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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร 

(หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2560) 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแกน 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชานิติวิทยาศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัย 

 
หมวดท่ี 1.  ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย: หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร 
ภาษาอังกฤษ:    Master of Science Program in Forensic Science 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ช่ือเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นิติวิทยาศาสตร) 
ช่ือยอ (ภาษาไทย)  :  วท.ม. (นิติวิทยาศาสตร) 
ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science Program in Forensic Science 
ช่ือยอ (ภาษาอังกฤษ) : M.Sc. (Forensic Science) 

3. วิชาเอก 
นิติวิทยาศาสตร 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
38 หนวยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

หลักสตูรระดับปริญญาโทแผน ก แบบ ก 1 และ แผน ก แบบ ก 2  
5.2 ภาษาท่ีใช 

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษบางรายวิชา 
5.3 การรับเขาศึกษา 

รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางชาติท่ีมีความสามารถในการใชภาษาไทยเปนอยางด ี
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 

            ไมม ี
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรบัปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร พ.ศ. 2555
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเห็นชอบในการประชุมครั้งท่ี 10/2560 วันท่ี 29 เม.ย. 2560 
สภามหาวิทยาลยั อนุมัติหลักสตูรในการประชุมครั้งท่ี 8/2560 วันท่ี 8 สิงหาคม 2560 
เปดสอน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2560 

 
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสตูรมคีวามพรอมเผยแพรวาเปนหลักสตูรท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในป
การศึกษา 2561 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

(1) นักนิติวิทยาศาสตรสังกัดหนวยงานตางๆ เชน กระทรวงยุติธรรม กระทรวงกลาโหม และสํานักงานตํารวจแหงชาติ  
(2) อาจารย 
(3) นักวิจัย 
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(4) ตําแหนงงานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับงานดานนิติวิทยาศาสตร เชน เจาหนาท่ีตรวจสอบการชดเชยสินไหมของบริษัท
ประกันภัย เปนตน 

9. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
1 นางเขมิกา  ลมไธสง  ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Molecular Biology) 

วท.บ. (ชีววิทยา) 
2 นางรัชดาภรณ เบญจวัฒนานนท  ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด. (ชีววิทยาสิ่งแวดลอม) 

วท.ม. (ชีววิทยา) 
วท.บ. (ชีววิทยา) 

3 นางสาวนิศาชล แจงพรมมา  อาจารย ปร.ด. (ชีวเคมี) 
วท.ม. (ชีวเคมี) 
วท.บ. (ชีวเคมี) 

4 นางสาววรรณา  ศิริแสงตระกูล  อาจารย ปร.ด. (วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ) 

วท.ม. (ชีวเคมีทางการแพทย) 
วท.บ. (ชีววิทยา) 

5 นางศิริรัตน  แมคคลอสกี  อาจารย Ph.D. (Organic Chemistry) 
M.Sc. (Marine Natural Product) 
วท.บ. (เคมี) 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 สถานการณในอีก 20 ป ขางหนา เศรษฐกิจของโลกจะเปลี่ยนศูนยกลางอํานาจมาอยูในแถบประเทศเอเชียมากข้ึน ทําใหเกิด
การรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน เพ่ือใหเกิดอํานาจตอรองทางเศรษฐกิจ สงผลใหเกิดการคาเสรใีนภูมิภาค ทําใหเกิดการแขงขัน
ทางเศรษฐกิจสูงข้ึน ดวยเหตุน้ีอาจมีผูหาชองทางในการกระทําความผิดดานเศรษฐกิจ เชน การปลอมแปลงบัตรเครดิต การโจรกรรม
ขอมูล แชรลูกโซ การละเมิดลิขสทิธ์ิ การโกงภาษี เปนตน ทําใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ และทําลายความนาเช่ือถือทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ดังน้ันจึงจําเปนตองมีการเตรียมบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถทางดานนิติวิทยาศาสตร เพ่ือใหทันตอการกอ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจในอนาคต ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรการสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยตอการผลิต การคา และการ
ลงทุน ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (2560-2564) 

11.2  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 จากรายงานคณะกรรมการวิเคราะหและรายงานสถานการณทางสังคม กระทวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

พบสถานการณทางสังคมท่ีรุนแรงท่ีพบมาก จํานวน 10 เรื่อง ไดแก ความยากจน ความรุนแรงในครอบครัว การท้ิงทารก การคามนุษย 
การตั้งครรภในวัยรุน การถูกลวงละเมิดทางเพศ เด็กแวน การฆาตัวตาย เด็กหาย และผลรายจากการใชสื่อออนไลน ดังน้ันการปรับปรุง
หลักสูตรจึงไดคํานึงถึงสถานการณของสังคมในอนาคตดังกลาวขางตน พรอมท้ังคํานึงถึงกระแสวัตถุนิยมท่ีมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน ปญหา
ครอบครัวและชุมชนออนแอ ทรัพยากรเสื่อมโทรม ซึ่งท้ังหมดท่ีกลาวมาขางตนอาจกอใหเกิดชองวางระหวางคนรวยและคนจน 
ตลอดจนความขัดแยงทางการเมือง และความรุนแรงของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต อันเปนสาเหตุใหเกิดการกออาชญากรรมท่ีมากข้ึน
และรุนแรงยิ่งข้ึน ดังน้ันจากยุทธศาสตรของการพัฒนาประเทศในดานสัญญาประชาคมใหม ท่ีมุงเนนการสรางสมดุลของสังคม ตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (2560-2564) จึงจําเปนท่ีตองเตรียมบุคลาการท่ีมีความรูดานนิติวิทยาศาสตร เพ่ือ
ชวยคลี่คลายปญหาดานอาชญากรรม และสรางความยุติธรรมในสังคม 
12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกจิของสถาบัน 

12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
 กรอบแนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตร คือ นักศึกษามีความรูดานนิติวิทยาศาสตร โดยสามารถนําความรูท้ังทางวิทยาศาสตร

และความรูทางกฎหมายมาประยุกตใชเพ่ือพิสูจนขอเท็จจรงิในคดีความไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม ท่ีมีแนวโนมในการเกิดความรุนแรงได ดังน้ันเพ่ือสรางสมดุลของสังคม ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (2560-2564) จึงจําเปนท่ีตองเตรียมบุคลาการท่ีมีความรูดานนิติวิทยาศาสตร ท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน
ท่ีตนเองสนใจ พรอมปฏิบัติงานจริง และมีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเปนประโยชนตอกระบวนการยุติธรรม ซึ่งจะสงผลดีตอประชาชนคน
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ไทยในทายท่ีสุด 
12.2  ความเกี่ยวของกับพันธกจิของสถาบัน 

 กรอบแนวคิดการปรับปรุงหลักสูตร สอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในดานตางๆ ดังน้ี (1) การผลิตบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค คือ เปนบัณฑิตพรอมใชงาน บัณฑิตมีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน และเปนบัณฑิตท่ีมีความรู ทักษะและทัศนคติท่ีดี (2) การ
วิจัยท่ีมุงสรางองคความรูใหม เพ่ือแกไขปญหาดานตางๆ และนําพามหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศดานวิชาการและวิจัย 
13. ความสัมพันธ (ถาม)ี กับหลักสูตรอ่ืน ท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 
 13.1 การบริหารหลักสูตร 

ไมม ี
 13.2  การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 

 ไมม ี
13.3  มีผูเรียนในสาขาอ่ืนรวมเรียนในรายวิชาของหลักสูตร 

ไมม ี

 
หมวดท่ี 2.  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลกัสูตร 
1.1 ปรัชญา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มุงผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรู
ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชานิติวิทยาศาสตรและสามารถประยุกตใชความรูใหมเพ่ือพัฒนางานและสังคมดวยกระบวนการวิจัย
เพ่ือใหสามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหมไดอยางมีอิสระ รวมท้ังมีความสามารถในการสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ 
เช่ือมโยงและบูรณาการศาสตรท่ีตนเช่ียวชาญกับศาสตรอ่ืนไดอยางตอเน่ือง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  

1.2 วัตถุประสงค 
หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีวัตถุประสงคเพ่ือผลิต

มหาบัณฑิตท่ีมีคณุสมบัตดิังน้ี 
(1) มีความรูความเขาใจอยางลึกซึงในหลักการและทฤษฎีสําคัญในสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร และสามารถประยุกตความรูใน

การทําวิจัยหรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพไดอยางมีมาตรฐานสากล 
(2) มีความสามารถในวิจัยหรือการจัดการโครงการทางวิชาการท่ีจะกอใหเกิดการพัฒนาความรูใหมหรือวิธีปฏิบัติงานใหมๆ 

ในสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร 
(3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห การสื่อสาร  การใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการ

สมัยใหม ท่ีจะนําไปสูการพัฒนาความรูและการนําไปใชประโยชนไดในวงกวาง 
(4) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมีภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตน

อยางมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

•  พัฒนาและอนุมตัิหลักสูตรใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 1 ป 
•  ปรับปรุงหลักสตูรทุกๆ 5 ป 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ความสําเร็จ 
1. การพัฒนาการเรยีนการสอน - สงเสริมการเรียนรูโดยใช e-learning 

เพ่ือใหนักศึกษาไดทบทวนเน้ือหาได
ตลอดเวลา 

- ระดับความรูท่ีผานการประเมิน 

2. การพัฒนานักศึกษา - สงเสริมทักษะ กระบวนการคิด
วิเคราะหในการแกปญหา โดยมี
อาจารยผูสอนเปนผูแนะนํา 

- สงเสริมใหมีการเรยีนรูนอกหองเรยีน 

- ระดับความรูท่ีผานการประเมินในภาคปฏิบัต ิ
- จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมการประชุม หรือ

การฝกอบรมท่ีจัดนอกหลักสตูร 

3. การเปลี่ยนแปลงจุดเนนของหลกัสูตร - หลักสตูรมุงเนนงานวิจยัท่ีสรางองค
ความรู และนวัตกรรม เพ่ือใชในงาน
นิติวิทยาศาสตร 

- จํานวนวิทยานิพนธท่ีเนนการสรางองคความรู 
และนวัตกรรม ในงานนิติวิทยาศาสตร 

4. การเพ่ิมเน้ือหาใหมท่ีสําคญั - สอดแทรกเน้ือหาใหมีความทันสมยั 
และเขากับสถานการณในปจจุบัน 

- จํานวนวิชาท่ีมีการปรับปรุงเน้ือหา 
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หมวดท่ี 3.  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
1.    ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
ระบบการจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค ซึ่งเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2559 หมวดท่ี 2 ขอ 7 หรือระเบียบท่ีจะปรับปรุงใหม 
1.2 การจัดการศึกษาภาคพิเศษ 

เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

ไมม ี

2. การดําเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาตน         เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 
ภาคการศึกษาปลาย      เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 
ภาคการศึกษาพิเศษ      เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม (ถามี) 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
(1) ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแกน วาดวย การศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  หมวดท่ี 5 ขอ 21 หรือ

เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีปรับปรุงใหม 
(2) เปนผูสาํเรจ็ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรบัณฑติทางวิทยาศาสตร 
(3) หากมีคุณสมบัติไมตรงตามขอ (2) ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
(4) แผนการศึกษาของหลักสูตรนิติวิทยาศาสตรเปน แผน ก คือแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ 

(4.1) แผน ก แบบ ก1 ผูมีสิทธิ์สมัครเขาศึกษาตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
(4.1.1) ผูมีสิทธ์ิสมัครเขาศึกษาตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาหรือคาดวาจะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิทยา

ศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร หรือปริญญาบัณฑิตสาขาวิชา
ใกลเคียง ดวยคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.25 หรือมีประสบการณในการทําวิจัยและมีผลงานวิจัย
ตีพิมพในระดับนานาชาติหรือในประเทศอยางนอย 1 เรื่อง  

(4.1.2) การพิจารณาเทียบความใกลเคียงสาขาวิชาอ่ืนๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
(4.1.3) ผูท่ีไมมีคุณสมบัติตรงตามท่ีกลาวไวตามขางตนอาจไดรับพิจารณาใหสมัครเขาศึกษาได ท้ังน้ีข้ึนอยูกับดุลย

พินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือกของสาขาวิชา และ/หรือ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร 

(4.2) แผน ก แบบ ก 2 ผูมีสิทธิ์สมัครเขาศึกษาตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
(4.2.1) ผูมีสิทธ์ิสมัครเขาศึกษาตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาหรือคาดวาจะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา วิทยา

ศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร หรือปริญญาบัณฑิตสาขาวิชา
ใกลเคียง ดวยคะแนนเฉลี่ยไมตากวา 2.50  

(4.2.2) การพิจารณาเทียบความใกลเคียงสาขาวิชาอ่ืนๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
(4.2.3) ผูท่ีไมมีคุณสมบัติตรงตามท่ีกลาวไวตามขางตนอาจไดรับพิจารณาใหสมัครเขาศึกษาได ท้ังน้ีข้ึนอยูกับดุลย

พินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือกของสาขาวิชา และ/หรือ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร 

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 
(1) นักศึกษาท่ีเขาศึกษาในหลักสูตรอาจมีพ้ืนฐานการเรียนรูท่ีแตกตางกัน เน่ืองจากนักศึกษาจบการศึกษาจากตางสถาบัน 

และ/หรือตางสาขาวิชา  
(2) นักศึกษาบางสวนอาจมีผลการสอบทักษะภาษาอังกฤษต่ํากวาเกณฑมาตรฐานความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ

สําหรับนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต (ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี 67/2559) 
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2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนกัศึกษาในขอ 2.3 
(1) นักศึกษาท่ีจะเขาการศึกษาจําเปนตองปรับพ้ืนฐานความรูทางนิติวิทยาศาสตร โดยลงทะเบียนวิชาเลือกเพ่ิมเติมตาม

คําแนะนําของกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือเสริมความรูตามความเหมาะสม 
(2) นักศึกษาท่ีมีผลการสอบทักษะภาษาอังกฤษต่ํากวาเกณฑท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด จะตองเขาทดสอบภาษาอังกฤษ 

KKU-AELT ของคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งหากไดผลสอบไมผานเกณฑ จะตองเขาอบรมทักษะ
ภาษาอังกฤษและสอบใหมจนผานเกณฑ กอนการสอบวิทยานิพนธ 

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

 แผน ก แบบ ก 1  

 
จํานวนนักศึกษา 

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

ปท่ี 1 5 5 5 5 5 

ปท่ี 2 - 5 5 5 5 

รวม 5 10 10 10 10 

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - 5 5 5 5 

 แผน ก แบบ ก 2      

 
จํานวนนักศึกษา 

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

 2560 2561 2562 2563 2564 

 ปท่ี 1 20 20 20 20 20 

 ปท่ี 2 - 20 20 20 20 

 รวม 20 40 40 40 40 

 คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - 20 20 20 20 

2.6 งบประมาณตามแผน 

 
ประมาณการรายรับ 

ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

คาธรรมเนียมการศึกษา 625,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 

รวมรายรับ 625,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 

 
ประมาณการรายจาย 

ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

งบดําเนินงาน (คาตอบแทน ใชสอย
และวัสดุ) 

525,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 

งบครุภัณฑ 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

รวมรายจาย 625,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 

ประมาณการคาใชจายตอหัวนักศึกษาตอหลักสูตร =          100,000              บาท 

2.7 ระบบการศึกษา 
เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดท่ี 2 ทุกขอ  และหมวดท่ี 3 

ขอ 11.2 และ 21.2 (ในภาคผนวกท่ี 5) หรือเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีปรับปรุงใหม 
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

ใหเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน  (ฉบับท่ี 23/2560)  เรื่อง  การเทียบโอนรายวิชาและ   คา
คะแนนของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา จากการศึกษาในระบบ และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการลงทะเบียนเรียนขาม
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 หรือเปนไปตามระเบียบและประกาศท่ีจะปรับปรุงใหม 
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหนวยกิต 
แผน ก แบบ ก1                     รวมตลอดหลักสูตร   36 หนวยกิต 
แผน ก แบบ ก2                     รวมตลอดหลักสูตร   36 หนวยกิต 

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 
                 จํานวนหนวยกิต 

  แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2  

 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสตูร 36 36  

1)  หมวดวิชาบังคับ 2 (ไมนับหนวยกิตวิชา
สัมมนา) 

22 (ไมนับหนวย
กิตวิชาสัมมนา) 

 

2)  หมวดวิชาเลือก  - 4  

3)  วิชาวิทยานิพนธ 36 12  

4)  วิชาการศึกษาอิสระ  - -  

 
           3.1.3  รายวิชา 

3.1.3.1 หมวดวิชาบังคับ 
นักศึกษา แผน ก แบบ ก1 ใหลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังตอไปนี้ จํานวน 2 หนวยกิต 

∗∗SC 017 891    การสมัมนาทางนิติวิทยาศาสตร I 1 (1-0-2) 

                        Seminar in Forensic Science I  

∗∗SC 017 892    การสมัมนาทางนิติวิทยาศาสตร II 1 (1-0-2) 

                        Seminar in Forensic Science II  
หมายเหต:ุ วิชาสัมมนาท้ัง 2 รหัสวิชา ประเมินผลการเรยีนเปนแบบ S และ U  

นักศึกษา แผน ก แบบ ก2 ใหลงทะเบียนเรียนจากรายวิชาดังตอไปนี้ จํานวน 22 หนวยกิต 
 

∗∗SC 017 701 กฎหมายและจริยธรรมสําหรบันิตวิิทยาศาสตร         3 (3-0-6) 

 Law and Ethics for Forensic Science 

∗∗SC 017 702 การตรวจสถานท่ีเกิดเหต ุ 2 (2-0-4) 

 Crime Scene Investigation 

∗∗SC 017 703 สถิติสาํหรับนิติวิทยาศาสตร 3 (3-0-6) 

 Statistics for Forensic Science 

∗∗SC 017 711 นิติชีววิทยา I 3 (2-2-5) 

 Forensic Biology I 

∗∗SC 017 712 นิติชีววิทยา II                                                                    3 (2-2-5) 

 Forensic Biology II 

∗∗SC 017 713 นิติเคมีและหลักฐานท่ีเห็นไดดวยกลองจุลทรรศน 3 (2-2-5) 

 Forensic Chemistry and Microscopic Evidence 

∗∗SC 017 714 เครื่องมือวิเคราะหสําหรับนิติวิทยาศาสตร              3 (2-2-5) 

 Analytical Instruments for Forensic Science 

∗∗SC 017 891    การสัมมนาทางนิติวิทยาศาสตร I 1 (1-0-2) 

                        Seminar in Forensic Science I 

∗∗SC 017 892    การสัมมนาทางนิติวิทยาศาสตร II 1 (1-0-2) 

                        Seminar in Forensic Science II 
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3.1.3.2  หมวดวิชาเลือก 
นักศึกษา แผน ก แบบ ก2 ใหลงทะเบียนเรียนจากรายวิชาดังตอไปนี้ หรือรายวิชาท่ีเปดเพ่ิมเติมภายหลัง จํานวน 

4 หนวยกิต 

∗∗SC 017 704 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรับนิติวิทยาศาสตร 2 (2-0-4) 

 Information Technology Management for Forensic Science 

∗∗SC 017 721 การระบุบุคคล                             2 (2-0-4) 

 Personal Identification 
  

∗∗SC 017 722 พิษวิทยาทางนิติวิทยาศาสตร                              2 (2-0-4) 

 Toxicology in Forensic Science 

∗∗SC 017 723 การตรวจพิสูจนอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน          2 (2-0-4) 

 Firearms and Ammunition Examination 

∗∗SC 017 724 การถายภาพตามหลักนิติวิทยาศาสตร  2 (2-0-4) 

 Photography  In  Forensic  Science  

∗∗SC 017 725 การตรวจพิสูจนลายพิมพน้ิวมือ                           2 (2-0-4) 

 Fingerprint Examination 

∗∗SC 017 726 การตรวจเอกสารท่ีนาสงสยั 2 (2-0-4) 

 Questioned Document Examination   

∗∗SC 017 727 การวิเคราะหสารเสพตดิและแอลกอฮอล 2 (2-0-4) 

 Analysis of Narcotic Drugs and Alcohol 

∗∗SC 017 728 อาชญากรรมไซเบอร                                        2 (2-0-4) 

 Cyber Crime 

∗∗SC 017 729 เรื่องคัดสรรทางนิติวิทยาศาสตร                          2 (2-0-4) 

 Selected Topics in Forensic Science 

∗∗SC 017 730 วัตถุระเบิด                                                   2 (2-0-4) 

 Explosive 

∗∗SC 017 731 ชีวเคมีสําหรับนิติวิทยาศาสตร                            2 (2-0-4) 

 Biochemistry for Forensic Science 

                    ∗∗SC 017 732 นิติเวชศาสตรสาํหรับนิติวิทยาศาสตร 2 (2-0-4) 

 Forensic Medicine for Forensic Science 

 ∗SC 017 733 นิติวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 2 (2-0-4) 

 Environmental Forensic Science 

 ∗SC 017 734 ระเบียบวิธีวิจยั 2 (2-0-4) 

 Research Methodology 

 ∗SC 017 735 นิติพฤกษศาสตร 2 (2-0-4) 

 Forensic Botany  

 ∗SC 017 736 ธรณีวิทยาและหลักฐานจากดินในนิติวิทยาศาสตร 2 (2-0-4) 

 Geology and soil evidence in forensic science 

 ∗SC 017 737 เทคนิคในการสืบสวนสอบสวน 2 (2-0-4) 

 Investigation Techniques 
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3.1.3.3 วิชาวิทยานิพนธ 

สําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 

∗∗SC 017 898    วิทยานิพนธ 
                                             Thesis 

36 หนวยกิต 

สําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 

∗∗SC 017 899    วิทยานิพนธ 
                                             Thesis 

12 หนวยกิต 

 

คําอธิบายระบบรหัสวิชา 
รหัสวิชาใชตามระบบของมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยรหัสวิชาของคณะวิทยาศาสตร ประกอบดวยตัวอักษร

ภาษาอังกฤษ 2 ตัว ตามดวยตัวเลข จํานวน 6 หลัก SC xxx xxx โดยมีความหมายดังน้ี  
 
 ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 2 ตัวแรก แสดง อักษรยอช่ือคณะวิทยาศาสตร 
 ตัวเลขหลักท่ี 1 และ หลักท่ี 2 แสดง รหัสหลักสตูรนิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตร 
 ตัวเลขหลักท่ี 3 แสดง ระดับของวิชา  
   เลข 7 และ 8 หมายถึงวิชาในระดบับัณฑิตศึกษาข้ันปริญญา

โท 
 ตัวเลขหลักท่ี 4 หลักท่ี 5 และ หลกัท่ี 6 แสดง ลําดับท่ีของรายวิชา 
 เฉพาะตัวเลขลําดับท่ี 5 มีความหมายดังน้ี 
 0 หมายถึง วิชาข้ันพ้ืนฐาน 
 1 หมายถึง วิชาวิทยาศาสตร 
 2 หมายถึง วิชาเฉพาะดาน 
 3 หมายถึง วิชาอ่ืนๆ 
 9 หมายถึง วิชาในหมวดสัมมนา และวิทยานิพนธ 

3.1.4  ตัวอยางแผนการศึกษา 
 ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต 

   แผน ก  แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2  

 ∗∗SC 017 701 กฎหมายและจริยธรรมสําหรบันิตวิิทยาศาสตร - 3 (3-0-6)  

  Law and Ethics for Forensic Science    

 ∗∗SC 017 702 การตรวจสถานท่ีเกิดเหต ุ -  2 (2-0-4)  

  Crime Scene Investigation    

 ∗∗SC 017 711 นิติชีววิทยา I -  3 (2-2-5)  

  Forensic Biology I    

 ∗∗SC 017713 นิติเคมีและหลักฐานท่ีเห็นไดดวยกลองจุลทรรศน - 3 (2-2-5)  

  Forensic Chemistry and Microscopic Evidence    

 SC 017 XXX วิชาเลือกทางนิติวิทยาศาสตร I -  2 (2-0-4)  

  Elective in Forensic Science I    

 ∗∗SC 017 898 วิทยานิพนธ 11 -  

  Thesis    
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  รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 11 13  

  รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 11 13  

 
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต 

   แผน ก  แบบ ก1  แผน ก แบบ ก2  

 ∗∗SC 017 703 สถิติสาํหรับนิติวิทยาศาสตร -  3 (3-0-6)  

  Statistics for Forensic Science    

 ∗∗SC 017 712 นิติชีววิทยา II  3 (2-2-5)  

  Forensic Biology II    

 ∗∗SC 017 714 เครื่องมือวิเคราะหสําหรับนิติวิทยาศาสตร -  3 (2-2-5)  

  Analytical Instruments for Forensic Science    

     SC 017 XXX วิชาเลือกทางนิติวิทยาศาสตร II -  2 (2-0-4)  

  Elective in Forensic Science II    

 ∗∗SC 017 898 วิทยานิพนธ 11 -  

  Thesis    

  รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 11 11  

  รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 22 24  

  
ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 
หนวยกิต 

   แผน ก  แบบ ก 1    แผน ก แบบ ก 2  

 ∗∗SC 017 891 การสัมมนาทางนิติวิทยาศาสตร I 1 (1-0-2)  1 (1-0-2)  

  Seminar for Forensic Science I (ไมนับหนวยกิต) (ไมนับหนวยกิต)  

 ∗∗SC 017 898 วิทยานิพนธ 7 -  

  Thesis    

 ∗∗SC 017 899 วิทยานิพนธ - 8  

  Thesis    

  รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 8 9  

  รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 29 32  
 

 ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต 

   แผน ก  แบบ ก 1    แผน ก แบบ ก 2  

 ∗∗SC 017 892 การสัมมนาทางนิติวิทยาศาสตร II 1 (1-0-2)   1 (1-0-2)  

  Seminar for Forensic Science II (ไมนับหนวยกิต) (ไมนับหนวยกิต)  

 ∗∗SC 017 898 วิทยานิพนธ 7 -  

  Thesis    

 ∗∗SC 017 899 วิทยานิพนธ - 4  

  Thesis    

  รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 8 5  

  รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 36 36  
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา  

 ∗∗SC 017 701 กฎหมายและจริยธรรมสําหรับนติิวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 

  Law and Ethics for Forensic Science  

  เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี  

       หลักการพ้ืนฐานของกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมการพิสูจนหลักฐาน กฎห มายและความเปนธรรมใน
สังคมวิชาชีพกฎหมายและจรรยาบรรณของนักกฎหมายนิติวิทยาศาสตรในกระบวนการยุติธรรม พยานผูเช่ียวชาญแนวคดิ
มาตรฐาน ของงานนิติวิทยาศาสตรจริยธรรมสําหรับการประกอบวิชาชีพนิติวิทยาศาสตรจรยิธรรมการวิจัยในสัตว จรยิธรรม
การวิจัยในมนุษย 

      Basic principle of laws, jurisdiction process, criminalistics, laws and social justice, laws 
professionals and moral of lawyers, forensic Science in Jurisdiction process, expert witness, standard 
concepts of forensic science, ethics for forensic science professionals, animal research ethics, human 
research ethics 

 

 ∗∗SC 017 702 การตรวจสถานท่ีเกิดเหตุอาชญากรรม 2(2-0-4) 

  Crime Scene Investigation   

  เง่ือนไขของรายวิชา: ไมม ี  

        ความสําคัญของสถานท่ีเกิดเหตุอาชญากรรม การปองกันพยาน หลักฐานและสถานท่ีเกิดเหตุ
อาชญากรรม การจําแนกชนิดพยานหลักฐาน แหลงของพยานหลักฐาน การบันทึกสถานท่ีเกิดเหตุอาชญากรรม การตรวจ
สถานท่ีเกิดเหตุและวัตถุประสงคของการตรวจ การตรวจหาพยานหลักฐานในสถานท่ีเกิดเหตุอาชญากรรม การเก็บรวบรวม
พยานหลักฐาน การแปลผลพยานหลักฐาน การวิเคราะหความสัมพันธของวัตถุพยานในสถานท่ีเกิดเหตุอาชญากรรม การใช
ประโยชนจากพยานหลักฐานกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบและเก่ียวของ แนวปฏิบัติในการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุอาชญากรรมท่ีมี
การรักษาสถานท่ีเกิดเหตุอาชญากรรมและการตรวจเก็บพยานชนิดตางๆ 

   Significance of crime scene, evidence and crime scene protection, classification of 
evidence types, sources of evidence, memorandum of crime scene, crime scene investigation and its 
objective, evidence investigation in crime scene, evidence collection, interpretation of evidence of 
correlation evidences correlation analysis in crime scene, use of evidences to responsible and related 
organizations, guidelines on the crime scene investigationwith crime scene protection and evidences 
collection 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ∗∗SC 017 703 สถิติสําหรับนิติวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 

  Statistics for Forensic Science  

  เง่ือนไขของรายวิชา: ไมม ี  

        ความรูท่ัวไปทางสถิติ การวัดและการเก็บรวบรวมขอมูล การสรางและการวัดคุณภาพของเครื่องมือท่ี
ใชเก็บรวบรวมขอมูล การสุมเลือกหนวยตัวอยางและการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง ความนาจะเปน การประมาณคา การ
ทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหอโนวา การวิเคราะหสหสัมพันธและสมการถดถอย การวิเคราะหขอมูลเชิงจําแนก การ
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 วิเคราะหตัวแปรเชิงพหุ การวิเคราะหอนุกรมเวลา การเลือกใชเทคนิคทางสถิติ การใชโปรแกรมทางสถิติในการวิเคราะห
ขอมูล 

