกณฑ ์ การดาํเนินงานในหลกัสูตรน้ี 

1 จาํนวนอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร  จาํนวน 3 คน  

2 คุณสมบตัขิองอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร มีคุณวุฒิ ป.เอก  ที่ตรงหรือสมัพันธ์กับสาขาวิชาของ

หลกัสูตรที่เปิดสอน หรอืขัน้ตํ่าปริญญาโทที่มีตําแหน่ง

รองศาสตราจารย์ มผีลงานทางวชิาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึง

ของการศกึษาเพื่อรบัปรญิญา และเป็นผลงานทีไ่ดร้บัการ

เผยแพร่ตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดในการพจิารณาแต่งตัง้

ให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ไม่ น้อยกว่า 3 

รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลงั โดยอย่างน้อย 1 รายการ

ตอ้งเป็นผลงานวจิยั 

3 คุณสมบตัขิองอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร มคุีณวุฒปิรยิญาเอก หรอืขัน้ตํ่าปรญิญาโทมทีี่ตําแหน่ง

รองศาสตราจารย์ ที่มี คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
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สาขาวิชาของหลกัสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและ

คน้ควา้วจิยัในสาขาวชิาจุลชวีวทิยา มผีลงานทางวชิาการ

ที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศกึษาเพื่อรบัปรญิญา และเป็น

ผลงานที่ได้รบัการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ที่กําหนดใน

การพจิารณาแต่งตัง้ให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวชิาการ 

ไม่น้อยกว่า 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลงั โดยอย่าง

น้อย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั 

4 คุณสมบตัขิองอาจารยผ์ูส้อน เป็นอาจารยป์ระจาํหรอือาจารยพ์เิศษ ทีม่วีุฒขิ ัน้ตํ่าปรญิญา

โททีต่รงหรอืสมัพนัธก์บัสาขาวชิาของหลกัสตูรทีเ่ปิดสอน 

มีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่

ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรบัปริญญา และเป็น

ผลงานที่ได้รบัการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ที่กําหนดใน

การพจิารณาแต่งตัง้ให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวชิาการ 

อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยได้รับ

มอบหมายหรอืแต่งตัง้ใหท้าํหน้าทีส่อนในรายวชิาหรอืบาง

หวัขอ้ในแต่ละรายวชิา 

5 คุณสมบตัขิองอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธห์ลกั เป็นอาจารย์ประจําหลกัสูตร ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือ

ขัน้ตํ่ าปริญญาโทที่ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ซึ่งได้รับ

แต่งตัง้ให้รบัผดิชอบกระบวนการเรยีนรู้เพื่อวทิยานิพนธ์

ของนักศึกษาเฉพาะราย เช่น การพิจารณาเค้าโครง การ

ให้คําแนะนําและควบคุมดูแล รวมทัง้การประเมิน

ความกา้วหน้าและการสอบวทิยานิพนธ ์

6 คุณสมบตัขิองอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธร่์วม

(ถา้ม)ี 

อาจารย์ทีป่รกึษาร่วมทีเ่ป็นอาจารยป์ระจําต้องมคุีณวุฒแิละ

ผลงานทางวิชาการเช่ นเดียวกับอาจารย์ที่ ปรึกษา

วิทยานิพนธ์หลัก สําหรับอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมที่ เป็น

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่คณะแต่งตัง้ เพื่อให้ทําหน้าที่

ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาหลักในการพิจารณาเค้าโครง 

รวมทัง้ช่วยเหลือให้คําแนะนําและควบคุมดูแลการทํา

วิทยานิพนธ์นั ้น  จะต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รบัการตีพิมพ์

เผยแพร่ในวารสารทีม่ชีื่ออยู่ในฐานขอ้มูลทีเ่ป็นทีย่อมรบั

ในระดบัชาต ิซึง่ตรงหรอืสมัพนัธก์บัหวัขอ้วทิยานิพนธไ์ม่

น้อยกว่า 10 เรื่อง 

7 คุณสมบตัขิองอาจารยผ์ูส้อบวทิยานิพนธ ์ ประกอบด้วยอาจารย์ประจําหลกัสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 3 คน ทัง้น้ีประธาน

กรรมการต้องเป็นผูท้รงคุณวุฒภิายนอก ซึง่ต้องมคุีณวุฒิ

ปรญิญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่

ได้ รับการตีพิมพ์ เผยแพ ร่ในวารสารที่ มีชื่ ออยู่ ใน

ฐานข้อมูลที่ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือ
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สมัพนัธก์บัหวัขอ้วทิยานิพนธไ์ม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 

8 การตพีมิพเ์ผยแพร่ผลงานของผูส้าํเรจ็การศกึษา กําหนดให้นักศึกษาที่เข้าศึกษาแบบ หลกัสูตร แผน ก 

แบบ ก 1 จะต้องมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ หรือ

ได้รบัการตอบรบัให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในระดับ

นานาชาติที่อยู่ในฐาน Scopus จํานวน 1 เรื่อง  ส่วน

หลกัสตูร แผน ก แบบ ก 2 จะตอ้งมผีลงานวจิยัทีต่พีมิพ์

เผยแพร่ หรอืไดร้บัการตอบรบัให้ตีพมิพใ์นวารสารหรอื

สิง่พิมพ์ทางวชิาการ หรอืเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มี

รายงานการประชุม จาํนวน 1 เรื่อง  

9 ภาระงานอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธใ์นระดบั

บณัฑติศกึษา 

รับผิดชอบกระบวนการเรียนรู้เพื่ อวิทยานิพนธ์ของ

นักศึกษา เช่น การพิจารณาเค้าโครง การให้คําแนะนํา

และควบคุมดูแล รวมทัง้การประเมนิความก้าวหน้าและ

การสอบวทิยานิพนธ ์

10 อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธใ์นระดบับณัฑติศกึษามี

ผลงานวจิยัอย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ 

มผีลงานทางวชิาการทีไ่ม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศกึษาเพื่อ

รบัปรญิญา โดยได้รบัการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มี

ชื่ออยู่ในฐานขอ้มลูทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัชาต ิและ/หรอื

นานาชาติ ซึ่งตรงหรือสมัพันธ์กบัสาขาวชิา จํานวนไม่

น้อยกว่า 3 รายการ ในรอบ 5 ปียอ้นหลงั 

11 การปรบัปรุงหลกัสตูรตามรอบระยะเวลาทีก่าํหนด ดาํเนินการตามรอบหลกัสตูรโดยตอ้งปรบัปรุงใหแ้ลว้

เสรจ็และประกาศใชใ้นปี พ.ศ. 2564 
 

2. บณัฑิต 

      วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลกัสูตรปรบัปรุง 2559) ได้กําหนดตัวบ่งชี้เพื่อสะท้อนไปที่

คุณภาพบณัฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิโดยพจิารณาจากผลลพัธก์ารเรยีนรู ้การมงีานทาํ และ

คุณภาพผลงานวจิยัของนักศึกษาและผู้สําเรจ็การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาในปีการศึกษานัน้ๆ คุณภาพของบณัฑิตจะ

พจิารณาไดจ้ากตวับ่งชีด้งัต่อไปน้ี 

2.1 คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งได้กําหนดคุณลกัษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงคท์ีค่รอบคลุมผลการเรยีนรูท้ ัง้ 5 ดา้นคอื 1) ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม 2) ดา้นความรู ้3) ดา้นทกัษะทางปัญญา 4) ดา้น

ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ และ 5) ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข การสื่สาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการประเมินคุณภาพบัณฑิตในข้อบ่งชี้น้ีได้รบัจากมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งผู้รบัผิดชอบ

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาจุลชวีวทิยา ได้ออกแบบแบบสอบถามให้ครอบคลุมผลการเรยีนรูท้ ัง้ 5 ด้าน

ดงักล่าว แลว้จดัส่งใหผู้ใ้ชง้านบณัฑติเป็นผูป้ระเมนิ โดยการประเมนิบณัฑตินัน้ หลกัสตูรได้กําหนดจํานวนบณัฑติทีไ่ดร้บั

การประเมนิจากผูใ้ช้บณัฑติจะต้องไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 20 ของจํานวนบณัฑติทีส่ําเรจ็การศกึษาในแต่ละรอบปีการศกึษาที่

ไดร้บัการประเมนิ 

2.2  การไดง้านทํา หรอืผลงานวจิยัของผูส้าํเรจ็การศกึษา หลกัสตูรไดก้ําหนดเกณฑก์ารประเมนิในตวัชีว้ดัน้ีโดยการ

แปลงค่ารอ้ยละของผลรวมถ่วงน้ําหนกัของผลงานทีต่พีมิพเ์ผยแพร่ต่อผูส้าํเรจ็การศกึษาเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 กําหนดให ้

คะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 40 ขึน้ไป  

3. นักศึกษา 

การประกนัคุณภาพหลกัสตูรในองคป์ระกอบดา้นนกัศกึษา ไดก้าํหนดตวับง่ชีห้ลกัๆ ไว ้3 ขอ้คอื  1) ระบบการรบั
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นกัศกึษาและการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา  2) การสง่เสรมิและพฒันานกัศกึษา และ 3) ผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้กบั

นกัศกึษา ซึง่ไดก้าํหนดวธิกีารดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

3.1 ระบบการรบันกัศกึษา และการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา 

3.1.1 ระบบการรบันกัศกึษา 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา กําหนดให้มีการรบันักศึกษาเข้าโดยพยายามให้มีจํานวน

นักศึกษาใหม่ เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยหลักสูตรได้ดําเนินการตามกระบวนการรับนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทัง้ในส่วนของการรับตรงโควตา มข. และการรับผ่านระบบกลางของบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น เริม่จากการกําหนดแผนการรบันักศึกษา ที่ได้รบัความเห็นชอบจากสภามหาวทิยาลยั กําหนด

จาํนวนรบั และคุณสมบตัขิองผูส้มคัร โดยคุณสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษาขึน้ออยู่กบัแผนการศกึษา (ตามทีร่ะบุในหมวดที ่3)   

สาํหรบัการรบัตรงโควตา รบัเฉพาะนักศกึษาที่สําเรจ็การศึกษาจากมหาวทิยาลยัขอนแก่น ที่ศกึษาทัง้แผน ก 

แบบ  ก 1 และ ก 2 โดยคุณสมบตัิผูส้มคัรเป็นเช่นเดยีวกบัการรบัผ่านระบบกลาง ส่วนการรบัเขา้ใชว้ธิกีารสอบสมัภาษณ์ 

และการสอบวดัความรูภ้าษาองักฤษเท่านัน้ การรบัเขา้แบบโควตา ต้องดําเนินการโดยมขี ัน้ตอนเพิม่เตมิทีค่ลา้ยกบัการรบั

ผ่านระบบกลางของบณัฑติวทิยาลยั โดยมรีะบบการประชาสมัพนัธ ์การประกาศรายชื่อผูม้สีทิธิส์อบ กําหนดวนัสอบ และ

ประกาศผลการสอบทีช่ดัเจนเช่นกนั    

สาํหรบักระบวนการรบันกัศกึษาแบบรบัผ่านระบบกลางของบณัฑติวทิยาลยั พอกล่าวสรุปขัน้ตอนไดด้งัน้ี 

1. การประชาสมัพนัธ ์ประกาศรบัสมคัรนกัศกึษาตามเกณฑห์ลกัสตูรทีร่ะบุไว ้การรบัสมคัรทัง้ทางเวบ็ไซด์

บณัฑติวทิยาลยัมหาวทิยาลยัขอนแก่นและการสมคัรดว้ยตนเอง 

2. การประกาศรายชื่อผูม้สีทิธิเ์ขา้รบัการคดัเลอืก 

3. แต่งตัง้คณะกรรมการออกขอ้สอบ คุมสอบ ตรวจขอ้สอบ  

4. จดัพมิพข์อ้สอบ 

5. จดัสอบขอ้เขยีน  โดยสอบความรูท้างดา้นจุลชวีวทิยาพืน้ฐาน ซึง่เป็นขอ้สอบของหลกัสตูร และสอบความรู้

ทางภาษาองักฤษ ตามทีบ่ณัฑติวทิยาลยักาํหนด 

6. จดัสอบสมัภาษณ์  โดยมคีณะกรรมการสอบสมัภาษณ์  จาํนวนอย่างน้อย 5 คนต่อผูเ้ขา้สอบ 1 คน โดย

กรรมการหลกัประกอบดว้ยประธานหลกัสตูร อาจารยป์ระจาํ หวัหน้าภาควชิา และอาจารยผ์ูอ้อกขอ้สอบ

ขอ้เขยีน จาํนวน 3 ท่าน 

7. ประชุมกรรมการสอบสมัภาษณ์ทุกท่านเพื่อสรุปผลการรบันกัศกึษา 

8. ประกาศผลสอบตามทีบ่ณัฑติวทิยาลยักาํหนด 

สําหรบักระบวนการสอบขอ้เขยีนของการรบัเขา้แบบผ่านระบบกลางของบณัฑิตวทิยาลยั นัน้ ผู้สมคัรต้องทํา

ขอ้สอบทัง้แบบปรนัย และอตันัย และเมื่อนกัศกึษาสอบขอ้เขยีนและสอบสมัภาษณ์ เรยีบรอ้ยแลว้ กรรมการสอบสมัภาษณ์

ทุกคน สรุปผลการรบั และมกีารระบุเงื่อนไขของการรบัทีช่ดัเจน โดยหากนกัศกึษาทาํคะแนนสอบไม่ด ีประกอบกบัเรยีนจบ

ปรญิญาตรทีีไ่ม่ใช่สาขาวชิาจุลชวีวทิยา กรรมการจะกําหนดใหล้งทะเบยีนเรยีนในรายวชิาระดบัปรญิญาตร ีเป็นแบบ audit 

เพิ่มเติม โดยไม่นํามาคดิเป็นค่าคะแนนสําหรบัการสําเรจ็การศึกษาในหลกัสูตร การปฏบิตัิ เช่นน้ีมจีุดประสงค์เพื่อปรบั

ฐานความรูข้องนกัศกึษาทางดา้นจุลชวีวทิยา ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนในรายวชิาบงัคบัและเลอืกของหลกัสตูรต่อไป  

3.1.2 การเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา 

ในการเตรยีมความพรอ้มนักศกึษาใหม่ หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาจุลชวีวทิยา และภาควชิา 

ได้กําหนดให้มีการจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มีการแนะนําภาควิชา และกิจกรรมของภาควิชา แนะนําอาจารย์

ผู้รบัผิดชอบหลกัสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร อาจารย์ประธานหลกัสูตรกล่าวแนะนํา

หลกัสตูร แนะนําการลงทะเบยีน อธบิายแผนการเรยีนรายวชิาในหลกัสตูร และการปฏบิตัตินก่อนทาํวทิยานิพนธ ์นอกจากน้ี 

หลกัสตูรได้ดําเนินการทัง้ด้านการให้ความรูฝึ้กทกัษะการดํารงชวีติในมหาวทิยาลยั และการพฒันาศกัยภาพด้านวชิาการ 

ตลอดจนปลูกจิตสํานึก การมีจิตสาธารณะ และการให้บริการในวิชาชีพ ผ่านการเรียนรู้ภายใต้โครงการต่างๆ เช่น (1) 
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โครงการปันน้ําใจจากพีสู่น้่อง (2) โครงการศกึษาดงูานนอกสถานที ่(3) โครงการปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม่ (4) โครงการกฬีา

สมัพันธ์น้องพี่จุลชีววิทยา (5) โครงการไหว้ครูและบายศรีสู่ขวญั (6) กิจกรรมการเรียนรู้เทคนิคการใช้และดูแลรกัษา

เครื่องมอืวทิยาศาสตร ์เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์หลกัสตูรมกีารประเมนิผลการดําเนินงานทุกกจิกรรมทัง้ก่อนและหลงัการ

จดักจิกรรมเพื่อความพร้อมก่อนเขา้ศกึษา เพื่อใช้ในการเปรยีบเทยีบก่อน-หลงั หากผลประเมินอยู่ในระดบัดกีจ็ะดําเนิน

กจิกรรมเพื่อความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อไป นอกจากน้ีหลกัสูตรได้พยายามทําให้นักศึกษามีความตระหนักในหน้าที ่

ชีใ้หเ้หน็ถึงการเขา้ร่วมกจิกรรมของหลกัสูตรอยู่ตลอดเวลา โดยการส่งข่าวสารการร่วมกจิกรรมต่างๆ ผ่านทาง facebook 

หรอื การนดัประชุมเป็นระยะ 

3.2 การสง่เสรมิและพฒันานกัศกึษา 

3.2.1 การควบคุมระบบการดแูลการใหค้าํปรกึษาวทิยานิพนธ ์ 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาจุลชวีวทิยาไดด้ําเนินการในการวบคุมระบบการดูแลการให้

คาํปรกึษาวทิยานิพนธแ์ก่นกัศกึษาปรญิญาโทดงัน้ี  

1.  หลกัสตูร และภาควชิาได้จดัให้มรีะบบอาจารยท์ี่ปรกึษาทัว่ไป ของนักศกึษาชัน้ปีที ่1 เพื่อทําหน้าที่ให้

คาํแนะนําดา้นต่างๆ โดยเฉพาะการลงทะเบยีนเรยีนในรายวชิาต่างๆ ของหลกัสตูร และรายวชิาในหลกัสตูรอื่น และแนะนํา

ใหน้กัศกึษาเลอืกอาจารยท์ีป่รกึษาสาํหรบัการทําวทิยานิพนธ ์โดยอย่างชา้ควรตอ้งเลอืกใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเทอมต้น ของปี

การศกึษาที ่2 นกัศกึษาตอ้งเลอืกอาจารยท์ีป่รกึษาเพื่อการทาํวทิยานิพนธโ์ดยนกัศกึษาสามารถเลอืกไดต้ามความถนดั และ

ความสนใจของนักศึกษา ทัง้น้ีอาจารย์ที่ทําหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้องมีความรู้ความสามารถ และ

เชีย่วชาญในดา้นการวจิยัภายใตห้วัขอ้ทีอ่าจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธก์าํหนด นอกจากน้ีอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธน้ี์ จะ

มหีน้าที่ให้คําปรกึษาทัง้ทางด้านวชิาการ การลงทะเบียนเรยีนวิชาเลือก ซึ่งให้สอดคล้องกบังานวจิยัที่นักศึกษาต้องทํา 

ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพทางการเรยีนดา้นการเขยีน การนําเสนอผลงานทางวชิาการ รวมทัง้การสนับสนุนวสัดุอุปกรณ์

ทางวทิยาศาสตร ์เพื่อใชใ้นการทดลอง 

2.  อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธใ์ห้คําแนะนํา ตลอดจนกํากบั ตดิตามการเขยีนเคา้โครงวทิยานิพนธ ์และ

วทิยานิพนธ ์ใหถู้กต้องตามระเบยีบทีก่ําหนดไวใ้นคู่มอืการเขยีนวทิยานิพนธข์องบณัฑติวทิยาลยั และต้องสอบใหผ้่าน การ

สอบป้องกนัวทิยานิพนธจ์ะสามารถดาํเนินการได ้เมื่อเคา้โครงวทิยานิพนธไ์ดร้บัการอนุมตัแิลว้อย่างน้อย 45 วนั  

3.  นักศกึษาจะสาํเรจ็การศกึษาได ้นอกจากต้องสอบผ่านการสอบป้องกนัวทิยานิพนธแ์ลว้  และนักศกึษา

จะต้องมผีลงานบทความวจิยัฉบบัสมบูรณ์ทีต่พีมิพเ์ผยแพร่ในวารสารวชิาการระดบันานาชาตใินฐาน Scopus อย่างน้อย 1 

เรื่อง (แผน ก แบบ ก1) หรอืมผีลงานวจิยัที่ตีพมิพ์เผยแพร่ หรอืได้รบัการตอบรบัให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรอืสิง่พิมพ์ทาง

วชิาการ หรอืเสนอต่อที่ประชุมวชิาการทีม่รีายงานการประชุม จํานวน 1 เรื่อง (แผน ก แบบ ก2) ดงันัน้อาจารย์ทีป่รกึษา

วทิยานิพนธต์อ้งตรวจสอบ กาํกบัดแูล และแนะนําการเขยีนบทความวจิยัใหก้บันกัศกึษาทีอ่ยู่ในความดแูล 

นอกจากน้ี หลกัสูตรยังได้ดําเนินการขยายช่องทางในการสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาทัว่ไป กับ

นกัศกึษาในหลกัสตูรผ่านทาง facebook กลุ่ม  

3.2.2 การพฒันาศกัยภาพนกัศกึษาและการเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 

1.  การจดัการเรยีนการสอนในระบบน้ี ใหค้วามสาํคญักบักระบวนการเรยีนการสอนในศตวรรษที ่21 โดยให้

ความสําคัญกับการเรียนรู้จากการทํางานวิจัย ตลอดจนขยายโอกาสให้นักศึกษา ได้เรียนรู้จากความต้องการของ

ผูป้ระกอบการทีต่้องการนําผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ โดยหลกัสูตรส่งเสรมิและสนับสนุนใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ์

สมคัรขอรบัทุนจาก สาํนกังานกองทุนสนับสนุนการวจิยั (สกว.) ภายใตโ้ครงการพฒันานกัวจิยัและงานวจิยัเพื่ออุตสาหกรรม 

(ทุน พวอ.) โดยผู้วจิยัต้องทํางานวจิยัที่เป็นโจทยว์จิยัทีเ่ป็นความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรม โครงการวจิยัเหล่านัน้

จะต้องได้รบัการพิจารณาเห็นชอบและประเมินผลจากผู้ใช้งาน (โรงงานอุตสาหกรรม) ก่อน จึงจะสามารถปิดโครงการ

เหล่านัน้ได ้ 

2.  หลักสูตรยังได้ใช้ระบบ E-learning เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน นักศึกษาได้ค้นข้อมูลเอกสารที่

เกี่ ย วข้อ งกับ ก ารทํ าวิท ย านิพ นธ์ผ่ านท าง website จากฐานข้อมู ลท างด้ าน วิท ย าศาสต ร์แ ละ เท ค โน โลย ี
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(www.sciencedirect.com) ซึง่รวบรวมงานวจิยัทีไ่ดต้พีมิพใ์นฐานขอ้มลูทีน่่าเชื่อถอื เช่น Scopus และ ISI  

3.  หลกัสตูร และบณัฑติวทิยาลยัใหง้บประมาณสนบัสนุนใหน้ักศกึษาไดเ้รยีนรูจ้ากการเขา้ประกวดแข่งขนั

การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร ์และแบบปากเปล่า ในการประชุมวชิาการทัง้ระดบัชาติ และนานาชาติ นอกจากน้ีคณะ

วทิยาศาสตร์ยงัให้การสนับสนุนเงนิรางวลัสําหรบังานวจิยัที่ได้รบัรางวลัยอดเยี่ยงจากการนําเสนอผลงานในการประชุม

วชิาการอกีดว้ย ซึง่สิง่สนบัสนุนเหล่าน้ีทาํใหน้กัศกึษาเกดิแรงบนัดาลใจ และมมีานะในการทาํใหง้านวจิยัสมบรูณ์ยิง่ขึน้  

หลกัสตูรไดเ้ปิดโอกาสใหน้กัศกึษาไดเ้ขา้ร่วมประชุมวชิาการระดบับณัฑติศกึษาของคณะวทิยาศาสตร ์ซึง่มี

การนําเสนอผลงานทัง้แบบโปสเตอร ์และปากเปล่า และการประชุมทัง้ระดบัชาตแิละนานาชาตอิื่นๆ จงึเป็นการเปิดโอกาสให้

นกัศกึษาไดแ้สดงผลงานวจิยัของตนเอง และไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากผูอ้ื่นและนอกหอ้งเรยีน 

4.  หลกัสตูรและภาควชิาสง่เสรมิใหน้ักศกึษาระดบับณัฑติศกึษาเขา้ร่วมกจิกรรมต่างๆ ทีเ่ป็นของภาควชิา 

และหลกัสูตร โดยมีการสนับสนุนให้มกีารคดัเลอืกประธานนักศึกษาบณัฑิตศกึษา โดยมีวาระการบรหิารงาน 1 ปี โดย

ประธานนักศกึษาน้ีจะทําหน้าที่ประสานงานระหว่างอาจารย์ และ นักศกึษาบณัฑิตทุกชัน้ปี สําหรบัการจดักิจกรรมบาง

กจิกรรมทีใ่หอ้สิระแก่นักศกึษา หรอืกจิกรรมทีเ่ป็นของนักศกึษาเอง เช่น โครงการกฬีาสมัพนัธน้์องพีจุ่ลชวีวทิยา นักศกึษา

จะร่วมระดมความคิดเห็น จดัประเภทของการแข่งขัน้กีฬา สรุปประเดน็การจดักจิกรรม แบ่งภาระหน้าที่กนัทํางาน และ

ดาํเนินการจดักจิกรรม ภาควชิาสนบัสนุนกจิกรรมต่างๆ ของนกัศกึษา และจดัสรรงบประมาณสนับสนุน เมื่อมกีจิกรรมใดๆ 

เกดิขึน้ ในหลกัสตูร จะมกีารประชาสมัพนัธ ์และขอขอ้คดิเหน็จากนักศกึษา และอาจารยป์ระจําหลกัสตูรและอาจารยผ์ูส้อน

ในหลกัสูตรทุกท่าน เพื่อความเหน็ที่สอดคลอ้งกนั จงึมกีจิกรรมเกดิขึน้ โดยกจิกรรมมทีัง้แบบบงัคบัที่ทุกคนต้องเขา้ร่วม 

กิจกรรมเลอืก และกิจกรรมสร้างสรรค์ มีการบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม และประเมินผลของกิจกรรมทุกกิจกรรม เพื่อ

นําไปใชใ้นการปรบัปรุงสาํหรบัการทาํกจิกรรมในปีถดัไป และการตดัสทิธิบ์างประการหากไม่เขา้ร่วมกจิกรรมบางกจิกรรม  

3.3 ผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้กบันกัศกึษา 

3.3.1 การคงอยู่ของนกัศกึษา การสาํเรจ็การศกึษา และความพงึพอใจและผลการจดัการขอ้รอ้งเรยีน 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาได้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการคงอยู่ของ

นกัศกึษาตลอดจน การสาํเรจ็การศกึษา ความพงึพอใจและผลการจดัการขอ้รอ้งเรยีนของนักศกึษา โดยรายงานในเอกสาร

การประเมนิตวัเองในระดบัหลกัสูตร (Self Self  Assessment  Report; SAR) ทุกปี โดยกรรมการบรหิารหลกัสูตรไดร่้วม

ประชุม เพื่อหาข้อสรุปและประเด็นปัญหา ตลอดจนและหากลยุทธในการได้มาซึ่งจํานวนการคงอยู่ของกัศึกษาที่ไม่

เปลีย่นแปลงมากนักในแต่ละปี เช่น เพิม่ช่องทางการรบันักศกึศา หรอื ส่งเสรมิสนับสนุนใหอ้าจารยป์ระจําหลกัสตูรหาทุน

วจิยั และทุนการศกึษาของนักศกึษา เป็นต้น สาํหรบัประเดน็ความพงึพอใจและผลการจดัการขอ้รอ้งเรยีนของนักศกึษานัน้ 

หลกัสตูรไดอ้อกแบบแบบสอบถามทีค่รอบคลุมทัง้ในเรื่องรายวชิาและเน้ือของหารายวชิาทีเ่ปิดสอนในหลกัสตูร ตลอดจนสิง่

สนับสนุนการเรยีนรูท้ีน่ักศกึษาต้องการ จากนัน้อาจารยบ์รหิารหลกัสตูรสรุปประเดน็ความพงึพอใจมาก น้อย ตลอดจนขอ้

รอ้งเรยีนต่างๆ แลว้นําเสนอต่อทีป่ระชุมภาควชิา โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเรือ่งประเดน็สิง่สนบัสนุนการเรยีนรูข้องนกัศกึษา ซึง่

นําไปสูก่ารประชุมภาควชิาเพื่อวางแผนในการจดัซือ้จดัหาสิง่เหล่านัน้ใหเ้พยีงพอต่อความตอ้งการของนกัศกึษาในหลกัสตูร 

4. อาจารย ์

องคป์ระกอบดา้นอาจารย ์เริม่ดาํเนินการตัง้แต่การบรหิารและพฒันาอาจารย ์คุณภาพอาจารย ์และผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้กบั

อาจารย ์โดยมวีธิกีารดาํเนินงานดงัน้ี 

4.1 การบรหิารและพฒันาอาจารย ์

     หลกัสตูรมกีารกาํหนดการดาํเนินการใหค้รอบคลุมประเดน็ต่างๆ ทีส่าํคญัดงัน้ี 

4.1.1 ระบบการรบัและแต่งตัง้อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบและอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

1) การแต่งตัง้อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร และประจาํหลกัสตูรนัน้ต้องมวีุฒกิารศกึษา ตําแหน่งทางวชิาการ 

และประสบการณ์ ในจํานวนทีไ่ม่ตํ่ากว่าตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร ทีก่ําหนดโดย สกอ. ตามความชํานาญของแต่ละคน 

ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

       2) มีการวางแผนระยะยาวด้านอัตรากําลงัอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  โดยการรบั
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อาจารยจ์ะสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาอตัรากาํลงั  ซึง่การวเิคราะหอ์ตัรากําลงัจะคํานึงถงึสดัสว่นอาจารยต่์อนักศกึษาทีเ่ป็นไป

ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร 

3) มรีะบบการรบัอาจารยใ์หม่ทีม่คีวามรูค้วามสามารถและความเชีย่วชาญ รวมทัง้มกีารพฒันาอาจารยท์ีม่อียู่

เดิมอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้หลกัสูตรมีความเขม้แขง็ อาจารย์ในหลกัสูตรได้รบัการส่งเสริมและพฒันาการทํางานได้อย่าง

ต่อเน่ือง 

4.1.2 ระบบการบรหิารอาจารย ์

1) อาจารย์ประจําหลกัสูตร และอาจารย์ผู้สอนในหลกัสูตรทุกคนต้องจดัทําข้อตกลง และประเมินผลการ

ปฏบิตัิงานขอนตน ทุกรอบการประเมนิเลื่อนขัน้เงนิเดอืน โดยในภายใน 1 ปี จะประเมนิ 2 รอบ โดยรอบการประเมินจะ

กาํหนดตามทีค่ณะวทิยาศาสตรก์าํหนด 

2) ภาควชิาจดัสรรงบประมาณในการพฒันาอาจารยใ์หม้คุีณวุฒ ิตําแหน่งทางวชิาการอย่างต่อเน่ืองทุกปี  

3) หลกัสูตรมีระบบและกลไกที่คณะวิทยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัขอนแก่น ที่มกีารบรหิารจดัการ โดยการ

วางแผนระยะยาวดา้นอตัรากาํลงัดา้นอาจารย ์ใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานการอุดมศกึษา  

4) ภาควชิา และบณัฑติวทิยาลยัมกีารกําหนดบทบาทหน้าที ่และความรบัผดิชอบของอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบ

หลกัสตูร อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร และอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธอ์ย่างชดัเจน โดยอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธส์ามารถ

ศกึษาแนวปฏบิตัติามทีก่าํหนดในคู่มอืทีบ่ณัฑติวทิยาลยัจดัพมิพ ์หรอืผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตได ้ 

5) ภาควชิา และหลกัสตูรไดก้ําหนดภาระงานสอนให้กบัอาจารยผ์ู้สอนในหลกัสตูรทุกคน ก่อนทีจ่ะเปิดภาค

เรยีน ในทุกภาคการศกึษาของทุกปีการศกึษา การกําหนดอาจารยผ์ูส้อนในหวัขอ้บรรยาย ทัง้รายวชิาบงัคบัและวชิาเลอืกที่

เปิดสอนในหลกัสตูร ทําโดยพจิารณาจากความเหมาะสมของคุณวุฒขิองอาจารย์ที่ตรงตามขอ้กําหนดในเกณฑ์มาตรฐาน

หลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2558 และพจิารณาจากความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ดา้นการวจิยัของอาจารย ์

4.1.3 ระบบการสง่เสรมิและพฒันาอาจารย ์

                    1) ภาควชิาส่งเสรมิให้อาจารย์ทุกคนได้พฒันาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวชิาชีพ และการสร้าง

ผลงานทางวชิาการอย่างต่อเน่ือง โดยภาควชิาไดจ้ดัสรรงบประมาณสนบัสนุนทุกปี เพื่อใหอ้าจารยไ์ดนํ้าไปใชป้ระโยชน์เพื่อ

สง่เสรมิวชิาชพีดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ การสง่เสรมิใหไ้ปประชุมวชิาการทัง้ในระดบันานาชาต ิและระดบัชาต ิหรอืนําไปใชเ้พื่อการ

ซือ้สารเคม ีหรอืวเิคราะหต์วัอย่างทีเ่กีย่วขอ้งกบังานวจิยัของอาจารย ์เป็นตน้   

2) หลกัสูตรส่งเสรมิให้อาจารย์ที่ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้เขยีนทุนวิจยัทัง้จากภายใน และ

ภายนอกมหาวทิยาลยั และผลกัดนัใหอ้าจารยข์อตําแหน่งทางวชิาการเพิม่มากขึน้  

3) มกีารเสรมิสรา้งบรรยากาศทางวชิาการระหวา่งอาจารยท์ัง้ใน และระหวา่งหลกัสตูร โดยเชญิกรรมการนอก

หลกัสตูร มาเป็นกรรมการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ ์และสอบป้องกนัวทิยานิพนธซ์ึง่กาํหนดใหม้มีกีรรมการไม่ตํ่ากว่า 3 คน 

ประกอบดว้ยอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร และอาจารยท์ีท่าํหน้าทีเ่ป็นกรรมการภายนอกมหาวทิยาลยั จาํนวน 1 ท่าน 

4) ภาควชิาและหลกัสตูรส่งเสรมิและสนับสนุนใหอ้าจารยป์ระจําหลกัสตูร หรอือาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์

ได้ทํางานวจิยัร่วมกบัอาจารย์จากต่างประเทศ โดยส่งเสรมิให้มโีครงการสร้างความร่วมมอืทางวชิาการ (MOU) ที่ลงนาม

ความร่วมมอืในระดบัคณะ หรอืระดบัมหาวทิยาลยั เพื่อใหเ้กดิการแลกเปลีย่นอาจารย ์และนักศกึษาภายใต้โครงการความ

ร่วมมอืน้ี 

5) หลกัสตูรกาํหนดใหน้ักศกึษาประเมนิการสอนของอาจารย ์และไดนํ้าผลทีไ่ดจ้ากการประเมนิ มาพจิารณา 

และนําไปใช้ในการปรบัปรุงการสอนของอาจารย์ ซึ่งเป็นการส่งเสรมิให้อาจารย์มกีารพฒันาความสามารถด้านการสอน

เพิม่ขึน้ 

4.2 คุณภาพอาจารย ์

     คุณภาพอาจารย์ถอืว่าเป็นตวับ่งชีท้ี่สะท้อนถงึคุณวุฒกิารศกึษา ตําแหน่งทางวชิาการ และความกา้วหน้าในการ

ผลติผลงานทางวชิาการของอาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร และ/หรอือาจารยป์ระจําหลกัสตูรอย่างต่อเน่ือง ดงันัน้หลกัสตูร

วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาจุลชวีวทิยา จงึกาํหนดประเดน็ทีจ่าํเป็นตอ้งนํามาพจิารณาดงัน้ีคอื  
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    4.2.1 รอ้ยละของผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรและ/หรอื อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีม่คุีณวุฒปิรญิญาเอก 

4.2.2 รอ้ยละของอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร และ/หรอื อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีด่าํรงตําแหน่งทางวชิาการ 

4.2.3 ผลงานทางวชิาการของอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร และ/หรอื อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร (พจิารณาจากรอบปี

ปฏทินิ) 

4.3 ผลทีเ่กดิกบัอาจารย ์

     ผลการประกนัคุณภาพในตวับ่งชีน้ี้ ตอ้งนําไปสูอ่ตัรากาํลงัอาจารยท์ีม่จีาํนวนเหมาะสมกบัจาํนวนนักศกึษาทีร่บัเขา้

ในหลกัสตูร ดงันัน้หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาจุลชวีวทิยา กําหนดประเดน็การดําเนินงานทีส่าํคญั 2 เรื่อง

คอื  

    4.3.1 การคงอยู่ของอาจารย ์

            หลกัสตูรมคีณะวทิยาศาสตรบ์รหิารจดัการ และสรุปขอ้มูลเพื่อรายงานอตัรากําลงัอาจารยป์ระจําหลกัสูตร 

โดยแสดงอตัราการคงอยู่ และจะเกษียณในปีถดัไปเป็นประจําทุกปี ซึง่รายงานผ่านคณะกรรมการประจําคณะวทิยาศาสตร ์ 

มหาวทิยาลยัขอนแก่นเพื่อทราบ นอกจากน้ี กรรมการบรหิารหลกัสูตร และภาควิชา ได้มุ่งเน้นพิจารณาการคงอยู่ของ

อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรใหค้งไวซ้ึง่จํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ตลอดระยะเวลาทีห่ลกัสตูรไดเ้ปิดดาํเนินการ โดยอาจารย์

ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรนัน้ต้องมคุีณวุฒ ิและคุณสมบตัไิม่น้อยกว่าเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2558 ที่

กาํหนดไวโ้ดย สกอ.  

