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  หลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต  
 สาขาวิชาชีวเคมี 

หลักสูตรนานาชาติ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

  

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแกน 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร  ภาควิชาชีวเคม ีและบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 

หมวดท่ี 1.  ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย: หลักสตูรปรัชญาดุษฎบัีณฑติ สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 
ภาษาอังกฤษ:    Doctor of Philosophy Program in Biochemistry (International Program) 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ช่ือเต็ม (ภาษาไทย):             ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีวเคมี)  
ช่ือยอ (ภาษาไทย):             ปร.ด. (ชีวเคม)ี  
ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ):    Doctor of Philosophy (Biochemistry)  
ช่ือยอ (ภาษาอังกฤษ):    Ph.D. (Biochemistry)  

3. วิชาเอก        
ไมม ี

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
แบบ 1.1 ไมนอยกวา             50   หนวยกิต 
แบบ 2.1 ไมนอยกวา                       50          หนวยกิต 
แบบ 2.2 ไมนอยกวา                       72          หนวยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

หลักสตูรระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 
5.2 ภาษาท่ีใช 

หลักสตูรจดัการศึกษาเปนภาษาอังกฤษ 
5.3 การรับเขาศึกษา 

รับนักศึกษาตางชาติ และ นักศึกษาไทยท่ีมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษไดเปนอยางด ี
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 

ไมมี  
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  

ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจากหลักสูตร ปร.ด. สาขาชีวเคมี พ.ศ. 2555  

            คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุมครั้งท่ี 24/2560 วันท่ี 25 ก.ค. 2560 
            สภามหาวิทยาลัย อนุมตัิหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 2/2561 วันท่ี 7 กุมภาพันธ 2561 
            เปดสอน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษาท่ี 2561 
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7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสตูรมคีวามพรอมเผยแพรวาเปนหลักสตูรท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในปการศึกษา 2563  

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
(1) อาจารย ในสถาบันการศึกษา         
(2) นักวิชาการและนักวิจัยในบริษัทเอกชน และหนวยงานราชการ 
(3) ทําธุรกิจสวนตัวเก่ียวกับการประยกุตใชชีวเคมีทางอาหาร การเกษตร สิ่งแวดลอม และอุตสาหกรรม 

9. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        

ท่ี ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงทาง 

วิชาการ 

คุณวุฒิ 

1. นายธนเศรษฐ เสนาวงศ  รองศาสตราจารย Ph.D. (Molecular and 
Cellular Biology) 
วท.ม. (อณูพันธุศาสตร-พันธุ
วิศวกรรมศาสตร) 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย) 
เกียรตินิยมอันดับหน่ึง  

2. นางสาวยานี ตรองพาณิชย  รองศาสตราจารย Ph.D. (Biochemistry) 
วท.ม. (ชีวเคมี) 
พย.บ 

3. นางสมปอง คลายหนองสรวง  ศาสตราจารย Ph.D. (Biochemistry) 
วท.ม. (ชีวเคมี) 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย)  

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน      

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

             วิสัยทัศนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยังคงมีความตอเน่ืองจาก
วิสัยทัศนของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ประเทศไทยจะยังคงประสบกับการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจกอใหเกิดความเสี่ยงท้ังจาก
ภายในและภายนอกประเทศ เชน กระแสการเปดเศรษฐกิจเสร ีความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ การ
เกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง ประกอบกับสภาวการณดานตางๆ ท้ังเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
ประเทศในปจจุบัน ท่ียังคงประสบปญหาในหลายดาน เชน  ปญหาในการผลิต ความสามารถในการแขงขัน คุณภาพการศึกษา 
ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เปนตน ทําใหการพัฒนาในชวงของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงจําเปนตองยึดกรอบแนวคิดและ
หลักการในการวางแผนท่ีสําคัญ ดังน้ี (1) การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเปนศูนยกลาง
ของการพัฒนาอยางมีสวนรวม (3) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนาสูความมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข แนวทางการพัฒนาประเทศสวนหน่ึงน้ันมาจากการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง โดย (1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา (2) ปฏิรูประบบคลังทางดาน
การศึกษา (3) พัฒนาคุณภาพครู (4) ปฏิรูประบบการเรียนรู โดยมุงจัดการเรียนรูเพ่ือสรางสมรรถนะกําลังคนท้ังระบบ
การศึกษาตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู ปรับหลักสูตรและผลิตกําลังคนให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและความตองการของตลาด การวิจัยและการใชเทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู สวนแผน
ยุทธศาสตรกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. 2559 น้ัน มีการสงเสริมและเรงรัดการพัฒนากําลังคนดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน การสรางองคความรู และความตระหนักเพ่ือใหเปนสังคม
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ฐานความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การเรงรัดการวิจัย พัฒนา และการสรางนวัตกรรม สรางรายไดพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และสรางฐานความรูในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม บริการ และสังคม/ชุมชน การพัฒนาและบูรณาการการใหบริการ
โครงสรางพ้ืนฐาน อุทยานวิทยาศาสตร และระบบสนับสนุนงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม การพัฒนาและสงเสริมการใช
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ และการพัฒนาความรวมมือดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีกับประชาคมอาเซียนและนานาประเทศ ในขณะท่ีแผนยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2559-
2562  มีเปาหมายในการเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําท่ีมีอัตลักษณ มีคุณภาพ มาตรฐาน ความเปนเลิศ เปนท่ียอมรับของสังคมใน
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับชาติและระดับนานาชาติ แนวทางหน่ึงท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายคือ การเปดหลักสูตร
นานาชาติในสาขาวิชาท่ีผลิตบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถและมีความเช่ียวชาญในศาสตรท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนา
ภมูิภาคอาเซียนและภูมิภาคอ่ืนๆ ของโลก  โดยสาขาวิชาชีวเคมีเปนสาขาวิชาหน่ึงท่ีสามารถใชในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
และใชในการวิจัยเพ่ือพัฒนาหรือจัดการทรัพยากรธรรมชาติของโลกไดอยางมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากเปนศาสตรท่ีศึกษาและ
วิจัยสิ่งมีชีวิตตั้งแตระดับโมเลกุล ระดับสิ่งมีชีวิต ระดับประชากร ระดับกลุมของสิ่งมีชีวิต ระดับระบบนิเวศ จนถึงระดับโลก
ของสิ่งมีชีวิต  องคความรูทางดานชีวเคมีชวยทําใหสังคมตระหนักถึงความสัมพันธของทุกระดับของสิ่งมีชีวิต  ดังน้ันบุคลากรท่ี
มีความรูความสามารถทางดานน้ีกําลังเปนท่ีตองการของสังคมโลกในยุคปจจุบัน  

11.2   สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
              ปจจุบันความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความเจริญกาวหนามาก ซึ่งสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรมใหกลายเปนสังคมโลกาภิวัฒน เหตุการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนไมวาบนสวนใดของโลก ก็สามารถรับรูกันได
อยางรวดเร็วและท่ัวถึง ขอมูลขาวสารตางๆ หรือเทคโนโลยีใหมๆ ไดถูกถายทอดสูกันมากข้ึนอยางรวดเร็ว ความรูในสาขา
ชีวเคมีไดกระจายและซึมซับไปสูสังคมมากข้ึนทุกขณะ เชน ในการตรวจพิสูจนหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร การพิสูจน
เอกลักษณของบุคคล รวมท้ังการสรางสิ่งมีชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมเพ่ือเพ่ิมผลประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนทางดานการเกษตร
และอาหาร ดานการรักษาโรค และดานพลังงาน  ตอไปในอนาคตคาดวาจะมีการใชความรูทางชีวเคมีมากข้ึน ซึ่งจะตองสงผล
กระทบตอสงัคมและวัฒนธรรมมากข้ึน การใหความรูท่ีลึกซึ้งทางดานชีวเคมีจึงเปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง และบุคคลท่ีมี
ความรูทางดานน้ีจึงเปนท่ีตองการของสังคมโลกในยุคปจจุบัน 

12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกจิของสถาบัน 
12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

จากผลกระทบของการเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมและเปาหมายของประเทศในการเขาสูบริบทโลกโดยเฉพาะการ
เขาสูประชาคมอาเชียนเพ่ือสรางความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ  สรางความรวมมือดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ระหวางประเทศ และเปาหมายของมหาวิทยาลัยขอนแกนในการเปนมหาวิทยาลัยช้ันนํา เปนท่ียอมรับของสังคมในระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับชาติและระดับนานาชาติ  จึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรท่ีมีการสอนเปนภาษาอังกฤษและมีความ
เปนนานาชาติเพ่ือผลิตบุคลากรทางดานชีวเคมี ท่ีมีความรู ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุมกันตอการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม มีกระบวนการคิดอยางลึกซึ้งและเปนระบบในเชิงวิทยาศาสตร สามารถปฏิบัติงานไดท้ังในองคกร
ภาครัฐ เอกชนและองคกรระหวางประเทศ รวมถึงมีความเขาใจในผลกระทบของการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมท่ีมีตอสังคมท้ังในระดับประเทศและระดับโลก   

12.2  ความเกี่ยวของกับพันธกจิของสถาบัน 
พันธกิจของมหาวิทยาลัยขอนแกนคือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม ใหเปนท่ียอมรับในระดับมาตรฐานสากลท่ีมุงการพัฒนาชุมชนและสังคมใหเขมแข็ง  คณะวิทยาศาสตรจึง
ดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยโดยการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 
ใหมีความทันสมัยและบัณฑิตท่ีไดรับปริญญาสาขาวิชาน้ีตองเปนผูท่ีมีความรูดานทฤษฎีอยางลึกซึ้งและมีความสามารถท่ีจะ
ปฏิบัติงานวิจัยดานชีวเคมีไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถนําองคความรูไปใชประโยชนเพ่ือแกปญหา
ดานตางๆ เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ประเทศและภูมิภาค  นําพามหาวิทยาลัยไปสูความเปนเลิศดานวิชาการและวิจัย เปนท่ีรูจัก
ในระดับประเทศและอาเซียนและระดับโลก ตอไปในอนาคต   

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืน ท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 
 13.1 การบริหารหลักสูตร  

  ไมม ี
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 13.2 การบริการใหหลักสูตรอ่ืน 
              ไมม ี 
  
 

 

