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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาจุลชีววิทยา  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแกน 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาจลุชีววิทยา และบัณฑิตวิทยาลัย 

 
หมวดท่ี 1.  ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย: หลักสตูรปรัชญาดุษฎบัีณฑติ สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
ภาษาอังกฤษ:    Doctor of Philosophy Program in Microbiology 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ช่ือเต็ม (ภาษาไทย): ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (จุลชีววิทยา) 
ช่ือยอ (ภาษาไทย): ปร.ด. (จุลชีววิทยา) 
ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ):    Doctor of Philosophy (Microbiology) 
ช่ือยอ (ภาษาอังกฤษ):    Ph.D. (Microbiology) 

3. วิชาเอก 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 ไมนอยกวา 48 หนวยกิต 
แบบ 1.2 และ แบบ 2.2 ไมนอยกวา 72 หนวยกิต        

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

หลักสตูรระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 
5.2 ภาษาท่ีใช 

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษบางรายวิชา 
5.3 การรับเขาศึกษา 

รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวตางประเทศท่ีสามารถใชภาษาไทยได 
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 

ไมม ี
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  

ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาจลุชีววิทยา พ.ศ. 2555 
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุมครั้งท่ี 17/2560 วันท่ี 10 มิถุนายน 2560 
สภามหาวิทยาลยั อนุมัติหลักสตูรในการประชุมครั้งท่ี 8/2560 วันท่ี 8 สิงหาคม 2560 
เปดสอน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา  2560 
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7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรวาเปนหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ ในปการศึกษา 2560 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
(1) อาจารยประจําของสถาบันอุดมศกึษา และมัธยมศึกษา      
(2) นักวิชาการและนักวิจัยในบริษัทเอกชน หนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 
(3) ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัวเก่ียวกับจุลินทรียเพ่ือประยุกตใชทางอาหาร การเกษตร สิ่งแวดลอม และอุตสาหกรรม 

9. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
[ระบุรายช่ืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในตาราง ตามเกณฑมาตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาเอก]        

1 นายโสภณ บุญลือ  รองศาสตราจารย Ph.D. (Applied Biosciences) 
    วท.ม. (จุลชีววิทยา) 
    วท.บ. (ชีววิทยา) 
2 นางวิไลลักษณ ศิริพรอดุลศลิป  ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Microbiology) 
    M.Sc. (Microbiology) 
    วท.บ. (ชีววิทยา) 
3 นางอัชฌา อรอินทร  ผูชวยศาสตราจารย Dr.rer.nat. (Molecular 

Biology)     
    Diplom Biology (Molecular 

Biology) 
    Vordiplom Biology 

 
 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน      

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีแผนการพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประจําปงบประมาณ 

2558 โดยเนนเรื่องการพัฒนาและสงเสรมิการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม โดย
สงเสริมระบบการเรียนการสอนท่ีเช่ือมโยงระหวางวิทยาศาสตร (S) เทคโนโลยี (T) วิศวกรรมศาสตร (E) และคณิตศาสตร (M) 
หรือ STEM สนับสนุนใหมีการทํางานเช่ือมโยงระหวางการเรียนรู กับการทํางาน (Work integrated Learning; WiL) โดย
สนับสนุนใหบุคลากรดานการวิจัยของภาครัฐสามารถไปทํางานในภาคเอกชน (Talent Mobility) ซึ่งมุงเนนสนับสนุนใหมีการทํา
วิจัยรวมระหวางหนวยงาน และสถานศึกษาของรัฐ กับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม เพ่ือเปนการฝกฝนกําลังคนใหมี
ความชํานาญ และสามารถนําผลการศึกษาไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม ในอุตสาหกรรมของประเทศ ท่ีสอดคลองกับ
รูปแบบหรือโมเดลการพัฒนาประเทศไทย 4.0 อันหมายถึงเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม (Value-Based Economy) อัน
ไดแกการเปลี่ยนจากการพัฒนาสินคาโภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม และการเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวย
ภาคอุตสาหกรรมไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค แนวทางการพัฒนาประเทศดังกลาวมีความจําเปน
อยางยิ่งท่ีตองอาศัยการพัฒนางาน การวิจัยทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนอยางยิ่งเพ่ือสรางองคความรูหรือนวัตกรรม
ใหม ๆ  อันจะนําไปสูการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศได นอกจากน้ีประเทศไทยเปนหน่ึงในสมาชิกประชาคม
อาเชียน ดังน้ันการสงเสริมบทบาทไทยในเวทีระหวางประเทศใหเดนชัด โดยมีแนวทางสําคัญอันหน่ึงคือ การเสริมสรางความ
เขมแข็งใหสถาบันการศึกษาท้ังของรัฐและเอกชนใหมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับในระดับสากล  อีกท้ังมหาวิทยาลัยขอนแกนมี
เปาหมายในการเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําท่ีมีอัตลักษณ มีคุณภาพ มาตรฐาน ความเปนเลิศ เปนท่ียอมรับของสังคมในระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับชาติและระดับนานาชาติ แนวทางหน่ึงท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายคือ การปรับปรุงหลักสูตรในสาขาวิชา
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ท่ีผลิตบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถและมีความเช่ียวชาญในศาสตรท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาค
อ่ืน ๆ ของโลก 

 จากขอมูลของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) รายงานสถานการณการพัฒนา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศวา ประเทศไทยมีการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมข้ึน โดยเปนการ
ลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณรอยละ 53 และจากภาคเอกชนประมาณรอยละ 47 แตในขณะเดียวกันบุคลากรดาน
การวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจํานวนไมเพียงพอ ตอการสงเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรมใน
ระดับกาวหนา เมื่อพิจารณาถึงการพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัย พบวาสาขาวิชาจุลชีววิทยานับวาเปนอีกสาขา
หน่ึง ท่ีมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งสามารถนําไปใชแกปญหาดานเศรษฐกิจ พลังงาน และสิ่งแวดลอม
ได ตัวอยางเชน การผลิตอาหาร และการแปรรูปอาหารท่ีมีความปลอดภัยและถูกสุขอนามัย การผลิตผลิตผลทางการเกษตรเพ่ือ
เพ่ิมมูลคา และความปลอดภัยของสินคาดวยการทําเกษตรอินทรีย โดยการใชปุยอินทรียและปุยชีวภาพ การคนหาและผลิตแหลง
พลังงานทดแทน โดยการพัฒนาเช้ือเพลิงชีวภาพและชีวมวล นอกจากน้ีรัฐบาลยังไดวางนโยบายเพ่ือการนําทรัพยากรชีวภาพมาใช
ประโยชนดานตางๆ ไมวาจะเปนการผลิตสินคาอุตสาหกรรมเกษตร ทําการเกษตร การผลิตพลังงานและการแกปญหาสิ่งแวดลอม 
เพ่ือสรางความมั่นคงดานอาหาร พลังงาน สุขภาพและสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ รวมท้ังใหการคุมครองเพ่ือใหเกิดความปลอดภัย
ทางชีวภาพ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคจึงตองอาศัยองคความรูทางดานจุลชีววิทยาในเชิงลึก โดยใชจุลินทรียหรือผลิตภัณฑจาก
จุลินทรียเขามาชวยในการแกปญหาได สาขาวิชาจุลชีววิทยาไดเล็งเห็นความสําคัญเหลาน้ี จึงตองการพัฒนานักศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกใหเปนนักวิจัยท่ีมีศักยภาพสูงในการทําวิจัยท่ีครอบคลุมศาสตรทางจุลชีววิทยา ท้ังจุลชีววิทยาทางการเกษตร 
อุตสาหกรรม อาหาร พลังงาน และสิ่งแวดลอม เพ่ือใหนักศึกษาท่ีจบการศึกษาสามารถทํางานเปนนักวิจัยท่ีมีคุณภาพสูง ซึ่งเปน
การเพ่ิมจํานวนนักวิจัยท่ีมีคุณภาพใหเพียงพอตอการพัฒนาเศรษฐกิจและเปนประโยชนตอประเทศชาติไดในอนาคต 

11.2  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ประเทศไทยและประเทศอ่ืน ๆ ท่ีอยูใกลเคียงโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเชียน เปนประเทศท่ีมีความหลากหลายในดาน

ทรัพยากรธรรมชาติ แตปจจุบันมีการใชทรัพยากรธรรมชาติโดยปราศจากการวางแผนและไมมีการดูแลรักษาอยางเหมาะสม ทํา
ใหทรัพยากรธรรมชาติลดลงและเสื่อมโทรมลงไปมาก มีการทําลายปาไมซึ่งเปนตนนํ้า ลําธาร เปนท่ีอยูอาศัยและอาหารของ
สิ่งมีชีวิตตางๆ ทําใหเกิดปญหาโลกรอนและมีภัยธรรมชาติเกิดข้ึนในภูมิภาคตางๆของโลก นอกจากน้ียังมีกิจกรรมอ่ืน ๆ อีก
มากมายท่ีกอใหเกิดปญหามลพิษท่ีสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและผูอยูอาศัยท่ัวไป เชนการใชสารเคมีอันตรายเปนจํานวนมากท้ัง
ทางดานการเกษตรและอุตสาหกรรม การถลุงแร การเจริญเติบโตทางดานอุตสาหกรรมตาง ๆ เปนตน จากปญหาตางๆ เหลาน้ี 
ปจจุบันสาขาวิชาจุลชีววิทยา เขามาเก่ียวของกับสถานการณดานอาหาร การผลิตพลังงานทดแทนและการบําบัดรกัษาสิ่งแวดลอม 
ซึ่งถือวาเปนปจจัยพ้ืนฐานท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยู และเศรษฐกิจของประชาชนชาวไทยใหดีข้ึน ยกตัวอยางเชน การ
ผลิตสินคาการเกษตรเพ่ือการบริโภคในประเทศและการสงออก ท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับตอนานาประเทศ 
จําเปนตองเริ่มตั้งแตกระบวนการผลิตและการตรวจสอบสินคา เชน การผลิตผลิตผลทางการเกษตรแบบเกษตรอินทรียดวยการใช
ปุยชีวภาพและปุยหมักจากจุลินทรีย การกําจัดศัตรูพืชดวยจุลินทรีย และตรวจสอบคุณภาพสินคาการเกษตรดานจุลินทรีย โดย
ตองปราศจากการปนเปอนจากจุลินทรียกอโรค ดานพลังงานน้ันพบวาพลังงานทดแทน เชน เอทานอล เมทานอล มีเทน และ   
ไบโอดีเซลลวนแลวแตเกิดจากกระบวนการผลิตท่ีมีจุลินทรียเขามาเก่ียวของท้ังสิ้น นอกจากน้ีการบําบัดสารพิษท่ีเจือปนใน
สิ่งแวดลอมและของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน จําเปนตองอาศัยกิจกรรมจากจุลินทรีย ท้ังท่ีพบในธรรมชาติและท่ีเติม
เขาไปในระบบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบําบัด การใชประโยชนจากจุลินทรียเหลาน้ีจําเปนตองอาศัยองคความรูดานจุลชีววิทยา
ท่ีถูกตอง ไมวาจะเปนเทคนิคและวิธีการเพาะเลี้ยง ตลอดจนวิธีการใชประโยชนจากจุลินทรียเหลาน้ี ท้ังน้ีเพ่ือรักษาสมดุลของ
ธรรมชาติ การถายทอดและแลกเปลี่ยนความรูดานวิทยาศาสตรในสังคมท้ังระดับประเทศและระหวางประเทศ จะชวยรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหคืนสูสภาพท่ีดี โดยเฉพาะองคความรูอยางลึกซึ้งทางดานจุลชีววิทยาจะชวยใหเกิดการ
พัฒนาดานการเกษตรและอาหาร ดานสิ่งแวดลอม และดานพลังงาน ตลอดจนทําใหเกิดการวางแผนการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืนของสังคมท้ังในระดับประเทศและระดับโลก 

12.  ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
จากเปาหมายของประเทศในการเขาสูบริบทโลกโดยเฉพาะการเปนสมาชิกของประชาคมอาเชียนเพ่ือสรางความ

เช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ  สรางความรวมมือดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหวางประเทศ และเปาหมายของ
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หมวดท่ี 2.  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลกัสูตร 

1.1 ปรัชญา 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีวัตถุประสงคเพ่ือใหบัณฑิตมี

ความรูทางดานจุลชีววิทยาอยางลึกซึ้ง มีความรูในเทคโนโลยีท่ีกาวหนา มีทักษะในการวิเคราะหปญหา มีความสามารถทาง
วิชาการในเชิงลึกเพ่ือสรางองคความรูใหม สามารถสื่อสารไดดีโดยใชภาษาอังกฤษ และสามารถนําความรูไปประยุกตใชเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของสังคม โดยใชงานวิจัยเปนฐานท่ีจะกอใหเกิดนวัตกรรม ตลอดจนมีจิตสํานึกและปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณทางวิชาการและหรือวิชาชีพ ดวยความซื่อสัตย สุจริต  

1.2 วัตถุประสงค 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เปนหลักสูตรท่ีมุงเนนการทําวิจัย

อยางมีคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพ่ือผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ท่ีมีคุณสมบัติดังน้ี  
(1)  มีความรู ความเขาใจอยางลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีในสาขาวิชาจุลชีววิทยาและสามารถประยุกตใชความรูใน

การทําวิจัยหรือการปฏิบัติงานไดดีเยี่ยม  
(2)  มีความคิดริเริ่ม มีความรู สามารถวิเคราะหและสังเคราะห มีความสามารถในการดําเนินการวิจัยและพัฒนา

วิทยาการทางดานจุลชีววิทยาท้ังทางทฤษฎีและปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถนําผลงานวิจัยไปตอ
ยอดเพ่ือประยุกตใชในการพัฒนาประเทศ 

มหาวิทยาลัยขอนแกนในการเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําท้ังในระดับชาติ อาเซียน และนานาชาติ ตลอดจนการพัฒนางานวิจัยใหมี
คุณภาพและเปนท่ียอมรับในระดับสากล โดยการสรางนวัตกรรมใหม ๆ ท่ีมีคุณภาพสูงข้ึน เพ่ือเปนการตอบสนองรูปแบบการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม จึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรเพ่ือผลิตบุคลากรทางดานวิทยาศาสตรสาขา
จุลชีววิทยา ท่ีมีความรู ความสามารถ มีกระบวนการคิดวิเคราะหอยางลึกซึ้งและเปนระบบในเชิงวิทยาศาสตร ประกอบกับมี
คุณธรรม จริยธรรม และภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถปฏิบัติงานไดท้ังในองคกรภาครัฐ เอกชน และองคกร
ระหวางประเทศ รวมถึงมีความเขาใจในผลกระทบของการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีมีตอสังคมท้ังใน
ระดับประเทศและระดับโลก   

12.2  ความเกี่ยวของกับพันธกจิของสถาบัน 
ดวยพันธกิจของมหาวิทยาลัยขอนแกนคือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม และดวยนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแกน กําหนดการพัฒนาสูความเปนเลิศทางดานวิชาการและวิจัยท่ีเปน
ศูนยกลางของแหลงความรูและขอมูลการวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ โดยมีเปาหมายใหมหาวิทยาลัยอยูในลําดับท่ี 3 ของ
ประเทศ และลําดับท่ี 400 ของโลก เพ่ือการพัฒนาชุมชนและสังคมท้ังในระดับทองถ่ินและประเทศใหเขมแข็งและเปนท่ียอมรับใน
ระดับสากล โดยเนนการผลิตดุษฎีบัณฑิตและงานวิจัยท่ีมีคุณภาพและเปนประโยชนตอการสรางความรวมมือระหวางประเทศ   