    4.3.2 ความพงึพอใจของอาจารย ์ 

หลกัสตูรไดก้ําหนดใหม้กีารประชุมหลกัสตูรโดยผ่านการพจิารณาเหน็ชอบของทีป่ระชุมภาควชิาเพื่อใหเ้กดิ

การบรหิารงานทีโ่ปร่งใส และฟังความคดิเหน็ของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทุกท่าน อนัเป็นการทาํใหเ้กดิความพงึพอใจในการ

บรหิารหลกัสตูรแก่อาจารย์ประจําหลกัสตูร โดยประเดน็ที่นํามาประชุมร่วมกนันัน้ เช่น การวางแผน กํากบัดูแลหลกัสูตร 

และประมวลผลการดําเนินการดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ การออกขอ้สอบ การคุมสอบ การตรวจขอ้สอบ และรายงานจํานวนรบัเขา้

ของนักศกึษาใหม่ สาํรวจความต้องการครุภณัฑใ์หม่ทีจ่ําเป็นต่อการศกึษาวจิยัของนักศกึษาในหลกัสตูร โดยพจิารณาจาก

ประวตัิของการซ่อมแซมยอ้นหลงั และซกัถามจากอาจารย์ผู้ใชง้าน นอกจากน้ีหลกัสตูรยงัไดจ้ดัทําแบบประเมนิความพงึ

พอใจของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์และอาจารยผ์ูส้อน โดยประเมนิความพงึพอใจในดา้นต่างๆ 

ไดแ้ก่ การบรหิารและพฒันาอาจารย ์กระบวนการบรหิารหลกัสตูร และดา้นสิง่สนับสนุนการเรยีนรู ้แลว้นําผลทีไ่ดจ้ากการ

ประเมนิมาใชใ้นการปรบัปรุงในรอบการปรบัปรุงหลกัสตูรใหมต่่อไป 

5. หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 

หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาจุลชวีวทิยา กําหนดการบรหิารจดัการหลกัสตูรใหค้รอบคลุม 3 ดา้นคอื 1) 

สาระของรายวชิาในหลกัสตูร 2) การวางระบบผูส้อนและกระบวนการเรยีนการสอน และ 3) การประเมนิผูเ้รยีน โดยมกีาร

ดาํเนินการดงัน้ี 

5.1  สาระของรายวชิาในหลกัสตูร 

หลกัสูตรได้ให้ความสําคัญต่อการปรบัปรุงสาระสําคัญของรายวิชาในหลักสูตรให้มีเน้ือหาทันสมัย ก้าวทัน

ความกา้วหน้าทางวทิยาการทีเ่ปลีย่นแปลงตลอดเวลา โดยกาํหนดประเดน็ทีแ่สดงการดาํเนินงานดงัน้ี 

5.1.1 การออกแบบหลกัสตูรและสาระสาํคญัในหลกัสตูร 

หลกัสูตรน้ีมุ่งเน้นพฒันาทรพัยากรบุคคลทางดา้นจุลชวีวทิยา ให้ผูศ้กึษามคีวามสามารถทางวชิาการในเชงิลกึ 

สร้างองค์ความรู้ และสามารถนําไปถ่ายทอด และประยุกต์ใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนระดบัท้องถิ่น และ

ประเทศ โดยมจีติสาํนึกและปฏบิตัิตามจรรยาบรรณทางวชิาการและหรอืวชิาชพี ด้วยความซื่อสตัย์ สุจรติ การออกแบบ

หลกัสตูรอาศยัขอ้มูลที่ไดจ้ากการประเมนิจากผู้ใชบ้ณัฑติ นักศกึษา และบณัฑติที่จบการศกึษาภายใต้การดําเนินงานของ

หลกัสตูรปี พ.ศ. 2555 ร่วมกบัขอ้มลูแผนการพฒันากาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีของกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี โดยเน้นเรื่องการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวจิยัและพฒันา และ

นวตักรรม โดยสง่เสรมิระบบการเรยีนการสอนทีเ่ชื่อมโยงระหวา่งวทิยาศาสตร ์(S) เทคโนโลย ี(T) วศิวกรรมศาสตร ์(E) และ
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คณิตศาสตร์ (M) หรือ STEM สนับสนุนให้มีการทํางานเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการทํางาน (Work integrated 

Learning; WiL) ดังนัน้หลักสูตรน้ีจึงส่งเสริม สนับสนุนและผลักดันให้อาจารย์และนักศึกษาทํางานการวิจัยร่วมกับ

ภาคเอกชน ทีเ่ป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อเป็นการฝึกฝนนกัศกึษาใหม้คีวามชํานาญ และสามารถนําผล

การศกึษาไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างเป็นรปูธรรม ในอุตสาหกรรมของประเทศ  

5.1.2 การปรบัปรุงหลกัสตูรใหท้นัสมยัตามความกา้ว หน้าในศาสตรส์าขานัน้ๆ 

หลกัสตูรมแีผนในการปรบัปรุงหลกัสูตรทุกๆ 5 ปี โดยหลกัสตูรมกีารพฒันาระบบและกลไกการปรบัปรุง

หลกัสตูรดงัน้ี 

1. อาจารยผ์ู้สอนจดัทํารายละเอยีดของรายวชิาตามแบบ มคอ. 3 เสนอต่ออาจารยผ์ู้รบัผดิชอบหลกัสตูร

และกรรมการบรหิารหลกัสตูร 

2. อาจารย์ผู้สอนจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชาตามแบบ มคอ. 5 เสนอต่ออาจารย์

ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรและกรรมการบรหิารหลกัสตูร 

3. อาจารยผ์ูส้อนจดัทํารายงานการทบทวนผลสมัฤทธิข์องนักศกึษาตามมาตรฐานผลการเรยีนรูท้ีก่ําหนด

ใน มคอ. 3  เสนอต่ออาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรและกรรมการบรหิารหลกัสตูร 

4. อาจารยผ์ู้รบัผดิชอบหลกัสตูรและกรรมการบรหิารหลกัสตูรจดัทําผลการดําเนินงานของหลกัสตูรตาม

แบบ มคอ. 7 เมื่อสิน้ภาคการศกึษาที ่2 ภายใยระยะเวลา 60 วนั เพื่อนําผลทีไ่ดไ้ปใชส้าํหรบัการปรบัปรุงหลกัสตูรในรอบปี

ถดัไป 

การปรบัปรงุหลกัสูตรให้ทนัสมยั 

1. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร และคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร ดาํเนินการวเิคราะหห์ลกัสตูรเดมิ และ

นําขอ้มูลจากการประเมนิความพงึพอใจและความคดิเหน็ของศษิยเ์ก่า (บณัฑติ) และนักศกึษาปัจจุบนัตลอดจนผูใ้ชบ้ณัฑติ 

มาใชป้ระกอบการพจิารณา เพื่อปรบั-เพิม่-ลด เน้ือหาของรายวชิาต่างๆ 

2. นําขอ้มูลจากการสบืคน้เอกสารหลกัสตูรของนานาชาติ และบทความวจิยัที่ตีพมิพ์ในวารสารวชิาการ

ระดบัชาตแิละนานาชาต ิเพื่อวเิคราะหท์ศิทางและแนวโน้มของหลกัสตูร 

3. ดาํเนินการจดัทาํ มคอ 2 ใหม่ (หลกัสตูรปรบัปรุง) 

4. แต่งตัง้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มคีวามเชี่ยวชาญทางสาขาวชิาจุลชวีวทิยาจํานวน 3 ท่าน เพื่อให้ได้

ขอ้เสนอแนะทัง้ในแง่ จาํนวนหน่วยกจิรวม รายวชิาบงัคบั รายวชิาเลอืกทีจ่ะเปิดสอนในหลกัสตูรปรบัปรุง 

5. ปรบัแก่ไข แล้วเสนอต่อกรรมการประจําคณะ ผู้รบัผิดชอบหลกัสูตรจะต้องทําบนัทึกจดัส่งเอกสาร

รายละเอียดหลกัสูตร และเอกสารประกอบการพิจารณาถึงสํานักบรหิารและพฒันาวชิาการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ

กลัน่กรองหลกัสตูรของมหาวทิยาลยั 

6. เมื่อได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลัน่กรองหลกัสูตรของมหาวิทยาลยัแล้ว ผู้รบัผิดชอบ

หลกัสูตรต้องทําหนังสอืบนัทกึจดัส่งเอกสารรายละเอยีดหลกัสตูร และเอกสารประกอบการพจิารณา ถึงสํานักบรหิารและ

พฒันาวชิาการ เพื่อเสนอต่อกรรมการผูท้รงคุณวุฒภิายนอก พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบก่อนเสนอสภามหาวทิยาลยั และให้

แจ้งผู้ทรงคุณวุฒฯิ ตามสาขาวชิาที่สภาฯ แต่งตัง้ จํานวน 1 ชื่อ ไปพรอ้มด้วย จากนัน้สาํนักบรหิารและพฒันาวชิาการจะ

ดาํเนินการจดัส่งเอกสารให้แก่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เอง เมื่อได้รบัผลการพิจารณาสํานักฯ จะแจ้งคณะเพื่อดําเนินการ

จดัสง่เอกสารเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั 

7. เมื่อได้รบัเอกสารจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้รบัผิดชอบหลกัสูตรดําเนินการแก้ไข (ถ้ามี) และทําบันทึกส่ง

เอกสารรายละเอยีดหลกัสูตร และเอกสารประกอบการพจิารณาถึงสํานักบรหิารและพฒันาวชิาการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุม

สภามหาวทิยาลยั 

8. เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ผู้ร ับผิดชอบหลักสูตรทําบันทึกส่งเอกสาร

รายละเอียดหลกัสูตร และเอกสารประกอบการพิจารณาถึง สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพื่อเสนอต่อสํานักงาน

คณะกรรมการอุดมศกึษา (สกอ.) ต่อไป  
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5.2  การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรยีนการสอน 

หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาจุลชวีวทิยา ไดก้าํหนดแผนการดาํเนินงานใหค้รอบคลุมประเดน็

ต่างๆใหส้อดคลอ้งกบัการวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรยีนการสอนดงัต่อไปน้ี 

5.2.1 การกาํหนดผูส้อน 

1. ภาควชิาและหลกัสตูร ดําเนินการประชุมเพื่อแบ่งภาระงานก่อนเปิดเทอม ทุกๆ ภาคการศกึษา และ

ทุกปีการศกึษา 

2. อาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลกัสูตรและกรรมการบรหิารหลกัสูตร กําหนดรายวชิาให้อาจารยผ์ู้สอน สอน

กระจายไปยังรายวิชาต่างๆ ที่เป็นวิชาบังคับ เพื่อให้ผู้เรียนในหลกัสูตรได้เรียนรู้กับผู้สอนที่มีความหลากหลาย โดย

กําหนดให้นักศึกษาควรได้เรียนกบัอาจารย์ผู้สอนคนเดิมไม่เกิน 3 วิชา ยกเว้นบางรายวิชาที่ต้องอาศยัความสามารถและ

เชีย่วชาญเฉพาะในหวัขอ้เรื่องทีส่อนซึง่อาจมจีาํนวนผูส้อนมากกว่า 3 คน 

3. การพิจารณาอาจารย์ผู้สอน จะคํานึงถึงคุณวุฒิ ความชํานาญในเน้ือหาที่สอน ผลงานวจิยั ผลงาน

วชิาการ หรอืประสบการณ์ทาํงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิานัน้ๆ 

5.2.2 การกาํกบั ตดิตาม และตรวจสอบการจดัทาํแผนการเรยีนรู ้(มคอ.3 และ มคอ.4) 

1. อาจารย์ผู้ร ับผิดชอบหลักสูตรจัดทําปฏิทินแผนการดําเนินการจัดทํา มคอ. 3 ที่ระบุช่วงเวลา

ดําเนินการที่ชดัเจน และสอดคลอ้งกบัปฏทินิของคณะ และได้แจ้งใหอ้าจารยผ์ู้สอนเขา้ดําเนินการจดัทํา มคอ. 3 ก่อนเปิด

เทอม หรอืภายใน 2 สปัดาหห์ลงัเปิดภาคการศกึษา  

2. กรรมการบรหิารหลกัสูตรกํากบัให้ผู้สอนจดัทํา มคอ. 3 อาจารย์ผู้สอนสามารถปรบัแก้หวัข้อ และ

วธิกีารวดั และประเมนิผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษาไดทุ้กปีการศกึษา ภาควชิาและหลกัสตูรกําหนดใหม้กีารประเมนิการสอน

ปลายภาคเรยีน เพื่อเสนอกรรมการบรหิารหลกัสตูรและอาจารย์อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตรว่าเหน็ควรปรบัปรุงรายวชิา

หรอืไม่อย่างไร เพื่อเป็นแนวทางในการปรบัปรุง มคอ. 3 สาํหรบัการสอนในรอบปีการศกึษาต่อไป 

5.2.3 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรยีนการสอน 

การควบคมุหวัข้อวิทยาฎีนิพนธใ์ห้สอดคล้องกบัสาขาวิชาและความก้าวหน้าทางวิชาการ 

1. ในวชิาสมัมนาเชงิวชิาการ อาจารยผ์ูส้อน กําหนดใหน้ักศกึษาคน้ควา้ผลงานวจิยัทางวชิาการทีต่พีมิพ์

ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง ในวารสารในฐานข้อมูล ISI ที่มีค่า Impact factor ซึ่งส่วนใหญ่นักศึกษาจะนําเสนอผลงานวิจัยที่

เกีย่วขอ้งกบัวทิยานิพนธข์องตนเอง และกาํหนดใหนํ้าเสนอเป็นภาษาองักฤษในทุกรหสัวชิาของรายวชิาสมัมนา มกีารเชญิ

อาจารยพ์เิศษผูท้รงคุณวุฒภิายนอก มาบรรยายหวัขอ้วจิยัของอาจารยพ์เิศษนัน้ๆ เพื่อเป็นแนวทางสาํหรบัการนําเสนอของ

นักศกึษา นอกจากน้ี ภาควชิาและคณาจารยใ์นหลกัสตูรไดก้ําหนดใหอ้าจารยผ์ู้สอนในการใหค้ะแนนในรายวชิาสมัมนาใน

ระดบับณัฑติศกึษาทํางานเป็นทมีๆ ละ 5 คน ประกอบดว้ย ผูร้บัผดิชอบรายวชิา 1 ท่าน และอาจารยผ์ูส้อนอกี 4 ท่าน เป็น

กรรมการ โดยอาจารย์เหล่าน้ีมีความเชี่ยวชาญในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยาที่หลากหลายด้าน เช่น เชื้อรา 

แบคทเีรยี ไวรสั และพนัธุศาสตรจ์ุลนิทรยี ์ 

2. นกัศกึษาจะไดร้บัคาํแนะนําเกีย่วกบัขัน้ตอนการทาํวทิยานิพนธใ์นวชิาทีเ่กีย่วกบัการวจิยัขณะศกึษาอยู่

ในชัน้ปีที ่1  (แผน ก แบบ ก 1 และ แบบ ก 2 ) โดยนกัศกึษาเลอืกทาํหวัขอ้วจิยัตามความสนใจของตนเองภายใตก้ารกาํกบั

ดแูลของอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธแ์ละอาจารยผ์ูด้แูลรายวชิา  

3. ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร และกรรมการบรหิารหลกัสตูรจะควบคุมกํากบัทศิทางของหวัขอ้วทิยานิพนธใ์ห้

เป็นประเดน็วจิยัทีม่คีวามคดิรเิริม่ เป็นประเดน็วจิยัทีต่่อยอดจากงานวจิยัเดมิและเป็นประเดน็วจิยัร่วมสมยักา้วทนัวทิยาการ

ระดบันานาชาต ิทัง้น้ีกรรมการบรหิารหลกัสูตรและอาจารยผ์ู้รบัผดิชอบหลกัสูตรได้กําหนดนโยบายให้อาจารย์ที่ปรกึษา

วทิยานิพนธก์ํากบัการจดัทาํเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวจิยัแสดงแหล่งอา้งองิเอกสารงานวจิยัทีท่นัสมยัในช่วงเวลา 3-5 ปีที่

ผ่านมา โดยสว่นใหญ่เป็นงานวจิยัระดบันานาชาต ิ

4. นกัศกึษาทีม่หีวัขอ้วทิยานิพนธ ์โดยความเหน็ชอบของอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์ดาํเนินการพฒันา

จดัทําเคา้โครงวทิยานิพนธ ์และกาํหนดใหม้กีารสอบเคา้โครงวทิยานิพนธภ์ายในภาคการศกึษาต้น ของการศกึษาในชัน้ปีที ่
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5. กรรมการบริหารหลกัสูตรแต่งตัง้กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ โดยตัง้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

จาํนวน 1 คน ซึง่มคุีณวุฒริะดบัปรญิญาเอก หรอืคุณวุฒปิรญิญาโท ทีม่ตีําแหน่งวชิาการระดบัรองศาสตราจารยข์ึน้ไป ซึง่มี

ความรูแ้ละประสบการณ์ในประเดน็วจิยัของนกัศกึษา 

6. เมื่อสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์เรยีบร้อย นักศกึษาต้องแก้ไข และเสนอบณัฑิตวทิยาลยัเพื่อพจิารณา

อนุมตั ิ

7. นกัศกึษาเสนอแผนการทาํวทิยานิพนธท์ีไ่ดร้บัอนุมตัแิก่อาจารยท์ีป่รกึษา 

การแต่งตัง้อาจารยท่ี์ปรกึษาวิทยานิพนธท่ี์มีความเช่ียวชาญสอดคล้องกบัหวัข้อวิทยานิพนธ ์

1. การแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธจ์ะคาํนึงถงึปรมิาณงานของอาจารย ์ไม่ใหเ้กนิ 1: 5 ตามเกณฑ์

มาตรฐานของ สกอ. หรอืตามประกาศของบณัฑติวทิยาลยัประจาํปี 2558 อาจารย ์1 ท่าน สามารถขยายการรบันกัศกึษาได้

ไม่เกนิ 10 กรณีทีน่กัศกึษาเรยีนแบบทาํวทิยานิพนธ ์   

2. การแต่งตัง้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เน้นบุคคลที่เป็นอาจารย์ระดับอุดมศึกษาที่ส ังกัด

มหาวิทยาลัย มีวุฒิปริญญาเอก หรือคุณวุฒิปริญญาโท ที่มีตําแหน่งวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป และมี

ประสบการณ์ในหวัขอ้วทิยานิพนธ ์

3. การแต่งตัง้กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จะเน้นให้โครงสร้าง

กรรมการสอบมคีวามเหมาะสม โดยประกอบดว้ยกรรมการผูท้รงคุณวุฒภิายนอกมหาวทิยาลยั และอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร

รวมกนัไม่น้อยกว่า 3  คน โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกนัน้ต้องมีคุณวุฒิปรญิญาเอก หรอืคุณวุฒิปรญิญาโท ที่มี

ตําแหน่งวิชาการระดบัรองศาสตราจารย์ขึ้นไป แต่ทัง้น้ีกรรมการภายนอกต้องมีความชํานาญ หรอืเชี่ยวชาญในเรื่องที่

เกีย่วขอ้งกบัหวัขอ้วทิยานิพนธน์ัน้ๆ  

การช่วยเหลือ ติดตามในการทาํวิทยานิพนธ ์และการตีพิมพผ์ลงานในระดบับณัฑิตศึกษา 

1. นกัศกึษามกีารรายงานความกา้วหน้าการทาํวจิยัแก่อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ1์-2ครัง้/เดอืน  

2. หลกัสูตรสนับสนุนให้มกีารเผยแพร่ผลงานวจิยั โดยกําหนดให้นักศกึษาจดัทําบทความวจิยัในช่วงที่

กําลงัทําวทิยานิพนธแ์ละนําผลงานวจิยับางส่วนไปนําเสนอในที่ประชุมวชิาการในระดบัชาติและหรอืระดบันานาชาต ิทัง้น้ี

นักศึกษาที่ผ่านการอนุมัติเค้าโครงวิจัยสามารถขอทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น เพื่อไปนําเสนอผลงานในประเทศหรอืต่างประเทศ  

3. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์สนับสนุนให้นักศึกษาจัดทําบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน

วารสารวชิาการระดบันานาชาต ิหรอื วารสารวชิาการระดบัชาตทิีไ่ดร้บัการรบัรองจาก สกอ. หรอืสิง่พมิพท์างวชิาการ ในที่

ประชุมวชิาการทีม่รีายงานการประชุม 

4. ศนูยว์จิยัเฉพาะทางหลายศูนยม์ทีุนสนบัสนุนการเรยีนและการทาํวจิยั บณัฑติวทิยาลยัมกีารจดัสรรทุน

ทาํวทิยานิพนธแ์ละการตพีมิพบ์ทความวจิยัในวารสารวชิาการระดบันานาชาต ิ

5. หลักสูตรได้ผลักดัน และสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการทําวิจัยในต่างประเทศกับ

มหาวทิยาลยัทีไ่ดม้กีารลงนามในขอ้ตกลงความร่วมมอืทางวชิาการ 

5.3 การประเมนิผูเ้รยีน 

หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาจุลชวีวทิยา ไดก้ําหนดแผนการดําเนินงานใหค้รอบคลุมประเดน็ต่างๆ 

ในเรื่องการประเมนิผูเ้รยีนดงัต่อไปน้ี 

5.3.1 การประเมนิผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ

หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาจุลชวีวทิยา ไดด้าํเนินการประเมนิผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนทัง้ 

5 ดา้น ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิตามทีร่ะบุไวใ้น มคอ. 2 ตามกระบวนการดงัน้ี 

1. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร กาํกบัตดิตาม การเรยีนการสอนรายวชิาตามทีร่ะบุไวใ้น มคอ. 3 โดยแจง้

อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิานัน้ๆ ใหเ้ขา้ดาํเนินการจดัทํา มคอ. 3 ก่อนเปิดเทอมหรอือย่างชา้ภายใน 2 สปัดาหห์ลงัการเปิด
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เทอม โดยใชร้ะบบฐานขอ้มูลหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิมหาวทิยาลยัขอนแก่น (TQF: 

Thailand Qualification Framework) ผ่านทาง website  https://tqf.kku.ac.th/_system/00_ Public/login.php 

2. อาจารยผ์ูส้อนทาํหน้าทีป่ระเมนิผลการเรยีน การสอน ตามเกณฑท์ีร่ะบุไวใ้น มคอ. 3 จากนัน้ดาํเนินการ

จดัทําแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้มคอ.5 โดยสรุป ประเดน็ หรอืปัญหาทีไ่ดพ้บจากการเรยีนการสอน เพื่อนําปัญหาเหล่านัน้ 

ไปปรบัแกไ้ขเพื่อจดัทาํ หรอืเปลีย่นแปลงรายละเอยีดของ มคอ. 3 ของรายวชิานัน้ๆ ทีจ่ะเปิดสอนในรอบปีถดัไป 

3. นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอน  ผ่ านระบบการประเมินของสํานักทะเบียน 

(http://reg.kku.ac.th)  

4. อาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลกัสูตรดําเนินการแต่งตัง้กรรมการทวนสอบผลสมัฤทธิร์ะดบักระบวนวชิาของ

นกัศกึษา ตามมาตรฐานการเรยีนรูท้ีก่ําหนดใน มคอ. 3 และทวนสอบมาตรฐานการเรยีนรูร้ะดบัรายวชิาเปรยีบเทยีบ มคอ.3 

และ มคอ. 5 เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะ โดยกรรมการจากภายนอกหลกัสูตร 1 ท่าน และกรรมการซึ่งเป็นอาจารย์ประจํา

หลกัสตูร 

5. ที่ประชุมอาจารย์ประจําหลกัสูตร พจิารณาให้เหน็ชอบการทวนสอบ แล้วนําขอ้เสนอแนะจากผลการ

ทวนสอบไปปรบัปรุงกระบวนการตรวจสอบผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนทัง้ 5 ดา้น ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา

แห่งชาต ิตลอดจนการปรบัปรุงเน้ือหาของ มคอ. 3 เพื่อใหเ้หมาะสมต่อการประเมนิผลในปีถดัไป 

6. หลกัสตูรจดัทําผลการดําเนินการของหลกัสตูรตามแบบ มคอ.7 เพื่อประเมนิหลกัสตูรซึง่จะดําเนินการ

เมื่อสิน้ภาคการศกึษาที ่2 ภายในระยะเวลา 60 วนั 

5.3.2 การตรวจสอบการประเมนิผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา 

1. กําหนดให้นักศึกษาประเมินการสอนของผู้สอนอาจารย์ ผ่านระบบการประเมินของสํานักทะเบียน 

(http://reg.kku.ac.th)  

2. สาํหรบัการประเมนิผลการตดัเกรดในรายวชิาของหลกัสตูร โดยหลกัสตูรไดด้าํเนินการพจิารณาการตดั

เกรดร่วมกนัระหว่างอาจารย์ประจําหลกัสูตร และอาจารย์ผูร่้วมสอน ในทุกรายวชิา โดยพจิารณาจากขอ้มูลยอ้นหลงั เพื่อ

ป้องกันไม่ให้เกิดความผิดปกติของเกรดในรายวิชานัน้ๆ  เมื่อพิจารณาเรียบร้อยแล้วจึงส่งให้กรรมการประจําคณะ

วทิยาศาสตร ์รบัรองผลการตดัเกรดอกีครัง้ ก่อนสง่ไปยงัสาํนกัทะเบยีน เพื่อดาํเนินการแจง้เกรดแก่นกัศกึษาต่อไป 

5.3.3 การกาํกบัการประเมนิการจดัการเรยีนการสอน และประเมนิหลกัสตูร (มคอ.5 และ มคอ.7) 

1.  ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรดําเนินการจัดทําปฏิทินแผนการดําเนินการจดัทํา มคอ. 5 โดยระบุช่วงเวลา

ดาํเนินการทีช่ดัเจน และสอดคลอ้งกบัปฏทินิของคณะ และไดแ้จง้ใหอ้าจารยผ์ูส้อนเขา้ดาํเนินการจดัทาํ มคอ. 5 ภายใน 30 

วนัหลงัปิดภาคการศกึษา  

2. ประธานหลกัสตูรดําเนินการจดัทําผลการดําเนินการของหลกัสตูรตามแบบ มคอ.7 เพื่อประเมนิหลกัสตูร 

โดยดําเนินการให้แลว้เสรจ็ ภายในระยะเวลา 60 วนั เมื่อสิน้ภาคการศกึษาที่ 2 โดยจดัทําแบบสอบถามนักศกึษาปัจจุบนั 

นกัศกึษาชัน้ปีสดุทา้ย และบณัฑติ ตลอดจนแบบสอบถามจากผูใ้ชบ้ณัฑติ เพื่อรวมรวมแลว้สรุปประเดน็ขอ้เด่น ขอ้ดอ้ย และ

ขอ้รอ้งเรยีนต่างๆ เพื่อใชส้าํหรบัการปรบัปรุง และพฒันาการดาํเนินการของหลกัสตูรในปีถดัไป  

5.3.4 การประเมนิวทิยานิพนธใ์นระดบัปรญิญาโท 

1. หลักสูตรแต่งตัง้กรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์จํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งประกอบด้วย

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลยั ทําหน้าที่เป็นประธานกรรมการสอบ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานที่

นักศกึษาทําวจิยั และทํางานเป็นอาจารย์ในสถาบนัอุดมศกึษา ซึ่งมคุีณวุฒปิรญิญาเอก หรอืปรญิญาโท ที่มตีําแหน่งทาง

วชิาการระดบัรองศาสตราจารย ์และมอีาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์และอาจารยป์ระจําหลกัสตูรทีม่คุีณวุฒปิรญิญาเอก ทาํ

หน้าทีเ่ป็นกรรมการสอบ ใหข้อ้เสนอแนะตรวจสอบ และปรบัปรุงการเขยีนเล่มวทิยานิพนธใ์หม้คีวามสมบรูณ์ยิง่ขึน้ 

2. สาํหรบัเกณฑใ์นการประเมนินัน้ หลกัสตูรไดก้ําหนดเกณฑ์การใหค้ะแนนทีช่ดัเจน ประกอบดว้ยหวัขอ้

หลกั 3 หวัข้อคือ  1) การนําเสนอวิทยานิพนธ์ซึ่งรวมถึง วิธกีารนําเสนอ ความสามารถในการตอบคําถาม ซึ่งสามารถ

ตรวจสอบไดช้ดัเจนว่านกัศกึษามคีวามรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบังานวจิยัมากน้อยแค่ไหน 2) การปฏบิตังิานวจิยั และ 3) ผลงานวจิยัที่
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ตพีมิพเ์ผยแพร่ต่อสาธารณะ จากนัน้จะมกีารประชุมกลุ่มกรรมการเพื่อพจิารณาประเมนิผลการสอบป้องกนัวทิยานิพนธ ์ว่า

ควรจะให้ผ่านในระดบัดเียี่ยม ด ีหรอืผ่าน โดยพจิารณาจากค่าคะแนนเฉลี่ยที่กรรมการเป็นผู้ให้ โดยหากสอบผ่านต้องมี

คะแนนเฉลี่ย มากว่า 60% และสอบได้ในระดับดีเยี่ยม และดี ต้องได้คะแนนในระดับ 70 และ 80% ขึ้นไป ตามลําดับ 

กรรมการบนัทกึประเดน็ตอ้งแกไ้ขและปรบัปรุง ทีเ่กีย่วขอ้งในเน้ือหาของเล่มวทิยานิพนธ ์ 

3. เมื่อนกัศกึษาสอบเสรจ็ ตอ้งรบีดาํเนินการแกไ้ขเล่มวทิยานิพนธ ์ตามทีม่บีนัทกึในประเดน็การแกไ้ขของ

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ โดยให้อาจารย์ที่ปรกึษาวทิยานิพนธ์ตรวจสอบการแก้ไขอีกครัง้ ก่อนนําส่งบณัฑิตวิทยาลยั 

ภายใน 45 วนั หลงัสอบ เพื่อดาํเนินการตรวจแกไ้ขรปูเล่ม ก่อนเขา้เล่มจรงิต่อไป 

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้

ระบบการดําเนินการของหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววทิยา เน้นการมีส่วนร่วมของอาจารย์

ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์และอาจารยผ์ูส้อนทุกคน เพื่อนํามาซึง่ความคดิ 

และพฒันาระบบและกลไกในการจดัหาสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้เริม่จากมหาวทิยาลยัไดม้กีารมอบหมายใหห้น่วยงานต่างๆ 

รบัผิดชอบในกิจกรรมที่สนับสนุนสิ่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน และการทําวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ 

แหล่งขอ้มูลที่สําคญัสําหรบัการเรยีนทําวจิยัในหลกัสูตร ซึ่งมหาวทิยาลยัได้มอบหมายให้สาํนักวทิยบรกิาร บรกิารจดัหา

เอกสารขอ้มูลเพื่อใชใ้นการเรยีนการสอนและทําวจิยั ไดแ้ก่ หนังสอื วารสารททางวชิาการทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ 

จดัซื้อฐานขอ้มูลทีส่าํคญัทางดา้นวทิยาศาสตร ์และเทคโนโลย ีและทรพัยากรอื่นๆ สาํหรบัการสบืคน้ขอ้มูลทีจ่ําเป็นต่อการ

วจิยั รวมทัง้จดัอบรมใหน้กัศกึษา อาจารย ์และบุคลากรสามารถใชง้านฐานขอ้มลูเหล่านัน้ได ้จดัอตัรากาํลงัเพื่อใหบ้รกิารแต่

นักศกึษาและอาจารย์และบุคคลากร สําหรบัทรพัยากรต่างๆ ที่สาํนักวทิยบรกิาร มหาวทิยาลยัขอนแก่น ให้การสนับสนุน 

ไดแ้ก่ 

(1)  หนังสือ 

ภาษาไทย                                   จาํนวน  2,794 รายการ 

ภาษาต่างประเทศ จาํนวน 2,363 รายการ 

(2) วารสาร 

   ภาษาไทย จาํนวน 78    รายการ 

   ภาษาต่างประเทศ จาํนวน 56 รายการ  

(3)   โสตทศันวสัด ุ     

  วดีทิศัน์ และ แฟ้มขอ้มลูคอมพวิเตอร ์  จาํนวน 62 รายการ 

   

(4)   ฐานข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส ์(e-Books,  e-Journals และอื่นๆ) ประกอบดว้ย 

4.1  ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Database) ระบบออนไลน์ ไดแ้ก่ 

1. Dissertation Abstracts Online 

2. ฐานขอ้มลูวทิยานิพนธไ์ทยออนไลน์ 

3. Sci Finder 

4.2  ฐานข้อมูลวารสารฉบบัเตม็ (Full Text Database) ไดแ้ก่ 

1.  AAAS (Science online) 

2.  ACS (American Chemical Society Journal) 

3.  CAS (Biological online abstract) 

4.  AIP  

5.  APS (American Institute of Physics) 

6.  ACM Digital Library 
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7.  ASTM 

8.  Academic Search Premier 

9.  Cambridge Journals Online 

10. Dissertation Abstracts Online 

11. H.W.Wilson 

12. ISI Web of Science 

13. SpringerLink 

14.  Nature Online 

15.  ProQuest Agriculture Journals 

16.  Science Direct 

17.  Project Eculid 

4.3  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธฉ์บบัเตม็ (E-Thesis ) 

1. ProQuest Dissertations and Theses: Full Text 

2. KKU E-Theses 

3. TDC (Thai Digital Collection) 

4. STKS Thai Thesis Online 

5. Digital Research Information Center by NRCT 

6. CHE PDF Dissertation Full Text 

4.4  ฐานข้อมูล E-Book 

1. e-book-E-book ระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศทางอาหาร ม.เกษตรศาสตร ์

2. mcgraw-hill-thai-e-book-McGraw-Hill Thai E-book 

3. CRCnetBASE 

4. SpringerLink eBooks 

5. Knovel 

6. ScienceDirect Ebooks 

7. 2eBook (ภาษาไทย) 

8. E-book ดา้นการเกษตร 

9. บรกิารแนะนํา e-books แยกตามสาขาวชิา 

10. Matichon e-Library 

นอกจากน้ี ภาควิชาได้ดําเนินการจัดหาห้องบรรยายจํานวน 3 ห้อง พร้อมด้วยอุปกรณ์ช่วยการบรรยายได้แก่ 

คอมพวิเตอร ์LCD projector และ 3D projector สําหรบัใช้ในการเรยีนการสอนของหลกัสูตร อาจารย์ทุกคนในภาควชิาที่

พืน้ที่ส่วนตวัสาํหรบัการทําวจิยั ซึง่มนีักศกึษาเขา้ใช้งานในพื้นทีข่องอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ์ ภาควชิาจดัหาสารเคม ี

อุปกรณ์วทิยาศาสตร ์และเครื่องมอืวทิยาศาสตรพ์ื้นฐานที่จําเป็นสาํหรบันักศกึษาในการทําวจิยัโดยผ่านระบบการประชุม

อาจารย์ในหลกัสูตร และแยกจดัสรรเครื่องมือวิทยาศาสตรบ์างชนิดให้กบันักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา เช่น Biohazard 

Class II,  Autoclave, Hot air oven และ Spectrophotometer เป็นต้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัว ในการทํางานของ

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา นอกจากน้ีภาควิชายังจัดห้องปฏิบัติการกลางที่ใช้สําหรับการทําวิจัยของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา และจัดวางเครื่องมือที่สําคัญต่อการทําวิจยัของนักศึกษาทัง้เครื่องมือพื้นฐาน และเครื่องมือชัน้สูง เช่น 

Refrigerated centriguge, High Performance Liquid Chromatography (HPLC), Gas Chromatograpgy, Thermal cycler 

(PCR), Gel documentation และ Lyophilizer  เป็นตน้ ใหก้บันกัศกึษา เพื่อสามารถเขา้ใชง้านไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 
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7. ตวับ่งช้ีผลการดาํเนินงาน (Key Performance Indicators) 

       ตวับ่งชีผ้ลการดาํเนินงานหลกัสตูร เป็นไปตามทีม่หาวทิยาลยัขอนแก่นกาํหนด แต่อยา่งน้อยตอ้งประกอบดว้ย

รายละเอยีดการดาํเนินงานดงัน้ี 

1) ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรมกีารวางแผนตดิตามทบทวนการดาํเนินงานของหลกัสตูรร่วมกนั 

2) มกีารจดัทาํแผนการสอน หรอืบนัทกึขอ้มลูในหมวดที ่1, 4 และ 5 ใน มคอ.3 ไดอ้ย่างสมบรูณ์ และเผยแพร่ให้

ผูเ้รยีนทราบครบทุกรายวชิา 

3) จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา ตามแบบ มคอ.5 โดยเน้นในสว่นของการจดัทาํขอ้เสนอแนะเพื่อ

ปรบัปรุงการเรยีนการสอน ภายใน 30 วนั หลงัสิน้สดุภาคการศกึษาทีเ่ปิดสอนใหค้รบทุกรายวชิา 

4) จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วนั หลงัสิน้สดุปีการศกึษา 

5) มกีารพฒันา/ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอน กลยุทธก์ารสอน หรอื การประเมนิผลการเรยีนรู ้จากผลการ

ประเมนิการดาํเนินงานทีร่ายงานใน มคอ.7 ปีการศกึษาทีผ่่านมา  

6) ผลการประเมนิการจดัการเรยีนการสอนโดยนกัศกึษา ในแต่ละรายวชิา มค่ีาคะแนนเฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.51 จาก

คะแนนเตม็ 5 ทัง้น้ีตอ้งไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของรายวชิาทีเ่ปิดสอน  

7) ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาปีสดุทา้ย/บณัฑติใหม่ทีม่ต่ีอคุณภาพหลกัสตูร เฉลีย่ไม่น้อยกวา่ 3.51 จาก

คะแนนเตม็ 5 
 

 

หมวดท่ี 8.  การประเมินและปรบัปรงุการดาํเนินการของหลกัสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธก์ารสอน 

(1) การประชุมร่วมของอาจารยใ์นภาควชิา/หลกัสตูร เพื่อแลกเปลีย่นความคดิเหน็ ขอคําแนะนําขอ้เสนอแนะจาก

อาจารยท์ีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ หรอืเพื่อนร่วมงาน 

(2) การแลกเปลีย่นโดยสนทนากบันักศกึษา เพื่อสะท้อนผลการจดัการเรยีนการสอนในช่วงของการเรยีนแต่ละ

รายวชิา 

(3) การประเมินจากผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักศึกษา เปรยีบเทียบพัฒนาการหรอืความเปลี่ยนแปลงที่

เกดิขึน้จากการใชก้ลยุทธก์ารสอนทีแ่ตกต่างกนั 

 

1.2 การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใช้แผนกลยุทธก์ารสอน 

(1) การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ทุกสิ้นภาคการศึกษา ตามระบบของ

มหาวทิยาลยั 
(2) การประเมนิการสอนของอาจารย์โดยหวัหน้าภาควชิา หรอืประธานหลกัสูตร หรอืเพื่อนร่วมงาน ตามระบบ

การประเมนิผลการปฏบิตังิานประจาํปีของอาจารย/์พนกังานสายผูส้อน 
 

2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

2.1 การประเมนิหลกัสตูร โดยนักศกึษาปัจจุบนัและอาจารย ์เพื่อนําขอ้มูลมาทบทวน และปรบัปรุงการจดัการแผนการ

เรยีน การจดัการเรยีนการสอน และเน้ือหารายวชิาทีอ่าจซํ้าซอ้น ไม่ทนัสมยั ยาก/งา่ย เป็นตน้ 

2.2 การประเมนิหลกัสตูรโดยศษิยเ์ก่า เพื่อตดิตามผลการนําความรูแ้ละประสบการณ์ทีไ่ดร้บัจากการศกึษาในหลกัสตูร

ไปใชใ้นการทาํงาน 

2.3 การประเมินผลโดยผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสํารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิต 
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เกีย่วกบัคุณภาพของบณัฑติทีจ่บจากหลกัสตูรน้ี 

2.4 ในกรณีทีน่ักศกึษาทําวทิยานิพนธ ์โดยใชโ้จทยว์จิยัจากชุมชน หรอืบรษิทั เพื่อแก้ปัญหาในชุมชน หรอืบรษิทันัน้ 

การประเมนิผลการวจิยั ทาํโดยหวัหน้าชุมชน หรอืผูท้ีม่อีาํนาจในการจดัการของบรษิทันัน้ๆ   

3. การประเมินผลการดาํเนินงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 

การประเมนิผลการจดัการหลกัสตูรเป็นไปตามทีม่หาวทิยาลยัขอนแก่นกาํหนด 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรงุ 

4.1 อาจารย์ประจําวิชา อาจารย์ผู้สอน นําผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา 

ผูบ้งัคบับญัชา และหรอืเพื่อร่วมงาน แลว้แต่กรณี มาปรบัปรุงและพฒันาการจดัการเรยีนการสอนในรายวชิาทีต่นรบัผดิชอบ 

4.2 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรนําผลประเมนิตามระบบการจดัการหลกัสตูรของมหาวทิยาลยั ซึง่ดําเนินการทุกสิน้

ปีการศกึษามาทบทวนและวเิคราะห ์พรอ้มนําเสนอแนวทางปรบัปรุงแกไ้ขในจุดทีม่ขีอ้บกพร่อง สาํหรบัปีการศกึษาถดัไป 

4.3 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร นําผลการประเมนิภาพรวมของหลกัสตูรโดยนกัศกึษาปัจจบุนัและอาจารย ์โดยศษิย์

เก่า และโดยผูใ้ชบ้ณัฑติ เพื่อทบทวนและพจิารณาในการนําไปแกไ้ขปรบัปรุงหลกัสตูร ตามรอบระยะเวลาทีก่ําหนดในระบบ

ประกนัคุณภาพการศกึษาของมหาวทิยาลยั 

4.4 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร นําความต้องการของชุมชนและสงัคม มาเป็นส่วนหน่ึงในการวางแผนปรบัปรุง

หลกัสตูร เพื่อตอบสนองต่อพนัธกจิของสถาบนั 
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ภาคผนวก 1 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการ

เรียนรู้จากหลกัสตูรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

สาํหรบัหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจลุชีววิทยา  

 ความรบัผดิชอบหลกั     ο ความรบัผดิชอบรอง                            
รายวิชา 1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทกัษะทางปัญญา 4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่าง 

บคุคลและความรบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง 

ตวัเลข การส่ือสารและ 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1. หมวดวิชาบงัคบั (Required Courses)                                         

แผน ก แบบ ก 1                                       2 หน่วยกิต   

                                                    (ไม่นับหน่วยกิต) SU 

                

 **327 891 สมัมนาทางจุลชวีวทิยา  1            1(1-0-2)                 

 **327 892 สมัมนาทางจุลชวีวทิยา  2            1(1-0-2)                 

แผน ก แบบ ก 2                                      12 หน่วยกิต                 

  *327 717 จุลชวีวทิยาขัน้สงู                       2(2-0-4) ο    ο  ο  ο ο ο ο  ο  ο 
  *327 718 จุลชวีวทิยาประยุกตข์ ัน้สงู             2(2-0-4) ο    ο  ο  ο ο ο ο  ο  ο 
**327 721 จุลชวีวทิยาระดบัโมเลกุล               2(2-0-4) ο    ο  ο  ο ο ο ο  ο  ο 
**327 772  ระเบยีบวธิวีจิยัทางจุลชวีวทิยา       2(1-3-5)    ο  ο   ο  ο  ο ο  ο 
**327 775  การใชเ้ครือ่งมอืสาํหรบัจุลชวีวทิยา  2(1-3-5) 