 หมวดท่ี 2.  ขอมลูเฉพาะของหลกัสูตร 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลกัสูตร 
1.1 ปรัชญา 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) มุงผลิตบัณฑิตให
เปนผูมีความรูลึกซึ้งในศาสตรชีวเคมีตั้งแตระดับเซลลจนถึงระดับโมเลกุล และมีความรูในเทคโนโลยีกาวหนาท่ีเก่ียวของ มี
ทักษะวิเคราะหปญหาวิจัย รวมท้ังสามารถคนควาและวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหมหรือนวัตกรรม ท่ีนําไปเผยแพรหรือเปน
ประโยชนตอการพัฒนางาน สังคมและประเทศ ทําใหมหาวิทยาลัยขอนแกนมีความเปนเลิศทางวิชาการเปนท่ีรูจักในระดับ
อาเซียนและระดับโลก บัณฑิตมีศักยภาพในการนําความรูไปประยุกตเพ่ือศึกษาวิจัยและพัฒนางานในสายอาชีพไดเปนอยางดี 
นอกจากน้ียังใหผูสําเร็จการศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรมท่ีเหมาะสมตอวิชาชีพ ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี บัณฑิตมีคุณลักษณะ
ท่ีจะชวยนําพาประเทศไปสูเปาหมายในการเขาสูประชาคมอาเซียนและบริบทโลกตอไปในอนาคต  

1.2 วัตถุประสงค 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  มีวัตถุประสงค 

เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถในดานตาง ๆ ดังน้ี 
1)  มีความรู ความเขาใจในหลักการและทฤษฎีสําคัญในสาขาวิชาชีวเคมีและสามารถประยุกตใชความรูในการทํา

วิจัยหรือการปฏิบัติงานไดดี 
2)  มีความคิดริเริ่ม สามารถดําเนินการวิจัยหรือการจัดทําโครงการทางวิชาการท่ีจะกอใหเกิดองคความรูใหมหรือ

นวัตกรรม ในสาขาวิชาชีวเคมี 
3)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะหและสังเคราะหอยางเปนระบบ  ตลอดจนแกปญหาโดยอาศัยกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร  สามารถตัดสินใจและแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระภายใตขอบเขตของเหตุผลและความเปนไปได 
4)  มีความสามารถในการเปนผูนําและทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
5)  มีความสามารถในการสื่อสาร การใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศและการจัดการสมยัใหม ท่ีจะนําไปสู

การพัฒนาความรูและการนําไปใชประโยชนไดในวงกวาง 
6)  มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ และมีจิตสํานึกท่ีดี ในการนําความรูดานชีวเคมีไปใชใหเกิด

ประโยชนในการพัฒนาสังคมท้ังในระดับประเทศ ระดับอาเซียนและระดับโลก 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
      ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ป 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ความสําเร็จ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานของ สกอ. 

1. ประเมินหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ 
2. ปรับปรุงหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานจาก
หลักสูตรในระดับสากล 
3. ประชุม/สัมมนาผูรับผดิชอบหลกัสูตร  
อาจารยประจําหลักสูตร 
4. ติดตามความกาวหนาขององคความรู
ในสาขาวิชาชีวเคม ี

1. รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
2. เอกสารการปรับปรุงหลักสตูร 
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2. ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ
ความตองการของภาครัฐและเอกชนท้ัง
ภายในประเทศและประเทศใกลเคยีง 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
ตองการของภาครัฐและเอกชน ท้ัง
ภายในประเทศและประเทศใกลเคียง   
2. ติดตามความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

1 . ราย งานผลการประ เมิ นค วาม
ตองการของภาครัฐและเอกชนตอ
ความรูความทันสมัยของหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิต 
 

   

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ความสําเร็จ 
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3. พัฒนาบุคลากรดานการเรียน การ
สอน การวิจัยและการบริการวิชาการ 

1. อาจารยทุกคนโดยเฉพาะอาจารย
ใหมตองเขาอบรมเก่ียวกับหลักสูตรการ
สอนรูปแบบต างๆ  และการ วัดผล
ป ระ เมิ น ผล  ท้ั ง น้ี เ พ่ื อ ให มี ค วาม รู
ความสามารถในการประเมินผลตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิท่ีผูสอนจะตอง
สามารถวัดและประเมินผลไดเปนอยาง
ดี 
2. สนับสนุนใหบุคลากรทํางานวิจัยโดย
สาขาวิชาฯ ใหการสนับสนุนในเรื่อง
สารเคมี  และ วัสดุ อุปกรณ ต างๆ  ท่ี
จําเปน และสงเสริมใหขอทุนวิจัยจากท้ัง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
3. ส งเสริม ให บุคลากรได  นําเสนอ
ผลงานทางวิชาการในระดับชาติและ
นานาชาติ  สรางความรวมมื อทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยหรือหนวยงาน
อ่ืนในประเทศและตางประเทศ 
4. สนับสนุนบุคลกรท้ังสายผูสอนและ
สายสนับสนุนใหทํางานบริการวิชาการ
แกองคกรภายในและภายนอก 
 

1. ผลการประเมินผลการเรียนการสอน
ของอาจารยท้ังหมดในภาควิชาฯ อยูใน
คาเฉลี่ย ดี มากกวารอยละ 70 
2. จํานวนทุนวิจัย ท้ังจากหนวยงาน
ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยตอ
จํานวนอาจารยท้ังหมด อยางนอย 10 
ทุ น  ห รื อ  เฉลี่ ย ทุ น วิจั ย  1  ทุ น ต อ
อาจารยแตละทาน 
3. จํานวนผลงานวิจัยท่ีนําเสนอในการ
ประชุมทางวิชาการในระดับชาติและ
นานาชาติ อยางนอย 6 เรื่องตอปตอ
จํานวนอาจารยท้ังหมดในภาควิชาฯ 
4. จํานวนบทความวิจัยท่ีไดตีพิมพใน
วารสารทางวิชาการในระดับชาติและ
นานาชาติ อยางนอย 6 เรื่องตอปตอ
จํานวนอาจารยท้ังหมดในภาควิชาฯ 
5. จํานวน MOU ท้ังในระดับคณะและ
มหาวิทยาลัย อยางนอย 1 หนวยงาน
ตอการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 
6. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีเปน
ประโยชนตอชุมชนและความบรรลุผล
สํ า เร็ จ  อ ย า งน อ ย  1  โค รงก าร  / 
กิจกรรม ตอป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ความสําเร็จ 
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4. พัฒนานักศึกษา 1. มี น โย บ า ย ให นั ก ศึ ก ษ า เส น อ
ผ ล งาน วิจั ย ท้ั ง ใน ระดั บ ช าติ แ ล ะ
นานาชาติ 
2. มีนโยบายสงเสริมนักศึกษาใหทําวิจัย
ในตางประเทศ 
3. เชิญผูทรงคุณ วุฒิ ท้ังชาวไทยและ
ตางชาติมาบรรยายพิเศษ 
4. สงเสริมและพัฒนานักศึกษาใหมี
คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค 

1.  นักศึกษาท่ีศึกษาในหลักสูตรน้ี รอย
ละ 100 ตองมีผลงานวิจัยท่ีนําเสนอใน
การประชุมวิชาการท้ังในระดับชาติ 
และ/หรือนานาชาติ 
2. นักศึกษาท่ีศึกษาในหลักสูตรน้ี รอย
ละ 100 มีจํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ 
เผยแพร ในวารสาร วิชาการระดั บ
นาน าชาติ  อย างน อ ย  1  เรื่ อ งต อ
นักศึกษา 
3. จํ า น ว น นั ก ศึ ก ษ า ท่ี ได รั บ ทุ น
แลกเปลี่ยนหรือทุนสนับสนุนแบบอ่ืนๆ 
ใหทําการวิจัยในตางประเทศ อยางนอย
รอยละ 30 ของจํานวนนักศึกษาในแต
ละป 
4. จํานวนผูทรงคุณวุฒิท้ังชาวไทยและ
ตางชาติท่ีเชิญมาบรรยายพิเศษ อยาง
นอย 1 คนตอป 
5. นักศึกษาในหลักสูตร อยางนอยรอย
ละ 50 เขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมและ
พัฒ นาคุณ ลั กษ ณ ะ บัณ ฑิ ต อัน พึ ง
ประสงคตามมาตรฐานอุดมศึกษา 
 

 
หมวดท่ี 3.  ระบบการจดัการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

1.    ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

ระบบการจัดการการศึกษาเปนแบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษา แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห ซึ่งเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดท่ี 2 ทุกขอ และหมวดท่ี 3 ขอ 11.4 และขอ 13.2 (ภาคผนวกท่ี 4) หรือเปนไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีปรับปรุงใหม 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 
เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
ไมม ี

2. การดําเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาตน       เดือนสิงหาคม - ธันวาคม 
ภาคการศึกษาปลาย    เดือนมกราคม - พฤษภาคม 
ภาคการศึกษาฤดูรอน  เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม (ถามี) 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
(1) เปนผูมีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 หมวดท่ี 5 ขอ 

21.4 (ภาคผนวกท่ี 4) หรือเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีปรับปรุงใหม และเปนผูมีสมบัติดังตอไปน้ี 
      (2) ตองมีผลการสอบทักษะภาษาอังกฤษยอนหลังไมเกิน 2 ป หรือในระหวางท่ีเขามาศึกษาจะตองทําการสอบทักษะ
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ภาษาอังกฤษใหไดผลสอบดังน้ี (เปนคะแนนมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษสําหรับผูเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2559) 

TOEFL (Paper Based) ไมต่ํากวา 500     คะแนน หรือ 
TOEFL (Computer Based) ไมต่ํากวา 173 คะแนน หรือ 
TOEFL (Internet Based) ไมต่ํากวา 61 คะแนน หรือ 

TOEFL (Institutional Testing Program) ไมต่ํากวา 500 คะแนน หรือ 
IELTS (Academic Module) ไมต่ํากวา 5.5   คะแนน หรือ 

TU-GET (1000 คะแนน) ไมต่ํากวา 550 คะแนน หรือ 
CU-TEP (120 คะแนน) ไมต่ํากวา 70 คะแนน หรือ 

          ทักษะภาษาอังกฤษแบบอ่ืนท่ีเทียบเทา  หรือใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
หลักสูตรแบบ 1.1 
     สําหรับผูสมัครเขาศึกษาแบบ 1.1 เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธท่ีกอใหเกิดความรูใหม โดย
อาจไมตองศึกษารายวิชา ผูมีสิทธ์ิสมัครเขาศึกษาตองสําเร็จปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาชีวเคมี หรือสาขาวิชาเทียบเทา โดย
ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.50 และมีพ้ืนความรูความสามารถหรือศักยภาพสูงเพียงพอท่ีจะทํางานวิจัยได ท้ังน้ีการ
พิจารณาสาขาวิชาเทียบเทา ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือกของหลักสูตร  
หลักสูตรแบบ 2.1 และ 2.2 
      สําหรับผูสมัครเขาศึกษาแบบ 2.1 และ 2.2 เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธท่ีมีคุณภาพสูง และ
กอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติม โดยมคีุณสมบัติแตละแบบ เปนดังน้ี 
      แบบ 2.1 ผูมสีิทธ์ิสมัครเขาศกึษาตองสําเรจ็ปริญญามหาบัณฑติสาขาวิชาชีวเคมีหรือสาขาวิชาใกลเคียง ท้ังน้ีการพิจารณา
สาขาวิชาเทียบเทา ใหอยูในดลุยพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือกของหลักสูตร 
      แบบ 2.2 ผูมสีิทธ์ิสมัครเขาศกึษาจะตองสําเร็จปริญญาบัณฑติสาขาวิชาชีวเคมีหรือสาขาวิชาใกลเคียง ท่ีมีผลการเรียน
ดีเดน โดยไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.50 และใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 
(1) นักศึกษาท่ีจบการศึกษาจากตางสถาบันและ/หรือตางสาขาวิชา มีความรูท่ีไมทัดเทียมกัน 
(2) นักศึกษาบางสวนอาจมีผลการสอบทักษะภาษาอังกฤษต่ํากวาเกณฑมาตรฐานความรูความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต (ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี 66/2559) 
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนกัศึกษาในขอ 2.3 