สาขาวิชาจุลชีววิทยา ไดตระหนักถึงความสําคัญเหลาน้ีเสมอ จึงไดปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา  โดยบัณฑิตท่ีไดรับปริญญาสาขาวิชาน้ีตองเปนผูท่ีมีความรูดานทฤษฎีอยางลึกซึ้งและมีความสามารถท่ีจะ
ปฏิบัติงานวิจัยดานจุลชีววิทยาไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพสูง ตลอดจนสามารถนําองคความรูไปใชประโยชนเพ่ือแกปญหา
ดานตาง ๆ เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท้ังในและตางประเทศ นําพามหาวิทยาลัยไปสูความเปนเลิศดานวิชาการและวิจัย เปนท่ีรูจักและ
ยอมรับท้ังในระดับประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และระดับนานาชาติ ตอไปในอนาคต 

13.  ความสัมพันธ (ถาม)ี กับหลกัสูตรอ่ืน ท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 
ไมม ี

13.1 การบริการใหหลักสูตรอ่ืน 
 รายวิชาท่ีเปดใหมในหลักสูตรน้ีใหเปนวิชาเลือกของผูเรียนระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาอ่ืนได 
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(3)  มีความสามารถทางวิชาการในการคิดวิเคราะหและสังเคราะหอยางเปนระบบ ตลอดจนการแกปญหาท่ีเกิดข้ึน ใน
งานท่ีเก่ียวของกับจุลชีววิทยาบนรากฐานของกระบวนการทางวิทยาศาสตรภายใตขอบเขตของเหตุผลและความ
เปนไปไดตามหลักวิชาการ 

(4)  มีความสามารถในการถายทอด เผยแพร และแลกเปลี่ยนความรูทางดานจุลชีววิทยาในระดับสากล 

(5)  มีจิตสํานึกท่ีดีในการนําความรูไปใชประโยชนดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืน 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรจุลชีววิทยาใหมี
มาตรฐานไมต่ํากวาท่ี สกอ. กําหนด 

1. พัฒนาหลั กูตรโดยมี พ้ืนฐานจาก
หลักสูตรในระดับสากล 

2. ติ ดตามประ เมินหลักสู ตรอย า ง
สม่ํ า เ สมอ  อย า งน อ ย ทุ กรอบ
หลักสูตร 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

2. ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ
ความตองการของตลาดแรงงานและ
ความกาวหนาทางจุลชีววิทยา 

 

1. ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจ
ของผู ใชบัณฑิตในความตองการ
ดานจุลชีววิทยา 

1. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจใน
การใชบัณฑิตของสถานประกอบการ 

2. ความพึงพอใจในทักษะความรู
ความสามารถในการทํางาของบัณฑิต โดย
เฉลี่ยในระดับด ี

3. การพัฒนาบุคคลากรดานการเรียน
การสอนและการบริการวิชาการ 

1.  อาจารยทุกคนโดยเฉพาะอาจารย
ใหมตองเขาอบรมเก่ียวกับหลักสูตร 
การสอนรูปแบบตางๆ และการ
วัดผล ประเมินผล ท้ังน้ีเพ่ือใหมี
ค ว า ม รู ค ว า มส า ม า รถ ใ นกา ร
ประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิท่ีผูสอนจะตองสามารถวัด
และประเมินผลไดเปนอยางดี 

2.  สนับสนุนบุคคลากรดานการเรียน
การสอนใหทํางานบริการวิชาการ
แกองคกรภายนอก 

1. จํานวนบุคลากรท่ีไดมีการรวมอบรม/ 
สัมนา/ ศึกษาดูงานเพ่ือแลกเปลี่ยน
ประสบการณทางวิชาการท้ังในและ
ตางประเทศ 

2. ปริมาณงานบริการวิชาการตออาจารย
ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง 

4. สนับสนุนบุคลากรดานการเรียน
การสอนเขารวมอบรมสัมมนา หรือ
เขารวมการเสนอผลงานวิจัย หรือมี
ผลงานวิจัยตีพิมพ 

1. ภาควิชาฯ สนับสนุนคาใชจายในการ
ทําวิจัย / เขารวมอบรมสัมมนา/ 
เ ส น อ ผ ล ง า น วิ จั ย / ตี พิ ม พ
ผลงานวิจัย  

1. จํานวนบุคลากรท่ีไดมีการรวมอบรม๑ 
สัมมนา/ ศึกษาดูงาน เพ่ือแลกเปลี่ยน
ประสบการณทางวิชาการ ท้ังในและ
ตางประเทศ 

2. จํ า น ว น บุ ค ล า ก ร /  ผ ล ง า น ท่ี ไ ด รั บ
งบประมาณในการจัดทําผลงานทาง
วิชาการ 

5. การพัฒนานักศึกษา 1. ภาควิชาฯ สนับสนุนคาใชจายในการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท้ังดาน
วิชาการและเทคโนโลยี วิชางานและ
วิชาคน ในทุกปการศึกษา 

1. จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 

2. แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม 
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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  (ภาคผนวนก 4) หรือเปนไปตามระเบียบท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกนปรับปรุงใหม 

1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ 
เปนไปตามระเบียบฯ วาดวยการศกึษาระดับบัณฑติศึกษา ของมหาวิทยาลัย 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  
ไมม ี

2. การดําเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

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

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดท่ี 5 ขอ 21 
(รายละเอียดในภาคผนวกท่ี 4) หรือเปนไปตามระเบียบท่ีจะปรับปรุงใหม 

หลักสูตรแบบ 1.1 ผูมีสิทธ์ิสมัครเขาศึกษาตองมีคุณสมบัติดังน้ี 
(1)   ตองสําเร็จปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หรือสาขาวิชาเทียบเทา (เรียนวิชาดานจุลชีววิทยาหรือท่ีเก่ียวของ

กับสาขาวิชาจุลชีววิทยามาไมนอยกวา 15 หนวยกิต) โดยไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.50 และมีผลงานวิจัย
ตีพิมพในระดับนานาชาติอยางนอย 1 เรื่อง  

(2)   ผูท่ีไมมีคุณสมบัติตรงตามท่ีกลาวไวตามขางตน อาจไดรับการพิจารณาใหสมัครเขาศึกษาได ท้ังน้ีข้ึนอยูกับดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

หลักสูตรแบบ 1.2 ผูมีสิทธ์ิสมัครเขาศึกษาตองมีคุณสมบัติดังน้ี 
(1)   ตองสําเร็จปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หรือสาขาวิชาเทียบเทา (เรียนวิชาดานจุลชีววิทยาหรือท่ีเก่ียวของกับ

สาขาวิชุลชีววิทยามาไมนอยกวา 15 หนวยกิต) โดยไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.75 และมีผลงานวิจัยตีพิมพใน
ระดับนานาชาติอยางนอย 1 เรื่อง  

(2)   ผูท่ีไมมีคุณสมบัติตรงตามท่ีกลาวไวตามขางตน อาจไดรับการพิจารณาใหสมัครเขาศึกษาได ท้ังน้ีข้ึนอยูกับดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

หลักสูตรแบบ 2.1 ผูมีสิทธ์ิสมัครเขาศึกษาตองมีคุณสมบัติดังน้ี 
(1)   ตองสําเร็จปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หรือสาขาวิชาใกลเคียง  
(2)   ผูท่ีไมมีคุณสมบัติตรงตามท่ีกลาวไวตามขางตน อาจไดรับการพิจารณาใหสมัครเขาศึกษาได ท้ังน้ีข้ึนอยูกับดุลยพินิจ 
      ของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

หลักสูตรแบบ 2.2 ผูมีสิทธ์ิสมัครเขาศึกษาตองมีคุณสมบัติดังน้ี 
(1)   ผูมีสิทธ์ิสมัครเขาศึกษาจะตองสําเร็จปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาหรือสาขาวิชาใกลเคียง ท่ีมีผลการเรียนดี

มาก โดยไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.50  
(2)   ผูท่ีไมมีคุณสมบัติตรงตามท่ีกลาวไวตามขางตน อาจไดรับการพิจารณาใหสมัครเขาศึกษาได ท้ังน้ีข้ึนอยูกับดุลยพินิจ

ของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
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ท้ังน้ี ผูสมัครท่ีไมผานการคัดเลือกเพ่ือเขาศึกษาในแบบ 1.1 แตมีคุณสมบัติไมต่ํากวาท่ีกําหนดไวในแบบ 2.1 สามารถเขา
ศึกษาในแบบ 2.1 ไดโดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา และ
ผูสมัครท่ีไมผานการคัดเลือกเพ่ือเขาศึกษาในแบบ 1.2 แตมีคุณสมบัติไมต่ํากวาท่ีกําหนดไวในแบบ 2.2 สามารถเขาศึกษาในแบบ 2.2 
ไดโดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา โดยมีเง่ือนไขวานักศึกษา
จะตองลงเรียนวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรเห็นสมควร 

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 
นักศึกษาท่ีเขาศึกษาในหลักสูตรอาจมีความรูพ้ืนฐานท้ังทฤษฎีและปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาท่ีไมเพียงพอ และไมถูกตอง 

รวมท้ังขาดทักษะ และความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในดานการอานและเขียนซึ่งอาจมีอุปสรรคตอการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน 
นอกจากน้ีอาจจะเกิดปญหาดานการปรับตัวในสังคมยุคโลกาภิวัฒน  

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
นักศึกษาท่ีเขาเรียนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎี สาขาวิชาจุลชีววิทยา  (หลักสูตรปรับปรุง 2560) ตองลงเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน

ในระดับปริญญาตรีเพ่ิมเติมบางรายวิชา ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ โดยไมนับหนวยกิต (AU) เพ่ือ
ปรับพ้ืนฐานความรูดานทฤษฎีและปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา และสําหรับนักศึกษาท่ีขาดทักษะทางดานการใชเครื่องมือวิทยาศาสตร 
สาขาวิชาฯ ไดจัดใหมีการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชเครื่องมือ เทคนิคพ้ืนฐานทางจุลชีววิทยา และกิจกรรมเสริมความรูเก่ียวกับการ
ทําวิจัย สําหรับนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนภาษาอังกฤษข้ันสูงไมเพียงพอ ใหลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือเพ่ิมทักษะ โดยไม
นับหนวยกิต นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเลือกสําหรับบัณฑิตศึกษาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแกน และ
สามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชา SC713 120 English for Scientific Research ท่ีสาขาวิชาฯ เปดสอน โดยไมนับหนวยกิต (AU)   

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสาํเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

 
จํานวนนักศึกษา 

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

1.1/2.1 1.2/2.2 1.1/2.1 1.2/2.2 1.1/2.1 1.2/2.2 1.1/2.1 1.2/2.2 1.1/2.1 1.2/2.2 

ปท่ี 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
ปท่ี 2 - - 3 3 3 3 3 3 3 3 
ปท่ี 3 - - - - 3 3 3 3 3 3 
รวม 3 3 6 6 9 9 9 9 9 9 

คาดวาจะสําเร็จ
การศึกษา 

- - - - 3 - 3 3 3 3 

 
 

2.6 งบประมาณตามแผน 

งบประมาณรายรับ (หนวย บาท) 

ประมาณการรายรับ ปงบประมาณ 
2560 2561 2562 2563 2564 

คาธรรมเนียมการศึกษา 180,000 360,000 540,000 540,000 540,000 
คาธรรมเนียมการวิจัยระดับ
ปริญญาเอก (50,000 บาท
ตอคนตอภาคการศึกษา) 

300,000 600,000 900,000 900,000 900,000 

รวมรายรับ 480,000 960,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 
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งบประมาณรายจาย (หนวย บาท) 

ประมาณการรายจาย ปงบประมาณ 
2560 2561 2562 2563 2564 

งบใชสอย ตอบแทนและวัสด ุ 158,000 316,000 474,000 474,000 474,000 
งบครุภัณฑ 142,000 284,000 426,000 426,000 426,000 
งบดําเนินการ  
(พัฒนาการเรียนการสอน พัฒนานักศึกษา ทุนฯลฯ) 

90,000 180,000 270,000 270,000 270,000 

กองทุนสงเสริม 90,000 180,000 270,000 270,000 270,000 
รวมรายจาย 480,000 960,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 

ประมาณการคาใชจายตอหัวนักศึกษาตอหลักสูตร 160,000 บาท/ป/คน 

 
 

2.7 ระบบการศึกษา 
ระบบการศึกษาเปนแบบช้ันเรียน  

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 
ใหเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 23/2560) เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาและคา

คะแนนของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา จากการศึกษาในระบบ (รายละเอียดในภาคผนวกท่ี 5) และระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแกน วา
ดวยการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 (รายละเอียดในภาคผนวกท่ี 6) หรือเปนไปตามระเบียบ/หรือประกาศฯท่ีจะ
ปรับปรุงใหม 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหนวยกิต  
แบบ 1.1   รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  48  หนวยกิต 
แบบ 1.2   รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  72  หนวยกิต 
แบบ 2.1   รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  48  หนวยกิต 
แบบ 2.2   รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  72  หนวยกิต 
 

3.1.2 โครงสรางหลกัสูตร 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสตูร 
จํานวนหนวยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
1)  หมวดวิชาบังคับ 3                    

(ไมนับหนวยกิต) 
4                     

(ไมนับหนวยกิต) 
9 12 

2)  หมวดวิชาเลือก - - 3 12 

3)  วิชาวิทยานิพนธ 48 72 36 48 

รวม 48 72 48 72 
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3.1.3  รายวิชา 

3.1.3.1  รายวิชาสําหรับหลักสูตรแบบ  1.1 และ แบบ 1.2 

 3.1.3.1.1  หมวดวิชาบังคับ                                                      ไมนับหนวยกิต (AU) 

สําหรับหลักสูตรแบบ 1.1     
**SC718 991    สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1 1(1-0-2) 

  Seminar in Microbiology I  
**SC718 992    สัมมนาทางจุลชีววิทยา 2 1(1-0-2) 

     Seminar in Microbiology II  
**SC718 993    สัมมนาทางจุลชีววิทยา 3                                    1(1-0-2) 

     Seminar in Microbiology III 

สําหรับหลักสูตรแบบ 1.2 
**SC718 991   สัมมนาทางจลุชีววิทยา  

     Seminar in Microbiology I 
**SC718 992   สัมมนาทางจลุชีววิทยา 2 

     Seminar in Microbiology II 

 

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

 

**SC718 993   สัมมนาทางจลุชีววิทยา 3                                    1(1-0-2) 
     Seminar in Microbiology III  

**SC718 994   สัมมนาทางจลุชีววิทยา 4                                   1(1-0-2) 
    Seminar in Microbiology IV  

 

3.1.3.2  รายวิชาสําหรับหลักสูตร แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 

3.1.3.2.1  หมวดวิชาบังคับ                                                  

สําหรับหลักสูตรแบบ 2.1                                          รวม    9   หนวยกิต 
*SC717 101     จุลชีววิทยาข้ันสูง 2(2-0-4) 

      Advanced Microbiology  
*SC717 102     จุลชีววิทยาประยุกตข้ันสูง 2(2-0-4) 

      Advanced Applied Microbiology  
**SC717 201    จุลชีววิทยาระดบัโมเลกุล 2(2-0-4) 

      Molecular Microbiology  
**SC718 991    สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1 1(1-0-2) 

      Seminar in Microbiology I  
**SC718 992    สัมมนาทางจุลชีววิทยา 2 1(1-0-2) 

     Seminar in Microbiology II  
**SC718 993    สัมมนาทางจุลชีววิทยา 3                                    1(1-0-2) 

     Seminar in Microbiology III 
 

 

สําหรับหลักสูตรแบบ 2.2                                      รวม    12   หนวยกิต 
*SC717 101     จุลชีววิทยาข้ันสูง 2(2-0-4) 