               ขัน้สงู 
ο   ο  ο ο ο  ο  ο ο ο  ο 

 **327 891 สมัมนาทางจุลชวีวทิยา  1            1(1-0-2)                 

 **327 892 สมัมนาทางจุลชวีวทิยา  2            1(1-0-2)                 

2.  หมวดวิชาเลือก (Elective Courses)   9 หน่วยกิต                                             

แผน ก แบบ ก 2                 

**121 722 เทคโนโลยชีวีภาพทางวทิยาโรคพชื  3(3-0-6)  ο     ο  ο ο ο ο  ο  ο 

**121 731 วทิยาการระบาดและการจดัการ       3(2-3-5) 

              โรคพชื 
ο ο   ο  ο  ο ο ο ο  ο  ο 

**121742 วทิยาเหด็ราพชื                           3(2-3-5) ο ο   ο  ο  ο ο ο ο  ο  ο 
**121 743 วทิยาแบคทเีรยีพชื                      3(2-3-5) ο ο   ο  ο  ο ο ο ο  ο  ο 
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รายวิชา 1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทกัษะทางปัญญา 4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่าง 

บคุคลและความรบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง 

ตวัเลข การส่ือสารและ 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

**121 744 วทิยาไวรสัพชื                            3(2-3-5)  ο ο   ο  ο  ο ο ο ο  ο  ο 
**121 746 พนัธุศาสตรแ์ละสรรีวทิยาของเชือ้รา 3(2-3-5) ο ο   ο  ο  ο ο ο ο  ο  ο 
**121 751 วทิยาโรคหลงัเกบ็เกีย่วของผกั        3(2-3-5) 

              และผลไม ้
ο ο   ο  ο  ο ο ο ο  ο  ο 

129 761 จุลชวีวทิยาของดนิขัน้สงู                  3(2-3-5) ο ο   ο  ο  ο ο ο ο  ο  ο 
134 701 วธิวีจิยัทางดา้นพชืศาสตร ์               3(2-3-5)  ο ο ο    ο   ο ο ο    ο 
134 742 ธาตุอาหารของพชืและเมแทบอลซิมึ    3(3-0-6) ο    ο ο ο ο ο   ο ο  ο  

318 701 ชวีเคมสีาํหรบับณัฑติศกึษา 1          3(3-0-6)        ο  ο ο  ο ο  ο ο 

318 702 ชวีเคมสีาํหรบับณัฑติศกึษา 2      3(3-0-6)       ο  ο ο  ο ο  ο ο 

318 731 เทคโนโลยพีซีอีาร ์                         2(2-0-4)       ο  ο ο ο ο  ο ο ο 

**327 714 วทิยาเชือ้ราข ัน้สงู                       2(2-0-4) ο    ο  ο  ο ο ο ο  ο  ο 
**327 715 วทิยาแบคทเีรยีข ัน้สงู                   2(2-0-4) ο    ο  ο  ο ο ο ο  ο  ο 
**327 716 วทิยาไวรสั และวทิยาภมูคิุม้กนั       2(2-0-4) 

               ขัน้สงู     ο    ο  ο  ο ο ο ο  ο  ο 

**327 733 จุลชวีวทิยาทางความปลอดภยัดา้น  3(3-0-6) 

              อาหาร ο    ο  ο  ο ο ο ο  ο  ο 

 **327 734 เทคโนโลยกีารหมกัจากจุลนิทรยี ์   3(3-0-6) ο    ο  ο  ο ο ο ο  ο  ο 
 **327 735 เทคโนโลยเีชือ้เพลงิชวีภาพจาก     2(2-0-4) 

               จุลนิทรยีข์ ัน้สงู 
ο    ο  ο  ο ο ο ο  ο  ο 

**327 736  จุลชวีวทิยาประยุกต์และ                  2(2-0-4) 

               เทคโนโลยชีวีภาพ  
ο    ο  ο  ο ο ο ο  ο  ο 

**327 751 จุลชวีวทิยาดา้นสิง่แวดลอ้มขัน้สงู     3(3-0-6) ο    ο  ο  ο ο ο ο  ο  ο 
**327 773  หวัขอ้เรือ่งปัจจุบนัทางจุลชวีทิยา     1(1-0-2) ο ο  ο ο  ο  ο ο ο ο  ο  ο 
**327 774  ปัญหาพเิศษทางจุลชวีวทิยา          1(0-3-2)                 
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รายวิชา 1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทกัษะทางปัญญา 4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่าง 

บคุคลและความรบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง 

ตวัเลข การส่ือสารและ 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

**327 776  การประยุกต์คอมพวิเตอรส์าํหรบั    2(1-3-5) 

               จุลชวีวทิยาขัน้สงู ο ο  ο   ο ο        ο 

**327 831  เอนไซมจ์ากจุลนิทรยีข์ ัน้สงู           3(2-3-5) ο    ο  ο  ο ο ο ο  ο  ο 
**327 841  เชือ้ราไมคอรไ์รซา                      3(3-0-6) ο      ο   ο ο ο  ο  ο 
**327 872  วศิวกรรมโปรตนี                        3(3-0-6) ο    ο  ο  ο ο ο ο  ο  ο 
**692 742 นวตักรรมของผลติภณัฑท์าง          3(3-0-6) 

              ชวีภาพ 
ο ο  ο   ο ο        ο 

**692 761 เทคโนโลยสีาํหรบัจนี                    3(3-0-6) ο    ο  ο  ο ο ο ο  ο  ο 
**692 762 ปฏบิตักิารเทคโนโลยสีาํหรบัจนี       1(0-3-1) ο      ο ο  ο ο ο  ο  ο 
**692 765 เทคโนโลยขีองเอนไซมแ์ละเซลล ์     3(3-0-6) ο    ο  ο  ο ο ο ο  ο  ο 
**692 771 กระบวนวชิาทางเทคโนโลยชีวีภาพ  3(3-0-6) ο    ο  ο  ο ο ο ο  ο  ο 
**692 773 เทคโนโลยขีองชวีมวลและ             3(3-0-6) 

              ชวีพลงังาน     ο    ο  ο  ο ο ο ο  ο  ο 

**697 720 จุลชวีวทิยาอาหารขัน้สงู                3(3-0-6) ο    ο  ο  ο ο ο ο  ο  ο 
**697 721 ความปลอดภยัของอาหาร              3(3-0-6) ο    ο  ο  ο ο ο ο  ο  ο 
3.  หมวดวิชาวิทยานิพนธ์            15-36     หน่วยกิต                 

แผน ก แบบ ก 1                 

**327 898  วทิยานิพนธ ์                   36    หน่วยกติ                 

แผน ก แบบ ก 2                 

**327 899 วทิยานิพนธ ์                    15    หน่วยกติ                 

รวมทัง้หมด               ไม่น้อยกว่า  36    หน่วยกิต                 

หมายเหต ุ  * รายวชิาใหม ่ 

                                 ** รายวชิาทีเ่ปลีย่นแปลง              
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1. ด้านคณุธรรม จริยธรรม 

1.1 มจีติสาํนึกและตระหนกัในการปฏบิตัติามจรรยาบรรณทางวชิาการ 

1.2 แสดงออกอย่างสมํ่าเสมอถงึความซื่อสตัยส์จุรติ 

1.3 มภีาวะผูนํ้าในการสง่เสรมิใหม้กีารประพฤต ิปฏบิตัตินตามกรอบคุณธรรม และจรยิธรรมของ บณัฑติ มข. 

ไดแ้ก่ การมวีนิยั ตรงต่อเวลา มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม  

2. ด้านความรู ้

2.1 มคีวามรู้ ความเขา้ใจอย่างลกึซึง้ในหลกัการและทฤษฎีสําคญัในสาขาวชิาจุลชวีวทิยา และสามารถนํามา

ประยุกตใ์นการศกึษาคน้ควา้ทางวชิาการ การปฏบิตังิานในวชิาชพี ไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

2.2 สามารถทําการวจิยั หรอืปฏบิตังิานในสาขาวชิาการหรอืวชิาชพีไดอ้ย่างลกึซึ้ง โดยการปรบัปรุง ดดัแปลง 

และพฒันาความรูใ้หม่ๆ เพื่อใหเ้หมาะสมต่อสภาพแวดลอ้มของงาน ในวชิาชพี 

2.3 มคีวามรู ้ความเขา้ใจ และตดิตามในพฒันาการใหม่ๆ ในสาขาวชิาจุลชวีวทิยา รวมถงึงานวจิยั ทีส่ามารถต่อ

ยอดองคค์วามรูใ้นสาขาวชิาได ้ 

2.4 ตระหนกัในธรรมเนียมปฏบิตั ิกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัในสาขาวชิาชพี  

3. ด้านทกัษะทางปัญญา 

3.1 สามารถค้นหา ตีความ และวิเคราะห์ผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาจุลชีวิทยา เพื่อพัฒนาความรู ้

แนวความคิด โดยบูรณาการเข้ากับความรู้เดิมได้อย่าง สร้างสรรค์ เพื่อให้เหมาะกบั สภาพของงานใน

วชิาชพี 

3.2 สามารถใช้ทกัษะดา้นปฏบิตักิารทีไ่ด้รบัการฝึกฝนจากรายวชิาได้อย่างคล่องแคล่ว และแก้ปัญหาที่เกดิขึน้

เฉพาะหน้า ในระหว่างการเรยีนและการทาํวจิยั 

3.3 สามารถดาํเนินโครงการศกึษาทีส่าํคญัหรอืโครงการวจิยัทางวชิาการไดด้ว้ยตนเอง และหาขอ้สรุปทีส่มบรูณ์

เพื่อต่อยอดองคค์วามรูต่้อไปได ้

4. ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

4.1 มภีาวะผูนํ้า รบัผดิชอบในการดําเนินงานของตนเอง และร่วมมอืกบัผูอ้ื่นในการจดัการขอ้โต้แยง้ หรอืปัญหา

ทางวชิาการไดอ้ย่างเหมาะสม เพื่อเพิม่พนูประสทิธภิาพการทาํงาน ของกลุ่ม 

4.2 สามารถวางตวัและแสดงความคดิเหน็ไดเ้หมาะสมกบับทบาท หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

4.3 มคีวามรบัผดิชอบในการเรยีนรู้ รวมทัง้วางแผนพฒันาและปรบัปรุงตนเองให้มปีระสทิธภิาพในการทํางาน

ร่วมกบัผูอ้ื่นได ้

5. ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง ตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1  มคีวามสามารถใชค้อมพวิเตอรใ์นการจดัเกบ็ขอ้มลู คาํนวณ คดิวเิคราะห ์และแสดงผลในเชงิตวัเลข ไดอ้ย่าง

ถกูตอ้ง ตามหลกัการวจิยัทางจุลชวีวทิยา 

5.2 มคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยคีอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศในการเขา้ถงึขอ้มูล รูจ้กัคดัเลอืกและรวบรวม

ข้อมูล แปลความหมาย เพื่อการจัดทํารายงาน นําเสนอ เผยแพร่ เพื่อการเรียน การวิจัย และการทํา

วทิยานิพนธไ์ด ้

5.3 สามารถสื่อสารทัง้การพูด และการเขยีน และใชรู้ปแบบการนําเสนอที่เหมาะสมโดยใช้ภาษาไทยและ /หรอื

ภาษาองักฤษไดอ้ย่างถูกตอ้งในระดบัทีใ่ชไ้ด ้  
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ประวติัอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
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ประวติัอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

นายโสภณ บุญลือ 

1.  ตาํแหน่งทางวิชาการ   

รองศาสตราจารย ์ 

 

2.  ประวติัการศึกษา 

ระดบั ช่ือปริญญา (สาขาวิชา)    ช่ือสถาบนั, ประเทศ              ปี พ.ศ. ท่ีจบ 

ปรญิญาตร ี     วท.บ. (ชวีวทิยา)    มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  2535 

(เกยีรตนิิยม)   

ปรญิญาโท     วท.ม. (จุลชวีวทิยา)    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์   2540                                     

ปรญิญาเอก    Ph.D. (Applied Biosciences)   Prefectural University of Hiroshima,  2547 

                            Japan      

 

3.  ผลงานทางวิชาการ  

3.1 ตาํรา หนังสือ หรอืเอกสารประกอบการสอน  

โสภณ บุญลือ (2556) เชือ้ราในไฟลมัแอสโคมายโคตา้และเบสดิโิอมายโคตา้ และความสาํคญัของเชือ้รา. 

สาํนกัพมิพม์หาวทิยาลยัขอนแก่น, ขอนแก่น. 175 น.  

โสภณ บุญลือ (2558) เชือ้รามายคอรไ์รซา. สาํนกัพมิพม์หาวทิยาลยัขอนแก่น, ขอนแก่น, 367 น. 

3.2 งานวิจยั  

โสภณ บุญลือ และสวุรรณา เนียมสนิท (2557) ประสทิธภิาพของการปลกูเชือ้ราอารบ์สัคลูาร ์ไมคอรไ์รซาต่อการ

เพาะปลกูออ้ยในสภาพแปลงทดลอง. รายงานการวจิยัฉบบัสมบรูณ์, สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ

และสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั. 76 น. 

โสภณ บุญลือ และสนัน่ จอกลอย (2557) ผลของเชือ้ราอารบ์สัคลูาร ์ไมคอรไ์รซา และแบคทเีรยีละลายฟอสเฟตต่อ

การเจรญิเติบโตของแก่นตะวนั.รายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์, ทุนอุดหนุนทัว่ไป มหาวิทยาลยัขอนแก่น.     

83 น. 

โสภณ บุญลือ (2557) ผลของเชือ้ราอารบ์สัคลูาร ์ไมคอรไ์รซา ต่อการเจรญิเตบิโตของต้นกลา้ยางนาในสภาพการ

ทดลองในกระถาง. รายงานการวจิยัฉบบัสมบรูณ์, ทุนอุดหนุนทัว่ไป มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 87 น. 

ไชยา กลิน่สุคนธ ์ และ โสภณ บุญลือ (2557) การคดัเลอืกเชือ้ราอารบ์สัคูลาร ์ไมคอรไ์รซาเพื่อการปลูกยคูาลปิตสั

ในพืน้ทีด่นิเคม็ จงัหวดัขอนแก่น. รายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์, ทุนวจิยัมหาบณัฑติ สกว.สาขาวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยภีายใตค้วามเชื่อมโยงภาคการผลติกบัานวจิยั ทุนสกว.-อุตสาหกรรม (MAG). 298 น. 

โสภณ บุญลือ (2557) การใชป้ระโยชน์ของเอนไซมไ์ซลาเนสจากเชือ้ราทีแ่ยกจากดนิป่าไมบ้รเิวณเขือ่นจุฬาภรณ์ 

เพื่อการผลิตน้ําตาลจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ , โครงการอนุรกัษ์

พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจาก พระราชดําร ิสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.).     

42 น. 

โสภณ บุญลือ และสนัน่ จอกลอย (2556) ผลของเชือ้ราอารบ์สัคลูาร ์ไมคอรไ์รซา และแบคทเีรยีละลายฟอสเฟตต่อ

การเจรญิเติบโตของแก่นตะวนั.รายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์, ทุนอุดหนุนทัว่ไป มหาวิทยาลยัขอนแก่น.     

62 น. 
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โสภณ บุญลือ (2556) การผลิตน้ําตาลจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร โดยการย่อยสลายด้วยเอนไซม ์            

ไซลาเนสจากเชื้อรา. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ , โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก 

พระราชดาํร ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี(อพ.สธ.). 52 น. 

โสภณ บุญลือ และนันทวนั ฤทธิเ์ดช (2555) การปรบัปรุงคุณภาพปุ๋ ยอินทรยี์ชวีภาพเสรมิจุลินทรยี์ดูดซบัและ

ละลายฟอสฟอรัสเพื่อการเพาะปลูกอ้อย. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ , สํานักงานคณะกรรมการวิจยั

แห่งชาต.ิ 159 น. 

โสภณ บุญลือ (2555) การผลิตน้ําตาลจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร โดยการย่อยสลายด้วยเอนไซม ์            

ไซลาเนสจากเชื้อรา. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ , โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก 

พระราชดาํร ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี(อพ.สธ.). 104 น. 

โสภณ บุญลือ และประสทิธิ ์ใจศลิ (2554) ผลของเชื้อราอาร์บสัคูลาร์ ไมคอร์ไรซา ต่อการเจรญิเติบโตของอ้อย. 

รายงานการวจิยัฉบบัสมบรูณ์, ทุนอุดหนุนทัว่ไป มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 73 น. 

โสภณ บุญลือ (2554) ความหลากหลายของเชื้อราแอสโคมายซีสต์ จากดินป่าไม้ในบริเวณเขื่อนสริินธรและ

ความสามารถในการผลติเอนไซม์เซลลูเลสและไซลาเนส. รายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์, โครงการอนุรกัษ์

พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจาก พระราชดําร ิสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.).     

98 น. 

โสภณ บุญลือ และนันทวนั ฤทธิเ์ดช (2554) การปรบัปรุงคุณภาพปุ๋ ยอินทรยี์ชวีภาพเสรมิจุลินทรยี์ดูดซบัและ

ละลายฟอสฟอรัสเพื่อการเพาะปลูกอ้อย. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ , สํานักงานคณะกรรมการวิจยั

แห่งชาต.ิ 179 น. 

โสภณ บุญลือ และประสทิธิ ์ใจศลิ (2554) ผลของเชื้อราอาร์บสัคูลาร์ ไมคอร์ไรซา ต่อการเจรญิเติบโตของอ้อย. 

รายงานการวจิยัฉบบัสมบรูณ์, ทุนอุดหนุนทัว่ไป มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 82 น. 

โสภณ บุญลือ. นิภา มิลินทวสิมยั และเศวต นาคนิล (2553) การผลิตเอนไซม์ไซลาเนสเพื่อใช้ในการฟอกเยื่อ

กระดาษของบรษิทั ฟินิคซ พลัพ แอนด ์เพเพอร ์จาํกดั (มหาชน) รายงานการวจิยัฉบบัสมบรูณ์, โครงการวจิยั

และพฒันาภาครฐัร่วมเอกชนในเชงิพาณิชย ์สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา, 63 น. 

โสภณ บุญลือ และสนัน่ จอกลอย (2553) ปุ๋ ยชวีภาพจากจุลนิทรยีก์ลุ่มดดูซบัและละลายฟอสเฟต. รายงานการวจิยั

ฉบบัสมบรูณ์, สาํนกันวตักรรมแห่งชาต,ิ 33 น. 

3.3 บทความทางวิชาการ ( * corresponding author ) 

Sanmanoch W., Mongkolthanaruk, W., Kanokmedhakul, S., Aimi, T. and Boonlue, S.* (2016) “Helvolic 

acid, a secondary metabolite produced by Neosartorya spinosa KKU-1NK1 and its biological 

activities”, Chiang Mai Journal of Science 43(2): 483-493.     

Sotome, K*, Matozaki, T., Aimi, T. and Boonlue, S. (2016) “Polyporus thailandensis, a new species of 

group Polyporellus in Polyporus (Polyporales, Agaricomycota) from Northeastern Thailand”, 

Mycoscience 57: 85-89.   

Sutthikhampa S., Kawai Y., Hayashi M., Boonlue S., Shimomura N., Yamaguchi T., Aimi T. (2016) 

“Relationship between fruiting body development and phenol oxidase gene expression in Pholiota 

microspora”, Mushroom Science and Biotechnology, Vol. 23 (4) 151-158. 

Sutthikhampa S., Kawai Y., Hayashi M., Boonlue S., Shimomura N., Yamaguchi T., Aimi T. (2016) “Only 

one major manganese peroxidase (MnP) is predominantly expressed for mycelial growth of Pholiota 

microspora on sawdust medium”, Mushroom Science and Biotechnology, Vol. 23 (4) 159-165. 
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Chanwicha, N. , Katekaew, S. , Aimi, T.  and Boonlue, S. *  ( 2015)  Purification and characterization of 

alkaline xylanase from Thermoascus aurantiacus var.  levisporus KKU-PN-I2-1 cultivated by solid-

state fermentation. Mycoscience 56: 309-318. 

Srisapoomi, S., Ichiyanagi, T., Nakajima, H., Aimi, T., and Boonlue, S.* (2015) Biosynthesis of Integric 

Acid Isolated from the Wood-Decay Fungus Xylaria feejeensis 2FB-PPM08M. Current Microbiology 

70: 550-555. 

Srisapoomi, S., Ichiyanagi, T. , Nakajima, H. , Aimi, T. , and Boonlue, S.*  (2015)  Biological activities of 

integric acid isolated from the wood-decay fungus Xylaria feejeensis 2FB-PPM08M.  Chiang Mai 

Journal of Science 42(1): 71-79.     

Boonrung, S., Mongkolthanaruk, W., Aimi, T., and Boonlue, S.* (2014) Cellulase and xylanase acting at 

alkaline pH from mushroom, Leucoagaricus meleagris KKU-C1.  Chiang Mai Journal of Science 

41(1): 84-96. 

Kanjanaputtipong, T., and Boonlue, S.* (2014) Species of arbuscular mycrrhizal fungi and their effects on 

the growth promotion of Jelusalem artichoke (Helianthus tuberrosus L.) in non-sterile soil under pot 

experiment. , Proceeding on the 4th of International Conference on Sustainable Community 

Development ( CSCD) , 11-13 June 2014, Centara and Convention Center Hotel, Khon Kaen, 

Thailand.  

Klinsukon, C., and Boonlue, S.* (2014) Diversity of arbuscular mycorrhizal fungi in eucalyptus (Eucalyptus 

camaldulensis Dehn.) planted in saline soil area at Khon Kaen province., 887-891 p. Proceeding on 

the 40th Congress on Science and Technology of Thailand (STT40) , 2-4 December 2014, Hotel 

Pullman Khon Kaen Raja Orchid, Khon Kaen, Thailand.  

Priprem, A. , Boonlue, S. , Yodsing, N. , and Khampaenjiraroch, B.  (2014)  Fungal infection enhanced 

anthocyanin production in blue flowers of Clitoria ternatea. British Biotechnology Journal 4(7): 769-

777.  

Yim, T. , Kanokmedhakul, K. , Kanokmedhakul, S. , Sanmanoch, W. , and Boonlue, S.  ( 2014)  A new 

meroterpenoid tatenoic acid from the fungus Neosartorya tatenoi KKU-2NK23.  Natural Product 

Research 28(21): 1847-1852.  

Sanmanoch, W., Mongkolthanaruk, W., Kanokmedhakul, S., Aimi, T., and Boonlue, S.* (2013) Isolation of 

Ascomycetous Fungi, Neosartorya spp. and Screening for Its Antibacterial Metabolites. Journal of 

Life Sciences and Technologies 1(3):180-183. 

Sennoi, R., Singkham, N., Jogloy, S., Boonlue, S., Saksirirat, W., Kesmala, T., and Patanothai, A. (2013) 

Biological control of southern stem rot caused by Sclerotium rolfsii using Trichoderma harzianum and 

Glomus clarum on Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.). Crop Protection 54: 148-153.  

Surapat, W., Pukahuta, C., Rattanachaikunsopon, P., Aimi, T., and Boonlue, S.* (2013) Characteristics of 

phosphate solubilization by phosphate-solubilizing bacteria isolated from agricultural chili soil and 

their efficiency on the growth of chili (Capsicum frutescens L. cv. Hua Rua). Chiang Mai Journal of 

Science 40(1): 11-25.  
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Boonlue, S.*, Surapat, W., Pukahuta C., Suwanarit, P., Suwanarit, A., and Morinaga, T. (2012). Diversity 

and efficiency arbuscular mycorrhizal fungi in soils from organic chili (Capsicum frutescens L.) farms. 

Mycoscience 53: 10-16.   

Yiam-on, T., Riddech, N., Jaisil, P., and Boonlue, S.* (2012) Growth promotion of sugarcane by 

phosphate solubilising bacteria in green house condition. Khon Kaen Agiculture Journal: 40 

supplement 3: 185-193. (in Thai) 

 

4.  ประสบการณ์การสอนระดบัอดุมศึกษา  19 ปี 

 

5.  ภาระงานสอน 

 5.1 ระดบัปริญญาตรี 

 317 211  General Microbiology 

 317 212 General Microbiology Laboratory  

 327 213 Microbiology 

      327 215 Mycology 

 327 216  Mycology laboratory 

 327 341 Microbial Fertilizer 

 327 342 Microbial Fertilizer Laboratory 

 327 491  Seminar 

 327 492 Project proposal 

 327 493  Research Project  

 5.2 ระดบัปริญญาโท (หลกัสูตรน้ี) 

327 714 Advanced Mycology  

327 717  Fundamentals of Microbiology 

 327 718  Applied Microbiology 

327 772 Research Methods in Microbiology  

327 773  Current Topic in Microbiology 

327 774 Special Problem in Microbiology 

327 775  Instrument Usage for Advanced Microbiology 

 327 841  Mycorrhizal Fungi 

 327 891  Seminar I 

 327 892  Seminar II 

 327 898  Thesis 

 327 899  Thesis 

 5.3 ระดบัปริญญาเอก  

 327 714 Advanced Mycology  

 327 717  Fundamentals of Microbiology 

 327 718  Applied Microbiology 

327 772 Research Methods in Microbiology  
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327 773  Current Topic in Microbiology 

327 774 Special Problem in Microbiology 

 327 841   Mycorrhizal Fungi 

 327 991  Seminar in Microbiology I 

 327 992  Seminar in Microbiology II 

 327 993  Seminar in Microbiology III 

 327 994  Seminar in Microbiology IV 

 327 996  Dissertation 

 327 997  Dissertation 

 327 998  Dissertation 

 327 999  Dissertation 
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นางสาวเสาวนิต  ทองพิมพ ์

1.  ตาํแหน่งทางวิชาการ   

รองศาสตราจารย ์ 

 

2.  ประวติัการศึกษา 

 ระดบั ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) ช่ือสถาบนั, ประเทศ ปี พ.ศ. ท่ีจบ 

 ปรญิญาตร ี     วท.บ. (ชวีวทิยา)   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์            2519 

ปรญิญาโท      วท.ม. (จุลชวีวทิยา)    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2521 

ประกาศนียบตัร   Diploma (Microbiology             Osaka University& 2529 

                       & Biotechnology)                            Kyoto University, Japan   

ปรญิญาเอก      Ph.D. (Microbiology) University of Alberta, Canada 2540 

 

3.  ผลงานทางวิชาการ 

3.1  ตาํรา  หนังสือ หรอืเอกสารประกอบการสอน 

เสาวนิต ทองพิมพ ์(2556) จุลชวีวทิยาทางอาหารและผลติภณัฑน์ม เรื่อง บทบาทของจุลนิทรยี ์การเสือ่มเสยีและ

การถนอมอาหาร อาหารเป็นพษิ โปรไบโอตกิสแ์ละพรไีบโอตกิส.์ ภาควชิาจุลชวีวทิยา  คณะวทิยาศาตร ์ 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น, ขอนแก่น 108 น.  

เสาวนิต ทองพิมพ ์(2556) แบคทเีรยี: บทบาทในอาหารและผลติภณัฑน์ม. ภาควชิาจุลชวีวทิยา  คณะวทิยาศาตร ์ 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น, ขอนแก่น 171 น.  

3.2  งานวิจยั 

เสาวนิต ทองพิมพ ์(2557) การคดัเลอืกเชือ้แอคติโนมยัสทีจากดนิในบรเิวณเขื่อนจุฬาภรณ์ที่สรา้งสารออกฤทธิ ์

ทางชีวภาพยบัยัง้โรคพืช. รายงานการวิจยัฉบับสมบูรณ์, โครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจาก 

พระราชดาํร ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี(อพ.สธ.). 50 น. 

เสาวนิต ทองพิมพ ์(2557) ก๊าซชวีภาพจากมลูสกุร: ศกึษาเปรยีบเทยีบผลของยาปฏชิวีนะกบัเชือ้โปรไบโอตกิสซ์ึง่

ผลติกรดอนิทรยี์ที่มีต่อการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกร. รายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์, ทุนอุดหนุนทัว่ไป 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 50 น. 

เสาวนิต ทองพิมพ์ งามนิจ นนทโส และเทอดศกัดิ ์คําเหมง็ (2554) การถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเพาะเลี้ยงเชื้อ

แบคทีเรยีโปรไบโอติกในน้ําทิ้งจากการต้มเส้นขนมจีน. รายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์, ทุนอุดหนุนทัว่ไป 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 41 น. 

เสาวนิต ทองพิมพ ์งามนิจ นนทโส และพลสณัห ์มหาขนัธ ์(2553) การศกึษาความหลากหลายของแบคทเีรยีกลุ่ม

แอคตโินมยัสทีในเขื่อนอุบลรตัน์และเขื่อนจุฬาภรณ์ และคน้หาสารที่สามารถต้านจุลนิทรยีก่์อโรคในคน สตัว์

และพชื. รายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์, โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือนัเน่ืองมาจาก พระราชดําร ิสมเดจ็

พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี(อพ.สธ.). 54 น. 

3.3 บทความทางวิชาการ ( * corresponding author ) 

Tongpim, S., Meidong, R., Yoshino, S., Okugawa, Y., Tahiro, Y., Taniguchi, M. and Sakai, K.*  (2014) 

Isolation of thermophilic L-lactic acid producing bacteria showing homo-fermentative manner under 

high aeration condition. Journal of Bioscience and Bioengineering.  117: 318-324.   
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Phinijmontree, Y., Meidong, R., Tongpim, S*. and Hintong, W. (2014) Evaluation of medium compositions 

for producing cells and spores of probiotic Bacillus sp. B51f. Proceeding of the Seoul International 

Conference on Applied Science and Engineering, 29-31 August 2014, Seoul, South Korea. 

Balachandran, Y.L. , Girija, S. , Selvakumar, R. , Tongpim, S. , Gutleb, A.C.  and Suriyanarayanan, S.* 

(2013) Differently environment stable bio-silver nanoparticles: study on their optical enhancing and 

antibacterial properties. PLOS ONE. 8 (10): e77043.  

Jamjan, W. and Tongpim, S.* (2012) Soil Streptomyces from the conservation area of Chulabhorn dam 

and their antimicrobial activities. KKU Science Journal. 40 (supplement): 202-211. 

Ruamkuson, D., Tongpim, S.  and Ketudat-Cairns, M.* (2011) A model to develop biological probes from 

microflora to assure traceability. Food Control. 22: 1742-1747.  

Montet, D. * , Alldrick, A. , Bordier, M. , Bresson, H. , Chokesajiwatee, N. , Tongpim, S. , Valyasevi, R. , 

Vithayarungruangsri, J. and Saletes, S. (2010) Future topics of common interest for EU and SEA 

partners in food quality, safety and traceability. Quality Assurance and Safety of Crops & Foods. 2: 

158-164.  

Meidong, R. and Tongpim, S.* (2010) Effect of probiotics and antibiotics on biogas production from swine 

manure in serum bottles.  Proceedings of The 2010 International  Conference on Environmental 

Science and Development (CESD 2010), 26-28 Febraury 2010, Quality Hotel, Singapore.  

Meidong, R., Sirirote, P., Nontaso, N., Khammeng, T.  and Tongpim, S.* (2010) Comparison of biogas 

production using swine manure derived from pigs fed with probiotics and tylosin. Proceedings of The 

11th Graduate Research Conference, 12 Febraury 2010, Khon Kaen University, Thailand.  

 

4.  ประสบการณ์การสอนระดบัอดุมศึกษา  36 ปี 

 

5.  ภาระงานสอน 

5.1 ระดบัปริญญาตรี 

327 313  Microbial Physiology    

327 314  Microbial Physiology Laboratory   

327 315  Systematic Bacteriology   

327 316  Systematic Bacteriology Laboratory    

327 271  Instrumental Usage in Microbiology     

327 433  Food and Dairy Microbiology  

327 434  Food and Dairy Microbiology Laboratory   

327 451  Environmental Microbiology    

327 452  Environmental Microbiology Laboratory    

327 491  Seminar  

 327 492 Project proposal 

 327 493  Research Project 

5.2 ระดบัปริญญาโท (หลกัสูตรน้ี) 

327 717  Fundamentals of Microbiology 
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 327 718  Applied Microbiology 

327 715 Advanced Bacteriology 

327 772 Research Methods in Microbiology  

327 773  Current Topic in Microbiology 

327 774 Special Problems in Microbiology 

327 775  Instrument Usage for Advanced Microbiology 

 327 891  Seminar I 

 327 892  Seminar II 

 327 898  Thesis 

327 899  Thesis  

5.3 ระดบัปริญญาเอก 

 327 717  Fundamentals of Microbiology 

 327 718  Applied Microbiology 

327 715  Advanced Bacteriology 

 327 772 Research Methods in Microbiology 

 327 991 Seminar in Microbiology I 

 327 992 Seminar in Microbiology II 

 327 993 Seminar in Microbiology III 

 327 994 Seminar in Microbiology IV 

 327 996 Dissertation 

 327 997 Dissertation 

 327 998 Dissertation 

327 999 Dissertation 
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นางสาวจฑุาพร  แสวงแก้ว 

1. ตาํแหน่งทางวิชาการ     

ผูช้่วยศาสตราจารย ์

 

 2. ประวติัการศึกษา 

ระดบั                   ช่ือปริญญา (สาขาวิชา)                           ช่ือสถาบนั ประเทศ                        ปี พ.ศ. ท่ีจบ       

ปรญิญาตร ี        วท.บ. (จุลชวีวทิยา)                   มหาวทิยาลยัขอนแก่น                2539 

ปรญิญาโท         วท.ม. (จุลชวีวทิยา)                          มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2543    

ปรญิญาเอก        ปร.ด. (เทคโนโลยชีวีภาพ)                    มหาวทิยาลยัขอนแก่น                2552 

                   

3. ผลงานทางวิชาการ 

    3.1  ตาํรา หนังสือ หรอืเอกสารประกอบการสอน  

  จุฑาพร  แสวงแกว้. 2552.  เอกสารประกอบการสอน เรื่อง เอนไซมจ์ากจุลนิทรยี.์  ขอนแก่น : คณะวทิยาศาสตร ์ 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 

จุฑาพร  แสวงแกว้. 2552.  เอกสารประกอบการสอน เรื่อง บทปฏบิตักิารเอนไซมจ์ากจุลนิทรยี.์  ขอนแก่น : คณะ 

 วทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 

    3.2  บทความทางวิชาการ 

Subsamran K, Mahakhan P, Sawaengkaew* J. (2015). Alkaline-acid pretreatment and enzyme hydrolysis 

of vetiver grass for bioethanol production. Proceeding in The 4th International Conference on Life 

Science & Biological Engineering (LSBE2015), 4-6 November 2015 ANA Crowne Plaza Hotel Grand 

Court Nagoya, Japan. (Oral presentation). 

Sotthisawad  K, Mahakhan P, Vichitphan K, Vichitphan S. Sawaengkaew* J. (2015)  Bioethanol 

production from mushroom cultivation waste material using cellulosic enzyme by Local Penicillium 

oxalicum HS1-3. Proceeding in The 4th International Conference on Life Science & Biological 

Engineering (LSBE2015), 4-6 November 2015 ANA Crowne Plaza Hotel Grand Court Nagoya, 

Japan. (Poster presentation). 

Sawaengkaew* J,  Mahakhan P, Janthasee P, Vichitphan K, Vichitphan S. (2015).  Optimization of 

cellulase production from Aspergillus tubingensis HS1-5 under solid state fermentation on Vetiveria 

zizanioides. Proceeding in The 4th International Conference on Life Science & Biological 

Engineering (LSBE2015), 4-6 November 2015 ANA Crowne Plaza Hotel Grand Court Nagoya, 

Japan. (Poster presentation). 

Moopram N, Mahakhan P, Vichitphan K, Vichitphan S, Sawaengkaew* J. (2015). Production of 

carboxymethyl cellulase from sugarcane tops by Aspergillus tubingensis HS1-5 under solid state 

fermentation. Abstract in The 6th International Conference on Fermentation Technology for Value 

Added Agricultural Products, 29 - 31 July 2015 Centara Hotel & Convention Center, Khon Kaen, 

Thailand.  (Poster presentation). 
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Phankhamla P, Sawaengkaew J, Buasri P, and Mahakhan P. (2014). Biohydrogen production by a novel 

thermotolerantphotosynthetic bacterium Rhodopseudomonas pentothenatexigens strain KKU-SN1/1. 

Int. J. Hydrogen Energy  39:15424-15432. 

Tamwattana R, Buasri P., Heprakhon N., Sinsang N., Phankhamla P., Sawaengkaew J., Mahakhan P.  

(2014).  Light Distribution Curve of LED Light Supplied Rhodopseudomonas pentothenatexigens 

KKU SN1/1.  Proceeding in Seoul International Conference on Biological Engineering & Natural 

Science (SICBENS 2014) August 30-31, Seoul, S. KOREA  (Oral presentation). 

Buasri P., Phankhamla P., Sawaengkaew* J., Mahakhan P.  (2014).  Comparison of Hydrogen 

Production by Rhodopseudomonas pentothenatexigens KKU SN1/1 using LED and CFL Lights.  

Proceeding in Seoul International Conference on Biological Engineering & Natural Science 

(SICBENS 2014) August 30-31, Seoul, S. KOREA  (Oral presentation). 

Kongkerd A., Mahakhan P., Sawaengkaew* J.  (2014). Thermoalkaline Protease from a Newly Isolated 

Bacillus pseudofirmus TWCH4.  Proceeding in Seoul International Conference on Biological 

Engineering & Natural Science (SICBENS 2014) August 30-31, Seoul, S. KOREA  (Oral 

presentation).  

Moopram N, Mahakhan P., Vichitphan K., Vichitphan S., Sawaengkaew J.  (2014).  Cellulases Production 

by Aspergillus tubingensis HS1-5 under Solid State Fermentation of Narrow-leaved Cattail (Typha 

Angustifolia).  Proceeding in Seoul International Conference on Biological Engineering & Natural 

Science (SICBENS 2014) August 30-31, Seoul, S. KOREA (Oral presentation).  

Sawaengkaew* J., Mahakhan P, Parnchai N.  (2014). Alkaline protease from Bacillus pseudofirmus 

WED-1 and its potential application as detergent industry. Proceeding in Seoul International 

Conference on Biological Engineering & Natural Science (SICBENS 2014) August 30-31, Seoul, S. 

KOREA  (Oral presentation).  

Buasri P., Sawaengkaew* J., Mahakhan P.  (2013). Simulation of lighting controller for hydrogen 

production by a purple non-sulfur photosynthetic bacteria, Rhodopseudomonas sp.   Abstract in The 

Bioenergy Korea Conference 2013 International Symposium November 12-14, Jeju, S. KOREA  

(Poster presentation).  

Sawaengkaew* J., Sarawan S., Mahakhan P., Vichitphan K., Vichitphan S. (2013).  Bioconversion of rice 

straw by cellulolytic producing yeast for cellulosic ethanol production.  Abstract in The Bioenergy 

Korea Conference 2013 International Symposium November 12-14, Jeju, S. KOREA  (Poster 

presentation). 

Sotthisawad K., Mahakhan P., Vichitphan K., Vichitphan S., Sawaengkaew* J. (2013).  Efficiency of acid 

pre-treatment and crude enzyme hydrolysis of mushroom material waste by Aspergillus tubingensis 

HS1-5 enhances ethanol production.  Abstract in The Bioenergy Korea Conference 2013 

International Symposium November 12-14, Jeju, S. KOREA  (Poster presentation). 

Lakum A., Sawaengkaew J., Mahakhan P.  2013.  Biohydrogen production by purple non-sulfur 

photosynthetic bacteria from commercial glucose and sugar from mushroom material waste acid 

hydrolysate as carbon source and electron donor.  Abstract in The Bioenergy Korea Conference 

2013 International Symposium November 12-14, Jeju, S. KOREA  (Poster presentation). 
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Swangkeaw*, J., Vichitphan, S., Butzke C.E. and K. Vichitphan, K. (2011). Characterization of beta- 

 glucosidases from Hanseniaspora sp. and Pichia anomala with potentially aroma-enhancing  

 capabilities in juice and wine. World J Microbiology. 27: 423-430.  

Swangkeaw, J., Vichitphan, S., Butzke C.E. and Vichitphan, K. (2010). The potential use of beta- 

 glucosidase from Pichia anomala PAC56 for aroma enhancement in Traminette wine.  Proceeding  

 in in IFT10 Annual Meeting and Food Expo, Chicago, USA, (Poster presentation) 

Swangkeaw*, J., Park, HS., Lee, NK., Yang, BW., Vichitphan, K. Vichitphan, S. and Hahm, YT. (2010).   