(1) กําหนดใหนักศึกษาท่ีจบการศึกษาจากสถาบันอ่ืนหรือจากสาขาวิชาอ่ืนท่ีไมใชสาขาวิชาชีวเคมี ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาเลือก เพ่ือเสริมความรูตามความเหมาะสม 

(2) นักศึกษาท่ีมีผลการสอบทักษะภาษาอังกฤษต่ํากวาเกณฑท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด จะตองเขาทดสอบ
ภาษาอังกฤษ KKU-AELT ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และสอบผานภายใน 2 ป 

(3) ถานักศึกษาไมเขาอบรมทักษะภาษาอังกฤษ ท่ีจัดโดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
นักศึกษาจะตองนําผลสอบคะแนนมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ ท่ีผานตามเกณฑท่ีกําหนดในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี 66/2559 มายื่นภายใน 2 ป 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสาํเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 
 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

แบบ 1.1 2.1 2.2 1.1 2.1 2.2 1.1 2.1 2.2 1.1 2.1 2.2 1.1 2.1 2.2 

ปท่ี 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 

ปท่ี 2 - - - 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 

ปท่ี 3 - - - - - - 2 2 1 2 2 1 2 2 1 

รวม 5 10 15 15 15 
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คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - 5 10 10 

2.6 งบประมาณตามแผน 

ประมาณการรายรับ 
ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

งบประมาณเงินรายได 800,000 1,600,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 

   คาธรรมเนียมการศึกษา 650,000 1,300,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 

   คาธรรมเนียมนักศึกษาชาว 
       ตางประเทศ 

150,000 300,000 450,000 450,000 450,000 

รวมรายรับ 800,000 1,600,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 

      

ประมาณการรายจาย 
ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

งบดําเนินงาน (คาตอบแทน  
ใชสอย และวัสดุ) 

800,000 1,600,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 

งบประมาณเงินรายได 800,000 1,600,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 

งบลงทุน (คาครุภณัฑ) 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

งบประมาณเงินรายได 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

รวมรายจาย 1,100,000 1,900,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 

ประมาณการคาใชจายตอหัวนักศึกษาตอหลักสูตร = 390,000 บาท 
 

2.7 ระบบการศึกษา 
ระบบการศึกษาเปนแบบช้ันเรียนและเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2559 หมวดท่ี 2 และหมวดท่ี 3 (รายละเอียดในภาคผนวกท่ี 4) หรือเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ี
ปรับปรุงใหม 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 
            ใหเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 23/2560) เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาและ
คาคะแนนของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา จากการศึกษาในระบบ และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการลงทะเบียน
ขามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 หรือเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีปรับปรุงใหม 
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหนวยกิต  
         แบบ 1.1   รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  50  หนวยกิต 
         แบบ 2.1   รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  50  หนวยกิต 
         แบบ 2.2   รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  72  หนวยกิต  
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 
 หลักสูตร แบบ 1.1 หลักสูตร แบบ 2.1 หลักสูตร แบบ 2.2 
หมวดวิชาบังคับ 3 (ไมนับหนวยกิต) 14 14 
หมวดวิชาเลือก - 0 10 
ดุษฎีนิพนธ 50 36 48 
รวม 50 50 72 

 

3.1.3  รายวิชา 
3.1.3.1 รายวิชาสําหรับหลักสูตร แบบ 1.1 

 3.1.3.1.1 หมวดวิชาบังคับ                                                         ไมนับหนวยกิต 
นักศึกษาแบบ 1.1 ตองลงทะเบียนเรียนวิชาตอไปน้ี จํานวน 3 หนวยกิต โดยมีการประเมินผล

การเรยีนเปนแบบ S และ U 
                            **SC817 991 สัมมนาดุษฎีนิพนธทางชีวเคม ี1                                    1(1-0-2) 
                                               Seminar in Biochemistry for Ph.D program I 
                           **SC817 992 สัมมนาดุษฎีนิพนธทางชีวเคมี 2                                    1(1-0-2) 
                                               Seminar in Biochemistry for Ph.D program II      
                            **SC817 993 สัมมนาดุษฎีนิพนธทางชีวเคมี 3                                    1(1-0-2) 
                                               Seminar in Biochemistry for Ph.D program III 
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                     3.1.3.2 รายวิชาสําหรับหลักสูตร แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 
นักศึกษาแบบ 2.1 และ 2.2 ตองลงทะเบียนเรียนวิชาตอไปน้ี จํานวน 14 หนวยกิต โดยรายวิชา 

**SC817 991, **SC817 992 และ **SC817 993 มีการประเมินผลการเรยีนเปนแบบ S และ U 
                                 3.1.3.2.1  หมวดวิชาบังคับ  

                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

**SC817 701 ชีวเคมีสําหรับบัณฑิตศึกษา 1 
Biochemistry for Graduate Study I 

3(3-0-6) 

**SC817 702   ชีวเคมีสําหรับบัณฑิตศึกษา 2  
Biochemistry for Graduate Study II 

3(3-0-6) 

**SC817 713 เทคนิคทางชีวเคมีสําหรับบัณฑิตศกึษา 
Biochemical Techniques for Graduated Study 

1(1-0-2) 

**SC817 714 ปฏิบัติการเทคนิคทางชีวเคมีสาํหรบับัณฑิตศึกษา 
Laboratory in Biochemical Techniques for 
Graduated Study 

2(0-6-3) 

**SC817 715 เทคนิคทางชีวเคมีข้ันสูง 
Advanced Biochemical Techniques 

1(1-0-2) 

**SC817 716 ปฏิบัติการเทคนิคทางชีวเคมีข้ันสูง 
Laboratory in Advanced Biochemical Techniques 

1(0-3-2) 

**SC817 991 สัมมนาดุษฎีนิพนธทางชีวเคมี 1  
Seminar in Biochemistry for Ph.D program I 

1(1-0-2) 

**SC817 992 สัมมนาดุษฎีนิพนธทางชีวเคมี 2  
Seminar in Biochemistry for Ph.D program II 

1(1-0-2) 

**SC817 993 สัมมนาดุษฎีนิพนธทางชีวเคมี 3  
Seminar in Biochemistry for Ph.D program III 

1(1-0-2) 

3.1.3.3  หมวดวิชาเลือก 
นักศึกษาแบบ 2.2 ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาตอไปน้ีหรือรายวิชาท่ีเปดเพ่ิมเติมในภายหลังโดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ จํานวนไมนอยกวา 10 หนวยกิต  
 

**SC817 722 ชีวเคมีเชิงบูรณาการ 
Integrated Biochemistry 

3(3-0-6) 

**SC817 724 พันธุวิศวกรรมข้ันสูงในเซลลโพรคาริโอต  
Advanced Genetic Engineering in Prokaryotic Cells 

2(2-0-4) 

**SC817 731 เทคโนโลยีพีซีอาร 
PCR Technology 

3(3-0-6) 

**SC817 733 โครงสรางและหนาท่ีของโปรตีน 
Protein Structure and Function 

2(2-0-4) 

**SC817 735 ชีวเคมีและชีววิทยาของมะเร็ง 
Biochemistry and Biology of Cancer 

3(3-0-6) 

**SC817 737 การวิเคราะหและนําเสนอบทความทางวิทยาศาสตรชีวภาพ 
Analysis and presentation of biological science articles 

2(2-0-4) 
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**SC817 994 โครงการวิจัยทางชีวเคมี 
Research Project in Biochemistry 

2(0-6-12) 

 

3.1.3.4 วิชาดุษฎีนิพนธ 
**SC817 996    ดุษฎีนิพนธ                                                 50 หนวยกิต   

Dissertation 
**SC817 998    ดุษฎีนิพนธ                                                 36 หนวยกิต   

Dissertation 
**SC817 999    ดุษฎีนิพนธ                                                 48 หนวยกิต   

Dissertation 
 

คําอธิบายระบบรหัสวิชา 
รหัสวิชาใชตามระบบของมหาวิทยาลัยขอนแกนซึ่งประกอบดวยอักษรภาษาอังกฤษ 2 ตัว  ตามดวยตัวเลข

จํานวน 6 หลัก SCxxx xxx โดยมคีวามหมายดังน้ี      
SC                             หมายถึงคณะวิทยาศาสตร      

 ตัวเลขลําดับท่ี 1-2  สาขาวิชา ท่ีเปดรายวิชา 
 SC81x xxx แทนสาขาวิชาชีวเคมี  คณะวิทยาศาสตร  
 ตัวเลขลําดับท่ี 3  หมายถึงระดับบัณฑิตศึกษา 
  ใชเลข 7-9 
 ตัวเลขลําดับท่ี 4-6  แทนลําดับวิชา 
      **    หมายถึง รายวิชาท่ีมีการเปลีย่นแปลง (เปลีย่นรหสั และ/หรือ ปรับปรุงเน้ือหาและคําอธิบายรายวิชา) 

3.1.4  ตัวอยางแผนการศึกษา 
                 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาชีวเคมี มตีัวอยางแผนการศึกษาดังน้ี 

 ปท่ี 1    ภาคการศึกษาท่ี 1                                                                       หนวยกิต 

  แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

**SC817 701   ชีวเคมีสําหรับบัณฑิตศึกษา 1 

Biochemistry for Graduate Study I 

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

**SC817 713 เทคนิคทางชีวเคมีสําหรับบัณฑิตศกึษา 

Biochemical Techniques for Graduate Study 

- 1(1-0-2) 1(1-0-2) 

**SC817 714 ปฏิบัติการเทคนิคทางชีวเคมีสาํหรบับัณฑิตศึกษา 

Laboratory in Biochemical Techniques for 
Graduate Study 

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

**SC817 991 สัมมนาดุษฎีนิพนธทางชีวเคมี 1 

Seminar in Biochemistry for Ph.D program I 

1(1-0-2) 

(ไมนับหนวยกิต) 

- - 

**SC817 996 ดุษฎีนิพนธ 

Dissertation 

9 - - 

XXX XXX วิชาเลือก - - 6 
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Elective course 

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 10 6 12 

 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 9 6 12 

 