      Advanced Microbiology  
*SC717 102     จุลชีววิทยาประยุกตข้ันสูง 2(2-0-4) 

      Advanced Applied Microbiology  
**SC717 201    จุลชีววิทยาระดบัโมเลกุล 2(2-0-4) 

      Molecular Microbiology   
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**SC717 702    ระเบียบวิธีวิจัยทางจุลชีววิทยา 2(1-3-5) 
      Research Methods in Microbiology  

**SC718 991    สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1 1(1-0-2) 
      Seminar in Microbiology I  

**SC718 992    สัมมนาทางจุลชีววิทยา 2 1(1-0-2) 
      Seminar in Microbiology II  

**SC718 993    สัมมนาทางจุลชีววิทยา 3                                    1(1-0-2) 
      Seminar in Microbiology III  

**SC718 994    สัมมนาทางจุลชีววิทยา 4                                    1(1-0-2) 
      Seminar in Microbiology IV  

 

 
หมายเหตุ    *  รายวิชาใหม 

                                 **  รายวิชาเปลี่ยนแปลง                         
 

3.1.3.3  หมวดวิชาเลือก 
สําหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1 ไมนอยกวา 3 หนวยกิต และแบบ 2.2 ไมนอยกวา 12 

หนวยกิต ใหนักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนในรายวิชา SC717 103, SC717 104 และ SC717 105 อยางนอย 1 รายวิชา โดยจะตอง
ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และสามารถเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนๆ จากรายวิชาท่ีเปดสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษาหมายเลข SCxx7 xxx หรือ SCxx8 xxx ในภาควิชาจุลชีววิทยาและภาควิชาตางๆ ในคณะวิทยาศาสตร และท่ีเปดสอน
ในคณะอ่ืนในมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ หรืออาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป ดังตอไปน้ี 

**AG117 101 การเกิดโรคพืชและระบาดวิทยา 3(3-0-6) 
 Plant Pathogensis and Epidermiology  
**AG117 202 เทคโนโลยีชีวภาพทางวิทยาโรคพืช 3(3-0-6) 
 Biotechnology in Plant Pathology  
**AG117 301 โรคของพืชเศรษฐกิจและการจัดการ 3(2-3-5) 
 Diseases of Economic Crops and Management  
**AG117 401 วิทยาเห็ดราพืช 3(2-3-5) 
 Phytomycology  
**AG117 402 วิทยาแบคทีเรียพืช 3(2-3-5) 
 Phytobacteriology  
**AG117 403 วิทยาไวรัสพืช 3(2-3-5) 
 Plant Virology  
**AG117 405 พันธุศาสตรและสรีรวิทยาของเช้ือรา 3(2-3-5) 
 Genetics and Physiology of Fungi  
**AG117 502 วิทยาโรคหลังเก็บเก่ียวของผักและผลไม 3(2-3-5) 
 Post-harvest Pathology of Vegetables and Fruits  
**AG129 761 จุลชีววิทยาของดินข้ันสูง 3(2-3-5) 

 Advanced Soil Microbiology  
**AG147 001 วิธีวิจัยทางดานพืชศาสตร 3(2-3-5) 

 Research Methods in Plant Science  
**AG147 401 ธาตุอาหารของพืชและเมแทบอลิซึม                             3(3-0-6) 

 Plant Nutrition and Metabolism  
**SC717 103 วิทยาเช้ือราข้ันสูง 2(2-0-4) 
 Advanced Mycology  
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**SC717 104       วิทยาแบคทีเรียข้ันสูง 2(2-0-4) 
 Advanced Bacteriology  
**SC717 105 วิทยาไวรัส และวิทยาภูมิคุมกันข้ันสูง                            2(2-0-4)    
 Advanced  Virology and Immunology    
**SC717 301       เอนไซมจากจุลินทรียข้ันสูง 3(2-3-5) 
 Advanced Microbial Enzyme  
**SC717 302       วิศวกรรมโปรตีน 3(3-0-6) 
 Protein Engineering  
**SC717 303 จุลชีววิทยาทางความปลอดภัยดานอาหาร 3(3-0-6) 
 Microbiology in Food Safety  
**SC717 304 เทคโนโลยีการหมักจากจุลินทรีย 3(3-0-6) 
 Microbial Fermetation Technology  
**SC717 305 เทคโนโลยีเช้ือเพลิงชีวภาพจากจุลินทรียข้ันสูง                 2(2-0-4) 
 Advanced Microbial Biofuel Technology  
**SC717 306 จุลชีววิทยาประยุกตและเทคโนโลยีชีวภาพ 2(2-0-4) 
 Applied Microbiology and Biotechnology  
**SC717 401       เช้ือราไมคอรไรซา 3(3-0-6) 
 Mycorrhizal Fungi  
**SC717 501 จุลชีววิทยาดานสิ่งแวดลอมข้ันสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Environmental Microbiology  
**SC717 703       หัวขอปจจุบันทางจุลชีววิทยา 1(1-0-2) 
 Current Topics in Microbiology  
**SC717 704       การใชเครื่องมือสําหรับจุลชีววิทยาข้ันสูง 2(1-3-5) 
 Instrument Usages for Advanced Microbiology    
**SC718 995       ปญหาพิเศษทางจุลชีววิทยา                                      1(0-3-2) 
 Special Problem in Microbiology     
**SC817 701 ชีวเคมีสําหรับบัณฑิตศึกษา 1 3(3-0-6) 

 Biochemistry for Graduate Study I  
**SC817 702 ชีวเคมีสําหรับบัณฑิตศึกษา 2 3(3-0-6) 

 Biochemistry for Graduate Study II  
**SC817 731 เทคโนโลยีพีซีอาร 2(2-0-4) 
 PCR Technology  
**TE027 761 เทคโนโลยีสําหรับยีน 3(3-0-6) 
 Gene Technology  
**TE027 762 ปฏิบัติการเทคโนโลยีสําหรับยีน 1(0-3-1) 
 Gene Technology Laboratory  
**TE027 765 เทคโนโลยีของเอนไซมและเซลล 3(3-0-6) 
 Enzyme and Cell Technology  
**TE027 771 กระบวนวิชาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6) 
 Aspects of Biotechnology  
**TE027 773 เทคโนโลยีของชีวมวลและชีวพลังงาน 3(3-0-6) 
 Biomass and Bioenergy Technology  
**692 742 นวัตกรรมของผลิตภัณฑทางชีวภาพ 3(3-0-6) 
 Biological Product Innovation 
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**697 720 จุลชีววิทยาอาหารข้ันสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Food Microbiology  
**697 721       ความปลอดภัยของอาหาร 3(3-0-6) 
 Food Safety  

 

3.1.3.4 วิชาดุษฏีนิพนธ 

แบบ 1.1   
**SC718 996 ดุษฎีนิพนธ 48  หนวยกิต 
 Dissertation  

แบบ 1.2   

**SC718 997 ดุษฎีนิพนธ 72  หนวยกิต 
 Dissertation  

แบบ 2.1   

**SC718 998         ดุษฎีนิพนธ 36  หนวยกิต 
 Dissertation  

แบบ 2.2   

**SC718 999 ดุษฎีนิพนธ 48  หนวยกิต 
 Dissertation  

  
คําอธิบายระบบรหัสวิชา 

รหัสวิชาใชตามระบบของมหาวิทยาลัยขอนแกนซึ่งใชระบบตัวเลขลวนจํานวน 6 หลัก xxx xxx โดยมคีวามหมาย
ดังน้ี       

ตัวเลขลําดับท่ี 1และ 2 หมายถึงคณะและภาควิชาท่ีเปดรายวิชา 
AG11x xxx หมายถึงภาควิชาพืชศาสตรและทรัพยากรการเกษตร สาขาโรคพืช     

คณะเกษตรศาสตร 
AG12x xxx หมายถึงภาควิชาพืชศาสตรและทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรท่ีดิน       

และสิ่งแวดลอม คณะเกษตรศาสตร 
AG14x xxx หมายถึงภาควิชาพืชศาสตรและทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร 

คณะเกษตรศาสตร 
   SC71x xxx หมายถึงภาควิชาจลุชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร 

SC72x xxx             หมายถึงภาควิชาชีวเคมี  คณะวิทยาศาสตร 
TE027 xxx หมายถึงภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะเทคโนโลย ี

 697 xxx หมายถึงภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร  คณะเทคโนโลย ี
ตัวเลขลําดับท่ี 3 หมายถึงระดับบัณฑิตศึกษา โดย เลข 7 หมายถึงวิชาในระดับปรญิญาโท 

และ 8 และ 9 หมายถึงวิชาในระดบัปริญญาเอก 
ตัวเลขลําดับท่ี 4 หมายถึงหมวดวิชา 
ตัวเลขลําดับท่ี 5 และ 6 หมายถึงลําดับวิชาในแตละหมวด 

เฉพาะตัวเลขลําดับท่ี 4 ในภาควิชาจุลชีววิทยามีความหมายดังน้ี 
SC71x 1xx    หมายถึงวิชาข้ันพ้ืนฐาน 
SC71x 2xx    หมายถึงวิชาทางดานพันธุศาสตร 
SC71x 3xx    หมายถึงวิชาทางดานเทคโนโลยีชีวภาพ 
SC71x 4xx    หมายถึงวิชาทางดานเกษตร 
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SC71x 5xx    หมายถึงวิชาทางดานสิ่งแวดลอม 
SC71x 6xx    หมายถึงวิชาทางดานการแพทย 
SC71x 7xx    หมายถึงวิชาทางดานอ่ืน ๆ 
SC71x 9xx    หมายถึงวิชาในหมวดสมัมนา การศึกษาอิสระ และวิทยานิพนธ 

              หมายเหตุ      * รายวิชาใหม 
                               **  รายวิชาเปลี่ยนแปลง 

     

3.1.4  ตัวอยางแผนการศึกษา 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต 
แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

SC717 101    จุลชีววิทยาข้ันสูง  
Advanced Microbiology 

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

SC717 102 จุลชีววิทยาประยุกตข้ันสูง  
Advanced Applied Microbiology 

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

SC717 702 ระเบียบวิธีวิจัยทางจุลชีววิทยา  
Research Methods in Microbiology 

- - - 2(1-3-5) 

SC718 991 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1  
Seminar in Microbiology I 

1(1-0-2) 
(ไมนับหนวยกิต) 

1(1-0-2) 
(ไมนับหนวยกิต) 

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

SC718 996 ดุษฎีนิพนธ  
Dissertation 

8 - - - 

SC718 997 ดุษฎีนิพนธ  
Dissertation 

- 9 - - 

SC718 998 ดุษฎีนิพนธ  
Dissertation 

- - 1 - 

SC718 999 ดุษฎีนิพนธ  
Dissertation 

- - - - 

XXxxx xxx วิชาเลือก 
Elective course 

- - 3 3 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 9 10 9 10 
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 8 9 9 10 
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 ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต 
แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

 SC717 103 วิทยาเช้ือราข้ันสูง 
Advanced Mycology 

- - - 2(2-0-4) 

หรือ SC717 104 วิทยาแบคทีเรียข้ันสูง 
Advanced Bacteriology 

- - - 2(2-0-4) 

หรือ SC717 105 วิทยาไวรัส และวิทยาภูมิคุมกันข้ันสูง 
Advanced  Virology and Immunology   

- - - 2(2-0-4) 

 SC717 201 จุลชีววิทยาระดับโมเลกุล 
Molecular Microbiology 

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

 SC718 992 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 2  
Seminar in Microbiology II 

1(1-0-2) 
(ไมนับหนวยกิต) 

1(1-0-2) 
(ไมนับหนวยกิต) 

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

 SC718 996 ดุษฎีนิพนธ  
Dissertation 

8 - - - 

 SC718 997 ดุษฎีนิพนธ  
Dissertation 

- 9 - - 

 SC718 998 ดุษฎีนิพนธ  
Dissertation 

- - 6 - 

 SC718 999 ดุษฎีนิพนธ  

Dissertation 

- - - 2 

 XXxxx xxx วิชาเลือก 
Elective course 

- - - 3 

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 9 10 9 10 
 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 16 18 18 20 

 

 ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต 
แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

 SC718 993 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 3  
Seminar in Microbiology III 

1(1-0-2) 
(ไมนับหนวยกิต) 

1(1-0-2) 
(ไมนับหนวยกิต) 

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

 SC718 996 ดุษฎีนิพนธ  
Dissertation 

8 - - - 

 SC718 997 ดุษฎีนิพนธ  
Dissertation 

- 9 - - 

 SC718 998 ดุษฎีนิพนธ  
Dissertation 

- - 8 - 

 SC718 999 ดุษฎีนิพนธ  
Dissertation 

- - - 4 

 XXxxx xxx วิชาเลือก 
Elective course 

- - - 4 

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 9 10 9 9 
 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 24 27 27 29 

 



 มคอ. 2 

-15- 

 

 ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต 
แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

 SC718 994 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 4  
Seminar in Microbiology IV 

- 1(1-0-2) 
(ไมนับหนวยกิต) 

- 1(1-0-2) 

 SC718 996 ดุษฎีนิพนธ  
Dissertation 

9 - - - 

 SC718 997 ดุษฎีนิพนธ  
Dissertation 

- 9 - - 

 SC718 998 ดุษฎีนิพนธ  
Dissertation 

- - 9 - 

 SC718 999 ดุษฎีนิพนธ  
Dissertation 

- - - 9 

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 9 10 9 10 
 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 33 36 36 39 

 

 ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต 
แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

 SC718 996 ดุษฎีนิพนธ  
Dissertation 

9 - - - 

 SC718 997 ดุษฎีนิพนธ  
Dissertation 

- 10 - - 

 SC718 998      ดุษฎีนิพนธ  
Dissertation 

- - 9 - 

 SC718 999 ดุษฎีนิพนธ  
Dissertation 

- - - 9 

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 9 10 9 9 
 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 42 46 45 48 

 

 ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต 
แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

 SC718 996 ดุษฎีนิพนธ  
Dissertation 

6 - - - 

 SC718 997 ดุษฎีนิพนธ  
Dissertation 

- 10 - - 

 SC718 998 ดุษฎีนิพนธ  
Dissertation 

- - 3 - 

 SC718 999 ดุษฎีนิพนธ  
Dissertation 

- - - 9 

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 6 10 3 9 
 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 48 56 48 57 
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 ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต 
แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

 SC718 997 ดุษฎีนิพนธ  
Dissertation 

- 10 - - 

 SC718 999        ดุษฎีนิพนธ  
Dissertation 

- - - 9 

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน - 10 - 9 
 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม - 66 - 66 

 

 ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต 
แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

 SC718 997 ดุษฎีนิพนธ  
Dissertation 

- 6 - - 

 SC718 999        ดุษฎีนิพนธ  
Dissertation 

- - - 6 

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน - 6 - 6 
 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม - 72 - 72 

 
 

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

**AG117 101 การเกิดโรคพืชและระบาดวิทยา                                             
Plant Pathogenesis and Epidemiology 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

3(3-0-6) 

 ปฏิสัมพันธระหวางพืชกับเช้ือสาเหตุโรคพืช กระบวนการเกิดโรค ปฏิกิริยา
ตอบสนองของพืชตอเช้ือสาเหตุโรค การเปลี่ยนแปลงทางสรีระและพันธุศาสตรของพืช
และเช้ือ และลักษณะทางสัณฐานของเซลลและเน้ือเยื่อท่ีถูกเช้ือเขาทําลาย หลักการของ
วิทยาการระบาดของโรคพืช ปจจัยท่ีมีผลตอพัฒนาการของโรคพืช การประเมินความ
เสียหาย การพยากรณโรค 

Host plant and pathogen interaction, pathogenesis, response reaction 
of host against pathogens, physiological and genetical changes of host and 
pathogen, and morphological change of infected cells and tissues, plant 
disease epidemiological principles, factors affecting plant disease 
development, measurement of plant disease and loss, disease forecasting 

   
**AG117 202 เทคโนโลยีชีวภาพทางวิทยาโรคพืช 

Biotechnology in Plant Pathology 

เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

3(3-0-6) 

 คํานิยามและขอบเขตของเทคโนโลยีชีวภาพ การประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพ
ในทางวิทยาโรคพืชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช 

Definition and scope of biotechnology, application of biotechnology 
in plant pathology to improve plant productivities 

   
**AG 117 301   โรคของพืชเศรษฐกิจและการจัดการ                                                       3(2-3-5) 
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Diseases of Economic Crops and Management 
เง่ือนไขของรายวิชา :   ไมม ี

ระบบการปลูกและการเขตกรรมของพืชเศรษฐกิจ ลักษณะอาการ
และสาเหตุโรค ผลกระทบทางเศรษฐกิจ และการจัดการโรคหลักของพืช
เศรษฐกิจ ยุทธศาสตรและหลักการควบคุมโรค การควบคุมโรคดวยวิธีการ
ตางๆ และความคุมคาในการจัดการโรค  

Cropping system and cultural practices of economic 
crops, symptoms and causal agents of major diseases of 
economic crops, economic impact, and disease management, 
control strategies and principles, potential control measures, 
and economic aspects of disease management. 