         General knowledge of statistics, measurement and data collection, creating and 
measuring the quality of the instruments used to collect data, the randomly selected sample and 
determine sample size, probability, estimation, hypothesis testing, ANOVA, correlation and, regression 
analysis, categorical data analysis, multivariate analysis, time series analysis, the use of statistical 
techniques, statistical  analyze the data by statistical software 
 

 

 

 

 ∗∗SC 017 704 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนิติวิทยาศาสตร  2(2-0-4) 

  Information Technology Management for Forensic Science 

  เง่ือนไขของรายวิชา: ไมม ี  

        ระบบคอมพิวเตอรและบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ ปญหาอาชญากรรมทางไซเบอร บทบาท
ของประธานฝายสารสนเทศ กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานฝายสารสนเทศและการจัดการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การเตรียมการและการพัฒนาแผนแมบททางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      Computer systems and roles of information technology, cyber crime problems, roles 
of chief information officer, information technology strategies, chief information officer and management 
of information technology department, preparation and development of information technology master 
plans 

 

 ∗∗SC 017 711 นิติชีววิทยา I  3(2-2-5) 

  Forensic Biology I  

  เง่ือนไขของรายวิชา: ไมม ี  

        กรด เบส บัฟเฟอร สารชีวโมเลกุลและหลักการวิเคราะหทางนิติวิทยาศาสตร เซลล และองคประกอบ 
ระบบเลือด ภูมิคุมกันวิทยา เซรุมวิทยา เทคนิคทางเซรุมวิทยาและการประยุกตใชทางนิติวิทยาศาสตร ภาคปฏิบัติการ การ
เตรียมสารละลายและบัฟเฟอร การวิเคราะหสารชีวโมเลกุลชนิดตางๆ ในเชิงคุณภาพและปริมาณ การตรวจคราบอสุจิ การ
ตรวจหาหมูเลือด การระบุชนิดของเลือดดวยเทคนิคทางเซรุมวิทยา การวิเคราะหโปรตีนดวยเทคนิค PAGE และ Western 
blot การวิเคราะหระดับยาในเลือดดวยเทคนิคทางเซรุมวิทยา 

       Acid, base, buffer, biomolecules and analytical principles in forensic science, cell and  
component, blood system, immunology, serology, techniques in serology and applicationsin forensic 
science practice session: preparations of solutions and buffers, qualitative and quantitative analysis of 
biomolecules, semen stains examination, blood group examination, species identification of blood by 
using serology technique, protein analysis by PAGE and Western blot technique, analysis of drug level in 
blood by using techniques in serology 

 ∗∗SC 017 712 นิติชีววิทยา II 3(2-2-5) 

  Forensic Biology II   

  เง่ือนไขของรายวิชา: ไมม ี  

       ชีวเคมี พันธุศาสตรและดีเอ็นเอในนิติวิทยาศาสตร วัตถุพยานทางชีวภาพ วิธีวิเคราะหดีเอ็นเอในวัตถุ
พยานทางชีวภาพ โดยการวิเคราะหผลดีเอ็นเอ การใชพันธุศาสตรสถิติและฐานขอมูล และนิติกีฏวิทยา ภาคปฏิบัติการ การ
สกัดดีเอ็นเอจากวัตถุพยานทางชีวภาพ การระบุแหลงท่ีมาของวัตถุพยานและการระบุเพศดวยเทคนิคพีซีอาร การวิเคราะห
ตําแหนง STR บนออโตโซมและโครโมโซมวายการรายงานผลการวิเคราะหดีเอ็นเอดวยหลักทางพันธุศาสตรประชากร และ
การประมาณระยะเวลาการตายจากหนอนแมลงวัน 
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       Biochemistry, genetics and DNA in forensic science, biological evidence, DNA analysis 
of biological evidence, DNA results analysis by using statistically genetics and database and 
forensicentomology practice session: DNA extraction from biological evidence, identification of 
biologicalevidence’s source and sex identification by PCR technique, STR analysis on autosomal DNA 
andY chromosome, Report data of DNA analysis based on population genetics and estimation of 
deathby fly worm 

 
 ∗∗SC 017 713 นิติเคมีและหลกัฐานท่ีเห็นไดดวยกลองจลุทรรศน 3(2-2-5) 

  Forensic Chemistry and Microscopic Evidence  

  เง่ือนไขของรายวิชา: ไมม ี  

                            ความรูพ้ืนฐานของกลองจุลทรรศน การเตรียมตัวอยาง การใชกลองจุลทรรศน กลองจุลทรรศน
อิเล็กตรอนแบบสองกราด และแบบสองผานในทางนิติวิทยาศาสตร การพิสูจนเอกลักษณของขนมนุษย ขนสัตวเสนใย
ธรรมชาติ เสนใยสังเคราะห โครงสรางเสนใย การตรวจสี ดิน และ ฝุน ภาคปฏิบัติการ การฝกการตรวจสอบเสนผม เสนขน
ของคนและสัตว การวิเคราะหลักษณะโครงสรางของเสนใยธรรมชาติและเสนใยสังเคราะห การจําแนกชนิดของเสนใย การ
ตรวจสี ดิน แรธาตุ ฝุนและการวิเคราะหตัวอยางดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด 

       Basic knowledge of microscope, sample preparation  uses of  light microscope, 
scanning and transmission electron microscopes in forensic science; identification of  human hair, animal 
hair,natural fiber, synthetic fiber, fiber structures, examination of paint, soil and dust practice session: 
human and animal hair examination, analysis of natural and syntheticfiber structures, characterization of 
fiber types, examination of color, soil, element, dust and sample analysis by scanning electron 
microscope 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ∗∗SC 017 714 เคร่ืองมือวิเคราะหสําหรับนิติวิทยาศาสตร 3(2-2-5) 

  Analytical Instruments for Forensic Science  

  เง่ือนไขของรายวิชา: ไมม ี  

        การประยุกตสเปกโทรสโคป แมสสเปกโทรสโคป โครมาโทรกราฟฟ อะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทร
โฟโตเมทรี เครื่องมือท่ีเก่ียวของกับรงัสีเอ็กซนิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซ (เอ็นเอ็มอาร) ดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิงแคลอรี
เมทรี (ดีเอสซี) อันดักทีฟลีคัปเปลพลาสมา (ไอซีพี) ในทางนิติวิทยาศาสตร การวัดสมบัติทางกายภาพ การควบคุมคุณภาพ
หองปฏิบัติการ ภาคปฏิบัติการ การแยกและการวิเคราะหโดยโครมาโตกราฟ อะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตเมทรี 
เครื่องมือท่ีเก่ียวของกับรังสีเอ็กซนิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซ (เอ็นเอ็มอาร) ดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิงแคลอรีเมทรี (ดีเอสซี) 
อันดักทีฟลีคัปเปลพลาสมา (ไอซีพี) ในทางนิติวิทยาศาสตร การวัดสมบัติทางกายภาพและเครื่องมืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของการ
อภิปรายในหัวขอท่ีเก่ียวของ และการควบคุมคุณภาพหองปฏิบัตการ 
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       Applications of spectroscopy, mass spectroscopy, chromatography, atomic 
absorptionspectrophotometry, X-ray related instruments, nuclear magnetic resonance (NMR), 
differentialscanning calorimetry (DSC), inductively couple plasma (ICP) in forensic science, measurement 
and physical property, laboratory quality control practice session: Isolationand analysis by 
chromatography, atomicabsorptionspectrophotometry, X-ray related instruments, nuclear magnetic 
resonance (NMR), differential scanning calorimetry (DSC), inductively couple plasma (ICP), and 
measurement physical property, discussion in related topic and laboratory quality control 
 

 ∗∗SC 017 721 การระบุบุคคล 2(2-0-4) 

  Personal Identification  

  เง่ือนไขของรายวิชา: ไมม ี  

        การพิสูจนบุคคลจากภาพถาย ลายพิมพน้ิวมือ ฝามือ ฝาเทา ลายมือเขียน ระดับสติปญญาเสียงและ
การออกเสียง เสื้อผา การแตงกาย เพศ ทาทางการเดิน ผิว เน้ือเยื่อตา ผม ฟน โครงกระดูกรอยสัก หมูเลือด ดีเอ็นเอ 

       Personal identification from photos, fingerprints, palms, soles, hand writing, 
intelligency,voice and pronunciation, cloths, dressing, gender, walking, skins, tissue, eyes, hair, teeth, 
skeleton,tattoo, blood group, DNA 

 

 ∗∗SC 017 722 พิษวิทยาทางนิติวิทยาศาสตร 2(2-0-4) 

 Toxicology in Forensic Science  

 เง่ือนไขของรายวิชา: ไมม ี  

       อันตราย กลไกการออกฤทธ์ิ ความเปนพิษ การเก็บตัวอยางและการกันเสียเพ่ือตรวจวิเคราะหการ
วิเคราะหและการแปลผลของสารกําจดัศัตรพืูช โลหะหนัก ตัวทําละลาย สารเติมแตง และสารปนเปอนในอาหาร พืชพิษและ
สัตวพิษ สารท่ีนํามาใชในทางท่ีผิด พิษจากยาและอาการท่ีไมพึงประสงคท่ีเกิดจากยา 

       Hazards, mechanism, toxicity, sample collection and preservation, determination 
andinterpretation of pesticides, heavy metals, solvents, food additives and contaminants, toxic 
plantsand animals, substance abuse, drug toxicity and adverse drug reactions 

 
 
 
 

 ∗∗SC 017 723 การตรวจอาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปน 2(2-0-4) 

 Firearms and Ammunition Examination  

 เง่ือนไขของรายวิชา: ไมม ี  

       ความหมายของอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน ประเภทและขนาดของอาวุธปน องคประกอบของ
กระสุนปน ประเภทและองคประกอบของดินขับ ชนวนทายกระสุนปน เขมาดินปน วิถีกระสุนปนการประเมินระยะยิง 

       Definition of gun and ammunition, type and caliber of gun, composition of gun 
bullet,type and composition of propellant, primer, gunshot residue, trajectory of bullet, evaluation 
ofshooting range 

 

 ∗∗SC 017 724 การถายภาพตามหลักนิติวิทยาศาสตร 2(2-0-4) 

  Forensic Photography  

  เง่ือนไขของรายวิชา: ไมม ี  
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 ความสําคัญของการถายภาพ หลักเบ้ืองตนในการถายภาพ การถายภาพในเวลากลางวันการถายภาพใน
เวลากลางคืน การถายภาพสถานท่ีเกิดเหตุ วัตถุพยานและรองรอยตางๆ  การถายภาพบุคคลการถายภาพระยะใกล   การ
ถายภาพพาโนรามา 

Significance of photography, elementary principle in photography, photography at 
day,photography at night, photography of crime scenes, evidences and toolmarks, portrait 
photography,close-up photography, panorama photography 

 

 ∗∗SC 017 725 การตรวจพิสูจนลายพิมพนิ้วมือ 2(2-0-4) 

  Fingerprint Examination  

  เง่ือนไขของรายวิชา: ไมม ี  

        ความสําคัญของลายเสนในลายพิมพน้ิวมือ หลักการพ้ืนฐานเก่ียวกับลายพิมพน้ิวมือการจําแนก
ประเภทของลายพิมพน้ิวมือ การพิสูจนลายพิมพน้ิวมือ การหารอยลายพิมพน้ิวมือแฝงดวย 

          The importance of ridge in fingerprints, fundamental principles of fingerprints, 
classification of fingerprints, fingerprint identification, chemical development of latent fingerprints, 
automated fingerprints identification systems (AFIS) 

 

 ∗∗SC 017 726 การตรวจเอกสารท่ีนาสงสัย 2(2-0-4) 

  Questioned Documents Examination  

  เง่ือนไขของรายวิชา: ไมม ี  

        การตรวจวัตถุพยานประเภทเอกสาร การตรวจพิสูจนสแตมปหรือตราประทับ หรือแมพิมพตัวอยาง
เอกสารท่ีนาสงสัย การถายภาพวัตถุพยานประเภทเอกสาร 

       Questioned documents examination, stamp or mold examination, sample of 
questioned documents, document photography 

 
 
 
 
 

 ∗∗SC 017 727 การวิเคราะหสารเสพติดและแอลกอฮอล 2(2-0-4) 

  Analysis of Narcotic Drug and Alcohol  

  เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี  

        ประเภทของแอลกอฮอล การดูดซึมเขารางกาย การขับออกจากรางกาย การวิเคราะหแอลกอฮอล   
การแสดงฤทธ์ิของแอลกอฮอล แอลกอฮอลและอาชญากรรม ประเภทของสารเสพติดการออกฤทธ์ิและการวิเคราะหสารเสพ
ติด 

      Alcohol type, absorption into body, discretion from body, alcohol analysis, 
alcoholactivity, alcohol and crime, type of narcotic, activity and analysis of narcotic 
 

 ∗∗SC 017 728 อาชญากรรมไซเบอร 2(2-0-4) 

  Cyber Crime  

  เง่ือนไขของรายวิชา: ไมม ี  
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          ประเภทของอาชญากรรมไซเบอร ความปลอดภัยของระบบการสืบสวนคอมพิวเตอร ภาพและการ
สําเนาภาพทางคอมพิวเตอร การวิเคราะหสื่อคอมพิวเตอรทางนิติวิทยาศาสตร กฎหมายท่ีเก่ียวของ ฮารดแวรและซอฟทแวร 
การตั้งหนวยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร   สิ่งจําเปนและการจัดหองปฏิบัติการอาชญากรรมคอมพิวเตอร   การนําเสนอ
หลักฐานดิจิตอลตอศาล 

         Types of cyber criminal, computer investigative security issues, computer hard 
driveimaging and duplication, computer media forensic analysis, law enforcement hardware and 
software tools, establishing a computer crime unit, computer crime laboratory requirement and 
setup,presentation of digital evidence in court 

 

 ∗∗SC 017 729 เร่ืองคัดสรรทางนิติวิทยาศาสตร 2(2-0-4) 

  Selected Topics in Forensic Science  

  เง่ือนไขของรายวิชา: ไมม ี  

  เปนหัวขอบรรยายท่ีนาสนใจในปจจุบันทางนิติวิทยาศาสตร  

  Currently interesting topics in forensic science 
 

 

 ∗∗SC 017 730 วัตถุระเบิด 2(2-0-4) 

  Explosives  

  เง่ือนไขของรายวิชา: ไมม ี  

        หลักการพ้ืนฐานของวัตถุระเบิด และระเบิดแสวงเครื่อง การตรวจสถานท่ีเกิดเหตุการเก็บวัตถุพยาน
หลังเหตุการณระเบิดศึกษาคนควาวิธีการท่ีใชในการตรวจจับและการวิเคราะหวัตถุระเบิดการจัดการในเรื่องการขูวางระเบิด
และการวางแผนเพ่ือความปลอดภัย 

        Basic principle of explosive and improvised explosive devices, post blast 
sceneinvestigations, collection of post blast evidences, survey of methods used for the detection 
andanalysis of explosive, bomb threat management and physical security planning 

 
 
 

 ∗∗SC 017 731 ชีวเคมีสําหรับนิติวิทยาศาสตร 2(2-0-4) 

  Biochemistry for Forensic Science  

  เง่ือนไขของรายวิชา: ไมม ี  

        กรด-เบส ระบบบัฟเฟอร สารชีวโมเลกุล และหลักการวิเคราะหในเซลลและองคประกอบของเซลลดี
เอ็นเอและการถายทอดทางพันธุกรรม ระบบเลือดและระบบประสาทสําหรับงานดานนิติวิทยาศาสตร 

       Acid-base, buffer system, biomolecules and principle analysis, cell and its 
components,DNA and genetic inheritance, blood system and nerve system for forensic science 

 
 ∗∗SC 017 732 นิติเวชศาสตรสําหรับนิติวิทยาศาสตร 2(2-0-4) 

  Forensic Medicine for Forensic Science  

  เง่ือนไขของรายวิชา: ไมม ี  

        หลักพ้ืนฐานทางนิติจิตเวชศาสตร นิติเวชศาสตรและบทบาทของนิติพยาธิวิทยาในการสืบสวนคดี
อาชญากรรม และการตาย การสังเกตการณจากการตรวจชันสูตรพลิกศพและการผาศพเพ่ือหาสาเหตุและพฤติการณการ
ตาย 
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        Basic principles of forensic psychiatry, forensic medicine, and the role of forensic 
pathology in the investigation of crime and death. Observation made at a post-mortem examination and 
autopsy for investigatingthe causes and manners of death 
 

 ∗SC 017 733 นิติวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 2(2-0-4) 

  Environmental Forensic Science  

  เง่ือนไขของรายวิชา: ไมม ี  

        การประยุกตศาสตรทางชีววิทยา เคมี และวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม การวิเคราะหผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมและสุขภาพมนุษย ตัวบงช้ีทางชีวภาพ การกระจายตัวและการปนเปอนในสิ่งแวดลอม กฏหมายและมาตรฐานใน
การควบคุมมลพิษ กรณีศึกษาปญหานิติวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมระดับภูมิภาค ระดับชาติและระดับโลก 

       Application of biology, chemistry and environmental science, effects analysis on 
environment and human health, biomarkers, distribution and contamination inenvironment, laws and 
standards of pollution control, case studies of environmental forensic sciencein local, national and 
global problems 

 

 ∗SC 017 734 ระเบียบวิธีวิจัย 2(2-0-4) 

  Research Methodology  

  เง่ือนไขของรายวิชา: ไมม ี  

          ประเภทของการวิจัยและกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร การสืบคนและทบทวนวรรณกรรม การ
กําหนดปญหา การวางแผนการวิจัย การเตรียมขอเสนอโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยและการประเมินผล การ
นําเสนอผลงานวิจัย คุณธรรมและจริยธรรมการวิจัยในทางนิติวิทยาศาสตร 

         Types of research and research methodology in forensic science, literaturesearch and 
review, problem designation, research plan, preparation of research proposal report and evaluation, 
research presentation, moral and ethics in forensic science 

 

 ∗SC 017 735 นิติพฤกษศาสตร 2(2-0-4) 

  Forensic Botany  

  เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี  

        นิติพฤกษศาสตรข้ันแนะนํา ชีววิทยาพ้ืนฐานของพืช โครงสรางและหนาท่ีของเซลลพืช รูปแบบการ
สืบพันธุของพืช ความหลากหลายของพืช ประเภทของนิติพฤกษศาสตรการประยุกตใชในการตรวจอาชญากรรม ขอพึงระวัง
สําหรับการใชวัตถุพยานประเภทพืชทางนิติวิทยาศาสตร 

        Introduction to forensic botany, basic biology of plant, structure and function of plant 
cell,mode of plant reproduction, plant diversity, types of forensic botany, applications in criminal 
investigation, considerations for the use of forensic botanical evidence 

 

 ∗SC 017 736 ธรณีวิทยาและหลักฐานจากดินในนิติวิทยาศาสตร 2(2-0-4) 

  Geology and soil evidence in forensic science  

  เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี  

     บทนําธรรมชาตแิละการพัฒนาของธรณีวิทยาในทางนิติวิทยาศาสตร ภูมิศาสตรโทโปกราฟฟ วัสดุโลก
และวัสดุท่ีเก่ียวของ วัตถุท่ีสรางโดยมนุษย สมบัติของดินและอินทรียสาร การเก็บตัวอยางและการจัดการ  

      Introduction, the nature and development of forensic geology, topographic, earth 
materialsand their associations, anthropogenic materials, properties of soil and organic matter, sampling 
and sample management  
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 ∗SC 017 737 เทคนิคในการสืบสวน 2(2-0-4) 

  Investigation Techniques  

  เง่ือนไขของรายวิชา: ไมม ี  

     การประยุกตเทคนิคทางวิทยาศาสตร หลักฐานทางกายภาพ การหาเหตุผลเชิงอุปนัยและนิรนัยและ
ความสัมพันธเช่ือมโยงของพยานหลักฐาน ลําดับเหตุการณแวดลอม การประกอบอาชญากรรมและผูประกอบอาชญากรรม
วิธีการสืบสวนทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะพยานหลักฐาน การคุมครองพยายานภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

    Application of scientific techniques, physical evidence; deductive and inductive 
reasoning and connecting pieces of evidence, the sequence of events surrounding the commission of a 
crime and the perpetrator of a crime, investigration of evidence, judiciary process for privilege of witness 
under the Thai constitution 

 

 ∗∗SC 017 891 การสัมมนาทางนิติวิทยาศาสตร I 1(1-0-2) 

  Seminar in Forensic Science I  

  เง่ือนไขของรายวิชา: ไมม ี  

        การเลือกหัวขอเรื่อง การคนหาเอกสาร การนําเสนอและการมีสวนรวมในการอภิปรายในหัวขอท่ี
นาสนใจทางนิติวิทยาศาสตร 

       Selection of seminar topics, literature search, presentation and participation 
indiscussion on recently interesting topics in forensic science 

 
 

 ∗∗SC 017 892 การสัมมนาทางนิติวิทยาศาสตร II 1(1-0-2) 

  Seminar in Forensic Science II  

  เง่ือนไขของรายวิชา: ไมม ี  

        การเลือกหัวขอเรื่อง การคนควาเอกสาร   การนําเสนอและการมีสวนรวมในการอภิปรายในหัวขอทาง
นิตวิิทยาศาสตรท่ีนาสนใจ 

       Selection of seminar topics, literature search, presentation and participation 
indiscussion on recently interesting topics in forensic science 

 

 ∗∗SC 017 898 วิทยานิพนธ 36 หนวยกิต 

  Thesis  

  เง่ือนไขของรายวิชา : โดยความเหน็ชอบของสาขาวิชา  

        วิพากษและวิจัยในหัวขอเรื่องซึ่งเก่ียวกับนิติวิทยาศาสตร  ภายใตความดูแลและการแนะนําของ
อาจารยท่ีปรึกษา 

          Review and research on the topic in forensic science under the supervision 
andguidance of the supervisor 

 

 ∗∗SC 017 899 วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต 

  Thesis  

  เง่ือนไขของรายวิชา : โดยความเหน็ชอบของสาขาวิชา  

        วิพากษและวิจัยในหัวขอเรื่องซึ่งเก่ียวกับนิติวิทยาศาสตร ภายใตความดูแลและการแนะนําของ
อาจารยท่ีปรึกษา 

       Review and research on the topic in forensic science under the supervision 
andguidance of the supervisor. 
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3.2  ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร  

ท่ี ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน 

ตําแหนงทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ 

1 นางเขมิกา ลมไธสง  ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Molecular Biology)
วท.บ. (ชีววิทยา) 

2 นายคมศร ลมไธสง  ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Biochemistry and 
Physiology) 

3 นางสาวพุธษดี ศิริแสงตระกูล  ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Interdisciplinary 
Intelligent Systems Engineering) 

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 
วท.บ. (ฟสิกส) 

4 นางรัชดาภรณ เบญจวัฒนานนท  ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด. (ชีววิทยาสิ่งแวดลอม) 
วท.ม. (ชีววิทยา) 
วท.บ. (ชีววิทยา) 

5 นางสาวนิศาชล แจงพรมมา  อาจารย ปร.ด. (ชีวเคมี) 
วท.ม. (ชีวเคมี) 
วท.บ. (ชีวเคมี) 

6 นางสาววรรณา ศิริแสงตระกูล  อาจารย ปร.ด. (วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ) 

วท.ม. (ชีวเคมีทางการแพทย) 
วท.บ. (ชีววิทยา) 

7 นายวุฒิชัย ศรีโสดาพล  อาจารย ปร.ด. (คณิศาสตร) 
8 นายวิภู กุตะนันท  ผูชวยศาสตราจารย วท.ด. (ชีววิทยา) 
9 นางสาวศิริรตัน สดงาม  อาจารย Ph.D. (Organic Chemistry) 

M.Sc. (Marine Natural 
Product) 
วท.บ. (เคมี) 

10 นางสุพรรณี อ้ึงปญสตัวงศ  รองศาสตราจารย ปร.ด. (การประเมิรการศึกษา) 
สต.ม. (สถิต)ิ 
วท.บ. (สถิติ) 

11 นางสุภาวดี ดาวด ี  รองศาสตราจารย ปร.ดร. (วิจัยและพัฒนาเภสัช
ภัณฑ) 

12 นางสาวอนงนาฏ ศรีประโชต ิ  อาจารย Ph.D. (Plant Nutrition) 
13 นายอภิศักดิ์ พัฒนจักร  อาจารย ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา)  

พบ.ม. (สถิติประยุกต-
คอมพิวเตอร) 
กศ.บ. (คณิตศาสตร) 

หมายเหตุ  รายละเอียดเก่ียวกับประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอน ใหดูในภาคผนวก 
 

3.2.2 อาจารยประจํา  
ท่ี   ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 
ตําแหนงทาง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ 

1 นายธีรยุทธ ชาญนุวงศ  ผูชวยศาสตราจารย วท.ม. (ฟสิกสประยุกต) 
วท.บ.(ฟสิกส) 

3.2.3 อาจารยพิเศษ  
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ท่ี ชื่อ นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒิ หนวยงานท่ีสังกัด 
1 พล.ต.ต.ณรงค กุลนิเทศ ขาราชการบํานาญ Ph.D. (Candidate) 

Justice 
Administration 

วิทยาการเขต 2 

2 พล.ต.ต.ประพัฒน คนตรง ขาราชการบํานาญ M.S. (Criminalistics) สํานักงานนิติวิทยาศาสตร  
3 พ.ต.อ.สุรณรงค รัตนโกสุมภ นวท.(สบ 4) B.Sc. (Chemistry) ศูนยพิสูจนหลักฐาน 4 
4 พ.ต.อ.อาคม เกษร นวท.(สบ ๔) B.Sc. (Biology) ศูนยพิสูจนหลักฐาน 4 
5 พ.ต.ท.หญิงชมพูนุท ไสยโสภณ นวท.(สบ ๒) MP.A. (Political 

Science) 
ศูนยพิสูจนหลักฐาน 4 

6 พ.ต.ท.จิรวัช ธนูรัตน นวท.(สบ ๓) B.Sc. (Chemistry) ศูนยพิสูจนหลักฐาน 4 
7 พญ.พัชราภรณ ประมวลพิมพ วาท่ีรอยตรีหญิง พบ.(แพทยศาสตร) โรงพยาบาลตํารวจ 
8 พ.ต.ท.ณรงคฤทธ์ิ ไพคํานาม รอง ผกก.วิเคราะห

ขาวฯ.บก.สส.ภ.4 
M.Sc. (Computer 
science) 

สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ

9 พล.ต.ต.เสรีย จันทรประทิน ผบก.ศพฐ.3 วทบ (ฟสิกส) ศูนยพิสูจนหลักฐาน 3 
10 พ.ต.อ.วิรัตน มะแกว นวท.(สบ 4) วทบ (เคมี) ศูนยพิสูจนหลักฐาน 4 

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน) (ถาม)ี 
ไมม ี

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ 
5.1 คําอธิบายโดยยอ 

การทําวิจัยวิทยานิพนธเก่ียวกับนิติวิทยาศาสตรโดยใหมีการดําเนินการเสนอเคาโครง การทบทวนวรรณกรรมและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเรียบเรียงผลการวิจยั การเสนอผลการวิจัยในรูปบทความตีพิมพ
ในวารสารหรือเผยแพรในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 
5.2.1 มีความรูและทักษะดานนิติวิทยาศาสตร 
5.2.2 มีทักษะการทํางานดานนิติวิทยาศาสตร 
5.2.3 มีการพัฒนาดานทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพ  

5.3 ชวงเวลา 
หลักสตูรแผน ก แบบ ก 1  

ภาคการศึกษา 1 ปท่ี 1 เปนตนไป 
หลักสตูรแผน ก แบบ ก 2 

ภาคการศึกษา 1 ปท่ี 2 เปนตนไป 
5.4 จํานวนหนวยกิต 

หลักสตูรแผน ก แบบ ก 1      36 หนวยกิต 
หลักสตูรแผน ก แบบ ก 2      12 หนวยกิต 

5.5 การเตรียมการ 
มีการกําหนดช่ัวโมงใหคําแนะนําปรึกษาในการทําวิทยานิพนธ เชน การเลือกหัวขอเรื่อง การแนะนําแหลงขอมูล มีการ

กําหนดเวลาเสนอความกาวหนาวิทยานิพนธ  
5.6 กระบวนการประเมินผล 

การประเมินผลงานการทําวิทยานิพนธโดยการสอบหรือประเมินเคาโครงวิทยานิพนธโดยการจัดสอบนําเสนอท่ีมีอาจารย
สอบไมต่ํากวา 3 คน การประเมินความกาวหนาจัดนําเสนอกับอาจารยในหลักสูตรท่ีไดรับการแตงตั้งภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง การ
สอบปองกันวิทยานิพนธโดยการจัดสอบนําเสนอท่ีมีอาจารยสอบไมต่ํากวา 3 คน ซึ่งมีกรรมการภายนอกอยางนอย 1 คน และ
อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอย  1  คนการประเมินผลงานตีพิมพเผยแพรจะตองมีผลงานวิจยัท่ีตีพิมพเผยแพร  หรือไดรับการ
ตอบรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรองกอนการตีพิมพ และเปนท่ียอมรับ
ในสาขาวิชาน้ันอยางนอย 1 บทความ 