ปท่ี 1    ภาคการศึกษาท่ี 2                                                                       หนวยกิต 

  แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

**SC817 702   ชีวเคมีสําหรับบัณฑิตศึกษา 2 

Biochemistry for Graduate Study II 

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

**SC817 715 เทคนิคทางชีวเคมีข้ันสูง 

Advanced Biochemical Techniques 

- 1(1-0-2) 1(1-0-2) 

**SC817 716 ปฏิบัติการเทคนิคทางชีวเคมีข้ันสูง 

Laboratory in Advanced Biochemical 
Techniques 

- 1(0-3-2) 1(0-3-2) 

**SC817 991 สัมมนาดุษฎีนิพนธทางชีวเคมี 1 

Seminar in Biochemistry for Ph.D program I 

- 1(1-0-2) 

 

1(1-0-2) 

 

**SC817 992 สัมมนาดุษฎีนิพนธทางชีวเคมี 2 

Seminar in Biochemistry for Ph.D program II 

1(1-0-2) 

(ไมนับหนวยกิต) 

- - 

**SC817 996 ดุษฎีนิพนธ 

Dissertation 

9 - - 

**SC817 998 ดุษฎีนิพนธ 

Dissertation 

- 3 - 

XXX XXX วิชาเลือก 

Elective course 

- - 4 

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 10 9 10 

 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 18 15 22 
 

ปท่ี 2    ภาคการศึกษาท่ี  1                                                                       หนวยกิต 

  แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

**SC817 992 สัมมนาดุษฎีนิพนธทางชีวเคมี 2 

Seminar in Biochemistry for Ph.D program II 

- 1(1-0-2) 

 

1(1-0-2) 

 

**SC817 993 สัมมนาดุษฎีนิพนธทางชีวเคมี 3 

Seminar in Biochemistry for Ph.D program III 

1(1-0-2) 

(ไมนับหนวยกิต) 

- - 
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**SC817 996 ดุษฎีนิพนธ 

Dissertation 

9 - - 

**SC817 998 ดุษฎีนิพนธ 

Dissertation 

- 9 - 

**SC817 999 ดุษฎีนิพนธ 

Dissertation 

- - 9 

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 10 10 10 

 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 27 25 32 
 

ปท่ี 2    ภาคการศึกษาท่ี  2                                                                       หนวยกิต 

  แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

**SC817 993 สัมมนาดุษฎีนิพนธทางชีวเคมี 3 

Seminar in Biochemistry for Ph.D program III 

- 1(1-0-2) 1(1-0-2) 

 

**SC817 996 ดุษฎีนิพนธ 

Dissertation 

9 - - 

**SC817 998 ดุษฎีนิพนธ 

Dissertation 

- 9 - 

**SC817 999 ดุษฎีนิพนธ 

Dissertation 

- - 9 

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 9 10 10 

 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 36 35 42 
 

ปท่ี 3    ภาคการศึกษาท่ี  1                                                                       หนวยกิต 

  แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

**SC817 996 ดุษฎีนิพนธ 

Dissertation 

9 - - 

**SC817 998 ดุษฎีนิพนธ 

Dissertation 

- 9 - 

**SC817 999 ดุษฎีนิพนธ 

Dissertation 

- - 9 

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9 9 

 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 45 44 51 
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ปท่ี 3    ภาคการศึกษาท่ี  2                                                                       หนวยกิต 

  แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

**SC817 996 ดุษฎีนิพนธ 

Dissertation 

5 - - 

**SC817 998 ดุษฎีนิพนธ 

Dissertation 

- 6 - 

**SC817 999 ดุษฎีนิพนธ 

Dissertation 

- - 9 

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 5 6 9 

 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 50 50 60 

 

 

 

 

 

 

ปท่ี 4    ภาคการศึกษาท่ี  1                                                                       หนวยกิต 

  แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

**SC817 999 ดุษฎีนิพนธ 

Dissertation 

- - 9 

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน - - 9 

 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม - - 69 

 

 

ปท่ี 4    ภาคการศึกษาท่ี  2                                                                       หนวยกิต 

  แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

**SC817 999 ดุษฎีนิพนธ 

Dissertation 

- - 3 

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน - - 3 

 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม - - 72 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
**SC817 701       ชีวเคมีสําหรบับัณฑิตศึกษา 1  3(3-0-6) 

Biochemistry for Graduate Study I 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 โครงสรางและบทบาทพ้ืนฐานของชีวโมเลกุลหลัก โปรตีน เทคนิคสําหรับการ
วิเคราะหโครงสรางและสมบัติทางกายภาพของโปรตีน เอนไซม ไบโอเอเนอรเจติกส เมแทบอลิ
ซึมของคารโบไฮเดรต เมแทบอลิซึมของลิพิด เมแทบอลิซึมของกรดอะมิโน เมแทบอลิซึมของนิ
วคลีโอไทด บทบาททางชีวเคมีของไวตามิน เกลือแรจําเปน                    
            Structure and function of biomolecules, protein, analysis techniques 
for protein structure and physical properties, enzyme, bioenergetics, 
carbohydrate metabolism, lipid metabolism, amino acid metabolism, 
nucleotide metabolism, biochemical roles of vitamins, essential inorganic 
elements. 

 
**SC817 702 ชีวเคมีสําหรับบัณฑิตศึกษา 2  3(3-0-6) 

Biochemistry for Graduate Study II 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 การถายแบบดีเอ็นเอและอารเอ็นเอ การแสดงออกของจีน การควบคุมการ
แสดงออกของจีน การกลายของดีเอ็นเอและการซอมแซม การจัดเรียงใหมของจีน หลักการ
ของโปรตีนวิศวกรรม ชีวเคมีของฮอรโมน การสื่อสารของเซลล การมวนตัวของโปรตีน 
ปฏิสัมพันธระหวางโปรตีน 
 DNA and RNA replication, gene expression, gene regulation, DNA 
mutations and repairs, gene rearrangement, principle of protein engineering, 
biochemistry of hormone, cell signaling, protein folding, protein-protein 
interaction. 

 
**SC817 713 เทคนิคทางชีวเคมีสําหรับบัณฑิตศกึษา 1(1-0-2) 

Biochemical Techniques for Graduate Study 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 
 การทําแหงเยือกแข็ง โครมาโทกราฟ ปฏิกิริยาลูกโซพอลิเมอเรสแบบเรียลไทม 
อิเล็กโทรโฟริซีสแบบกราเดียนทเจล โพลีอะคริลาไมดเจลอิเล็กโทรโฟริซีสแบบ 2 มิติ การระบุ
ชนิดของโปรตีนและการหาลําดับกรดอะมิโนดวยแมสสเปกโทรสโกป การวิเคราะหลําดับ
กรดอะมิโนดวยวิธีสลายของเอ็ดแมน การจัดจําแนกชนิดของสิ่งมีชีวิตดวยเทคนิคทางชีววิทยา
โมเลกุล เทคนิคทางวิทยาภูมิคุมกัน โมโนโคลนอลแอนติบอดี การหาลําดับนิวคลีโอไทดและชี
วสารสนเทศศาสตร 

Lyophilization, chromatography, Real time polymerase chain reaction, 
denaturing gradient gel electrophoresis, two-dimensional polyacrylamide gel 
electrophoresis (2D-PAGE), protein identification and amino acid sequencing 
using mass spectroscopy, amino acid sequencing by Edman degradation, 
molecular taxonomy, Immunological techniques, monoclonal antibody, 
nucleotide sequencing and bioinformatics. 
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**SC817 714 ปฏิบัติการเทคนิคทางชีวเคมีสาํหรบับัณฑิตศึกษา 2(0-6-3) 
 Laboratory in Biochemical Techniques for Graduate Study 

เง่ือนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ **SC817 713  
              การทําแหงเยือกแข็ง โครมาโทกราฟ การสังเคราะหดีเอ็นเอดวยปฏิกิริยาลูกโซพอ
ลิเมอเรสแบบเรียลไทม  โพลีอะคริลาไมดเจลอิเล็กโทรโฟริซีสแบบ 2 มิติ การระบุโปรตีนและ
การหาลําดับกรดอะมิโนดวยแมสสเปกโทรสโกป การระบุลําดับกรดอะมิโนดวยวิธีทําใหแตก
สลายของเอ็ดแมน การจัดจําแนกชนิดของสิ่งมีชีวิตดวยเทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุลโดยใช
ลําดับกรดอะมิโน เทคนิคทางวิทยาภูมิคุมกัน การหาลําดับนิวคลีโอไทด และชีวสารสนเทศ
ศาสตร 

Lyophilization, chromatography, DNA synthesis by real time 
polymerase chain reaction, two-dimensional polyacrylamide gel 
electrophoresis (2D-PAGE), protein identification and amino acid sequencing 
using mass spectroscopy, amino acid sequencing by Edman degradation, 
molecular taxonomy using amino acid sequences, immunological techniques, 
nucleotide sequencing and bioinformatics. 

 
**SC817 715 เทคนิคทางชีวเคมีข้ันสูง 1(1-0-2) 

 Advanced Biochemical Techniques 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

การเคลื่อนสูข้ัวไฟฟาสําหรับแยกโปรตีนและดีเอ็นเอ  เทคนิคทางชีววิทยาระดับ
โมเลกุล  เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลลสัตว  เทคนิคการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืช สเปกโทรสโกป
ชนิดฟลูออเรสเซนต 

Electrophoresis for protein and DNA separation, molecular biology 
techniques, animal cell culture techniques, plant tissue culture techniques, 
fluorescent spectroscopy. 

 
**SC817 716 ปฏิบัติการเทคนิคทางชีวเคมีข้ันสูง 1(0-3-2) 

 Laboratory in Advanced Biochemical Techniques 
เง่ือนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ **SC817 715  
              เทคนิคทางดานชีววิทยาระดับโมเลกุล  เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลลสัตว   
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืช  การศึกษาโครงสรางของโปรตีนดวยสเปกโทรสโกปชนิด
ฟลูออเรสเซนต 

Molecular biology techniques, animal cell culture, plant tissue 
culture, study of protein structure by fluorescence spectroscopy. 

 
**SC817 722 ชีวเคมีเชิงบูรณาการ 3(3-0-6) 

 Integrated Biochemistry  
                                    เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

 เทคโนโลยีอารเอ็นเออินเตอรเฟยรเรนซ สารตานออกซิเดชันและความแก 
ไบโอเซนเซอร การประยุกตใชเมแทบอลิซึมพืช เทคโนโลยีคริสเพอรเคส ชีววิทยาระบบ ชีวเคมี
เพ่ืออุตสาหกรรมและการคาในระดับองคกร การตรึงเซลลและเอนไซม การออกแบบยาโดย
ใชไบโออินฟอรเมติกสโครงสราง จริยธรรมในงานวิจัยและการคุมครองสิทธิทรัพยสินทาง
ปญญา  
 RNA interference technology, antioxidant and aging, biosensor, 
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application in plant metabolism, CRISPR/Cas technology, systems biology, 
Biochemistry towards industry and enterprise commercialization, 
Immobilization of cell and enzymes, structural bioinformatics in drug design, 
research ethics and protection of intellectual property rights. 