   
**AG117 401 วิทยาเห็ดราพืช 

Phytomycology 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

3(2-3-5) 

 ชีววิทยาของเช้ือราสาเหตุโรคพืช ลักษณะทางสัณฐานวิทยา นิเวศวิทยา 
พันธุกรรม วงจรชีวิต และวงจรการทําใหเกิดโรคของเช้ือท่ีเปนตัวแทนระดบัสกุลและชนิด 

Biology of plant pathogenic fungi, morphology, ecology, genetic, life 
cycle, and disease cycle of representative genera and species 

   
**AG117 402 วิทยาแบคทีเรียพืช 

Phytobacteriology 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

3(2-3-5) 

 อาการโรคท่ีเกิดจากเช้ือแบคทีเรีย ลักษณะโครงสรางระดับโมเลกุลของ
องคประกอบ เซลลแบคทีเรีย บทบาทตอการเขาทําลายและกระบวนการทําใหเกิดโรค 
การจําแนกชนิดและชีววิทยาของเช้ือสาเหตุโรคพืช นิเวศวิทยาและการแพรระบาด 
หลักการปองกันกําจัด และกรณีศึกษาโรคพืชท่ีเกิดจากเช้ือแบคทีเรีย 

Symptoms of bacterial plant diseases, molecular structure of 
bacterial cell components and their roles on infection process and 
pathogenesis, taxonomy and biology of plant pathogenic bacteria, their 
ecology and epidemic, control measures and case study of bacterial plant 
diseases 

   
**AG117 403 วิทยาไวรัสพืช 

Plant Virology 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

3(2-3-5) 

 องคประกอบและหนาท่ีขององคประกอบของอนุภาคไวรัสพืช ลักษณะโครงสราง
ของอนุภาค การถายทอด การเพ่ิมปริมาณ การเคลื่อนยายภายในพืช การทําใหเกิดโรค 
การเรียกช่ือและจัดหมวดหมูความหลากหลายและนิเวศวิทยาของไวรัสพืช หลักการ
ปองกันกําจัดโรคพืชท่ีเกิดจากไวรัส วิธีการท่ีใชในการศึกษาวิจัยทางดานวิทยาไวรัสพืช 

Detailed functions and components of plant viral particle, structure, 
transmission, replication, movement within the host plant, pathogenesis, 
nomenclature and classification, variation and ecology, principles of plant 
viral disease control, research methodology in plant virology 

**AG117 405 พันธุศาสตรและสรีรวิทยาของเช้ือรา  3(2-3-5) 
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Genetics and Physiology of Fungi 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

 พันธุศาสตรของเช้ือรา การแปรปรวนทางพันธุกรรมโดยการสืบพันธุแบบอาศัย
เพศและไมอาศัยเพศ และผลกระทบตอความสามารถในการทําใหเกิดโรค องคประกอบ
และโครงสรางของเซลลการเจริญเติบโต การตานทานสารเคมี กระบวนการเมแทโบลิซึม 
เอนไซม และสารพิษ การพักตัวของสปอร การเปนปรสิต และการอยูรวมกันกับสิ่งมีชีวิต
อ่ืนๆ ของเช้ือ 

Fungal genetics, genetic variation of fungi through sexual and asexual 
reproductions and their effects on pathogenicity, fungal cell component 
and structure, growth, resistance to toxic chemicals, metabolism, enzymes 
and toxins, spore dormancy, parasitism and mutualistic symbionts of fungi 

 
**AG117 502    วิทยาโรคหลังเก็บเก่ียวของผักและผลไม 

Post-harvest Pathology of Vegetables and Fruits 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

3(2-3-5) 

 ความสําคัญและวิธีการประเมินความเสียหายของโรคผักและผลไมหลังการเก็บ
เก่ียว  ลักษณะความเสียหาย อาการโรคและสาเหตุ ปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาการของ
โรค หลักการ และมาตรการควบคุมความเสียหายของโรคหลังการเก็บเก่ียว 

Significance and loss assessment of post-harvest diseases of 
vegetables and fruits, types of damage, symptoms and causal agent, factors 
affecting disease development and control measures of post-harvest 
diseases 

   
**AG129 761 จุลชีววิทยาของดินข้ันสูง 

Advanced Soil Microbiology 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

3(2-3-5) 

 หลักการจุลชีววิทยาทางดิน วิทยาการข้ันสูงเก่ียวกับเทคโนโลยีไรโซเบียม ปุยพืช
สด สาหราย การใชแหนแดงเปนปุยพืชสดในนาขาว จุลินทรียท่ีมีประสิทธิภาพและการใช
ประโยชนปุยนํ้าชีวภาพ จุลินทรียกลุมท่ีชวยในการเจริญเติบโตของพืช จุลินทรียกลุมยอย
สลายและเพ่ิมความเปนประโยชนของธาตุโพแทสเซียมและ ฟอสฟอรัส และ ไมคอรไรซา 

Principles of soil microbiology and advances in rhizobium 
technology, green manures, bio-fertilizer, utilization of Azolla as green 
manure in paddy cultivation, use of effective microorganisms, liquid bio-
fertilizer, plant growth promoting rhizobacteria, potassium and phosphorus 
solubilizing microorganisms and mycorrhiza 

   
**AG147 001 วิธีวิจัยทางดานพืชศาสตร 

Research Methods in Plant Science 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

3(2-3-5) 

 แผนการทดลองแบบตางๆ ท่ีจําเปนตองใชในการวิจัยทางดานพืชศาสตร การ
วางแผนการทดลองและการดําเนินงานวิจัย การประยุกตใชคอมพิวเตอรในการจัดการ
ขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการแปลผล ตลอดจนการรายงานผลการทดลอง 

Experimental designs in plant science research, planning and 
conducting experiments, application of computer in experimental data 
processing and analyzing, results interpretation and presentation 
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**AG147 401 ธาตุอาหารของพืชและเมแทบอลิซึม 

Plant Nutrition and Metabolism 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

3(3-0-6) 

 ธาตุอาหารท่ีจําเปนตอการเจริญเติบโตของพืชช้ันสูง กลไกการดูดอาหารทางราก 
การดูดอาหารทางอวัยวะสวนใบ การแปรสภาพอาหารเพ่ือใชประโยชน การเคลื่อนยาย
ธาตุอาหาร บทบาททางสรีรวิทยาและชีวเคมีของแรธาตุอาหารหลักและแรธาตุอาหาร
รองในการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช การประเมินความตองการแรธาตุอาหาร
พืชโดยอาศัยเทคนิคการดูดซึมและการเคลื่อนท่ีของแรธาตุอาหาร การปองกันและแกไข
การขาดธาตุอาหารของพืช 

Essential elements for higher plants, mechanisms of nutrient uptake 
via root and leaf, nutrient assimilation, nutrient translocation, physiological 
and biochemical roles of major and minor elements in plant growth and 
developments, concept and methods in determining plant nutrient 
requirement using nutrient absorption and nutrient translocation patterns, 
managements in correction of nutrient deficiency in crop plants 

   
**SC717 101 จุลชีววิทยาข้ันสูง 

Advanced Microbiology 
เง่ือนไขของรายวิชา : เปนรายวิชาท่ีตองเรียนรวมกับ SC717 102 

2(2-0-4) 

 ความรูในเชิงลึกในดานอนุกรมวิธาน เมแทบอลิซึม ผลกระทบทางสิ่งแวดลอม 
การควบคุมการเจริญ พันธุศาสตรของแบคทีเรีย เช้ือรา สาหราย และไวรัส 

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

   
**SC717 102 จุลชีววิทยาประยุกตข้ันสูง 

Advanced Applied Microbiology 
เง่ือนไขของรายวิชา : เปนรายวิชาท่ีตองเรียนรวมกับ SC717 101 

2(2-0-4) 

 การประยุกตใชจุลินทรียทางดานพลังงาน อาหาร การเกษตร สิ่งแวดลอม 
อุตสาหกรรม การแพทย และ จรรยาบรรณวิชาชีพทางจุลชีววิทยา 

Applications of microorganisms in energy, food, agriculture, 
environment,   industry, medicine, and professional ethics in microbiology 

   
**SC717 103      วิทยาเช้ือราข้ันสูง 

Advanced Mycology 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

2(2-0-4) 

 การเจริญและพัฒนาการ กระบวนการสืบพันธุ อนุกรมวิธาน สรีรวิทยา       พันธุ
ศาสตรของเช้ือรา และ ความสัมพันธของเช้ือราตอสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ 

Growth and development, reproductive process, taxonomy, 
physiology, genetic of fungi and relationship of mold with other organisms 

   
   
**SC717 104 วิทยาแบคทีเรียข้ันสูง  

Advanced Bacteriology 
2(2-0-4) 
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เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 กําเนิดสิ่งท่ีมีชีวิต แผนภูมิวงศวานวิวัฒนาการของแบคทีเรีย เนคกริแบคทีเรีย     

โพสสิแบคทีเรีย และ นีโอแบคทีเรีย การบงเอกลักษณแบคทีเรียโดยวิธีหลากหลาย วิธี
ดั้งเดิม เทคนิคระดับโมเลกุล และวิธีทางเคมี การติดตอสื่อสารกันระหวางเซลลแบคทีเรีย 
คลัวลัมเซนสซิ่ง การปรับตัวของเซลลแบคทีเรีย การสังเคราะหแสง การควบคุมและการ
แสดงออกของจีนในแบคทีเรีย และการตกแตงสารพันธุกรรมของแบคทีเรีย  การปรับปรุง
สายพันธุเพ่ือเพ่ิมผลผลิต การบงเอกลักษณและการใชประโยชนจาก            แอคติโน
มัยซีทิส 

Origin of life, bacteria phylogenetric tree, negribacteria, posibacteria 
and neomura, polyphasic bacterial identification, conventional method, 
molecular techniques and chemical techniques, bacterial cell 
communication, quarum sensing, bacterial cell adaptation, photosynthesis, 
bacterial gene regulation and expression, bacterial gene manipulation, 
improvement of bacterial strains for over production, identification of 
actinomycetes and their application 

   
**SC717 105 วิทยาไวรัส และวิทยาภูมิคุมกันช้ันสูง 

Advanced Virology and Immunology 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

2 (2-0-4) 

 การเพ่ิมจํานวนของไวรัส การควบคุมไวรัส การตรวจวินิจฉัยไวรัสทาง
หองปฏิบัติการ ไวรัสกับมะเร็ง พยาธิของไวรัส พันธุศาสตรและวิวัฒนาการระดับโมเลกุล
ของไวรัสอุบัติใหม การออกแบบวัคซีน ภูมิตานทานของรางกายตอการติดเช้ือไวรัส 

Multiplication of virus, control of virus, laboratory diagnosis of virus, 
viruses and cancer, viral pathogenesis, genetics and molecular evolution of 
emerging viruses, vaccine design, host defense against viral infection 

   
**SC717 201 จุลชีววิทยาระดับโมเลกุล 

Molecular Microbiology 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

2(2-0-4) 

 จุลชีววิทยาระดับโมเลกุลของการแสดงออกของจีนในจุลินทรียและไวรัสทําลาย
แบคทีเรีย การตอบสนองทางดานพันธุกรรมตอสภาพความเครียดในสิ่งแวดลอม การ
แสดงออกของจีนของแบคทีเรียท่ีตอบสนองตอสิ่งแวดลอมท่ีใหอาศัย การกล้ําเชิงโมเลกุล
ของตัวกําหนดศักยภาพกอโรค ความหลากหลายทางโมเลกุลของจุลินทรีย การปฏิบัติ
ทางเจเนติกท้ังในหลอดทดลองและในตัวของจุลินทรีย การถายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมและวิวัฒนาการระดับโมเลกุล และหัวขอปจจุบันทางจุลชีววิทยาระดับโมเลกุล 

Molecular microbiology of gene expression in microorganisms and 
bacteriophage, genetic responses to environmental stress, bacterial gene 
expression in response to the host environment, molecular modulation of 
virulence determinants, molecular biodiversity of microorganisms, in vivo 
and in vitro genetic manipulation of microorganisms, genetic information 
transfer and molecular evolution, and current topics in molecular 
microbiology 

 
**SC717 301 เอนไซมจากจุลินทรียข้ันสูง 

Advanced Microbial Enzyme 
3(2-3-5) 
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เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 ความรูท่ัวไป คุณสมบัติในการเปนตัวเรง การกําหนดช่ือ การจัดหมวดหมูและ

ความจําเพาะของเอนไซม ชนิดของความจําเพาะ บริเวณเรงและกิจกรรมของเอนไซม 
เอนไซมจากจุลินทรีย การทําเอนไซมใหบริสุทธ์ิ จลนพลศาสตรและผลของตัวยับยั้งตอ
การทํางานของเอนไซม การตรึงรูปเอนไซมจากจุลินทรียและการประยุกตใช 

General knowledge, catalytic properties, nomenclature, classification 
and specificity of enzyme, types of specificity, active sites and enzyme 
activities, enzymes from microorganism, enzyme purification, enzyme 
kinetics and affect of enzyme inhibitor, immobilized microbial enzyme and 
their applications 
 

**SC717 302 วิศวกรรมโปรตีน 
Protein Engineering 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

3(3-0-6) 

 หลักการวิศวกรรมโปรตีน โครงรูปของโปรตีน การทํานายโครงสรางของโปรตีน
จากลําดับกรดอะมิโน ขอมูลการแสดงออกของโปรตีนท่ีสรางข้ึนในจุลินทรีย การ
ออกแบบโปรตีนท่ีประกอบดวยกรดอะมิโนท่ีไมพบในธรรมชาติ โครงสรางและหนาท่ีของ
โปรตีนท่ีเกิดจากการออกแบบ หลักการของความเสถียรของโปรตีน วิศวกรรมโปรตีนเพ่ือ
ความเสถียร คอมบิเนทอเรียลฟาจดีสเพล และการประยุกตในทางอุตสาหกรรมสําหรับ
วิศวกรรมโปรตีน 

Principles of protein engineering, protein conformation, predicting 
the conformation of proteins from amino acid sequence data, expression of 
engineered proteins in microorganisms, protein design with unnatural amino 
acids, structural and functional consequences for protein design, principles 
of protein stability, protein engineering for stability, combinatorial phage 
display, and industrial applications of protein engineering 