หมวดท่ี 4. ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมการดําเนินการ 

1.1 มีความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ - จัดการเรียนการสอนท่ีสงเสรมิการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ เชน         
การสืบคนจากหองสมดุ จากฐานขอมูลตางๆ การจัดการเรียนแบบ                  
e-learning 

1.2 มคีวามสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ - พัฒนาสื่อการสอนท่ีหลากหลาย 
- จัดกิจกรรมในช้ันเรียนท่ีสงเสริมการใชภาษาอังกฤษ 
- รวมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคณะ / และมหาวิทยาลัย 

1.3 มีการเรียนรูตลอดชีวิต - ฝกกระบวนการคิดวิเคราะหปญหา   และคนควาหาคําตอบดวยตนเอง 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
2.1 คุณธรรมและจริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) สามารถจัดการปญหาในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ และเปนผูนําหรือมสีวนริเริ่มใหมี

การทบทวนและวินิจฉัยปญหาทางจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ 
(2) มีภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏบัิติตนตามกรอบคุณธรรมและจริยธรรมของบัณฑติ มข. ไดแก 

การมีวินัย ซื่อสตัย รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เขาใจในความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรมและ
สังคม มีจิตสาธารณะ มีความรักและภมูิใจในทองถ่ิน สถาบันและประเทศชาต ิ

2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) สอดแทรกในเน้ือหาวิชาเรียน 
(2) การเรยีนรูจากสถานการณจริง การจัดกิจกรรมในช้ันเรยีนหรือในวิชาเรียน 
(3) การสอนในรายวิชาสัมมนา วิทยานิพนธ  

2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) ประเมินพฤติกรรมโดยเพ่ือนนักศกึษา อาจารยท่ีปรึกษา อาจารยผูสอน 
(2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

 
2.2 ความรู 

2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 
(1) มีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎสีําคัญในสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร และสามารถนํามา

ประยุกตในการศึกษาคนควาทางวิชาการหรือการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
(2) สามารถทําการวิจัยหรือปฏิบัติงานในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพไดอยางลึกซึ้ง โดยการพัฒนาความรูใหมๆ 

หรือการประยุกตวิธีปฏิบัติงานใหมๆ ได 
(3) มีความรูความเขาใจในพัฒนาการใหมๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยท่ีมีผลกระทบตอการพัฒนาความรูใหม

หรือการปฏบัิติงานในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพในปจจุบันและการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
(4) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ขอบังคับในสาขาวิชาชีพ ท่ีเปลี่ยนแปลงตามสถานการณท้ังใน

ระดับชาติและระดบันานาชาติ (ถามี) 
2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

(1) การสอนหลายรปูแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ไดแก การบรรยาย อภิปราย การจัดกิจกรรมการเรียนรู การ
ใหศึกษาคนควาดวยตนเอง 

(2) การฝกปฏิบัติ การทําวิจยั และวิทยานิพนธ  
(3) การศึกษาดูงาน การเขารวมประชุมสัมมนาทางวิชาการท้ังในระดับชาติ หรือนานาชาต ิ

2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา โดยการสอบขอเขียน สอบภาคปฏิบัติ การทําแบบฝกหัด การทํา

รายงาน การนําเสนอรายงานแบบปากเปลาในช้ันเรยีน 
(2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

2.3 ทักษะทางปญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) สามารถสังเคราะหและประเมินผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในสาขาวิชา และพัฒนาความรูหรอื
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แนวความคิดใหมๆ โดยบูรณาการเขากับความรูเดิมไดอยางสรางสรรค 
(2) สามารถดําเนินโครงการศึกษาท่ีสาํคัญหรือโครงการวิจยัทางวิชาการไดดวยตนเอง และหาขอสรุปท่ีสมบูรณ

เพ่ือขยายองคความรูหรือแนวทางปฏิบัติในวิชาชีพไดอยางมีนัยสําคญั 
2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
(2) การใหศึกษาคนควาดวยตนเอง การสัมมนา การทํารายงาน การทําวิจัย วิทยานิพนธ  

2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
(1) ประเมินผลการเรยีนรูจากการเรียนรายวิชา  
(2) ประเมินผลงานจากการทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง การทําโครงงาน การทําวิจัย วิทยานิพนธ  
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

2.4 ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีภาวะผูนํา รับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง และรวมมือกับผูอ่ืนในการจัดการขอโตแยงหรือปญหา
ทางวิชาการไดอยางเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการทํางานของกลุม 

(2) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู รวมท้ังวางแผนพัฒนาและปรบัปรุงตนเองใหมีประสิทธิภาพในการทํางาน
ระดับสูงได 

2.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) การสอนในรายวิชาตางๆ ตามหลกัสูตร โดยเนนการทํางานเปนกลุม  
(2) การจัดใหมรีายวิชาสมัมนา การทําวิจัยและวิทยานิพนธ  

2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) ประเมินผลการเรียนรูจากรายวิชาตางๆ ท่ีมีการสงเสริมใหทํางานกลุม 
(2) ประเมินผลการเรียนรายวิชาสมัมนา การทําวิจัยและวิทยานิพนธ  
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีความสามารถในการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือคณติศาสตรหรือกระบวนการวิจัยในการคดิ
วิเคราะหหรือแกปญหาการปฏิบัตงิานหรือปญหาทางวิชาการท่ีสลับซับซอนได 

(2) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรูดวยตนเอง 
และการสรางสรรคผลงานทางวิชาการในรูปแบบตางๆเพ่ือประโยชนในการเรียนรูของผูอ่ืนได 

2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(1) การสอนในรายวิชาวิจยั หรือสถิติ วิทยานิพนธ  
(2) การเรยีนรูดวยตนเองผานระบบ e-Learning  
(3) การเรยีนรูจากการใชเทคโนโลยสีารสนเทศในการผลิตผลงานวิจัยในรูปแบบตางๆ  

2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชาวิจัย หรือสถิติ วิทยานิพนธ  
(2) ประเมินผลการเรียนรูจากผลิตผลงานการวิจัยเพ่ือนําเสนอในรูปแบบตางๆ เชน โปสเตอร บทความ สือ่ตางๆ 
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
แสดงตารางแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (ภาคผนวก 1) 

หมวดท่ี 5.  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน 

เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดท่ี 7 ขอ 31 หรือ
ระเบียบท่ีจะปรับปรุงใหม 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนกัศึกษา 
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อาจารยผูสอนแตละรายวิชา ทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาโดย 
2.1 เทียบเคียงผลการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชา ซึ่งอาจเปน ตางกลุม ตางช้ันป ตางคณะ แลวแตกรณี เพ่ือนําผลมา

ใชในการปรับปรุงรายวิชา 
2.2 ทบทวนเน้ือหารายวิชาทุกปการศกึษา โดยอาจพิจารณารวมกับอาจารยผูสอนรายวิชาอ่ืนท่ีมีเน้ือหาใกลเคียงกัน เพ่ือไมให

เกิดความซ้าํซอน หรือใหเกิดความสัมพันธและตอเน่ือง แลวแตกรณี และทบทวนเน้ือหาโดยเทียบเคียงกับรายวิชาของสถาบันอ่ืน 
หรือเทียบเคยีงกับตําราหรือบทความทางวิชาการหรือผลการวิจัย เพ่ือใหเกิดการพัฒนาเน้ือหาใหทันสมัยและมีมาตรฐานทางวิชาการ 

2.3 ทบทวนและวิเคราะหจากผลงานการทําวิทยานิพนธของนักศึกษา  

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
3.1 เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดท่ี 9 ขอ 50 หรือ

ระเบียบท่ีจะท่ีปรับปรุงใหม 
 

 

หมวดท่ี 6.  การพัฒนาคณาจารย 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

1.1 การใหเขารับการอบรมตามหลักสตูร “การพัฒนาอาจารยใหม” ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนหลักเกณฑใหอาจารยใหมทุกคน
ตองขารับการอบรม ใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตรและการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย บทบาทหนาท่ีของอาจารย
มหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และใหมีทักษะเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ การสอนสอดแทรก
คุณธรรมและจริยธรรม และการสอนโดยใชสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.2 การมอบหมายใหมีอาจารยพ่ีเลี้ยงทําหนาท่ีใหคําแนะนําและเปนท่ีปรึกษาในดานการจัดการเรียนการสอน  
1.3 การช้ีแจงและแนะนําหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร 
1.4 การมอบหมายใหอาจารยใหมศึกษาคนควา จัดทําเอกสารท่ีเก่ียวของกับการสอน ในหัวขอหน่ึงหรือหลายหัวขอท่ีอาจารย

ใหมมีความรูและถนัด เพ่ือทดลองทําการสอนภายใตคําแนะนําของอาจารยพ่ีเลี้ยง หรือประธานหลักสูตร 
1.5 การกําหนดใหอาจารยใหมเขารวมสังเกตการณการสอนของอาจารยในหลักสูตร 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย 
2.1 การพัฒนาทักษะการจดัการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

(1) กําหนดใหอาจารยตองเขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองดานการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
ตามความตองการของอาจารย และเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการเปดหลักสูตรอบรมเพ่ือพัฒนา
อาจารยในหัวขอตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การผลิตผลงานทางวิชาการ เปนประจําทุกป 

(2) การจัดใหมีการสอนแบบเปนทีม ซึ่งจะสงเสริมโอกาสใหอาจารยไดมีประสบการณการสอนรวมกับคนอ่ืน รวมถึงการ
มีโอกาสไดเปนผูรับผิดชอบรายวิชา ผูประสานงาน และผูรวมทีมการสอน 

(3) การสงเสริมหรือสรางโอกาสใหมีการแลกเปลีย่นเรยีนรูประสบการณดานการจัดการเรียนการสอนระหวางอาจารยใน
หลักสูตร หรือทําวิจัยการเรียนการสอนท่ีสามารถนําไปเผยแพรในการประชุมวิชาการท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชา
เดียวกันของหลายๆ สถาบัน 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ 
(1) การสงเสริมใหอาจารยเขารวมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพท่ีจัดท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
(2) การสงเสริมใหอาจารยผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบตางๆ และการนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการใน

สาขาวิชาการหรือวิชาชีพ อยางนอยใหมีผลงานการเขียนหรือการนําเสนอปละ 1 เรื่อง 

หมวดท่ี 7.  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การบริหารหลักสูตร 
      การจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน กําหนดใหทุกหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งตองทําหนาท่ีดังน้ี 

1.1 พัฒนาและปรับปรุงเน้ือหาหลักสูตรและรายวิชาใหมีความทันสมัยอยูเสมอ 
1.2 จัดหาและกําหนดอาจารยผูสอนรายวิชาในหลักสูตร ท่ีมีความรูความสามารถและคุณสมบัติตรงตามรายวิชาท่ีสอน 
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1.3 จัดตารางการเรียนการสอน ตารางสอบ ตารางการฝกปฏิบัติตามท่ีกําหนดในหลักสูตร 
1.4 ควบคุม กํากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารยใหมีคุณภาพและเปนไปตามวัตถุประสงค

ของหลักสูตรและรายวิชา 
1.5 การกําหนดอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ หรือการศึกษาอิสระท่ีมีความรูความสามารถตามหัวขอท่ีนักศึกษาสนใจและ

กํากับติดตามใหการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของนักศึกษาเปนไปตามเปาหมาย 
1.6 สงเสริมและจัดใหมกีารพัฒนาคุณภาพของอาจารยดวยวิธีการตางๆ เชน การจัดประชุมวิชาการ การสงเสริมการผลิตผล

งานทางวิชาการ 
1.7 สงเสริมและจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเปาหมายคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของหลักสูตร 
1.8 ติดตามผลหลักสูตร โดยนักศึกษาจากผูมสีวนไดสวนเสีย เชน ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา อาจารยและนักศึกษาปจจุบัน 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
2.1 การบริหารงบประมาณ 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรจดัทําแผนการใชจายงบประมาณประจําป จากงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรจาก
มหาวิทยาลยั และคาธรรมเนียมการศึกษา โดยมีการจัดแบงคาใชจายดังน้ี   

คาใชสอย วัสดุ  20% 
คาครุภณัฑ 20% 
งบดําเนินงาน 50% 
กองทุนสงเสริมการพัฒนาบัณฑิต 10% 
 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 
2.2.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนในสํานักวิทยบริการ 
         หอสมุดกลาง สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกนไดเก็บรวบรวมสิ่งพิมพ โสตทัศนวัสดุและฐานขอมูล

สําเร็จรูป CD-ROM ท่ีเก่ียวของทางดานสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร โดยสามารถใหบริการดังน้ี 
(1) หนังสือ 

ภาษาไทย                              จํานวน    62     รายการ 
ภาษาตางประเทศ                    จํานวน    343     รายการ 

(2) วารสาร  
ภาษาไทย                              จํานวน     2       รายการ 
ภาษาตางประเทศ                    จํานวน   310      รายการ 

(3) โสตทัศนวัสดุ                            จํานวน     1       รายการ 
(4) สื่ออิเล็กทรอนิกส                       จํานวน     1       รายการ 
(5) ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส  

                           ฐานขอมูลอางอิง (Reference database) 
ซีด-ีรอม ไดแก 

- CAB ABSTRACTS 
- DISSERTATION ABSTRACT ON DISC 
- LIFE SCIENCES 
- SCIENCE CITATION INDEX 
- AGRICOLA 
- MEDLINE 

ระบบออนไลน ไดแก 
- DISSERTATION ABSTRACTS ONLINE 
- ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทยออนไลน 

ฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full test database) 
- BIOONE 
- SCIENCE/AAS 
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- PROQUEST AGRICULTURE JOURNAL 
- WILEY ONLINE LIBRARY 
- WILSON OMNIFILE: FULL TEXT SELECT 
- ANNUAL REVIEWS 
- NATURE ONLINE 
- ACS PUBLICATIONS 
- LINK (SPRINGER) 
- PROQUEST MEDICAL LIBRARY 
- CAMBRIDGE JOURNALS ONLINE 
- H.W. WILSON [UNI-NET] 
- SCIENCE DIRECT [UNINET] 

ฐานขอมูลของสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแกน (KKU Library Database) คือฐานขอมูลท่ีสํานักหอสมุดสรางข้ึนเอง และ
สืบคนดวยคอมพิวเตอรระบบออนไลน 

ฐานขอมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารนิเทศ (Bibliographic Database) 
ฐานขอมูล E-THESIS 
ฐานขอมูลหนาสารบัญวารสาร (Current Contents Database) 

 
2.2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนในหองสมุดคณะ (ถามี) 

ไมม ี
2.2.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนในภาควิชา/สาขาวิชา (ถาม)ี 

2.2.3.1 สถานท่ี 
 สถานท่ีของสาขาวิชานิติ วิทยาศาสตร อาคารวิทยาศาสตร 01 (Sc.01) ช้ัน 3 คณะวิทยาศาสตร 

ประกอบดวยหองปฏิบัติการ จํานวน 1 หอง หองเรียนขนาด 30 ท่ีน่ัง จํานวน 1 หอง หองพักนักศึกษา จํานวน 1 หอง และอาคาร
วิทยาศาสตร 08 (Sc.08) คณะวิทยาศาสตร ประกอบดวยหองเรียนขนาด 30 ท่ีน่ัง จํานวน 1 หอง 

 
2.2.3.2 อุปกรณการสอน 

                                 อุปกรณการสอนท่ีมีอยูแลวอยูในระดับเพียงพอสําหรับการทําวิทยานิพนธการทําวิจัยเฉพาะพิเศษจะ
จัดหาเพ่ิมเติมตามความจําเปน                      

Analytical balance  
                     Anaerobic work station 
                     Autoclave 
                     Centrifuge (bench-top) 
                     freezer (4 oC-20oC) 
                     Electrophoresis apparatus 
                     Gel Doc apparatus 
                     High performance liquid chromatograph (HPLC) 
                     Hot air oven 
                     Incubator 
                     Inverted microscope 
                     Phase contrast microscope 
                     pH meter 
                    Spectrophotometer (UV and visible range)  

 
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

อาจารยผูสอนในหลักสูตร ไดเสนอแนะใหสํานักวิทยบริการจัดซื้อหนังสือและวารสารเก่ียวกับสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร
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ประจําทุกป 
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

(1) ประเมินความเพียงพอจากผูสอน ผูเรยีน และบุคลากรท่ีเก่ียวของ 
(2) จัดระบบติดตามการใชทรัพยากร เพ่ือเปนขอมูลประกอบการประเมนิ 

3. การบริหารคณาจารย 
3.1 การรับอาจารยใหม 

การคัดเลือกและรับอาจารยใหม เปนไปตามขอบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ีเก่ียวของกับการบริหารงาน
บุคคล  

3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวน 
      คณาจารยทุกคนในหลักสูตร มีสวนรวมในการกําหนดแผนการจัดการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา การทบทวน

เน้ือหารายวิชา การแลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับการจัดการเรยีนการสอน คุณภาพและพฤติกรรมของนักศึกษา การวัดและประเมินผล
ฯลฯ โดยการจัดใหมีการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในดานการเรียนการสอน และการบริหารงานของหลักสูตร อยางนอย 
ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง นอกจากน้ียังมีการติดตอสื่อสารระหวางกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารยในหลักสูตรทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส หนังสือราชการ หรือโทรศัพทและอ่ืนๆ  

3.3 คณาจารยท่ีสอนบางเวลาและคณาจารยพิเศษ  
หลักสูตรมีการเชิญอาจารยพิเศษท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน จากสถาบัน หรือมหาวิทยาลัยภายในประเทศ มาบรรยาย

พิเศษ หรือเปนอาจารยท่ีปรึกษารวม หรือกรรมการสอบวิทยานิพนธเพ่ือใหนักศึกษาไดมีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้ง โดยการ
เรียนรูจากผูมีประสบการณตรง  
4. การบริหารบุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอน 

4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง เปนไปตามขอบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ีเก่ียวของกับการ

บริหารงานบุคคล และสําหรับหลักสูตรน้ี มีความจําเปนตองมีบุคลากรสายสนับสนุนทําหนาท่ีรับผิดชอบงานธุรการ พนักงาน
วิทยาศาสตรท่ีทําหนาท่ีรับผิดชอบหองปฏิบัติการ ตลอดจนดูแลวัสดุ อุปกรณ และสารเคมีในหองปฏิบัติการของหลักสูตรฯ 

4.2 การเพ่ิมทักษะความรูเพ่ือการปฏิบัติงาน 
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของหลักสตูรน้ี ดําเนินการโดยการใหเขารบัการฝกอบรม การทัศนศึกษา เพ่ือเปดโอกาส

ใหเพ่ิมทักษะความรูสําหรับนํามาพัฒนางานของตนเอง รวมท้ังใหทําวิจัยรวมกับอาจารย การผลิตผลงานทางวิชาการ เชน ทํา
หนังสือคูมือหองปฏิบัติการ คูมือการปฏิบัติงาน ฯลฯ  
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 

5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอ่ืนๆ แกนกัศึกษา 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไปใหแกนักศึกษาช้ันปท่ี 1 ทุกคน เพ่ือทําหนาท่ีให

คําปรึกษาแนะนําในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตร สําหรับนักศึกษาท่ีเริ่มทําวิทยานิพนธแลว สาขาวิชาฯ กําหนดให
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เปนผูทําหนาท่ีใหคําปรึกษา แนะนําดานการเรียนและวิจัย การแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน และระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยภาระงานในการเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของ
อาจารยประจําหลักสูตรใหเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี 65/2559 หรือประกาศท่ีจะปรับปรุง
ใหม และอาจารยตองใหคําปรึกษาแกนักศึกษาอยางนอยสัปดาหละ 1 ช่ัวโมงทําการ  

5.2 การอุทธรณของนักศึกษา 
การอุทธรณของนักศึกษา เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของกับการอุทธรณโทษสําหรับนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก 7) 
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

 การศึกษาความตองการของตลาดงาน สังคม และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ดําเนินการดังน้ี 
6.1 การสํารวจความตองการของตลาดงานและผูใชบัณฑิต กอนการปรบัปรุงหลักสตูรทุกรอบ 5 ป 
6.2 การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ทุกรอบการผลิตบัณฑติตามหลักสูตร 

7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 ตัวบงช้ีผลการดําเนินงานของหลักสูตรเปนไปตามตัวบงช้ีผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพ่ือการประกันคุณภาพ

หลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณประเมนิประจําป 12 ตัวบงช้ีตามท่ี สกอ. กําหนด 
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หมวดท่ี 8.  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

(1) การประชุมรวมของอาจารยในภาควิชา/สาขาวิชาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอคําแนะนํา ขอเสนอแนะจาก
อาจารยท่ีมีความรูและประสบการณ หรือเพ่ือนรวมงาน 

(2) การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพ่ือสะทอนผลการจัดการเรียนการสอนในชวงของการเรียนแตละรายวิชา 
(3) การประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจาก

การใชกลยุทธการสอนท่ีแตกตางกัน 
(4) การทําวิจัยในช้ันเรียน เพ่ือประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชาหรือกลุมรายวิชา 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
(1) การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา ทุกสิ้นภาคการศึกษา ตามระบบของมหาวิทยาลัย 
(2) การประเมินการสอนของอาจารยโดยหัวหนาภาควิชา หรือประธานหลักสูตร หรือเพ่ือนรวมงาน ตามระบบการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของอาจารย/พนักงานสายผูสอน 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาปจจุบันและอาจารย เพ่ือนําขอมูลมาทบทวนและปรับปรุงการจัดการแผนการเรียน 
การจัดการเรียนการสอน และเน้ือหารายวิชาท่ีอาจซ้ําซอน ไมทันสมัย ยาก/งาย เปนตน 

2.2 การประเมินหลักสูตรโดยศิษยเกา เพ่ือติดตามผลการนําความรูและประสบการณท่ีไดรบัจากการศึกษาในหลักสูตรไปใชใน
การทํางาน 

2.3 การประเมินผลโดยผูใชบัณฑิต เพ่ือสํารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูใชบัณฑิต เก่ียวกับ
คุณภาพของบัณฑิตท่ีจบจากหลักสูตรน้ี 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินผลการจัดการหลักสูตรเปนไปตามตัวบงช้ีผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพ่ือการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณประเมินประจําป 12 ตัวบงช้ีตามท่ี สกอ. กําหนด 

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 อาจารยประจําวิชา อาจารยผูสอน นําผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา ผูบังคับบัญชา และ
หรือเพ่ือนรวมงาน แลวแตกรณี มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีตนรับผิดชอบ 

4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งดําเนินการทุกสิ้นป
การศึกษามาทบทวนและวิเคราะห พรอมนําเสนอแนวทางปรับปรุงแกไขในจุดท่ีมีขอบกพรอง สําหรับปการศึกษาถัดไป 

4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร นําผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาปจจุบันและอาจารย โดยศิษยเกา 
และโดยผูใชบัณฑิต เพ่ือทบทวนและพิจารณาในการนําไปแกไขปรับปรุงหลักสูตร ตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนดในระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก 1 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู 

จากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

สําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร 

 ความรับผดิชอบหลัก                                 ความรับผดิชอบรอง 
 

รายวิชา 

1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความ

สัมพัทธระหวาง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสารและ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 

1. หมวดวิชาบังคับ (Required Courses)                         18 หนวยกิต             

**SC 017 701 กฎหมายและจริยธรรมสําหรับนิติวิทยาศาสตร 3(3-0-6)             

**SC 017 702 การตรวจสถานที่เกดิเหตุ 2(2-0-4)             

**SC 017 703 สถิติสําหรับนิติวิทยาศาสตร  3(3-0-6)             

**SC 017 711 นิติชีววิทยา 1 3(2-2-5)             

**SC 017 712 นิติชีววิทยา 2 3(2-2-5)             

**SC 017 713 เคมเีชิงนิติวิทยาศาสตรและหลักฐานจากกลอง

จุลทรรศน 

3(2-2-5)             

**SC 017 714 เคร่ืองมือวิเคราะหสําหรับนิติวิทยาศาสตร 3(2-2-5)             

**SC 017 891 การสัมมนาทางนิติวิทยาศาสตร I 1(1-0-2)             

**SC 017 892 การสัมมนาทางนิติวิทยาศาสตร II 1(1-0-2)             

2.  หมวดวิชาเลือก (Elective Courses)                            8  หนวยกิต             

**SC 017 704      การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ                    2(2-0-4) 

                        สําหรับนิติวิทยาศาสตร 

            

**SC 017 721 การระบุบุคคล 2(2-0-4)             

**SC 017 722 พิษวิทยาทางนิติวิทยาศาสตร 2(2-0-4)             

**SC 017 723 การตรวจพิสูจนอาวุธปนและเคร่ืองกระสุนปน 2(2-0-4)             

**SC 017 724 การถายภาพตามหลักนิติวิทยาศาสตร 2(2-0-4)             

**SC 017 725 การตรวจพิสูจนลายพิมพนิ้วมอื 2(2-0-4)             
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รายวิชา 

1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความ

สัมพัทธระหวาง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสารและ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 

**SC 017 726 การตรวจเอกสารที่นาสงสัย 2(2-0-4)             

**SC 017 727 การวิเคราะหสารเสพติดและแอลกอฮอล 2(2-0-4)             

**SC 017 728 อาชญากรรมไซเบอร 2(2-0-4)             

**SC 017 729 เร่ืองคัดสรรทางนิติวิทยาศาสตร 2(2-0-4)             

**SC 017 730 วัตถุระเบิด 3(3-0-6)             

**SC 017 731 ชีวเคมีสําหรับนิติวิทยาศาสตร 2(2-0-4)             

**SC 017 732 นิติเวชศาสตรสําหรับนิติวิทยาศาสตร 2(2-0-4)             

*SC 017 733 นิติวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 2(2-0-4)             

*SC 017 734 ระเบียบวธิีวิจยั 2(2-0-4)             

*SC 017 735 นิติพฤกษศาสตร 2(2-0-4)             

*SC 017 736 ธรณีวทิยาและหลักฐานจากดนิในนติิวิทยาศาสตร 2(2-0-4)             

*SC 017 737 เทคนิคในการสืบสวน 2(2-0-4)             

3.  หมวดวิชาวิทยานิพนธ                                      12-38 หนวยกิต             

แผน ก แบบ ก 1              

**SC 017 898 วิทยานพินธ 35 หนวยกิต             

แผน ก แบบ ก 2             

**SC 017 899 วิทยานพินธ 12 หนวยกิต             

รวมท้ังหมด ไมนอยกวา 38 หนวยกิต             

หมายเหต ุ
* หมายถึง รายวิชาที่เปดใหม ** หมายถึง รายวิชาเปล่ียนแปลงใหม 
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 ไมตองเรียนรายวิชาในหมวดบังคับและวิชาเลือก เวนแตหลักสูตรจะกาํหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตและไมคิดคาคะแนน 
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ผลการเรียนรูในวิชาเฉพาะมีความหมาย  ดังนี้ 
1.     ดานคุณธรรม จริยธรรม 
        1.1  สามารถจดัการปญหาในการปฏิบัตติามจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ และเปนผูนําหรอืมีสวนริเริ่มใหมีการทบทวนและวินิจฉัยปญหาทางจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ 

  ไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ 
        1.2  มีภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบคุณธรรมและจริยธรรมของบัณฑิต มข. ไดแก การมีวินัย ซื่อสัตย รับผิดชอบตอตนเองและสังคม  
              เขาใจในความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรมและสงัคม มีจิตสาธารณะ มีความรักและภูมิใจในทองถ่ิน สถาบันและประเทศชาติ 
2.     ดานความรู 
         2.1 มีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎสีาํคัญในสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร และสามารถนํามาประยุกตในการศึกษาคนควาทางวิชาการหรือการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
         2.2 สามารถทําการวิจัยหรอืปฏิบัติงานในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพไดอยางลึกซึ้ง โดยการพัฒนาความรูใหมๆ  หรือการประยุกตวิธีปฏิบัติงานใหมๆ ได 
         2.3 มีความรูความเขาใจในพัฒนาการใหมๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยท่ีมีผลกระทบตอการพัฒนาความรูใหมหรือการปฏิบัตงิานในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพในปจจุบันและ 
              การเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
        2.4  ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ขอบังคับในสาขาวิชาชีพ ท่ีเปลี่ยนแปลงตามสถานการณท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ  (ถามี) 
3.     ดานทักษะทางปญญา 
        3.1  สามารถสังเคราะหและประเมินผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในสาขาวิชา และพัฒนาความรูหรือแนวความคดิใหมๆโดยบูรณาการเขากับความรูเดิมไดอยางสรางสรรค 
        3.2  สามารถดาํเนินโครงการศึกษาท่ีสําคญัหรือโครงการวิจัยทางวิชาการไดดวยตนเอง และหาขอสรุปท่ีสมบูรณเพ่ือขยายองคความรูหรือแนวทางปฏิบัติในวิชาชีพไดอยางมีนัยสําคญั 
4.    ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
       4.1 มีภาวะผูนํา รับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง และรวมมือกับผูอ่ืนในการจัดการขอโตแยงหรือปญหาทางวิชาการไดอยางเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ  
            เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการทํางานของกลุม 
       4.2 มีความรับผิดชอบในการเรียนรู รวมท้ังวางแผนพัฒนาและปรับปรุงตนเองใหมีประสิทธิภาพในการทํางานระดับสูงได 
5.    ดานทักษะการวิเคราะหเชิง ตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       5.1 มีความสามารถในการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตรหรือกระบวนการวิจัยในการคิดวิเคราะหหรือแกปญหาการปฏิบัติงานหรือปญหาทางวิชาการ 
            ท่ีสลับซับซอนได 
       5.2 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรูดวยตนเอง และการสรางสรรคผลงานทางวิชาการในรูปแบบตางๆ 
            เพ่ือประโยชนในการเรียนรูของผูอ่ืนได 
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ภาคผนวก 2 

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตร 
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ประวัติอาจารยประจําหลักสูตร 
1. นางเขมิกา ลมไธสง 
 1.1   ตําแหนงทางวิชาการ   
   ผูชวยศาสตราจารย   
 1.2   ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ประเทศ ป พ.ศ. ท่ีจบ 
ปริญญาเอก Ph.D. (Molecular Biology) University of Reading, 

England 
2544 

ปริญญาตร ี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลยัเชียงใหม 2540 
 1.3   ผลงานทางวิชาการ 

 1.3.1ตํารา (ยอนหลัง 5 ป) 
เขมิกา ลมไธสง. นิติชีววิทยา, สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน   พ.ศ.2556,    

151  หนา 
1.3.2 งานวิจัย (ยอนหลัง 5 ป) 

การตีพิมพ 
Sanachai, A., Katekeaw, S. and Lomthaisong, K. (2016). Forensic soil investigation from the 16S 

rDNA profiles of soil bacteria obtained by denaturing gradient gel electrophoresis. Chiang Mai 
J. Sci. (accepted). 