 Isolation and identification of beta-glucosidase gene from Pichia anomala MDD24.  Proceeding in  

 The Commemorative International Symposium for the 50th Anniversary of KSABC, Hotel Hyundai  

 Gyeongju, S. Korea. (Poster presentation) 

Park, HS., Lee, NK, Swangkeaw*, J., Hahm, YT.  (2010).  Isolation of white rot fungus Trametes sp. and  

 characterization of its alfa-L-rhamnosidase.  Proceeding in The Commemorative International  

 Symposium for the 50th Anniversary of KSABC, Hotel Hyundai Gyeongju, S. Korea. (Poster  

 presentation) 

 

4  ประสบการณ์การสอนระดบัอดุมศึกษา 15 ปี 

 

5  ภาระงานสอน 

     5.1 ระดบัปริญญาตรี 

 317 211 General Microbiology 

 317 212  General Microbiology Laboratory 

 327 271  Instrumental usage in microbiology 

 327 431  Industrial Microbiology 

 327 432  Industrial Microbiology Laboratory 

 327 433  Food Microbiology 

 327 435  Microbial enzyme 

 327 436  Microbial enzyme Laboratory 

 327 491  Seminar 

 327 492 Project proposal 

 327 493  Research Project  

5.2 ระดบัปริญญาโท (หลกัสูตรน้ี) 

 327 831  Advanced Microbial Enzyme  

 327 891  Seminar I 

 327 892  Seminar II 

   327 771  Instrumental usage and technical in microbiology 

 327 898  Thesis 

 327 899 Thesis 

5.3 ระดบัปริญญาเอก  

 327 831  Advanced Microbial Enzyme  
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 327 991 Seminar in Microbiology I 

 327 992 Seminar in Microbiology II 

 327 993 Seminar in Microbiology III 

 327 994 Seminar in Microbiology IV 

            327 996 Dissertation 

            327 997 Dissertation 

            327 998 Dissertation 

            327 999 Dissertation 
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นายธีรศกัด์ิ สมดี 

1.  ตาํแหน่งทางวิชาการ   

ผูช้่วยศาสตราจารย ์  

 

2.  ประวติัการศึกษา 

ระดบั       ช่ือปริญญา (สาขาวิชา)            ช่ือสถาบนั, ประเทศ       ปี พ.ศ. ท่ีจบ  

ปรญิญาตร ี        วท.บ. (เกษตรศาสตร)์  มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้      2538 

                           (เกยีรตนิิยม) 

ปรญิญาโท         วท.ม. (ชวีวทิยา)  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่            2541 

ปรญิญาเอก        Ph.D. (Microbiology)              Massey University,               2553 

                    New Zealand   

    

3. ผลงานทางวิชาการ 

3.1 ตาํรา หนังสือ หรอืเอกสารประกอบการสอน  

ธรีศกัดิ ์สมด ี(2556) จลุชีววิทยาพืน้ฐาน. สาํนกัพมิพม์หาวทิยาลยัขอนแก่น ขอนแก่น.  443 หน้า. 

3.2 งานวิจยั  

ธีรศักด์ิ สมดี (2557) ความหลากหลายของไซยาโนแบคทีเรีย และเบนทิคแอลจี ในเขตอุทยานแห่งชาต ิ

 น้ําหนาว จงัหวดัเพชรบรูณ์. รายงานการวจิยัฉบบัสมบรูณ์, ทุนอุดหนุนทัว่ไป มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 54 น. 

ธีรศกัด์ิ สมดี (2557) การควบคุมและกาํจดัไซยาโนแบคทเีรยีพษิและสารพษิทีส่รา้งขึน้จากไซยาโน แ บ ค ที เ รี ย

อย่างเป็นระบบโดยกระบวนการทางชวีภาพด้วยแบคทเีรยีภายใต้ระบบกรองทราย.  รายงานการวจิยัฉบบั

สมบรูณ์, สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต.ิ 174 น. 

ธีรศกัด์ิ สมดี (2556) การคดัเลอืก และตรวจสอบฤทธิท์างชวีภาพของสารสกดัจากไซยาโนแบคทเีรยีในการยบัยัง้

การเจรญิของแบคทเีรยีก่อโรคบางชนิด. รายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์, สํานักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยแีห่งชาต.ิ 34 น.  

ธีรศกัด์ิ สมดี (2555) การแยก ทําบริสุทธิ ์และศึกษาโครงสร้างทางเคมีของโปรตีนไมโครซีสตินซึ่งผลิตจาก 

ไซยาโนแบคทเีรยีพษิ Microcystis  aerginosa. รายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์, กลุ่มวจิยัการสรา้งองคค์วามรู้

พื้ น ฐานด้ าน โค รงสร้า งและห น้ าที่ ข อ งโป รตีน และเป ป ไท ด์จ ากแห ล่งท รัพ ย ากรธ รรม ชาติ .  

54 น. 

ธีรศักด์ิ สมดี (2555) ความหลากหลายทางชีวภาพของไซยาโนแบคทีเรียที่สามารถสร้างสารพิษ และการ 

ตรวจสอบสารพษิไมโครซสีตนิและไซลนิโดสเปิรม์มอบซนิ ซึง่ผลติจากไซยาโนแบคทเีรยี ในแหล่งน้ําเพื่อการ

พกัผ่อนหย่อนใจเขตอําเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น. รายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์, ทุนพฒันาและสง่เสรมิดา้น

วชิาการ คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 36 น. 

ธีรศักด์ิ สมดี (2555) การบ่งชี้ชนิดไซยาโนแบคทีเรีย Microcystis spp. และ และสารพิษไมโครซีสตินจาก 

แหล่งน้ําบางแห่งของจังหวัดขอนแก่น. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ , โครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 34 น.  

   

http://www.nstda.or.th/index.php
http://www.nstda.or.th/index.php
http://kkulib.kku.ac.th/search%7ES0*thx?/a%7B696%7D%7B725%7D%7B707%7D%7B712%7D%7B721%7D%7B673%7D%7B692%7D%7B724%7D%7B748%7D+%7B714%7D%7B705%7D%7B692%7D%7B725%7D/a|b8d5c3c8d1a1b4d4ec+cac1b4d5/1,1,9,Z/bibimage&FF=a|b8d5c3c8d1a1b4d4ec+cac1b4d5&8,,9
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  3.3 บทความทางวิชาการ ( * corresponding author ) 

Meunchan M., Thammasirirak S., Daduang J., Somdee T., and Daduang J. (2015) Molecular cloning and 

sequence analysis of serine protease cDNA from the venom of the centipede Scolopendra 

subspinipes dehaani. Turk J Biochem. 40(2):181–187.  

Somdee T.* , Wibuloutai J. , Somdee T-D.  and Somdee A.  (2014)  Biodegradation of the cyanobacterial 

hepatotoxin [Dha7]  MC-LR within a biologically active sand filter.  Water Sci and Technol:  Water 

supply 14 (4): 672-680.                                     

Somdee, T.*, Kaewkhiaw, K. and Somdee, A. 2013. Detection of toxic cyanobacteria and quantification of 

cyanotoxin (microcystins) in four recreational water reservoirs in Khon Kaen, Thailand. KKU Res J. 

18:1-8.  

Somdee T.*, Peekan A. and Somdee, A. (2013) Bacterial degradation of microcystins within a biologically 

active sand filter. J Life Sci & Technol. 1:147-149. 

Phujomjai Y. and Somdee T.* (2013) Isolation and characterization of microcystin-degrading bacterium. J 

Life Sci & Technol. 1:220-222. 

Phankhajon, K. and Somdee T.*  (2013) Isolation and characterization of algicidal bacterium against the 

toxic cyanobacterium Microcystis aeruginosa. J Life Sci & Technol. 1:216-219. 

Somdee T., Thunders, M., Ruck, J., Lys, I., Allison, M. and Page, R. (2013) Degradation of [Dha7]MC-LR 

by a microcystin degrading bacterium isolated from Lake Rotoiti, New Zealand. ISRN Microbiol. DOI 

10.1155/2013/596429. 

Somdee T. * , Kaewsan, T.  and Somdee, A.  ( 2013)  Monitoring toxic cyanobacteria and cyanotoxins 

( microcystins and cylindrospermopsins)  in four recreational reservoirs ( Khon Kaen, Thailand) . 

Environ Monit Assess. 185:9521–9529.  

Somdee T.*, Sumalai N. and Somdee, A. (2013) A novel actinomycete Streptomyces aurantiogriseus with 

algicidal activity against the toxic cyanobacterium Microcystis aeruginosa. J Appl Phycol. 25:1587–

1594. 

Preecharram, S., Jearranaiprepame, P., Daduang, S., Temsiripong, Y., Somdee, T., Fukamizo, T., Svasti, 

J., Araki, T. and Thammasirirak, S. (2010) Isolation and characterisation of crocosin, an antibacterial 

compound from crocodile (Crocodylus siamensis) plasma. Anim Sci J. 81: 393–401. 

 

4.  ประสบการณ์การสอนระดบัอดุมศึกษา 17 ปี 

 

5.  ภาระงานสอน 

 5.1 ระดบัปริญญาตรี 

 317 211          General Microbiology 

 317 212 General Microbiology Laboratory 

 327 271 Instrumental Usage in Microbiology 

 327 316 Systematic Bacteriology Laboratory 

 327 351 Aquatic Microbiology 
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 327 352 Aquatic Microbiology Laboratory 

 327 433 Food and Dairy Microbiology 

 327 451 Environmental Microbiology 

 327 452 Environmental Microbiology Laboratory 

 327 491  Seminar 

 327 492 Project proposal 

 327 493  Research Project  

5.2 ระดบัปริญญาโท (หลกัสูตรน้ี) 

327 717  Fundamentals of Microbiology 

 327 718  Applied Microbiology 

327 715  Advanced Bacteriology 

327 772  Research Methods in Microbiology    

327 773  Current Totic in Microbiology 

327 774  Special Problem in Microbiology 

327 891  Seminar in Microbiology I 

327 892  Seminar in Microbiology II 

327 898 Thesis 

327 899 Thesis  

        5.3 ระดบัปริญญาเอก  

327 717  Fundamentals of Microbiology 

 327 718  Applied Microbiology 

 327 991   Seminar in Microbiology I 

 327 992 Seminar in Microbiology II 

 327 993 Seminar in Microbiology III 

 327 994 Seminar in Microbiology IV 

 327 996 Dissertation 

 327 997 Dissertation 

 327 998 Dissertation 

327 999 Dissertation 



 

-72- 
 

นางสาวนันทวนั ฤทธ์ิเดช 

1. ตาํแหน่งทางวิชาการ 

  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ 

 

2. ประวติัการศึกษา 

ระดบั ช่ือปริญญา(สาขาวิชา) ช่ือสถาบนั, ประเทศ ปี พ.ศ.ท่ีจบ 

ปรญิญาตร ี      วท.บ. (จุลชวีวทิยา)  มหาวทิยาลยัขอนแก่น       2535 

ปรญิญาโท       วท.ม. (จลุชวีวทิยาอุตสาหกรรม)   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั       2539 

ปรญิญาเอก      Dr.rer.nat. (Microbiology) University of Innsbruck, Austria      2545 

 

3. ผลงานทางวิชาการ 

3.1    ตาํรา หนังสือ หรอืเอกสารประกอบการสอน 

นันทวนั ฤทธ์ิเดช (2556) เอกสารประกอบการสอน รายวชิา 317341 ปุ๋ ยจุลนิทรยี ์ภาควชิาจุลชวีวทิยา คณะ 

 วทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 141 น.  

Insam, H. Riddech, N. and Klammer, S. 2002. Microbiology of composting.  Springer Verlag, Heidelberg,  

p.632. 

3.2 งานวิจยั 

นันทวนั ฤทธิเ์ดช (2557) การผลติเชือ้จุลนิทรยี์ปฏปัิกษ์ทีม่คุีณสมบตัสิ่งเสรมิการเจรญิเตบิโตของพชืที่คดัแยกได้

จากดนิเพื่อใชค้วบคุมโรคใบจุดบนตน้แตงกวา ทุนอุดหนุนมหาวทิยาลยัขอนแก่นภายใตโ้ครงการพระราชดาํร ิ

อพสธ 2557 รายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์ ทุนอุดหนุนมหาวทิยาลยัขอนแก่น 68 น. 

   นนัทวนั ฤทธิเ์ดช (2556) การคดัแยกจุลนิทรยีส์ง่เสรมิการเจรญิเตบิโตของพชืบรเิวณดนิรอบรากพชื เพื่อสง่เสรมิ 

การเจริญเติบโตของแก่นตะวนั ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลยัขอนแก่นปีงบประมาณ 2556 รายงานวิจยัฉบับ

สมบรูณ์ ทุนอุดหนุนมหาวทิยาลยัขอนแก่น 52 น. 

    นนัทวนั ฤทธิเ์ดช (2555-2556) การคดัแยกแบคทเีรยีกลุ่มแอคตโินมยัซสีทีส่ามารถผลติเอนไซมเ์ซลลเูลสจากดนิ  

เพื่อผลิตน้ําตาลจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร. ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่นภายใต้โครงการ

พระราชดาํร ิอพสธ (ต่อเน่ือง 2 ปี) ปี 2555 – 2556 รายงานฉบบัสมบรูณ์ ทุนอุดหนุนมหาวทิยาลยัขอนแก่น 

72 น. 

นนัทวนั ฤทธิเ์ดช (2555-2557) การผลติปุ๋ ยหมกัสง่เสรมิการเจรญิเตบิโตของพชื เพื่อเพิม่ผลผลติพชืและเพิม่การ 

หมุนเวียนธาตุอาหารหลักในดินเค็ม ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่นภายใต้โครงการบ่มเพาะนักวจิัย

(ต่อเน่ือง 3 ปี) ประจาํปี 2555-2557 รายงานฉบบัสมบรูณ์ ทุนบ่มเพาะมหาวทิยาลยัขอนแก่น, 67 น. 

นนัทวนั ฤทธิเ์ดช (2554) การศกึษาความหลากหลายของแบคทเีรยี และรา ในดนิรอบรากพชืในพืน้ทีเ่ขื่อนสรินิธร 

ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่นภายใต้โครงการพระราชดําริ อพสธ ปี 2554รายงานฉบับสมบูรณ์ 

ทุนอุดหนุนมหาวทิยาลยัขอนแก่น, 54 น. 

นนัทวนั ฤทธิเ์ดช (2553) การผลติ.Cellulolytic microorganisms เพื่อเป็นหวัเชือ้ในการผลติปุ๋ ยหมกัจากวสัดุเหลอื

ทิง้จากโรงงานน้ําตาลและโรงงานผลติแอลกอฮอล.์ รายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์ ทุนสาํนกัวจิยัแห่งชาต(ิวช.), 80

น. 
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นันทวนั ฤทธิเ์ดช (2553) การคดัแยกจุลนิทรยีท์ี่สามารถผลติเอนไซมเ์ซลลูเลสจากดนิ บรเิวณห้วยกุ่ม จ.ชยัภูม.ิ 

ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่นภายใต้โครงการพระราชดําริ อพสธ ปี 2553 รายงานฉบับสมบูรณ์ 

ทุนอุดหนุนมหาวทิยาลยัขอนแก่น, 62 น. 

3.3 บทความทางวิชาการ  

นันทวนั ฤทธ์ิเดช (2556) ขอ้ควรพจิารณาก่อนทาํปุ๋ ยหมกั วารสารวทิยาศาสตร ์มข. 41(3):595-606. 

    ทพิย์นภา วงษ์คูณ โสภณ บุญลอื และ นันทวนั ฤทธ์ิเดช (2556) การคดัแยกจุลนิทรยี์ย่อยสลายเซลลูโลสเพื่อ

กระตุน้การงอกของเมลด็พนัธุพ์ชื วารสารวทิยาศาสตร ์มข. 41(4):954-966. 

นันทวนั ฤทธ์ิเดช. (2547). การตรวจวดัความเสร็จสมบูรณ์ของปุ๋ ยหมกั. วารสารวิทยาศาสตร ์มข. 32(2):     

80-85. 

Riddech, N.*, Sritongon, K. and Phibunwatthanawong, T. (2017) Production of plant growth promoting  

antagonistic rhizobacteria to promote cucumber growth and control leaf spot disease (Corynespora 

cassiicola). Chiang Mai J. Sci. 44(1) : 72-82.  

    Sritongon, K., Mongkolthanaruk, W., Boonlue, S., Jogloy, S., Puangbut, D. and Riddech, N.* (2017)  

Rhizobacterial candidates isolated from Jerusalem Artichoke (Helianthus tuberosus L.) rhizosphere 

for host plant growth promotion. Chiang Mai J. Sci. 44(1) : 83-93.  

Nguyen, T.H.N. and Riddech N.* (2016) The influence of rhizobacteria on the germination of the Brassica  

 spp.  Philippine Agricultural Scientist (in press) 

 Riddech, N.*, Saharm, N., Chaisawang, C., Pongtongmee, P., Boonchern, S., Sarin, P. and  

Phibunwatthanawong, T. (2016) Multifunctional cellulolytic activities from Streptomyces osmaniensis 

for agricultural and enzyme industry. Malaysian Journal of Microbiology. 12(1) 2016: 85-90. 

 Riddech, N.*, Saosiri, J and Sarin, P. (2014) Cellulolytic bacteria with plant growth promoting properties 

as an efficient microbial strategy for composting. Malaysian Journal of Microbiology. 10(3):174-178. 

    Wongkoon, T., Boonlue S. and Riddech, N.* (2014) Effect of compost made from filter cake and distillery 

  slop on sugarcane growth. KKU research journal. Supplement issue: 260-265. 

    Sarin, P., Boonlue, S. and Riddech, N.* (2014) Isolation of halotolelant rhizobacteria from saline soil and 

their effect on rice seed germination. Asian Jr. of Microbiol. Biotech. Env. Sc. 16(4): 867-876. 

Riddech, N. * , Bunyarachata, W. , Boonlue, S.  and Leesing, R.  ( 2011)  Screening of cellulolytic 

microorganisms from soil and compost.  Abstract book on The Third International Conference on 

Science and Technology for Sustainable Development of the Greater Mekong Sub-region ( 3rd 

STGMS) The Second International Conference on Applied Science (2nd ICAS) 24-25 March 2011  

Souphanouvong University, Luang Prabang, LAO People's Democratic Republic  

Riddech, N.* and  Nontaso N. (2010) Use of rice hush ash for stem propagation in Thailand. Proceeding 

on  the Conference on Recycling of Biomass Ashes,  2 2 -2 3  May 2010, Institute of Microbiology, 

University of Innsbruck, Innsbruck, Austria 

   

4. ประสบการณ์การสอนระดบัอดุมศึกษา 19 ปี 

  



 

-74- 
 

5. ภาระงานสอน 

5.1 ระดบัปริญญาตรี 

317 211  General Microbiology 

317 212   General Microbiology Laboratory 

327 313  Microbial Physiology 

327 341  Microbial Fertilizer 

327 342  Microbial Fertilizer Laboratory 

327 343  Plant Nutrients and Soil Microbiology 

327 431  Industrial Microbiology 

327 432  Industrial Microbiology Laboratory 

327 433  Food and Dairy Microbiology 

327 434  Food and Dairy Microbiology Laboratory 

327 451  Environmental Microbiology 

327 452  Environmental Microbiology Laboratory 

327 491  Seminar 

 327 492 Project proposal 

327 493  Research Project 

5.2 ระดบัปริญญาโท (หลกัสูตรน้ี) 

327 734  Microbial fermentation process 

327 771  Instrument Usages and Microbiological Techniques  

327 772  Research Methods in Microbiology     

3/7 773  Current Topic in Microbiology 

3/7 774 Special Problem in Microbiology 

327 891  Seminar I 

327 892  Seminar II 

327 898  Thesis 

327 899  Thesis 

5.3 ระดบัปริญญาเอก 

327 734  Microbial Fermentation Process 

 327 971 Research Techniques in Microbiology 

            327 991 Seminar in Microbiology I 

 327 992 Seminar in Microbiology II 

 327 993 Seminar in Microbiology III 

 327 994 Seminar in Microbiology IV 

 327 996 Dissertation 

 327 997 Dissertation 

 327 998 Dissertation 

327 999 Dissertation 
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นางสาวรตันภรณ์ ลีสิงห์ 

1. ตาํแหน่งทางวิชาการ  

ผูช้่วยศาสตราจารย ์   

 

2. ประวติัการศึกษา 

ระดบั ช่ือปริญญา (สาขาวิชา)           ช่ือสถาบนั, ประเทศ ปี พ.ศ. ท่ีจบ 

     ปรญิญาตร ี วท.บ. (ชวีวทิยา) มหาวทิยาลยัขอนแก่น 2530 

     ปรญิญาโท       วท.ม. (เทคโนโลยชีวีภาพ) มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี   2539 

  พระจอมเกลา้ธนบุร ี      

     ปรญิญาเอก      Doctorat  Universite Montpellier II,              2549 

  (Sciences des Aliments)   France 

 

3. ผลงานทางวิชาการ 

3.1  ตาํรา หนังสือ หรอืเอกสารประกอบการสอน 

รตันภรณ์  ลีสิงห ์(2553)  จุลชวีวทิยาทางอุตสาหกรรม (Industrial Microbiology). ภาควชิาจุลชวีวทิยา คณะ

วทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 101 น.  

รตันภรณ์ ลีสิงห ์(2553) ปฏบิตักิารเชือ้เพลงิชวีภาพจากจุลนิทรยี ์(Microbial Biofuel Laboratory). ภาควชิา       

จุลชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 60 น.  

รตันภรณ์ ลีสิงห ์(2553) เชือ้เพลงิชวีภาพจากจุลนิทรยี ์(Microbial Biofuel). ภาควชิาจุลชวีวทิยา คณะ

วทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 165 น. 

3.2  งานวิจยั 

รตันภรณ์ ลีสิงห ์(2557) การผลติไลเปสจากยสีต์เพื่อใชเ้ป็นตวัเร่งปฏกิริยิาการผลติไบโอดเีซล. รายงานวจิยัฉบบั

สมบู รณ์ , โครงการวิจัยประเภททุ นบ่ม เพาะนักวิจัย เพื่ อสร้างผลงานวิจัย ในระดับนานาชาต ิ

มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 133 น. 

รตันภรณ์ ลีสิงห ์(2556) การพฒันาการผลติไบโอดเีซลจากสาหร่ายน้ําจดืขนาดเลก็สายพนัธพ์ืน้ถิน่ทีม่ศีกัยภาพสงู

ภายใต้การเพาะเลีย้งแบบสงัเคราะห์แสง. รายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์, โครงการมหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิ

มหาวทิยาลยัขอนแก่น คลสัเตอรน้ํ์ามนัเชือ้เพลงิชวีภาพ, 96 น. 

รตันภรณ์ ลีสิงห ์เพญ็จติร ศรนีพคุณ และกอบกุล เหล่าเทง้ (2556) การคดัเลอืกและการเพาะเลีย้งยสีตพ์ืน้ถิน่

ไขมนัสงูเพื่อผลติไบโอดเีซล. รายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์, สาํนกังานคณะกรรมการอุดมศกึษาและสาํนกังาน

กองทุนสนบัสนุนการวจิยั. 122 น. 

รตันภรณ์ ลีสิงห ์(2555) การผลติไบโอดเีซลจากยสีตไ์ขมนัสงูทีแ่ยกไดจ้ากดนิในพืน้ทีเ่ขตโครงการอนุรกัษ์

พนัธุกรรมพชือนัเน่ืองมาจากพระราชดาํรสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราช กุมาร ีพืน้ทีเ่ขือ่น

จุฬาภรณ์ จ.ชยัภูม ิเมื่อใชม้นัเทศเป็นวตัถุดบิ, รายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์, ทุนอุดหนุนทัว่ไป 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 57 น. 

รตันภรณ์ ลีสิงห ์และขนิษฐา หมู่โสภญิ. (2555) การพฒันาการเพาะเลีย้งแบบเฮเทโรโทรฟิคและมกิโซโทรฟิคเพื่อ

เพิม่ผลผลติมวลเซลลแ์ละน้ํามนัสาหร่ายขนาดเลก็เพื่อผลติไบโอดเีซล. รายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์, 

ทุนอุดหนุนทัว่ไป มหาวทิยาลยัขอนแก่น.74 น. 
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รตันภรณ์ ลีสิงห ์(2554) การคดัเลอืกสาหร่ายสเีขยีวขนาดเลก็ทีผ่ลติลปิิดสงูจากตวัอย่างน้ําจดืในพืน้ทีเ่ขือ่นสรินิธร 

จงัหวดัอุบลราชธานี, รายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์, ทุนอุดหนุนทัว่ไป มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 58 น. 

รตันภรณ์ ลีสิงห ์(2553) การศกึษาการผลติไบโอดเีซลจากน้ํามนัยสีต.์ รายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์, ทุนอุดหนุน

ทัว่ไป โครงการ อพ.สธ. มข. มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 48 น. 

 

3.3     บทความทางวิชาการ (* corresponding author) 

Baojungharn, R., Paungbut, M., Kookkhunthod, S., Leesing, R*. (2015) Production of biodiesel feedstock 

by integrated growth of isolated oleaginous yeast and microalgae. Journal of Clean Energy 

Technologies. (Accepted)  

Kookkhunthod, S., Baojungharn, R., Leesing, R*. (2015) Biodiesel feedstock production from freshwater 

microalgae grown in sugarcane juice hydrolysate. Journal of Clean Energy Technologies. 

(Accepted)  

Papone, T., Kookkhunthod, S., Paungbut, M. Leesing R*. (2015) Producing of microbial oil by mixed 

culture of microalgae and oleaginous yeast using sugarcane molasses as carbon substrate. 

Journal of Clean Energy Technologies. (Accepted)  

Puangbut, M., Rattanachan, S., Papone, T., Leesing, R*. (2015) Conversion of fermented rice noodle 

wastewater to microbial lipid by mixed culture of microalgae and yeast. Journal of Clean Energy 

Technologies. (Accepted)  

Leesing R.*, Papone T., Puangbut M. (2014) Effect of Nitrogen and Carbon Sources on Growth and Lipid 

Production from Mixotrophic Growth of Chlorella sp. KKU-S2. International Journal of Biological, 

Life Science and Engineering Vol.8 (4): 363-366. 

Boonchaidung T. , Papone T. , Leesing R. *  ( 2013)  Effect of carbon and nitrogen sources on lipase 

production by isolated lipase-producing yeast. Journal of Life Sciences and Technologies 1:176-

179.  

Leesing R.*, Puangbut M. (2013) Producing of microbial lipid via the integrated growth of microalgae and 

yeast fermentation. Current Opinion of Biotechnology, 24: S136-137.  

Leesing R.*, Sihawong S., Duangkeaw N. (2013) Producing of Microalgal Lipid by Isolated Microalgae 

under Photoautotrophic and Heterotrophic Cultivation. APCBEE Procedia 7: 48-53.   

Sirisan V. , Pattarajinda V, Vichitphan K, Leesing R. *  ( 2013)  Isolation, identification and growth 

determination of lactic acid-utilizing yeasts from the ruminal fluid of dairy cattle. Letters in Applied 

Microbiology, 57:102-107. 

Leesing R.*, Baojungharn R., Papone T. (2012) Microbial Oil Production by Mixed Culture of Microalgae 

Chlorella sp. KKU-S2 and Yeast Torulaspora maleeae Y30. World Academy of Science, 

Engineering and Technology 64: 1055-1058.  

Leesing R.*, Kookkhunthod S., Subinnam P. (2012) Heterotrophic Microalgal Oil Production by Chlorella 

sp. KKU-S2 Using Agricultural Residues Hydrolysates as Carbon Substrate. KKU Science Journal 

40 (supplement): 237-242.  
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Papone T., Kookkhuntod S., Leesing R*. (2012) Microbial Oil Production by Monoculture and Mixed 

Cultures of Microalgae and Oleaginous Yeasts using Sugarcane Juice as Substrate. World 

Academy of Science, Engineering and Technology 64: 1127-1131.  

Puangbut M., Leesing R*. (2012) Integrated Cultivation Technique for Microbial Lipid Production by 

Photosynthetic Microalgae and Locally Oleaginous Yeast. World Academy of Science, Engineering 

and Technology 64: 975-979. 

Srivicha A., Leesing R.* (2012) Microbial Lipid Production by Locally Isolated Oleaginous Yeast. KKU 

Science Journal 40 (supplement): 223-231.  

Leesing R.*, Baojungharn R. (2011) Microbial Oil Production by Isolated Oleaginous Yeast Torulaspora 

globosa YU5/2. World Academy of Science, Engineering and Technology 76: 1088-1092.  

Leesing R., Dijoux D., Le Nguyen D.D., Loiseau G., Ray R.C., Montet D. (2011) Improvement of DNA 

Extraction and Electrophoresis Conditions for the PCR-DGGE Analysis of Bacterial Communities 

Associated to Two Aquaculture Fish Species. Dynamic Biochemistry, Process Biotechnology and 

Molecular Biology 5: 83-87. 

Leesing R.*, Karraphan P. (2011) Kinetic growth of the isolated oleaginous yeast for lipid production. 

African Journal of Biotechnology 10: 13867-13877. 

Leesing, R.*, Kookkhunthod, S. (2011) Heterotrophic growth of Chlorella sp. KKU-S2 for lipid production 

using molasses as a carbon substrate. International Conference on Food Engineering and 

Biotechology-IPCBEE 9: 87-91.  

Leesing R.*, Nontaso N. (2011) Isolation and cultivation of oleaginous yeast for microbial lipid production. 

KKU Research Journal 16 (2): 8-22.  

Leesing R.*, Kookkhunthod S., Nontaso, N. (2011) Microalgal lipid production by microalgae Chlorella sp. 

KKU-S2. World Academy of Science, Engineering and Technology 76: 441-444.  

Leesing R.*, Nontaso N. (2010) Microalgae oil production under heterotrophic cultivation. KKU Research 

Journal 15(9):789-793.  

 

4.  ประสบการณ์การสอนระดบัอดุมศึกษา 19 ปี 

 

5.  ภาระงานสอน 

 ระดบัปริญญาตรี 

 317 211  General Microbiology 

 317 212 General Microbiology Laboratory 

 327 351 Aquatic Microbiology 

 327 431 Industrial Microbiology 

 327 432  Industrial Microbiology Laboratory  

 327 438 Microbial Biofuel 

 327 439 Microbial Biofuel Laboratory  

 327 491  Seminar 
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 327 492 Project proposal 

 327 493  Research Project 

  ระดบัปริญญาโท (หลกัสูตรน้ี)   

327 717  Fundamentals of Microbiology 

 327 718  Applied Microbiology 

327 734  Microbial Fermentation Technology 

327 735  Advanced Microbial Biofuel Technology   

327 773  Current Topic in Microbiology 

327 774 Special Problem in Microbiology 

327 775  Instrument Usage for Advanced Microbiology 

 327 891  Seminar in Microbiology I 

 327 892  Seminar in Microbiology II 

 327 898  Thesis 

 327 899  Thesis 

 ระดบัปริญญาเอก  

327 717  Fundamentals of Microbiology 

 327 718  Applied Microbiology 

327 734  Microbial Fermentation Technology 

327 735  Advanced Microbial Biofuel Technology   

327 775  Instrument Usage for Advanced Microbiology 

327 773  Current Topic in Microbiology 

327 774 Special Problem in Microbiology 

            327 971  Research Techniques in Microbiology 

 327 991  Seminar in Microbiology I 

 327 992  Seminar in Microbiology II 

 327 993  Seminar in Microbiology III 

 327 994  Seminar in Microbiology IV 

 327 996  Dissertation 

 327 997 Dissertation 

 327 998 Dissertation 

327 999 Dissertation 
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นางสาววิยะดา  มงคลธนารกัษ์ 

1.   ตาํแหน่งทางวิชาการ    

ผูช้่วยศาสตราจารย ์

 

2.   ประวติัการศึกษา 

 ระดบั  ช่ือปริญญา (สาขาวิชา)  ช่ือสถาบนั, ประเทศ  ปี พ.ศ. ท่ีจบ 

 ปรญิญาตร ี วท.บ. (จุลชวีวทิยา) มหาวทิยาลยัขอนแก่น  2540 

ปรญิญาโท วท.ม. (เทคโนโลยชีวีภาพ) มหาวทิยาลยัมหดิล  2544  

ปรญิญาเอก    Ph.D. (Molecular Biology University of Sheffield,     2550 

  and Biotechnology)                   England  

                          

3.  ผลงานทางวิชาการ 

3.1 ตาํรา หนังสือ หรอืเอกสารประกอบการสอน 

เอกสารประกอบการสอน  

วยิะดา มงคลธนารกัษ์ (2554) คู่มอืปฏบิตักิารทางจุลชวีวทิยา ขอนแก่น คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

วยิะดา มงคลธนารกัษ์ (2553) การเจรญิเติบโต สารอาหารและการควบคุมการเจรญิของจุลนิทรยี ์ขอนแก่น คณะ

วทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

วิยะดา มงคลธนารกัษ์ (2552) การตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม และพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ ขอนแก่น คณะ

วทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

วยิะดา มงคลธนารกัษ์ (2552) ความหลากหลายและบทบาทของจุลนิทรยีใ์นดา้นต่างๆ ขอนแก่น คณะวทิยาศาสตร ์

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

วยิะดา มงคลธนารกัษ์ (2552) การเพิม่จาํนวนของยนีดว้ยเทคนิคทางพนัธวุศิวกรรม ขอนแก่น คณะวทิยาศาสตร ์

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

บทความ 

Mongkolthanaruk, W.  (2012) Classification of Bacillus beneficial substances related to plants, humans 

and animals. Journal of Microbiology and Biotechnology 22: 1597-1604. 

3.2 งานวิจยั 

วยิะดา มงคลธนารกัษ์ (2557) การใชป้ระโยชน์ของเอนไซมล์กินิโนไลตกิทีผ่ลติไดจ้ากจุลนิทรยีใ์นการย่อยสลาย

เศษวสัดุเหลอืทิง้ทางการเกษตร. รายงานฉบบัสมบรูณ์, ทนุอุดหนุนทัว่ไปภายใตโ้ครงการอนัเน่ืองมาจาก

พระราชดาํร ิมหาวทิยาลยัขอนแก่น, 47 หน้า 

วยิะดา มงคลธนารกัษ์ (2557) สารเร่งการเจรญิเตบิโตของพชืทีผ่ลติจากเชือ้เอน็โดไฟตกิแบคทเีรยีทีม่ปีระสทิธภิาพ

ช่วยสง่เสรมิการผลติของพชืแก่นตะวนั. รายงานฉบบัสมบรูณ์, ทุนอุดหนุนทัว่ไป มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 44 

หน้า 

3.3 บทความทางวิชาการ (*corresponding author) 

Sawadsitanga S., Mongkolthanaruk W., Suwannasai N. and Sodngam S. (2015) Antimalarial and 

cytotoxic constituents of Xylaria cf. cubensis PK108, Natural Product Research: 

http://dx.doi.org/10.1080/14786419.2015.1017724 
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Sodngama S., Sawadsitanga S., Suwannasai N., Mongkolthanaruk W. (2014) Chemical Constituents, 

and their Cytotoxicity, of the Rare Wood Decaying Fungus Xylaria humosa, Natural Product 

Communications 9 (2): 157-158 

Boonmahome P., Mongkolthanaruk, W.* (2013) Lipase producing bacterium and its enzyme 

characterization. Journal of life sciences and technologies 1: 196-200. 

Mongkolthanaruk W.*, Tongbopit S., Bhoonobtong A. (2012) Independent behavior of bacterial laccases 

to inducers and metal ions during production and activity. African journal of biotechnology 11: 9391-

9398.  

Mongkolthanaruk W., Nagase M., Kawai Y., Tanigawa K., Li Y., Yamaguchi T., Aimi T. (2012) Evaluation 

of histamine productivity of Tetragenococcus halophilus isolated from salted mackerel (saba-

shiokara). Fish Science 78: 441–449. 

Wan J., Li Y., Yi R., Mongkolthanaruk W., Kinjo Y., Terashita T., Yamanaka K., Shimomura N., 

Yamaguchi T., Aimi T. 2011. Characterization of the glycoside hydrolase family 15 glucoamylase 

gene from the ectomycorrhizal basidiomycete Tricholoma matsutake. Mycoscience DOI 

10.1007/s10267-011-0153-0 

Mongkolthanaruk W., Cooper GR., Mawer JSP., Allan RN., Moir A. (2011) Effect of Amino Acid 

Substitutions in the GerAA Protein on the Function of the Alanine-Responsive Germinant Receptor 

of Bacillus subtilis Spores. Journal of bacteriology 193: 2268-2275. 

Mongkolthanaruk W., Robinson C., Moir A. (2009) Localization of the GerD spore germination protein in 

the Bacillus subtilis spore. Microbiology 155: 1146-1151. 

Siripornadulsil S., Mongkolthanaruk W. (2008) Optimization for cyclodextrin glucanotransferase 

(CGTase) production by an alkalophilic bacterium, Bacillus sp. KKU Research Journal 13: 531-540. 

Mongkolthanaruk W., Probnarong W., Lertsiri S., Dharmsthiti S. (2004) Growth and lipase production of 

a psychrotrophic Acinetobacter calcoaceticus in an MSG-containing medium. The Journal of General 

and Applied Microbiology 50: 29-33. 

Mongkolthanaruk W., Dharmsthiti S. (2002) Biodegradation of lipid-rich wastewater by a mixed bacterial 

consortium. International Biodeterioration and Biodegradation 50: 101-105. 

 

4.  ประสบการณ์การสอนระดบัอดุมศึกษา 10 ปี 

 

5.  ภาระงานสอน 

5.1 ระดบัปริญญาตรี 

317 211  General Microbiology  

317 212  General Microbiology Laboratory   

327 214  Microbiology Laboratory 

327 271  Instrumental Usage in Microbiology 

327 321  Microbial Genetics 

327 372  Scientific Papers Interpretation and Writing 

327 431  Industrial Microbiology 
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327 451  Environmental Microbiology 

327 491  Seminar  

327 492  Research Proposal  

327 493  Research Project 

5.2 ระดบัปริญญาโท  (หลกัสตูรน้ี) 

327 713  Advanced Microbiology  

327 714 Advanced Mycology 

327 717 Fundamentals of Microbiology 

327 718 Applied Microbiology 

327 721 Molecular Microbiology  

327 772 Research Methdss in Microbiology 

3/7 774 Special Problem in Microbiology   

329 742 Wastewater Biology                                    

327 891  Seminar in Microbiology I 

327892 Seminar in Microbiology II 

327898 Thesis 

327899 Thesis  

5.3 ระดบัปริญญาเอก 

 327 713  Advanced Microbiology  

327 714 Advanced Mycology 

327 717 Fundamentals of Microbiology 

327 718 Applied Microbiology 

327 721 Molecular Microbiology 

 327 996 Dissertation 

 327 997 Dissertation 

 327 998 Dissertation 

327 999 Dissertation 
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นางวิไลลกัษณ์ ศิริพรอดลุศิลป์ 

1.  ตาํแหน่งทางวิชาการ   

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ 

 

2.  ประวติัการศึกษา 

ระดบั ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) ช่ือสถาบนั, ประเทศ  ปี พ.ศ. ท่ีจบ 

ปรญิญาตร ี    วท.บ. (ชวีวทิยา) มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 2531 

 (เกยีรตนิิยม)                      

ปรญิญาโท M.Sc. (Microbiology) North Carolina State University, USA 2536 

ปรญิญาเอก Ph.D. (Microbiology)   North Carolina State University, USA  2540 

    

3.  ผลงานทางวิชาการ  

3.1 ตาํรา หนังสือ หรอืเอกสารประกอบการสอน  

วิไลลกัษณ์ ศิริพรอดลุศิลป์ (2558) ไวรสัวทิยา: ภาควชิาจุลชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 

180 น. 

3.2 งานวิจยั  

Surasak Siripornadulsil and Wilailak Siripornadulsil. (2555) Study of Cadmium-Resistant Bacteria. Final 

Report, Synchrotron Light Research Institute (Public Organization), pp. 100. 

3.3 บทความทางวิชาการ ( * corresponding author) 

Kamollerd, C., Surachon, P., Maunglai, P., Siripornadulsil, W., Sukon, P.* (2016) Assessment of 

probiotic potential of Lactobacillus reuteri MD5-2 isolated from ceca of Muscovy ducks. Korean J Vet 

Res. 56(1): 1-7. 

Saengsanga, T. , Siripornadulsil, W.  and Siripornadulsil, S. *  ( 2016)  Molecular and enzymatic 

characterization of alkaline lipase from Bacillus amyloliquefaciens E1PA isolated from lipid-rich food 

waste. Enzyme Microbial Tech. 82: 23–33.   