   
**SC717 303 จุลชีววิทยาทางความปลอดภัยดานอาหาร  

Microbiology in Food Safety 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

3(3-0-6) 

 ความปลอดภัยของอาหาร การเจ็บปวยท่ีมีสาเหตุจากอาหาร จุลินทรียท่ีพบใน
อาหาร จุลินทรียกอโรคอาหารเปนพิษ  วิธีการตรวจสอบ  การจัดการเรื่องความปลอดภยั
ของอาหาร  เกณฑทางดานจุลชีววิทยา การประเมนิความเสี่ยงทางดานจุลชีววิทยา การ
ควบคุมและอํานาจหนาท่ีในเรื่องความปลอดภัยดานอาหาร 

Food safety, food- borne illness, microbial flora of food, food 
poisoning microorganism, method of detection, food safety management, 
microbiological criteria, microbiological risk assessment, regulation and 
authorities in food safety 
 

**SC717 304 เทคโนโลยีการหมักจากจุลินทรีย 
Microbial Fermentation Technology 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

3(3-0-6) 

 หลักการของกระบวนการหมักจากจุลินทรีย  วัตถุดิบและอาหารเลี้ยงเช้ือ การ
เตรียมเช้ือตั้งตน ประเภทของการหมัก  จลนพลศาสตรของการหมัก  ถังหมักและการ
ออกแบบ การทําใหปราศจากเช้ือ  การกวน  การใหอากาศและการผสมผสาน  การเก็บ
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เก่ียวผลิตภัณฑและการทําใหบริสุทธ์ิ  ผลิตภัณฑจากการหมักในระดับอุตสาหกรรมและ
เศรษฐศาสตรการหมัก 

Principle of microbial fermentation processes, raw material and 
culture medium, preparation of starter culture, fermentation types, 
fermentation kinetics, fermantor and design, sterillzation, agitation, aeration 
and mixing, product recovery and purification, industrial fermented products 
and fermentation economic 

   
**SC717 305 เทคโนโลยีเช้ือเพลิงชีวภาพจากจุลินทรียข้ันสูง 

Advanced Microbial Biofuel Technology 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

2(2-0-4) 

 หลักการและเทคโนโลยีของการผลิตพลังงานทดแทนและเช้ือเพลิงชีวภาพจาก
จุลินทรีย กระบวนการผลิตและการเก็บเก่ียวรวมท้ังการใชประโยชนของเช้ือเพลิงชีวภาพ
จากจุลินทรีย การผลิตแอลกอฮอลชีวภาพ การผลิตไบโอดีเซลจากนํ้ามันจากจุลินทรีย 
ไฮโดรเจนชีวภาพ กาซชีวภาพ เซลลเช้ือเพลิงจุลินทรีย และผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจาก
การผลิตและการใชเช้ือเพลิงชีวภาพ 

Principle of renewable energy and microbial fuel production 
technology, microbial biofuel production process, downstream process and 
application of microbial biofuel, bioalcohol production, biodiesl production 
from microbial oil, biohydrogen, biogas, microbial fuel cell and 
environmental impacts form biofuel production and consumption 

   
**SC717 306 จุลชีววิทยาประยุกตและเทคโนโลยีชีวภาพ 

Applied Microbiology and Biotechnology 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

2(2-0-4) 

 จุลินทรียกับเทคโนโลยีชีวภาพ การประยุกตใชจุลินทรียกับวิทยาศาสตรอาหาร 
เอนไซมจากจุลินทรียเพ่ือการกําจัดของเสียจากอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการฟนฟู
สิ่งแวดลอมทางชีวภาพดวยจุลินทรีย การควบคุมเช้ือกอโรคในพืชแบบชีววิธี การควบคุม
เช้ือกอโรคในมนุษย สารพันธุกรรมและโปรตีนของจุลินทรีย เทคโนโลยียีสตทูไฮบริด 
หัวขอปจจุบันทางจุลชีววิทยาประยุกตและเทคโนโลยีชีวภาพ 

Microorganisms and biotechnology, applications of microorganisms in 
food science, microbial enzymes used for industrial waste treatment, 
microbial bioremediation technology biocontrol of plant pathogens, control 
of human pathogens, microbial genomics and proteomics, yeast two hybrid 
technology, current topics in applied microbiology and biotechnology 

   
**SC717 401 เช้ือราไมคอรไรซา 

Mycorrhizal Fungi 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

3(3-0-6) 

 คําจํากัดความและชนิดของไมคอรไรซา นิเวศวิทยา สรีรวิทยาและหนาท่ีของ   ไม
คอรไรซา เช้ือราไมคอรไรซาอารบัสคูลาร เอคโตไมคอรไรซา ไมคอรไรซาในพืชกลุม   อิริ
คาเลส ออรคิดไมคอรไรซา เทคนิคท่ีใชศึกษาไมคอรไรซา ปฎิสัมพันธของไมคอรไรซาตอ
สิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ในดิน การประยุกตใชไมคอรไรซา 

Definition and types of mycorrhizas, ecology, physiology and 
function of mycorrhizas, arbuscular mycorrhizal fungi, ectomycorrhizas, 
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mycorrhizas in Ericales, orchid mycorrhizas, techniques in mycorrhizal 
studies, interaction of mycorrhizal fungi with other soil organisms, 
applications of mycorrhizal fungi 

   
**SC717 501 จุลชีววิทยาดานสิ่งแวดลอมข้ันสูง  

Advanced Environmental Microbiology 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

3(3-0-6) 

 นิเวศวิทยาของจุลินทรียและการคัดเลือกโดยสิ่งแวดลอม บทบาทของจุลินทรีย 
ในระบบนิเวศนของนํ้าและดิน กระบวนการของจุลินทรียท่ีเก่ียวของกับวัฏจักรของธาตุ
ทางเคมีธรณีชีวภาพ จุลินทรียในอากาศ ความหลากหลายทางดานปริมาณและคุณภาพ
ของจุลินทรียและการตรวจติดตามกลุมประชากรของจุลินทรีย บทบาทของการตรวจ
ติดตามจีนในการศึกษาสิ่งแวดลอม การบําบัดสารมลพิษทางชีวภาพ กระบวนการของ
จุลินทรียท่ีเก่ียวของกับการบําบัดนํ้าเสีย จุลชีววิทยาของขยะฝงกลบและปุยหมัก การ
ควบคุมโดยจุลินทรีย 

Microbial ecology and environmental selection, role of 
microorganisms in aquatic and terrestrial ecosystems, microbial processes 
involved in biogeochemical cycles, air-borne microorganisms, qualitative 
and quantitative microbial diversity and tracking of microbial communities, 
role of gene probes in environmental studies, bioremediation of polluted 
compounds, microbial processes involving waste water treatment, landfill 
and composting microbiology, microbial control 

   
**SC717 702 ระเบียบวิธีวิจัยทางจุลชีววิทยา 

Research Methods in Microbiology 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

2(1-3-5) 

 หลักการและระเบียบการวิจัยทางวิทยาศาสตร การวิจัยพ้ืนฐานและการวิจัย
ประยุกตทางจุลชีววิทยาข้ันสูง และสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ ฝกปฏิบัติการออกแบบการ
ทดลองและการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ การเขียนโครงการวิจัย และการนําเสนอผลงาน
ในรูปแบบตางๆ เทคนิคการทําวิจัยทางหองปฏิบัติการดานจุลชีววิทยา และสาขาท่ี
เก่ียวของ 

Principle and methodology in scientific research, basic and applied 
research in advance microbiology and related fields, practice in 
experimental design and statistical analysis, proposal writing and various 
research presentations patterns, research technique in microbiology 
laboratory, principle and technique for microbiological research and related 
fields 

   
**SC717 703 หัวขอเรื่องปจจุบันทางจุลชีววิทยา 

Current Topics in Microbiology 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

1(1-0-2) 

 การอภิปรายเก่ียวกับหัวขอปจจุบันทางจุลชีววิทยาข้ันสูง หรือสาขาวิชาท่ี
เก่ียวของ 

Discussion on advanced current topics in microbiology or related 
areas 
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**SC717 704 การใชเครื่องมือสําหรับจุลชีววิทยาข้ันสูง 
Instrument Usages for Advanced Microbiology 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

2(1-3-5) 

 หลักการท่ัวไป องคประกอบหลัก และการฝกปฏิบัติการใชเครื่องมือตางๆ ถัง
หมัก เครื่องสกัดสาร เครื่องเจลดาล แกสโครมาโทกราฟฟ โครมาโตกราฟฟชนิดของเหลว
สมรรถนะสูง เครื่องวิเคราะหสารกัมมันตภาพรังสีแบบของเหลวงานแสง เครื่องวิเคราะห
ลําดับดีเอ็นเอดวยมือ เครื่องปฏิกิริยาลูกโซเพ่ิมดีเอ็นเอ และเจลอิเล็กโทรโฟริซีส 

General principle, major components, and practice in instrument 
operation of fermentor, soxhlet extractor, Kjeldahl, gas chromatography, 
high performance liquid chromatography, liquid scintillation analyzer, 
manual DNA sequencer, polymerase chain reaction, and gel electrophoresis 

   
**SC718 991 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1 

Seminar in Microbiology I 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

1(1-0-2) 

 การเลือกหัวขอสัมมนา การสืบคนวรรณกรรม การนําเสนอและวิจารณงานวิจัย
ในหัวของานวิจัยท่ีเก่ียวของทางจุลชีววิทยา 

Selection of seminar topic, literature search, presentation and 
discussion on research work in related research topics in microbiology 

   
**SC718 992 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 2 

Seminar in Microbiology  II 
เง่ือนไขของรายวิชา : 327 991 

1(1-0-2) 

 การเลือกหัวขอสัมมนา การสืบคนวรรณกรรม การนําเสนอและวิจารณงานวิจัย
ในหัวของานวิจัยท่ีเก่ียวของทางจุลชีววิทยา 

Selection of seminar topic, literature search, presentation and 
discussion on research work in related research topics in microbiology 

   
**SC718 993 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 3 

Seminar in Microbiology III 
เง่ือนไขของรายวิชา : 327 992 

1(1-0-2) 

 การเลือกหัวขอสัมมนา การสืบคนวรรณกรรม การนําเสนอและวิจารณงานวิจัย
ในหัวของานวิจัยท่ีเก่ียวของทางจุลชีววิทยา 

Selection of seminar topic, literature search, presentation and 
discussion on research work in related research topics in microbiology 

   
**SC718 994 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 4 

Seminar in Microbiology  IV 
เง่ือนไขของรายวิชา : 327 993 

1(1-0-2) 

 การเลือกหัวขอสัมมนา การสืบคนวรรณกรรม การนําเสนอและวิจารณงานวิจัย
ในหัวของานวิจัยท่ีเก่ียวของทางจุลชีววิทยา 

Selection of seminar topic, literature search, presentation and 
discussion on research work in related research topics in microbiology 

   
**SC718 995 ปญหาพิเศษทางจุลชีววิทยา 1(0-3-2) 
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Special Problem in Microbiology 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

 การศึกษาเฉพาะบุคคล การคนควาและทดลองในหัวขอทางจุลชีววิทยาตามความ
สนใจของนักศึกษาภายใตความดูแลของอาจารยท่ีปรึกษา 

Individual study, experimental investigation on topic in microbiology 
in accordance with student interest under the supervision of the supervisor 

   
**SC718 996 ดุษฎีนิพนธ 

Dissertation 
48 หนวยกิต 

 เง่ือนไขของรายวิชา :  โดยความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ 
 การทําวิจัยและเขียนรายงานการวิจัยเฉพาะเรื่องทางดานจุลชีววิทยา โดยอยูใน

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

of microbiology under the supervision of the dissertation advisory 
committee 

   
**SC718 997 ดุษฎีนิพนธ  

Dissertation 
72 หนวยกิต 

 เง่ือนไขของรายวิชา :  โดยความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ 
 การทําวิจัยและเขียนรายงานการวิจัยเฉพาะเรื่องทางดานจุลชีววิทยา โดยอยูใน

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

of microbiology under the supervision of the dissertation advisory 
committee 

   
**SC718 998 ดุษฎีนิพนธ 

Dissertation 
36 หนวยกิต 

 เง่ือนไขของรายวิชา :  โดยความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ 
 การทําวิจัยและเขียนรายงานการวิจัยเฉพาะเรื่องทางดานจุลชีววิทยา โดยอยูใน

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

of microbiology under the supervision of the dissertation advisory 
committee 

 
**SC718 999 ดุษฎีนิพนธ 

Dissertation 
48 หนวยกิต 

 เง่ือนไขของรายวิชา :  โดยความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ 
 การทําวิจัยและเขียนรายงานการวิจัยเฉพาะเรื่องทางดานจุลชีววิทยา โดยอยูใน

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

of microbiology under the supervision of the dissertation advisory 
committee 

   
**SC817 701 ชีวเคมีสําหรับบัณฑิตศึกษา 1  

Biochemistry for Graduate Study I 
3(3-0-6) 
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เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 โครงสรางและบทบาทพ้ืนฐานของชีวโมเลกุลหลัก โปรตีน เทคนิคสําหรับการ

วิเคราะหโครงสรางและสมบัติทางกายภาพของโปรตีน เอนไซม ไบโอเอเนอรเจติกส      
เมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต เมแทบอลิซึมของลิพิด เมแทบอลิซึมของกรดอะมิโน     
เมแทบอลิซึมของนิวคลีโอไทด บทบาททางชีวเคมีของวิตามิน เกลือแรจําเปน 
Structure and function of major biomolecules, protein, techniques for 
protein structure and physical properties analysis, enzymes, bioenergetics, 
metabolism of carbohydrate, metabolism of lipid, metabolism of amino 
acid, metabolism of nucleotide, biochemical roles of fat- and water-soluble 
vitamins, essential inorganic elements 

   

**SC817 702 ชีวเคมีสําหรับบัณฑิตศึกษา 2 
Biochemistry for Graduate Study II 

3(3-0-6) 

 เง่ือนไขของรายวิชา :  328 701 หรือตองไดรับอนุญาตจากภาควิชา/
กรรมการหลักสูตรกอน 

 

 การถายแบบดีเอ็นเอและอารเอ็นเอ การแสดงออกของจีน การควบคุมการ
แสดงออกของจีน การกลายของดีเอ็นเอและการซอมแซม การจัดเรียงใหมของจีน 
หลักการของโปรตีนวิศวกรรม ชีวเคมีของฮอรโมน การสื่อสารของเซลล การมวนตัวของ
โปรตีน ปฏิสัมพันธระหวางโปรตีน 

DNA and RNA replication, gene expression, gene expression 
regulation, DNA mutation and repair, gene rearrangement, protein 
engineering, biochemistry of hormone, cell signaling, protein folding, 
protein-protein interaction 

 
**SC817 731 เทคโนโลยีพีซีอาร 

PCR Technology 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

2(2-0-4) 

 
 
 

ทฤษฎีและหลักการของเทคนิคพีซีอาร ปจจัยท่ีมีผลตอการทําพีซีอาร ชนิดและ
หลักการของเครื่องเทอรโมไซเคลอร การออกแบบไพรเมอร หลักการและการใชเทคนิค 
พีซีอารข้ันสูง 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 

   
**TE027 761 เทคโนโลยีสําหรับยีน 

Gene Technology 
เง่ือนไขของรายวิชา :  ไมม ี

3(3-0-6) 