Kornkaew, A., Naknim, V. and Lomthaisong, K. (2016). Co-amplification of human specific and 
conserved region in cytochrome b gene confirms human bloodstains. Genomics and 
Genetics. 9(1): 31-41. 

Naknim, V., Kutanan, W. and Lomthaisong, K. (2016). Identifying the origin of forensic soil evidence 
using amplified ribosomal DNA restriction analysis of its bacterial community. Chiang Mai J. 
Nat. Sci. 15: 115-128. 

Tuckprakhon, U., Lomthaisong, K., Daduang, S. and Lomthaisong, K. (2016). Preliminary study of 
alpha-globin mRNA as a molecular tool for age estimation of human bloodstains. WJST. 
13(4): 281-290. 

Wongpia, A., Roytrakul, S., Nomura, M., Tajima, S., Lomthaisong, K., Mahatheeranont, S. and 
Niamsup, H. (2016). Proteomic analysis of isogenic rice reveals proteins correlated with 
aroma compound biosynthesis at different developmental stages. Mol. Biotechnol. 58: 117-
129. 

Wongpia, A., Mahatheeranont, S., Lomthaisong, K. and Niamsup, H. (2015). Evaluation of sample 
preparation methods from rice seeds and seedlings suitable for two-dimensional gel 
electrophoresis. Appl. Biochem. Biotechnol. 175: 1035-1051. 

Jitonnom, J., Lomthaisong, K. and Lee, V.S. (2012). Computational design of peptide inhibitor 
based on modifications of proregion from Plutellaxylostellamidgut trypsin. Chem. Biol. Drug 
Des. 79: 583-593 

 
การนําเสนอผลงานทางวิชาการ 

เบญจวรรณ แพงศรี. กัณหา มุยสุข และเขมิกา ลมไธสง.2558. การทดสอบเอนไซมแอซิดฟอสฟาเทสสัมพันธกับ
ระดับเกณฑตัวอสุจิท่ีตรวจพบในไมปายชองคลอดจากคดีขมขืนกระทําชําเราหรือไม. ในการประชุมวิชาการ
เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งท่ี 38. มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก. 374-380. 
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วีนัส นาคน่ิม และเขมิกา ลมไธสง.2557. การระบุแหลงดินทางนิติวิทยาศาสตรจากรูปแบบ 16S rDNAของประชากร
แบคทีเรียในดินดวยเทคนิค RFLP. ใน The 3rd NEU national and international conference 2015 
“Integrated enhances sustainable knowledge”. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ขอนแกน. 
878-885. 

Lomthaisong, K., Rattanakosoom, S. and Saisophon, C. (2013). Fingerprint patterns and minutiae of 
several tribes in the Northeast of Thailand. The 1st Annual International Conference on 
Forensic Sciences and Criminalistics Research. 9-10 December 2013. Hotel Fort Canning, 
Singapore. 

  
1.3.3 บทความทางวิชาการ 

ไมม ี
  
2.4  ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา  15  ป 
2.5  ภาระงานสอน 

  ระดับปริญญาตรี 
SC 017 302 Elementary to Forensic Science 
SC 017 303 DNA Analysis in Forensic Science 
318 306 Biochemistry Laboratory 

   ระดับปริญญาโท (หลักสูตรนี้) 
SC 017 711 Forensic Biology I 
SC 017 712 Forensic Biology II 
SC 017 727 Analysis of Narcotic Drug and Alcohol 
SC 017 731 Biochemistry for Forensic Science 
SC 017 891 Seminar in Forensic Science I 
SC 017 892   Seminar in Forensic Science II 

  ระดับปริญญาเอก 
   - 

 

 

 

2. นางรัชดาภรณ เบญจวัฒนานนท 
 2.1   ตําแหนงทางวิชาการ   
   ผูชวยศาสตราจารย   
 2.2   ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ประเทศ ป พ.ศ. ท่ีจบ 

ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎบัีณฑติ  

(ชีววิทยาสิ่งแวดลอม) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี  

สุรนาร ี

2544 

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (ชีววิทยา) มหาวิทยาลยัขอนแกน 2536 

ปริญญาตร ี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลยัขอนแกน 2532 

2.3   ผลงานทางวิชาการ 
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 2.3.1  ตํารา (ยอนหลัง 5 ป) 
รัชดาภรณ เบญจวัฒนานนท. หลามสมุนไพร-ภูมิปญญาอาหารอีสาน (ไดรับการจดลิขสิทธ์ิ)   2554 
รัชดาภรณ เบญจวัฒนานนท. พิสจูนเอกลักษณบุคคล   2558 
 
2.3.2  งานวิจัย (ยอนหลัง 5 ป) 

การตีพิมพ 
- 
การนําเสนอผลงานทางวิชาการ 

Rachadaporn, B., Turenjai, D. and  Sirichai, R. (2015). The hazardous area management guide line 
of  WEEE in Khong  Chai Kalasin Province Northeastern Thailand. 2015 International 
Conference on Environmental Quality Concern, Control and Conservation (EQC2015) May 
Kaohsiung, Taiwan. 

Wongpipat,N., Chamsuwan, A. and Benchawattananon, R. (2015). The Stature Estimate from 
Footprints in Phu Tai Ethnic from the Northeast of Thailand. The National Graduate 
KhonKaen University KhonKaen Thailand. (27 March 2015) 

Kamchai, J., Rachadaporn, B. and Tuamsuk, P. (2014). Evaluation study of anatomical consistency 
in craniofacial superimposition in north eastern adult Thai. in IGRC 2014 Chiang Mai 
University Thailand. 

Benchawattananon, R. (2013). Identification of  phenotypic of   footprint  on  human  population 
in  Khon Kaen  province, Thailand. 1 st  Nong Khai  Campus  International  Conference  
2013  Building  up  of  Research  Based  Knowledge   for  Sustainable  Development of  
The   Greater  Mekong Subregion . 18-19 july 2013, Nong   Khai  ,Thailand. 

Benchawattananon, R. (2012). Biodiversity and Infestation of toxic mushroom in forest area  of  
Talee Sub-district, Talee District, Loei Province, Thailand. Sustainable Green and Diaster 
Mitigation. 6-7 September 2012, Bangkok,Thailand. 

Benchawattananon, R. (2012). The death from poisoning mushroom in Thailand. International 
Conference on Forensic Research & Technology 15-17 October, 2012, Chicago, USA. 

Benchawattananon, R. (2012). The death rate upon poisonous mushroom in Loei 
Province Thailand. AFSN 4 th  annual  Meeting & Symposium : Forensic  Science  
Community Networking, 25-28  November, 2012, Bangkok Thailand. 

Benchawattananon, R. and Pimme, R. (2011). Morphology, anatomy and antifungal activity of  
Polyalthia debilis (Pierre)  Finet & Gagnep. And Polyalthia suberosa  (Roxb.)  THE THIRD 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT OF THE GREATER MEKONG SUB-REGION 24-25 March 2011, Luang Prabang, 
LAO PDR. 

 
2.3.3  บทความทางวิชาการ 

ไมม ี
  
2.4  ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา  15  ป 
2.5  ภาระงานสอน 

  ระดับปริญญาตรี 
        SC 017 304       Fundamental Personal  Identification 
        SC 017 305       Biotoxic in Forensic Science  
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      SC 017 302 Elementary to Forensic  Science 
   ระดับปริญญาโท (หลักสูตรนี้) 

SC 017 711 Forensic  Biology I 
SC 017 712 Forensic  Biology II 
SC 017 721    Personal  Identification 
SC 017 731 Biochemistry for Forensic Science 
SC 017 713    นิติเคมีและหลักฐานท่ีเห็นไดดวยกลองจุลทรรศน 
SC 017 714    เครื่องมือวิเคราะหสําหรับนิติวิทยาศาสตร 
SC 017 891 Seminar in Forensic Science I 
SC 017 892    Seminar in Forensic Science II 

ระดับปริญญาเอก 
         302721   Integrated  Biological  Science    
 
3.  นางสาวนิศาชล แจงพรมมา 
 3.1   ตําแหนงทางวิชาการ   
   อาจารย  
 3.2   ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ประเทศ ป พ.ศ. ท่ีจบ 
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) มหาวิทยาลยัขอนแกน 2555 

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (วท.ม.) มหาวิทยาลยัขอนแกน 2551 
ปริญญาตร ี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) มหาวิทยาลยัขอนแกน 2547 

 3.3   ผลงานทางวิชาการ 
   3.3.1 ตํารา (ยอนหลัง 5 ป) 

        ไมม ี
   3.3.2 งานวิจัย (ยอนหลัง 5 ป) 

การตีพิมพ 
 Prajanban, B., Jangpromma, N.,  Araki, T. and Klaynongsruang, S. (2 0 1 7 ). Antimicrobial effect of 

novel peptides cOT2 and sOT2 derived from Crocodylus siamensis and Pelodiscus sinensis 
overtransferins. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) – Biomembranes. 859(5): 860-869.  

Phosri, S., Jangpromma, N., Patramanon, R., Kongyingyoes, B., Mahakunakorn, P. and 
Klaynongsruang, S. (2017). Effects of hemoglobin and whole blood of Crocodylus siamensis 
against hydrogen peroxide-induced oxidative damage in human lung fibroblast (MRC-5) and 
inflammation in mice. Inflammation. 40(1): 205-220.  

Jangpromma, N., Poolperm, N., Pornsri, K., Kabbua, T., Anwised, P., Phosri, S., Daduang, S. and 
Klaynongsruang, S. (2017). Proteomics Profiling and Inflammatory Factor Gene Expression in 
LPS-Stimulated RAW 264.7 Cells Treated with Crocodylus siamensis Hemoglobin. Chiang 
Mai Journal of Science, 44: 1-16. 

Pakdeesuwan, A., Araki, T., Daduang, S., Payoungkiattikun, W., Jangpromma, N., and 
Klaynongsruang, S. (2016). In vivo wound healing activity of Crocodile (Crocodylus 
siamensis) hemoglobin and evaluation of antibacterial and antioxidant properties of 
hemoglobin and hemoglobin hydrolysate. Journal of Microbiology and Biotechnology. 
27(1): 26-35.  
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Jangpromma, N., Preecharram, S., Srilert, T., Maijaroen, S., Mahakunakorn, P., Nualkaew, N.,  
Daduang, S. and Klaynongsruang, S. (2016). In vitro and In vivo wound healing properties 
of plasma and serum from Crocodylus siamensis blood. Journal of Microbiology and 
biotechnology. 26:1140-1147. 

Theansungnoen, T., Maijaroen, S., Jangpromma, N.,Yaraksa, N., Daduang, S., Temsiripong, T., 
Daduang., J. and Klaynongsruang, S. (2016). Cationic antimicrobial peptides derived from 
Crocodylus siamensis leukocyte extract, revealing anticancer activityand apoptotic 
induction on human cervical cancer cells. The Protein Journal. 35:202–211. 

Anwised, P., Jangpromma, N., Temsiripong, T., Patramanon, R., Daduang, S., Jitrapakdee, S., Araki, T. 
and Klaynongsruang, S. (2016). Cloning, expression, and characterization of siamese 
crocodile (Crocodylus siamensis) hemoglobin from Escherichia coli and Pichia pastoris. 
The Protein Journal. DOI 10.1007/s10930-016-9669-7. 

Khueychai, S., Jangpromma, N., Daduang, S., Jaisil, P., Lomthaisong, K., Dhiravisit, A. and 
Klaynongsruang, S. (2015). Comparative proteomic analysis of leaves, leaf sheaths and 
roots of drought-contrasting sugarcane cultivars in response to drought stress. Acta 
Physiologiae Plantarum. 37: 88. 

Phosri, S., Mahakunakorn, P., Lueangsakulthai, J., Jangpromma, N., Swatsitang, P., Daduang, S., 
Dhiravisit. A. and Thammasirirak, S. (2014). Investigation of antioxidant and anti-
inflammatory activities of blood from Crocodylus siamensis. The Protein Journal. 33: 
484-492. 

Jangpromma, N., Saito, A., Araki, T., Jaisil, P., Songsri, P., Daduang, S., Kawaguchi, Y., Dhiravisit, A. 
and Thammasirirak, S. (2014). Molecular cloning and characterization of a sugarcane-
cysteine protease inhibitor gene in eukaryotic expression systems involved in drought-
tolerance. Turkish Journal of Botany. 38: 724-736 

 
การนําเสนอผลงานทางวิชาการ 

Jangpromma, N., Srilert, S., Mahakunakorn, P., Daduang, S., Klaynongsruang, S. (2016). Evaluation of 
the properties of plasma from Crocodylus siamensis blood affecting wound repair in 
human keratinocytes cell line (HaCaT). The 11th International Symposium of the 
Protein Society of Thailand. 3 - 5 August 2016. The Convention Center, Chulabhorn 
Research Institute during, 2016. Bangkok, Thailand. 

Maijaroen, S., Jangpromma, N., Daduang, J. and Klaynongsruang, S. (2016). Antimicrobial peptide 
analogs of crocodylus siamensis Leucrocin I revealing anticancer activity on human 
colon cancer cells. The 11th International Symposium of the Protein Society of 
Thailand. 3 - 5 August2016. The Convention Center, Chulabhorn Research Institute 
during, 2016.Bangkok, Thailand. 

Phosri, S., Jangpromma, N., Kongyingyoes, B., Mahakunakorn, P., Chang, LC., Tan, GT. and 
Klaynongsruang, S. (2016). Protective effect of crocodile hemoglobin and whole blood 
on hydrogen peroxide-induced oxidative stress in human lung fibroblast (MRC-5). The 
11th International Symposium of the Protein Society of Thailand. 3 - 5 August 2016. 
The Convention Center, Chulabhorn Research Institute during, 2016. Bangkok, Thailand. 

Jangpromma, N., Phosri, S., Mahakunakorn, P. and Klaynongsruang, S. (2016). Suppression of iNOS 
by Crocodylus siamensis hemoglobin in LPS-induced inflammatory macrophage RAW 
264.7 cells. The 5th International Biochemistry and Molecular biology Conference: 
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Biochemistry for a sustainable future (BMB 2016). 26-27 May 2016. B.P. Samila Beach 
hotel, Songkhla, Thailand. 

Phosri, S., Chang, L.C., Wongwiwatthananukit, S., Sang-Ngern, M., Sesaazi, D.C., Pezzuto, J.M., 
Jangpromma, N., Mahakunakorn, P., Tan, G.T. and Klaynongsruang, K. (2016). Anticancer 
activity of white blood cell extract from Crocodylus siamensis blood against human 
cancer cell growth. The 5th International Biochemistry and Molecular biology 
Conference: Biochemistry for a sustainable future (BMB 2016). 26-27 May 2016. B.P. 
Samila Beach hotel, Songkhla, Thailand. 

Payoungkiattikun, W., Jangpromma, N. and Klaynongsruang, S. (2016). Novel discovery of anti-
inflammatory activity on Leucrocin I analog short peptides. The 5th International 
Biochemistry and Molecular biology Conference: Biochemistry for a sustainable future 
(BMB 2016). 26-27 May 2016. B.P. Samila Beach hotel, Songkhla, Thailand. 

 
Prajanban, B. Jangpromma, N., Araki, T. and Klaynongsruang, S. (2016). Antibacterial activities of 

tryptic peptides derived from egg white ovotransferrin of Crocodylus siamensis and 
Trionyxsinensis Taiwanese. The 5th International Biochemistry and Molecular biology 
Conference: Biochemistry for a sustainable future (BMB 2016). 26-27 May 2016. B.P. 
Samila Beach hotel, Songkhla, Thailand. 

Theansungnoen, T., Jangpromma, N., Yaraksa, N., Daduang, S. and Klaynongsruang, S. (2016). 
Antibacterial and anticancer activities of novel peptide RP9 isolated from crocodile 
(Crocodylus siamensis) leukocyte extract. The 5th International Biochemistry and 
Molecular biology Conference: Biochemistry for a sustainable future (BMB 2016). 26-27 
May 2016. B.P. Samila Beach hotel, Songkhla, Thailand. 

Suttee, K., Klaynongsruanga, S. and Jangpromma, N. (2016). Bactericidal activity analysis of C. 
siamensis liver protein. The 5th International Biochemistry and Molecular biology 
Conference: Biochemistry for a sustainable future (BMB 2016). 26-27 May 2016. B.P. 
Samila Beach hotel, Songkhla, Thailand. 

Suttee, K., Klaynongsruang, S. and Jangpromma, N. (2015). Antimicrobial activity of liver protein 
from crocodile (Crocodylus siamensis). The 10th International Symposium of The 
Protein Society of Thailand.15-17July 2015. Chulabhorn Research Institute Conference 
Center, Bangkok, Thailand. 

Sintusiri, H., Klaynongsruang, S. and Jangpromma, N. (2015). Identification of human blood for 
forensic purposes using two specific gene: CD93, CDY. The 10th International 
Symposium of The Protein Society of Thailand. 15-17July 2015. Chulabhorn Research 
Institute Conference Center, Bangkok, Thailand. 

Prajanban, B., Jangpromma, N. and Klaynongsruang, S. (2015). The partial amino acid sequence of 
ovotransferrins from Crocodylus siamensis and Trionyx sinensis. The Second Meeting 
and Sharing for Science Graduate Students (2nd MSSGS). 8th July 2015. Faculty of 
Science, KhonKaen University, Thailand. 

Phosri, S., Jangpromma, N., Mahakunakorn, P., Daduang, S. and Thammasirirak, S. (2014). Evaluation 
of anti-inflammatory activity of crocodile (Crocodylus siamensis) hemoglobin and whole 
blood in animal models. 7th AOHUPO Congress and 9th International Symposium of 
the Protein Society of Thailand. 6-8 August 2014. Miracle Grand Convention Hotel, 
Bangkok, Thailand.  
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Jangpromma, N., Poolperm, N., Phosri, S., Daduang, S. and Thammasirirak, S. (2014). Crocodylus 
siamensis hemoglobin reduces inflammatory damage to lipopolysaccharide-stimulated 
murine macrophages. The 4th Asia Pacific Protein Association (APPA) Conference. 17-20 
May 2014. ICC Jeju, Korea. 

 
3.3.3   บทความทางวิชาการ 

ไมม ี
3.3 ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา  2  ป 

 
3.5  ภาระงานสอน 

  ระดับปริญญาตรี 
312 106  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 
318 306 ปฏิบัติการชีวเคม ี

   ระดับปริญญาโท(หลักสูตรนี้) 
SC 017 711 นิติชีววิทยา I 
SC 017 712 นิติชีววิทยา II 
SC 017 713 นิติเคมีและหลักฐานท่ีเห็นไดดวยกลองจลุทรรศน 
SC 017 714  เครื่องมือวิเคราะหสําหรับนิติวิทยาศาสตร 
SC 017 736 ธรณีวิทยาและหลักฐานจากดินในนิติวิทยาศาสตร 
SC 017 891 การสัมมนาทางนิติวิทยาศาสตร I 
SC 017 892 การสัมมนาทางนิติวิทยาศาสตร II 

 

4. นางสาววรรณา ศิริแสงตระกูล 
 4.1   ตําแหนงทางวิชาการ   
   อาจารย  
 4.2   ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ประเทศ ป พ.ศ. ท่ีจบ 
ปริญญาเอก ปร.ด.(วิจัยและพัฒนาเภสัชภณัฑ) มหาวิทยาลยัขอนแกน 2554 
ปริญญาโท วท.ม. (ชีวเคมีทางการแพทย) มหาวิทยาลยัขอนแกน 2543 
ปริญญาตร ี วท.บ.(ชีวิทยา) มหาวิทยาลยัขอนแกน 2535 

 4.3   ผลงานทางวิชาการ 
ไมม ี

 
   4.3.1  งานวิจัย (ยอนหลัง 5 ป) 

       การตีพิมพ 
Onlaor, K., Thanurat, J. and Sirisangtragul, W. (2016). Analysis of heavy metal; antimony, barium 

and lead in gunshot residues produced by .38 Special ammunition. Thai Journal of 

Toxicology. (accepted) 

Apirakkan, O., Sirisangtragul, W. and Seresangtragul, P. (2014). Ontology-Supported Development 

for Drug Analysis Laboratory Corresponding to the ISO/IEC 17025 Standard. Advances in 

Computer Science and its Applications, Lecture Notes in Electrical Engineering. 279; 743-749.  
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Sirisangtragul, W. and Sripanidkulchai, B. (2013). Modulatory Effect of Thai Traditional Medicine 

(YahomTultavai) on Hepatic Cytochrome P450 Enzymes and Pentobarbital-Induced Sleeping in 

Mice. African Journal of Traditional, Coplementary and Alternative Medicine. 10(4): 128-136. 

การนําเสนอผลงานทางวิชาการ 
Siriwes, K., Chamsuwan, A., Boongsood, W. and Sirisangtragul, W. (2016). Association of Unnatural Death 

and The Related Factors; Season and Type of Day: Studied in Srinagarind  Hospital, KhonKaen 
University and  KhonKaen  Hospital, KhonKaen  Province. The 38th National Graduate Research 
Conference. 19-20 Feb 2016. The Ekathodsarod building, Naresuan University, Phitsanolok, 
Thailand. 

Kaewboonruang, P., Daodee, S., Tanoorat, J. and Sirisangtragul,  W. (2016). Pattern of Organic Gunshot 
Residue Distribution on Hands after Shooting. The National and International Graduate 
Research Conference 2016. 15 Jan 2016. The Pot Sarasin building, Khonkaen University, 
Khonkaen, Thailand. 

Onlaor, K., Tanoorat, J. and Sirisangtragul, W. (1016). Evaluate of Efficiency of Cottons Swab in Sample 
Collection of Inorganic Gunshot Residue. The National and International Graduate Research 
Conference 2016. 15 Jan 2016. The Pot Sarasin building, Khonkaen University, Khonkaen, 
Thailand. 

Phuybuakor, T., Daodee, S., Tanoorat, J. and Sirisangtragul, W. (2016). The Assessment of Chemical 
Stability of Propellant by Measuring Anti-Flash and Stabilizer Content. The National and 
International Graduate Research Conference 2016. 15 Jan 2016. The Pot Sarasin building, 
Khonkaen University, Khonkaen, Thailand 

Prasongthum, P., Daowdee, S., Kesorn, A. and Sirisangtragul, W. (2015). Validation of HPLC Method for 

the Determination of Benzodiazepines in Plasma. Princess MahaChakriSirindhorn Congress (The 

Fifth Interdisciplinary Day Conference. Interdisciplinary Approach to Sustainable Research and 

Development 2015. 3-4 June 2015. IMPACT Muang Thong Thani, Nonthaburi, Thailand. 

Ong-in, P., Sirisangtragul, W. and Seresangtragul, P. (2015). An Analysis of Factors Associated of Crime 

Occurred by Data Mining Method. 34th The National Graduate Research Conference. 27 March 

2015. Faculty of medicine, Khonkaen, Thailand.  

Chothong, P.,Daowdee, S. and Sirisangtragul, W. (2014). Synergistic effect of Tiliacoratriandra (Colebr.) 

Diels (Yanang) and malathion on P-glycoprotein activity in rat intestinal model. The 3nd 

Current Drug development (CDD 2014). 1-3 May 2014. The Pavillian Queen’s Bay, Ao Nang, 

Krabi, Thailand. 

4.3.2   บทความทางวิชาการ 
ไมม ี

 4.4  ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา  5  ป 
 4.5  ภาระงานสอน 

  ระดับปริญญาตรี 
318 306      ปฏิบัติการชีวเคม ี
SC 017 302   นิติวิทยาศาสตรเบ้ืองตน 
SC 017 306   พิษวิทยาในนิติวิทยาศาสตรข้ันแนะนํา 

   ระดับปริญญาโท (หลักสูตรนี้) 
SC 017 701   กฎหมายและจริยธรรมสําหรับนิติวิทยาศาสตร 
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SC 017 712   นิติชีววิทยา II 
SC 017 713   นิติเคมีและหลักฐานท่ีเห็นไดดวยกลองจลุทรรศน 
SC 017 714   เครื่องมือวิเคราะหสําหรับนิติวิทยาศาสตร 
SC 017 722   พิษวิทยาในนิติวิทยาศาสตร 
SC 017 723  การตรวจพิสูจนอาวุธปนและเครือ่งกระสุนปน 
SC 017 734  ระเบียบวิธีวิจัย 
SC 017 736   ธรณีวิทยาและหลกัฐานจากดินในนิติวิทยาศาสตร 
SC 017 891   การสมัมนาทางนิติวิทยาศาสตร I 
SC 017 892   การสมัมนาทางนิติวิทยาศาสตร II 

 
5.  นางศิริรัตน แมคคลอสก ี
 5.1   ตําแหนงทางวิชาการ   
   ผูชวยศาสตราจารย  
 5.2   ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ประเทศ ป พ.ศ. ท่ีจบ 
ปริญญาเอก Ph.D.(Organic Chemistry) Liverpool John 

Moores 
University, England 

2550 

ปริญญาโท M.Sc.(Marine Natural Product) University of Ryukyus, 
Japan 

2545 

ปริญญาตร ี วท.บ.(เคมี) ม.ขอนแกน 2540 
 
 5.3   ผลงานทางวิชาการ 

 5.3.1 ตํารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ยอนหลัง 10 ป)   
  ไมม ี
 5.3.2  งานวิจัย (ยอนหลัง 10 ป) 

การตีพิมพ 
Pimjuk, P., Phosri, C., Wauke, T. and McCloskey, S. (2015). The isolation of two new 

lanostanetriterpenoid derivatives from the edible mushroom Astraeus asiaticus. 

Phytochemistry Letters. 14: 79-83. 

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

constituents of Xylaria cf. cubensis PK108. Natural Product Research. 29: 2033-2036. 

Nasomjai, P., Arpha, K., Sodngam, S. and Brandt, S.D. (2014). Potential antimalarial derivatives from 

astraodorol. Archives of Pharmacal Research. 37: DOI 10.1007/s12272-014-0393-6. 

Jitjak, W., Sodngam, S. and Sanoamuang, N. (2014). Biological features and chemical components 

of red pigments produced by a novel ascomycete fungus, Gelatinomyces siamensis in liquid 

media. Journal of Pure and Applied Microbiology. 8: 3377-3386. 

Sodngam, S., Saetang, S., Suwannasai, N. and Mongkolthanaruk, W. (2013). Achemical constituents, 

and their cytotoxicity, of the rare wood decaying fungus Xylariahumosa. Natural Product 

Communications. 9: 157-158. 

Arpha,K., Phosri, C., Suwannasai, N., Mongkolthanaruk, W. and Sodngam, S. (2012). Astraodoric acids 

A-D: New lanostanetriterpenoids from edible mushroom Astraeusodoratus and their anti 
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Mycobacterium tuberculosis H37Ra and cytotoxic activity. .Journal of Agricultural and Food 

Chemistry. 60: 9834-9841. 

Wood, C. M., Sodngam, S., Nicholson, J. M., Lambert, S.J., Reynolds, C.D. and Baldwin, J.P. (2006). 

The oxidized histone octamer does not form a H3 disulphide bond. Biochimica et 

BiophysicaActa (BBA)– Proteins and Proteomics. 1764: 1356-1366. 

Sodngam, S., Junichi, T., Ikuko I, O., Toshio, I., Rachmaniar, R., Kazunori, U., Takeo, U., Hiroyuki, O. 

and Tatsuo, H. (2002). Bitungolides A-F, new polyketides from the Indonesian sponge  

Theonella cf. swinhoei. Journal of natural products. 65:  1820-1823. 

การนําเสนอผลงานทางวิชาการ 
Pimjuk, P., Mongkolthanaruk, W., Senawong, T. and McCloskey, S. (2016). Chemical constituents and 

antiproliferative activities of Helianthus tuberosus L. flowers. The 2016 Pure and Applied 
Chemistry International Conference (PACCON 2016), Bangkok, Thailand. 