Khochamit, N. , Siripornadulsil, S. , Sukon, P. , Siripornadulsil, W. *  ( 2015)  Antibacterial activity and 

genotypic-phenotypic characteristics of bacteriocin-producing Bacillus subtilis KKU213: Potential as a 

probiotic strain. Microbiol Research. 170:36-50.  

Buahom, J., Siripornadulsil, S. and Siripornadulsil, W.* (2014) Probiotic properties of lactic acid bacteria 

and Bacillus subtilis KKU213 mixed culture in broiler chicken. Proceedings of the 40th Congress on 

Science and Technology of Thailand (STT40). December 2-4, 2014. Khon Kaen, Thailand. pp. 657-

660.  

Thongnok, S., Siripornadulsil, W. and Siripornadulsil, S.* (2014) The effects of arsenite [As(III)] oxidizing 

bacteria and cadmium-tolerant bacteria, Cupriavidus taiwanensis KKU2500-3, on arsenic toxicity and 

accumulation in KDML 105 rice. Proceedings of the 40th Congress on Science and Technology of 

Thailand (STT40). December 2-4, 2014. Khon Kaen, Thailand. pp. 596-599.  
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Hong, T.T.K., Siripornadulsil, W. and Siripornadulsil, S.* (2014) Oxidative stress protective mechanisms 

of Cupriavidus taiwanesis KKU2500-3 under cadmium induction. Proceedings of the 40th Congress 

on Science and Technology of Thailand (STT40). December 2-4, 2014. Khon Kaen, Thailand. pp. 

586-590. 

Chaowanaprasert, A. , Siripornadulsil, W.  and Siripornadulsil, S. *  (2014)  Application of antagonistic 

bacteria for rice blast disease.  Proceedings of the 40th Congress on Science and Technology of 

Thailand (STT40). December 2-4, 2014. Khon Kaen, Thailand. pp. 849-854. 

Poomai, N. , Siripornadulsil, W.  and Siripornadulsil, S. *  ( 2014)  Cellulase enzyme production from 

agricultural waste by Acinetobacter sp. KKU44. Adv. Materials Res. 931-932: 1106-1110 

Siripornadulsil, W.*, Tasaku, S., Buahorm, J. and Siripornadulsil, S. (2014) Probiotic properties of lactic 

acid bacteria Isolated from fermented food. Inter. J. of Biological, Vet, Agri. and Food Eng. 8(4): 366-

368.   

Siripornadulsil, S., Sawangphon, T. and Siripornadulsil, W.* (2014) Cloning and expression of alcohol 

dehydrogenase I and II from the ethanologenic Zymomonas mobilis in Escherichia coli and potential 

for bioethanol production. J. Pure and Appl Microbiol. 8(1): 21-30.  

Siripornadulsil, S. * , Siripornadulsil, W.  and Thanwisai, L.  ( 2014)  Changes in the cadmium-tolerant 

bacteria Cupriavidus taiwanensis KKU2500-3 in response to cadmium toxicity. Canadian Journal of 

Microbiology. 60: 121-131. Dx.doi.org/10.1139/cjm-2013-0713.  

Siripornadulsil, S. *  and Siripornadulsil, W.  ( 2013)  Cadmium-tolerant bacteria reduce the uptake of 

cadmium in rice: Potential for microbial bioremediation. Ecotoxicology and Environmental Safety. 94: 

94–103. 

Siripornadulsil, W.* , Thongserm, M. , and Siripornadulsil, S.  (2013)  Pathogenicity of halophilic Vibrio 

harveyi in giant freshwater prawns (Macrobrachium rosenbergii De Man) .  Aquaculture Research. 

doi:10.1111/are.12144. 

Punjee, P. , Siripornadulsil, W.  and Siripornadulsil, S. *  (2013)  Effects of Cadmium-resistant bacteria, 

Cupriavidus taiwanensis KKU2500-3, on KDML 105 Rice to Cadmium toxicity. Oral presentations / 

Current Opinion in Biotechnology 24S-S33. http://dx.doi.org/10.1016/j.copbio.2013.05.059. 

Khochamit, N. , Siripornadulsil, S. , Sukon, P.  and Siripornadulsil, W. *  ( 2013)  Characterization of 

bacteriocin-producing Bacillus subtilis KKU213 and its potential as a probiotic strain.  Oral 

presentations /  Current Opinion in Biotechnology 24S ( 2013)  S36.  http: / / dx. doi. org/ 10. 1016/ 

j.copbio.2013.05.069. 

 

4.  ประสบการณ์การสอนระดบัอดุมศึกษา  19   ปี 

 

5.  ภาระงานสอน 

 5.1 ระดบัปริญญาตรี 

 327 211  General Microbiology  

327 212  General Microbiology Laboratory   

327 311  Virology   

http://dx.doi.org/10.1016/
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327 312  Virology Laboratory   

327 421  Introductory to Genetic Engineering    

327 491  Seminar  

 327 492 Project proposal 

 327 493  Research Project 

 5.2 ระดบัปริญญาโท (หลกัสูตรน้ี) 

327 717  Fundamentals of Microbiology 

 327 718  Applied Microbiology  

327 715  Advanced Bacteriology  

327 721  Molecular Microbiology  

327 736  Applied Microbiology and Biotechnology 

327 775  Instrument Usage for Advanced Microbiology 

327 773  Current Topic in Microbiology 

327 774 Special Problem in Microbiology 

 327 891  Seminar I 

 327 892  Seminar II 

 327 898  Thesis 

 327 899  Thesis 

 5.3 ระดบัปริญญาเอก  

 327 717  Fundamentals of Microbiology 

 327 718  Applied Microbiology 

 327 971  Research Techniques in Microbiology 

 327 991  Seminar in Microbiology I 

 327 992  Seminar in Microbiology II 

 327 993  Seminar in Microbiology III 

 327 994  Seminar in Microbiology IV 

 327 996  Dissertation 

 327 997  Dissertation 

 327 998  Dissertation 

327 999  Dissertation 
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นายสรุศกัด์ิ ศิริพรอดลุศิลป์ 

1.  ตาํแหน่งทางวิชาการ   

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ 

 

2.  ประวติัการศึกษา 

ระดบั ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) ช่ือสถาบนั, ประเทศ  ปี พ.ศ. ท่ีจบ 

ปรญิญาตร ี    วท.บ. (ชวีวทิยา) มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 2530 

ปรญิญาโท วท.ม. (ชวีเคม)ี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2536 

ปรญิญาเอก Ph.D. (Biophysics)   Ohio State University, USA  2545 

    

3.  ผลงานทางวิชาการ  

3.1 ตาํรา หนังสือ หรอืเอกสารประกอบการสอน  

สุรศกัด์ิ  ศิริพรอดลุศิลป์ (2549)  พนัธุศาสตรข์องจุลนิทรยี ์(Microbial Geneties). ภาควชิาจุลชวีวทิยา  คณะ

วทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น.  จาํนวน  85  หน้า. 

สุรศักด์ิ ศิริพรอดุลศิลป์ (2538) จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม  : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ์

มหาวทิยาลยัขอนแก่น  จาํนวน  67 หน้า. 

Rajamani, S. , Siripornadulsil, S. , Falcao, V. , Torres, M. , Colepicolo, P. , Sayre, R. T.  ( 2007) 

Phycoremediation of heavy metals using transgenic microalgae. In: Transgenic Microalgae as Green 

Factories. Rosa Leon, Aurora Galvan, Emilio Fernandes, eds. Landes Bioscience. Texas, USA. pp. 

99-109.  

Siripornadulsil, S., Dabrowski, K., Sayre, R.T. (2007) Microalgal vaccines. In: Transgenic Microalgae as 

Green Cell Factories. Rosa Leon, Aurora Galvan, Emilio Fernandes, eds. Landes Bioscience. Texas, 

USA. pp. 122-128. 

3.2 งานวิจยั  

สุรศกัด์ิ ศิริพรอดลุศิลป์ (2558) การประยุกต์ใชแ้บคทเีรยีต้านทานแคดเมยีมสายพนัธุ ์Cupriavidus taiwanensis 

KKU2500-3 เพื่อการผลติขา้วทีม่ปีรมิาณแคดเมยีมในระดบัตํ่าจากการเพาะปลกูในพืน้ทีป่นเป้ือนและเพื่อการ

พัฒนาเทคโนโลยีทางชีวภาพในการตรวจหาสารพิษแคดเมียม. รายงานฉบับสมบูรณ์ , สํานักงาน

คณะกรรมการวจิยัแห่งชาต,ิ 332 น. 

สุรศกัด์ิ ศิริพรอดุลศิลป์ (2556) แบคทเีรยีที่ทนพษิของแคดเมยีมสาํหรบัเทคโนโลยชีวีภาพเพื่อการแกไ้ขปัญหา

สิง่แวดลอ้ม. รายงานฉบบัสมบรูณ์, สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต,ิ 93 น. 

Surasak Siripornadulsil and Wilailak Siripornadulsil. (2015) Study of Cadmium-Resistant Bacteria. Final 

Report, Synchrotron Light Research Institute (Public Organization), pp. 100. 

3.3 บทความทางวิชาการ ( * corresponding author) 

Khochamit, N. , Siripornadulsil, S. , Sukon, P. , Siripornadulsil, W.   ( 2015)  Antibacterial activity and 

genotypic-phenotypic characteristics of bacteriocin-producing Bacillus subtilis KKU213: Potential as a 

probiotic strain. Microbiol Research. 170:36-50.  
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Buahom, J., Siripornadulsil, S. and Siripornadulsil, W. (2014) Probiotic properties of lactic acid bacteria 

and Bacillus subtilis KKU213 mixed culture in broiler chicken. Proceedings of the 40th Congress on 

Science and Technology of Thailand (STT40). December 2-4, 2014. Khon Kaen, Thailand. pp. 657-

660.  

Chaowanaprasert, A. , Siripornadulsil, W.  and Siripornadulsil, S. *  ( 2014)  Application of antagonistic 

bacteria for rice blast disease.  Proceedings of the 40th Congress on Science and Technology of 

Thailand (STT40). December 2-4, 2014. Khon Kaen, Thailand. pp. 849-854. 

Hong, T.T.K., Siripornadulsil, W. and Siripornadulsil, S.* (2014) Oxidative stress protective mechanisms 

of Cupriavidus taiwanesis KKU2500-3 under cadmium induction. Proceedings of the 40th Congress 

on Science and Technology of Thailand (STT40). December 2-4, 2014. Khon Kaen, Thailand. pp. 

586-590. 

Poomai, N. , Siripornadulsil, W.  and Siripornadulsil, S. *  ( 2014)  Cellulase enzyme production from 

agricultural waste by Acinetobacter sp. KKU44. Adv. Materials Res. 931-932: 1106-1110 

Siripornadulsil, S. , Sawangphon, T. and Siripornadulsil, W. (2014) Cloning and expression of alcohol 

dehydrogenase I and II from the ethanologenic Zymomonas mobilis in Escherichia coli and potential 

for bioethanol production. J. Pure and Appl Microbiol. 8(1): 21-30.  

Siripornadulsil, S. * , Siripornadulsil, W.  and Thanwisai, L.  ( 2014)  Changes in the cadmium-tolerant 

bacteria Cupriavidus taiwanensis KKU2500-3 in response to cadmium toxicity. Canadian Journal of 

Microbiology. 60: 121-131. Dx.doi.org/10.1139/cjm-2013-0713.  

Siripornadulsil, W. , Tasaku, S., Buahorm, J. and Siripornadulsil, S. (2014) Probiotic properties of lactic 

acid bacteria Isolated from fermented food. Inter. J. of Biological, Vet, Agri. and Food Eng. 8(4): 366-

368.   

Thongnok, S., Siripornadulsil, W. and Siripornadulsil, S.* (2014) The effects of arsenite [As(III)] oxidizing 

bacteria and cadmium-tolerant bacteria, Cupriavidus taiwanensis KKU2500-3, on arsenic toxicity and 

accumulation in KDML 105 rice. Proceedings of the 40th Congress on Science and Technology of 

Thailand (STT40). December 2-4, 2014. Khon Kaen, Thailand. pp. 596-599.  

Khochamit, N. , Siripornadulsil, S. , Sukon, P.  and Siripornadulsil, W.  Characterization of bacteriocin-

producing Bacillus subtilis KKU213 and its potential as a probiotic strain. Oral presentations / Current 

Opinion in Biotechnology 24S (2013) S36. http://dx.doi.org/10.1016/j.copbio.2013.05.069. 

Punjee, P. , Siripornadulsil, W.  and Siripornadulsil, S.*  (2013)  Effects of Cadmium-resistant bacteria, 

Cupriavidus taiwanensis KKU2500-3, on KDML 105 Rice to Cadmium toxicity. Oral presentations / 

Current Opinion in Biotechnology 24S-S33. http://dx.doi.org/10.1016/j.copbio.2013.05.059. 

Siripornadulsil, S. *  and Siripornadulsil, W.  ( 2013)  Cadmium-tolerant bacteria reduce the uptake of 

cadmium in rice: Potential for microbial bioremediation. Ecotoxicology and Environmental Safety. 94: 

94–103 

Siripornadulsil, W. , Thongserm, M. , and Siripornadulsil, S.  ( 2013)  Pathogenicity of halophilic Vibrio 

harveyi in giant freshwater prawns (Macrobrachium rosenbergii De Man) .  Aquaculture Research. 

doi:10.1111/are.12144. 
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He, Z., Siripornadulsil, S., Sayre, R.T., Traina, S.J., and Weavers, L.K. (2011) Removal of mercury 

from sediment by ultrasound combined with biomass (transgenic Chlamydomonas reinhardtii). 

Chemosphere. 83(9):1249-54.    

 

4.  ประสบการณ์การสอนระดบัอดุมศึกษา  22 ปี 

 

5.  ภาระงานสอน 

 5.1 ระดบัปริญญาตรี 

 317 211  General Microbiology  

317 212  General Microbiology Laboratory   

327 311  Virology   

327 312  Virology Laboratory   

327 321  Microbial Genetics   

327 322  Microbial Genetics Laboratory 

327 371  Instrumental Usage in Microbiology     

327 421  Introductory to Genetic Engineering    

327 431  Industrial Microbiology  

327 432  Industrial Microbiology Laboratory 

327 471  Current Topics in Microbiology  

327 491  Seminar  

 327 492 Project proposal 

 327 493  Research Project 

 5.2 ระดบัปริญญาโท (หลกัสูตรน้ี) 

327 717  Fundamentals of Microbiology 

 327 718  Applied Microbiology 

327 715  Advanced Bacteriology  

327 721  Molecular Microbiology  

327 775  Instrument Usage for Advanced Microbiology 

327 773  Current Topic in Microbiology 

327 774 Special Problem in Microbiology 

 327 891  Seminar I 

 327 892  Seminar II 

 327 898  Thesis 

 327 899  Thesis 

 5.3 ระดบัปริญญาเอก  

 327 717  Fundamentals of Microbiology 

 327 718  Applied Microbiology 

 327 971  Research Techniques in Microbiology 

 327 991  Seminar in Microbiology I 
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 327 992  Seminar in Microbiology II 

 327 993  Seminar in Microbiology III 

 327 994  Seminar in Microbiology IV 

 327 996  Dissertation 

 327 997  Dissertation 

 327 998  Dissertation 

327 999  Dissertation 
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นางอชัฌา อรอินทร ์

1.  ตาํแหน่งทางวิชาการ   

ผูช้่วยศาสตราจารย ์   

 

2.  ประวติัการศึกษา 

ระดบั   ช่ือปริญญา (สาขาวิชา)   ช่ือสถาบนั, ประเทศ                   ปีพ.ศ. ท่ีจบ 

ปรญิญาตร ี    Vordiplom Biology    University of Freiburg, Germany  2541 

ปรญิญาโท    Diplom Biology               Heidelberg University, Germany  2543      

                     (Molecular Biology) 

ปรญิญาเอก      Dr.rer.nat.         Heidelberg University, Germany  2548      

  (Molecular Biology)    

 

3.  ผลงานทางวิชาการ  

3.1 ตาํรา หนังสือ หรอืเอกสารประกอบการสอน  

อชัฌา บุญมี (2555) เอกสารประกอบการสอน รายวชิา 317421 พนัธุวศิวกรรมศาสตร ์หวัขอ้ ชวีวทิยาของพนัธุ-

วศิวกรรมศาสตร ์และ การคดัเลอืกยนีทีส่นใจจากหอ้งสมุดของยนี, 52 น.  

3.2 งานวิจยั  

สรุศกัดิ ์วงศร์ตันชวีนิ รศนา วงศร์ตันชวีนิ พสิฏิฐ ์เจรญิสดุใจ โสรจัสริ ิเจรญิสุดใจ อชัฌา บุญมี ทศพล ไชยอนันต์

พร และสุพรรณิภา หวงังาม (2557) การป้องกนัการตดิโรคเมลอิอยด์ในรูปแบบใหม่. รายงานการวจิยัฉบบั

สมบรูณ์, สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต.ิ 140 น. 

อชัฌา บุญมี (2555) การสรา้งฐานขอ้มลูเมตาจโีนมเพื่อคดัเลอืกสารออกฤทธิท์างชวีภาพทีส่ง่ผล ในการยบัยัง้การ

เจรญิของ Burkholderia pseudomallei. รายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์, โครงการมหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาติ, 

คลสัเตอรส์ขุภาพฯ} มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 96 น. 

อัชฌา บุญมี (2554) การปรับปรุงยีสต์ด้วยวิธรีการทางพันธุวิศวกรรมเพื่อการผลิตเอทานอลจากน้ําตาล 5 

คารบ์อน. รายงานการวจิยัฉบบัสมบรูณ์, ศนูยว์จิยัและพฒันาพลงังานทดแทน, มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 95 น. 

อชัฌา บุญมี (2554) การคดัแยกยนีสรา้งเอนไซมเ์ซลลเูลสดว้ยวธิเีมตาจโีนมกิสแ์ละวธิกีารเพาะเลีย้งเพื่อย่อยสลาย

วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ , ศูนย์วิจ ัยและพัฒนาพลังงานทดแทน , 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 108 น. 

3.3 บทความทางวิชาการ (* corresponding author) 

Ngamsang, R., Potisap, C., Boonmee, A., Lawongsa, P., Chaianunporn, T., Wongratanacheewin, S., 

Rodrigues, JLM., Sermswan, RW. (2015) The contribution of soil physicochemical properties to the 

presence and genetic diversity of Burkholderia pseudomallei. The Southeast Asian Journal of 

Tropical Medicine and Public Health 46(1): 38-50. 

Kabbua, T., Anwised, P., Boonmee, A., Subedi, B.P., Pierce, B.S., Thammasirirak, S. (2014) 

Autoinduction, purification, and characterization of soluble α-globin chains of crocodile (Crocodylus 

siamensis) hemoglobin in Escherichia coli. Protein Expression and Purification 103: 56-63.  
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Sae-Lee, R., Boonmee, A*. (2014) Newly derived GH43 gene from compost metagenome showing dual 

xylanase and cellulase activities. Folia Microbiologica 59(5): 409-417. 

Isanapong, J., Hambright, W. S., Willis, A. G., Boonmee, A., Callister, S. J., Burnum, K. E., Paša-Tolić, 

L., Nicora, C. D., Wertz, J. T., Schmidt, T. M., Rodrigues, J. L. M. (2013) Insights into the 

ecophysiological functions of Diplosphaera colotermitum, a termite hindgut verrucomicrobium. The 

ISME Journal. 7(9): 1803-1813. 

Isanapong, J., Hambright, W. S., Willis, A. G., Boonmee, A., Callister, S. J., Burnum, K. E., Paša-Tolić, 

L., Nicora, C. D., Wertz, J. T., Schmidt, T. M., Rodrigues, J. L. M. (2013) Insights into the 

ecophysiological functions of Diplosphaera colotermitum, a termite hindgut verrucomicrobium. The 

ISME Journal. 7(9): 1803-1813. 

Boonme, A. (2013) Metagenomics: Uncover the World of Microbial Genomes in Nature. Thai Science and 

Technology Journal.  21(1): 71-82. (In Thai)  

Boonmee A. (2012) Cloning and expression of xylitol dehydrogenase gene from Candida shehatae in 

Saccharomyces cerevisiae. KKU Research Journal. 17(6): 979-989.  

Sae-Lee, R., Boonmee, A*. (2012) Isolation of cellulase-producing thermophilic fungi from compost. KKU 

Science Journal. 40 (Supplement): 192-201. December 2012. 

Boonmee A.* (2012) Hydrolysis of various Thai agricultural biomasses using crude enzyme from 

Aspergillus aculeatus  Iizuka  FR60  isolated  from  soil. Brazillian Journal of Microbiology. 43(2): 

456-466. 

 

4.  ประสบการณ์การสอนระดบัอดุมศึกษา  10 ปี 

 

5.  ภาระงานสอน 

 5.1 ระดบัปริญญาตรี 

 317 211  General Microbiology 

 317 212 General Microbiology Laboratory  

      327 313 Microbial Physiology 

 327 321 Microbial Genetics 

 327 322 Microbial Genetics Laboratory 

 327 372 Scientific papers interpretation and writing 

 327 421 Genetic Engineering 

 327 431  Industrial Microbiology 

 327 438 Microbial Biofuel 

  327 439 Microbial Biofuel Laboratory 

 327 491  Seminar 

 327 492 Project proposal 

 327 493  Research Project  

 5.2 ระดบัปริญญาโท (หลกัสูตรน้ี) 

327 715  Advanced Bacteriology  
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327 717  Fundamentals of Microbiology 

 327 718  Applied Microbiology 

327 773  Current Topic in Microbiology 

327 774 Special Problem in Microbiology 

327 775  Instrument Usage for Advanced Microbiology 

 327 891  Seminar I 

 327 892  Seminar II 

 327 898  Thesis 

 327 899  Thesis 

 5.3 ระดบัปริญญาเอก  

      327 715 Advanced Bacteriology 

 327 717  Fundamentals of Microbiology 

 327 718  Applied Microbiology 

 327 971  Research Techniques in Microbiology 

 327 991  Seminar in Microbiology I 

 327 992  Seminar in Microbiology II 

 327 993  Seminar in Microbiology III 

 327 994  Seminar in Microbiology IV 
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นางชีวาพฒัน์ แซ่จึง 

1.  ตาํแหน่งทางวิชาการ   

อาจารย ์

 

2.  ประวติัการศึกษา 

ระดบั ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) ช่ือสถาบนั, ประเทศ  ปี พ.ศ. ท่ีจบ 

ปรญิญาตร ี    วท.บ. (จุลชวีวทิยา) มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 2545 

ปรญิญาโท วท.ม. (ชวีวทิยา) มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 2547 

ปรญิญาเอก ปร.ด. (ชวีวทิยา) มหาวทิยาลยัขอนแก่น 2555 

    

3.  ผลงานทางวิชาการ  

3.1 ตาํรา หนังสือ หรอืเอกสารประกอบการสอน  

ชวีาพฒัน์ แซ่จงึ (2558)  เอกสารประกอบการสอน รายวชิา 317313 สรรีวทิยาของจุลนิทรยี ์หวัขอ้ ปัจจยัทีม่ผีล 

ต่อการเจรญิของจุลนิทรยี ์การสลายและการสงัเคราะหค์ารโ์บไฮเดรต การสลายและการสงัเคราะหไ์นโตรเจน 

การสลายและการสงัเคราะหก์รดอะมโิน การสลายและการสงัเคราะหไ์ขมนั และการสลายและการสงัเคราะหนิ์

วคลโีอไทดใ์นจุลนิทรยี,์ 94 น. 

3.2 งานวิจยั  

ชวีาพฒัน์ แซ่จงึ (2556) การคดัเลอืกและการหาสภาวะทีเ่หมาะสมของแบคทเีรยีสงัเคราะหแ์สงซึง่แยกไดจ้ากน้ํา 

 เสยีเพื่อผลติแคโรทนีอยด ์และการบ่งเอกลกัษณ์แบคทเีรยี. รายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์, ทุนนกัวจิยัหน้าใหม่  

 มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 25 น. 

ชวีาพฒัน์ แซ่จงึ (2556) ผลของโลหะหนกัและอุณหภูมต่ิอการเจรญิของ Aeromonas spp. รายงานวจิยัฉบบั

สมบรูณ์,  ทุนนกัวจิยัหน้าใหม่ คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 38 น. 

      ชวีาพฒัน์ แซ่จงึ (2557) การผลติแคโรทนีอยดจ์ากแบคทเีรยีสงัเคราะหแ์สง. รายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์, ทุนวจิยัที ่

สอดคลอ้งกบัสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของกลุ่มวจิยัคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 26 น. 

3.3 บทความทางวิชาการ ( * corresponding author) 

Saejung, C.* and Thammaratana, T. (2016) Biomass recovery during municipal wastewater  

       treatment using photosynthetic bacteria and prospect of production of single cell protein for feedstuff. 

Environmental Technology, DOI: 10.1080/09593330.2016.1175512. 

Saejung, C.* and Apaiwong, P. (2015) Enhancement of carotenoid production in the new  

       carotenoid-producing photosynthetic bacterium Rhodopseudomonas faecalis PA2. Biotechnology and 

Bioprocess Enginerring 20: 701-707.  

Saejung, C., Hatai, K. and Sanoamuang L. (2014) Bath efficacy of sodium hypochlorite,  

oxytetracycline dihydrate and chloramphenicol against bacterial black disease in fairy shrimp 

Branchinella thailandensis. Aquaculture Research 45: 1697-1705. 

Saejung, C., Hatai, K. and Sanoamuang L. (2014) The in vitro antibacterial effects of organic  

salts, chemical disinfectants and antibiotics against pathogens of black disease in fairy shrimp of 

Thailand. Journal of Fish Diseases 37: 33-41. 
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Saejung, C., Hatai, K., Wada, S., Kurata, O. and Sanoamuang, L. (2011) Clinical observations  

of black disease in fairy shrimps, Streptocephalus sirindhornae Sanoamuang, Murugan, Weekers & 

Dumont and Branchinella thailandensis Sanoamuang, Saengphan & Murugan, from Thailand and 

pathogen verification. Journal of Fish Diseases 34: 911-920. 

 

4.  ประสบการณ์การสอนระดบัอดุมศึกษา  4 ปี 

 

5.  ภาระงานสอน 

 5.1 ระดบัปริญญาตรี 

 317 211  General Microbiology  

317 212  General Microbiology Laboratory   

317 313  Microbial Physiology  

317 372  Scientific Papers Interpretation and Writing   

317 433  Food and Dairy Microbiology 

317 434  Food and Dairy Microbiology Laboratory 

317 451  Aquatic Microbiology   

317 491  Seminar  

 327 492 Project proposal 

327 493  Research Project 

 5.2 ระดบัปริญญาโท (หลกัสูตรน้ี) 

 327 717  Fundamentals of Microbiology 

 327 718  Applied Microbiology 

 317 891  Seminar I 

 317 892  Seminar II 

 5.3 ระดบัปริญญาเอก  

 327 717  Fundamentals of Microbiology 

 327 718  Applied Microbiology 

 317 991  Seminar in Microbiology I 

 317 992  Seminar in Microbiology II 

 317 993  Seminar in Microbiology III 

 317 994  Seminar in Microbiology IV 
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นายพลสณัห ์ มหาขนัธ์ 

1. ตาํแหน่งทางวิชาการ  

อาจารย ์ 

 

2. ประวติัการศึกษา 

ระดบั          ช่ือปริญญา (สาขาวิชา)          ช่ือสถาบนั ประเทศ                 ปี พ.ศ. ท่ีจบ 

      ปรญิญาตร ี         วท.บ. (ชวีวทิยา)  มหาวทิยาลยับรูพา    2530 

      ปรญิญาโท            วท.ม. (จุลชวีวทิยา)  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์               2535 

      ปรญิญาเอก           ปร.ด. (จุลชวีวทิยา)  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์               2548 

           

3.  ผลงานทางวิชาการ 

     3.1 ตาํรา หนังสือ หรอืเอกสารประกอบการสอน  

  - 

     3.2  บทความทางวิชาการ 

     พลสณัห ์มหาขนัธ.์   การใชค้อมพวิเตอรใ์นการบ่งเอกลกัษณ์จุลนิทรยี ์ ว.วทิยาศาสตร ์มข. 

Subsamran K., Mahakhan P., Sawaengkaew* J. (2015) Alkaline-acid pretreatment and enzyme hydrolysis 

of vetiver grass for bioethanol production. Proceeding in The 4th International Conference on Life 

Science & Biological Engineering (LSBE2015), 4-6 November 2015 ANA Crowne Plaza Hotel Grand 

Court Nagoya, Japan. (Oral presentation). 

Sotthisawad  K., Mahakhan P., Vichitphan K., Vichitphan S. Sawaengkaew* J. (2015)  Bioethanol 

production from mushroom cultivation waste material using cellulosic enzyme by Local Penicillium 

oxalicum HS1-3. Proceeding in The 4th International Conference on Life Science & Biological 

Engineering (LSBE2015), 4-6 November 2015 ANA Crowne Plaza Hotel Grand Court Nagoya, Japan. 

(Poster presentation). 

Sawaengkaew* J.,  Mahakhan P., Janthasee P., Vichitphan K., Vichitphan S. (2015)  Optimization of 

cellulase production from Aspergillus tubingensis HS1-5 under solid state fermentation on Vetiveria 

zizanioides. Proceeding in The 4th International Conference on Life Science & Biological Engineering 

(LSBE2015), 4-6 November 2015 ANA Crowne Plaza Hotel Grand Court Nagoya, Japan. (Poster 

presentation). 

Moopram N., Mahakhan P., Vichitphan K., Vichitphan S., Sawaengkaew* J. (2015) Production of 

carboxymethyl cellulase from sugarcane tops by Aspergillus tubingensis HS1-5 under solid state 

fermentation. Abstract in The 6th International Conference on Fermentation Technology for Value 

Added Agricultural Products, 29 - 31 July 2015 Centara Hotel & Convention Center, Khon Kaen, 

Thailand.  (Poster presentation). 

Phankhamla P., Sawaengkaew J., Buasri P., and Mahakhan* P. (2014) Biohydrogen production by a 

novel thermotolerantphotosynthetic bacterium Rhodopseudomonas pentothenatexigens strain KKU-

SN1/1. Int. J. Hydrogen Energy  39:15424-15432. 
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Tamwattana R, Buasri P., Heprakhon N., Sinsang N., Phankhamla P., Sawaengkaew J., Mahakhan* P.  

(2014)  Light Distribution Curve of LED Light Supplied Rhodopseudomonas pentothenatexigens KKU 

SN1/1.  Proceeding in Seoul International Conference on Biological Engineering & Natural Science 

(SICBENS 2014) August 30-31, Seoul, S. KOREA  (Oral presentation). 

Buasri P., Phankhamla P., Sawaengkaew* J., Mahakhan* P.  (2014)  Comparison of Hydrogen 

Production by Rhodopseudomonas pentothenatexigens KKU SN1/1 using LED and CFL Lights.  

Proceeding in Seoul International Conference on Biological Engineering & Natural Science (SICBENS 

2014) August 30-31, Seoul, S. KOREA  (Oral presentation). 

Kongkerd A., Mahakhan P., Sawaengkaew* J.  (2014) Thermoalkaline Protease from a Newly Isolated 

Bacillus pseudofirmus TWCH4.  Proceeding in Seoul International Conference on Biological 

Engineering & Natural Science (SICBENS 2014) August 30-31, Seoul, S. KOREA  (Oral presentation).  

Moopram N, Mahakhan P., Vichitphan K., Vichitphan S., Sawaengkaew J.  (2014).  Cellulases Production 

by Aspergillus tubingensis HS1-5 under Solid State Fermentation of Narrow-leaved Cattail (Typha 

Angustifolia).  Proceeding in Seoul International Conference on Biological Engineering & Natural 

Science (SICBENS 2014) August 30-31, Seoul, S. KOREA (Oral presentation).  

Sawaengkaew* J., Mahakhan P., Parnchai N.  (2014) Alkaline protease from Bacillus pseudofirmus WED-

1 and its potential application as detergent industry. Proceeding in Seoul International Conference on 

Biological Engineering & Natural Science (SICBENS 2014) August 30-31, Seoul, S. KOREA  (Oral 

presentation).  

Buasri P., Sawaengkaew* J., Mahakhan P.  (2013) Simulation of lighting controller for hydrogen 

production by a purple non-sulfur photosynthetic bacteria, Rhodopseudomonas sp.   Abstract in The 

Bioenergy Korea Conference 2013 International Symposium November 12-14, Jeju, S. KOREA  

(Poster presentation).  

Sawaengkaew* J., Sarawan S., Mahakhan P., Vichitphan K., Vichitphan S. (2013)  Bioconversion of rice 

straw by cellulolytic producing yeast for cellulosic ethanol production.  Abstract in The Bioenergy 

Korea Conference 2013 International Symposium November 12-14, Jeju, S. KOREA  (Poster 

presentation). 

Sotthisawad K., Mahakhan P., Vichitphan K., Vichitphan S., Sawaengkaew* J. (2013)  Efficiency of acid 

pre-treatment and crude enzyme hydrolysis of mushroom material waste by Aspergillus tubingensis 

HS1-5 enhances ethanol production.  Abstract in The Bioenergy Korea Conference 2013 International 

Symposium November 12-14, Jeju, S. KOREA  (Poster presentation). 

Lakum A., Sawaengkaew J., Mahakhan P.*  (2013)  Biohydrogen production by purple non-sulfur 

photosynthetic bacteria from commercial glucose and sugar from mushroom material waste acid 

hydrolysate as carbon source and electron donor.  Abstract in The Bioenergy Korea Conference 2013 

International Symposium November 12-14, Jeju, S. KOREA  (Poster presentation). 

 

4. ประสบการณ์การสอนระดบัอดุมศึกษา  23 ปี 
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5. ภาระงานสอน 

    5.1 ระดบัปริญญาตรี  

 300103   Computer usage for science 

 317 211  General Microbiology  

317 212  General Microbiology Laboratory   

327 214  Microbiology  

327 215  Microbiology Laboratory    

327 271  Instrumental Usage in Microbiology 

327 315   Systematic Bacteriology    

327 371  Microbiology Laboratory Mangement and Quality Assurance 

327 431  Industrial Microbiology  

327 432  Industrial Microbiology Laboratory   

327 433  Food and Dairy Microbiology  

327 434  Food and Dairy Microbiology Laboratory   

327 435  Microbial Enzyme 

327 436  Microbial Enzyme Laboratory   

327 451  Environmental Microbiology    

327 452  Environmental Microbiology Laboratory    

327 471  Current Topics in Microbiology  

327 491  Seminar 

327 492  Senior Project  

327 493  Cooperative Education in Microbiology  

 327 492 Project proposal 

327 493  Research Project 

    5.2  ระดบัปริญญาโท (หลกัสูตรน้ี) 

  327 713  Advanced Microbiology  

327 771  Instrument Usages and Microbiological Techniques 

327 772  Research Methods in Microbiology 

327 831  Advanced Microbial Enzyme 

327 891  Seminar in Microbiology I 

327892  Seminar in Microbiology  II 

327898  Thesis 

327899   Thesis 

    5.3  ระดบัปริญญาเอก  

 327 713  Advanced Microbiology 

 327 831  Advanced Microbial Enzyme  

 327 971 Research Techniques in Microbiology 

 327 991 Seminar in Microbiology I 

 327 992 Seminar in Microbiology II 
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 327 993 Seminar in Microbiology III 

 327 994 Seminar in Microbiology IV  

 327 996 Dissertation 

 327 997 Dissertation 

 327 998 Dissertation 

327 999 Dissertation 
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ภาคผนวก 3 

คาํสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูร                         

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาจลุชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ์
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-100- 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 4 

ระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ว่าด้วย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2559 
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ระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ว่าด้วย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2559 

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

เพื่อให้การศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาเป็นไปอย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาการ มีคุณภาพสูง มปีระสทิธภิาพ และ

สอดคล้องกบัประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2558 และเรื่องแนว

ทางการบรหิารเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา พ.ศ. 2558 

อาศยัอํานาจตามความในมาตรา 23(2) แห่งพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัขอนแก่น พ.ศ.2558 ประกอบกบัมติ

สภามหาวทิยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครัง้ที ่6/2559 เมื่อวนัที ่5 มถุินายน 2559 จงึวางระเบยีบไว ้ดงัน้ี  
 

หมวดท่ี  1 

บททัว่ไป 

ข้อ 1 ระเบยีบน้ีเรยีกว่า “ระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ย การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ.  2559” 

ข้อ 2 ระเบยีบน้ีให้ใช้สําหรบัหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวทิยาลยัขอนแก่นทุกหลกัสูตรตัง้แต่ปี

การศกึษา 2559 เป็นตน้ไป 

ข้อ 3 ใหย้กเลกิ 

3.1 ระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2548 

3.2 ระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2550 

บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คําสัง่ หรือประกาศอื่นใดของมหาวิทยาลยัหรอืคณะที่ขดัหรอืแย้งกับระเบียบน้ี ให้ใช้

ระเบยีบน้ีแทน 

ข้อ 4 ในระเบยีบน้ี 

 “มหาวทิยาลยั”   หมายความว่า   มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 “สภามหาวทิยาลยั”  หมายความว่า   สภามหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 “อธกิารบด”ี   หมายความว่า     อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแก่น 

“คณะ”    หมายความว่า คณะ วทิยาลยั หรอืสว่นงานทีม่หีลกัสตูร 

ระดบับณัฑติศกึษา  

“คณบด”ี    หมายความว่า คณบดขีองคณะ วทิยาลยั หรอืหวัหน้า 

สว่นงานทีม่หีลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา 

 “สาขาวชิา”   หมายความว่า     สาขาวชิาของหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา  

“คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร”  หมายความว่า   คณะกรรมการทีไ่ดร้บัแต่งตัง้จากคณบด ี

                                                 เพื่อรบัผดิชอบหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา 

 “ประธานหลกัสตูร”   หมายความว่า   ประธานคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
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“สาํนกับรหิารและพฒันาวชิาการ”  หมายความว่า   สาํนกับรหิารและพฒันาวชิาการ 

   มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 “บณัฑติวทิยาลยั”    หมายความว่า     บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

“คณะกรรมการประจาํบณัฑติวทิยาลยั” หมายความว่า   คณะกรรมการประจาํบณัฑติวทิยาลยั 

                                                           มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 “นกัศกึษา”        หมายความว่า    นกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา  

          มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ข้อ 5 ให้อธกิารบดรีกัษาการตามระเบยีบน้ี และใหม้อีํานาจออกหลกัเกณฑ์ ประกาศ คําสัง่ หรอืระเบยีบ

ปฏบิตัซิึง่ไม่ขดัหรอืแยง้กบัระเบยีบน้ี 

ในกรณีที่มไิด้กําหนดหลกัการและการปฏบิตัิไวใ้นระเบยีบน้ี หรอืในกรณีที่มปัีญหาเกี่ยวกบัการปฏบิตัิตาม

ระเบียบน้ี ให้คณะกรรมการประจําบณัฑิตวทิยาลยัพิจารณาและเสนอความเห็นต่ออธกิารบดี และให้อธกิารบดีมอีํานาจ

วนิิจฉยัสัง่การ คาํวนิิจฉยัของอธกิารบดใีหถ้อืเป็นทีส่ ิน้สดุ 

ทัง้น้ีการวินิจฉัยหรือตีความให้ยึดประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บณัฑติศกึษา พ.ศ. 2558 และเรือ่งแนวทางการบรหิารเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา พ.ศ. 2558 

 

หมวดท่ี  2 

ระบบการจดัการศึกษา 

ข้อ 6 การจดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา ใหด้าํเนินการดงัน้ี 

6.1 บณัฑติวทิยาลยัเป็นผูร้กัษามาตรฐานของหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษาของมหาวทิยาลยั 

6.2 บณัฑติวทิยาลยัมหีน้าทีป่ระสานงานและสนบัสนุนการจดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 

 สว่นคณะและสาขาวชิามหีน้าทีจ่ดัการศกึษาในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง  

6.3 บณัฑติวทิยาลยัจดัใหม้คีณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรสาขาวชิาร่วม เพื่อบรหิารและจดัการศกึษาใน 

หลกัสตูรทีม่กีระบวนวชิาเกีย่วขอ้งกบัหลายคณะโดยมอีงคป์ระกอบและหน้าทีต่ามประกาศของมหาวทิยาลยั 

ข้อ 7 ระบบการศึกษาเป็นแบบสะสมหน่วยกิตใช้ระบบทวิภาค โดยหน่ึงปีการศึกษาแบ่งออกเป็นสองภาค

การศกึษาปกติ หน่ึงภาคการศกึษาปกติให้มรีะยะเวลาศกึษา ไม่น้อยกว่า 15  สปัดาห์ ส่วนภาคการศกึษาพเิศษอาจจดัได้