 โครงสรางและการสังเคราะหกรดนิวคลีอิคท่ีทําหนาท่ีเปนสารพันธุกรรม เทคนิค
ท่ีสําคัญทางพันธุวิศวกรรม การโคลนยีน การเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอหรือยีนท่ีตองการดวย
ปฏิกิริยาลูกโซพอลิเมอเรส การคนหาและเตรียมช้ินสวนดีเอ็นเอท่ีมียีนท่ีตองการนํามา
โคลน การเตรียมดีเอ็นเอพาหะและเซลลเจาบาน การสงถายยีนเขาสูเซลลเจาบาน 
เทคนิคท่ีใชในการตรวจติดตามเซลลเจาบานท่ีไดรับดีเอ็นเอสายผสม การตรวจสอบลําดบั
นิวคลีโอไทด และการประยุกตใชเพ่ือการตรวจสอบและวิเคราะหโดยอาศัยสารรังสีหรือ
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เอนไซมในการติดฉลาก การควบคุมความปลอดภัยในการใชสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม
ในเทคโนโลยีชีวภาพ 

 Structure and synthesis of nucleic acids as genetic material; 
important techniques in genetic engineering, gene cloning, DNA or gene 
amplification by polymerase chain reaction (PCR), identification and 
preparation of a gene of interest which is desired to be cloned, preparation 
of cloning vector and host cell, gene transfer method, screening techniques 
for the desired clones, DNA sequencing and application of radioactive 
materials and enzymes labeled for detection and analytical processes; 
safety regulations for the use of genetically modified organisms in 
biotechnology 

 
**TE027 762 

 
ปฏิบัติการเทคโนโลยีสําหรับยีน 
Gene Technology Laboratory 
เง่ือนไขของรายวิชา : TE 027 761 หรือรายวิชาควบ TE 027 761 

 
1(0-3-1) 

 

เทคนิคท่ีสําคัญทางพันธุวิศวกรรมเพ่ือใหสอดคลองกับเน้ือหาในวิชาเทคโนโลยี
สําหรับยีน (TE 027 761) เชนการสกัดโครโมโซม พลาสมิด อารเอ็นเอ จากสิ่งมีชีวิต การ
วิเคราะหกรดนิวคลีอิกโดยการวัดคาการดูดกลืนแสงโดยใชสเปคโตรโฟโตมิเตอร และอะ
กาโรสเจลอิเล็กโตรโฟริซิส  การเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอหรือยีนท่ีตองการดวยปฏิกิริยาลูกโซ
พอลิเมอเรส การตัดตอดีเอ็นเอ การนําดีเอ็นเอสายผสมเขาสูเซลลเจาบาน การตรวจ
ติดตามเซลลเจาบานท่ีไดรับดีเอ็นเอสายผสม เทคนิคการถายโอนดีเอ็นเอ อารเอ็นเอ และ
โปรตีนสูเมมเบรน  

Genetic engineering laboratory techniques in line with the content 
of the Gene Technology course (TE 027 761) such as chromosomal DNA, 
plasmid and RNA extraction, nucleic acid analysis using spectrophotometer 
and agarose gel electrophoresis, DNA or gene amplification by polymerase 
chain reaction (PCR), gene cloning, transformation of recombinant DNA, 
screening techniques for the desired clones, Southern, Northern and 
Western blotting techniques 

   
**TE027 765 เทคโนโลยีของเอนไซมและเซลล 

Enzyme and Cell Technology 
เง่ือนไขของรายวิชา :  ไมม ี

3(3-0-6) 

 ความสําคัญของเซลลและเอนไซมในการเปนตัวเรงทางชีวภาพ กระบวนการผลิต
เอนไซมจากเซลล จุลินทรีย พืช สัตว การแยกและการทําเอนไซมใหบริสุทธ์ิ การศึกษา
โครงสรางของเอนไซม คุณสมบัติทางกายภาพและจลนพลศาสตรของเอนไซมการตรึง
เซลลและเอนไซม การนําเทคนิคทางอณูชีววิทยามาใชในการดัดแปรเอนไซม การนํา
เซลลและเอนไซมไปใชในดานอุตสาหกรรม ดานการวิเคราะห ไบโอเซนเซอร และทาง
พันธุวิศวกรรม 

The importance of cells and enzymes used as biocatalyst, processes 
of enzyme production from microbial, plant and animal cells, isolation and 
purification of enzyme, structure, function and kinetic properties of 
enzymes, immobilized cells and enzymes, the use of molecular biology 
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techniques to modify enzymes, use of cells and enzyme in industry, 
analyses, biosensors and genetic engineering 

   
**TE027 771 กระบวนวิชาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

Aspects of Biotechnology 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

3(3-0-6) 

 ชนิดและคุณลักษณะของตัวเรงชีวภาพ เทคโนโลยีการหมัก เทคโนโลยีของ       ดี
เอนเอสายผสมจีโนมและไบโออินฟอรมาติค วิศวกรรมโปรตีน เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร 
เทคโนโลยีชีวภาพดานพืช เทคโนโลยีชีวภาพสัตว เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทยและ
เภสัชศาสตร เทคโนโลยีชีวภาพดานสิ่งแวดลอม การประเมินเศรษฐศาสตรของ
กระบวนการชีวภาพ มุมมองดานกฎหมายและสาธารณะ 

Types and properties of biocatalysts, fermentation technology, 
recombinant DNA technology, genome and bioinformatics, protein 
engineering, food biotechnology, plant biotechnology, animal 
biotechnology, medical and pharmaceutical biotechnology, environmental 
biotechnology, economic evaluation of bioprocesses, legal and publics 

 
**TE027 773 เทคโนโลยีของชีวมวลและชีวพลังงาน 

Biomass and Bioenergy Technology 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

3(3-0-6) 

 เทคโนโลยีชีวมวลและชีวพลังงาน เปนเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกหรือพลังงาน
ทดแทน เพ่ือการผลิตและการใชประโยชนจากชีวมวลและพลังงานชีวมวล ศักยภาพของ
แหลงพลังงานชีวมวลประเภทตางๆ เทคโนโลยีการแปรรูปชีวมวล เทคโนโลยีการผลิต
เช้ือเพลิงแข็งชีวภาพเทคโนโลยีการผลิตเช้ือเพลิงเหลวชีวภาพ เทคโนโลยีการผลิต
เช้ือเพลิงกาซชีวภาพ เทคโนโลยีการแปรรูปชีวมวลทางความรอนเพ่ือการผลิตพลังงาน 
กรณีศึกษาโรงงานนํารองหรือโรงงานตนแบบทางเทคโนโลยีชีวมวลและชีวพลังงาน การ
วิเคราะหทางเศรษฐศาสตรและการตลาด และรวมถึงการประเมินผลกระทบทางพลังงาน
และสิ่งแวดลอมของโครงการท่ีเก่ียวของ 

Biomass and bioenergy technology as the alternatives for renewable 
energy production and utilization of biomass and biomass energy, the 
potential of biomass resources, biomass technology conversion, production 
technology of solid biofuels, production technology of liquid biofuels, 
production technology of biogas fuels, thermal conversion technologies for 
biomass energy, the case studies of pilot plants of biomass and bioenergy 
technology, economics and market analysis, and including energy and 
environmental impact assessments 

   
**692 742 นวัตกรรมของผลิตภัณฑทางชีวภาพ 

Biological Product Innovation 
3(3-0-6) 

 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี  
 นวัตกรรมของผลิตภัณฑและกระบวนทางชีวภาพ ความสัมพันธของการวิจัยและ

พัฒนากับนวัตกรรม การประเมินคุณคาของนวัตกรรมผลิตภัณฑและกระบวนการทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ พรอมตัวอยางของกรณีศึกษา 
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 Innovation of products and processes in biotechnology, relationship of 
research and development with innovation, evaluation of values of 
innovation products and processes including case studies 

   
**697 720 จุลชีววิทยาอาหารข้ันสูง 

Advanced Food Microbiology 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

3(3-0-6) 

 เทคนิคการวิเคราะหจุลินทรียแบบรวดเร็วและอัตโนมัติ วิธีนับจํานวนและ จําแนก
จุลินทรียตางๆ การประยุกตใชสารพิษจากแบคทีเรียเพ่ือการวิเคราะหจุลินทรีย การ
วิเคราะห จุลินทรียแบบรวดเร็วในอาหารท่ีมีความเสี่ยงสูง ไดแก อาหารทะเลเน้ือสัตว 
สัตวปกและปลา การวิเคราะห จุลินทรียแบบรวดเร็วของผลิตภัณฑธัญพืช และการ
ตรวจสอบ จุลินทรียท่ีเปนโรคในอาหารแบบรวดเร็ว และบทบาทของการตรวจสอบ
จุลินทรียเหลาน้ันในการวิเคราะหอันตรายและการควบคุมจุดวิกฤตของอาหาร 

 Rapid method and automation in microbiological analysis, rapid 
method in enumeration and identification of microorganisms, application of 
bacteriocins for microbiological analysis, rapid methods of high risk foods 
eg. sea foods, meats, poultry and fish products, rapid methods in 
microbiology for cereal products, rapid methods of detecting food born 
diseases, role of pathogen testing in validating Hazard Analysis of Critical 
Control Point (HACCP) 

   
**697 721      ความปลอดภัยของอาหาร 

Food Safety 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

3 (3-0-6) 

 แนวคิดความปลอดภัยของอาหารและความสําคัญ การจัดการดานความปลอดภยั 
และสุขาภิบาลของอาหาร อันตรายของความปลอดภัยในอาหาร ปจจัยท่ีมีผลตอการ
เจ็บปวยท่ีเกิดจากอาหารเปนสื่อ ความปลอดภัยในระหวางสายการผลิตอาหาร ระบบ
การวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตท่ีตองควบคุม ปจจัยเสี่ยงในอาหารและการประเมิน
ความเสี่ยง การปฏิบัติตออุปกรณ เครื่องมือและเครื่องอํานวยความสะดวก ปฏิบัติการทํา
ความสะอาดและฆาเช้ือ การสุขาภิบาลและบํารุงรักษาสิ่งแวดลอม การปองกันอุบัติเหตุ
และการจัดการภาวะวิกฤต การใหการศึกษาและจัดอบรม กฎหมายและขอบังคับความ
ปลอดภัยอาหาร 

Food safety concept and significance, food safety and sanitation 
management, food safety hazards, factors that affect food borne illness, 
safety during food product flow, the hazard analysis critical control point 
(HACCP) system, risk factors and assessment, utensils, equipment, and 
facilities handling, cleaning and sanitizing operations, environmental 
sanitation and maintenance, accident prevention and crisis management, 
education and training, food safety regulations and laws 

 

 
 

3.2 ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 
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ท่ี ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 

1 นายโสภณ บุญลือ  รองศาสตราจารย Ph.D. (Applied Biosciences) 
วท.ม. (จุลชีววิทยา) 
วท.บ. (ชีววิทยา) 

2 นางสาวเสาวนิต ทองพิมพ  รองศาสตราจารย Ph.D. (Microbiology) 
วท.ม. (จุลชีววิทยา) 
วท.บ. (ชีววิทยา) 

3 นางสาวจุฑาพร  แสวงแกว  ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
วท.ม. (จุลชีววิทยา) 
วท.บ. (จุลชีววิทยา) 

4 นางชีวาพัฒน แซจึง  ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด. (ชีววิทยา)  
    วท.ม. (ชีววิทยา) 
    วท.บ. (จุลชีววิทยา) 
5 นายธีรศักดิ์  สมด ี  ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Microbiology) 

วท.ม. (ชีววิทยา) 
วท.บ. (เกษตรศาสตร) 

6 นางสาวนันทวัน ฤทธ์ิเดช  ผูชวยศาสตราจารย Dr.rer.nat (Microbiology) 
    วท.ม. (จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม) 
    วท.บ. (จุลชีววิทยา) 
7 นางสาวรัตนภรณ  ลีสิงห  ผูชวยศาสตราจารย Doctorat (Sciences des 

Aliments) 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
วท.บ. (ชีววิทยา) 

8 นางสาววิยะดา มงคลธนารักษ  ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Molecular Biology and 
Biotechnology) 

    วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
    วท.บ. (จุลชีววิทยา) 
9 นางวิไลลักษณ ศิริพรอดุลศลิป  ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Microbiology) 
    M.Sc. (Microbiology) 
    วท.บ. (ชีววิทยา) 

10 นายสุรศักดิ์ ศิริพรอดุลศลิป  ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Biophysics) 
    วท.ม. (ชีวเคมี) 
    วท.บ. (ชีววิทยา) 

11 นางอัชฌา อรอินทร  ผูชวยศาสตราจารย Dr.rer.nat. (Molecular Biology)  
    Diplom Biology (Molecular 

Biology) 
    Vordiplom Biology 

12 นายพลสณัห มหาขันธ  อาจารย ปร.ด. (จุลชีววิทยา) 
    วท.ม. (จุลชีววิทยา) 
    วท.บ. (ชีววิทยา) 

หมายเหตุ  รายละเอียดเก่ียวกับประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอน ใหดูในภาคผนวก 

3.2.2 อาจารยพิเศษ  
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ท่ี ชื่อ นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒิ หนวยงานท่ีสังกัด 
1 Mr. Tadanori Aimi ศาสตราจารย Doctor of Engineering (Chemistry) มหาวิทยาลยั Tottori 

 

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน) (ถาม)ี 

ไมม ี

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ 

5.1 คําอธิบายโดยยอ 
การทําวิจัยวิทยานิพนธเก่ียวกับจุลชีววิทยา โดยใหมีการดําเนินการ การเสนอเคาโครง การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัย

ท่ีเก่ียวของ การปฏิบัติการทดลอง การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเรียบเรียงผลการวิจัย การเสนอผลการวิจัยในรูป
บทความตีพิมพในวารสารวิชาการ หรือเผยแพรในการประชุมวิชาการระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ  

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 
5.2.1 มีความรูดานทฤษฎีทางจุลชีววิทยา 
5.2.2 มีทักษะดานปฏิบัติการทางจลุชีววิทยา  
5.2.3 มีการพัฒนาดานทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ความมั่นใจในตัวเอง บุคลิกภาพ  
5.2.4 มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับด ี

5.3 ชวงเวลา 
แบบ 1.1  
ภาคการศึกษา 1 ปท่ี 1 เปนตนไป 
แบบ 1.2 
ภาคการศึกษา 2 ปท่ี 1 เปนตนไป 
แบบ 2.1  
ภาคการศึกษา 1 ปท่ี 1 เปนตนไป 
แบบ 2.2 
ภาคการศึกษา 2 ปท่ี 1 เปนตนไป 

5.4 จํานวนหนวยกิต 
แบบ 1.1  48  หนวยกิต  
แบบ 1.2             72  หนวยกิต  
แบบ 2.1  48  หนวยกิต  
แบบ 2.2             72  หนวยกิต  

5.5 การเตรียมการ 
มีการกําหนดช่ัวโมงใหคําแนะนําและปรึกษาในการทําดุษฎีนิพนธ เชน การเลือกหัวขอเรื่อง การแนะนําแหลงขอมูลและ

แนะนําวิธีการปฏิบัติการทดลองท่ีถูกตอง กําหนดใหนําเสนอสัมมนายอยในระหวางสมาชิกในหองปฏิบัติการ และกําหนดเวลาเสนอ
ความกาวหนาดุษฎีนิพนธ  

5.6 กระบวนการประเมินผล 
นักศึกษาตองผานการสอบวัดคุณสมบัติ ซึ่งจัดข้ึนโดยคณะกรรมการท่ีแตงตั้งโดยกรรมการบริหารหลักสูตร กอนการ