Pimjuk, P., Phosri, C., Mongkolthanaruk, W. and Sodngam, S. (2559). CHEMICAL CONSTITUENTS OF 
CRUDE EXTRACT OF AstraeusAsiaticusประชุมวิชาการ คณะวิทยาศาสตร ป 2559. 

Pimjuk,P., Phosri, C., Mongkolthanaruk, W. and Sodngam, S. (2016). Isolation and structure 
elucidation of bioactive metabolites from Astraeusasiaticus. The 2016 Pure and Applied 
Chemistry International Conference (PACCON 2016), KhonKaen, Thailand. 

Sodngam, S. and Bunyatratchata, W. (2011). Poster เรื่องThe Isolation and Structural Elucidation of 
Pseudomonas PNN1-5 Extracts2nd NRCT-IFS Workshops: on Research Advancesin Natural 
Products, Food Science and Nutritionfrom March 14-20, 2011atGrand Tower Inn Hotel, 
Bangkok, Thailand 

 
Saetang, S., Phosri, C., Suwannasai, N., Mongkolthanaruk, W., Moosophon, P. and Sodngam, S. 

(2011). Chemical Constituents and Antimicrobial of Crude Extracts from Xylaria sp. Fungi, 
The 14th Asian Chemical Congress 2011 (14 ACC) between 5-8 September 2011 in Bangkok, 
Thailand. 

Arpha, K., Phosri, C., Suwannasai, N., Mongkolthanaruk, W., Yenjai, C. and Sodngam, S. (2010).  
CHEMICAL CONSTITUENTS AND ANTIMICROBIAL SCREENING OF METHANOL EXTRACT OF 
Astraeusodoratus MUSHROOM at The 1stKamphaengsaen International Natural Products 
Symposium:  The Relationship Between Living Organisms and EnvironmentOctober 23-24, 
2010Swissotel Le Concorde Hotel, Bangkok, Thailand. 

5.3.3   บทความทางวิชาการ 
ไมม ี

 5.4  ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา  14 ป 
 5.5  ภาระงานสอน 

  ระดับปริญญาตรี 
312 103   General Chemistry II 
312 112 เคมีอินทรียเบ้ืองตน (Basic Organic Chemistry) 
312 113 ปฏิบัติการเคมีอินทรยีเบ้ืองตน(Basic Organic Chemistry Laboratory) 
312215 เคมีอินทรีย1 (Organic  Chemistry I) 
312 216 ปฏิบัติการเคมีอินทรยี 1 (Organic Chemistry Laboratory I) 
312 217 เคมีอินทรีย 2 (Organic Chemistry II) 
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312 218 ปฏิบัติการเคมีอินทรยี 2 (Organic Chemistry Laboratory II) 
313 103 เคมีท่ัวไป 2 (GENERAL CHEMISTRY II) 
313 213 เคมีอินทรีย 2 (Organic Chemistry II) 
313214 ปฏิบัติการเคมีอินทรยี 2 (ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY II) 
313312 SPECTROMETRIC IDENTIFICATION COMPOUNDS 
313412 HETEROCYCLIC CHEMISTRY 
313 414 Natural Product Chemistry 
313 417   Introduction to medicinal Chemistry 

 
   ระดับปริญญาโท 

SC 017 714 ANALYTICAL INSTRUMENTS FOR FORENSIC SCIENCE 
SC 017 891 SEMINAR IN FORENSIC SCIENCE 
SC 017 726 Questioned Documents Examination 

         313812    Stereochemistry 
313713 ADVANCED ORGANIC SPECTROSCOPY 
313813 NATURAL PRODUCT CHEMISTRY 

         313812    Organic Stereochemistry 
 
  ระดับปริญญาเอก 

313713 ADVANCED ORGANIC SPECTROSCOPY 
313813 NATURAL PRODUCT CHEMISTRY 

         313812    Organic Stereochemistry 
 
1.  นางสาวอนงนาฏ ศรีประโชติ  
 1.1 ตําแหนงทางวิชาการ   

อาจารย 
 
1.2  ประวัติการศึกษา    

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน/ ประเทศ ป พ.ศ. ท่ีจบ 
ปริญญาเอก Dr. Agr. (Plant Nutrition) Kyoto University, 

Japan 
2556 

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (วิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2549 

ปริญญาตร ี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) สถาบัณเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง 

2543 

 
1.3  ผลงานทางวิชาการ  

1.3.1 ตํารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน 
        - 
1.2.2 งานวิจัย 

Sriprachote, A., Sukhaphan, P., Chaidamrongrod, P., Boonplang, N., Kanyawongha, P. (2017). 
Variability of soil properties and macronutrients (N, P, K, Ca and Mg) of coffee leaf grown on 
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the small orchard: Case study Wang Sapung district, Loei province. Songklanakarin J. Plant 
Sci. 1: 54 – 61.  

Boonplang, N., Kanyawongha, P., Sriprachote, A. (2016). Soil properties and nutrient concentration 
of para rubber leaf grown on basalt-derived soil of northeast Thailand. Songklanakarin J. 
Plant Sci. 3 (Suppl.): 15 – 23.  

Kanyawongha, P., Phanjindawan, N., Sriprachote, A. (2016). Plant nutrient status of fruit-growing 
soils in Chantaburi province. Songklanakarin J. Plant Sci. 3 (Suppl.): 30 – 39.  

Nakklam, P., Kanyawongha, P., Sriprachote, A., Sakthewin, R. (2015). Spatial soil variability of 
cadmium and micronutrients in cadmium-contaminated paddy field which irrigated water 
from Mae Tao creek and indigenous irrigation channels. Songklanakarin J. Plant Sci. 2: 33 – 
38. 

Sriprachote, A., Pengprecha, S., Pengprecha, P., Kanyawongha, P., Ochiai, K., Matoh, T. (2014). 
Assessment of cadmium and zinc contamination in the soil around Pha Te village, Mae Sot 
district, Tak province, Thailand. App. Environ. Res., 36: 67 – 79. 

Kanyawongha, P., Sriprachote, A. (2013). Properties of Latetrite-containing profile in tropical 
monsoon climate of Thailand. Khon Kaen AGR. J. (Suppl.) 2: 155 – 164.  

Kanyawongha P., Sriprachote, A. (2013). Properties of raised-bed oil palm-growing soils on acid 
sulfate soils of Thailand: A case study on 3 to 6 years oil palm orchards. Acad. Sci. J. 2: 301 
– 310. 

Sriprachot, A. (2013). Low Cd-accumulation rice grain. Environ. J. 4: 49 – 56.  
Sriprachote, A., Kanyawongha, P., Pantuwan, G., Ochiai, K., Matoh, T. (2012). Evaluation of Thai rice 

cultivars with low-grain cadmium. Soil Sci. Plant Nutr. 58: 568 – 572. 
Sriprachote, A., Kanyawongha, P., Ochiai, K., Matoh, T. (2012). Current situation of cadmium-

polluted paddy soil, rice and soybean in the Mae Sot District, Tak Province, Thailand. Soil 
Sci. Plant Nutr. 58: 349 – 359. 

 
การนําเสนอผลงานทางวิชาการ 
Sriprachote, A., Kanyawongha, P., Manantapong, K., Ochiai, K., Matoh, T. (2016). Variation in grain 

iron and zinc concentration among a promising low-grain cadmium rice (Oryza sativa L.) 
cultivars. International Symposium on Biological Engineering and Natural Sciences, July 19 – 
21, Hokkaido, JAPAN. 953 – 963. 

Kanyawongha, P., Sriprachote, A., Boonplang, N. (2016). Soil properties of oil palm leaf collected 
from small orchards on the southern central plain of Thailand. International Symposium on 
Biological Engineering and Natural Sciences, July 19 – 21, Hokkaido, JAPAN. 1258 - 1266. 

Kanyawongha, P., Thongnium, N., Sriprachote, A., Boonplang, N. (2016). Soil properties and nutrient 
concentrations of lychee grown on raised-bed, Chomthong district, Bangkok. 1st National 
Conference on Informatics, Agriculture, Management, Business Administration, Engineering, 
Science and Technology, May 19 – 21, Chumporn, THAILAND. 1 – 7.  

Kanyawongha P., Sriprachote, A. (2015). Sand-size distribution of soils on the so-called Aeolian 
sand splay landform in the lower Mun-Chi basin, Northeast, Thailand. 2nd International 
Symposium on Agricultural Technology, July 1-3, 2015, Rayong, THAILAND. 277 – 280.  

Kanyawongha, P., Boonplang, N., Sriprachote, A. (2015). Parent material affecting phosphorus 
distributions in acid sulfate soils of Thailand. 2nd International Symposium on Agricultural 
Technology, July 1-3, 2015, Rayong, THAILAND. 281 – 284.  
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1.4  ประสบการณในการสอนระดับอุดมศึกษา   3 ป 
1.4 ภาระงานสอน 

AG 002 201  
AG 122 201 
AG 122 796 
AG 123 796 
AG 123 797 
AG 123 313 
AG 123 351 
AG 124 331 
AG 124 312 
AG 124 433 
AG 124 761 
AG 124 775 
AG 127 705      
AG 127 721      
AG 127 732      
AG 127 890      
AG 127 894      
AG 127 898      
AG 127 899      
AG 129 996      
AG 129 997      
AG 129 998      
AG 129 999      

หลักปฐพีศาสตร                                                           
ปฏิบัติการหลักปฐพีศาสตร 
การฝกงานทางปฐพีศาสตรและสิ่งแวดลอม 1 
การฝกงานทางปฐพีศาสตรและสิ่งแวดลอม 2 
การฝกงานทางปฐพีศาสตรและสิ่งแวดลอม 3 
ผลิตภาพของดิน 
ความอุดมสมบูรณของดินและโภชนาการพืช  
การวิเคราะหดิน นํ้า พืช วัสดเุกษตร และสิ่งแวดลอม 
เคมีของดิน 
ดินเขตรอน 
การสัมมนาทางปฐพีศาสตรและสิง่แวดลอม 
โครงงานนักศึกษาทางปฐพีศาสตรและสิ่งแวดลอม   
วิธีการวิจัยทางปฐพีศาสตรและสิ่งแวดลอม 
เคมีของดินข้ันสูง 
ดินของประเทศไทย 
เรื่องคัดสรรทางปฐพีศาสตรและสิง่แวดลอม 
ปญหาพิเศษทางปฐพีศาสตรและสิง่แวดลอม 
วิทยานิพนธ 
วิทยานิพนธ 
ดุษฎีนิพนธ 
ดุษฎีนิพนธ 
ดุษฎีนิพนธ 
ดุษฎีนิพนธ 

   
 

1.5 ภาระงานสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร  
   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

AG 002 201  
AG 122 201 
AG 122 796 
AG 123 796 
AG 123 797 
AG 123 313 
AG 123 351 
AG 124 331 
AG 124 312 
AG 124 433 
AG 124 761 
AG 124 775 

หลักปฐพีศาสตร                                                           
ปฏิบัติการหลักปฐพีศาสตร 
การฝกงานทางปฐพีศาสตรและสิ่งแวดลอม 1 
การฝกงานทางปฐพีศาสตรและสิ่งแวดลอม 2 
การฝกงานทางปฐพีศาสตรและสิ่งแวดลอม 3 
ผลิตภาพของดิน 
ความอุดมสมบูรณของดินและโภชนาการพืช  
การวิเคราะหดิน นํ้า พืช วัสดุเกษตร และสิ่งแวดลอม 
เคมีของดิน 
ดินเขตรอน 
การสัมมนาทางปฐพีศาสตรและสิง่แวดลอม 
โครงงานนักศึกษาทางปฐพีศาสตรและสิ่งแวดลอม   

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตรและสิ่งแวดลอม  
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(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
AG 127 705     วิธีการวิจัยทางปฐพีศาสตรและสิ่งแวดลอม 

                  AG 127 721     เคมีของดินข้ันสูง 
                 AG 127 732     ดินของประเทศไทย 
                  AG 127 890     เรื่องคัดสรรทางปฐพีศาสตรและสิ่งแวดลอม 
                  AG 127 894     ปญหาพิเศษทางปฐพีศาสตรและสิ่งแวดลอม 
                  AG 127 898     วิทยานิพนธ 
                  AG 127 899     วิทยานิพนธ 
 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตรและสิ่งแวดลอม  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

AG 127 705     วิธีการวิจัยทางปฐพีศาสตรและสิ่งแวดลอม 
                  AG 127 721     เคมีของดินข้ันสูง 
                  AG 127 732     ดินของประเทศไทย 
                  AG 127 890     เรื่องคัดสรรทางปฐพีศาสตรและสิ่งแวดลอม 
                  AG 127 894     ปญหาพิเศษทางปฐพีศาสตรและสิ่งแวดลอม 
                  AG 127 898     วิทยานิพนธ 
                  AG 127 899     วิทยานิพนธ 
                  AG 129 996     ดุษฎีนิพนธ 
                  AG 129 997     ดุษฎีนิพนธ 
                  AG 129 998     ดุษฎีนิพนธ 
                  AG 129 999     ดุษฎีนิพนธ 
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ภาคผนวก 3 
คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตร 
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ภาคผนวก 4 
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2559 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 
วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2559  
--------------------------  

เพ่ือใหการศึกษาในระดับบัณฑิตศกึษาเปนไปอยางถูกตองตามมาตรฐานวิชาการ มีคุณภาพสูง มีประสทิธิภาพ และ
สอดคลองกับประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และเรื่องแนว
ทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 23(2) แหงพระราชบัญญตัิมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2558 ประกอบกับมติสภา
มหาวิทยาลยัขอนแกน ในการประชุม ครั้งท่ี 6/2559 เมื่อวันท่ี 5 มิถุนายน 2559 จึงวางระเบียบไว ดังน้ี  

 
หมวดท่ี 1  
บทท่ัวไป  

ขอ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559”  
ขอ 2. ระเบียบน้ีใหใชสําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกนทุกหลักสูตรตั้งแต ปการศึกษา 

2559 เปนตนไป   
ขอ 3. ใหยกเลิก  

3.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2548  
3.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับบัณฑติศกึษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550  

 
บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอ่ืนใดของมหาวิทยาลัยหรือคณะท่ีขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี ใหใช

ระเบียบน้ีแทน  
ขอ 4. ในระเบียบน้ี  

“มหาวิทยาลัย”   หมายความวา  มหาวิทยาลยัขอนแกน  
“สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา  สภามหาวิทยาลยัขอนแกน  
“อธิการบด”ี   หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
“คณะ”    หมายความวา  คณะ วิทยาลัย หรือสวนงานท่ีมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
“คณบด”ี   หมายความวา  คณบดีของคณะ วิทยาลัย หรือหัวหนาสวนงานท่ีมีหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา  
“สาขาวิชา”   หมายความวา  สาขาวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษา  
“คณะกรรมการบริหารหลักสตูร” หมายความวา  คณะกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งจากคณบด ีเพ่ือรับผิดชอบหลักสตูรระดบั
บัณฑิตศึกษา  
“ประธานหลักสูตร”  หมายความวา  ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  
“สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ” หมายความวา สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
“บัณฑิตวิทยาลัย”               หมายความวา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัขอนแกน 
“คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความวา   คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน  
“นักศึกษา”   หมายความวา  นักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน  

ขอ 5.  ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ี และใหมีอํานาจออกหลักเกณฑ ประกาศ คําสั่ง หรือระเบียบปฏิบัติซึ่ง
ไมขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี  

ในกรณีท่ีมไิดกําหนดหลักการและการปฏิบัตไิวในระเบียบน้ี หรือในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัตติามระเบียบน้ี 
ใหคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาและเสนอความเหน็ตออธิการบด ีและใหอธิการบดมีอํีานาจวินิจฉัยสั่งการ คํา
วินิจฉัยของอธิการบดีใหถือเปนท่ีสิ้นสุด  

ท้ังน้ีการวินิจฉัยหรือตีความใหยึดประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 และเรื่องแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558  
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หมวดท่ี 2  
ระบบการจัดการศึกษา  

ขอ 6.  การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใหดําเนินการดังน้ี  
6.1 บัณฑติวิทยาลยัเปนผูรักษามาตรฐานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย  
6.2 บัณฑติวิทยาลยัมีหนาท่ีประสานงานและสนับสนุนการจัดการศกึษาระดับบัณฑติศึกษา สวนคณะและ

สาขาวิชามีหนาท่ีจัดการศึกษาในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ  
6.3 บัณฑติวิทยาลยัจัดใหมคีณะกรรมการบริหารหลักสตูรสาขาวิชารวม เพ่ือบริหารและจัดการศึกษาใน

หลักสตูรท่ีมีกระบวนวิชาเก่ียวของกับหลายคณะโดยมีองคประกอบและหนาท่ีตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
ขอ 7. ระบบการศึกษาเปนแบบสะสมหนวยกิตใชระบบทวิภาค โดยหน่ึงปการศึกษาแบงออกเปนสองภาคการศึกษา

ปกต ิหน่ึงภาคการศึกษาปกติใหมรีะยะเวลาศึกษา ไมนอยกวา 15 สัปดาห สวนภาคการศึกษาพิเศษอาจจัดไดตามความจําเปน
ของแตละหลักสูตร โดยใหกําหนดระยะเวลาและจาํนวนหนวยกิตมสีดัสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกต ิ 

หลักสตูรอาจจดัการศึกษาระบบอ่ืน เชน ระบบไตรภาค ระบบจตุรภาค หรืออ่ืนๆ ก็ได โดยใหถือแนวทาง ดังน้ี  
ระบบไตรภาค หน่ึงปการศึกษาแบงออกเปน 3 ภาคการศึกษาปกต ิรวมภาคการศึกษาพิเศษ หน่ึงภาคการศึกษาปกต ิ

มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 12 สัปดาห  
ระบบจตรุภาค หน่ึงปการศึกษาแบงออกเปน 4 ภาคการศึกษาปกต ิรวมภาคการศึกษาพิเศษ หน่ึงภาคการศึกษา

ปกต ิมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 10 สัปดาห คูมือ 
ขอ 8. การคิดหนวยกิต 

8.1 ระบบทวิภาค  
รายวิชาภาคทฤษฎ ีท่ีใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหา ไมนอยกวา 15 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ 

ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต  
รายวิชาภาคปฏิบัต ิท่ีใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมีคาเทากับ 1 

หนวยกิต  
รายวิชาการฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ท่ีใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกต ิใหมี

คาเทากับ 1 หนวยกิต  
รายวิชาวิทยานิพนธ ท่ีใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 45 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกต ิใหมีคาเทากับ 

1 หนวยกิต  
รายวิชาการศึกษาอิสระ ท่ีใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 45 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมีคา

เทากับ 1 หนวยกิต  
8.2 ระบบไตรภาค  

1 หนวยกิต ระบบไตรภาค เทียบไดกับ 12/15 หนวยกิต ระบบทวิภาค หรือ 4 หนวยกิต ระบบทวิภาค 
เทียบไดกับ 5 หนวยกิต ระบบไตรภาค  

8.3 ระบบจตุรภาค  
1 หนวยกิต ระบบจตุรภาค เทียบไดกับ 10/15 หนวยกิต ระบบทวิภาค หรือ 2 หนวยกิต ระบบทวิภาค 

เทียบไดกับ 3 หนวยกิต ระบบจตรุภาค  
ขอ 9. การจัดแผนการศึกษา แบงเปน ๓ ประเภทคือ  

9.1 การจดัแผนการศึกษาแบบเตม็เวลา (Full-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตรโดยกําหนด
จํานวนหนวยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสตูร ไมนอยกวา 9 หนวยกิตตอภาคการศึกษาปกต ิสําหรับระบบทวิภาค  

9.2 การจดัแผนการศึกษาแบบไมเต็มเวลา (Part-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสตูรโดย
กําหนดจํานวนหนวยกิตเฉลีย่ตลอดหลักสูตร นอยกวา 9 หนวยกิตตอภาคการศึกษาปกต ิสําหรับระบบทวิภาค  

9.3 การจัดการศึกษาแบบพิเศษ ใหพิจารณาตามความเหมาะสมของแตละหลักสูตร โดยความเห็นชอบของคณะ  
ขอ 10. หลักสูตรหน่ึงๆ อาจจัดระบบการศึกษา และหรือจดัแผนการศึกษาแบบใดแบบหน่ึง หรือหลายแบบได  

ท้ังน้ี ระบบการจัดการเรียนการสอน และระบบการจดัแผนการศึกษาตามวรรคหน่ึงใหเปนไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย  
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หมวดท่ี 3  
หลักสูตร  

ขอ 11. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังน้ี  
11.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เปนหลักสตูรการศึกษาท่ีสรางเสริมความเช่ียวชาญหรือ

ประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ เปนหลักสูตรท่ีมลีักษณะสิ้นสุดในตัวเอง สําหรับผูสําเร็จการศึกษาในระดบัปริญญา
บัณฑิตหรือเทียบเทามาแลว 

11.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีสงเสริมความกาวหนาทางวิชาการ  
และหรือการวิจัยในสาขาวิชาตางๆ ในระดับสูงกวาข้ันปริญญาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิต  

11.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีสรางเสริมความเช่ียวชาญ  
หรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ และเปนหลักสูตรท่ีมลีักษณะสิ้นสุดในตัวเอง สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
มหาบัณฑิตหรือเทียบเทามาแลว  

11.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีสงเสริมความกาวหนาทางวิชาการ  
การวิจัยในสาขาวิชาตางๆ ในระดับสูงกวาปริญญามหาบัณฑติและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง  

ขอ 12 โครงสรางของหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษาใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐาน
หลักสตูรระดับบัณฑติศึกษา  

ขอ 13 ประเภทของหลักสูตร แบงออกเปน 2 ประเภท คือ  
13.1 หลักสตูรปกต ิ(Regular Program) หมายถึง หลักสูตรในสาขาวิชาหน่ึงท่ีใชภาษาไทย  

เปนสื่อหลักในการเรียนการสอน และ/หรืออาจมีบางรายวิชาท่ีใชภาษาตางประเทศเปนสื่อในการเรยีนการสอนดวยก็ได  
13.2 หลักสตูรนานาชาต ิ(International Program) หมายถึง หลักสูตรท่ีมีองคความรู และเน้ือหาสาระท่ี

มีความเปนสากล และมีการจดักิจกรรมเพ่ือสงเสริมความเปนนานาชาติ เพ่ือมุงผลิตบัณฑติใหมีคณุภาพและมาตรฐานสากล 
โดยใชภาษาตางประเทศเปนสื่อในการเรยีนการสอน  

คณะหรือสาขาวิชาอาจดําเนินการจัดทําหลักสูตรรวมกับสถาบันอ่ืนในลักษณะรวมแบบหลายปริญญา เพ่ือสราง
ความเขมแข็งใหกับหลักสูตร ท้ังน้ีการดําเนินการดังกลาวใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด  

ขอ 14. ระยะเวลาการศึกษาของแตละหลักสูตรท่ีจดัแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา เปนดังน้ี  
14.1 ประกาศนียบัตรบัณฑติและประกาศนียบัตรบัณฑติช้ันสูง ไมเกิน 3 ปการศึกษา  
14.2 ปริญญามหาบัณฑติ ไมเกิน 5 ปการศึกษา 
14.3 ปริญญาดุษฎีบัณฑติ ผูท่ีสําเร็จปรญิญาบัณฑิตไมเกิน 8 ปการศึกษา สวนผูท่ีสําเร็จปริญญา

มหาบัณฑิต ไมเกิน 6 ปการศึกษา ระยะเวลาการศึกษาสําหรับหลักสูตรแบบไมเต็มเวลาหรือท่ีจัดการศึกษาแบบอ่ืน ใหเปนไป
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

ขอ 15. การประกันคณุภาพ  
การประกันคณุภาพของหลักสตูร ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคณุภาพของหลักสูตร ใหเปนไปตามระบบการ
ประกันคณุภาพหลักสตูรของมหาวิทยาลัย 
 

หมวดท่ี 4  
อาจารยระดับบัณฑิตศึกษา  

ขอ 16. อาจารยระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบดวย 
16.1 อาจารยประจํา หมายถึง บุคคลท่ีดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ

ศาสตราจารย ในมหาวิทยาลัย ท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา และปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลา 
สําหรับอาจารยประจําท่ีมหาวิทยาลัยรับเขาใหมตั้งแตระเบียบน้ีเริ่มบังคับใช ตองมีคะแนนทดสอบ

ความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
16.2 อาจารยประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําท่ีมีคณุวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของ

หลักสตูรท่ีเปดสอน ซึ่งมีหนาท่ีสอนและคนควาวิจยัในสาขาวิชาดังกลาว  
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16.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําหลักสตูรท่ีมีภาระหนาท่ีในการบริหารและ
พัฒนาหลักสตูรและการเรียนการสอน ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การตดิตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสตูร 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองอยูประจําหลักสตูรน้ันตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา 

16.4 อาจารยพิเศษ หมายถึง อาจารยผูสอนท่ีไมใชอาจารยประจํา  
16.5 อาจารยผูสอน หมายถึง อาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษท่ีไดรับมอบหมายหรือแตงตั้งใหทําหนาท่ี

สอนในรายวิชาหรือบางหัวขอในแตละรายวิชา  
16.6 อาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป หมายถึง อาจารยประจําท่ีคณะแตงตั้งเพ่ือทําหนาท่ีใหคําปรึกษาดาน

การศึกษาและการจดัแผนการเรียนของนักศึกษา  
16.7 อาจารยท่ีปรึกษาหลัก (Major advisor) หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรท่ีไดรับแตงตั้งให

รับผิดชอบกระบวนการเรียนรูเพ่ือวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของนักศึกษาเฉพาะราย เชน การพิจารณา เคาโครง การให
คําแนะนําและควบคุมดูแล รวมท้ังการประเมินความกาวหนาและการสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา  

16.8 อาจารยท่ีปรึกษารวม (Co-advisor) หมายถึง อาจารยประจํา หรือ อาจารยผูทรงคณุวุฒิ  
ภายนอกท่ีคณะแตงตั้ง เพ่ือใหทําหนาท่ีรวมกับอาจารยท่ีปรึกษาหลกัในการพิจารณาเคาโครง รวมท้ังชวยเหลือใหคําแนะนํา
และควบคมุดูแลการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา  

16.9 อาจารยผูทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง ผูท่ีมิไดเปนอาจารยประจําท่ีไดรับการแตงตั้งให  
ทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษารวม หรือ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธโดยผูท่ีไดรับแตงตั้งน้ันมีคณุสมบัติตามท่ีกําหนดในหนาท่ีน้ันๆ  

16.10 อาจารยผูเช่ียวชาญ หมายถึง ผูทรงคณุวุฒิภายนอกท่ีไมมีคณุสมบัติและผลงานทางวิชาการตามท่ี
กําหนดในหนาท่ีน้ันๆ แตเปนผูมคีวามรูความเช่ียวชาญและประสบการณสูงเปนท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือสมัพันธกับหัวขอ
วิทยานิพนธ หรือการศึกษาอิสระ โดยผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  

ขอ 17. คุณสมบัติอาจารยประจําหลักสตูร อาจารยผูรับผดิชอบหลกัสูตร อาจารยผูสอน อาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธหลัก อาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาอิสระ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ และอาจารย
พิเศษ ของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง และปริญญาดุษฎีบัณฑิต ให
เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

ขอ 18. ภาระงานของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษา และประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย  

ขอ 19. การบริหารจัดการศึกษาหลักสูตร ใหดําเนินการ ดังน้ี  
19.1 หลักสตูรหน่ึงๆ ตองอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งคณบดีท่ีหลักสูตร

สังกัดเปนผูแตงตั้ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ มีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป  
19.2 องคประกอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบดวยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ท้ังน้ี 

อาจมีอาจารยประจาํหลักสูตรเปนกรรมการเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม  
19.3 หนาท่ีของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร  

19.3.1 วางนโยบายและแผนการบริหารจดัการและการผลิตบัณฑติของหลกัสูตร  
19.3.2 ควบคุมมาตรฐานหลักสตูรสาขาวิชาท่ีรับผดิชอบใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิเกณฑมาตรฐานหลักสตูรของกระทรวงศึกษาธิการ และเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ (ถาม)ี  
19.3.3 ดําเนินการประกันคณุภาพหลักสูตร  
19.3.4 ติดตามรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา รายงานผลการดําเนินการของ  

ประสบการณภาคสนาม (ถามี) และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรรวมท้ังใหคําแนะนําเพ่ือการพัฒนา  
ขอ 20. ใหมีคณะกรรมการบัณฑติศึกษาประจําคณะ เพ่ือทําหนาท่ีกํากับดูแลคณุภาพและการบริหารจัดการ

หลักสตูรระดับบัณฑติศึกษาทุกหลกัสูตรในองครวมของคณะน้ันๆ องคประกอบและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการดังกลาว 
ใหเปนไปตามท่ีคณะกําหนด  

 
หมวดท่ี 5 การรับเขาศึกษา  

ขอ 21. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  
21.1 หลักสตูรประกาศนียบัตรบัณฑิต  
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ผูเขาศึกษาตองเปนผูสาํเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทา ตามท่ีหลักสูตรกําหนด และมีคณุสมบัติอ่ืน
เพ่ิมเตมิตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑติวิทยาลยักําหนด  

21.2 หลักสตูรปริญญามหาบัณฑติ  
ผูเขาศึกษาตองเปนผูสาํเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรบัณฑติตามท่ีหลักสูตร