ตามความจําเป็นของแต่ละหลกัสตูร โดยให้กําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกติมสีดัส่วนเทยีบเคยีงกนัไดก้บัการศกึษา

ภาคปกต ิ

หลกัสตูรอาจจดัการศกึษาระบบอื่น เช่น ระบบไตรภาค ระบบจตุรภาค หรอือื่น  ๆกไ็ด ้โดยใหถ้อืแนวทาง ดงัน้ี 

ระบบไตรภาค หน่ึงปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ รวมภาคการศึกษาพิเศษ หน่ึงภาค

การศกึษาปกต ิมรีะยะเวลาศกึษาไม่น้อยกว่า 12 สปัดาห ์

ระบบจตุรภาค  หน่ึงปีการศกึษาแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศกึษาปกต ิรวมภาคการศกึษาพเิศษ หน่ึงภาคการศกึษา

ปกต ิมรีะยะเวลาศกึษาไม่น้อยกว่า 10 สปัดาห ์
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 ข้อ 8  การคดิหน่วยกติ  

8.1 ระบบทวภิาค  

รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา ไม่น้อยกว่า 15 ชัว่โมงต่อภาค

การศกึษาปกต ิใหม้ค่ีาเท่ากบั 1 หน่วยกติ 

รายวชิาภาคปฏบิตั ิทีใ่ชเ้วลาฝึกหรอืทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชัว่โมงต่อภาคการศกึษาปกตใิหม้ค่ีา

เท่ากบั 1 หน่วยกติ 

รายวิชาการฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชัว่โมงต่อภาค

การศกึษาปกต ิใหม้ค่ีาเท่ากบั 1 หน่วยกติ 

รายวชิาวทิยานิพนธ ์ทีใ่ชเ้วลาศกึษาคน้ควา้ไม่น้อยกว่า  45  ชัว่โมงต่อภาคการศกึษาปกต ิใหม้ค่ีา

เท่ากบั  1 หน่วยกติ 

รายวชิาการศกึษาอสิระ ทีใ่ชเ้วลาศกึษาคน้ควา้ไม่น้อยกว่า 45 ชัว่โมงต่อภาคการศกึษาปกตใิหม้ค่ีา

เท่ากบั  1 หน่วยกติ 

8.2 ระบบไตรภาค 

1 หน่วยกติ ระบบไตรภาค เทยีบได้กบั 12/15 หน่วยกติ ระบบทวภิาค หรอื 4 หน่วยกติ ระบบ

ทวภิาค เทยีบไดก้บั 5 หน่วยกติ ระบบไตรภาค 

8.3 ระบบจตุรภาค 

1 หน่วยกิต ระบบจตุรภาค เทียบได้กบั 10/15 หน่วยกิต ระบบทวภิาค หรอื 2 หน่วยกติ ระบบ

ทวภิาค เทยีบไดก้บั 3 หน่วยกติ ระบบจตุรภาค 

ข้อ 9 การจดัแผนการศกึษา แบง่เป็น ๓ ประเภทคอื 

9.1 การจดัแผนการศกึษาแบบเตม็เวลา (Full-time) หมายถงึ การจดัแผนการศกึษาในหลกัสตูรโดย 

กาํหนดจาํนวนหน่วยกติเฉลีย่ตลอดหลกัสตูร ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกติต่อภาคการศกึษาปกต ิสาํหรบัระบบทวภิาค 

9.2 การจดัแผนการศกึษาแบบไม่เตม็เวลา (Part-time) หมายถงึ การจดัแผนการศกึษาในหลกัสตูรโดย 

กาํหนดจาํนวนหน่วยกติเฉลีย่ตลอดหลกัสตูร น้อยกว่า  9 หน่วยกติต่อภาคการศกึษาปกต ิสาํหรบัระบบทวภิาค 

9.3 การจดัการศกึษาแบบพเิศษ ใหพ้จิารณาตามความเหมาะสมของแต่ละหลกัสตูร โดยความเหน็ชอบของคณะ 

ข้อ 10 หลกัสตูรหน่ึง  ๆอาจจดัระบบการศกึษา และหรอืจดัแผนการศกึษาแบบใดแบบหน่ึง หรอืหลายแบบได ้ 

ทัง้น้ี ระบบการจดัการเรยีนการสอน และระบบการจดัแผนการศกึษาตามวรรคหน่ึงใหเ้ป็นไปตาม 

ประกาศของมหาวทิยาลยั 

 

หมวดท่ี 3 

หลกัสูตร 

ข้อ 11 หลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา มดีงัน้ี 

11.1  หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต  เป็นหลกัสตูรการศกึษาทีส่รา้งเสรมิความเชีย่วชาญ 
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หรอืประสทิธภิาพในทางวชิาชพี เป็นหลกัสูตรที่มลีกัษณะสิน้สุดในตวัเอง สําหรบัผู้สาํเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญา

บณัฑติหรอืเทยีบเท่ามาแลว้ 

11.2  หลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต เป็นหลกัสตูรการศกึษาทีส่ง่เสรมิความกา้วหน้าทางวชิาการ 

และหรอืการวจิยัในสาขาวชิาต่างๆ ในระดบัสงูกว่าขัน้ปรญิญาบณัฑติและประกาศนียบตัรบณัฑติ 

11.3  หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สูง เป็นหลกัสตูรการศกึษาทีส่รา้งเสรมิความเชีย่วชาญ 

หรอืประสทิธภิาพในทางวชิาชพี และเป็นหลกัสตูรทีม่ลีกัษณะสิน้สุดในตวัเอง สาํหรบัผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญา

มหาบณัฑติหรอืเทยีบเท่ามาแลว้ 

11.4  หลกัสูตรปริญญาดษุฎีบณัฑิต เป็นหลกัสตูรการศกึษาทีส่ง่เสรมิความกา้วหน้าทางวชิาการ 

การวจิยัในสาขาวชิาต่างๆ ในระดบัสงูกว่าปรญิญามหาบณัฑติและประกาศนียบตัรบณัฑติชัน้สงู 
ข้อ 12 โครงสร้างของหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์

มาตรฐานหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา  

ข้อ 13 ประเภทของหลกัสตูร แบง่ออกเป็น 2 ประเภท คอื 

13.1  หลกัสตูรปกต ิ(Regular Program) หมายถงึ หลกัสตูรในสาขาวชิาหน่ึงทีใ่ชภ้าษาไทย 

เป็นสือ่หลกัในการเรยีนการสอน และ/หรอือาจมบีางรายวชิาทีใ่ชภ้าษาต่างประเทศเป็นสือ่ในการเรยีนการสอนดว้ยกไ็ด ้

13.2  หลกัสตูรนานาชาต ิ(International Program) หมายถงึ หลกัสตูรทีม่อีงคค์วามรู ้และ 

เน้ือหาสาระทีม่คีวามเป็นสากล และมกีารจดักจิกรรมเพื่อสง่เสรมิความเป็นนานาชาต ิเพื่อมุ่งผลติบณัฑติใหม้คุีณภาพ

และมาตรฐานสากล โดยใชภ้าษาต่างประเทศเป็นสือ่ในการเรยีนการสอน 

  คณะหรือสาขาวิชาอาจดําเนินการจัดทําหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่นในลกัษณะร่วมแบบหลาย

ปรญิญา เพือ่สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัหลกัสตูร ทัง้น้ีการดาํเนินการดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีบ่ณัฑติวทิยาลยักาํหนด 

ข้อ 14 ระยะเวลาการศกึษาของแต่ละหลกัสตูรทีจ่ดัแผนการศกึษาแบบเตม็เวลา เป็นดงัน้ี 

14.1  ประกาศนียบตัรบณัฑติและประกาศนียบตัรบณัฑติชัน้สงู ไม่เกนิ 3 ปีการศกึษา 

14.2  ปรญิญามหาบณัฑติ ไม่เกนิ 5 ปีการศกึษา 

                        14.3 ปรญิญาดุษฎบีณัฑติ ผูท้ีส่าํเรจ็ปรญิญาบณัฑติไม่เกนิ 8  ปีการศกึษา สว่นผูท้ีส่าํเรจ็ปรญิญา

มหาบณัฑติ ไม่เกนิ 6 ปีการศกึษา 

ระยะเวลาการศกึษาสาํหรบัหลกัสตูรแบบไม่เตม็เวลาหรอืทีจ่ดัการศกึษาแบบอื่น ใหเ้ป็นไปตามทีม่หาวทิยาลยักาํหนด 

ข้อ 15 การประกนัคุณภาพ 

 การประกนัคุณภาพของหลกัสตูร ใหทุ้กหลกัสตูรกําหนดระบบการประกนัคุณภาพของหลกัสตูร ใหเ้ป็นไปตามระบบ

การประกนัคุณภาพหลกัสตูรของมหาวทิยาลยั 

 

หมวดท่ี 4 

อาจารยร์ะดบับณัฑิตศึกษา 

ข้อ 16 อาจารยร์ะดบับณัฑติศกึษา ประกอบดว้ย  

16.1  อาจารยป์ระจาํ หมายถงึ บุคคลทีด่าํรงตําแหน่งอาจารย ์ผูช้่วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และ 

ศาสตราจารย ์ในมหาวทิยาลยั ทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบตามพนัธกจิของการอุดมศกึษา และปฏบิตัหิน้าทีเ่ตม็เวลา 

สําหรบัอาจารย์ประจําที่มหาวิทยาลัยรบัเข้าใหม่ตัง้แต่ระเบียบน้ีเริ่มบังคับใช้ ต้องมีคะแนนทดสอบ

ความสามารถภาษาองักฤษตามเกณฑท์ีม่หาวทิยาลยักาํหนด  
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16.2  อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร หมายถงึ อาจารยป์ระจาํทีม่คุีณวุฒติรงหรอืสมัพนัธก์บัสาขาวชิาของ

หลกัสตูรทีเ่ปิดสอน ซึง่มหีน้าทีส่อนและคน้ควา้วจิยัในสาขาวชิาดงักล่าว  

16.3  อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลกัสูตร หมายถึง อาจารย์ประจําหลกัสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบรหิารและ

พฒันาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน ตัง้แต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การตดิตามประเมนิผลและการพฒันา

หลกัสตูร อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรตอ้งอยู่ประจาํหลกัสตูรนัน้ตลอดระยะเวลาทีจ่ดัการศกึษา  

16.4  อาจารยพ์เิศษ หมายถงึ อาจารยผ์ูส้อนทีไ่ม่ใช่อาจารยป์ระจาํ 

16.5 อาจารย์ผู้สอน หมายถึง อาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษที่ได้รบัมอบหมายหรือแต่งตัง้ให้ทํา

หน้าทีส่อนในรายวชิาหรอืบางหวัขอ้ในแต่ละรายวชิา 

16.6  อาจารย์ที่ปรึกษาทัว่ไป หมายถึง อาจารย์ประจําที่คณะแต่งตัง้เพื่อทําหน้าที่ให้คําปรึกษาด้าน

การศกึษาและการจดัแผนการเรยีนของนกัศกึษา 

16.7  อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก (Major advisor) หมายถึง อาจารย์ประจําหลักสูตรที่ได้รับแต่งตัง้ให้

รบัผดิชอบกระบวนการเรยีนรูเ้พื่อวทิยานิพนธห์รอืการศกึษาอสิระของนกัศกึษาเฉพาะราย เช่น การพจิารณาเคา้โครง การ

ให้คําแนะนําและควบคุมดูแล รวมทัง้การประเมินความก้าวหน้าและการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของ

นกัศกึษา 

16.8  อาจารยท์ี่ปรกึษาร่วม (Co-advisor) หมายถงึ อาจารย์ประจาํ หรอื อาจารย์ผูท้รงคุณวุฒภิายนอกที่

คณะแต่งตัง้ เพื่อให้ทําหน้าที่ร่วมกบัอาจารย์ที่ปรกึษาหลกัในการพจิารณาเค้าโครง รวมทัง้ช่วยเหลือให้คําแนะนําและ

ควบคุมดแูลการทาํวทิยานิพนธห์รอืการศกึษาอสิระของนกัศกึษา 

16.9  อาจารยผ์ูท้รงคุณวุฒภิายนอก หมายถงึ ผูท้ีม่ไิดเ้ป็นอาจารยป์ระจาํทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ให ้

ทําหน้าที่อาจารยท์ี่ปรกึษาร่วม หรอื อาจารยผ์ูส้อบวทิยานิพนธโ์ดยผูท้ีไ่ด้รบัแต่งตัง้นัน้มคุีณสมบตัติามทีก่ําหนดในหน้าที่

นัน้ๆ 

16.10 อาจารย์ผูเ้ชีย่วชาญ หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกทีไ่ม่มคุีณสมบตัิและผลงานทางวชิาการตามที่

กําหนดในหน้าที่นัน้ๆ แต่เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรบั ซึ่งตรงหรอืสมัพนัธ์กบัหวัข้อ

วทิยานิพนธ ์หรอืการศกึษาอสิระ โดยผ่านความเหน็ชอบจากสภามหาวทิยาลยั 

ข้อ 17 คุณสมบัติอาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา

วทิยานิพนธ์หลกั อาจารย์ที่ปรกึษาการศึกษาอสิระ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ

อาจารยพ์เิศษ ของหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติ ปรญิญามหาบณัฑติ ประกาศนียบตัรบณัฑติชัน้สงู และปรญิญา

ดุษฎีบณัฑิต ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา และ

ประกาศของบณัฑติวทิยาลยั 

ข้อ 18 ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ให้เป็นไปตามประกาศ

กระทรวงศกึษาธกิาร เรื่อง เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา และประกาศของบณัฑติวทิยาลยั 

 ข้อ 19 การบรหิารจดัการศกึษาหลกัสตูร ใหด้าํเนินการ ดงัน้ี 

19.1  หลกัสูตรหน่ึงๆ ต้องอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งคณบดีที่

หลกัสตูรสงักดัเป็นผูแ้ต่งตัง้ โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการประจาํคณะ มวีาระการดาํรงตําแหน่ง 2 ปี  
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19.2  องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบ 

หลกัสตูร  ทัง้น้ี อาจมอีาจารยป์ระจาํหลกัสตูรเป็นกรรมการเพิม่เตมิตามความเหมาะสม 

19.3  หน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 

19.3.1 วางนโยบายและแผนการบรหิารจดัการและการผลติบณัฑติของหลกัสตูร 

19.3.2  ควบคุมมาตรฐานหลกัสตูรสาขาวชิาทีร่บัผดิชอบใหเ้ป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรของกระทรวงศกึษาธกิาร และเกณฑม์าตรฐานวชิาชพี (ถา้ม)ี 

19.3.3 ดาํเนินการประกนัคุณภาพหลกัสตูร 

19.3.4 ตดิตามรายงานผลการดําเนินการของรายวชิา รายงานผลการดาํเนินการของ 

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้ม)ี และจดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูรรวมทัง้ใหค้าํแนะนําเพื่อการพฒันา 

ข้อ 20 ใหม้คีณะกรรมการบณัฑติศกึษาประจําคณะ เพื่อทําหน้าทีก่าํกบัดแูลคุณภาพและการบรหิารจดัการ

หลกัสูตรระดบับณัฑติศกึษาทุกหลกัสตูรในองคร์วมของคณะนัน้ๆ องคป์ระกอบและอํานาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ

ดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามทีค่ณะกาํหนด 

 

หมวดท่ี  5 

การรบัเข้าศึกษา 

ข้อ 21 คุณสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 

21.1 หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติ 

ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สําเรจ็ปรญิญาบณัฑิตหรือเทียบเท่า ตามที่หลกัสูตรกําหนด และมี

คุณสมบตัอิื่นเพิม่เตมิตามทีค่ณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร และบณัฑติวทิยาลยักาํหนด 

21.2 หลกัสตูรปรญิญามหาบณัฑติ 

   ผูเ้ขา้ศกึษาตอ้งเป็นผูส้าํเรจ็ปรญิญาบณัฑติหรอืเทยีบเท่า หรอืประกาศนียบตัรบณัฑติตามที่

หลกัสตูรกาํหนด และมคุีณสมบตัอิื่นเพิม่เตมิตามทีค่ณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร และบณัฑติวทิยาลยักาํหนด 

21.3 หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติชัน้สงู 

ผูเ้ขา้ศกึษาต้องเป็นผูส้ําเรจ็การศกึษาประกาศนียบตัรบณัฑติหรอืปรญิญามหาบณัฑติหรอื

เทยีบเท่าตามทีห่ลกัสตูรกาํหนด และมคุีณสมบตัอิื่นเพิม่เตมิตามทีค่ณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร และบณัฑติวทิยาลยั

กาํหนด 

21.4    หลกัสตูรปรญิญาดุษฎบีณัฑติ 

ผูเ้ขา้ศกึษาตอ้งเป็นผูส้าํเรจ็ปรญิญาบณัฑติหรอืเทยีบเท่า ทีม่ผีลการเรยีนดมีาก หรอื 

ปรญิญามหาบณัฑติหรอืเทยีบเท่า และมผีลการสอบภาษาองักฤษได้ตามเกณฑ์ทีบ่ณัฑติวทิยาลยักําหนด และมพีื้นความรู้

ความสามารถและศกัยภาพเพยีงพอทีจ่ะทาํวทิยานิพนธไ์ด ้หรอืมคุีณสมบตัอิื่นเพิม่เตมิตามทีค่ณะกรรมการ บรหิารหลกัสตูร และ

บณัฑติวทิยาลยักาํหนด 
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ข้อ 22 การรบัสมคัร 

 ใบสมคัร ระยะเวลาสมคัร หลกัฐานประกอบและเงื่อนไขอื่น  ๆใหเ้ป็นไปตามประกาศของบณัฑติวทิยาลยั  

ข้อ 23   การรบัเขา้ศกึษา 

การรบับุคคลใดเขา้ศกึษาในระดบับณัฑติศกึษา ใหอ้อกเป็นประกาศบณัฑติวทิยาลยั โดยม ี

หลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 

23.1  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการประจาํคณะเป็นผู ้

กําหนดเงื่อนไข วธิกีารและจํานวนนักศึกษาที่จะรบัในแต่ละสาขาวชิา และได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการประจํา

บณัฑติวทิยาลยั 

23.2  คณะกรรมการประจาํบณัฑติวทิยาลยัอาจใหค้วามเหน็ชอบในการรบับุคคลเขา้ศกึษา 

เป็นกรณีพเิศษได ้ทัง้น้ีตอ้งผ่านการพจิารณารบัเขา้จากคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร และคณะทีเ่กีย่วขอ้ง 

23.3  คณะกรรมการประจาํบณัฑติวทิยาลยัอาจใหค้วามเหน็ชอบในการรบัผูม้พีืน้ความรูไ้ม่ตํ่ากว่า 

ปรญิญาบณัฑติ และมคุีณสมบตัติามขอ้ 21  เขา้ศกึษาหรอืวจิยัโดยไม่ขอรบัปรญิญาเป็นกรณีพเิศษเฉพาะรายได ้ทัง้น้ีต้อง

ผ่านการพจิารณารบัเขา้จากคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร และคณะทีเ่กีย่วขอ้ง 

23.4  ในกรณีทีผู่ส้มคัรกาํลงัรอผลการศกึษาขัน้ปรญิญาบณัฑติ หรอืปรญิญามหาบณัฑติ 

แล้วแต่กรณี การรบัเขา้ศึกษาจะมผีลสมบูรณ์เมื่อผู้สมคัรส่งหลกัฐานการสาํเรจ็การศกึษาขัน้ปรญิญาขัน้ใดขัน้หน่ึงตามที่

หลกัสตูรทีเ่ขา้ศกึษานัน้กาํหนด ภายในเวลาทีบ่ณัฑติวทิยาลยักาํหนด 

23.5  การรบันกัศกึษาต่างชาต ิใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น  

23.6  การรบันกัศกึษาจากหลกัสตูรความร่วมมอืกบัสถาบนัการศกึษาอื่นใหเ้ป็นไปตาม 

ประกาศบณัฑติวทิยาลยั 

  กรณีไม่เป็นไปตาม ขอ้ 23.1 – 23.6 ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของคณะกรรมประจาํบณัฑติวทิยาลยั 

ข้อ 24 การรายงานตวัและขึน้ทะเบยีนเป็นนกัศกึษา 

การรายงานตวัและขึน้ทะเบยีนเป็นนกัศกึษา ใหเ้ป็นไปตามประกาศของบณัฑติวทิยาลยั 

ข้อ 25 ประเภทของนกัศกึษา แบ่งเป็น 2 ประเภทคอื 

25.1 นกัศกึษาสามญั คอื บุคคลทีบ่ณัฑติวทิยาลยัรบัเขา้เป็นนกัศกึษาโดยสมบรูณ์ในแต่ละสาขาวชิา  

หรอืรบัเขา้เป็นนักศกึษาทดลองศกึษาตามเงื่อนไขของแต่ละสาขาวชิา ซึง่เมื่อผ่านการประเมนิผลหรอืครบเงื่อนไขของแต่ละ

สาขาวชิา จงึจะไดร้บัเขา้เป็นนกัศกึษาตามหลกัสตูรในสาขาวชิาต่างๆ เพื่อรบัปรญิญา หรอืประกาศนียบตัร 

25.2 นกัศกึษาวสิามญัหรอืบุคคลภายนอกร่วมเรยีน คอื บุคคลทีบ่ณัฑติวทิยาลยัรบัเขา้เป็น 

นักศกึษาโดยไม่ขอรบัปรญิญาหรอืประกาศนียบตัร การดําเนินการเกีย่วกบันักศกึษาวสิามญัหรอืบุคคลภายนอกร่วมเรยีน

ใหเ้ป็นไปตามทีม่หาวทิยาลยักาํหนด 

 

หมวดท่ี  6 

การลงทะเบียนวิชาเรียน 

ข้อ 26 การลงทะเบยีนและการเพิม่หรอืถอนวชิาเรยีน 

26.1 การลงทะเบยีนวชิาเรยีนแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคอื 

26.1.1 การลงทะเบยีนโดยนบัหน่วยกติและคดิค่าคะแนน (Credit) 

26.1.2 การลงทะเบยีนโดยไม่นบัหน่วยกติ (Audit) 

26.2 การลงทะเบยีนในภาคการศกึษาปกต ิ
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นักศึกษาในหลักสูตรที่จดัแผนการศึกษาแบบเต็มเวลาต้องลงทะเบียนวิชาเรียนไม่น้อยกว่า            

9  หน่วยกติ และไม่มากกว่า 15 หน่วยกติ 

นักศกึษาในหลกัสูตรที่จดัแผนการศกึษาแบบไม่เตม็เวลาต้องลงทะเบยีนวชิาเรยีนไม่น้อยกว่า  3 

หน่วยกติ และไม่มากกว่า 8 หน่วยกติ 

นักศกึษาในหลกัสูตรปรญิญามหาบณัฑติ แผน ก แบบ ก 1 ที่เขา้ศกึษาในภาคเรยีนที่หน่ึงและ

นักศกึษาในหลกัสตูรปรญิญาดุษฎบีณัฑติ ทีย่งัสอบไม่ผ่านการสอบวดัคุณสมบตั ิ(Qualifying Examination) อาจได้รบัการ

ยกเวน้ไม่ต้องลงทะเบยีนในภาคการศกึษานัน้ๆ โดยการอนุมตัขิองคณบด ีตามความเหน็ชอบของคณะกรรมการบรหิาร

หลกัสตูร ทัง้น้ีตอ้งต่อทะเบยีนนกัศกึษาและชาํระค่าธรรมเนียมการศกึษาเตม็ตามอตัราทีก่าํหนด 

26.3  ในภาคการศกึษาพเิศษนกัศกึษาจะลงทะเบยีนวชิาเรยีนไดไ้ม่เกนิ 6 หน่วยกติ  

26.4  การลงทะเบยีนวชิาเรยีนน้อยกว่าหรอืมากกว่าทีก่าํหนดในขอ้ 26.2 และ 26.3 จะกระทาํไดใ้น 

กรณีทีจ่าํนวนหน่วยกติทีเ่หลอืตามหลกัสตูรมจีํานวนน้อยกว่า หรอืมากกว่าทีก่ําหนดไวข้า้งตน้ และจาํเป็นตอ้งสาํเรจ็การศกึษา

ในภาคการศกึษานัน้  ๆทัง้น้ีตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณบดทีีเ่กีย่วขอ้ง ตามความเหน็ชอบของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 

26.5  นกัศกึษาจะลงทะเบยีนวชิาเรยีนซํ้าเพื่อคดิค่าคะแนนในวชิาทีเ่คยลงทะเบยีน และไดผ้ลการ 

เรยีนตัง้แต่ระดบัคะแนน B ขึน้ไปแลว้มไิด ้

ในกรณีที่นักศกึษาเรยีนครบรายวชิาตามหลกัสตูรแล้ว แต่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 3.00 

จะสามารถลงทะเบยีนวชิาเรยีนซํ้าเพื่อคดิค่าคะแนนในวชิาทีเ่คยลงทะเบยีนและไดผ้ลการเรยีนตํ่ากว่าระดบัคะแนน A 

ได ้

26.6  นกัศกึษาทีเ่รยีนรายวชิาครบตามหลกัสตูรแลว้แต่ยงัไม่สาํเรจ็การศกึษา และนกัศกึษาที ่

ลาพกัการศกึษาจะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมรกัษาสถานภาพการเป็นนกัศกึษาตามทีม่หาวทิยาลยักาํหนด 

26.7  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิชาที่บรรจุอยู่ในแผนการเรียนตามหลกัสูตรหรือรายวิชาที่

เทยีบเท่าในสถาบนัอุดมศกึษาอื่นเพื่อนับเป็นวชิาตามแผนการเรยีนตามหลกัสตูรได ้เมื่อไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะ

กรรมการบรหิารหลกัสตูรและไดร้บัอนุมตัจิากคณบดทีีเ่กีย่วขอ้ง 

ข้อ 27 เกณฑก์ารขอเพิม่และการถอนวชิาเรยีน ใหเ้ป็นไปตามประกาศของบณัฑติวทิยาลยั 

ข้อ 28 การโอนหน่วยกิตและค่าคะแนนของรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วทัง้จากสถาบันการศึกษาอื่นและจาก

มหาวทิยาลยัขอนแก่น ใหเ้ป็นไปตามประกาศของบณัฑติวทิยาลยั 

ข้อ 29 การเปลีย่นสาขาวชิา  

นกัศกึษาอาจขอเปลีย่นสาขาวชิาไดเ้มื่อศกึษารายวชิาในสาขาวชิาเดมิมาแลว้ไม่น้อยกว่า  

8 หน่วยกติ มรีายวชิาทีส่ามารถโอนเขา้สาขาวชิาใหม่ไดไ้ม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ และทุกวชิาทีจ่ะขอโอนต้องไดร้ะดบั

คะแนน B ขึน้ไป หรอื S แลว้แต่กรณี และไดศ้กึษามาแลว้ไม่เกนิ 3 ปี 

สาํหรบัหลกัสตูรปรญิญามหาบณัฑติ แผน ก แบบ ก 1 และหลกัสตูรปรญิญาดุษฎบีณัฑติ  

แบบ 1 นักศกึษาอาจขอเปลี่ยนสาขาวชิาได้หลงัจากที่ได้ลงทะเบยีนเรยีนแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศกึษา และได้ศกึษา

มาแลว้ไม่เกนิ 3 ปี โดยมศีกัยภาพในการทาํวทิยานิพนธใ์นสาขาวชิาใหม่ได ้
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การดาํเนินการเปลีย่นสาขาวชิาใหเ้ป็นไปตามประกาศของบณัฑติวทิยาลยั 
ข้อ 30 การเปลีย่นระดบัการศกึษา 

นักศกึษาในหลกัสตูรระดบัที่ตํ่ากว่า อาจได้รบัการพจิารณาให้โอนเขา้ศกึษาในหลกัสตูรระดบัที่สูง

กว่า หรอืในทางกลบักนั นกัศกึษาในหลกัสตูรระดบัทีส่งูกว่า อาจไดร้บัการพจิารณาใหโ้อนเขา้ศกึษาในหลกัสตูรระดบัที่

ตํ่ากว่าได ้ทัง้น้ีใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขทีก่าํหนดไวใ้นหลกัสตูรนัน้ๆ และ/หรอืประกาศของบณัฑติวทิยาลยั 
 

หมวดท่ี 7 

การวดัและประเมินผลการศึกษา 

ข้อ 31 การวดัและประเมนิผลการศกึษาในระดบับณัฑติศกึษา มดีงัน้ี 

31.1  การสอบรายวชิา นกัศกึษาจะตอ้งสอบรายวชิาทุกรายวชิาทีล่งทะเบยีนเรยีน เวน้แต่ 

รายวชิาทีไ่ดถ้อนโดยถูกตอ้งตามระเบยีบ ใหอ้าจารยป์ระจําวชิาส่งผลการประเมนิผลรายวชิาตามแบบฟอรม์ของสาํนัก

บรหิารและพฒันาวชิาการ ผ่านความเหน็ชอบของสาขาวชิาหรอืคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร และคณบดทีีเ่กีย่วขอ้ง 

แลว้แจง้ใหส้าํนกับรหิารและพฒันาวชิาการทราบ ภายใน 15 วนั นบัจากวนัสอบ 

31.2  การสอบประมวลความรู ้(Comprehensive  Examination) เป็นการสอบขอ้เขยีน 

หรอืการสอบปากเปล่า หรอืการสอบทัง้สองแบบขา้งต้น สําหรบันักศกึษาในหลกัสตูรปรญิญามหาบณัฑติ แผน ข การสอบ

ประกอบดว้ยวชิาในสาขาวชิาเอกเฉพาะ และสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง โดยใหม้คีณะกรรมการสอบประมวลความรูซ้ึง่คณะกรรมการ

บรหิารหลกัสตูรเสนอคณบดเีป็นผูพ้จิารณาแต่งตัง้ 

31.3 การสอบวทิยานิพนธ ์เป็นการสอบเพื่อประเมนิผลงานวทิยานิพนธข์องนกัศกึษาใน 

หลกัสตูรปรญิญามหาบณัฑติ แผน ก และนกัศกึษาในหลกัสตูรปรญิญาดุษฎบีณัฑติ ประกอบดว้ยการตรวจอ่านและประเมนิ

คุณภาพผลงาน การทดสอบความรูข้องนักศกึษาด้วยวธิกีารสอบปากเปล่า และการประชุมพจิารณาผลงานของกรรมการ 

โดยใหม้คีณะกรรมการสอบวทิยานิพนธเ์ป็นผูส้อบ  

31.4  การสอบการศกึษาอสิระ เป็นการสอบเพือ่ประเมนิผลงานการศกึษาอสิระของนกัศกึษาใน 

หลกัสตูรปรญิญามหาบณัฑติ แผน ข โดยคณะกรรมการสอบการศกึษาอสิระ ประกอบดว้ย การตรวจอ่านและประเมนิ

คุณภาพผลงาน การทดสอบความรูข้องนักศกึษาดว้ยวธิกีารสอบปากเปล่า และการประชุมตดัสนิผลงานของกรรมการ  

31.5  การสอบวดัคุณสมบตั ิ เป็นการสอบวดัความรูค้วามสามารถของนกัศกึษาในสาขาวชิาเอก 

และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินว่านักศกึษามีความสามารถที่จะดําเนินการวจิยัโดยอสิระ และเป็นผู้มสีทิธิเ์สนอขอ

อนุมตัิเค้าโครงวิทยานิพนธ์  ในระดบัปริญญาดุษฎีบัณฑิตได้ ซึ่งกําหนดให้นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลกัสูตรปริญญา             

ดุษฎบีณัฑติ แบบ 1 และ แบบ 2 ตอ้งสอบผ่าน โดยมหีลกัเกณฑ ์ และแนวปฏบิตัดิงัน้ี 

31.5.1 การสอบวดัคุณสมบตัเิป็นการสอบขอ้เขยีนหรอืการสอบปากเปล่า หรอืทัง้ 

สองแบบในสาขาวชิาเอกและสาขาวชิาอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

31.5.2 ใหค้ณะกรรมการสอบวดัคุณสมบตัเิป็นผูด้าํเนินการจดัสอบวดัคุณสมบตั ิ

ภาคการศกึษาละ 1 ครัง้ 

ในกรณีทีจ่าํเป็นอาจจดัการสอบในภาคการศกึษาพเิศษได ้คณะกรรมการสอบวดั 

คุณสมบัติประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 4 คน โดยอาจจะมีกรรมการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลยัร่วมด้วย             

ไม่เกนิ  2 คน  ทีค่ณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรเสนอรายชื่อใหค้ณบดทีีห่ลกัสตูรสงักดัเป็นผูแ้ต่งตัง้ 

31.5.3 นกัศกึษาทีม่สีทิธิข์อสอบวดัคุณสมบตั ิคอื 

(1) นักศกึษาที่เขา้ศกึษาในหลกัสูตรปรญิญาดุษฎีบณัฑติ ตัง้แต่ภาคการศกึษาแรก เป็น

ตน้ไป 
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(2) นักศกึษาหลกัสูตรปรญิญามหาบณัฑติ ที่มคีวามประสงค์จะขอเปลี่ยนระดบั

การศกึษา แผน ก แบบ ก 2 ในสาขาวชิาเดยีวกนักบัหลกัสูตรปรญิญาดุษฎีบณัฑิต ที่ได้ลงทะเบียนเรยีนรายวชิาที่

ประเมนิผลเป็น A B+ B C+ C D+ D F มาแลว้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ และไดค้ะแนนเฉลีย่สะสมในภาคสดุทา้ยก่อน

การสอบวัดคุณสมบัติไม่ตํ่า 3.5 หรือนักศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 ที่มีผลงานวิจยัเพื่อทํา

วิทยานิพนธ์อนัมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์ในระดับดุษฎีบัณฑิตได้ทัง้น้ีโดยได้รบัความเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร/สาขาวชิา และคณะทีห่ลกัสตูรสงักดั 

31.5.4 การประเมนิผลการสอบวดัคุณสมบตั ิ ใหเ้ป็นสญัลกัษณ์  S หมายถงึ สอบผ่าน 

 หรอื U หมายถึง สอบไม่ผ่าน ให้ประธานคณะกรรมการสอบ รายงานผลการสอบต่อคณะ สํานักบรหิารและพัฒนาวิชาการและ

บณัฑติวทิยาลยั  ผ่าน  หวัหน้าสาขาวชิา/ประธานหลกัสตูร  ภายใน  15 วนั  นบัจากวนัสอบ 

31.5.5 นกัศกึษาทีส่อบวดัคุณสมบตัผิ่านแลว้ จะเรยีกว่า นกัศกึษาปรญิญาดุษฎบีณัฑติมี

สทิธิเ์สนอขออนุมตัเิคา้โครงวทิยานิพนธใ์นระดบัปรญิญาดุษฎบีณัฑติได ้

31.5.6 นักศกึษา ตามขอ้ 31.5.3 (1) ที่สอบวดัคุณสมบตัคิรัง้แรกไม่ผ่านสามารถขอ

สอบได้อีก 1 ครัง้ และต้องสอบวดัคุณสมบตัิให้ได้ภายใน 2 ปีการศกึษา นับตัง้แต่ลงทะเบยีน รายวชิาวทิยานิพนธ ์

นกัศกึษาทีส่อบวดัคุณสมบตัคิรัง้ทีส่องแลว้ไม่ผ่าน จะพน้สภาพการเป็นนกัศกึษาตามระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ว่า

ดว้ย  การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ.2559 ขอ้ 55.8 เว้นแต่ไดร้บัอนุมตัใิห้เปลีย่นระดบัการศกึษา ให้เป็นไปตาม

ประกาศบณัฑติวทิยาลยั  

31.5.7 นักศกึษาตามขอ้ 31.5.3 (2) ทีส่อบวดัคุณสมบตัิครัง้ที่สองแลว้ไม่ผ่าน จะยงัคงมี

สภาพเป็นนกัศกึษาในหลกัสตูรปรญิญามหาบณัฑติต่อไป 

31.6  การประเมนิความรูค้วามสามารถทางภาษาต่างประเทศ สาํหรบันกัศกึษาในหลกัสตูร 

ปรญิญาดุษฎบีณัฑติใหด้าํเนินการใหเ้สรจ็สิน้ภายใน 2 ปี โดยเป็นไปตามประกาศของบณัฑติวทิยาลยั 

ข้อ 32 การสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ และการประเมินความรู้ความสามารถทาง

ภาษาต่างประเทศ ตามขอ้ 31.2, 31.5, 31.6 ใหบ้ณัฑติวทิยาลยั โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการประจาํบณัฑติวทิยาลยั

เป็นผูก้าํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร 

ข้อ 33 การลงโทษนักศกึษาที่ทําการทุจรติทางวชิาการให้ดําเนินการตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยั ว่าด้วยวนิัย

นกัศกึษา พ.ศ. 2551 และประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น ฉบบัที ่1365/2550 เรื่อง แนวปฏบิตัแิละเกณฑก์ารพจิารณา

โทษทางวชิาการ นกัศกึษาทีก่ระทาํทุจรติทางวชิาการ ระดบับณัฑติศกึษา หรอืขอ้บงัคบัและประกาศทีป่รบัปรุงใหม่ 

ข้อ 34 การประเมนิผลการศกึษา ใหก้ระทาํเมื่อสิน้ภาคการศกึษาแต่ละภาค ยกเวน้รายวชิาวทิยานิพนธห์รอื

การศกึษาอสิระ ใหม้กีารประเมนิผลไดก่้อนสิน้ภาคการศกึษา 

ข้อ 35 การประเมนิผลรายวชิา ใหก้าํหนดระดบัคะแนนหรอืสญัลกัษณ์ ซึง่มคีวามหมาย และค่าคะแนนดงัน้ี 

ระดบัคะแนน       ความหมาย                           ค่าคะแนนต่อหน่วยกติ 

A  ผลการประเมนิขัน้ดเียีย่ม (Excellent)               4.0 

B+  ผลการประเมนิขัน้ดมีาก (Very Good)             3.5 

B  ผลการประเมนิขัน้ด ี(Good)                 3.0 

C+  ผลการประเมนิขัน้ค่อนขา้งด ี(Fairly Good)  2.5 

C  ผลการประเมนิขัน้พอใช ้(Fair)   2.0 

D+  ผลการประเมนิขัน้อ่อน (Poor)   1.5 

D  ผลการประเมนิขัน้อ่อนมาก (Very Poor)   1.0 

F  ผลการประเมนิขัน้ตก (Failed)   0   
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สญัลกัษณ์       ความหมาย                                 

I  การวดัผลยงัไม่สมบรูณ์ (Incomplete) ใชส้าํหรบัรายวชิาทีม่ค่ีาคะแนน 

  ในกรณีนกัศกึษาไม่สามารถเขา้สอบไดโ้ดยเหตุสดุวสิยั 

  โดยอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาจะตอ้งระบุสาเหตุของการใหส้ญัลกัษณ์ I  

    และแจง้ใหน้กัศกึษาทราบภายใน 1 เดอืน นบัจากวนัทีป่ระกาศผลการประเมนิ 

    และการแกส้ญัลกัษณ์ I ใหด้าํเนินการภายในภาคการศกึษาถดัไป มฉิะนัน้ 

    จะเปลีย่นสญัลกัษณ์ เป็น F เวน้แต่ในกรณีทีจ่าํเป็นโดยความเหน็ชอบของ 

    คณะกรรมการประจาํคณะทีร่ายวชิานัน้สงักดั และใหค้ณบดทีีร่ายวชิานัน้สงักดั 

    มอีาํนาจอนุมตัใิหข้ยายเวลาได ้โดยตอ้งแจง้ใหส้าํนกับรหิารและพฒันาวชิาการ 

    ทราบล่วงหน้า 

S  ผลการศกึษาเป็นทีพ่อใจ (Satisfactory) ใชส้าํหรบัรายวชิาทีล่งทะเบยีน 

    โดยไม่นบัหน่วยกติ (Audit)  

U  ผลการศกึษายงัไม่เป็นทีพ่อใจ (Unsatisfactory) ใชส้าํหรบัรายวชิาทีล่งทะเบยีน 

    โดยไม่นบัหน่วยกติ  

W   ถอนวชิาเรยีนแลว้ (Withdrawn) ใชส้าํหรบัรายวชิาทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหถ้อนหรอืใชใ้น

กรณีทีน่ักศกึษาไดร้บัอนุมตัใิหล้าพกัการศกึษา หรอืใชใ้นกรณีทีน่ักศกึษาถกูสัง่พกั

การศกึษาในภาคการศกึษานัน้ 

ข้อ 36 การประเมนิผลการสอบประมวลความรู ้การสอบวดัคุณสมบตั ิและการสอบภาษาต่างประเทศ ใหเ้ป็นดงัน้ี 