 
**SC817 724 พันธุวิศวกรรมข้ันสูงในเซลลโพรคาริโอต 2(2-0-4) 

                                     Advanced Genetic Engineering in Prokaryotic Cells  
                                     เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

 ประวัติของพันธุวิศวกรรม กระบวนการโคลนยีนในเซลลโพรแคริโอต เอนไซมตัด
จําเพาะและเอนไซมดัดแปลงโมเลกุลดีเอ็นเอ วิธีการเตรียมช้ินดีเอ็นเอซึ่งมยีีนท่ีสนใจ ชนิดของ
พาหะการโคลน การเช่ือมตอช้ินดีเอ็นเอเขากับพาหะการโคลน การนําดีเอ็นเอสายผสมเขาสู
เซลลใหอาศัย การตรวจหาเซลลใหอาศัยท่ีมีดีเอ็นเอสายผสม กลยุทธในการโคลนยีน การ
ประยุกตใชพันธุวิศวกรรมในเซลลโพรแคริโอต การออกแบบการโคลนยีนโดยคอมพิวเตอร 
 History of genetic engineering, gene cloning process for prokaryotic 
cell, restriction enzyme and modifying enzymes, methods for preparation of 
DNA fragment containing gene of interest, types of cloning vector, DNA ligation, 
introducing recombinant DNA into host cell, detection for host cell containing 
recombinant DNA, cloning strategy, application of genetic engineering in 
prokaryotic cell, computer based designing of gene cloning. 

 
**SC817 731 เทคโนโลยีพีซีอาร 2(2-0-4) 

                                     PCR Technology  
                                     เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

 ทฤษฎีและหลักการของเทคนิคพีซีอาร ปจจัยท่ีมีผลตอการทําพีซีอาร ชนิดและ
หลักการของเครื่องเทอรโมไซเคลอร การออกแบบไพรเมอร หลักการและการประยุกตใช
เทคนิคพีซีอารข้ันสูง อิเล็กทรอนิกสพีซีอาร การประยุกตเทคนิคพีซีอารในงานวิจัย 
 Theories and principles of polymerase chain reaction (PCR) technique, 
factors affecting PCR, types and principles of thermocycler, primer design, 
principles and applications of advanced PCR techniques, electronic PCR, 
application of PCR technique in research work. 
 

**SC817 733 โครงสรางและหนาท่ีของโปรตีน 2(2-0-4) 
 Protein Structure and Function  
                                     เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

 โครงสรางและบทบาทของกรดอะมิโน โปรตีน วิธีท่ีใชศึกษาโครงสรางและหนาท่ี
ของโปรตีน ชีวสารสนเทศศาสตรสําหรับการศึกษาโครงสรางและหนาท่ีของโปรตีน โครงสราง
และหนาท่ีของโปรตีนในแงการแพทย 
 Amino acid structures and their roles, protein, methods for study 
protein structure and function, bioinformatics for studying of protein structure 
and function, protein structure and molecular function for therapeutics.  
 

**SC817 735       ชีวเคมีและชีววิทยาของมะเร็ง 3(3-0-6) 
                                     Biochemistry and Biology of Cancer  
                                     เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
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 ธรรมชาติของมะเร็ง สมุฏฐานวิทยาของมะเร็ง ไวรัสท่ีกอใหเกิดเน้ืองอก ความ
เสียหายของดีเอ็นเอและการซอมแซม วัฏจักรของเซลลและการควบคุม อะพอพโตซิส อองโค
ยีน ยีนยับยั้งการเกิดเน้ืองอก การกอมะเร็ง การแพรกระจายของมะเร็งและการสรางหลอด
เลือด มะเร็งกับระบบภูมิคุมกัน การรักษามะเร็งโดยเคมีบําบัด การรักษามะเร็งดวยวิธียีน
บําบัด 
 Nature of cancer, cancer etiology, tumor viruses, DNA damage and 
repair, cell cycle and its control, apoptosis, oncogenes, tumor suppressor 
genes, carcinogenesis, metastasis and angiogenesis, cancer and the immune 
system, cancer chemotherapy, and cancer gene therapy. 

 
**SC817 737   การวิเคราะหและนําเสนอบทความทางวิทยาศาสตรชีวภาพ        2(2-0-4)  

                                     Analysis and presentation of biological science articles  
                เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

             องคประกอบของบทความวิจยั เทคนิคการวิเคราะหบทความวิจัยทางวิทยาศาสตร
ชีวภาพและวิทยาศาสตรการแพทย โครงสรางของการนําเสนอผลงานวิจัย เทคนิคการนําเสนอ
ผลงานวิจัยแบบปากเปลาและแบบโปสเตอรเปนภาษาอังกฤษ ไวยากรณภาษาอังกฤษท่ีใชใน
การเขียนบทความวิจัย ศาสตรของการเขียนบทความวิจัยทางวิทยาศาสตร หลักการและ
เทคนิคการเขียนบทความวิจัยในสวนบทนํา สวนวัสดุและวิธีการ สวนผลการทดลอง สวน
วิจารณผลการทดลอง สวนอางอิง สวนบทคัดยอและช่ือเรื่อง  
             Component of the article, techniques in analyzing biological science 
and biomedical research articles, structure of research presentation, Oral and 
poster presentation technique in English, English grammar for writing research 
articles, the science of scientific writing, principles and techniques in writing a 
research articles: introduction, materials and methods, results, discussion, 
reference, abstract and title. 
 

**SC817 991       สัมมนาดุษฎีนิพนธทางชีวเคมี 1                         1(1-0-2) 
                         Seminar in Biochemistry for Ph.D program I 

                เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
                                                 การเลือกหัวขอเรื่องสัมมนา การคนหาวรรณกรรม การนําเสนอและการมี 
                                    สวนรวมในการอภิปรายในหัวขอใหม ๆ ทางชีวเคมีท่ีนาสนใจ 
                                                 Selection of seminar topics, literature search, presentation and  
                                    participation in discussion on recently interesting topics in biochemistry.     
            

**SC817 992      สัมมนาดุษฎีนิพนธทางชีวเคมี 2 1(1-0-2) 
                                    Seminar in Biochemistry for Ph.D program II 

               เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
                                                 การเลือกหัวขอเรื่องสัมมนา การคนหาวรรณกรรม การนําเสนอและการมี 
                                    สวนรวมในการอภิปรายในหัวขอใหม ๆ ทางชีวเคมีท่ีนาสนใจ  
                                                 Selection of seminar topics, literature search, presentation and  
                                    participation in discussion on recently interesting topics in biochemistry. 
                                           

**SC817 993      สัมมนาดุษฎีนิพนธทางชีวเคมี 3 1(1-0-2) 
                                    Seminar in Biochemistry for Ph.D program III 
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                เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
                                                 การเลือกหัวขอเรื่องสัมมนา การคนหาวรรณกรรม การนําเสนอและการมีสวน  
                                    รวมในการอภิปรายในหัวขอใหม ๆ ทางชีวเคมีท่ีนาสนใจ  
                                                 Selection of seminar topics, literature search, presentation and 
                                    participation in discussion on recently interesting topics in biochemistry. 
 

**SC817 994       โครงการวิจัยทางชีวเคมี 2(0-6-12) 
                                     Research Project in Biochemistry 

                เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
          โครงการวิจัยเพ่ือชวยฝกทักษะการทํางานวิจัยทางชีวเคมี โดยเฉพาะ รวมท้ัง                   
การนํามาประยุกตกับงานวิจัย สําหรับผูเขาศึกษาท่ีไมมีวุฒิการศึกษาทางดานชีวเคมีเทาน้ัน 

Research project for practicing research skill in biochemistry in order to 
apply in research works, only for student who does not graduate in 
Biochemistry. 

 
**SC817 996      ดุษฎีนิพนธ                                                                      50 หนวยกิต 

                                   Dissertation 
               เง่ือนไขของรายวิชา : โดยความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ  

                                                 สําหรับนักศึกษาหลักสูตรแบบ 1.1 ทบทวน วิพากษและวิจัยในหัวขอเรื่องทาง 
                                   ชีวเคมี ภายใตการดูแลและการใหคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา 
                                                 For type 1.1 Ph.D. student, review, discuss and research on the topic in  
                                   biochemistry under the supervision and guidance of the supervisor. 
 

**SC817 998     ดุษฎีนิพนธ                                                                     36 หนวยกิต 
                                   Dissertation 

              เง่ือนไขของรายวิชา : นักศึกษาตองผานการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาบังคับอยางนอย 6 หนวย
กิต หรืออยูในดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร  

                                                 สําหรับนักศึกษาหลักสูตรแบบ 2.1 ทบทวน วิพากษและวิจัยในหัวขอเรื่องทาง 
                                   ชีวเคมี ภายใตการดูแลและการใหคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา 
                                                 For type 2.1 Ph.D. student, review, discuss and research on the topic in  
                                   biochemistry under the supervision and guidance of the supervisor. 
 

**SC817 999     ดุษฎีนิพนธ                                                                     48 หนวยกิต 
                                   Dissertation 

               เง่ือนไขของรายวิชา : นักศึกษาตองผานการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาบังคับอยางนอย 12 
หนวยกิต หรืออยูในดลุยพินิจของกรรมการบริหารหลักสตูร  

                                                 สําหรับนักศึกษาหลักสูตรแบบ 2.2 ทบทวน วิพากษและวิจัยในหัวขอเรื่องทาง 
                                   ชีวเคมี ภายใตการดูแลและการใหคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา 
                                                 For type 2.2 Ph.D. student, review, discuss and research on the topic in  
                                   biochemistry under the supervision and guidance of the supervisor. 
 

 

3.2 ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 
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3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร   

ท่ี ชื่อ นามสกุล 

 

เลขประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหนงทาง 

วิชาการ 

คุณวุฒิ 

1. นางสมปอง คลายหนองสรวง  ศาสตราจารย Ph.D.(Biochemistry) 
วท.ม. (ชีวเคมี) 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย) 

2. นายธนเศรษฐ เสนาวงศ  รองศาสตราจารย Ph.D. (Molecular and 
Cellular Biology) 
วท.ม.(อณูพันธุศาสตร-
พันธุวิศวกรรมศาสตร) 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย) 

3. นางสาวยานี ตรองพาณิชย  รองศาสตราจารย Ph.D. (Biochemistry) 
วท.ม. (ชีวเคมี) 
พย.บ. 