กําหนด และมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเตมิตามท่ีคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด  
21.3 หลักสตูรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง  
ผูเขาศึกษาตองเปนผูสาํเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑติหรือปรญิญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทาตามท่ี

หลักสตูรกําหนด และมีคณุสมบัตอ่ืินเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสตูร และบัณฑิตวิทยาลยักําหนด  
21.4 หลักสตูรปริญญาดุษฎบัีณฑติ  
ผูเขาศึกษาตองเปนผูสาํเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทา ท่ีมีผลการเรียนดีมาก หรือปรญิญามหาบัณฑติ

หรือเทียบเทา และมผีลการสอบภาษาอังกฤษไดตามเกณฑท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด และมีพ้ืนความรู ความสามารถและ
ศักยภาพเพียงพอท่ีจะทําวิทยานิพนธได หรือมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการ บริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด  

ขอ 22. การรับสมัคร  
ใบสมัคร ระยะเวลาสมัคร หลักฐานประกอบและเง่ือนไขอ่ืนๆ ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย  
ขอ 23. การรับเขาศึกษา  
การรับบุคคลใดเขาศึกษาในระดบับัณฑิตศึกษา ใหออกเปนประกาศบัณฑิตวิทยาลัย โดยมหีลักเกณฑ ดังตอไปน้ี  

23.1 คณะกรรมการบริหารหลักสตูร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะเปนผูกําหนด
เง่ือนไข วิธีการและจํานวนนักศึกษาท่ีจะรับในแตละสาขาวิชา และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัย  

23.2 คณะกรรมการประจําบัณฑติวิทยาลัยอาจใหความเห็นชอบในการรับบุคคลเขาศึกษาเปนกรณีพิเศษ
ได ท้ังน้ีตองผานการพิจารณารับเขาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะท่ีเก่ียวของ  

23.3 คณะกรรมการประจําบัณฑติวิทยาลัยอาจใหความเห็นชอบในการรับผูมีพ้ืนความรูไมต่ํากวาปรญิญา
บัณฑิต และมีคณุสมบัตติามขอ 21 เขาศึกษาหรือวิจัยโดยไมขอรับปริญญาเปนกรณีพิเศษเฉพาะรายได ท้ังน้ีตองผานการ
พิจารณารับเขาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะท่ีเก่ียวของ  

23.4 ในกรณีท่ีผูสมัครกําลังรอผลการศึกษาข้ันปรญิญาบัณฑิต หรือปริญญามหาบัณฑิตแลวแตกรณ ีการ
รับเขาศึกษาจะมีผลสมบูรณเมื่อผูสมัครสงหลักฐานการสําเรจ็การศกึษาข้ันปริญญาข้ันใดข้ันหน่ึงตามท่ีหลักสูตรท่ีเขาศึกษาน้ัน
กําหนด ภายในเวลาท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด  

23.5 การรับนักศึกษาตางชาต ิใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน  
23.6 การรับนักศึกษาจากหลักสูตรความรวมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนใหเปนไปตามประกาศบัณฑิต

วิทยาลัย กรณีไมเปนไปตาม ขอ 23.1 – 23.6 ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมประจําบัณฑติวิทยาลยั  
ขอ 24. การรายงานตัวและข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา  
การรายงานตัวและข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลยั  
ขอ 25. ประเภทของนักศึกษา แบงเปน 2 ประเภทคือ  

25.1 นักศึกษาสามญั คือ บุคคลท่ีบัณฑิตวิทยาลัยรับเขาเปนนักศึกษาโดยสมบูรณในแตละสาขาวิชา หรือ
รับเขาเปนนักศึกษาทดลองศึกษาตามเง่ือนไขของแตละสาขาวิชา ซึ่งเมื่อผานการประเมินผลหรือครบเง่ือนไขของแตละ
สาขาวิชา จึงจะไดรับเขาเปนนักศกึษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาตางๆ เพ่ือรับปรญิญา หรือประกาศนียบัตร  

25.2 นักศึกษาวิสามญัหรือบุคคลภายนอกรวมเรียน คือ บุคคลท่ีบัณฑิตวิทยาลัยรับเขาเปนนักศึกษาโดย
ไมขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร การดําเนินการเก่ียวกับนักศกึษาวิสามัญหรือบุคคลภายนอกรวมเรียนใหเปนไปตามท่ี
มหาวิทยาลยักําหนด 

 
หมวดท่ี 6 

การลงทะเบียนวิชาเรียน  
ขอ 26. การลงทะเบียนและการเพ่ิมหรือถอนวิชาเรียน  
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26.1 การลงทะเบียนวิชาเรียนแบงออกเปน 2 ประเภทคือ  
          26.1.1 การลงทะเบียนโดยนับหนวยกิตและคิดคาคะแนน (Credit)  

26.1.2 การลงทะเบียนโดยไมนับหนวยกิต (Audit)  
26.2 การลงทะเบียนในภาคการศกึษาปกต ิ 
นักศึกษาในหลักสูตรท่ีจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลาตองลงทะเบียนวิชาเรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

และไมมากกวา 15 หนวยกิต  
นักศึกษาในหลักสูตรท่ีจัดแผนการศึกษาแบบไมเต็มเวลาตองลงทะเบียนวิชาเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

และไมมากกวา 8 หนวยกิต  
นักศึกษาในหลักสูตรปรญิญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 ท่ีเขาศึกษาในภาคเรียนท่ีหน่ึงและนักศึกษาใน

หลักสตูรปริญญาดุษฎีบัณฑติ ท่ียังสอบไมผานการสอบวัดคณุสมบัต ิ(Qualifying Examination) อาจไดรับการยกเวนไมตอง
ลงทะเบียนในภาคการศึกษาน้ันๆ โดยการอนุมัติของคณบด ีตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร ท้ังน้ีตอง
ตอทะเบียนนักศึกษาและชําระคาธรรมเนียมการศึกษาเตม็ตามอัตราท่ีกําหนด  

26.3 ในภาคการศึกษาพิเศษนักศกึษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนไดไมเกิน 6 หนวยกิต  
26.4 การลงทะเบียนวิชาเรียนนอยกวาหรือมากกวาท่ีกําหนดในขอ 26.2 และ 26.3 จะกระทําไดในกรณีท่ี

จํานวนหนวยกิตท่ีเหลือตามหลักสตูรมีจํานวนนอยกวา หรือมากกวาท่ีกําหนดไวขางตน และจําเปนตองสําเร็จการศึกษาในภาค
การศึกษาน้ันๆ ท้ังน้ีตองไดรับอนุมัติจากคณบดีท่ีเก่ียวของ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

26.5 นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนซ้ําเพ่ือคดิคาคะแนนในวิชาท่ีเคยลงทะเบียน และไดผลการเรยีน
ตั้งแตระดับคะแนน B ข้ึนไปแลวมไิด  

ในกรณีท่ีนักศึกษาเรยีนครบรายวิชาตามหลักสูตรแลว แตไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.00 จะสามารถ
ลงทะเบียนวิชาเรียนซ้ําเพ่ือคดิคาคะแนนในวิชาท่ีเคยลงทะเบียนและไดผลการเรียนต่ํากวาระดับคะแนน A ได  

26.6 นักศึกษาท่ีเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรแลวแตยังไมสําเร็จการศึกษา และนักศึกษาท่ีลาพัก
การศึกษาจะตองชําระคาธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

26.7 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิชาท่ีบรรจุอยูในแผนการเรยีนตามหลักสูตรหรือรายวิชาท่ี  
เทียบเทาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเพ่ือนับเปนวิชาตามแผนการเรียนตามหลักสูตรได เมื่อไดรบัความเหน็ชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสตูรและไดรบัอนุมัติจากคณบดีท่ีเก่ียวของ  

ขอ 27. เกณฑการขอเพ่ิมและการถอนวิชาเรียน ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย  
ขอ 28. การโอนหนวยกิตและคาคะแนนของรายวิชาท่ีไดศึกษามาแลวท้ังจากสถาบันการศึกษาอ่ืนและจาก

มหาวิทยาลยัขอนแกน ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย  

ขอ 29. การเปลี่ยนสาขาวิชา 2559  
นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาไดเมื่อศึกษารายวิชาในสาขาวิชาเดมิมาแลวไมนอยกวา 8 หนวยกิต มีรายวิชาท่ี

สามารถโอนเขาสาขาวิชาใหมไดไมนอยกวา 6 หนวยกิต และทุกวิชาท่ีจะขอโอนตองไดระดับคะแนน B ข้ึนไป หรือ S แลวแต
กรณ ีและไดศึกษามาแลวไมเกิน 3 ป  

สําหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 และหลักสตูรปรญิญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 นักศึกษาอาจขอ
เปลี่ยนสาขาวิชาไดหลังจากท่ีไดลงทะเบียนเรียนแลวอยางนอย 1 ภาคการศึกษา และไดศึกษามาแลวไมเกิน 3 ป โดยมี
ศักยภาพในการทําวิทยานิพนธในสาขาวิชาใหมได  

การดําเนินการเปลี่ยนสาขาวิชาใหเปนไปตามประกาศของบัณฑติวิทยาลัย  
ขอ 30. การเปลี่ยนระดบัการศึกษา  
นักศึกษาในหลักสูตรระดับท่ีต่ํากวา อาจไดรับการพิจารณาใหโอนเขาศึกษาในหลักสตูรระดับท่ีสูงกวา หรือในทาง

กลับกัน นักศึกษาในหลักสตูรระดบัท่ีสูงกวา อาจไดรบัการพิจารณาใหโอนเขาศึกษาในหลักสูตรระดับท่ีต่ํากวาได ท้ังน้ีให
เปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในหลักสตูรน้ันๆ และ/หรือประกาศของบัณฑิตวิทยาลยั  

หมวดท่ี 7  
การวัดและประเมินผลการศึกษา  

ขอ 31. การวัดและประเมินผลการศึกษาในระดบับัณฑติศึกษา มีดังน้ี  
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31.1 การสอบรายวิชา นักศึกษาจะตองสอบรายวิชาทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน เวนแตรายวิชาท่ีไดถอน
โดยถูกตองตามระเบียบ ใหอาจารยประจําวิชาสงผลการประเมินผลรายวิชาตามแบบฟอรมของสํานักบริหารและพัฒนา
วิชาการ ผานความเห็นชอบของสาขาวิชาหรือคณะกรรมการบริหารหลักสตูร และคณบดีท่ีเก่ียวของ แลวแจงใหสํานักบรหิาร
และพัฒนาวิชาการทราบ ภายใน 15 วัน นับจากวันสอบ  

31.2 การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) เปนการสอบขอเขียนหรือการสอบปาก
เปลา หรือการสอบท้ังสองแบบขางตน สําหรับนักศึกษาในหลักสตูรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข การสอบประกอบดวยวิชาใน
สาขาวิชาเอกเฉพาะ และสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ โดยใหมีคณะกรรมการสอบประมวลความรูซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เสนอคณบดีเปนผูพิจารณาแตงตั้ง  

31.3 การสอบวิทยานิพนธ เปนการสอบเพ่ือประเมินผลงานวิทยานิพนธของนักศึกษาในหลักสูตรปรญิญา
มหาบัณฑิต แผน ก และนักศึกษาในหลักสูตรปรญิญาดุษฎีบัณฑิต ประกอบดวยการตรวจอานและประเมินคุณภาพผลงาน 
การทดสอบความรูของนักศึกษาดวยวิธีการสอบปากเปลา และการประชุมพิจารณาผลงานของกรรมการ โดยใหมี
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธเปนผูสอบ  

31.4 การสอบการศึกษาอิสระ เปนการสอบเพ่ือประเมินผลงานการศึกษาอิสระของนักศึกษาใน  
หลักสตูรปริญญามหาบัณฑติ แผน ข โดยคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ประกอบดวย การตรวจอานและประเมิน
คุณภาพผลงาน การทดสอบความรูของนักศึกษาดวยวิธีการสอบปากเปลา และการประชุมตดัสินผลงานของกรรมการ  

31.5 การสอบวัดคุณสมบัต ิเปนการสอบวัดความรูความสามารถของนักศึกษาในสาขาวิชาเอก และ
สาขาวิชาท่ีเก่ียวของ เพ่ือประเมินวานักศึกษามีความสามารถท่ีจะดาํเนินการวิจัยโดยอิสระ และเปนผูมีสิทธ์ิเสนอขออนุมตัิเคา
โครงวิทยานิพนธ ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตได ซึ่งกําหนดใหนักศึกษาท่ีเขาศึกษาในหลักสตูรปริญญา ดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 
และ แบบ 2 ตองสอบผาน โดยมหีลักเกณฑ และแนวปฏิบัตดิังน้ี  

31.5.1 การสอบวัดคณุสมบัตเิปนการสอบขอเขียนหรือการสอบปากเปลา หรือท้ังสองแบบใน
สาขาวิชาเอกและสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

31.5.2 ใหคณะกรรมการสอบวัดคณุสมบัติเปนผูดําเนินการจดัสอบวัดคุณสมบัตภิาค การศึกษา
ละ 1 ครั้ง  

ในกรณีท่ีจําเปนอาจจัดการสอบในภาคการศึกษาพิเศษได คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ
ประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 4 คน โดยอาจจะมีกรรมการซึ่งเปนบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยรวมดวย ไมเกิน 2 คน ท่ี
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรเสนอรายช่ือใหคณบดีท่ีหลักสตูรสังกัดเปนผูแตงตั้ง  

31.5.3 นักศึกษาท่ีมีสิทธ์ิขอสอบวัดคุณสมบัต ิคือ  
(1) นักศึกษาท่ีเขาศึกษาในหลักสตูรปรญิญาดุษฎีบัณฑิต ตั้งแตภาคการศึกษาแรก เปนตนไป  
(2) นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ท่ีมีความประสงคจะขอเปลี่ยนระดับการศึกษา แผน ก 

แบบ ก 2 ในสาขาวิชาเดียวกันกับหลักสตูรปริญญาดุษฎีบัณฑติ ท่ีไดลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีประเมนิผลเปน A B+ B C+ C 
D+ D F มาแลวไมนอยกวา 12 หนวยกิต และไดคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคสุดทายกอนการสอบวัดคุณสมบัตไิมต่ํา 3.5 หรือ
นักศึกษาหลักสตูรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 ท่ีมีผลงานวิจัยเพ่ือทําวิทยานิพนธอันมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาเปน
วิทยานิพนธในระดับดุษฎีบัณฑติได ท้ังน้ีโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสตูร/สาขาวิชา และคณะท่ี
หลักสตูรสังกัด  

31.5.4 การประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัต ิใหเปนสญัลักษณ S หมายถึง สอบผาน หรือ U หมายถึง 
สอบไมผาน ใหประธานคณะกรรมการสอบ รายงานผลการสอบตอคณะ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการและบัณฑติวิทยาลยั 
ผาน หัวหนาสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร ภายใน 15 วัน นับจากวันสอบ  

31.5.5 นักศึกษาท่ีสอบวัดคณุสมบัติผานแลว จะเรียกวานักศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิตมีสิทธ์ิเสนอขออนุมัติ
เคาโครงวิทยานิพนธในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑติได  

31.5.6 นักศึกษา ตามขอ 31.5.3 (1) ท่ีสอบวัดคุณสมบัติครั้งแรกไมผานสามารถขอสอบไดอีก 1 ครั้ง และ
ตองสอบวัดคุณสมบัติใหไดภายใน 2 ปการศึกษา นับตั้งแตลงทะเบียน รายวิชาวิทยานิพนธ นักศึกษาท่ีสอบวัดคุณสมบัติครั้งท่ี
สองแลวไมผาน จะพนสภาพการเปนนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ.2559 ขอ 55.8 เวนแตไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนระดับการศึกษา ใหเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  
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31.5.7 นักศึกษาตามขอ 31.5.3 (2) ท่ีสอบวัดคุณสมบัติครั้งท่ีสองแลวไมผาน จะยังคงมีสภาพเปน
นักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตตอไป  

31.6 การประเมินความรูความสามารถทางภาษาตางประเทศ สําหรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎี

บัณฑิตใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน 2 ป โดยเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย คูมือนักศึกษา 2559  
ขอ 32. การสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการประเมินความรูความสามารถทางภาษาตางประเทศ 

ตามขอ 31.2, 31.5, 31.6 ใหบัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการ  

ขอ 33. การลงโทษนักศึกษาท่ีทําการทุจริตทางวิชาการใหดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยวินัย
นักศึกษา พ.ศ. 2551 และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี 1365/2550 เรื่อง แนวปฏิบัติและเกณฑการพิจารณาโทษ
ทางวิชาการ นักศึกษาท่ีกระทําทุจริตทางวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา หรือขอบังคับและประกาศท่ีปรับปรุงใหม  

ขอ 34. การประเมินผลการศึกษา ใหกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแตละภาค ยกเวนรายวิชาวิทยานิพนธหรือ
การศึกษาอิสระ ใหมีการประเมินผลไดกอนสิ้นภาคการศึกษา  

ขอ 35. การประเมินผลรายวิชา ใหกําหนดระดับคะแนนหรือสัญลักษณ ซึ่งมีความหมาย และคาคะแนนดังน้ี  
ระดับคะแนน ความหมาย คาคะแนนตอหนวยกิต  

A ผลการประเมินข้ันดีเยี่ยม (Excellent) 4.0  
B+ ผลการประเมินข้ันดีมาก (Very Good) 3.5  
B ผลการประเมินข้ันด ี(Good) 3.0  
C+ ผลการประเมินข้ันคอนขางด ี(Fairly Good) 2.5  
C ผลการประเมินข้ันพอใช (Fair) 2.0  
D+ ผลการประเมินข้ันออน (Poor) 1.5  
D ผลการประเมินข้ันออนมาก (Very Poor) 1.0  
F ผลการประเมินข้ันตก (Failed) 0  

สัญลักษณ ความหมาย  
I การวัดผลยังไมสมบูรณ (Incomplete) ใชสําหรับรายวิชาท่ีมีคาคะแนน  
ในกรณีนักศึกษาไมสามารถเขาสอบไดโดยเหตุสดุวิสัย  
โดยอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาจะตองระบุสาเหตุของการใหสญัลักษณ I และแจงใหนักศึกษาทราบ

ภายใน 1 เดือน นับจากวันท่ีประกาศผลการประเมิน และการแกสญัลักษณ I ใหดําเนินการภายในภาคการศึกษาถัดไป มิฉะน้ัน 
จะเปลีย่นสญัลักษณ เปน F เวนแตในกรณีท่ีจําเปนโดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการประจําคณะท่ีรายวิชาน้ันสังกัด และ
ใหคณบดีท่ีรายวิชาน้ันสังกัด มีอํานาจอนุมัติใหขยายเวลาได โดยตองแจงใหสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ทราบลวงหนา  

S ผลการศึกษาเปนท่ีพอใจ (Satisfactory) ใชสําหรับรายวิชาท่ีลงทะเบียน โดยไมนับหนวยกิต (Audit)  
U ผลการศึกษายังไมเปนท่ีพอใจ (Unsatisfactory) ใชสําหรับรายวิชาท่ีลงทะเบียน โดยไมนับหนวยกิต  
W ถอนวิชาเรียนแลว (Withdrawn) ใชสําหรับรายวิชาท่ีไดรับอนุมัตใิหถอนหรือใชในกรณีท่ี

นักศึกษาไดรบัอนุมัติใหลาพักการศึกษา หรือใชในกรณีท่ีนักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษาน้ัน  
ขอ 36. การประเมินผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบภาษาตางประเทศ ใหเปนดังน้ี  
S (Satisfactory) หมายความวา สอบผาน  
U (Unsatisfactory) หมายความวา สอบไมผาน  
การสอบประมวลความรูและการสอบวัดคุณสมบัตจิะสอบไดไมเกิน 2 ครั้ง ในแตละหลักสูตร  

สําหรับการสอบภาษาตางประเทศ ไมจํากัดจํานวนครั้งท่ีสอบ  
ขอ 37. นักศึกษาท่ีไดระดับคะแนนต่ํากวา C หรือได U แลวแตกรณ ีในหมวดวิชาบังคับถือวาต่ํากวา  

มาตรฐาน ใหลงทะเบียนเรียนซ้ํา  
ขอ 38. การนับจํานวนหนวยกิตและคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม  

38.1 ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนวิชาใดวิชาหน่ึงมากกวา 1 ครั้ง ใหนับจํานวนหนวยกิต ตาม  
หลักสตูรในวิชาน้ันเพียงครั้งเดียว  
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38.2 ในการคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม  (Cumulative Grade Point Average)  ใหคํานวณจากทุก
รายวิชาท่ีมีคาคะแนน ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาใดมากกวา 1 ครั้ง ใหนําจํานวนหนวยกิตและคาคะแนนท่ีไดทุก
ครั้งไปใชในการคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม การคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมใหตั้งหารถึงทศนิยม 4 ตําแหนง และใหปดเศษ
เฉพาะทศนิยมท่ีมีคาตั้งแต 5 ข้ึนไป ตั้งแตตําแหนงท่ี 4 เพ่ือใหเหลือทศนิยม 2 ตําแหนง  

 
หมวดท่ี 8  

การทําวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ  
ขอ 39. การลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระกระทําไดเมื่อนักศึกษามีคุณสมบัติครบตามท่ี แตละ

หลักสตูรกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ท้ังน้ี หลักเกณฑอ่ืนๆ ให
เปนไปตามประกาศของบัณฑติวิทยาลัย  

ขอ 40. การเสนออนุมัตเิคาโครงวิทยานิพนธ  
40.1 ปริญญาโทตองไดรับอนุมตัิเคาโครงวิทยานิพนธภายใน 1 ป หลังจากลงทะเบียนวิทยานิพนธ  
40.2 ปริญญาเอกตองไดรับอนุมตัเิคาโครงวิทยานิพนธภายใน 2 ป หลังจากลงทะเบียนวิทยานิพนธ  

ขอ 41. การควบคุมวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ใหมีอาจารยท่ีปรึกษาหลัก 1 คน และอาจมีอาจารยท่ีปรึกษา
รวมไดอีกตามความเหมาะสมแตละกรณ ีท้ังน้ีใหเปนไปตามประกาศหรือขอกําหนดของแตละคณะ (ถามี)  

ขอ 42. การประเมินผลความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ  
42.1 การประเมินผลความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ตองกระทําในทุกภาค

การศึกษา โดยผานความเห็นชอบของสาขาวิชาหรือคณะกรรมการบริหารหลักสตูร และคณบดีท่ีเก่ียวของ  
42.2 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ มีหนาท่ีในการประเมินผลความกาวหนาในการทํา

วิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา และรายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการ

ประจําคณะ และสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ นักศึกษา 2559  
42.3 ใชสัญลักษณ S (Satisfactory) หมายถึง ผลการประเมินความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรอื

การศึกษาอิสระของนักศึกษาเปนท่ีพอใจ ใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระประเมนิความกาวหนาในการทํา
วิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา โดยระบุจาํนวนหนวยกิตวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระท่ีไดรับการประเมินให
ไดสญัลักษณ S ของนักศึกษาแตละคนในแตละภาคการศึกษาน้ัน แตท้ังน้ีตองไมเกินจํานวนหนวยกิตท่ีลงทะเบียน (หากผลการ
ประเมินพบวาไมมีความกาวหนา จํานวนหนวยกิตท่ีไดในภาคการศกึษาน้ันๆ ใหมีคาเปน S เทากับ 0 (ศูนย))  

ตนฉบับรางวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระท่ีพรอมนําเสนอคณะกรรมการสอบ และตนฉบับ
ผลงานวิทยานิพนธ ท่ีตองตีพิมพหรือเผยแพรตามเง่ือนไขท่ีหลักสูตรกําหนด ใหถือเปนสวนหน่ึงของวิทยานิพนธหรือการศึกษา
อิสระ ซึ่งตองกําหนดจํานวนหนวยกิต ตามความเหมาะสมแลวแตกรณ ี 

42.4 นักศึกษาท่ีลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระแลว ไดรับการประเมินผลความกาวหนาเปน 
S เทากับ 0 (ศูนย) คณะกรรมการบริหารหลักสตูร ควรพิจารณาหาสาเหต ุซึ่งอาจใหนักศึกษาผูน้ันไดรับการพิจารณาให
เปลี่ยนหัวขอเรื่องวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระหรือเปลี่ยนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ หรืออ่ืนๆ
แลวแตกรณ ีและประธานหลักสูตรตองรายงานสาเหตุและผลการพิจารณาตอคณบดีเพ่ือหาขอยตุ ิ 

ขอ 43. ในกรณีท่ีนักศึกษาไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนหัวขอวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลง
สาระสําคญัของเน้ือหาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ใหอาจารยท่ีปรึกษาประเมินจํานวน หนวยกิตจากหัวขอเดมิ ท่ี
สามารถนําไปใชกับหัวขอใหมได แตตองไมเกินจํานวนหนวยกิตท่ีผานในหัวขอเดิม ท้ังน้ีใหนับจํานวนหนวยกิตดังกลาว เปน
จํานวนหนวยกิตท่ีผานไดสัญลักษณ S ซึ่งสามารถนํามานับเพ่ือสําเรจ็การศึกษาตามหลักสูตรได โดยตองไดรบัอนุมตัิจาก
คณบดโีดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พรอมท้ังใหคณะแจงสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ภายใน 15 
วัน และใหบันทึกการเปลี่ยนแปลงในประวัติการศึกษา  

ขอ 44. การสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ  
44.1 การดําเนินการสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ตองสอบภายในเวลา 45 วัน หลังจากท่ี

นักศึกษาผานการประเมินผลความกาวหนาและไดสัญลักษณ S ครบตามจํานวนหนวยกิต รายวิชาวิทยานิพนธหรือการศึกษา
อิสระของหลักสูตรน้ันๆ  
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ในการรายงานการประเมินผลความกาวหนาครั้งสดุทายซึ่งนักศึกษาผานและไดสัญลักษณ S ครบตาม
จํานวนหนวยกิตรายวิชาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของหลักสตูรน้ัน อาจารยท่ีปรึกษาตองเสนอใหคณบดีแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธหรอืการศึกษาอิสระ รวมท้ังใหเสนอวันท่ีจะทําการสอบไปพรอมกันดวย  

ในกรณีท่ีไมสามารถดําเนินการสอบไดภายใน 45 วัน ใหถือวา การไดสัญลักษณ S ในการประเมินครั้ง
สุดทายเปนโมฆะ  

44.2 การสอบวิทยานิพนธ  
44.2.1 ใหคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรเปนผูพิจารณาเสนอใหคณะแตงตั้งคณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศของ
บัณฑิตวิทยาลัย  

44.2.2 การสอบวิทยานิพนธ ตองเปนแบบเปด โดยการเปดใหผูสนใจเขารับฟงการนําเสนอและ
ตอบคําถามของผูเขาสอบได และคณะตองประกาศใหผูสนใจทราบกอนการสอบไมนอยกวา 7 วัน  

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธมอํีานาจ ในการอนุญาตหรือไมอนุญาตใหผูเขาฟงถามหรือแสดง
ความเห็นท่ีเก่ียวของกับเน้ือหาของวิทยานิพนธ รวมท้ังการจํากัดเวลาการถาม และการควบคุมใหดําเนินการสอบเปนไปโดยเรียบรอย  

44.2.3 ในวันสอบ จะตองมีคณะกรรมการสอบจํานวนไมนอยกวาตามท่ีกําหนด ตามประกาศ
ของบัณฑิตวิทยาลยั จึงจะถือวาการสอบน้ันมผีลสมบูรณ  

ถาคณะกรรมการสอบไมครบตามจํานวนดังกลาวขางตน ใหเลื่อนการสอบออกไป ในกรณีท่ี
จําเปนอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได โดยใหคณะแตงตั้งซอมกรรมการ ท้ังน้ีจะตองกําหนดวันสอบครั้งใหมใหมีเวลาพอสมควร
แกการท่ีกรรมการท่ีแตงตั้งซอมข้ึนใหม จะไดใชตรวจอานวิทยานิพนธได  

44.2.4 ผูประเมินผลการสอบตองเปนกรรมการสอบท่ีอยูรวมในวันสอบ การประเมินผลโดยให
นับ (คณะ) อาจารยท่ีปรึกษาเปน 1 อาจารยประจําหลักสูตรเปน 1 และผูทรงคุณวุฒิภายนอกเปน 1 และใหถือผลการประเมิน
ตามมติกรรมการจาํนวนไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด  

44.3 การสอบการศึกษาอิสระ  
44.3.1 ใหคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรเปนผูพิจารณาเสนอใหคณะแตงตั้งคณะกรรมการสอบ

การศึกษาอิสระ ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศ
ของบัณฑิตวิทยาลยั  

44.3.2 การสอบการศึกษาอิสระ ตองเปนแบบเปด โดยการเปดใหผูสนใจเขารับฟงการนําเสนอ
และตอบคําถามของผูเขาสอบได และคณะตองประกาศใหผูสนใจทราบกอนการสอบไมนอยกวา 7 วัน  

คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระมีอํานาจ ในการอนุญาตหรือไมอนุญาตใหผูเขาฟงถามหรือ
แสดงความเห็นท่ีเก่ียวของกับเน้ือหาของการศึกษาอิสระ รวมท้ังการจํากัดเวลาการถาม และการควบคุมใหดําเนินการสอบ
เปนไปโดยเรียบรอย  