 S (Satisfactory)  หมายความว่า  สอบผ่าน 

 U (Unsatisfactory)   หมายความว่า   สอบไม่ผ่าน 

 การสอบประมวลความรูแ้ละการสอบวดัคุณสมบตัจิะสอบไดไ้ม่เกนิ ๒ ครัง้ ในแต่ละหลกัสตูร 

 สาํหรบัการสอบภาษาต่างประเทศ ไม่จาํกดัจาํนวนครัง้ทีส่อบ 

ข้อ 37 นกัศกึษาทีไ่ดร้ะดบัคะแนนตํ่ากว่า C หรอืได ้U แลว้แต่กรณี ในหมวดวชิาบงัคบัถอืว่าตํ่ากว่า 

มาตรฐาน ใหล้งทะเบยีนเรยีนซํ้า 

ข้อ 38 การนบัจาํนวนหน่วยกติและคาํนวณคะแนนเฉลีย่สะสม 

38.1 ในกรณีทีน่กัศกึษาลงทะเบยีนวชิาใดวชิาหน่ึงมากกว่า 1 ครัง้ ใหน้บัจาํนวนหน่วยกติ  

ตามหลกัสตูรในวชิานัน้เพยีงครัง้เดยีว 

38.2 ในการคาํนวณคะแนนเฉลีย่สะสม (Cumulative Grade Point Average) ใหค้าํนวณ 

จากทุกรายวชิาทีม่ค่ีาคะแนน ในกรณีทีน่กัศกึษาลงทะเบยีนเรยีนวชิาใดมากกว่า 1 ครัง้ ใหนํ้าจาํนวนหน่วยกติและค่า

คะแนนที่ได้ทุกครัง้ไปใช้ในการคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม การคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ตัง้หารถึงทศนิยม 4 

ตําแหน่ง และใหปั้ดเศษเฉพาะทศนิยมทีม่คี่าตัง้แต่ 5 ขึน้ไป ตัง้แต่ตําแหน่งที ่4 เพื่อใหเ้หลอืทศนิยม 2 ตําแหน่ง 

 

หมวดท่ี  8 

การทาํวิทยานิพนธแ์ละการศึกษาอิสระ 

ข้อ 39 การลงทะเบยีนวทิยานิพนธห์รอืการศกึษาอสิระกระทําไดเ้มื่อนักศกึษามคุีณสมบตัคิรบตามที ่แต่ละ

หลกัสตูรกาํหนด โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธห์รอืการศกึษาอสิระ ทัง้น้ี   หลกัเกณฑอ์ื่นๆ 

ใหเ้ป็นไปตามประกาศของบณัฑติวทิยาลยั 

ข้อ 40 การเสนออนุมตัเิคา้โครงวทิยานิพนธ ์

40.1 ปรญิญาโทตอ้งไดร้บัอนุมตัเิคา้โครงวทิยานิพนธภ์ายใน 1 ปี หลงัจากลงทะเบยีนวทิยานิพนธ ์
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40.2 ปรญิญาเอกตอ้งไดร้บัอนุมตัเิคา้โครงวทิยานิพนธภ์ายใน 2 ปี หลงัจากลงทะเบยีนวทิยานิพนธ ์ 

ข้อ 41 การควบคุมวทิยานิพนธห์รอืการศกึษาอสิระ  ใหม้อีาจารยท์ีป่รกึษาหลกั 1 คน และอาจมอีาจารยท์ีป่รกึษา

ร่วมไดอ้กีตามความเหมาะสมแต่ละกรณี ทัง้น้ีใหเ้ป็นไปตามประกาศหรอืขอ้กาํหนดของแต่ละคณะ (ถา้ม)ี 

ข้อ 42 การประเมนิผลความกา้วหน้าในการทาํวทิยานิพนธห์รอืการศกึษาอสิระ 

42.1  การประเมนิผลความกา้วหน้าในการทาํวทิยานิพนธห์รอืการศกึษาอสิระ ตอ้งกระทใน 

ทุกภาคการศกึษา โดยผ่านความเหน็ชอบของสาขาวชิาหรอืคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร และคณบดทีีเ่กีย่วขอ้ง 

42.2  อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธห์รอืการศกึษาอสิระ มหีน้าทีใ่นการประเมนิผลความกา้วหน้า 

ในการทําวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

คณะกรรมการประจาํคณะ และสาํนกับรหิารและพฒันาวชิาการ 

42.3  ใชส้ญัลกัษณ์ S (Satisfactory) หมายถงึ ผลการประเมนิความกา้วหน้าในการทาํวทิยานิพนธ ์

หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษาเป็นที่พอใจ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระประเมิน

ความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์หรอืการศึกษาอิสระของนักศึกษา โดยระบุจํานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์หรือ

การศกึษาอสิระทีไ่ดร้บัการประเมนิใหไ้ดส้ญัลกัษณ์ S ของนักศกึษาแต่ละคนในแต่ละภาคการศกึษานัน้ แต่ทัง้น้ีตอ้งไม่

เกนิจํานวนหน่วยกติทีล่งทะเบยีน (หากผลการประเมนิพบว่าไม่มคีวามกา้วหน้า จาํนวนหน่วยกติทีไ่ดใ้นภาคการศกึษา

นัน้ๆ ใหม้คี่าเป็น S เท่ากบั 0 (ศนูย)์) 

ตน้ฉบบัร่างวทิยานิพนธห์รอืรายงานการศกึษาอสิระทีพ่รอ้มนําเสนอคณะกรรมการสอบ และ 

ต้นฉบบัผลงานวทิยานิพนธ ์ทีต่้องตพีมิพห์รอืเผยแพร่ตามเงื่อนไขทีห่ลกัสตูรกําหนด ให้ถอืเป็นส่วนหน่ึงของวทิยานิพนธ์

หรอืการศกึษาอสิระ ซึง่ตอ้งกาํหนดจาํนวนหน่วยกติ ตามความเหมาะสมแลว้แต่กรณี 

42.4  นกัศกึษาทีล่งทะเบยีนวทิยานิพนธห์รอืการศกึษาอสิระแลว้ ไดร้บัการประเมนิผล 

ความก้าวหน้าเป็น S เท่ากบั 0 (ศูนย์) คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร ควรพิจารณาหาสาเหตุ ซึ่งอาจให้นักศกึษาผู้นัน้

ได้รบัการพิจารณาให้เปลี่ยนหัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระหรือเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือ

การศกึษาอสิระ หรอือื่นๆแลว้แต่กรณี และประธานหลกัสตูรต้องรายงานสาเหตุและผลการพจิารณาต่อคณบดเีพื่อหา

ขอ้ยุต ิ

ข้อ 43 ในกรณีที่นักศึกษาได้รบัอนุมตัิให้เปลี่ยนหวัข้อวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ซึ่งมีผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของเน้ือหาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  ให้อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินจํานวน                   

หน่วยกติจากหวัขอ้เดมิ ทีส่ามารถนําไปใชก้บัหวัขอ้ใหม่ได ้แต่ต้องไม่เกนิจํานวนหน่วยกติทีผ่่านในหวัขอ้เดมิ ทัง้น้ีให้

นบัจาํนวนหน่วยกติ ดงักล่าว เป็นจาํนวนหน่วยกติทีผ่่านไดส้ญัลกัษณ์ S ซึง่สามารถนํามานับเพื่อสาํเรจ็การศกึษาตาม

หลกัสตูรได ้โดยตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณบดโีดยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร พรอ้มทัง้ใหค้ณะแจง้สาํนัก

บรหิารและพฒันาวชิาการ ภายใน 15 วนั และใหบ้นัทกึการเปลีย่นแปลงในประวตักิารศกึษา 

ข้อ 44  การสอบวทิยานิพนธห์รอืการศกึษาอสิระ 

44.1 การดาํเนินการสอบวทิยานิพนธห์รอืการศกึษาอสิระ ตอ้งสอบภายในเวลา 45 วนั 

หลังจากที่นักศึกษาผ่านการประเมินผลความก้าวหน้าและได้สญัลักษณ์ S ครบตามจํานวนหน่วยกิต รายวิชา

วทิยานิพนธห์รอืการศกึษาอสิระของหลกัสตูรนัน้ๆ  

 ในการรายงานการประเมนิผลความกา้วหน้าครัง้สุดทา้ยซึง่นักศกึษาผ่านและไดส้ญัลกัษณ์ S 

ครบตามจํานวนหน่วยกิตรายวิชาวิทยานิพนธ์หรอืการศึกษาอสิระของหลกัสูตรนัน้ อาจารย์ที่ปรกึษาต้องเสนอให้คณบดี

แต่งตัง้คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธห์รอืการศกึษาอสิระ รวมทัง้ใหเ้สนอวนัทีจ่ะทาํการสอบไปพรอ้มกนัดว้ย 

ในกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการสอบได้ภายใน 45 วนั ให้ถือว่า การได้สญัลกัษณ์ S ใน

การประเมนิครัง้สดุทา้ยเป็นโมฆะ 
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44.2  การสอบวทิยานิพนธ ์  

44.2.1 ใหค้ณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรเป็นผูพ้จิารณาเสนอใหค้ณะแต่งตัง้ 

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบั

บณัฑติศกึษา และประกาศของบณัฑติวทิยาลยั 

44.2.2 การสอบวทิยานิพนธ ์ตอ้งเป็นแบบเปิด โดยการเปิดใหผู้ส้นใจเขา้รบัฟังการนําเสนอ 

และตอบคาํถามของผูเ้ขา้สอบได ้และคณะตอ้งประกาศใหผู้ส้นใจทราบก่อนการสอบไม่น้อยกว่า 7 วนั 

คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์มอีาํนาจ ในการอนุญาตหรอืไม่อนุญาตให้ผูเ้ขา้ฟังถามหรอื

แสดงความเห็นที่เกี่ยวขอ้งกบัเน้ือหาของวทิยานิพนธ์ รวมทัง้การจํากดัเวลาการถาม และการควบคุมให้ดําเนินการสอบ

เป็นไปโดยเรยีบรอ้ย 

44.2.3 ในวนัสอบ จะต้องมคีณะกรรมการสอบจํานวนไม่น้อยกว่าตามที่กําหนด ตามประกาศของ

บณัฑติวทิยาลยั จงึจะถอืว่าการสอบนัน้มผีลสมบรูณ์   

ถา้คณะกรรมการสอบไม่ครบตามจํานวนดงักล่าวขา้งต้น ใหเ้ลื่อนการสอบออกไป ในกรณีทีจ่าํเป็น

อาจเปลีย่นแปลงกรรมการได ้ โดยให้คณะแต่งตัง้ซ่อมกรรมการ ทัง้น้ีจะต้องกําหนดวนัสอบครัง้ใหม่ใหม้เีวลาพอสมควรแก่

การทีก่รรมการทีแ่ต่งตัง้ซ่อมขึน้ใหม่ จะไดใ้ชต้รวจอ่านวทิยานิพนธไ์ด ้ 

44.2.4 ผูป้ระเมนิผลการสอบต้องเป็นกรรมการสอบทีอ่ยู่ร่วมในวนัสอบ การประเมนิผลโดยใหน้ับ (คณะ) 

อาจารยท์ีป่รกึษาเป็น 1 อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรเป็น 1 และผูท้รงคุณวุฒภิายนอกเป็น 1  และใหถ้อืผลการประเมนิตาม

มตกิรรมการจาํนวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด 

44.3  การสอบการศกึษาอสิระ  

44.3.1 ให้คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเป็นผู้พิจารณาเสนอให้คณะแต่งตัง้คณะกรรมการสอบ

การศึกษาอิสระ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และ

ประกาศของบณัฑติวทิยาลยั 

44.3.2 การสอบการศกึษาอสิระ ต้องเป็นแบบเปิด โดยการเปิดให้ผู้สนใจเขา้รบัฟังการนําเสนอและ

ตอบคาํถามของผูเ้ขา้สอบได ้และคณะตอ้งประกาศใหผู้ส้นใจทราบก่อนการสอบไม่น้อยกว่า 7 วนั 

คณะกรรมการสอบการศกึษาอสิระมอีาํนาจ ในการอนุญาตหรอืไม่อนุญาตใหผู้เ้ขา้ฟังถามหรอื

แสดงความเหน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเน้ือหาของการศกึษาอสิระ รวมทัง้การจํากดัเวลาการถาม และการควบคุมใหด้าํเนินการสอบ

เป็นไปโดยเรยีบรอ้ย 

44.3.3 ในวนัสอบจะต้องมคีณะกรรมการสอบจํานวนไม่น้อยกว่าตามที่กําหนดตามประกาศของ

บณัฑติวทิยาลยั จงึจะถอืว่าการสอบนัน้มผีลสมบรูณ์   

ถา้คณะกรรมการสอบไม่ครบตามจาํนวนดงักล่าวขา้งต้น ใหเ้ลื่อนการสอบออกไป ในกรณีทีจ่าํเป็น

อาจเปลีย่นแปลงกรรมการได ้ โดยใหค้ณะแต่งตัง้ซ่อมกรรมการ ทัง้น้ีจะตอ้งกาํหนดวนัสอบครัง้ใหม่ใหม้เีวลาพอสมควร

แก่การทีก่รรมการทีแ่ต่งตัง้ซ่อมขึน้ใหม่ จะไดใ้ชต้รวจอ่านการศกึษาอสิระได ้ 

44.3.4 ผู้ประเมินผลการสอบต้องเป็นกรรมการสอบทุกคน การประเมินผลโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและ

อาจารยท์ีป่รกึษาร่วมให้นับคะแนนเป็น 1 และใหถ้อืผลการประเมนิตามมตกิรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวน

กรรมการทัง้หมด 

การสอบตามนยัน้ีจะสอบไดไ้ม่เกนิ  2 ครัง้ 
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ข้อ 45 การประเมนิผลการสอบวทิยานิพนธห์รอืการศกึษาอสิระ โดยใหเ้ป็นไปตามประกาศบณัฑติวทิยาลยั แบ่งเป็น 

4 ระดบัคอื 

Excellent    หมายความว่า ผลการประเมนิขัน้ดเียีย่ม  

Good  หมายความว่า ผลการประเมนิขัน้ด ี 

Pass  หมายความว่า ผลการประเมนิขัน้ผ่าน 

Fail  หมายความว่า ผลการประเมนิขัน้ตก  

ข้อ 46 ใหป้ระธานคณะกรรมการสอบแจง้ผลการสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่คณบดแีละผูเ้ขา้สอบภายใน 5 

วนัทาํการถดัจากวนัสอบ หากไม่สามารถดาํเนินการแจง้ผลไดภ้ายในวนัทีก่าํหนด ถอืว่าการสอบครัง้นัน้เป็นโมฆะ  

46.1  ในกรณีสอบผ่านแต่ตอ้งมกีารแกไ้ขใหม้บีนัทกึประเดน็หรอืรายการทีต่อ้งแกไ้ข พรอ้ม 

ทัง้มกีารอธบิายชีแ้จงใหผู้เ้ขา้สอบรบัทราบ ทัง้น้ีผูเ้ขา้สอบต้องแกไ้ขใหแ้ลว้เสรจ็ และคณะกรรมการสอบใหค้วามเหน็ชอบภายใน 

45 วันนับจากวันสอบ หากไม่สามารถดําเนินการได้ทันตามกําหนดดังกล่าวให้ถือว่าไม่ผ่านในการสอบครัง้นั ้น                    

ใหค้ณะกรรมการสอบรายงานผลขัน้สดุทา้ยต่อคณบด ี

46.2  กรณีสอบไม่ผา่นคณะกรรมการตอ้งสรุปสาเหตุหลกัของการพจิารณาไม่ใหผ้่าน โดย 

บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร รายงานต่อคณบดีภายใน  3  วันทําการถัดจากวันสอบให้คณะแจ้งผลการสอบให ้                     

สาํนกับรหิารและพฒันาวชิาการ ภายใน 15 วนั 

ข้อ 47 หากนกัศกึษาขาดสอบโดยไมม่เีหตุสดุวสิยั ใหถ้อืว่าสอบไม่ผ่านในการสอบครัง้นัน้ 

ข้อ 48 ผูส้อบวทิยานิพนธห์รอืการศกึษาอสิระครัง้แรกไม่ผ่านตามขอ้ 46.2  มสีทิธยิื่นขอสอบครัง้ที ่2 ไดภ้ายใน 

15 วนัหลงัวนัสอบ และตอ้งสอบภายใน 60 วนัหลงัวนัสอบ  

ในกรณีที่ไม่ผ่านการสอบตามนัยแห่งขอ้ 46.1 ให้ยื่นขอสอบครัง้ที่ 2 ภายใน 15 วนัหลงัวนัครบกําหนดการ

แกไ้ข และตอ้งสอบภายใน 60 วนัหลงัวนัครบกาํหนดการแกไ้ข  

การขอสอบทัง้ 2 กรณี ต้องเสยีค่าธรรมเนียมหรอืค่าลงทะเบยีนสอบตามที่คณะกําหนด หากไม่ดําเนินการ

ตามกาํหนดขา้งตน้ ใหพ้น้สภาพการเป็นนกัศกึษา 

การใหโ้อกาสสอบครัง้ที ่2 น้ี ไม่เป็นเหตุใหไ้ดร้บัการยกเวน้ หรอืมติ้องปฏบิตัติามระเบยีบหรอื หลกัเกณฑ์ที่

กาํหนดไวท้ีอ่ื่นแต่อย่างใด 

ข้อ 49 รปูแบบการพมิพ ์การสง่เล่ม และลขิสทิธิใ์นวทิยานิพนธห์รอืรายงานการศกึษาอสิระ 

49.1 รปูแบบการพมิพว์ทิยานิพนธห์รอืรายงานการศกึษาอสิระใหเ้ป็นไปตามที ่

บณัฑติวทิยาลยักาํหนด 

49.2 นกัศกึษาตอ้งสง่วทิยานิพนธห์รอืรายงานการศกึษาอสิระฉบบัสมบรูณ์ตามจาํนวนลกัษณะ 

และระยะเวลาทีบ่ณัฑติวทิยาลยักาํหนด 

49.3 ลขิสทิธิห์รอืสทิธบิตัรในวทิยานิพนธห์รอืรายงานการศกึษาอสิระเป็นของ 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น นักศกึษาและ/หรอือาจารยท์ี่ปรกึษาวทิยานิพนธห์รอืการศกึษาอสิระเรื่องนัน้ๆ สามารถนําไป

เผยแพร่ในเชงิวชิาการได ้แต่การนําเน้ือหาหรอืผลจากการศกึษาไปใชเ้พื่อประโยชน์อื่น ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละ

วธิกีารทีม่หาวทิยาลยักาํหนด  

กรณีทีก่ารทาํวทิยานิพนธห์รอืการศกึษาอสิระไดร้บัทุนวจิยัทีม่ขีอ้ผกูพนัเกีย่วกบัลขิสทิธิห์รอื 

สทิธบิตัรโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากมหาวทิยาลยั ใหด้าํเนินการตามขอ้ผกูพนันัน้ๆ 
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หมวดท่ี  9 

การสาํเรจ็การศึกษา 

ข้อ 50 การสาํเรจ็การศกึษา 

ใหค้ณะกรรมการประจําคณะเป็นผูอ้นุมตักิารสาํเรจ็การศกึษา และใหถ้อืวนัทีไ่ดร้บัอนุมตันิัน้เป็นวนัสาํเรจ็การศกึษา 

และนกัศกึษาจะสาํเรจ็การศกึษาไดต้อ้งมคุีณสมบตัต่ิอไปน้ี 

50.1 หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติและประกาศนียบตัรบณัฑติชัน้สงู 

50.1.1 สอบไดจ้าํนวนหน่วยกติครบตามหลกัสตูร 

50.1.2 ไดค้ะแนนเฉลีย่สะสมของรายวชิาตามหลกัสตูร ไมต่ํ่ากว่า 3.00 

50.2  หลกัสตูรปรญิญามหาบณัฑติ 

50.2.1 มคีวามรูภ้าษาองักฤษผ่านเกณฑม์าตรฐานตามประกาศของบณัฑติวทิยาลยั 

50.2.2 แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขัน้สุดท้าย โดย

คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ ์และผลงานวทิยานิพนธจ์ะตอ้งไดร้บัการตพีมิพ ์หรอือย่างน้อยดาํเนินการใหผ้ลงานหรอื

สว่นหน่ึงของผลงานไดร้บัการยอมรบัใหต้พีมิพใ์นวารสารระดบัชาตหิรอืนานาชาตทิีม่คุีณภาพ  

50.2.3 แผน ก แบบ ก 2 ศกึษารายวชิาครบถ้วนตามทีก่าํหนดในหลกัสตูร ไดค้ะแนนเฉลีย่สะสมไม่

ตํ่ากว่า 3.00 พรอ้มทัง้เสนอวทิยานิพนธ ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขัน้สุดทา้ย โดยคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ ์และ

ผลงานวทิยานิพนธจ์ะต้องไดร้บัการตพีมิพ ์หรอือย่างน้อยดําเนินการใหผ้ลงานหรอืส่วนหน่ึงของผลงานไดร้บัการยอมรบัให้

ตพีมิพ์ในวารสารระดบัชาติหรอืนานาชาติทีม่คุีณภาพ หรอืเสนอต่อทีป่ระชุมวชิาการที่มรีายงานสบืเน่ืองจากการประชุม 

(Proceedings) ทีไ่ดม้าตรฐาน 

50.2.4 แผน ข ศกึษารายวชิาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลกัสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 

3.00  พรอ้มทัง้เสนอรายงานการศกึษาอสิระ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขัน้สุดทา้ย โดยคณะกรรมการสอบการศกึษาอสิระ 

และผลงานรายงานการศกึษาอสิระจะต้องไดร้บัการตพีมิพ ์หรอือย่างน้อยดาํเนินการใหผ้ลงานหรอืสว่นหน่ึงของผลงานไดร้บั

การยอมรบัใหต้ีพมิพ์ในวารสาร หรอืเสนอต่อที่ประชุมวชิาการที่ที่มรีายงานสบืเน่ืองจากการประชุม (Proceedings) ทีไ่ด้

มาตรฐาน 

50.3  หลกัสตูรปรญิญาดุษฎบีณัฑติ 

50.3.1 ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศตามประกาศของ

บณัฑติวทิยาลยั 

50.3.2 สอบผ่านการสอบวดัคุณสมบตั ิ(Qualifying Examination)  

50.3.3 แบบ 1 เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขัน้สุดท้าย โดย

คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ ์และผลงานวทิยานิพนธห์รอืส่วนหน่ึงของวทิยานิพนธต์้องไดร้บัการตพีมิพ ์หรอือย่าง

น้อยได้รบัการยอมรบัให้ตีพิมพ์ในวารสารระดบันานาชาติ จํานวน 1 เรื่อง และวารสารระดบัชาติหรอืนานาชาติที่มี

คุณภาพอกี 1 เรื่อง  

50.3.4 แบบ 2 ศกึษารายวชิาครบถ้วนตามทีก่ําหนดในหลกัสตูรได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 

3.00 พรอ้มทัง้เสนอวทิยานิพนธ ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขัน้สุดทา้ย โดยคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ ์และ

ผลงานวทิยานิพนธจ์ะตอ้งไดร้บัการตพีมิพ ์หรอือย่างน้อยไดร้บัการยอมรบัใหต้พีมิพใ์นวารสารระดบัชาตหิรอืนานาชาติ

ทีม่คีุณภาพ 

ทัง้น้ี มหาวทิยาลยัหรอืหลกัสตูรอาจกาํหนดเกณฑก์ารสาํเรจ็การศกึษาทีไ่ม่ตํ่ากว่าขอ้ 50.2 หรอื ขอ้  

50.3 แลว้แต่กรณีได ้

ข้อ 51 การขออนุมตัปิรญิญา 

51.1  นกัศกึษาผูค้าดว่าจะสาํเรจ็การศกึษาในแต่ละภาคการศกึษา ใหย้ื่นคาํรอ้งแสดงความจาํนง 
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ขอสาํเรจ็การศกึษาต่อคณะล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนวนัสิน้ภาคการศกึษาทีค่าดว่าจะสาํเรจ็การศกึษานัน้ 

51.2  นกัศกึษาทีจ่ะไดร้บัการพจิารณาเสนอชื่อจากคณะเพื่อขออนุมตัปิรญิญาต่อสภามหาวทิยาลยั 

 ตอ้งมคีุณสมบตั ิดงัน้ี 

51.2.1 เป็นผูส้าํเรจ็การศกึษาตามขอ้ 50 

51.2.2 ไม่คา้งชาํระค่าธรรมเนียมต่าง  ๆหรอืมหีน้ีสนิกบัมหาวทิยาลยัหรอืคณะ 

51.2.3 เป็นผูไ้ม่อยู่ในระหว่างการดาํเนินการทางวนิยันกัศกึษา 

51.2.4 สง่วทิยานิพนธห์รอืรายงานการศกึษาอสิระและเอกสารอื่น  ๆทีเ่กีย่วขอ้ง ทีจ่ดัทําตามรปูแบบ

และจาํนวนทีบ่ณัฑติวทิยาลยักาํหนด 

51.2.5 การเสนอชื่อผู้สําเรจ็การศึกษาเพื่อขออนุมตัิปรญิญาต่อสภามหาวทิยาลยั ให้เป็นไป

ตามทีม่หาวทิยาลยักาํหนด 

ข้อ 52 ในกรณีทีม่เีหตุผลทีจ่าํเป็นและสมควร มหาวทิยาลยัอาจพจิารณามใิหผู้ส้าํเรจ็การศกึษาผูห้น่ึง 

ผูใ้ดเขา้รบัพระราชทานปรญิญาบตัรกไ็ด ้ทัง้น้ีใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีม่หาวทิยาลยักาํหนด 

ข้อ 53 การเพกิถอนปรญิญาหรอืประกาศนียบตัร 

สภามหาวทิยาลยัอาจพจิารณาเพกิถอนปรญิญาหรอืประกาศนียบตัรซึง่ไดอ้นุมตัแิก่ผูส้าํเรจ็ 

การศกึษาผูห้น่ึงผูใ้ดไปแลว้ตามกรณีดงัต่อไปน้ี 

53.1  ผูส้าํเรจ็การศกึษาผูน้ัน้ ไม่มคุีณสมบตัคิรบถว้นตามนยัของคุณสมบตัผิูม้สีทิธเิขา้ศกึษา 

หรือผู้สําเร็จการศึกษา ของหลักสูตรที่ตนได้สําเร็จการศึกษา ตามข้อ 21  หรือ ข้อ 50  แห่งระเบียบน้ี การเพิกถอนปริญญาหรือ

ประกาศนียบตัร มผีลตัง้แต่วนัทีส่ภามหาวทิยาลยัไดอ้นุมตัปิรญิญาหรอืประกาศนียบตัรใหก้บับุคคลนัน้ 

53.2  วทิยานิพนธห์รอืการศกึษาอสิระ หรอืผลงานทางวชิาการอื่นทีเ่ป็นองคป์ระกอบสาํคญั 

ต่อการสาํเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูร ของผูส้าํเรจ็การศกึษาผูน้ัน้ ลอกเลยีนงานผูอ้ื่น หรอืดดัแปลงขอ้มูลทีไ่ม่เป็นขอ้เทจ็จรงิ  

หรอืปลอมแปลงผลงานวจิยั หรอืมไิดก้ระทําดว้ยตนเอง การเพกิถอนปรญิญาหรอืประกาศนียบตัร ใหม้ผีลตัง้แต่วนัที่

สภามหาวทิยาลยัไดอ้นุมตัปิรญิญาหรอืประกาศนียบตัรใหก้บับุคคลนัน้ 

53.3  ผู้สําเร็จการศึกษาผู้นัน้ได้กระทําการอันเป็นที่เสื่อมเสยีร้ายแรงต่อมหาวิทยาลัย หรือต่อ

ศกัดิศ์รแีห่งปรญิญาหรอืประกาศนียบตัรที่ตนได้รบั การเพกิถอนปรญิญาหรอืประกาศนียบตัรในกรณีนี้ ให้มผีล

ตัง้แต่วนัทีส่ภามหาวทิยาลยัมมีตเิพกิถอน 

 

หมวดท่ี 10 

สถานภาพของนักศึกษา 

ข้อ 54 การลาพกัการศกึษาและการลาออกของนกัศกึษา 

54.1  นกัศกึษาผูป้ระสงคจ์ะลาพกัการศกึษา ตอ้งยื่นคาํรอ้งต่อคณะทีเ่กีย่วขอ้ง โดยผ่านการพจิารณาของ 

อาจารย์ที่ปรกึษาทัว่ไป หรอือาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์หรอืการศึกษาอิสระ และประธานหลกัสูตร เพื่อเสนอคณบดี

พจิารณาอนุมตั ิ

54.2  การลาพกัการศกึษาม ี2 ลกัษณะ ดงัน้ี 

54.2.1 การลาพกัการศกึษาหลงัจากไดล้งทะเบยีนรายวชิาในแต่ละภาคการศกึษา ตามเวลาที่

ปฏทินิการศกึษาในแต่ละภาคการศกึษากําหนด และชําระค่าธรรมเนียมการศกึษาในภาคการศกึษานัน้เรยีบรอ้ยแล้ว แต่ 

ภายหลงั มคีวามประสงคข์อลาพกัการศกึษาในภาคการศกึษานัน้ ต้องยื่นคํารอ้งและไดร้บัอนุมตัิให้ลาพกัการศึกษา 

ก่อนการสอบประจาํภาคตามปฏทิินการศึกษาที่มหาวิทยาลยักาํหนดไม่น้อยกว่า 2 สปัดาห ์ยกเวน้กรณีทีม่สีาเหตุ

สดุวสิยัหรอืเจบ็ป่วยใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของคณะ  
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การลาพกัการศกึษา ในกรณีทีไ่ดล้งทะเบยีนรายวชิาแลว้ จะไดส้ญัลกัษณ์  W และนกัศกึษาไม่ตอ้ง

ชาํระค่าธรรมเนียมการลาพกัการศกึษาในภาคการศกึษานัน้ 

54.2.2 การลาพกัการศกึษา กรณียงัไม่ได้ลงทะเบยีนรายวชิา ให้ยื่นคําร้องผ่านกระบวนการ 

หลงัจากทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหล้าพกัการศกึษา และยื่นตามเวลาทีป่ฏทินิการศกึษากาํหนด นักศกึษาตอ้งชําระค่าธรรมเนียม

การลาพกัการศกึษา ในอตัราทีม่หาวทิยาลยักาํหนด 

54.3  การลาพกัการศกึษาใหล้าพกัไดไ้ม่เกนิ 2 ภาคการศกึษาปกต ิตลอดหลกัสตูร การนบั 

เวลาการลาพกัการศกึษา ใหน้ับรวมอยู่ในระยะเวลาการศกึษาตลอดหลกัสตูร ยกเวน้นักศกึษาที่ไดร้บัอนุมตัิให้ลาพกั

การศกึษา เน่ืองจากถูกเกณฑห์รอืระดมเขา้รบัราชการทหารกองประจาํการ  

54.4  นกัศกึษาใหม่ทีบ่ณัฑติวทิยาลยัรบัเขา้ศกึษาในภาคการศกึษาแรก ไม่มสีทิธลิาพกั 

การศกึษา ยกเวน้ มเีหตุจาํเป็นสดุวสิยัหรอืเจบ็ป่วย 

54.5  นกัศกึษาผูป้ระสงคจ์ะลาออกจากการเป็นนกัศกึษา ตอ้งยื่นคาํรอ้งต่อคณะทีเ่กีย่วขอ้ง 

โดยผ่านการพิจารณาของอาจารย์ที่ปรกึษาทัว่ไปหรอือาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์หรอืการศกึษาอสิระ  ประธาน

หลกัสตูร และคณบดเีพื่อเสนออธกิารบดพีจิารณาอนุมตั ิ

ข้อ 55 การพน้สภาพการเป็นนกัศกึษา 

นกัศกึษาจะพน้สภาพการเป็นนกัศกึษาต่อเมื่ออยู่ในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

55.1  ตาย 

55.2  ลาออกและไดร้บัอนุมตัแิลว้ 

55.3  สาํเรจ็การศกึษา 

55.4  มหาวิทยาลัยสัง่ให้ออก อันเน่ืองมาจากการฝ่าฝืนระเบียบการลงทะเบียนและการชําระ

ค่าธรรมเนียมการศกึษา 

55.5  เรียนได้จํานวนหน่วยกิตไม่เกินกึ่งหน่ึงจากจํานวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาที่มีค่าคะแนนใน

หลกัสตูร และไดค้ะแนนเฉลีย่สะสมตํ่ากว่า  2.50 

55.6 เรยีนไดจ้าํนวนหน่วยกติเกนิกึง่หน่ึงจากจํานวนหน่วยกติรวมของรายวชิาทีม่ค่ีาคะแนนและได้

คะแนนเฉลีย่สะสมตํ่ากว่า 2.75 

55.7 ไม่มคีวามก้าวหน้าในการทําวทิยานิพนธ์หรอืการศกึษาอสิระ 2 ภาคการศึกษาติดต่อกนัโดย ได้

สญัลักษณ์ S เป็น 0  ติดต่อกัน 2  ภาคการศึกษา ทัง้น้ี หากได้ S เป็น 0  ก่อนและหลังการลาพักการศึกษา ถือว่า              

เป็นการได ้สญัลกัษณ์ S เป็น  0 ตดิต่อกนั 2 ภาคการศกึษา 

55.8 สอบวทิยานิพนธ ์หรอืสอบประมวลความรู ้หรอืสอบการศกึษาอสิระ หรอืสอบวดั คุณสมบตัคิรัง้

ทีส่องไม่ผ่าน 

55.9  หลงัการสอบวทิยานิพนธ/์การศกึษาอสิระ ครัง้ที ่1 ไม่ผ่าน หากไมด่าํเนินการและ/หรอื 

สอบวทิยานิพนธ/์การศกึษาอสิระครัง้ที ่2 ตามระยะเวลาทีก่าํหนด  

55.10 ใชเ้วลาการศกึษาครบตามทีห่ลกัสตูรกาํหนดแลว้ 

55.11 นกัศกึษาสามญัทีค่งสภาพเป็นนกัศกึษาทดลองศกึษาเกนิระยะเวลาทีก่าํหนด 

55.12 ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ความผดิที่เป็นลหุโทษหรอืความผดิอนัได้ กระทํา

โดยประมาท 

55.13 ถูกลงโทษทางวนิยัใหอ้อกจากการเป็นนกัศกึษา 

ข้อ 56 การขอกลบัเขา้เป็นนกัศกึษา  

นกัศกึษาทีพ่น้สภาพการเป็นนกัศกึษาตามขอ้ 55.2 55.4  อาจขอสถานภาพการเป็นนกัศกึษาคนืได ้ทัง้น้ี ให้

เป็นไปตามประกาศของบณัฑติวทิยาลยั 
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ข้อ 57 หลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรปรับปรุงที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อนวันที ่             

11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ให้ใช้เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น               

ว่าดว้ย การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2548  ทัง้น้ีหลกัสตูรตอ้งไดร้บัการปรบัปรุงและใชร้ะเบยีบน้ีภายใน 5 ปี นับ

จากการปรบัปรุงครัง้สดุทา้ย หรอืเปิดสอนครัง้แรกของหลกัสตูรนัน้ๆ แลว้แต่กรณี 

 

หมวดท่ี  11 

บทเฉพาะกาล 

ข้อ 58 บรรดาประกาศ หรอืคาํสัง่ หรอืหลกัเกณฑอ์นัเกีย่วขอ้งกบัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาทีม่อียู่ก่อน

ระเบยีบน้ีมผีลบงัคบัใช ้ใหย้งัคงมผีลบงัคบัใชต่้อไป จนกว่าจะไดม้กีารปรบัปรุงแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามระเบยีบน้ี  ทัง้น้ีตอ้ง

ดาํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 180 วนั หลงัวนัประกาศใชร้ะเบยีบน้ี 

    

    ประกาศ  ณ  วนัที ่5  มถุินายน  พ.ศ.  2559 

 

(ลงชื่อ)  ณรงคช์ยั อคัรเศรณี 

(นายณรงคช์ยั อคัรเศรณี) 

นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ภาคผนวก 5 

ประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

(ฉบบัท่ี 22/2550) เร่ือง การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของ

รายวิชาระดบับณัฑิตศึกษา จากการศึกษาในระบบ 
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ภาคผนวก 6 

ระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าด้วย การลงทะเบียนเรียน 

ข้ามมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2541 
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ภาคผนวก 7 

ประกาศมหาวิทยาลยั (ฉบบัท่ี 946/2550) 

เร่ือง แนวปฏิบติัในการขออทุธรณ์ผลการสอบ 

วิทยานิพนธห์รือการศึกษาอิสระ 
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ภาคผนวก 8 

องคป์ระกอบและตวัช้ีวดัคณุภาพของการจดัการหลกัสตูร 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น ตามระบบการประเมินผล 

การจดัการหลกัสตูร มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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ตวับ่งช้ีผลการดาํเนินการตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ  

เพ่ือการประกนัคณุภาพหลกัสตูรและการเรียนการสอน และเกณฑก์ารประเมินประจาํปี 

ตวับ่งชีแ้ละเป้าหมาย 
 

ปีการศกึษา 
 

ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

1. อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรอย่างน้อยรอ้ยละ 80 มสีว่นร่วมในการประชุมเพื่อ

วางแผน ตดิตาม และทบทวนการดาํเนินงานหลกัสตูร  
 

X X X X X 

2. มรีายละเอยีดของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.2 ทีส่อดคลอ้งกบักรอบมาตรฐาน

คุณวุฒแิห่งชาต ิหรอื มาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิา (ถา้ม)ี  
 

X X X X X 

3. มรีายละเอยีดของรายวชิา และรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้ม)ี 

ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค

การศกึษาใหค้รบทุกรายวชิา  
 

X X X X X 

4. จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา และรายงานผลการดาํเนินการ  

ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้ม)ี ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน           

30 วนั หลงัสิน้สดุภาคการศกึษาทีเ่ปิดสอนใหค้รบทุกรายวชิา  
 

X X X X X 

5. จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วนั 

หลงัสิน้สดุปีการศกึษา  
 

X X X X X 

6. มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาตามมาตรฐานผลการเรยีนรู ้ทีก่าํหนด 

ในมคอ.3 และมคอ.4 (ถา้ม)ี อยา่งน้อยรอ้ยละ 25 ของรายวชิาทีเ่ปิดสอนใน   

แต่ละปีการศกึษา  
 

X X X X X 

7. มกีารพฒันา/ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอน กลยุทธก์ารสอน หรอื การ

ประเมนิผลการเรยีนรู ้จากผลการประเมนิการดาํเนินงานทีร่ายงานใน มคอ.7   

ปีทีแ่ลว้  
 

 X X X X 

8. อาจารยใ์หม่ (ถา้ม)ี ทุกคน ไดร้บัการปฐมนิเทศหรอืคาํแนะนําดา้นการจดัการ

เรยีนการสอน  
 

X X X X X 

9. อาจารยป์ระจาํทุกคนไดร้บัการพฒันาทางวชิาการ และ/หรอืวชิาชพี อย่างน้อย 

ปีละหน่ึงครัง้  
 

X X X X X 

10. จาํนวนบุคลากรสนบัสนุนการเรยีนการสอน (ถา้ม)ี ไดร้บัการพฒันาวชิาการ 

และ/หรอืวชิาชพี ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ต่อปี  
 

X X X X X 

11. ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาปีสดุทา้ย/บณัฑติใหม่ทีม่ต่ีอคุณภาพ  

หลกัสตูร เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0  
 

 X X X X 

12. ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติทีม่ต่ีอบณัฑติใหม่ เฉลีย่ไม่น้อยกวา่       

3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0  
 

  X X X 

 รวมตวับ่งชี ้(ขอ้) ในแต่ละปี  
 

9 11 12 12 12 

 ตวับง่ชีบ้งัคบั (ขอ้ที)่  
 

1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

 ตวับ่งชีต้อ้งผ่านรวม (ขอ้)  
 

9 11 12 12 12 

เกณฑ์การประเมิน: หลกัสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดงัน้ี ตวับ่งชี้บงัคบั   

(ตวับ่งชีท้ี ่1-5) มผีลดาํเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมจีํานวนตวับ่งชีท้ีม่ผีลดาํเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 

80 % ของตวับ่งชีร้วม โดยพจิารณาจากจาํนวนตวับ่งชีบ้งัคบัและตวับ่งชีร้วมในแต่ละปี  
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ภาคผนวก 9 

การประเมินหลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาจลุชีววิทยา (พ.ศ. 2554) 

ภาควิชาจลุชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ์

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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การประเมินผลหลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  

สาขาวิชาจลุชีววิทยา  

(หลกัสตูรเดิม พ.ศ. 2554) 
 

 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร ไดด้ําเนินจดัทําแบบสอบถามความพงึพอใจในหลกัสตูร (เอกสารหมายเลข 

1) ของนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  และได้จดัทําแบบ

แบบสอบถามเพื่อประเมนิความพงึพอใจของผู้ประกอบการ ต่อประสทิธภิาพในการทํางานของมหาบณัฑติ (เอกสาร

หมายเลข 2) โดยมวีตัถุประสงคโ์ดยรวมเพื่อนําขอ้มูลทีไ่ด้มาพจิารณาแกไ้ข และปรบัปรุงหลกัสตูร โดยรายละเอยีด

ของแบบสอบถามความพงึพอใจในหลกัสตูรของนักศกึษาในหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ นัน้ไดเ้น้นทีเ่น้ือหาของ

รายวชิาในหลกัสตูร และ บรรยากาศการเรยีน การสอน บุคคลากรสายผูส้อน บรรยากาศในการทําวจิยั และหวัขอ้ใน

การทําวทิยานิพนธ์ ส่วนแบบสอบถามประเมนิความพงึพอใจของผู้ประกอบการ ต่อประสทิธภิาพในการทํางานของ

มหาบณัฑิตนัน้ ได้เน้นถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะด้านต่างๆ ตลอดจนการปรบัตัวในและการประพฤติตัวต่อ

ผูร่้วมงาน เป็นตน้ 

 

วตัถปุระสงคก์ารสาํรวจความพึงพอใจในหลกัสูตรของนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรวิทยาศาสตร

มหาบณัฑิต สาขาวิชาจลุชีววิทยา 

 1. เพื่อสาํรวจความพงึพอใจในหลกัสตูรของนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา สาขาวชิาจุลชวีวทิยา 

 2. เพื่อนําขอ้มลูทีไ่ดไ้ปประมวลผลเพื่อปรบัปรุงหลกัสตูรใหม้ปีระสทิธภิาพทีด่ขี ึน้ 

 3. เพื่อนําขอ้มลูทีไ่ดไ้ปประมวลผลเพื่อปรบัปรุงคุณภาพทางดา้นบรกิารการศกึษา เพื่อส่งเสรมิ 

  การเรยีนการสอนและการทาํวจิยัของนักศกึษา 

 

วตัถปุระสงคก์ารประเมินความพึงพอใจของผูป้ระกอบการ ต่อประสิทธิภาพในการทาํงานของมหาบณัฑิต 

 1. เพื่อสาํรวจความพงึพอใจของผูป้ระกอบการต่อประสทิธภิาพในการทาํงานของมหาบณัฑติทีจ่บ 

  การศกึษาในระดบัวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาจุลชวีวทิยา หลกัสตูร พ.ศ. 2554  

  ภาควชิาจุลชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น   

2. เพื่อนําขอ้มลูทีไ่ดไ้ปประมวลผลเพื่อปรบัปรุงหลกัสตูรและเพิม่คุณภาพของมหาบณัฑติทัง้ในดา้น 

  วชิาการและมคุีณสมบตัทิีต่รงกบัความตอ้งการของผูป้ระกอบการมากทีส่ดุ 

 

เป้าหมายของผูก้รอกแบบสอบถาม 

1. นกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา ปัจจุบนั จาํนวน 17 คน 

2. มหาบณัฑติทีจ่บการศกึษาแลว้ จาํนวน 6 คน 

3. ผูใ้ชง้านมหาบณัฑติ จาํนวน 3 ราย  
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แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจหลกัสูตรของนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  

หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจลุชีววิทยา 

ภาควิชาจลุชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

(เอกสารหมายเลข 1 ) 

 

 

วตัถปุระสงค ์ 1. เพื่อสาํรวจความพงึพอใจในหลกัสตูรของนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา สาขาวชิาจุลชวีวทิยา 

2. เพื่อนําขอ้มลูทีไ่ดไ้ปประมวลผลเพื่อปรบัปรุงหลกัสตูรใหม้ปีระสทิธภิาพทีด่ขี ึน้ 

3. เพื่อนําขอ้มลูทีไ่ดไ้ปประมวลผลเพื่อปรบัปรุงคุณภาพทางดา้นบรกิารการศกึษา เพื่อส่งเสรมิ 

การเรยีนการสอนและการทาํวจิยัของนักศกึษา 

 

คาํชีแ้จง แบบสอบถามมทีัง้หมด 3 สว่น ประกอบดว้ย 

สว่นที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของนกัศกึษา 

สว่นที ่2 ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัสตูร 

สว่นที ่3 ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะ 

 

หากมขีอ้สงสยัประการใดเกีย่วกบัแบบสอบถาม 

กรุณาตดิต่อภาควชิาจุลชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น โทรศพัท/์โทรสาร 0-4320-2377  

ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิง่ทีก่รุณาตอบแบบสอบถาม 

 

ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของนักศึกษา 

1. เพศ   (     ) หญงิ  (     ) ชาย 

2. อาย ุ  (     ) น้อยกว่า 25 ปี (     ) 26-30 ปี    (     ) 31-35 ปี      (     ) 3 6-4 0 ปี 

3. อาชพี………………………………………………...    ตําแหน่ง…………………………………………………..                                             

4. ประวตักิารศกึษา 

 

ระดบั สาขา คณะ มหาวทิยาลยั/ประเทศ ปีทีจ่บการศกึษา 

ปรญิญาตร ี     

ปรญิญาโท     

 

5. ประสบการณ์การทาํงาน รวมทัง้หมด __________________ ปี มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

ปี ตําแหน่ง หน่วยงาน 
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ส่วนท่ี 2 ความรูค้วามเข้าใจท่ีเก่ียวกบัหลกัสูตร 

6. ท่านมคีวามคดิเหน็อย่างไรเกีย่วกบัขอ้มลูต่อไปน้ี (กรุณาทาํเครือ่งหมาย  ลงในช่องว่างทีท่่านมคีวามเหน็ว่าเป็น

จรงิมากทีส่ดุ) 

รายการ ความเหมาะสม 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรบัปรงุ 

1. เน้ือหาของหลกัสูตร      

1.1 รายวชิาบงัคบั      

1.2 รายวชิาเลอืกในภาควชิา      

1.3 รายวชิาเลอืกนอกภาควชิา      

1.4 เน้ือหาในรายวชิาต่างๆ      

1.5 ความรอบรูใ้นเน้ือหาของอาจารยผ์ูส้อน      

2. บรรยากาศทางด้านการเรียน การสอน      

2.1 สภาพหอ้งเรยีนและหอ้งปฏบิตักิาร      

2.2 อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการเรยีน การสอน      

2.3 เครื่องมอืทางวทิยาศาสตรท์ีใ่ชใ้นการเรยีน 

การสอน 

     

3. ด้านบุคลากร      

3.1 การดแูลนกัศกึษาของอาจารยท์ีป่รกึษาทัว่ไป      

3.2 การดแูลนกัศกึษาของอาจารยท์ีป่รกึษา

วทิยานิพนธ ์

     

4. บรรยากาศในการทาํวิจยั      

4.1 สภาพหอ้งปฏบิตักิารวจิยั      

4.2 อุปกรณ์ทางวทิยาศาสตรใ์นการทาํวจิยั      

4.3 เครื่องมอืทางวทิยาศาสตรใ์นการทาํวจิยั      

5. หวัข้อในการทาํวิทยานิพนธ ์      

5.1 น่าสนใจ      

5.2 มคีวามหลากหลาย      

5.3 มปีระโยชน์ต่อการทาํงานหลงัจบการศกึษา      

 

ส่วนท่ี 3 ปัญหาอปุสรรคและขอ้เสนอแนะ 

7. ท่านมปัีญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะต่อการปรบัปรุงคุณภาพของหลกัสตูร ในเรื่องใดบา้ง อย่างไร 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
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แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของผูป้ระกอบการต่อประสิทธิภาพในการทาํงาน 

ของมหาบณัฑิต หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจลุชีววิทยา 

ภาควิชาจลุชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

(เอกสารหมายเลข 2 ) 

  

 

 

วตัถปุระสงค ์ 1. เพื่อสาํรวจความพงึพอใจของผูป้ระกอบการต่อประสทิธภิาพในการทาํงานของมหาบณัฑติทีจ่บ 

 การศกึษาในระดบัวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาจุลชวีวทิยา หลกัสตูร พ.ศ. 2549  

  ภาควชิาจุลชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น   

2. เพื่อนําขอ้มลูทีไ่ดไ้ปประมวลผลเพื่อปรบัปรุงหลกัสตูรและเพิม่คุณภาพของมหาบณัฑติทัง้ในดา้น 

 วชิาการและมคุีณสมบตัทิีต่รงกบัความตอ้งการของผูป้ระกอบการมากทีส่ดุ 

 

หากมขีอ้สงสยัประการใดเกีย่วกบัแบบสอบถาม 

กรุณาตดิต่อภาควชิาจุลชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น โทรศพัท/์โทรสาร 0-4320-2377 

ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิง่ทีก่รุณาตอบแบบสอบถาม 

 

ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลของผูป้ระกอบการ 

1. เพศ (     ) หญงิ      (     ) ชาย 

2. อาย ุ (     ) น้อยกว่า 30 ปี     (     ) 31-40 ปี     (     ) 41-50 ปี     (     ) 51-60 ปี     (     ) มากกว่า 60  ปี 

3. อาชพี_________________________________    ตําแหน่ง_____________________________________                                           

4. ลกัษณะขององคก์ร (     ) หน่วยงานรฐับาล (     ) หน่วยงานเอกชน (     ) โรงงานอุตสาหกรรม 

(     ) ศนูยว์จิยั      (     ) มหาวทิยาลยั (     ) อื่นๆ_____________ 
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ส่วนท่ี 2  ระดบัคณุภาพของมหาบณัฑิต สาขาจลุชีววิทยาและคณุสมบติัท่ีมีความสาํคญัต่อผูป้ระกอบการ 

(กรุณาทาํเครือ่งหมาย  ลงในช่องว่างทีท่่านมคีวามเหน็ว่าเป็นจรงิมากทีส่ดุ) 

คณุสมบติั คณุภาพ ความสาํคญั 

มากท่ีสุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย 

(2) 

ควรปรบัปรงุ 

(1) 

ระดบั 1 – 5 

1.  ความรูท้างวชิาการของมหาบณัฑติทีเ่กีย่ว 

    ขอ้งกบังานทีท่าํ 

      

2.  ความสามารถในการประยุกตโ์ดยใชค้วามรู ้

    ทางวชิาการใหค้งไวซ้ึง่ประโยชน์ในการ 

    ทาํงาน 

      

3.  ความสามารถในการแกปั้ญหาเฉพาะหน้า       

คณุสมบติั คณุภาพ ความสาํคญั 

มากท่ีสุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย 

(2) 

ควรปรบัปรงุ 

(1) 

ระดบั 1 – 5 

4.  ความรูค้วามสามารถพเิศษ       

4.1  ภาษาไทย       

4.2  ภาษาองักฤษ       

4.3  ภาษาอื่น เช่น จนี ญีปุ่่ น เยอรมนั ฯลฯ       

4.4  การใชค้อมพวิเตอร ์       

4.5  การสรา้งและผลติสือ่เพื่อการเผยแพร่       

4.6  การประชาสมัพนัธผ์ลงานของตนเอง       

5.  มคีวามคดิสรา้งสรรค ์สามารถคดิแผนหรอื 

    สรา้งงานใหมท่ีค่งไวป้ระโยชน์ต่อองคก์ร 

      

6.  สามารถเรยีนรูแ้ละรบัประสบการณ์ใหม่ทีม่ ี

    ประโยชน์ต่อองคก์ร 

      

7.  มคุีณธรรม จรยิธรรม       

8.  มบีุคลกิภาพทีด่ ีและมกีารปรบัตวัใหเ้ขา้กบั 

    วธิกีารทาํงานและผูร่้วมงาน 

      

9.  มวีนิยั อดทนและขยนัหมัน่เพยีร       

10.  มคีวามรบัผดิชอบ       

11. เสยีสละและอุทศิตน เพื่อเหน็แก่ประโยชน์ 

     สว่นรวม 

      

 

ส่วนท่ี 3  ข้อเสนอแนะและข้อมูลเพ่ิมเติม 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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ผลการกรอกแบบสอบถามเพือ่ประเมินความพึงพอใจหลกัสูตรของนักศึกษา 

ระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจลุชีววิทยา (หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2554) 

ภาควิชาจลุชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 
ส่วนท่ี 2 ความรูค้วามเข้าใจท่ีเก่ียวกบัหลกัสูตร 

รายการ ความเหมาะสม  

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ควรปรบัปรงุ 
(1) 

เฉล่ีย 

1. เน้ือหาของหลกัสูตร      4.13 

1.1 รายวชิาบงัคบั 30 60 3 2  4.13 

1.2 รายวชิาเลอืกในภาควชิา 15 40 18 4 2 3.43 

1.3 รายวชิาเลอืกนอกภาควชิา 15 64 36   4.78 

1.4 เน้ือหาในรายวชิาต่างๆ 20 60 9   3.87 

1.5 ความรอบรูใ้นเน้ือหาของอาจารยผ์ูส้อน 40 52 6   4.26 

       

2. บรรยากาศทางด้านการเรียน การสอน      3.07 

2.1 สภาพหอ้งเรยีนและหอ้งปฏบิตักิาร  36 30 6 1 3.17 

2.2 อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการเรยีน การสอน  32 30 6 2 3.04 

2.3 เครื่องมอืทางวทิยาศาสตรท์ีใ่ชใ้นการ

เรยีน การสอน 

 28 30 10 1 3.00 

       

3. ด้านบุคลากร      4.39 

3.1 การดแูลนกัศกึษาของอาจารยท์ีป่รกึษา

ทัว่ไป 

35 48 6 4  4.04 

3.2 การดแูลนกัศกึษาของอาจารยท์ีป่รกึษา

วทิยานิพนธ ์

70 36 3   4.74 

       

4. บรรยากาศในการทาํวิจยั      4.09 

4.1 สภาพหอ้งปฏบิตักิารวจิยั 30 36 15 2 1 3.65 

4.2 อุปกรณ์ทางวทิยาศาสตรใ์นการทาํวจิยั 70 24 12 6 1 4.91 

4.3 เครื่องมอืทางวทิยาศาสตรใ์นการทาํวจิยั 35 32 12 4 2 3.70 

       

5. หวัข้อในการทาํวิทยานิพนธ ์      4.03 

5.1 น่าสนใจ 40 42 9   3.96 

5.2 มคีวามหลากหลาย 25 64  4  4.04 

5.3 มปีระโยชน์ต่อการทาํงานหลงัจบ

การศกึษา 

25 60 9   4.09 
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ผลการกรอกแบบสอบถามเพือ่ประเมินความพึงพอใจหลกัสูตรของนักศึกษา 

ระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจลุชีววิทยา (หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2554) 

ภาควิชาจลุชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ต่อ) 

 

ส่วนท่ี 3 ปัญหาอปุสรรคและขอ้เสนอแนะ 

1. บางวชิามรีายชื่อ แต่ไม่เปิดสอน 

2. ควรมรีายวชิาทีจ่าํเพาะมากกว่าน้ี 

3. วชิาเลอืกน้อยมากไมห่ลากหลาย 

4. ดา้นการเรยีนการสอนควรเปิดวชิาทีห่ลากหลายมากกว่าน้ี 

5. อาจารยผ์ูส้อนควรตัง้คาํถามแก่นกัศกึษา รวมทัง้ใหน้กัศกึษาถกเถยีงและวพิากษ์วจิารณ์ต่อ topic 

6. หวัขอ้วทิยานิพนธไ์ม่หลากหลาย อยากใหม้หีวัขอ้วจิยัควรจะมหีลากหลายดา้นมากกว่าน้ี เท่าทีเ่หน็

วทิยานิพนธข์องนกัศกึษาหวัขอ้ค่อนขา้งจะคลา้ยๆ กนั ทัง้ทีม่อีาจารยท์ีป่รกึษาคนละท่านกนั 

7. อุปกรณ์และสารเคมขีองสว่นกลางมไีม่เพยีงพอต่อความตอ้งการของนกัศกึษา 

8. อุปกรณ์ไม่ทนัสมยั โบราณ ไม่เพยีงพอต่อการใชท้าํวจิยัในเชงิลกึ 

9. ควรปรบัปรุงเครื่องมอืและอุปกรณ์ในหอ้งปฏบิตักิาร ซึง่เครื่องมอืหลายชิน้มกีารชาํรุดเสยีหายแต่ไมม่ี

การซ่อม 

10. เครื่องมอืกลางไมไ่ดร้บัการดแูลเท่าทีค่วร 

11. การใหผู้ด้แูลเครื่องมอืเป็นเจา้หน้าทีจ่ะดกีว่านกัศกึษา นอกจากน้ีควรเน้นยํ้าใหน้กัศกึษาทุกท่านปฏบิตัิ

ตามกฎดว้ย  

12. สภาพหอ้งปฏบิตักิารกลางแคบและเลก็เกนิไป 

13. ทางเดนิภาควชิาแคบ เตม็ไปดว้ยตูบ้ม่ต่างๆ ควรจดัตูไ้วใ้นหอ้งใหเ้รยีบรอ้ย เพื่อใหม้ทีางเดนิทีส่ามารถ

เดนิไดส้ะดวก 
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ผลการกรอกแบบสอบถามเพือ่ประเมินความพึงพอใจของผูป้ระกอบการต่อประสิทธิภาพในการทาํงาน 

ของมหาบณัฑิต หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจลุชีววิทยา (หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2554) 

ภาควิชาจลุชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 
ส่วนท่ี 2  ระดบัคณุภาพของมหาบณัฑิต สาขาจลุชีววิทยา (จาํนวน 3 คน) 

 

คณุสมบติัทางวิชาการ คณุภาพ คะแนน 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 

(3) 

น้อย 
(2) 

ควรปรบัปรงุ 
(1) 

 

1.  ความรูท้างวชิาการของมหาบณัฑติที่

เกีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 

5 4   1 3.33 

2.  ความสามารถในการประยุกตโ์ดยใชค้วาม

รทูางวชิาการใหค้งไวซ้ึง่ประโยชน์ในการ

ทาํงาน 

 8  2  3.33 

3.  ความสามารถในการแกปั้ญหาเฉพาะหน้า 5 8    4.33 

4.  ความรูค้วามสามารถพเิศษ       

4.1 ภาษาไทย 10 4    4.67 

4.2 ภาษาองักฤษ  4 3 2  3.00 

4.3 ภาษาอื่น เช่น จนี ญีปุ่่ น เยอรมนั ฯลฯ    2 1 1.50 

4.4 การใชค้อมพวิเตอร ์  4 6   3.33 

4.5 การสรา้งและผลติสือ่เพื่อการเผยแพร่  4 6   3.33 

4.6 การประชาสมัพนัธผ์ลงานของตนเอง  4 6   3.33 

5.  มคีวามคดิสรา้งสรรค ์สามารถคดิแผน

หรอืสรา้งงานใหมท่ีค่งไวป้ระโยชน์ต่อ

องคก์ร 

5 4 3   4.00 

6.  สามารถเรยีนรูแ้ละรบัประสบการณ์ใหม่ที่

มปีระโยชน์ต่อองคก์ร 

5 8    4.33 

7.  มคุีณธรรม จรยิธรรม 10 4    4.67 

8.  มบีุคลกิภาพทีด่ ีและมกีารปรบัตวัใหเ้ขา้

กบัวธิกีารทาํงานและผูร่้วมงาน 

10 4    4.67 

9.  มวีนิยั อดทนและขยนัหมัน่เพยีร 5 8    4.33 

10.  มคีวามรบัผดิชอบ 5 8    4.33 

11. เสยีสละและอุทศิตน เพื่อเหน็แก่

ประโยชน์สว่นรวม 

5 8    4.33 

เฉล่ีย      3.80 
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ภาคผนวก 10 

ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่าง 

หลกัสตูรเดิมและหลกัสตูรปรบัปรงุ 
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลกัสตูรเดิมและหลกัสตูรปรบัปรงุ 

หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2559 หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หมายเหต ุ

1. จาํนวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร 

               ไมน้่อยกว่า 36 หน่วยกติ 

1. จาํนวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร 

               ไมน้่อยกว่า 36 หน่วยกติ 

เหมอืนเดมิ 

2. โครงสร้างหลกัสตูร 

หลกัสตูร แผน ก แบบ ก 1 

หมวดวชิาบงัคบั            2       หน่วยกติ     

                              (ไมน่บัหน่วยกติ) SU 

วทิยานิพนธ ์               36       หน่วยกติ 

รวม                          36       หน่วยกติ 

 

หลกัสตูร แผน ก แบบ ก 2 

หมวดวชิาบงัคบั           12       หน่วยกติ  

หมวดวชิาเลอืกเฉพาะสาขาวชิาไม ่

น้อยกว่า                      9       หน่วยกติ    

วทิยานิพนธ ์               15       หน่วยกติ 

รวม                          36       หน่วยกติ 

2. โครงสร้างหลกัสตูร 

หลกัสตูร แผนก แบบ ก 1 

หมวดวชิาบงัคบั            2       หน่วยกติ     

                               (ไมน่บัหน่วยกติ) SU  

วทิยานิพนธ ์               36       หน่วยกติ 

รวม                          36       หน่วยกติ 

 

หลกัสตูร แผนก แบบ ก 2 

หมวดวชิาบงัคบั           10       หน่วยกติ  

หมวดวชิาเลอืกเฉพาะสาขาวชิาไม ่

น้อยกว่า                     11      หน่วยกติ    

วทิยานิพนธ ์                15      หน่วยกติ 

รวม                           36      หน่วยกติ 

 

จาํนวนหน่วยกติรวม และโครงสรา้งของหลกัสตูร

ในแผนการเรยีนทัง้ 2 แบบ คอื 

(1) แผน ก แบบ ก 1 

(2) แผน ก แบบ ก 2  

ระหว่างหลกัสตูรปรบัปรุงใหม ่และหลกัสตูรเดมิ 

ยงัคงไวเ้ช่นเดมิ  

 

แต่เปลีย่นจาํนวนหน่วยกติในรายวชิาทีเ่รยีนใน

หลกัสตูร แผน ก แบบ ก 2 ดงันี้  

1. หมวดวิชาบงัคบั 

เปลีย่นจากเดมิ   10  หน่วยกติ  

                     เป็น  12  หน่วยกติ 

2. หมวดวิชาเลือก 

      เปลีย่นจากเดมิไมน้่อยกว่า 11 หน่วยกติ      

                  เป็นไมน้่อยกว่า    9 หน่วยกติ 

สาํหรบัวทิยานิพนธท์ัง้ 2 หลกัสตูร ยงัคงจาํนวน

หน่วยกติไวเ้หมอืนเดมิ  

3. รายวิชา 

หลกัสตูร แผน ก แบบ ก 1 

หมวดวิชาบงัคบั          ไม่นับหน่วยกิต (SU)  

3. รายวิชา 

หลกัสตูร แผน ก แบบ ก 1 

หมวดวิชาบงัคบั        ไม่นับหน่วยกิต (SU) 

 

 

 

 **327 891 สมัมนาทางจุลชวีวทิยา 1 1(1-0-2)                                             317 891 สมัมนาทางจุลชวีวทิยา 1   1(1-0-2)                                               ปรบัปรุงใหม ่และเปลีย่นรหสัวชิา 

ปรบัปรุง เพือ่ใหม้กีารนําเสนอสมัมนาในรปูแบบ

ภาษาองักฤษ 

 **327 892 สมัมนาทางจุลชวีวทิยา 2  1(1-0-2)        317 892 สมัมนาทางจุลชวีวทิยา 2   1(1-0-2)       รายวชิาเดมิทีเ่ปลีย่นรหสัวชิา 

หลกัสตูร แผน ก แบบ ก 2 

หมวดวิชาบงัคบั                รวม 12 หน่วยกิต 

หลกัสตูร แผน ก แบบ ก 2 

หมวดวิชาบงัคบั               รวม 10 หน่วยกิต 

 

 

-ไมม่-ี 317 713 จุลชวีวทิยาขัน้สงู            4(4-0-8) ไมม่ใีนหลกัสตูรปรบัปรงุ 

*327 717  จุลชวีวทิยาขัน้สงู            2(2-0-4)                                 

            

 

-ไมม่-ี รายวชิาใหม ่

ปรบัเพิม่ใหมเ่พือ่แทนวชิา 317 713 (หลกัสตูร

เดมิ) เพือ่เพิม่ความรูท้างจุลชวีวทิยาทีม่เีนื้อหา

เขม้ขน้เชงิลกึแก่นกัศกึษา และตอ้งลงทะเบยีน

ร่วมกนักบัวชิา 327 718 (Co-requisite) 

*327 718 จุลชวีวทิยาประยุกต์ข ัน้สงู   2(2-0-4) -ไมม่-ี รายวชิาใหม ่

ปรบัเพิม่ใหมเ่พือ่แทนวชิา 317 713 (หลกัสตูร

เดมิ) เพือ่เพิม่ความรูท้างจุลชวีวทิยาทีม่เีนื้อหา

เขม้ขน้เชงิลกึแก่นกัศกึษา และตอ้งลงทะเบยีน

ร่วมกนักบัวชิา 327 717 (Co-requisite) 
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**327 721 จุลชวีวทิยาระดบัโมเลกุล    2(2-0-4) 317 721 จุลชวีวทิยาระดบัโมเลกุล    2(2-0-4) รายวชิาเดมิทีเ่ปลีย่นรหสัวชิา 

**327 772 ระเบยีบวธิวีจิยัทาง           2(1-3-5)     

              จุลชวีวทิยา                    

317 772 เทคนิคการวจิยัทาง          2(1-3-5)     

            จุลชวีวทิยา                    

รายวชิาเดมิทีเ่ปลีย่นรหสัวชิา และเปลีย่นชือ่วชิา 

**327 775 การใชเ้ครือ่งมอืสาํหรบั      2(1-3-5)   

              จุลชวีวทิยาขัน้สงู    

-ไมม่-ี รายวชิาเดมิทีเ่ปลีย่นรหสัวชิา 

**327 891 สมัมนาทางจุลชวีวทิยา 1   1(1-0-2) 317 891 สมัมนาทางจุลชวีวทิยา 1   1(1-0-2)                                              ปรบัปรุงใหม ่และเปลีย่นรหสัวชิา 

ปรบัปรุง เพือ่ใหม้กีารนําเสนอสมัมนาในรปูแบบ

ภาษาองักฤษ 

**327 892 สมัมนาทางจุลชวีวทิยา 2   1(1-0-2) 317 892 สมัมนาทางจุลชวีวทิยา 2   1(1-0-2)       รายวชิาเดมิทีเ่ปลีย่นรหสัวชิา 

หมวดวิชาเลือก      ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือก    ไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต  

**121 722 เทคโนโลยชีวีภาพ            3(3-0-6)                   

              ทางวทิยาโรคพชื 

111 722 เทคโนโลยชีวีภาพ           3(3-0-3)                   

             ทางวทิยาโรคพชื 

รายวชิาเดมิทีเ่ปลีย่นรหสัวชิา 

 

**121 731 วทิยาการระบาดและ         3(2-3-5) 

              การจดัการโรคพชื   

111 731 วทิยาการระบาดและ        3(2-3-2) 

             การจดัการโรคพชื   

รายวชิาเดมิทีเ่ปลีย่นรหสัวชิา 

 

**121 742 วทิยาเหด็ราพชื              3(2-3-5) 111 742 วทิยาเหด็ราพชื              3(2-3-2) รายวชิาเดมิทีเ่ปลีย่นรหสัวชิา 

**121 743 วทิยาแบคทเีรยีพชื          3(2-3-5) 111 743 วทิยาแบคทเีรยีพชื          3(2-3-2) รายวชิาเดมิทีเ่ปลีย่นรหสัวชิา 

**121 744 วทิยาไวรสัพชื                3(2-3-5) 

**121 746 พนัธุศาสตรแ์ละ              3(2-3-5) 

              สรรีวทิยาของเชือ้รา   

111 744 วทิยาไวรสัพชื                3(2-3-2) 

111 746 พนัธุศาสตรแ์ละ              3(2-3-2) 

             สรรีวทิยาของเชือ้รา   

รายวชิาเดมิทีเ่ปลีย่นรหสัวชิา 

รายวชิาเดมิทีเ่ปลีย่นรหสัวชิา 

 

**121 751 วทิยาโรคหลงัเกบ็เกีย่ว     3(2-3-5) 

              ของผกัและผลไม ้  

111 751 วทิยาโรคหลงัเกบ็เกีย่ว     3(2-3-2) 

               ของผกัและผลไม ้  

รายวชิาเดมิทีเ่ปลีย่นรหสัวชิา 

 

129 761 จุลชวีวทิยาของดนิขัน้สงู      3(2-3-5) -ไมม่-ี รายวชิาเพิม่ใหม ่

134 701 วธิวีจิยัทางดา้นพชืศาสตร ์    3(2-3-5) -ไมม่-ี รายวชิาเพิม่ใหม ่

134 742 ธาตุอาหารของพชืและ         3(3-0-6) 

            เมแทบอลซิมึ 

-ไมม่-ี รายวชิาเพิม่ใหม ่

318 701 ชวีเคมสีาํหรบับณัฑติ          3(3-0-6) 

            ศกึษา 1 

318 701 ชวีเคมสีาํหรบับณัฑติ       3(3-0-6)     

            ศกึษา 1 

รายวชิาเดมิ 

318 702 ชวีเคมสีาํหรบับณัฑติ          3(3-0-6) 

            ศกึษา 2 

318 702 ชวีเคมสีาํหรบับณัฑติ       3(3-0-6)     

            ศกึษา 2 

รายวชิาเดมิ 

318 731 เทคโนโลยพีซีอีาร ์             2(2-0-4) -ไมม่-ี รายวชิาเพิม่ใหม ่

**327 714 วทิยาเชือ้ราข ัน้สงู            2(2-0-4) 317 714 วทิยาเชือ้ราข ัน้สงู           2(2-0-4) รายวชิาเดมิทีเ่ปลีย่นรหสัวชิา 

เพือ่ใหน้กัศกึษาเลอืกเรยีนตามแนวทาง ทีจ่ะทาํ

วทิยานิพนธ ์โดยการเลอืกเรยีนวชิานี้ใหข้ ึน้อยู่

กบัอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์

**327 715 วทิยาแบคทเีรยีข ัน้สงู        2(2-0-4) 317 715 วทิยาแบคทเีรยีข ัน้สงู       2(2-0-4) รายวชิาเดมิทีเ่ปลีย่นรหสัวชิา 

เพือ่ใหน้กัศกึษาเลอืกเรยีนตามแนวทาง ทีจ่ะทาํ

วทิยานิพนธ ์โดยการเลอืกเรยีนวชิานี้ใหข้ ึน้อยู่

กบัอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานพินธ ์
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**327 716 วทิยาไวรสั และวทิยา        2(2-0-4) 

              ภมูคิุม้กนัข ัน้สงู                       

317 716 วทิยาไวรสั และวทิยา        2(2-0-4) 

            ภมูคิุม้กนัข ัน้สงู                       

รายวชิาเดมิทีเ่ปลีย่นรหสัวชิา 

เพือ่ใหน้กัศกึษาเลอืกเรยีนตามแนวทาง ทีจ่ะทาํ

วทิยานิพนธ ์โดยการเลอืกเรยีนวชิานี้ใหข้ ึน้อยู่

กบัอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานพินธ ์

**327 733 จุลชวีวทิยาทางความ        3(3-0-6) 

               ปลอดภยัดา้นอาหาร      

317 733 จุลชวีวทิยาทางความ        3(3-0-6) 

             ปลอดภยัดา้นอาหาร      

รายวชิาเดมิทีเ่ปลีย่นรหสัวชิา 

**327 734 เทคโนโลยกีารหมกัจาก    3(3-0-6) 

               จุลนิทรยี ์                    

317 734 กระบวนการหมกัจาก        3(3-0-6) 

            จุลนิทรยี ์                   

รายวชิาเดมิทีเ่ปลีย่นรหสัวชิา และชือ่วชิา 

**327 735 เทคโนโลยเีชือ้เพลงิ        2(2-0-4) 

              ชวีภาพจากจุลนิทรยีข์ ัน้สงู  

317 735 เทคโนโลยเีชือ้เพลงิ          3(3-0-6) 

            ชวีภาพจากจุลนิทรยีข์ ัน้สงู  

รายวชิาเดมิทีเ่ปลีย่นรหสัวชิา และหน่วยกติ 

(ปรบัลดจาํนวนหน่วยกติ) 

**327 736 จุลชวีวทิยาประยุกต ์        2(2-0-4) 

              และเทคโนโลยชีวีภาพ 

317 736 จุลชวีวทิยาประยุกต ์         2(2-0-4) 

             และเทคโนโลยชีวีภาพ 

รายวชิาเดมิทีเ่ปลีย่นรหสัวชิา 

-ไมม่-ี 317 741 จุลชวีวทิยาและเทคโน-      2(2-0-4)          

             โลยชีวีภาพในอุตสาหกรรม 

            น้ําตาล 

นําออกจากหลกัสตูร 

**327 751 จุลชวีวทิยาดา้นสิง่แวด-     3(3-0-6) 

              ลอ้มขัน้สงู                  

317 751 จุลชวีวทิยาดา้นสิง่แวด-     3(3-0-6) 

            ลอ้มขัน้สงู                   

รายวชิาเดมิทีเ่ปลีย่นรหสัวชิา 

**327 773 หวัขอ้เรือ่งปัจจุบนัทาง      1(1-0-2) 

              จุลชวีวทิยา                   

317 773 หวัขอ้เรือ่งปัจจุบนัทาง      1(1-0-2)

จุลชวีวทิยา                   

รายวชิาเดมิทีเ่ปลีย่นรหสัวชิา 

**327 774 ปัญหาพเิศษทางจุลชวีทิยา 1(0-3-2) 317 774 ปัญหาพเิศษทางจุลชวีทิยา  1(0-3-2) รายวชิาเดมิทีเ่ปลีย่นรหสัวชิา 

-ไมม่-ี 

 

317 775 การใชเ้ครือ่งมอืสาํหรบั      2(1-3-5)   

            จุลชวีวทิยาขัน้สงู    

เปลีย่นเป็นรายวชิาบงัคบั 

 

**327 776 การประยุกต์คอมพวิเตอร ์  2(1-3-5) 

              สาํหรบัจุลชวีวทิยาขัน้สงู                 

317 776 การใชค้อมพวิเตอร ์          2(1-3-5) 

            สาํหรบัจุลชวีวทิยาขัน้สงู                 

รายวชิาเดมิทีเ่ปลีย่นรหสัวชิา และชือ่วชิา 

**327 831 เอนไซมจ์ากจุลนิทรยี ์       3(2-3-5) 

              ขัน้สงู                         

 317 831 เอนไซมจ์ากจุลนิทรยี ์      3(2-3-5) 

             ขัน้สงู                         

รายวชิาเดมิทีเ่ปลีย่นรหสัวชิา 

**327 841 เชือ้ราไมคอรไ์รซา           3(3-0-6) 317 841 เชือ้ราไมคอรไ์รซา            3(3-0-6) รายวชิาเดมิทีเ่ปลีย่นรหสัวชิา 

-ไมม่-ี 317 871 ชวีสารสนเทศศาสตร ์        3(2-3-5) นําออกจากหลกัสตูร 

**327 872 วศิวกรรมโปรตนี             3(3-0-6) 317 872 วศิวกรรมทางโปรตนี         3(3-0-6) รายวชิาเดมิทีเ่ปลีย่นรหสัวชิา และชือ่วชิา 

**692 742 นวตักรรมของผลติภณัฑ ์  3(3-0-6) 

              ทางชวีภาพ 

662 742 นวตักรรมของผลติภณัฑ ์   2(2-0-0) 

             ทางชวีภาพ  

รายวชิาเดมิทีเ่ปลีย่นรหสัวชิา และหน่วยกติ 

(ปรบัเพิม่จาํนวนหน่วยกติ) 

**692 761 เทคโนโลยสีาํหรบัจนี        3(3-0-6) 662 761 เทคโนโลยสีาํหรบัจนี         2(2-0-0) รายวชิาเดมิทีเ่ปลีย่นรหสัวชิา และหน่วยกติ 

(ปรบัเพิม่จาํนวนหน่วยกติ) 

**692 762 ปฏบิตักิารเทคโนโลย ี       1(0-3-1) 

              สาํหรบัจนี           

662 762 ปฏบิตักิารเทคโนโลย ี       1(0-3-0) 

            สาํหรบัจนี           

รายวชิาเดมิทีเ่ปลีย่นรหสัวชิา 

**692 765 เทคโนโลยขีองเอนไซม ์     3(3-0-6) 

              และเซลล ์

662 772 เทคโนโลยขีองเอนไซม ์     3(2-3-0) 

            และเซลล ์

รายวชิาเดมิทีเ่ปลีย่นรหสัวชิา 

**692 771 กระบวนวชิาทาง             3(3-0-6) 

              เทคโนโลยชีวีภาพ 

662 771 กระบวนวชิาทางเทคโนโลย ี3(3-0-0) 

            ชวีภาพ 

รายวชิาเดมิทีเ่ปลีย่นรหสัวชิา 

**692 773 เทคโนโลยขีองชวีมวล       3(3-0-6) 

              และชวีพลงังาน 

662 773 เทคโนโลยขีองชวีมวล       3(3-0-0) 

            และชวีพลงังาน 

รายวชิาเดมิทีเ่ปลีย่นรหสัวชิา 

**697 720 จุลชวีวทิยาอาหารขัน้สงู    3(3-0-6) 667 722 จุลชวีวทิยาอาหารขัน้สงู     3(3-0-0) รายวชิาเดมิทีเ่ปลีย่นรหสัวชิา 
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**697 721 ความปลอดภยัของอาหาร  3(3-0-6) -ไมม่-ี รายวชิาเพิม่ใหม ่

4. วิทยานิพนธ์                     15-36  หน่วยกิต 4. วิทยานิพนธ์                   15-36  หน่วยกิต 
 

แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 1  

**327 898  วทิยานิพนธ ์         36    หน่วยกติ 317 898  วทิยานิพนธ ์         36    หน่วยกติ เหมอืนเดมิ, รายวชิาเดมิทีเ่ปลีย่นรหสัวชิา 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ก แบบ ก 2  

**327 899 วทิยานิพนธ ์          15    หน่วยกติ 317 899 วทิยานิพนธ ์          15    หน่วยกติ เหมอืนเดมิ, รายวชิาเดมิทีเ่ปลีย่นรหสัวชิา 

5.เกณฑก์ารสาํเรจ็การศึกษาในหลกัสตูร   

แผน ก แบบ ก 1   

จะตอ้งมผีลงานวจิยัทีต่พีมิพเ์ผยแพร่ หรอืไดร้บั

การตอบรบัใหต้พีมิพใ์นวารสารวชิาการในระดบั

นานาชาตทิีอ่ยู่ในฐาน Scopus จาํนวน 1 เรือ่ง 

จะตอ้งมผีลงานวจิยัทีต่พีมิพเ์ผยแพร่ หรอื

ไดร้บัการตอบรบัใหต้พีมิพใ์นวารสารหรอื

สิง่พมิพท์างวชิาการ หรอืเสนอต่อทีป่ระชุม

วชิาการทีม่รีายงานการประชมุ จาํนวน 1 เรือ่ง 

เปลีย่นเกณฑ ์

แผน ก แบบ ก 2   

จะตอ้งมผีลงานวจิยัทีต่พีมิพเ์ผยแพร่ หรอืไดร้บั

การตอบรบัใหต้พีมิพใ์นวารสารหรอืสิง่พมิพท์าง

วชิาการ หรอืเสนอต่อทีป่ระชุมวชิาการทีม่ ี

รายงานการประชุม จาํนวน 1 เรือ่ง 

จะตอ้งมผีลงานวจิยัทีต่พีมิพเ์ผยแพร่ หรอื

ไดร้บัการตอบรบัใหต้พีมิพใ์นวารสารหรอื

สิง่พมิพท์างวชิาการ หรอืเสนอต่อทีป่ระชุม

วชิาการทีม่รีายงานการประชมุ จาํนวน 1 เรือ่ง 

เหมอืนเดมิ 

 

 หมายเหต ุ   * รายวชิาใหม่  

                                   ** รายวชิาทีเ่ปลีย่นแปลง 
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