4. นางกุลศิริ เสนาวงศ  ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด. (อณูพันธุศาสตร-
พันธุวิศวกรรมศาสตร) 
วท.ม. (อณูพันธุศาสตร-
พันธุวิศวกรรมศาสตร) 
วท.บ. (พันธุศาสตร) 

5. นายคมศร ลมไธสง  ผูชวยศาสตราจารย Ph.D.(Biochemistry 
and Physiology) 
วท.บ. (ชีวเคมี) 

6. นายประสาร  สวัสดิซ์ิตัง  ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Nutritional 
Biochemistry) 
วท.ม. (โภชนศาสตร) 
วท.บ. (วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร) 

7. นางสาวปวีณา พงษดนตร ี  ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Biochemistry) 
วท.ม. (ชีวเคมี) 
วท.บ. (ชีวเคมี) 

8. นางสาวรินา ภัทรมานนท  ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Biological 
Chemistry) 
M.Sc. (Biological 
chemistry) 
วท.บ. (ชีวเคมี) 

9. นางสาวสุพร  นุชดํารงค  ผูชวยศาสตราจารย       วท . ด. (วิทยาศาสตรชีวภาพ) 
วท..ม. (ชีวเคมี) 
วท.บ. (ชีวเคม)ี 

10. นางชไมพร จําปาศร ี  อาจารย ปร.ด. (ชีวเคมี) 
วท.ม. (ชีวเคมี) 
วท.บ. (ชีวเคมี) 
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11. นางสาวเมศยา ธิติศักดิส์กุล  อาจารย Ph.D. (Plant Biology) 
M.Sc. (Plant Biology) 
วท.บ. (ชีววิทยา) 

12. นายสมพร เกษแกว  อาจารย Ph.D. (Biochemistry) 
วท.ม. (ชีวเคมี) 
วท.บ. (จุลชีววิทยา) 

 

3.2.2 อาจารยประจํา 

ท่ี ชื่อ นามสกุล 

 

เลขประจําตัว 

ประชาชน 

ตําแหนงทาง 

วิชาการ 

คุณวุฒิ 

1. นางสมปอง คลายหนองสรวง  ศาสตราจารย Ph.D.(Biochemistry) 
วท.ม. (ชีวเคมี) 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย) 

2. นายธนเศรษฐ เสนาวงศ  รองศาสตราจารย Ph.D. (Molecular and 
Cellular Biology) 
วท.ม.(อณูพันธุศาสตร-
พันธุวิศวกรรมศาสตร) 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย) 

3. นางสาวยานี ตรองพาณิชย  รองศาสตราจารย Ph.D. (Biochemistry) 
วท.ม. (ชีวเคมี) 
พย.บ. 

4. นางกุลศิริ เสนาวงศ  ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด. (อณูพันธุศาสตร-
พันธุวิศวกรรมศาสตร) 
วท.ม. (อณูพันธุศาสตร-
พันธุวิศวกรรมศาสตร) 
วท.บ. (พันธุศาสตร) 

5. นายคมศร ลมไธสง  ผูชวยศาสตราจารย Ph.D.(Biochemistry 
and Physiology) 
วท.บ. (ชีวเคมี) 

6. นายประสาร  สวัสดิซ์ิตัง  ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Nutritional 
Biochemistry) 
วท.ม. (โภชนศาสตร) 
วท.บ. (วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร) 

7. นางสาวปวีณา พงษดนตร ี  ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Biochemistry) 
วท.ม. (ชีวเคมี) 
วท.บ. (ชีวเคมี) 

8. นางสาวรินา ภัทรมานนท  ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Biological 
Chemistry) 
M.Sc. (Biological 
chemistry) 
วท.บ. (ชีวเคมี) 
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9. นางสาวสุพร  นุชดํารงค  ผูชวยศาสตราจารย       วท . ด. (วิทยาศาสตรชีวภาพ) 
วท..ม. (ชีวเคมี) 
วท.บ. (ชีวเคม)ี 

10. นางชไมพร จําปาศร ี  อาจารย ปร.ด. (ชีวเคมี) 
วท.ม. (ชีวเคมี) 
วท.บ. (ชีวเคมี) 

11. นางสาวเมศยา ธิติศักดิส์กุล  อาจารย Ph.D. (Plant Biology) 
M.Sc. (Plant Biology) 
วท.บ. (ชีววิทยา) 

12. นายสมพร เกษแกว  อาจารย Ph.D. (Biochemistry) 
วท.ม. (ชีวเคมี) 
วท.บ. (จุลชีววิทยา) 

3.2.3 อาจารยพิเศษ 

ไมม ี

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม 

          ไมม ี

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําดุษฎีนพินธ 
5.1 คําอธิบายโดยยอ 

การทําวิจัยดุษฎีนิพนธเก่ียวกับชีวเคมี โดยใหมีการดําเนินการ การเสนอเคาโครง การทบทวนวรรณกรรมและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ การปฏิบัติการทดลอง การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเรียบเรียงผลการวิจัย การเสนอ
ผลการวิจัยในรูปบทความตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพ  

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 
5.2.1 มีความรูดานทฤษฎีทางชีวเคม ี
5.2.2 มีทักษะดานปฏิบัติการทางชีวเคม ี 
5.2.3 มีทักษะดานภาษา การสื่อสาร และการถายทอดความรู 
5.2.4 มีการพัฒนาดานทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรมและบุคลิกภาพ  

5.3 ชวงเวลา 
แบบ 1.1  
ภาคการศึกษา 1 ปท่ี 1 เปนตนไป 
แบบ 2.1 
ภาคการศึกษา 2 ปท่ี 1 เปนตนไป 
แบบ 2.2 
ภาคการศึกษา 1 ปท่ี 2 เปนตนไป 

5.4 จํานวนหนวยกิต 
แบบ 1.1              50 หนวยกิต  
แบบ 2.1                        36 หนวยกิต  
แบบ 2.2                        48 หนวยกิต 

5.5 การเตรียมการ 
       5.5.1 อาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ ใหคําแนะนําและคําปรึกษาในการเลือกหัวขอดุษฎีนิพนธ  กระบวนการ 

ศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลสารสนเทศท่ีเช่ือถือได 
            5.5.2 อาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ ใหความรูในการใชครุภัณฑ/เครื่องมือวิจัย แนะนําวิธีการปฏิบัติการทดลองท่ี
ถูกตองและขอควรระวังในการใชครุภัณฑ/เครื่องมือวิจัย ตลอดจนความรับผิดชอบดูแลรักษาครุภัณฑ/เครื่องมือวิจัย 
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            5.5.3 อาจารยท่ีปรึกษากําหนดเวลาใหนักศึกษารายงานความกาวหนาดุษฎีนิพนธ ในการประชุมกลุมยอยของ
นักศึกษาเปนระยะๆ และกอนการประเมินดุษฎีนิพนธ ในแตละภาคการศึกษา  

5.6 กระบวนการประเมินผล 
5.6.1 นักศึกษาท่ีสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) มีสิทธ์ิเสนอขออนุมัติเคาโครงดุษฎี

นิพนธได 
5.6.2 การกําหนดใหนักศึกษาสอบเคาโครงดุษฎีนิพนธ ซึ่งมีคณะกรรมการสอบไมนอยกวา 3 คน (รวมอาจารยท่ี

ปรึกษาหลัก) ภายใน 2 ป หลังจากลงทะเบียนวิทยานิพนธ (ซึ่งจะตองไดรับอนุมัติเคาโครงดุษฎีนิพนธ) 
5.6.3 การรายงานความกาวหนาดุษฎีนิพนธ ตออาจารยท่ีปรึกษาเปนระยะๆ  
5.6.4 นักศึกษาเขียนดุษฎีนิพนธ ท่ีพรอมนําเสนอคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ 
5.6.5 การจัดสอบดุษฎีนิพนธ ซึ่งมีคณะกรรมการสอบไมต่ํากวา 3 คน โดยมีกรรมการเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก

อยางนอย 1 คน  
5.6.6 การแตงตั้งคณะกรรมการสอบเคาโครงดุษฎีนิพนธ และคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ ใหข้ึนอยูกับดุลยพินิจ

ของอาจารยท่ีปรึกษาหลัก ผานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและแตงตั้งโดยคณะวิทยาศาสตร   
5.6.7 มีเง่ือนไขในการสําเร็จการศึกษาดังตอไปน้ีรวมดวย 
        แบบ 1.1 มีผลงานวิจัยในรูปดุษฎีนิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบ

ดุษฎีนิพนธ และผลงานดุษฎีนิพนธหรือสวนหน่ึงของดุษฎีนิพนธ ตองเคยนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
อยางนอย 1 ครั้ง และ จะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ จํานวน 1 
เรื่องและวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพอีก 1 เรื่อง   

        แบบ 2.1 และ 2.2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00  
พรอมมีผลงานวิจัยในรูปดุษฎีนิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ และ
ผลงานดุษฎีนิพนธหรือสวนหน่ึงของดุษฎีนิพนธ ตองเคยนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ อยางนอย 1 
ครั้ง และ จะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพ
จํานวน 1 เรื่อง   

ท้ังน้ี เง่ือนไขในการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดท่ี 9 ขอ 50.3 หรือระเบียบท่ีจะปรับปรุงใหม 

 

หมวดท่ี 4.  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมนิผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมการดําเนินการ 

1.1 การคิดวิเคราะหสรางสรรคและการทํางานเปน
ทีม 

- มีการแบงกลุมทํางานในรายวิชาปฏิบัติการ ซึ่งนักศึกษาตองทําการ
ทดลองท่ีตองคิดวิเคราะหผลท่ีไดและรายงานผล 

- มีการรายงานความกาวหนาของการศึกษาเปนระยะ  

1.2 วินัยและความรบัผิดชอบ - จัดใหมีกิจกรรมท่ีมีการทํางานรวมกัน มีการแบงภาระหนาท่ีความ
รับผิดชอบใหชัดเจน และมีการรายงานผล 

1.3 คุณธรรมและจริยธรรม - สอนสอดแทรกคณุธรรมและจรยิธรรมในรายวิชาตางๆ 
- จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหมคีุณธรรมและจริยธรรม เชน โครงการ
ปฏิบัติธรรม 

1.4 ความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ - ใหนักศึกษาฝกการอานและทําความเขาใจกับบทความวิชาการท่ีเปน
ภาษาอังกฤษ แลวนําเสนอในช้ันเรยีน โดยมีอาจารยเปนผูช้ีแนะเมือ่มี
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ปญหา 

- จัดโครงการอบรมการใชภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม โดยเฉพาะในการฟง
และการพูด 

1.5 การเรียนรูดวยตนเอง - จัดการเรยีนการสอนท่ีนักศึกษาตองทําการคนควาและนําเสนอ
ขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยอยูเสมอ 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
2.1 คุณธรรมและจริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) สามารถจัดการปญหาในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ เปนผูรูและเปนผูนําในการ

ริเริม่ใหมีการทบทวนปญหา และใชดุลยพินิจอยางผูรูในการแกไขปญหาทางจรรยาบรรณวิชาการและ
วิชาชีพไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ 