44.3.3 ในวันสอบจะตองมีคณะกรรมการสอบจํานวนไมนอยกวาตามท่ีกําหนดตาม  
ประกาศของบัณฑติวิทยาลัย จึงจะถือวาการสอบน้ันมผีลสมบูรณ  

ถาคณะกรรมการสอบไมครบตามจํานวนดังกลาวขางตน ใหเลื่อนการสอบออกไป ในกรณีท่ี
จําเปนอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได โดยใหคณะแตงตั้งซอมกรรมการ ท้ังน้ีจะตองกําหนดวันสอบครั้งใหมใหมีเวลาพอสมควร
แกการท่ีกรรมการท่ีแตงตั้งซอมข้ึนใหม จะไดใชตรวจอานการศึกษาอิสระได  
44.3.4 ผูประเมินผลการสอบตองเปนกรรมการสอบทุกคน การประเมินผลโดยอาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยท่ีปรึกษารวมให
นับคะแนนเปน 1 และใหถือผลการประเมินตามมติกรรมการจํานวนไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด  

การสอบตามนัยน้ีจะสอบไดไมเกิน 2 ครั้ง  
ขอ 45. การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ โดยใหเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

แบงเปน 4 ระดับคือ  
 

Excellent   หมายความวา   ผลการประเมินข้ันดเียี่ยม  

Good         หมายความวา   ผลการประเมินข้ันด ี2559  
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Pass           หมายความวา   ผลการประเมินข้ันผาน  
Fail            หมายความวา   ผลการประเมินข้ันตก  

ขอ 46. ใหประธานคณะกรรมการสอบแจงผลการสอบเปนลายลักษณอักษรแกคณบดีและผูเขาสอบภายใน 5 วันทํา
การถัดจากวันสอบ หากไมสามารถดําเนินการแจงผลไดภายในวันท่ีกําหนด ถือวาการสอบครั้งน้ันเปนโมฆะ  

46.1 ในกรณสีอบผานแตตองมีการแกไขใหมีบันทึกประเด็นหรือรายการท่ีตองแกไข พรอมท้ัง  
มีการอธิบายช้ีแจงใหผูเขาสอบรับทราบ ท้ังน้ีผูเขาสอบตองแกไขใหแลวเสร็จ และคณะกรรมการสอบใหความเห็นชอบภายใน 
45 วันนับจากวันสอบ หากไมสามารถดําเนินการไดทันตามกําหนดดังกลาวใหถือวาไมผานในการสอบครั้งน้ัน ให
คณะกรรมการสอบรายงานผลข้ันสุดทายตอคณบดี  

46.2 กรณีสอบไมผานคณะกรรมการตองสรุปสาเหตุหลักของการพิจารณาไมใหผาน โดยบันทึกเปนลาย
ลักษณอักษร รายงานตอคณบดีภายใน 3 วันทําการถัดจากวันสอบใหคณะแจงผลการสอบให สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
ภายใน 15 วัน  

ขอ 47. หากนักศึกษาขาดสอบโดยไมมเีหตสุุดวิสัย ใหถือวาสอบไมผานในการสอบครั้งน้ัน  
ขอ 48. ผูสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระครั้งแรกไมผานตามขอ 46.2 มีสิทธิยื่นขอสอบครั้งท่ี 2 ไดภายใน 15 

วันหลังวันสอบ และตองสอบภายใน 60 วันหลังวันสอบ  
ในกรณีท่ีไมผานการสอบตามนัยแหงขอ 46.1 ใหยื่นขอสอบครั้งท่ี 2 ภายใน 15 วันหลังวันครบกําหนดการแกไข 

และตองสอบภายใน 60 วันหลังวันครบกําหนดการแกไข  
การขอสอบท้ัง 2 กรณี ตองเสียคาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียนสอบตามท่ีคณะกําหนด หากไมดําเนินการตาม

กําหนดขางตน ใหพนสภาพการเปนนักศึกษา  
การใหโอกาสสอบครั้งท่ี 2 น้ี ไมเปนเหตุใหไดรับการยกเวน หรือมิตองปฏิบัติตามระเบียบหรือ หลักเกณฑท่ีกําหนดไวท่ี

อ่ืนแตอยางใด  
ขอ 49. รูปแบบการพิมพ การสงเลม และลิขสิทธ์ิในวิทยานิพนธหรอืรายงานการศึกษาอิสระ  

49.1 รูปแบบการพิมพวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระใหเปนไปตามท่ีบัณฑติวิทยาลยักําหนด  
49.2 นักศึกษาตองสงวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณตามจํานวนลักษณะ  

และระยะเวลาท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด  
49.3 ลิขสิทธ์ิหรือสิทธิบัตรในวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระเปนของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

นักศึกษาและ/หรืออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระเรื่องน้ันๆ สามารถนําไปเผยแพรในเชิงวิชาการได แตการ
นําเน้ือหาหรือผลจากการศึกษาไปใชเพ่ือประโยชนอ่ืน ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

กรณีท่ีการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระไดรับทุนวิจัยท่ีมีขอผูกพันเก่ียวกับลิขสิทธ์ิหรือสิทธิบัตรโดย
ไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ใหดําเนินการตามขอผูกพันน้ันๆ  

 
หมวดท่ี 9  

การสําเร็จการศึกษา2559  
ขอ 50. การสําเร็จการศึกษา  
ใหคณะกรรมการประจําคณะเปนผูอนุมัติการสําเร็จการศึกษา และใหถือวันท่ีไดรับอนุมตัิน้ันเปนวันสาํเร็จการศึกษา 

และนักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาไดตองมีคุณสมบัติตอไปน้ี  
50.1 หลักสตูรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑติช้ันสูง  
       50.1.1 สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร  

50.1.2 ไดคะแนนเฉลีย่สะสมของรายวิชาตามหลักสูตร ไมต่าํกวา 3.00  
50.2 หลักสตูรปริญญามหาบัณฑติ  

50.2.1 มีความรูภาษาอังกฤษผานเกณฑมาตรฐานตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย  
50.2.2 แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย โดย

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรบัการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวน
หน่ึงของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาตหิรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพ  
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502.3 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลกัสูตร ไดคะแนนเฉลีย่สะสมไม
ต่ํากวา 3.00 พรอมท้ังเสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสดุทาย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และ
ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหน่ึงของผลงานไดรับการยอมรับให
ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพ หรือเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท่ีมรีายงานสืบเน่ืองจากการประชุม 
(Proceedings) ท่ีไดมาตรฐาน  

50.2.4 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสตูร ไดคะแนนเฉลีย่สะสมไมต่ํากวา 
3.00 พรอมท้ังเสนอรายงานการศกึษาอิสระ และสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบการศึกษา
อิสระ และผลงานรายงานการศึกษาอิสระจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหน่ึงของผลงาน
ไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร หรือเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท่ีท่ีมีรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม (Proceedings) ท่ีได
มาตรฐาน  

50.3 หลักสตูรปริญญาดุษฎบัีณฑติ  
50.3.1 ผานเกณฑการประเมินความรูความสามารถทางภาษาตางประเทศตามประกาศของบัณฑติ

วิทยาลัย  
50.3.2 สอบผานการสอบวัดคุณสมบัต ิ(Qualifying Examination)  
50.3.3 แบบ 1 เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการ

สอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหน่ึงของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการยอมรับให
ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาต ิจํานวน 1 เรื่อง และวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคณุภาพอีก 1 เรื่อง  

50.3.4 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสตูรไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่าํกวา 3.00 
พรอมท้ังเสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสดุทาย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงาน
วิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรบัการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพ 

นักศึกษา 2559 ท้ังน้ี มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรอาจกําหนดเกณฑการสําเร็จการศึกษาท่ีไมต่ํากวาขอ 50.2 หรือ ขอ 50.3 
แลวแตกรณีได  

ขอ 51. การขออนุมัติปริญญา  
51.1 นักศึกษาผูคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในแตละภาคการศึกษา ใหยื่นคํารองแสดงความจํานงขอสําเร็จ

การศึกษาตอคณะลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนวันสิ้นภาคการศึกษาท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษาน้ัน  
51.2 นักศึกษาท่ีจะไดรับการพิจารณาเสนอช่ือจากคณะเพ่ือขออนุมตัิปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย ตองมี

คุณสมบัต ิดังน้ี  
51.2.1 เปนผูสําเรจ็การศึกษาตามขอ 50  
51.2.2 ไมคางชําระคาธรรมเนียมตางๆ หรือมีหน้ีสินกับมหาวิทยาลยัหรือคณะ  
51.2.3 เปนผูไมอยูในระหวางการดําเนินการทางวินัยนักศึกษา  
51.2.4 สงวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระและเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  

ท่ีจัดทําตามรูปแบบและจํานวนท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด  
51.2.5 การเสนอช่ือผูสําเร็จการศกึษาเพ่ือขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลยั ใหเปนไปตามท่ี

มหาวิทยาลยักําหนด  
ขอ 52. ในกรณีท่ีมีเหตผุลท่ีจําเปนและสมควร มหาวิทยาลยัอาจพิจารณามิใหผูสําเร็จการศึกษาผูหน่ึงผูใดเขารับ

พระราชทานปรญิญาบัตรก็ได ท้ังน้ีใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
ขอ 53. การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตร  
สภามหาวิทยาลยัอาจพิจารณาเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตรซึ่งไดอนุมตัิแกผูสําเร็จการศึกษา ผูหน่ึงผูใดไป

แลวตามกรณดีังตอไปน้ี  
53.1 ผูสําเร็จการศึกษาผูน้ัน ไมมคีุณสมบัติครบถวนตามนัยของคุณสมบัตผิูมสีิทธิเขาศึกษาหรือผูสําเรจ็

การศึกษา ของหลักสตูรท่ีตนไดสําเร็จการศึกษา ตามขอ 21 หรือ ขอ 50 แหงระเบียบน้ี การเพิกถอนปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตร มีผลตั้งแตวันท่ีสภามหาวิทยาลัยไดอนุมตัิปรญิญาหรือประกาศนียบัตรใหกับบุคคลน้ัน  

53.2 วิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ หรือผลงานทางวิชาการอ่ืนท่ีเปนองคประกอบสําคญัตอ  
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การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ของผูสําเร็จการศึกษาผูน้ัน ลอกเลียนงานผูอ่ืน หรือดัดแปลงขอมูลท่ีไมเปนขอเท็จจริง หรือ
ปลอมแปลงผลงานวิจัย หรือมิไดกระทําดวยตนเอง การเพิกถอนปรญิญาหรือประกาศนียบัตร ใหมีผลตั้งแตวันท่ีสภา
มหาวิทยาลยัไดอนุมัติปริญญาหรอืประกาศนียบัตรใหกับบุคคลน้ัน  

53.3 ผูสําเร็จการศึกษาผูน้ันไดกระทําการอันเปนท่ีเสื่อมเสียรายแรงตอมหาวิทยาลัย หรือตอ  
ศักดิ์ศรีแหงปรญิญาหรือประกาศนียบัตรท่ีตนไดรับ การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตรในกรณีน้ี ใหมีผลตั้งแตวันท่ีสภา
มหาวิทยาลยัมีมติเพิกถอน  
 

หมวดท่ี 10  
สถานภาพของนักศึกษา  

ขอ 54. การลาพักการศึกษาและการลาออกของนักศึกษา นักศึกษา 2559  
54.1 นักศึกษาผูประสงคจะลาพักการศึกษา ตองยื่นคํารองตอคณะท่ีเก่ียวของ โดยผานการพิจารณาของ

อาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป หรืออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศกึษาอิสระ และประธานหลักสูตร เพ่ือเสนอคณบดี
พิจารณาอนุมัต ิ 

54.2 การลาพักการศึกษาม ี2 ลักษณะ ดังน้ี  
54.2.1 การลาพักการศึกษาหลังจากไดลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาคการศึกษา ตามเวลาท่ีปฏิทิน

การศึกษาในแตละภาคการศึกษากําหนด และชําระคาธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาน้ันเรียบรอยแลว แต ภายหลัง มี
ความประสงคขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาน้ัน ตองยื่นคํารองและไดรับอนุมตัิใหลาพักการศึกษา กอนการสอบประจํา
ภาคตามปฏิทินการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไมนอยกวา 2 สัปดาห ยกเวนกรณีท่ีมีสาเหตสุุดวิสัยหรือเจ็บปวยใหอยูในดลุย
พินิจของคณะ  

การลาพักการศึกษา ในกรณีท่ีไดลงทะเบียนรายวิชาแลว จะไดสญัลกัษณ W และนักศึกษาไม
ตองชําระคาธรรมเนียมการลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาน้ัน  

54.2.2 การลาพักการศึกษา กรณยีังไมไดลงทะเบียนรายวิชา ใหยื่นคํารองผานกระบวนการ หลังจาก
ท่ีไดรับอนุมตัิใหลาพักการศึกษา และยื่นตามเวลาท่ีปฏิทินการศึกษากําหนด นักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมการลาพัก
การศึกษา ในอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

54.3 การลาพักการศึกษาใหลาพักไดไมเกิน 2 ภาคการศึกษาปกต ิตลอดหลักสตูร การนับเวลาการลาพัก
การศึกษา ใหนับรวมอยูในระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร ยกเวนนักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา เน่ืองจากถูก
เกณฑหรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ  

54.4 นักศึกษาใหมท่ีบัณฑติวิทยาลัยรับเขาศึกษาในภาคการศึกษาแรก ไมมสีิทธิลาพักการศึกษา ยกเวน มี
เหตุจําเปนสุดวิสัยหรือเจ็บปวย  

54.5 นักศึกษาผูประสงคจะลาออกจากการเปนนักศึกษา ตองยื่นคํารองตอคณะท่ีเก่ียวของโดยผานการ
พิจารณาของอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไปหรืออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ประธานหลักสูตร และคณบดีเพ่ือ
เสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัต ิ 

ขอ 55. การพนสภาพการเปนนักศึกษา  
นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาตอเมื่ออยูในกรณีใดกรณีหน่ึงดังตอไปน้ี  

55.1 ตาย  
55.2 ลาออกและไดรับอนุมัติแลว  
55.3 สําเร็จการศึกษา  
55.4 มหาวิทยาลัยสั่งใหออก อันเน่ืองมาจากการฝาฝนระเบียบการลงทะเบียนและการชําระคาธรรมเนียม

การศึกษา  
55.5 เรียนไดจํานวนหนวยกิตไมเกินก่ึงหน่ึงจากจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาท่ีมีคาคะแนนในหลกัสูตร 

และไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.50  
55.6 เรียนไดจํานวนหนวยกิตเกินก่ึงหน่ึงจากจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาท่ีมีคาคะแนนและไดคะแนน

เฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.75 นักศึกษา 2559  
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55.7 ไมมคีวามกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ 2 ภาคการศึกษาตดิตอกันโดยได
สัญลักษณ S เปน 0 ติดตอกัน 2 ภาคการศึกษา ท้ังน้ี หากได S เปน 0 กอนและหลังการลาพักการศกึษา ถือวาเปนการได 
สัญลักษณ S เปน 0 ติดตอกัน 2 ภาคการศึกษา  

55.8 สอบวิทยานิพนธ หรือสอบประมวลความรู หรือสอบการศึกษาอิสระ หรือสอบวัดคณุสมบัติครั้งท่ี
สองไมผาน  

55.9 หลังการสอบวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ ครั้งท่ี 1 ไมผาน หากไมดําเนินการและ/หรือสอบ
วิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระครั้งท่ี 2 ตามระยะเวลาท่ีกําหนด  

55.10 ใชเวลาการศึกษาครบตามท่ีหลักสูตรกําหนดแลว  
55.11 นักศึกษาสามญัท่ีคงสภาพเปนนักศึกษาทดลองศึกษาเกินระยะเวลาท่ีกําหนด  
55.12 ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตความผิดท่ีเปนลหโุทษหรือความผดิอันไดกระทํา  

โดยประมาท  
55.13 ถูกลงโทษทางวินัยใหออกจากการเปนนักศึกษา  

ขอ 56. การขอกลับเขาเปนนักศึกษา  
นักศึกษาท่ีพนสภาพการเปนนักศกึษาตามขอ 55.2 55.4 อาจขอสถานภาพการเปนนักศึกษาคืนได ท้ังน้ี ใหเปนไป

ตามประกาศของบัณฑติวิทยาลยั  
ขอ 57. หลักสูตรใหม หรือหลักสตูรปรับปรุงท่ีไดรับอนุมัตจิากสภามหาวิทยาลยัขอนแกน กอนวันท่ี 11 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2559 ใหใชเกณฑมาตรฐานท่ีเก่ียวของกับหลักสูตร ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ท้ังน้ีหลักสูตรตองไดรับการปรับปรุงและใชระเบียบน้ีภายใน 5 ป นับจากการปรับปรุงครั้งสุดทาย 
หรือเปดสอนครั้งแรกของหลักสูตรน้ันๆ แลวแตกรณ ี 

 
หมวดท่ี 11  

บทเฉพาะกาล  
ขอ 58. บรรดาประกาศ หรือคําสัง่ หรือหลักเกณฑอันเก่ียวของกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีอยูกอนระเบียบ

น้ีมีผลบังคับใช ใหยังคงมีผลบังคับใชตอไป จนกวาจะไดมีการปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามระเบียบน้ี ท้ังน้ีตองดําเนินการใหแลว
เสร็จภายใน 180 วัน หลังวันประกาศใชระเบียบน้ี  
ประกาศ ณ วันท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ. 2559  
 

(ลงช่ือ) ณรงคชัย อัครเศรณ ี 
                 (นายณรงคชัย อัครเศรณ)ี  

นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ภาคผนวก 5 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน  

(ฉบับที่ 22/2550) เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของ
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา จากการศึกษาในระบบ 



 

 - 65 - 

มคอ. 2 

 



 

 - 66 - 

มคอ. 2 

 

 
 



 

 - 67 - 

มคอ. 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 - 68 - 

มคอ. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 6 
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การลงทะเบียนเรียน 

ขามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 
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ภาคผนวก 7 
ประกาศมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 946/2550) 

เรื่อง แนวปฏิบัติในการขออุทธรณผลการสอบ 
วิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ 
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ภาคผนวก 8 
ตัวบงชี้ผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนและเกณฑการ
ประเมินประจําป ตามระบบการประเมินผลการจัดการหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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 ตัวบงชี้ผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนและเกณฑการประเมินประจําป 

ตัวบงชี้และเปาหมาย 
ปการศึกษา 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 

1. อาจารยประจําหลักสตูรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน 

ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสตูร 

ü  ü  ü  

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา(ถามี) 

ü  ü  ü  

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ 

มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

ü  ü  ü  

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาํเนินการของ

ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30วัน หลังสิ้นสุด

ภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

ü  ü  ü  

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุด

ปการศึกษา 

ü  ü  ü  

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ.3 

และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

ü  ü  ü  

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรอื การประเมินผล

การเรยีนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว  

- ü  ü  

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรยีนการ

สอน 

ü  ü  ü  

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึง

ครั้ง 

ü  ü  ü  

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50ตอป 

ü  ü  ü  

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมตีอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม

นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- ü  ü  

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน

เต็ม 5.0 

- - ü  

รวมตัวบงชี ้(ขอ) ในแตละป 9 11 12 

ตัวบงชี้บังคับ (ขอท่ี) 1-5 1-5 1-5 

ตัวบงชี้ตองผานรวม (ขอ) 8 9 10 

เกณฑการประเมิน : หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ตองผานเกณฑประเมินดังนี้ ตัวบงชี้บังคับ(ตัว

บงชี้ที่ 1-5) มีผลดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย และมีจํานวนบงชี้ที่มีผลการดําเนินการบรรลุเปาหมาย ไมนอยกวา 

80% ของตัวบงชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้บังคับและตัวบงชี้รวมในแตละป 
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ภาคผนวก 9 
ผลการประเมินหลกัสูตร 
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สรุปผลการประเมินหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชานิตวิิทยาศาสตร 

(หลักสูตร ป พ.ศ. 2557) 
1) ชื่อหลักสูตร 

(ภาษาไทย)  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร 
(ภาษาอังกฤษ) Master of Science Program in Forensic Science 

2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ในการดําเนินงานของหลักสูตร คณะวิทยาศาสตรไดมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตามคําสั่งคณะวิทยาศาสตรท่ี 713/2558 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร คณะวิทยาศาสตร ประจําปการศึกษา 2558-2559 ลงวันท่ี 20 ส.ค. 2558 ในสวนของหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร ดังรายชื่อตอไปนี้ 

2.1) นางสาววรรณาศิริแสงตระกูล   ประธานหลักสูตร 
2.2) ผศ.ดร. เขมิกา ลมไธสง              กรรมการ 
2.3) ผศ.ดร. รัชดาภรณ เบญจวัฒนานนท  กรรมการ 
2.4) นางสาวมณฑิรา มณฑาทอง   กรรมการ 
2.5) นางสาวนิศาชล แจงพรมมา   กรรมการและเลขานุการ   

 
3) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจํานวน 5 คน ดังนี้ 

3.1)  นางเขมิกา ลมไธสง   
3.2)  นางรัชดาภรณ เบญจวัฒนานนท 
3.3)  นางศิริรัตน แมคคลอสกี 
3.4)  นางสาวนิศาชล แจงพรมมา 
3.5)  นางสาววรรณา ศิริแสงตระกูล 

 
4) การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร (ป พ.ศ. 2555) เปนหลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ. 2560 เพ่ือใหมีความ
ทันสมัย มีคุณภาพและไดมาตรฐานตามเปาหมายการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะท่ีกําหนด 
5) คุณภาพของนักศึกษา 

5.1) บทความวิทยานิพนธปริญญาโทท่ีตีพิมพเผยแพรท้ังในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ มีจํานวนตาม
จํานวนบัณ ฑิต ท่ีสําเร็จการศึกษา เนื่ องจากเปน เง่ือนไขการสําเร็จการศึกษาของบัณ ฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีตัวอยางบทความวิทยานิพนธท่ีตีพิมพเผยแพร ตั้งแตปการศึกษา 2556-2559 
จํานวน 13 เรื่อง ดังนี้ 

 
Siriwes K, Chamsuwan A, Boongsood W. and Sirisangtragul W. (2106). Association of Unnatural Death and 

The Related Factors; Season and Type of Day: Studied in Srinagarind  Hospital, KhonKaen 
University and  KhonKaen  Hospital, KhonKaen  Province. The 38th National Graduate Research 
Conference. 19-20 Feb 2016. The Ekathodsarod building, Naresuan University, Phitsanolok, 
Thailand. 

Kaewboonruang P, Daodee S, Tanoorat J. and Sirisangtragul  W. (2016). Pattern of Organic Gunshot 
Residue Distribution on Hands after Shooting. The National and International Graduate 
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Research Conference 2016. 15 Jan 2016. The Pot Sarasin building, Khonkaen University, 
Khonkaen, Thailand. 

Onlaor K, Tanoorat J. and Sirisangtragul W. (2016). Evaluate of Efficiency of Cottons Swab in Sample 
Collection of Inorganic Gunshot Residue. The National and International Graduate Research 
Conference 2016. 15 Jan 2016. The Pot Sarasin building, Khonkaen University, Khonkaen, 
Thailand. 

Onlaor K, Thanurat J. and Sirisangtragul W. (2016). Analysis of heavy metal; antimony, barium and 

lead in gunshot residues produced by .38 Special ammunition. Thai Journal of 

Toxicology. 31(1); 9-19. 

Phuybuakor T, Daodee S, Tanoorat J. and Sirisangtragul  W. (2016). The Assessment of Chemical Stability 
of Propellant by Measuring Anti-Flash and Stabilizer Content. The National and International 
Graduate Research Conference 2016. 15 Jan 2016. The Pot Sarasin building, Khonkaen 
University, Khonkaen, Thailand 

Tuckprakhon U, Lomthaisong K, Daduang S. andLomthaisong K. (2016). Preliminary Study of Alpha-

Globin mRNA as a Molecular Tool for Age Estimation of Human Bloodstains. Walailak J Sci& 

Tech 13(4): 281-290. 

Prasongthum P, Daowdee S, Kesorn A. and Sirisangtragul W. (2016). Validation of HPLC Method for the 

Determination of Benzodiazepines in Plasma. Princess MahaChakriSirindhorn Congress (The 

Fifth Interdisciplinary Day Conference. Interdisciplinary Approach to Sustainable Research and 

Development 2015. 3-4 June 2015. IMPACT Muang Thong Thani, Nonthaburi, Thailand. 

Naknim V. and Lomthaisong K. (2015). Forensic soil identification from 16S rDNA profiles of soil bacterial 

community by Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP) technique. The 3rd NEU 

National and International Conference 2015 “Integrated Enhances Sustainable Knowledge” 

Palakawong, T., Ayudhaya, N., Viwattana, P., Thamaphat, K. and Lomthaisong, K. (2015). Room 

Temperature Synthesis of Water-Soluble Starch-Stabilized CdSe Quantum Dots for Latent 

Fingerprints Detection 2014. Advances in Environmental Biology. 8(14) Special: 44-49. 

Chothong P, Daowdee S. and Sirisangtragul W. (2014). Synergistic effect of Tiliacoratriandra (Colebr.) Diels 

(Yanang) and malathion on P-glycoprotein activity in rat intestinal model. The 3nd Current Drug 

development (CDD 2014). 1-3 May 2014. The Pavillian Queen’s Bay, Ao Nang, Krabi, Thailand. 

Benchawattananon R. (2014). Biodiversity of Mushroom and Conservative Fprest in Dansai District, Loei 

Province Thailand. The 9th Regional IMT-GT UNINET CONFERENCE 2014.3-5 November 2014, 

Penang, Malaysia. 