ประเมินผลงานการทําดุษฎีนิพนธ โดยการสอบเคาโครงดุษฎีนิพนธ ท่ีกําหนดใหนักศึกษาท่ีเขาศึกษาแบบ 1.1 และ 2.1 เขียนและ
สอบเคาโครงดุษฎีนิพนธ ภายในภาคการศึกษาท่ี 1 ของช้ันปท่ี 2 สวนแบบ 1.2 และ 2.2 เขียนและสอบเคาโครงดุษฎีนิพนธ  ภายใน
ภาคการศึกษาท่ี 2 ของช้ันปท่ี 2 นําเสนอตอกรรมการสอบเคาโครงดุษฎีนิพนธไมนอยกวา 3 คน (รวมอาจารยท่ีปรึกษาหลัก) โดย
กรรมการสอบเคาโครงดุษฎีนิพนธน้ัน ใหข้ึนอยูกับดุลพินิจของอาจารยท่ีปรึกษาหลัก ผานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร กรรมการ
สอบเคาโครงดุษฎีนิพนธ แตงตั้งโดยคณะวิทยาศาสตร มีการจัดสอบปองกันดุษฎีนิพนธ โดยการจัดสอบ จะตองมีกรรมการสอบท่ี
ประกอบดวยอาจารยประจําหลักสูตร และผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไมนอยกวา 5 คน ซึ่งมีกรรมการภายนอกสถาบัน 1 คน 
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ทําหนาท่ีเปนประธานกรรมการสอบ โดยคณะวิทยาศาสตรเปนผูแตงตั้ง มีเกณฑการประเมินเปนคาคะแนนท่ีชัดเจน โดยหาก
นักศึกษาสอบไดคาคะแนนมากกวารอยละ 80 ถือวาสอบผานและอยูในระดับยอดเยี่ยม ถาไดคะแนนรวมรอยละ 70-79 สอบผาน
และไดระดับดี ถาไดคะแนนรวมรอยละ 60-69 ถือวาสอบผาน และหากไดต่ํากวารอยละ 60 ถือวาสอบไมผาน นอกจากน้ียัง
กําหนดใหนักศึกษาท่ีเขาศึกษาแบบ 1.1 และ 1.2 จะตองมีผลงานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพร หรือไดรับการตอบรับใหตีพิมพใน
วารสารวิชาการในระดับนานาชาติท่ีอยูในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI จํานวน 1 เรื่อง และวารสารระดับชาติท่ีอยูในฐานขอมูล TCI 
หรือนานาชาติท่ีมีคณุภาพดีอีกจํานวน 1 เรื่อง และ สวนแบบ 2.1 และ 2.2 จะตองมีผลงานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพร หรือไดรับการตอบ
รับใหตีพิมพในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติท่ีอยูในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI จํานวน 1 เรื่อง 

 
หมวดท่ี 4.  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมการดําเนินการ 

มีความรูทางภาษาอังกฤษในทักษะการพูดในเชิงวิชาการ จัดใหมีการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีเปดสอนในภาควิชา หรือ
ชมรมการอานบทความวิจัย (journal club) หรือการนําเสนอ
รายงานความกาวหนาของการทําดุษฎีนิพนธ  

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

2.1 คุณธรรมและจริยธรรม 
         สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมท่ีซับซอนใหสอดคลองกับวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย

สามารถใชดุลยพินิจอยางผูรู ดวยความยุติธรรม ดวยหลักฐานทางวิชาการ ดวยหลักการท่ีมีเหตุผล และคานิยมอันดีงาม แสดงออก
หรือสื่อสาร ขอสรุปของปญหาโดยคํานึงถึงความรูสึกของผูอ่ืนท่ีจะไดรับผลกระทบ รูจักแสดงความคิดเห็นและสนับสนุนใหผูอ่ืน ใช
ดุลยพินิจทางดานคุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการความขัดแยง และปญหาท่ีมีผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน แสดงออกซึ่งภาวะ
ผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติ ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ในท่ีทํางานและ ในชุมชนท่ีกวางขวางข้ึน 

2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) มีจิตสาํนึกและตระหนักในการปฏบัิติตามจรรยาบรรณทางวิชาการ 
(2) แสดงออกอยางสม่ําเสมอถึงความซื่อสัตยสุจรติ 
(3) มีภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติ ปฏิบัติตนตามกรอบคณุธรรม และจรยิธรรมของ บัณฑิต มข. 

ไดแก การมีวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม  

2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) สอดแทรกในเน้ือหาวิชาเรียนท้ังในรายวิชาบังคับ และวิชาเลือก 
(2) การเรยีนรูจากสถานการณจริง การจัดกิจกรรมในช้ันเรยีนหรือในวิชาเรียน 
(3) การสอนในรายวิชาสัมมนา และดษุฎีนิพนธ  

2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนในรายวิชาบังคับ และวิชาเลือก 
(2) ประเมินพฤติกรรมโดยเพ่ือนนักศึกษา อาจารยท่ีปรึกษา อาจารยผูสอน เชน การตรวจรายช่ือ นักศึกษาท่ี

เขาเรียนในรายวิชาน้ันๆ การไมลงนามแทนผูอ่ืน 
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

2.2 ความรู 
         สามารถพัฒนา นวัตกรรม หรือสรางองคความรูใหม มีความเขาใจอยางถองแทและลึกซึ้งในองคความรู ทางทฤษฎี

ท่ีเปนแกนสําคัญทางจุลชีววิทยา ท้ังความรูท่ีเปนพ้ืนฐาน และความรูในความกาวหนาของเทคโนโลยีทางจุลชีววิทยาท่ีเกิดข้ึนจนถึง
ปจจุบัน มีความเช่ียวชาญชํานาญทางทักษะการปฏิบัติทางจุลชีววิทยา และสามารถดัดแปลง ปรับปรุงทักษะตางๆ ใหเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมของการทํางาน หรือการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจมีผลมาจากนโยบายของประเทศ  



 มคอ. 2 

-33- 

2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 
(1) มีความรู ความเขาใจอยางลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีสําคัญในสาขาวิชาจุลชีววิทยา และสามารถนํามา

ประยุกตในการศึกษาคนควาทางวิชาการ การปฏิบัติงานในวิชาชีพไดอยางถูกตอง 
(2) สามารถทําการวิจัย หรือปฏิบัติงานในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพไดอยางลึกซึ้ง โดยการปรับปรุง ดัดแปลง 

และพัฒนาความรูใหมๆ เพ่ือใหเหมาะสมตอสภาพแวดลอมของงานในวิชาชีพ 
(3) มีความรู ความเขาใจ และติดตามในพัฒนาการใหมๆ ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา รวมถึงงานวิจัย ท่ีสามารถตอ

ยอดองคความรูในสาขาวิชาได  
(4) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ขอบังคับในสาขาวิชาชีพ 

2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
(1) การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสูตรโดยเนนการเรียนรูแบบ Active Learning ไดแก การบรรยาย 

อภิปราย การจัดกิจกรรมการเรียนรู การใหศึกษาคนควาดวยตนเอง การเขียนรายงาน และการนําเสนอรายงานแบบปากเปลา ใน
ช้ันเรียน 

(2) การฝกปฏิบัติ การทําวิจยั และทําดุษฎีนิพนธ   
(3) การศึกษาดูงาน การเขารวมประชุมสัมมนาทางวิชาการท้ังในระดับชาติ และนานาชาติ 

2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา โดยการสอบขอเขียน สอบภาคปฏิบัติ การทําแบบฝกหัด การ

ทํารายงาน การนําเสนอรายงานแบบปากเปลาในช้ันเรียน 
(2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

2.3 ทักษะทางปญญา 
          สามารถใชความรู ความเขาใจในทฤษฎีทางจุลชีววิทยาในการเขียนรายงาน เคาโครงดุษฎีนิพนธ  และดุษฎีนิพนธ  

ไดอยางมีระเบียบ แบบแผน และถูกตองตามหลักการทางวิทยาศาสตร มีทักษะปฏิบัติการวิจัยทางจุลชีววิทยาไดอยางถูกตอง และมี
ประสิทธิภาพ และสามารถปรับปรุง และดัดแปลงทักษะเหลาน้ันใหเหมาะสมกับ สถานการณ และสภาพแวดลอมของการทํางานใน
วิชาชีพของตน 

2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
(1) สามารถคนหา ตีความ และวิเคราะหผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาจุลชีวิทยา เพ่ือพัฒนา

ความรู แนวความคิด โดยบูรณาการเขากับความรูเดิมไดอยางสรางสรรค เพ่ือใหเหมาะกับสภาพของงานในวิชาชีพ 
(2) สามารถใชทักษะดานปฏิบัติการท่ีไดรับการฝกฝนจากรายวิชาไดอยางคลองแคลว และแกปญหาท่ีเกิดข้ึน

เฉพาะหนา ในระหวางการเรียนและการทําวิจัย 
(3) สามารถดําเนินโครงการศึกษาท่ีสําคัญหรือโครงการวิจัยทางวิชาการไดดวยตนเอง และหาขอสรุป ท่ีสมบูรณ

เพ่ือตอยอดองคความรูตอไปได 

2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
(1) การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
(2) การใหศึกษาคนควาดวยตนเอง การสัมมนา การทํารายงาน การทําวิจัย ดุษฎีนิพนธ   

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

ทําดุษฎีนิพนธ   
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

2.4 ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
         มีความสามารถในการแสดงความเห็นทางวิชาการในสาขาวิชาจุลชีววิทยา สามารถวางแผน และฝกทักษะการ

ทํางานรวมกันเปนกลุม สรางปฎิสัมพันธในกิจกรรมกลุมอยางสรางสรรค และแสดงออกถึงความเปนผูนําในทางวิชาการ 
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2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) มีภาวะผูนํา รับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง และรวมมือกับผูอ่ืนในการจัดการขอโตแยง หรือปญหา

ทางวิชาการไดอยางเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการทํางานของกลุม 
(2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นไดเหมาะสมกับบทบาท หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
(3) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู รวมท้ังวางแผนพัฒนาและปรับปรุงตนเองใหมีประสิทธิภาพในการทํางาน

รวมกับผูอ่ืนได 

2.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) การสอนในรายวิชาตางๆ ในหลักสตูร โดยเนนการทํางานเปนกลุม  
(2) การเขารวมกิจกรรมระหวางนักศกึษาท่ีทําวิจัยในหองปฏิบัติการเดยีวกัน  

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

2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
        สามารถคัดกรองขอมูลทางจุลชีววิทยา เพ่ือนํามาใชในการศึกษาคนควาในรายวิชาท่ีเปดสอนใน หลักสูตร ท้ัง

รายวิชาบังคับและวิชาเลือก เพ่ือการทํารายงาน การวิจัยและทําดุษฎีนิพนธ  ฝกวิธีการนําเสนอขอมูลโดยการวิเคราะหขอมูลในเชิง
ตัวเลข เชน การวิเคราะหขอมูลการทดลองทางสถิติ หรือการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย วิเคราะหและแสดงผลเปนตัวเลข  

2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) มีความสามารถใชคอมพิวเตอรในการจัดเก็บขอมูล คํานวณ คิดวิเคราะห และแสดงผลในเชิงตัวเลขไดอยาง

ถูกตอง ตามหลักการวิจัยทางจุลชีววิทยา 
(2) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการเขาถึงขอมูล รูจักคัดเลือกและ

รวบรวมขอมูล แปลความหมาย เพ่ือการจัดทํารายงาน นําเสนอ เผยแพร เพ่ือการเรียน การวิจัย และการทําดุษฎีนิพนธ ได 
(3) สามารถสื่อสารท้ังการพูดและการเขียน และใชรูปแบบการนําเสนอท่ีเหมาะสมโดยใชภาษาไทยและ /หรือ

ภาษาอังกฤษไดอยางถูกตองในระดับท่ีใชงานได 

2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(1) การสอนในรายวิชาวิจยั หรือสถิติ ดุษฎีนิพนธ   
(2) การเรยีนรูดวยตนเองผานระบบอินเตอรเนต (internet)  
(3) การเรียนรูจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอ และผลิตผลงานวิจัยในรูปแบบตางๆ  

2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชาวิจัย หรือสถิติ ดุษฎีนิพนธ   
(2) ประเมินผลการเรียนรูจากผลงานการนําเสนอแบบปากเปลาและการวิจัยท่ีผลิตข้ึน เพ่ือนําเสนอ ในรปูแบบ

ตางๆ เชน โปสเตอร บทความทางวิชาการ  
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
แสดงตารางแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา ตามตัวอยางใน

ประกาศของมหาวิทยาลัย ดังเอกสารแนบทาย หนา 40 
 

 

หมวดท่ี 5.  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
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1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน 
เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดท่ี 7 (รายละเอียดใน

ภาคผนวกท่ี 4) หรือเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีจะปรับปรุงใหม 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
3.1 เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
3.2 เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดท่ี 9 ขอ 50.3 ขอ 51 

52 และขอ 53 (รายละเอียดในภาคผนวกท่ี 4) หรือเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีปรับปรุงใหม 
3.3 นักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษาหลักสูตรน้ี จะตองมีผลงานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพรดังตอไปน้ี 

แบบ 1.1 และ 1.2 จะตองมีผลงานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพร หรือไดรับการตอบรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการในระดับ
นานาชาติท่ีอยูในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI จํานวน 1 เรื่อง และวารสารระดับชาติท่ีอยูในฐานขอมูล TCI หรือนานาชาติท่ีมี
คุณภาพดีอีกจํานวน 1 เรื่อง 

แบบ 2.1 และ 2.2 จะตองมีผลงานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพร หรือไดรับการตอบรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการในระดับ
นานาชาติท่ีอยูในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI จํานวน 1 เรื่อง 

 (ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดท่ี 9 ขอ 50.3.3 และ 50.3.4 
ในภาคผนวกท่ี 4) 

 
หมวดท่ี 6.  การพัฒนาคณาจารย 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
1.1 การใหเขารับการอบรมตามหลกัสูตร “การพัฒนาอาจารยใหม” ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนหลักเกณฑใหอาจารยใหมทุกคน

ตองเขารับการอบรม ใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตร และการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย บทบาทหนาท่ีของอาจารย
มหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และใหมีทักษะเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ การสอนสอดแทรก
คุณธรรมและจริยธรรม และการสอนโดยใชสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.2 การมอบหมายใหมีอาจารยพ่ีเลี้ยงทําหนาท่ีใหคําแนะนําและเปนท่ีปรึกษาในดานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย  
1.3 การช้ีแจงและแนะนําหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร 
1.4 การมอบหมายใหอาจารยใหมศึกษาคนควา จัดทําเอกสารท่ีเก่ียวของกับการสอน ในหัวขอหน่ึงหรือหลายหัวขอท่ีอาจารย

ใหมมีความรูและถนัด เพ่ือทดลองทําการสอนภายใตคําแนะนําของอาจารยพ่ีเลี้ยง หรือประธานหลักสูตร 
1.5 การกําหนดใหอาจารยใหมเขารวมสังเกตการณการสอนของอาจารยในหลักสูตร 
1.6 สนับสนุนใหอาจารยใหม ขอรับทุนวิจัยภายใน 1 ป ของการเปนอาจารย 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

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

(2) การจัดใหมีการสอนแบบเปนทีม ซึ่งจะสงเสริมโอกาสใหอาจารยไดมีประสบการณการสอนรวมกับคนอ่ืน รวมถึงการ
มีโอกาสไดเปนผูรับผิดชอบรายวิชา ผูประสานงาน และผูรวมทีมการสอน 

(3) การสงเสริมหรือสรางโอกาสใหมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูประสบการณดานการจัดการเรยีนการสอนระหวางอาจารยใน
หลักสูตร หรือทําวิจัยการเรียนการสอนท่ีสามารถนําไปเผยแพรในการประชุมวิชาการท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชา
เดียวกันของหลายๆ สถาบัน 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ 
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(1) สงเสริมใหอาจารยท่ีมีความสนใจในหัวขอวิจัยท่ีอยูในกลุมเดียวกันรวมมือกันเปนหนวยวิจัย เชน กลุมวิจัยทรัพยากร
จุลินทรีย และการใชประโยชนทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