(2) มีภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏบัิติตนและเปนแบบอยางท่ีดีในการปฏิบัตตินตามกรอบ
คุณธรรมและจรยิธรรมของบัณฑติ มข. ไดแก การมีวินัย ซื่อสัตย รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เขาใจ
ในความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคม มีจิตสาธารณะ มีความรักและภูมิใจในทองถ่ิน 
สถาบันและประเทศชาต ิ

2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) สอดแทรกในเน้ือหาวิชาเรียนท้ังในรายวิชาบังคับ และวิชาเลือก 
(2) การเรยีนรูจากสถานการณจริง การจัดกิจกรรมในช้ันเรยีนหรือในวิชาเรียน 
(3) การสอนในรายวิชาสมัมนา วิชาวิจัย และวิทยานิพนธ 

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

2.2 ความรู  
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

(1) มีความรูลึกในทฤษฎี หลักการและแนวคิดท่ีเปนรากฐานในสาขาวิชาชีวเคมีและศาสตรในสาขาวิชาท่ีมี
ความเก่ียวของสัมพันธกัน 

(2) สามารถทําการวิจัยโดยบรูณาการองคความรูตางๆ เพ่ือแกปญหาท่ีซบัซอนหรือสรางองคความรูใหม
และถายทอดเพ่ือใหเกิดการพัฒนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพน้ันๆ ไดท้ังในระดับชาติและระดบั
นานาชาติ 

(3) มีความรูความเขาอยางลึกซึ้งและกวางขวางในพัฒนาการใหมๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยท่ีมี
ผลกระทบตอการพัฒนาความรูใหมหรือแนวปฏิบัติท่ีเปลีย่นแปลงไปในสาขาวิชา 

(4) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ขอบังคับในสาขาวิชาชีพ ท่ีเปลี่ยนแปลงตามสถานการณท้ัง
ในระดับชาติและระดับนานาชาต ิ

2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
(1) การสอนหลายรปูแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ไดแก การบรรยาย อภิปราย การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

การใหศึกษาคนควาดวยตนเอง การเขียนรายงาน และการนําเสนอในช้ันเรียน 
(2) การฝกปฏิบัติ การทําวิจยั และการทําดุษฎีนิพนธ 
(3) การศึกษาดูงาน การเขารวมประชุมสัมมนาทางวิชาการในระดบัชาต ิและนานาชาต ิ

2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา โดยการสอบขอเขียน สอบภาคปฏิบัติ การทําแบบฝกหัด 

การทํารายงาน การนําเสนอรายงานในช้ันเรียน และการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการดาน
ชีวเคมี และดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

(2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 
2.3 ทักษะทางปญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
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(1) สามารถสังเคราะหและประเมินผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในสาขาวิชา และบูรณาการความรู
ในสาขาวิชาของตนและสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ เพ่ือพัฒนาความรูหรือแนวความคิดใหมๆ  ไดอยางมี
นัยสําคญั 

(2) สามารถออกแบบและดําเนินโครงการวิจัยท่ีสําคัญในเรื่องท่ีซับซอนไดดวยตนเอง และหาขอมลูท่ี
สมบูรณ เพ่ือขยายองคความรูหรือแนวทางปฏิบัติในวิชาชีพไดอยางมนัียสําคญั 

2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
(1) การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
(2) การใหศึกษาคนควาดวยตนเอง การสัมมนา การทํารายงาน การทําวิจัยดุษฎีนิพนธ  

2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา  
(2) ประเมินผลงานจากการทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง การเขียนเคาโครงดุษฎีนิพนธ การทําวิจัย และ

การทําดุษฎีนิพนธ  
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

2.4 ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีภาวะผูนํา มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็น อภิปรายขอโตแยงหรือปญหาทางวิชาการในเวที
วิชาการไดอยางมหีลักการและเปนท่ียอมรับในกลุมบุคคลในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพเดียวกัน   

(2) มีความรับผิดชอบและสามารถวางแผนพัฒนาและปรับปรุงตนเองและองคกรใหมีประสิทธิภาพในการ
ทํางานระดับสูงได 

2.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) การสอนในรายวิชาตางๆ ในหลักสตูร โดยเนนการทํางานเปนกลุม  
(2) การจัดใหมรีายวิชาสมัมนา การทําวิจัย ดุษฎีนิพนธ  

2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) ประเมินผลการเรียนรูจากรายวิชาตางๆ ในหลักสตูร ท่ีมีการสงเสรมิใหทํางานกลุม 
(2) ประเมินผลการเรียนรายวิชาสมัมนา การทําวิจัย ดุษฎีนิพนธ  
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีความสามารถในการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือคณติศาสตรและสถิติ หรือกระบวนการวิจยั
ในการคิดวิเคราะหหรือแกปญหาการปฏิบัติงานหรือปญหาทางวิชาการท่ีสลบัซับซอนและพัฒนาองค
ความรูใหมได 

(2) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรูดวย
ตนเอง และการสรางสรรคผลงานทางวิชาการในรูปแบบตางๆเพ่ือประโยชนในการเรียนรูของผูอ่ืนได 

2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) การสอนในรายวิชาวิจยั หรือสถิติ ดุษฎีนิพนธ  
(2) การเรยีนรูดวยตนเองผานระบบ e-Learning 
(3) การเรียนรูจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอ และผลิตผลงานวิจัยในรูปแบบตางๆ  

2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชาวิจัย หรือสถิติ ดุษฎีนิพนธ  
(2) ประเมินผลการเรียนรูจากผลิตผลงานการวิจัยเพ่ือนําเสนอในรูปแบบตางๆ เชน โปสเตอร บทความ สือ่

ตางๆ 
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
แสดงตารางแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา ตามภาคผนวก 

1 

หมวดท่ี 5.  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน 
เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดท่ี 7 หรือระเบียบ

ท่ีจะปรับปรุงใหม 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนกัศึกษา 

  อาจารยผูสอนแตละรายวิชา ทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาโดย 
2.1 เทียบเคียงผลการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชา ซึ่งอาจเปน ตางกลุม ตางช้ันป ตางคณะ แลวแตกรณี เพ่ือนํา

ผลมาใชในการปรับปรุงรายวิชา 
2.2 ทบทวนเน้ือหารายวิชาทุกปการศึกษา โดยอาจพิจารณารวมกับอาจารยผูสอนรายวิชาอ่ืนท่ีมีเน้ือหาใกลเคียงกัน เพ่ือ

ไมใหเกิดความซ้ําซอน หรือใหเกิดความสัมพันธและตอเน่ือง แลวแตกรณี และทบทวนเน้ือหาโดยเทียบเคียงกับรายวิชาของ
สถาบันอ่ืน หรือเทียบเคียงกับตําราหรือบทความทางวิชาการหรือผลการวิจัย เพ่ือใหเกิดการพัฒนาเน้ือหาใหทันสมัยและมี
มาตรฐานทางวิชาการ 

2.3 ทบทวนและวิเคราะหจากผลงานการทําดุษฎีนิพนธของนักศึกษา 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
3.1 เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดท่ี 7 ทุกขอ 

ยกเวนขอ 31.2, 31.4 และหมวดท่ี 9 ทุกขอ ยกเวนขอ 50.1 และขอ 50.2 หรือเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ี
จะปรับปรุงใหม 

3.2 นักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษาหลกัสูตรน้ี จะตอง  
- หลักสูตร แบบ 1.1  สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และสอบผานการสอบปากเปลา

ข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการท่ีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนแตงตั้ง และตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 
สําหรับผลงานดุษฎีนิพนธหรือสวนหน่ึงของดุษฎีนิพนธ ซึ่งเปนผลงานวิจัย ตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการ
ยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ จํานวน 1 เรื่องและวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพอีก 1 เรื่อง (ตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดท่ี 9 ขอ 50.3.3 ในภาคผนวกท่ี 4) 

- หลักสูตร แบบ 2.1 และ 2.2  ศึกษารายวิชาใหครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดระดับคะแนน
เฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)  
และสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการท่ีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนแตงตั้ง และตองเปน
ระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได สําหรับผลงานดุษฎีนิพนธหรือสวนหน่ึงของดุษฎีนิพนธ ซึ่งเปนผลงานวิจัย ตองไดรับการ
ตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพจํานวน 1 เรื่อง 

หมวดท่ี 6.  การพัฒนาคณาจารย 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
1.1 การใหเขารับการอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนาอาจารยใหม” ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนหลักเกณฑใหอาจารยใหม

ทุกคนตองเขารับการอบรม ใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตร และการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย บทบาทหนาท่ี
ของอาจารยมหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และใหมีทักษะเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ การ
สอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม และการสอนโดยใชสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.2 การมอบหมายใหมีอาจารยพ่ีเลี้ยงทําหนาท่ีใหคําแนะนําและเปนท่ีปรึกษาในดานการจัดการเรียนการสอน  
1.3 การช้ีแจงและแนะนําหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร 
1.4 การมอบหมายใหอาจารยใหมศึกษาคนควา จัดทําเอกสารท่ีเก่ียวของกับการสอน ในหัวขอหน่ึงหรือหลายหัวขอท่ี

อาจารยใหมมีความรูและถนัด เพ่ือทดลองทําการสอนภายใตคําแนะนําของอาจารยพ่ีเลี้ยง หรือประธานหลักสูตร 
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1.5 การกําหนดใหอาจารยใหมเขารวมสังเกตการณการสอนของอาจารยในหลักสูตร 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

(1) กําหนดใหอาจารยตองเขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองดานการจัดการเรียนการสอน การวัดและการ
ประเมินผล ตามความตองการของอาจารย และเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการเปดหลักสูตร
อบรมเพ่ือพัฒนาอาจารยในหัวขอตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การผลิตผลงานทางวิชาการ เปน
ประจําทุกป 

(2) การจัดใหมีการสอนแบบเปนทีม ซึ่งจะสงเสริมโอกาสใหอาจารยไดมีประสบการณการสอนรวมกับคนอ่ืน 
รวมถึงการมีโอกาสไดเปนผูรับผิดชอบรายวิชา ผูประสานงานและผูรวมทีมการสอน 

(3) การสงเสริมหรือสรางโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดานการจัดการเรียนการสอนระหวาง
อาจารยในหลักสูตร หรือทําวิจัยการเรียนการสอนท่ีสามารถนําไปเผยแพรในการประชุมวิชาการท่ีมีการจัดการเรียนการสอน
ในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ 
(1) สงเสริมใหอาจารยทํางานวิจัยในสาขาวิชาท่ีมีความเช่ียวชาญ และสนับสนุนใหอาจารยขอรับทุนวิจัยจากแหลง

ตางๆ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
(2) การสงเสริมใหอาจารยเขารวมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการ หรือวิชาชีพท่ีจัดท้ังภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
(3) การสงเสริมใหอาจารยผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบตางๆ และการนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ

ในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ อยางนอยใหมีผลงานการเขียนหรือการนําเสนอปละ 1 เรื่อง 