Sanachai A, Katekaew S. and Lomthaisong K. (2013). Forensic soil identification using cluster analysis of 

16s rDNA profiles. The 1st NongKhai Campus International Conference 2013: Building up of the 

research based Knowledge for Sustainable Development of the Greater Mekong Sub-region” 

Jungsang P, ArkomKesorn A. andBenchawattananon R. (2013). Identification of phenotypic of footprint 

on human population in KhonKaen province, Thailand. 1st NongKhai  Campus  International  

Conference  2013 “ Building  up  of  Research  Based  Knowledge   for  Sustainable  

Development of  The   Greater  Mekong Subregion . 18-19 july 2013, NongKhai,Thailand.  
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5.2) จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาโทท่ีเขารวมประชุมวิชาการ/นําเสนอผลงานวิชาการระดับชาติหรือ

นานาชาติ จํานวน 15 คน หรือคิดเปนรอยละ 40% ของจํานวนนักศึกษาท้ังหมดในหลักสูตร (ขอมูลป
การศึกษา 2555-2558) ดังนี้ 

1. นางสาวธนัชกัญ ปาลกะวงศ ณ อยุธยา 
2. นางสาวพรรษา  จวนสาง 
3. ดาบตํารวจพีรวงศ  หิรัญเกิด 
4. นางสาวจิราภรณ  พิมพภูมี 
5. นางสาวพรพิสุทธิ์  ชูทอง 
6. นางสาวจีระยา คําภู 
7. นายนําพล  รัตนวรสิน 
8. วาท่ี รอยตรีณัฐพศิน  วงษพิพัฒน 
9. นางสาววีนัส  นาคนิ่ม 
10. นางสาวหิรัญญา  สนิธุศิริ 
11. นายธนพงษ  ผุยบัวคอ 
12. นางสาวคุณิตา ออนลออ 
13. นางสาวพลอยไพลิน  แกวบุญเรือง 
14. นางสาวกรพิรา  ศิริเวชช 
15. ร.ต.ท.หญิงพรพรรณ  ประสงคธรรม 

 
6) คุณภาพของอาจารย 

6.1) จํานวนอาจารยประจําซ่ึงมีคุณสมบัติ เปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธท่ีทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธจํานวน 27 คน ไดแก 

1. รศ.ดร.ปยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์ 15. ผศ.ดร. รัชดาภรณ เบญจวัฒนานนท 
2. รศ.ดร.ยุพา หาญบุญทรง 16. พญ.อัมพร แจมสุวรรณ 
3. รศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ จันทรไทย 17. ผศ.ดร.สมทรง ณ นคร 
4. รศ.สุธา ภูสิทธิศักดิ ์ 18. ผศ.ดร.เอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง 
5. รศ.ดร.สุพรรณี อ้ึงปญสัตวงศ 19. อ.ดร.มณฑิรา มณฑาทอง 
6. รศ.พญ.อัมพร แจมสวุรรณ 20. อ.ดร.วรรณา ศิริแสงตระกูล 
7. ผศ.ดร.เขมิกา ลมไธสง 21. อ.ดร.วุฒิชัย ศรีโสดาพล 
8. ผศ.ดร.ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ ์ 22. อ.ดร.ศรัณย เกียรติมาลีสถิตย 
9. ผศ.ปราโมทย ครองยุทธ 23. อ.ดร.ศิรนิุช ลอยหา 

10. ผศ.นพ.ปญญา ทวมสุข 24. ผศ.ดร.ศิริรัตน แมคคลอสกี 
11. ผศ.ดร.คมศร ลมไธสง 25. ผศ.ดร.สุรางคนา มาตยวิเศษ 
12. อ.ดร.อภิศักดิ์ พัฒนจักร 26. ผศ.ดร.วิภู กุตะนันท 
13. อ.ดร.นิศาชล แจงพรมมา 27. รศ.ดร.สุภาวดี ดาวด ี
14. ผศ.ดร.พุธษดี ศิริแสงตระกูล   
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6.2) สัดสวนของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารย
ประจําไดแก 
ลําดับ คํา

นําหนา 
ช่ือ สกุล ระดับ

การศึกษา 
ช่ือคุณวุฒิ สาขาวิชาเอก 

1.  ไมม ี     

รวมระดับปรญิญาตร ี คน     

1. นาย สุธา ภูสิทธิศักดิ ์ ปริญญาโท M.Sc. Chemistry 
2. นาง สุพรรณ ี อ้ึงปญสัตวงศ ปริญญาโท M.Sc. Statistics 
3. พญ. อัมพร แจมสุวรรณ ปริญญาโท M.D. Forensic Science 
4. นาย ปราโมทย  ครองยุทธ ปริญญาโท M.Sc. Statistics 
5. นพ. ปญญา ทวมสุข ปริญญาโท M.D. Anatomy 
6. นาย อภิศักดิ ์ พัฒนจักร ปริญญาโท M.BA Applied Statistics 

รวมระดับปรญิญาโท 6  คน     

1. นาง ปยะดา ธีระกุลพิศุทธ์ิ ปริญญาเอก Ph.D. Plant Molecular Biology 
2. นางสาว ยุพา หาญบุญทรง ปริญญาเอก Ph.D. Entomology 
3. นาย ศักดิ์สิทธ์ิ จันทรไทย ปริญญาเอก Ph.D. Chemistry 
4. นาง เขมิกา ลมไธสง ปริญญาเอก Ph.D. Molecular Biology 
5. นาย ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ ์ ปริญญาเอก Ph.D. Chemistry 
6. นาง สมทรง ณ นคร ปริญญาเอก Ph.D. Human Genetics 
7. นางสาว สินีนาฏ ศิร ิ ปริญญาเอก Ph.D. Cell Biology 
8. นาย เอกพรรณ สวัสดิซ์ิตัง ปริญญาเอก Dr.rer.Nat. Physics 
9. นางสาว มณฑริา  มณฑาทอง ปริญญาเอก Ph.D. Molecular Genetics 
10. นางสาว วรรณา ศิริแสงตระกูล ปริญญาเอก Ph.D. Research and development 

in Pharmaceutical 

11. นาย วุฒิชัย ศรีโสดาพล ปริญญาเอก Ph.D. Mathematics 
12. นาย ศรัณย เกียรตมิาลสีถิตย ปริญญาเอก Ph.D. Environmental Science 
13. นางสาว ศิรินุช ลอยหา ปริญญาเอก Ph.D. Chemistry 
14. นางสาว ศิริรัตน สดงาม ปริญญาเอก Ph.D. Organic Chemistry 
15. นางสาว สุรางคนา มาตยวิเศษ ปริญญาเอก Ph.D. Polymer Science 
16 นางสาว นิศาชล แจงพรมมา ปริญญาเอก Ph.D. Biochemistry 
17 นาง  สภุาวด ี ดาวด ี ปริญญาเอก Ph.D Research and development 

in Pharmaceutical 
18 นางสาว พุธษดี ศิริแสงตระกูล ปริญญาเอก PH.D Ph.D. (Interdisciplinary 

Intelligent Systems 
Engineering) 

รวมระดับปรญิญาเอก 18  คน     

 

6.3) สัดสวนของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและ
ศาสตราจารย  ไดแก 

ลําดับ คํานําหนา ช่ือ สกุล หนวยงาน 

ตําแหนงอาจารย 

1. นางสาว มณฑริา มณฑาทอง ภาควิชาชีววิทยา 
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ลําดับ คํานําหนา ช่ือ สกุล หนวยงาน 

2. นางสาว วรรณา ศิริแสงตระกูล หลักสตูรนิติวิทยาศาสตร สํานักงานคณบดี  

3 นางสาว ศิรินุช ลอยหา ภาควิชาเคม ี

4 นาย อภิศักดิ ์ พัฒนจักร ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

5 นางสาว นิศาชล แจงพรมมา หลักสตูรนิติวิทยาศาสตร สํานักงานคณบด ี

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

1. นาง เขมิกา ลมไธสง หลักสตูรนิติวิทยาศาสตร สํานักงานคณบด ี

2. นาย ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ ์ ภาควิชาเคม ี

3. นาย ปราโมทย  ครองยุทธ ภาควิชาสถิต ิ

4. นพ. ปญญา ทวมสุข ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะแพทยศาสตร 

5. นาง รัชดาภรณ เบญจวัฒนานนท หลักสตูรนิติวิทยาศาสตร สํานักงานคณบด ี

6. นาง สมทรง ณ นคร ภาควิชาชีววิทยา 

7 นาย วิภู กุตะนันท ภาควิชาชีววิทยา 

8 นาย วุฒิชัย ศรีโสดาพล ภาควิชาสถิต ิ

9 นาย ศรัณย เกียรตมิาลสีถิตย ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

10 นางสาว สุรางคนา มาตยวิเศษ ภาควิชาเคม ี

11 นาง  ศิริรัตน   แมคคลอสกี ภาควิชาเคม ี

12 นางสาว พุธษดี ศิริแสงตระกูล ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

ตําแหนงรองศาสตราจารย 

1. นาง ปยะดา ธีระกุลพิศุทธ์ิ ภาควิชาชีววิทยา 

2. นางสาว ยุพา หาญบุญทรง สาขาวิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร 

3. นาย ศักดิ์สิทธ์ิ จันทรไทย ภาควิชาเคม ี

4. นาย สุธา ภูสิทธิศักดิ ์ ภาควิชาเคม ี

5. นาง สุพรรณ ี อ้ึงปญสัตวงศ ภาควิชาสถิต ิ

6. นาย เอกพรรณ สวัสดิซ์ิตัง ภาควิชาฟสิกส 

7. พญ. อัมพร แจมสุวรรณ ภาควิชานิติเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร 

8 นาง สุภาวด ี ดาวด ี ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร 

ตําแหนงศาสตราจารย 

1. ไมม ี    
 

6.4) จํานวนอาจารย ผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศท่ีเปนผูสอน เชิญมาสอน เปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
กรรมการสอบวิทยานิพนธ และมาปฏิบัติงานอ่ืนๆ ในหลักสูตร 

 ไมมี 
 

 6.5) อาจารยประจําหลักสูตรท่ีไดรับเชิญให เปนกรรมการในวิชาชีพกรรมการวิทยานิพนธและ
ผูทรงคุณวุฒิดานวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัยมี  ดังนี้ 

ชื่อ-สกุล กรรมการในวิชาชีพกรรมการวิทยานิพนธและผูทรงคุณวุฒิดานวิชาการ ภายนอก
มหาวิทยาลัย 

1. ผศ.ดร.เขมิกา ลมไธสง - กรรมการดุษฎีนิพนธ ของนางสาวอภิญญา วงศเปย นักศึกษาระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม (ป 
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2552-ปจจุบัน) 

- กรรมการดุษฎีนิพนธ ของนายจิตรยุทธ จิตรออนนอม นักศึกษาระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม (ป 2551-2554) 

2. ผศ.ดร.รัชดาภรณ 
เบญจวัฒนานนท 

- กรรมการสอบดุษฎีบัณฑิตนายปวณิสราวิชรัตนตระกูล สาขาชีววิทยาสิ่งแวดลอม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2559 

- กรรมการสอบดุษฎีบัณฑิตนางขวัญตา ตันติ กําธน สาขาชีววิทยาสิ่ งแวดลอม. 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2558 

7) คุณภาพของการจัดการเรียนการสอน 
7.1) จํานวนรายวิชาท่ีมีการจัดทําประมวลรายวิชาหรือแผนการสอน ทุกรายวิชาท่ีเปดสอนในภาควิชา 
7.2) จํานวนรายวิชาท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง   ทุกรายวิชาท่ีเปดสอนในภาควิชา 
7.3) รายวิชาท่ีมีการสอนโดยบูรณาการหรือสอดแทรกการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ใหกับนักศึกษา จากจํานวนรายวิชา

ท้ังหมดท่ีเปดสอนในหลักสูตรในแตละปการศึกษา  ทุกรายวิชาท่ีเปดสอนในภาควิชา 

 
8) คุณภาพของการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนการสอน 

หลักสูตรฯ สงเสริมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ โดยการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย เชน การพา
นักศึกษาไปดูงานท่ีศูนยพิสูจนหลักฐาน 4 เปนประจําทุกปการศึกษา, การรายงานความกาวหนาการทํา
วิทยานิพนธของนักศึกษาในทุกภาคการศึกษา ในแตละภาคการศึกษา 

นอกจากนี้ทางหลักสูตรยงัไดสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหตรงตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
เปดโอกาสใหนักศึกษามีอิสระในการจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยการสนับสนุนทุนใหเชน   

-  ดานคุณธรรมจริยธรรม: ดําเนินงานโครงการสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมดานการสรางเสริม
จิตสํานึกและความภาคภูมิใจในความเปนมหาวิทยาลัยขอนแกน โครงการสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมดาน
การเสริมสรางจิตสาธารณะ การธํารงไวซ่ึงสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  และประชาคมโลก 

- ดานความรู: ดําเนินงานโครงการสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมดานการพัฒนาศักยภาพตนเอง 
โครงการอบรมการตรวจวิเคราะห Amino acid และ Blood Alcohol ดวยเทคนิคแกสโครมาโตกราฟ โดย
ไดรับระดับความคิดเห็นจากผูเขารวมท้ังสิ้น 38 คน ในทุกหัวขอประเมินอยูในระดับ “ดี”  
      - ดานทักษะทางปญญา: ดําเนินงานโครงการเตรียมบุคลิกภาพและความพรอมในการนําเสนองานดวย
ภาษาอังกฤษ โดยไดรับระดับความคิดเห็นจากผูเขารวมท้ังสิ้น 21 คน ในทุกหัวขอประเมินอยูในระดับ “ดีมาก”  
 
9) คุณภาพของบัณฑิต 

9.1) จํานวนนักศึกษาท่ีรับเขาศึกษา (ขอมูลปการศึกษา 2555-2558)  31 คน 
  จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา (ขอมูลปการศึกษา 2555)  4 คน 

 จํานวนนกัศึกษาปจจุบัน (ณ ปการศึกษา 2559)     27 คน 
9.2) จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาโทท่ีสําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร ไมมี โดย

ระยะเวลาเฉลี่ยของนักศึกษาระดับปริญญาโทท่ีสําเร็จการศึกษาคือ 3.5 ป 
9.3) จํานวนบัณฑิตท่ีไดงานทํา ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ

การศึกษา (การไดงานทําตรงสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษาและไดรับเงินเดือนเริ่มตนตามเกณฑ) 
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มหาบัณฑิตทุกคนของหลักสูตรฯ ไดงานทํา โดยประกอบอาชีพรับราชการท่ีตรงกับสาขาวิชาท่ีสําเร็จ
การศึกษา เชน ตํารวจ และการวิเคราะหวัตถุพยานในหองปฏิบัติการ หรือประกอบอาชีพในสาขาท่ีเก่ียวของ 
เชน พยาบาล และนักวิทยาศาสตร เปนตน 

 
9.4) ระดับความพึงพอใจของบัณฑิตตอการจัดการของหลักสูตรในดานตางๆ 

ขอมูลดานตาง ๆ  ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) 

1. วัตถุประสงคของหลักสูตร 
     1.1 ทราบวัตถุประสงคกอนเริม่ศึกษาในหลักสตูรน้ี 

 
90 

 1.2 บรรลุวัตถุประสงค หลังจากจบการศึกษาหลักสตูรน้ี 80 
     1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตรน้ีสนองตอความตองการของสังคมไทย 90 
2.  การเรียนการสอน 
     2.1  จํานวนหนวยกิต มีความเหมาะสมกับเวลาท่ีกําหนด 

 
80 

     2.2  จํานวนรายวิชาบังคับมีความเหมาะสม 80 
     2.3  จํานวนรายวิชาเลือกมีความเหมาะสม 80 
     2.4  เน้ือหาของหลักสูตรสอดคลองกับวัตถุประสงค 80 
     2.5  วิธีจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสม 80 
     2.6  มีเวลาศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง 70 
     2.7 หองสมุด มีตํารา วารสาร และโสตทัศนูปกรณเพียงพอ 60 
     2.8  การสอนปฏิบัติการเหมาะสม 80 
     2.9  การสอนสัมมนาเหมาะสม 80 
     2.10  การทําวิทยานิพนธตรงกับความสนใจของทาน 80 
3.  การประเมิน 
      3.1 มีการประเมินผลการเรียนท่ีชัดเจนและมีระบบ 

 
80 

      3.2 เกณฑท่ีใชในการประเมนิมีความเหมาะสม 80 
      3.3 วิธีการวัดและประเมินผลกระตุนใหผูเรียนเกิดความตองการเรยีนรู
เพ่ิมข้ึน 

70 

      3.4 วิธีการวัดผลและประเมนิผลท่ีใชมีความหลากหลาย 70 
      3.5 การวัดและประเมินผลมคีวามยุติธรรมโปรงใส  และสามารถ
ตรวจสอบได 

80 
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ขอมูลดานตาง ๆ  ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) 

1. วัตถุประสงคของหลักสูตร 
     1.1 ทราบวัตถุประสงคกอนเริม่ศึกษาในหลักสตูรน้ี 

 
90 

 1.2 บรรลุวัตถุประสงค หลังจากจบการศึกษาหลักสตูรน้ี 80 
     1.3  วัตถุประสงคของหลักสตูรน้ีสนองตอความตองการของสังคมไทย 90 
2.  การเรียนการสอน 
     2.1  จํานวนหนวยกิต มีความเหมาะสมกับเวลาท่ีกําหนด 

 
80 

     2.2  จํานวนรายวิชาบังคับมีความเหมาะสม 80 
     2.3  จํานวนรายวิชาเลือกมีความเหมาะสม 80 
     2.4  เน้ือหาของหลักสูตรสอดคลองกับวัตถุประสงค 80 
     2.5  วิธีจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสม 80 
     2.6  มีเวลาศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง 70 
     2.7 หองสมุด มีตํารา วารสาร และโสตทัศนูปกรณเพียงพอ 60 
     2.8  การสอนปฏิบัติการเหมาะสม 80 
     2.9  การสอนสัมมนาเหมาะสม 80 
     2.10  การทําวิทยานิพนธตรงกับความสนใจของทาน 80 
3.  การประเมิน 
      3.1 มีการประเมินผลการเรียนท่ีชัดเจนและมีระบบ 

 
80 

      3.2 เกณฑท่ีใชในการประเมนิมีความเหมาะสม 80 
      3.3 วิธีการวัดและประเมินผลกระตุนใหผูเรียนเกิดความตองการเรยีนรู
เพ่ิมข้ึน 

70 

3.4 วิธีการวัดผลและประเมินผลท่ีใชมีความหลากหลาย 70 
      3.5 การวัดและประเมินผลมคีวามยุตธิรรมโปรงใส  และสามารถ
ตรวจสอบได 

80 

4.  การนําไปใชประโยชน 
     4.1  สามารถนําความรู ความสามารถท่ีไดจากการเรียนการสอนไปใช
ประโยชน 

80 

     4.2  ไดประโยชนจากการทําวิทยานิพนธ 90 
     4.3  สามารถปรึกษา หรือใหคําปรึกษาในสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับสาขา
ท่ีทานศึกษาอยูอยางมั่นใจ 

80 

 

 

 

 

 

9.5) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอคุณภาพบัณฑิตในดานตางๆ 
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ขอมูลดานตาง ๆ ของบัณฑิต ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) 

1.  มีความรับผดิชอบในหนาท่ีการงาน 90 
2.  มีความกระตือรือรนในการทํางาน 90 
3.  มีความตรงตอเวลา 90 
4.  ความมีมนุษยสมัพันธท่ีด ี 90 
5.  ความมีนํ้าใจชวยเหลือผูอ่ืน 90 
6.  สามารถทํางานเปนทีม 90 
7.  มีความคิดรเิริ่มสรางสรรค 90 
8.  กลาแสดงความคดิเห็น 80 
9.  ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 90 
10. มีความรูรอบตัว 90 
11. สนใจศึกษา คนควา หาความรูเพ่ิมเติม 90 
12. มีความสามารถในการวิจัย 90 
13. มีความสามารถในการนําเสนอผลงานและหรือรายงาน 90 
14. ปฏิบัติตนเหมาะสมตามคณุธรรมและจรยิธรรมแหงวิชาชีพ 90 
15. มีความมั่นใจในการประกอบวิชาชีพ 90 
16. หลักสูตรท่ีบัณฑติจบสนองตอการทํางานและความ     
      ตองการของหนวยงานของทาน 

90 



 

 - 86 - 

มคอ. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก 10 

ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวาง 
หลักสูตรเดิม พ.ศ.2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
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ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิม พ.ศ.2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรเดิม พ.ศ.2555 หมายเหตุ 
1. จํานวนหนว่ยกิตตลอดหลกัสตูร 

    36 หนว่ยกิต 

1. จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสตูร 
38 หนวยกิต 

ลดหนวยกิตตลอดหลักสูตร 
เหลือ 36 หนวยกิต 

 
2. โครงสรางหลักสูตร 2. โครงสรางหลักสูตร  

 แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 1 
หมวดวิชาบังคับ 2 หนวยกิต หมวดวิชาบังคับ 2 หนวยกิต 
หมวดวิชาเลือก - หนวยกิต หมวดวิชาเลือก - หนวยกิต 
วิชาวิทยานิพนธ 36 หนวยกิต วิชาวิทยานิพนธ 36 หนวยกิต 
  
แผน ก แบบ ก 2 แผน ก แบบ ก 2 (เนนทางดานชีวภาพ) • แผน ก แบบ ก 2  

- หลักสตูรปรับปรุง เพ่ิมหนวยกิต
หมวดวิชาบังคับเปน 21 หนวยกิต 

- หลักสตูรปรับปรุง ลดหนวยกิต
หมวดวิชาเลือกเหลือ 4 หนวยกิต 

หมวดวิชาแกน - หนวยกิต หมวดวิชาแกน - หนวยกิต 
หมวดวิชาบังคับ 22 หนวยกิต หมวดวิชาบังคับ 18 หนวยกิต 
หมวดวิชาเลือก 4 หนวยกิต หมวดวิชาเลือก 8 หนวยกิต 
วิชาวิทยานิพนธ 12 หนวยกิต วิชาวิทยานิพนธ 12 หนวยกิต 
  
3. รายวิชา 3. รายวิชา  
แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 1  

เปล่ียนรหัสวิชา 
 

**SC 017 
891 

การสัมมนาทางนิติ

วิทยาศาสตร I 
1(1-0-2) 300 891 การสัมมนาทางนิติ

วิทยาศาสตร I 
1(1-0-2) 

**SC 017 
892 

การสัมมนาทางนิติ

วิทยาศาสตร II 
1(1-0-2) 300 892 การสัมมนาทางนิติ

วิทยาศาสตร II 
1(1-0-2) เปล่ียนรหัสวิชา 

 
เปล่ียนรหัสวิชา **SC 017 

899 
วิทยานพินธ 12 หนวยกิต 300 899 วิทยานพินธ 12 หนวยกิต 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรเดิม พ.ศ.2555 หมายเหตุ 
แผน ก แบบ ก 2 แผน ก แบบ ก2 เหมือนเดิม 
หมวดวิชาบังคับ       รวม  22 หนวยกติ หมวดวิชาบังคับ      รวม 18 หนวยกิต  
**SC 017 701 กฎหมายและจริยธรรม

สําหรับนิติวทิยาศาสตร 
3(3-0-6) 300 701 กฎหมายและจริยธรรม

สําหรับนิติวิทยาศาสตร 
2(2-0-4) เป ล่ี ยนรหั ส วิช า  เพิ่ มห น วยกิ ต               

1 หนวยกิต 
**SC 017 702 การตรวจสถานที่เกิดเหต ุ 2(2-0-4) 300 702 การตรวจสถานที่เกิดเหตุ 3(2-3-6) เปล่ียนรหัสวิชา ปรับปรุงเนื้อหา ลด

จํานวนหนวยกิตลง1 หนวยกิต และ
ไมมีปฏิบัติการ 

**SC 017 703 สถิติสําหรับนิติ
วิทยาศาสตร 

3(3-0-6) 300 703 ระเบียบและวิธวีิจัยสําหรับ
นิติวิทยาศาสตร 

3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชา เปล่ียนชื่อวิชาและ
ป รั บ ป รุ ง เพื่ อ ใ ห ค ร อ บ ค ลุ ม                   
การวิ เค ราะห ท า งส ถิ ติ สํ าห รับ                  
นิติวิทยาศาสตร 

- - - 300 704 การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับนิติ
วิทยาศาสตร 

2(2-0-4) ยายไปอยูในหมวดวิชาเลือก 

**SC 017 711 นิติชีววิทยา I 3(2-2-5) 300 711 นิติชีววิทยา I 3(2-3-6) เปล่ียนรหัสวิชา  ปรับปรุงเนื้อหาโดย
ลดจํานวนชั่วโมงปฏิบั ติการเหลือ              
2 ชั่วโมงตอสัปดาห 

**SC 017 712 นิติชีววิทยา II 3(2-2-5)    ยายจากวิชาเลือกมาเปนวิชาบังคับ 
พรอมปรับปรุงเนื้อหาโดยลดจํานวน
ชั่วโมงปฏิบัติการเหลือ 2 ชั่วโมงตอ
สัปดาห 

**SC 017 713 นิติเคมีและหลักฐานที่
เห็นไดดวยกลอง
จุลทรรศน 

3(2-2-5)    ยายจากวิชาเลือกมาเปนวิชาบังคับ 
พรอมปรับปรุงเนื้อหาโดยลดจํานวน
ชั่วโมงปฏิบัติการเหลือ 2 ชั่วโมงตอ
สัปดาห 

**SC 017 714 เคร่ืองมือวิเคราะห
สําหรับนิติ
วิทยาศาสตร 

3(2-2-5) 300 714 เคร่ืองมือวิเคราะหสําหรับ
นิติวิทยาศาสตร 

3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชา ปรับปรุงเนื้อหาและ
เพิ่มปฏิบัติการ 2 ชั่วโมงตอสัปดาห 

**SC 017 891 การสัมมนาทางนิติ
วิทยาศาสตร I 

1(1-0-2) 300 891 การสัมมนาทางนิติ
วิทยาศาสตร I 

1(1-0-2) เปล่ียนรหัสวิชา 

**SC 017 892 การสัมมนาทางนิติ
วิทยาศาสตร II 

1(1-0-2) 300 892 การสัมมนาทางนิติ
วิทยาศาสตร II 

1(1-0-2) เปล่ียนรหัสวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรเดิม พ.ศ.2555 หมายเหตุ 
หมวดวิชาเลือก       ไมนอยกวา 4หนวยกิต หมวดวิชาเลือก       ไมนอยกวา 8 หนวยกิต  
**SC 017 704 การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศสําหรับ
นิติวิทยาศาสตร 

2(2-0-4)    ยายไปอยูในหมวดวิชาเลือก 

**SC 017 721 การพิสูจนรูปพรรณ
สวนบุคคล 

2(2-0-4) 300 721 การพิสูจนรูปพรรณสวน
บุคคล 

2(2-0-4) เปล่ียนรหัสวิชา 

**SC 017 722 พิษวิทยาทางนิติ
วิทยาศาสตร 

2(2-0-4) 300 722 พิษวิทยาทางนิติ
วิทยาศาสตร 

2(2-0-4) เปล่ียนรหัสวิชา 

**SC 017 723 การตรวจพิสูจนอาวุธ
ปนและเคร่ืองกระสุน
ปน 

2(2-0-4) 300 723 การตรวจพิสูจนอาวุธปน
และเคร่ืองกระสุนปน 

2(2-0-4) เปล่ียนรหัสวิชา 

**SC 017 724 การถายภาพงานนิติ
วิทยาศาสตร 

2(2-0-4) 300 724 การถายภาพงานนิติ
วิทยาศาสตร 

2(2-0-4) เปล่ียนรหัสวิชา 

**SC 017 725 การตรวจพิสูจนลาย
พิมพนิ้วมือ 

2(2-0-4) 300 725 การตรวจพิสูจนลายพิมพ
นิ้วมือ 

2(2-0-4) เปล่ียนรหัสวิชา 

**SC 017 726 การตรวจพิสูจนวัตถุ
พยานประเภท
เอกสาร 

2(2-0-4) 300 726 การตรวจพิสูจนวัตถุพยาน
ประเภทเอกสาร 

2(2-0-4) เปล่ียนรหัสวิชา 

**SC 017 727 การวิเคราะหสารเสพ
ติดและแอลกอฮอล 

2(2-0-4) 300 727 การวิเคราะหสารเสพติด
และแอลกอฮอล 

2(2-0-4) เปล่ียนรหัสวิชา 

**SC 017 728 อาชญากรรมไซเบอร 2(2-0-4) 300 728 อาชญากรรมไซเบอร 2(2-0-4) เปล่ียนรหัสวิชา 
**SC 017 729 เร่ืองคัดสรรทางนิติ

วิทยาศาสตร 
2(2-0-4) 300 729 เร่ืองคัดสรรทางนิติ

วิทยาศาสตร 
2(2-0-4) เปล่ียนรหัสวิชา 

**SC 017 730 วัตถุระเบิด 2(2-0-4) 300 730 วัตถุระเบิด 2(2-0-4) เปล่ียนรหัสวิชา 
**SC 017 731 ชีวเคมีสําหรับนิติ

วิทยาศาสตร 
2(2-0-4) 300 731 ชีวเคมีสําหรับนิติ

วิทยาศาสตร 
2(2-0-4) เปล่ียนรหัสวิชา 

**SC 017 732 นิติเวชศาสตรสําหรับ
นิติวิทยาศาสตร 

2(2-0-4) 300 732 นิติเวชศาสตรสําหรับนิติ
วิทยาศาสตร 

2(2-0-4) เปล่ียนรหัสวิชา 

*SC 017 733 นิติวิทยาศาสตร
ส่ิงแวดลอม 

2(2-0-4)    รายวิชาใหม 

*SC 017 734 ระเบียบวธิีวิจยั 2(2-0-4)    รายวิชาใหม 
*SC 017 735 นิติพฤกษศาสตร 2(2-0-4)    รายวิชาใหม 
*SC 017 736 ธรณีวิทยาและ

หลักฐานจากดินใน
นิติวิทยาศาสตร 

2(2-0-4)    รายวิชาใหม 

4. วิทยานิพนธ 12-38 หนวยกิต 4. วิทยานิพนธ 12-38 หนวยกิต  
แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 1  
**SC 017 898 วิทยานพินธ 36 หนวยกิต 300 898 วิทยานพินธ 36 หนวยกิต เปล่ียนรหัสวิชา 
แผน ก แบบ ก 2 แผน ก แบบ ก 2  
**SC 017 899 วิทยานพินธ 12 หนวยกิต 300 899 วิทยานพินธ 12 หนวยกิต เปล่ียนรหัสวิชา 

 


	หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
	หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
	หมวดที่ 1.  ข้อมูลทั่วไป
	หมวดที่ 2.  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
	หมวดที่ 3.  ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
	1.3.1 ตำรา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน

	2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
	แผน ก แบบ ก 1
	จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
	จำนวนนักศึกษา
	ปีงบประมาณ
	ประมาณการรายรับ
	รวมรายรับ
	ปีงบประมาณ
	ประมาณการรายจ่าย
	รวมรายจ่าย
	รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
	รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
	รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
	รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
	รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
	รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
	รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
	รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
	หมวดที่ 6.  การพัฒนาคณาจารย์
	หมวดที่ 7.  การประกันคุณภาพหลักสูตร
	หมวดที่ 8.  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร

	-
	1.2.2 งานวิจัย
	(หลักสูตร ปี พ.ศ. 2557)
	1) ชื่อหลักสูตร
	2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ในการดำเนินงานของหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตามคำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 713/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558-2559 ลงวันที่ 20 ส.ค. 2558 ในส...
	4) การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ (ปี พ.ศ. 2555) เป็นหลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2560 เพื่อให้มีความทันสมัย มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามเป้าหมายการผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษ...
	5) คุณภาพของนักศึกษา
	6) คุณภาพของอาจารย์
	7) คุณภาพของการจัดการเรียนการสอน
	8) คุณภาพของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน
	หลักสูตรฯ ส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การพานักศึกษาไปดูงานที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4 เป็นประจำทุกปีการศึกษา, การรายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในทุกภาคการศึกษา ในแต่ละภาคการศึกษา
	นอกจากนี้ทางหลักสูตรยังได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ตรงตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เปิดโอกาสให้นักศึกษามีอิสระในการจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยการสนับสนุนทุนให้เช่น
	-  ด้านคุณธรรมจริยธรรม: ดำเนินงานโครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านการสร้างเสริมจิตสำนึกและความภาคภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านการเสริมสร้างจิตสาธารณะ การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และปร...
	- ด้านความรู้: ดำเนินงานโครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง โครงการอบรมการตรวจวิเคราะห์ Amino acid และ Blood Alcohol ด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโตกราฟี โดยได้รับระดับความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 38 คน ในทุกหัวข้อประเมินอยู่ในระดับ “...
	9) คุณภาพของบัณฑิต