หมวดท่ี 7.  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การกํากับมาตรฐาน 
การกํากับมาตรฐานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน กําหนดใหทุกหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีประกาศใชและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ซึ่งตองทําหนาท่ีดังน้ี 
1.1 พัฒนาและปรับปรุงเน้ือหาหลักสูตรและรายวิชาใหมีความทันสมัยอยูเสมอ 
1.2 จัดหาและกําหนดอาจารยผูสอนรายวิชาในหลักสูตรท่ีมีความรูความสามารถและคุณสมบัติตรงตามรายวิชาท่ี

สอน 
1.3จัดตารางการเรียนการสอน ตารางสอบ ตารางการฝกปฏิบัติ ตามท่ีกําหนดในหลักสูตร 
1.4 ควบคุม กํากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารยใหมีคุณภาพและเปนไปตาม

วัตถุประสงคของหลักสูตรและรายวิชา 
1.5 การกําหนดอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ท่ีมีความรูความสามารถตามหัวขอท่ีนักศึกษาสนใจ และกํากับติดตาม

ใหการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาเปนไปตามเปาหมาย 
1.6 สงเสริมและจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพของอาจารยดวยวิธีการตางๆ เชน การจัดประชุมวิชาการ การสงเสริมการ

ผลิตผลงานทางวิชาการ 
1.7 สงเสริมและจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเปาหมายคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของหลักสูตร

ติดตามผลหลักสูตร โดยศึกษาจากผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา อาจารยและนักศึกษาปจจุบัน 
2. บัณฑิต 
            คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กํากับมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ ผลลัพธการเรียนรูการทํางานหรือประกอบอาชีพอิสระ ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา โดยการศึกษา
ความตองการของตลาดงาน สังคม และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ดําเนินการดังน้ี 
            2.1 การสํารวจความตองการของตลาดงานและผูใชบัณฑิต กอนการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ป 
            2.2 การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ทุกรอบการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตร 
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3. นักศึกษา 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯกําหนดกระบวนการรับเขาและการแตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา การ
ควบคุมดูแล การใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการขอ
รองเรียนของนักศึกษา  
      3.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและดานอ่ืนๆแกนักศึกษา 
           คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน เพ่ือทําหนาท่ีให
คําปรึกษาแนะนําดานการเรียน โดยอาจารยหน่ึงคนตอนักศึกษา 5 คน และอาจารยตองกําหนดช่ัวโมงใหคําปรึกษาแก
นักศึกษา อยางนอยสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง  และการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ตามเกณฑมาตรฐานและระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 
      3.2 การอุทธรณของนักศึกษา 
           การอุทธรณของนักศึกษา เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของกับการอุทธรณโทษสําหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
4. อาจารย 
      4.1 การรับอาจารยใหม 
           การคัดเลือกและรับอาจารยใหม เปนไปตามขอบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ีเก่ียวของกับการ
บริหารงานบุคคล 
      4.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
           คณาจารยทุกคนในหลักสูตร มีสวนรวมในการกําหนดแผนการจัดการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา การ
ทบทวนเน้ือหารายวิชา การแลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน คุณภาพและพฤติกรรมของนักศึกษา การวัด
และประเมินผลฯ โดยการจัดใหมีการประชุมทุกๆ เดือน 
      4.3 การแตงตั้งอาจารยพิเศษ 
           หลักสูตรมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน จากสถาบัน หรือมหาวิทยาลัยภายในประเทศ หรือ
ตางประเทศมาบรรยายพิเศษ  หรือเปนอาจารยท่ีปรึกษารวม หรือกรรมการสอบวิทยานิพนธของนักศึกษา  เพ่ือใหนักศึกษาได
มีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งเฉพาะทางเก่ียวกับคณิตศาสตร เรียนรูจากผูมีประสบการณตรง ฯลฯ 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
           คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ควบคุม กํากับการจัดทํารายวิชา การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียน
การสอนในแตละรายวิชา การประเมินผูเรียน การกํากับใหมีการประเมินตามสภาพจริงโดยมีวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย การ
จัดกิจกรรม การเรียนการสอน ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
6. สิง่สนับสนุนการเรียนรู 
      6.1 การบริหารงบประมาณ 
           คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําป จากงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจากคณะ/
วิทยาลัย/วิทยาเขต โดยมีการจัดแบงคาใชจายดังน้ี คาวัสดุตําราและสื่อการเรียนการสอน คาครุภัณฑ คาใชจายในการพัฒนา
อาจารย คาใชจายในการพัฒนานักศึกษา ฯลฯ 
       6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 
            6.2.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนในสํานักหอสมุดและหองสมุดอ่ืนๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแกน 
            (1) หนังสือ  
           ภาษาไทย  จํานวน    851 รายการ 
           ภาษาตางประเทศ จํานวน  1,070 รายการ 
            (2) วารสาร  
           ภาษาไทย  จํานวน       1 รายการ 
           ภาษาตางประเทศ จํานวน     24 รายการ 
            (3) ฐานขอมลูอิเล็กทรอนิกส (e-Books, e-Journals, etc.) ประกอบดวย 
                 ฐานขอมูลอางอิง (Reference Database) คือ ฐานขอมูลท่ีใหรายการอางอิงและสาระสังเขปของบทความหรือ 
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                 เอกสาร 
                 ซีดี-รอม  ไดแก 
  1.  Science Citation Index 
  2.  Dissertation Abstracts Ondisk 
  3.  AGRICOLA 
  4.  CAB Abstracts 
  5.  Chemical Citation Index 
  6.  Life Sciences 
  7.  Medline 
                 ระบบออนไลน ไดแก 
  1.  Dissertation Abstracts Online 
 ฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full Text Database) คือ ฐานขอมูลท่ีใหรายละเอียดฉบับเต็มของวารสาร (e-
journal) หรือหนังสือ (e-book)  
                 วารสาร ไดแก 
  1.  ProQuest Medical Library 
  2.  Springer 
  3.  Blackwell Journal 
  4.  Cambridge Journal  
  5.  JSTOR  
  6.  ACS PUBLICATIONS 
  7.  AIP/APS 
  8.  AAPG Datapages Online 
  9.  Far Eastern Economic Review 
  10.  ScienceDirect 
  11.  Wilson OmniFile 
             ฐานขอมูลของหองสมุดมหาวิทยาลัยขอนแกน (KKU Library Database) คือ ฐานขอมูลท่ีหองสมุดสรางข้ึนเองและ 
สืบคนดวยคอมพิวเตอรระบบออนไลน  
  ฐานขอมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารนิเทศ (Bibliographic Database) 
  ฐานขอมูลสาระสังเขปวิทยานิพนธ (Thesis Abstracts Database) 
  ฐานขอมูลหนาสารบัญวารสาร (Current Contents Database) 
การสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลอ่ืน ๆ ผานเครือขาย Internet 
            6.2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนในหองสมุดคณะ (ถามี) 
                               - 
            6.2.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนในภาควิชา/สาขาวิชา 
            (1) หนังสือ 
                      ภาษาไทย  จํานวน     44 รายการ 
           ภาษาตางประเทศ จํานวน    368 รายการ 
        6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
             ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร ไดสํารวจตามความตองการของผูใชและเสนอแนะใหสํานักวิทยบริการจัดซื้อ
หนังสือท่ีเก่ียวของกับสาขาชีวเคมี เปนประจําทุกป 
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

             ตัวบงช้ีผลการดําเนินงานของหลักสูตร เปนไปตามตัวบงช้ีผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑการประเมินประจําป 12 ตัวช้ีวัดตามท่ี สกอ.กําหนด (ตาม
ภาคผนวก 8) 
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หมวดท่ี 8.  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

(1) การประชุมรวมของอาจารยในภาควิชา/สาขาวิชาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอคําแนะนําขอเสนอ แนะจาก
อาจารยท่ีมีความรูและประสบการณ หรือเพ่ือนรวมงาน 

(2) การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพ่ือสะทอนผลการจัดการเรยีนการสอนในชวงของการเรียนแตละ
รายวิชา 

(3) การประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความเปลีย่นแปลงท่ีเกิดข้ึน
จากการใชกลยุทธการสอนท่ีแตกตางกัน 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
(1) การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา ทุกสิ้นภาคการศึกษา ตามระบบของมหาวิทยาลัย 
(2) การประเมินการสอนของอาจารยโดยหัวหนาภาควิชา หรือประธานหลักสตูร หรือเพ่ือนรวมงาน ตามระบบ

การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของอาจารย/พนักงานสายผูสอน 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1 การประเมินหลักสตูร โดยนักศึกษาปจจุบันและอาจารย เพ่ือนําขอมูลมาทบทวนและปรับปรุงการจดัการแผนการ

เรียน การจดัการเรียนการสอน และเน้ือหารายวิชาท่ีอาจซ้ําซอน ไมทันสมัย ยาก/งาย เปนตน 
2.2 การประเมินหลักสตูรโดยศิษยเกา เพ่ือติดตามผลการนําความรูและประสบการณท่ีไดรับจากการศกึษาในหลักสูตร

ไปใชในการทํางาน 
2.3 การประเมินผลโดยผูใชบัณฑิต เพ่ือสํารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูใชบัณฑิต เก่ียวกับ

คุณภาพของบัณฑิตท่ีจบจากหลักสูตรน้ี 
2.4 ในกรณีท่ีนักศึกษาทําดุษฎีนิพนธ โดยใชโจทยวิจัยจากชุมชน เพ่ือแกปญหาในชุมชนน้ัน การประเมินผลการวิจัย ทํา

โดยหัวหนาชุมชนน้ันๆ  

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
การประเมินผลการการดําเนินงานหลักสูตรเปนไปตามตัวบงช้ีผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพ่ือการ

ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑการประเมินประจําป 12 ตัวช้ีวัดตามท่ี สกอ.กําหนด (ภาคผนวกท่ี 
8) 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
4.1 อาจารยประจําวิชา อาจารยผูสอน นําผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา ผูบังคับบัญชา 

และ/หรือเพ่ือนรวมงาน แลวแตกรณี มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีตนรับผิดชอบ 
4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งดําเนินการทุกสิ้นป

การศึกษามาทบทวนและวิเคราะห พรอมนําเสนอแนวทางปรับปรุงแกไขในจุดท่ีมีขอบกพรอง สําหรับปการศึกษาถัดไป 
4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร นําผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาปจจุบันและอาจารย โดยศิษย

เกาและโดยผูใชบัณฑิต เพ่ือทบทวนและพิจารณาในการนําไปแกไขปรับปรุงหลักสูตร ตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนดในระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

4.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร นําความตองการของชุมชนและสังคมมาเปนสวนหน่ึงในการวางแผนปรับปรุง
หลักสูตร เพ่ือตอบสนองตอพันธกิจของสถาบัน 
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