(2) การสงเสริมใหอาจารยเขารวมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการ หรือวิชาชีพท่ีจัดท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

(3) การสงเสริมใหอาจารยผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบตางๆ และการนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการใน
สาขาวิชาการหรือวิชาชีพ อยางนอยใหมีผลงานการเขียนหรือการนําเสนอปละ 1 เรื่อง 

(4) สนับสนุนใหอาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการในระดับท่ีสูงข้ึน 
 

หมวดท่ี 7.  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การกํากับมาตรฐาน 
การกํากับมาตรฐานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน กําหนดใหทุกหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรใหเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีประกาศใชและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ซึ่งตองทําหนาท่ีดังน้ี  
1.1 พัฒนาและปรับปรุงเน้ือหาหลักสูตรและรายวิชาใหมีความทันสมัยอยูเสมอ 
1.2  จัดหาและกําหนดอาจารยผูสอนรายวิชาในหลักสูตร ท่ีมีความรูความสามารถและคุณสมบัติตรงตามรายวิชาทีสอน 
1.3  จัดตารางการเรียนการสอน ตารางสอบ ตารางการฝกปฏิบัติ ตามท่ีกําหนดในหลักสูตร 
1.4  ควบคุม กํากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารยใหมีคุณภาพและเปนไปตามวัตถุประสงคของ

หลักสูตรและรายวิชา 
1.5  การกําหนดอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ท่ีมีความรูความสามารถตามหัวขอท่ีนักศึกษาสนใจ และกํากับติดตามใหการทํา

วิทยานิพนธของนักศึกษาเปนไปตามเปาหมาย 
1.6 สงเสริมและจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพของอาจารยดวยวิธีการตางๆ เชน การจัดประชุมวิชาการ การสงเสริมการผลติผลงาน
ทางวิชาการ 
1.7  สงเสริมและจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเปาหมายคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของหลักสูตร ติดตามผล

หลักสูตรโดย โดยศึกษาจากผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา อาจารยและนักศึกษาปจจุบัน 

2. บัณฑิต 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กํากับมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ผลลัพธการเรียนรู การทํางานหรือประกอบอาชีพอิสระ ผลงาของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา โดยการศึกษาความตองการของ
ตลาดงาน สังคม และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ดําเนินการดังน้ี 

2.1  การสํารวจความตองการของตลาดงานและผูใชบัณฑิต กอนการปรับปรุงหลักสตูรทุกรอบ 5 ป 

2.2  การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ทุกรอบการผลิตบัณฑติตามหลักสตูร 

3. นักศึกษา 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กําหนดกระบวนการรับเขาและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา การควบคุมดูแล 

การใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา   

      3.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและดานอ่ืนๆแกนักศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมรการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษามางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน เพ่ือทําหนาท่ีให

คําปรึกษาแนะนําดานการเรียน โดยอาจารย 1 คน ตอนักศึกษา 5 คน และอาจารยตองกําหนดช่ัวโมงใหตําปรึกษาแกนักศึกษา 

อยางนอยสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง และการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ตามเกณฑมาตรฐานและระเบียบของมหาวิทยาลัย 

      3.2 การอุทธรณของนักศึกษา 

การอุทธรณของนักศึกษา เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของกับการอุทธรณโทษสําหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา   

 
 

4. อาจารย 
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4.1 การรับอาจารยใหม  
การคัดเลือกและรับอาจารยใหม เปนไปตามขอบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ีเก่ียวของกับการบริหารงาน

บุคคล  
4.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  

คณาจารยทุกคนในหลักสูตร มีสวนรวมในการกําหนดแผนการจัดการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา การทบทวน
เน้ือหารายวิชา การแลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน คุณภาพและพฤติกรรมของนักศึกษา การวัดและประเมินผล
ฯลฯ โดยการจัดใหมีการประชุมทุกๆ เดือน  

4.3 การแตงต้ังอาจารยพิเศษ  
หลักสูตรมีการเชิญผูทรงคุณวิฒิท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน จากสถาบัน หรือมหาวิทยาลัยภายในประเทศ หรือ

ตางประเทศ มาบรรยายพิเศษ หรือเปนอาจารยท่ีปรึกษารวม หรือกรรมการสอบวิทยานิพนธของนักศึกษา เพ่ือใหนักศึกษาไดมึ
ความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งเฉพาะทางเก่ียวกับจุลชีววิทยา เรียนรูจากผูมีประสบการรตรง ฯลฯ  

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ควบคุม กํากับการจัดทํารายวิชา การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

ในแตละรายวิชา การประเมินผูเรียน การกํากับใหมีการประเมินตามสภาพจริงโดยมีวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย การจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

6. สิ่งสนับสนนุการเรียนรู 
6.1 การบรหิารงบประมาณ 

  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําป จากงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจากคณะ/
วิทยาลัย/วิทยาเขต โดยมีการจัดแบงคาใชจายดังน้ี คาวัสดุตําราและสื่อการเรียนการสอน คาครุภัณฑ คาใชจายในการพัฒนา
อาจารย คาใชจายในการพัฒนานักศึกษา ฯลฯ 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 
6.2.1 ทรัพยากรการเรยีนการสอนในสํานักวิทยบริการ 

(1)  หนังสือ 
ภาษาไทย                                        จํานวน  2,794 รายการ 
ภาษาอังกฤษ จํานวน 2,363 รายการ 

(2) วารสาร 
   ภาษาไทย จํานวน 78    รายการ 
   ภาษาอังกฤษ จํานวน 56 รายการ  

(3)   โสตทัศนวัสดุ     
  วีดิทัศน และ แฟมขอมูลคอมพิวเตอร     จํานวน 62 รายการ 

(4)   ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส (e-Books,  e-Journals และอ่ืนๆ) ประกอบดวย 
4.1  ฐานขอมูลอางอิง (Reference Database) ระบบออนไลน ไดแก 

1. Dissertation Abstracts Online 
2. ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทยออนไลน 
3. Sci Finder 

4.2  ฐานขอมูลวารสารฉบับเต็ม (Full Text Database) ไดแก 
1.  AAAS (Science online) 
2.  ACS (American Chemical Society Journal) 
3.  CAS (Biological online abstract) 
4.  AIP  
5.  APS (American Institute of Physics) 
6.  ACM Digital Library 
7.  ASTM 
8.  Academic Search Premier 
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9.  Cambridge Journals Online 
10. Dissertation Abstracts Online 
11. H.W.Wilson 
12. ISI Web of Science 
13. SpringerLink 
14.  Nature Online 
15.  ProQuest Agriculture Journals 
16.  Science Direct 
17.  Project Eculid 

4.3  ฐานขอมูลวิทยานิพนธฉบับเต็ม (E-Thesis ) 
1. ProQuest Dissertations and Theses: Full Text 
2. KKU E-Theses 
3. TDC (Thai Digital Collection) 
4. STKS Thai Thesis Online 
5. Digital Research Information Center by NRCT 
6. CHE PDF Dissertation Full Text 

4.4  ฐานขอมูล E-Book 
1. e-book-E-book ระบบฐานขอมูลสารสนเทศทางอาหาร ม.เกษตรศาสตร 
2. mcgraw-hill-thai-e-book-McGraw-Hill Thai E-book 
3. CRCnetBASE 
4. SpringerLink eBooks 
5. Knovel 
6. ScienceDirect Ebooks 
7. 2eBook (ภาษาไทย) 
8. E-book ดานการเกษตร 
9. บริการแนะนํา e-books แยกตามสาขาวิชา 

10. Matichon e-Library 
 6.3 การจดัหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

  ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรไดสํารวจความตองการของผูใชและเสนอแนะใหสํานักวิทยบริการจัดซื้อหนังสือ
และวารสารเก่ียวกับจุลชีววิทยาประจําทุกป นอกจากน้ี ภาควิชาไดดําเนินการจัดหาหองบรรยายจํานวน 3 หอง พรอมดวยอุปกรณ
ชวยการบรรยายไดแก อุปกรณคอมพิวเตอร LCD projector และ 3D projector สําหรับใชในการเรียนการสอนของหลักสูตร 
อาจารยทุกคนในภาควิชาท่ีพ้ืนท่ีสวนตัวสําหรับการทําวิจัย ซึ่งมีนักศึกษาเขาใชงานในพ้ืนท่ีของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
ภาควิชาจัดหาสารเคมี อุปกรณวิทยาศาสตร และเครื่องมือวิทยาศาสตรพ้ืนฐานท่ีจําเปนสําหรับนักศึกษาในการทําวิจัยโดยผาน
ระบบการประชุมอาจารยในหลักสูตร และแยกจัดสรรเครื่องมือวิทยาศาสตรบางชนิดใหกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เชน 
Biohazard Class II,  Autoclave, Hot air oven และ Spectrophotometer เปนตน เพ่ือใหเกิดความคลองตัว ในการทํางาน
ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา นอกจากน้ีภาควิชายังจัดหองปฏิบัติการกลางท่ีใชสําหรับการทําวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
และจัดวางเครื่องมือท่ีสําคัญตอการทําวิจัยของนักศึกษาท้ังเครื่องมือพ้ืนฐาน และเครื่องมือช้ันสูง เชน Refrigerated centriguge, 
High Performance Liquid Chromatography (HPLC), Gas Chromatograpgy, Thermal cycler (PCR), Gel 
documentation และ Lyophilizer เปนตน ใหกับนักศึกษา เพ่ือสามารถเขาใชงานไดตลอด 24 ช่ัวโมง 

     6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  
  กระบวนการติดตามและประเมินผลความเพียงพอของตํารา หนังสือ วารสาร ฯลฯ มีวิธีการดังน้ี นักศึกษาแจงผาน
อาจารย  และพิจารณาในคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ทุกปการศึกษา 
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
       ตัวบงช้ีผลการดําเนินการของหลักสูตร เปนไปตามตัวบงช้ีผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพ่ือการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑประเมินประจําป จํานวน 12 ขอ ตามท่ี สกอ. กําหนด (ภาคผนวก 8)  

 
หมวดท่ี 8.  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

(1) การประชุมรวมของอาจารยในภาควิชา/หลักสูตร เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอคําแนะนําขอเสนอแนะจาก
อาจารยท่ีมีความรูและประสบการณ หรือเพ่ือนรวมงาน 

(2) การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพ่ือสะทอนผลการจัดการเรียนการสอนในชวงของการเรียนแตละรายวิชา 
(3) การประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจาก

การใชกลยุทธการสอนท่ีแตกตางกัน 

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

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของอาจารย/พนักงานสายผูสอน 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1 การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาปจจุบันและอาจารย เพ่ือนําขอมูลมาทบทวน และปรับปรุงการจัดการแผนการเรียน 

การจัดการเรียนการสอน และเน้ือหารายวิชาท่ีอาจซ้ําซอน ไมทันสมัย ยาก/งาย เปนตน 
2.2 การประเมินหลักสูตรโดยศิษยเกา เพ่ือติดตามผลการนําความรูและประสบการณท่ีไดรับจากการศกึษาในหลักสูตรไปใชใน

การทํางาน 
2.3 การประเมินผลโดยผูใชบัณฑิต เพ่ือสํารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูใชบัณฑิต เก่ียวกับ

คุณภาพของบัณฑิตท่ีจบจากหลักสูตรน้ี 
2.4 ในกรณีท่ีนักศึกษาทําดุษฎีนิพนธ  โดยใชโจทยวิจัยจากชุมชน หรือบริษัท เพ่ือแกปญหาในชุมชน หรือบริษัทน้ัน การ

ประเมินผลการวิจัย ทําโดยหัวหนาชุมชน หรือผูท่ีมีอํานาจในการจัดการของบริษัทน้ันๆ  รวมถึงประเมินผลงานตีพิมพของนักศึกษา 

2.5 การประเมินหลักสูตรจากผลงานการตีพิมพของนักศึกษา 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
การประเมินผลการจัดการหลักสูตรเปนไปตามตัวบงช้ีผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพ่ือการประกัน

คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑประเมินประจําป จํานวน 12 ขอ ตามท่ี สกอ. กําหนด (ภาคผนวก 8) 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
4.1 อาจารยประจําวิชา อาจารยผูสอน นําผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา ผูบังคับบัญชา และ

หรือเพ่ือรวมงาน แลวแตกรณี มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีตนรับผิดชอบ 
4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งดําเนินการทุกสิ้นป

การศึกษามาทบทวนและวิเคราะห พรอมนําเสนอแนวทางปรับปรุงแกไขในจุดท่ีมีขอบกพรอง สําหรับปการศึกษาถัดไป 
4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร นําผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาปจจุบันและอาจารย โดยศิษยเกา 

และโดยผูใชบัณฑิต เพ่ือทบทวนและพิจารณาในการนําไปแกไขปรับปรุงหลักสูตร ตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนดในระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

4.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร นําความตองการของชุมชนและสังคม มาเปนสวนหน่ึงในการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 
เพ่ือตอบสนองตอพันธกิจของสถาบ 
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ภาคผนวก 1 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจาก

หลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
สําหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจลุชีววิทยา  

 ความรับผดิชอบหลัก     ο ความรับผิดชอบรอง                            

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวาง บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง 
ตัวเลข การสื่อสารและ 

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

1. หมวดวิชาบังคับ (Required Courses)                                         
แบบ 1.1                                       3 หนวยกิต   
                                            (ไมนับหนวยกิต) AU 

                

**SC718 991 สัมมนาทางจุลชีววิทยา  1            1(1-0-2)                 

**SC718 992 สัมมนาทางจุลชีววิทยา  2            1(1-0-2)                 

**SC718 993 สัมมนาทางจุลชีววิทยา  3            1(1-0-2)                 

แบบ 1.2                                       4 หนวยกิต   
                                            (ไมนับหนวยกิต) AU 

                

**SC718 991 สัมมนาทางจุลชีววิทยา  1            1(1-0-2)                 

**SC718 992 สัมมนาทางจุลชีววิทยา  2            1(1-0-2)                 

**SC718 993 สัมมนาทางจุลชีววิทยา  3            1(1-0-2)                 

**SC718 994 สัมมนาทางจุลชีววิทยา  4            1(1-0-2)                 

แบบ 2.1                                       9 หนวยกิต                   
 *SC717 101 จุลชีววิทยาขั้นสูง                       2(2-0-4) ο    ο  ο  ο ο ο ο  ο  ο 
 *SC717 102 จุลชีววิทยาประยุกตขั้นสูง             2(2-0-4) ο    ο  ο  ο ο ο ο  ο  ο 
**SC717 201 จุลชีววิทยาระดับโมเลกลุ             2(2-0-4) ο    ο  ο  ο ο ο ο  ο  ο 
**SC718 991 สัมมนาทางจุลชีววิทยา  1            1(1-0-2)                 

**SC718 992 สัมมนาทางจุลชีววิทยา  2            1(1-0-2)                 

**SC718 993 สัมมนาทางจุลชีววิทยา  3            1(1-0-2)                 

แบบ 2.2                                       12 หนวยกิต                   
 *SC717 101 จุลชีววิทยาขั้นสูง                       2(2-0-4) ο    ο  ο  ο ο ο ο  ο  ο 
 *SC717 102 จุลชีววิทยาประยุกตขั้นสูง             2(2-0-4) ο    ο  ο  ο ο ο ο  ο  ο 
**SC717 201 จุลชีววิทยาระดับโมเลกลุ              2(2-0-4) ο    ο  ο  ο ο ο ο  ο  ο 



 

-42- 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวาง บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง 
ตัวเลข การสื่อสารและ 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
**SC717 702 ระเบียบวิธวีิจยัทางจุลชวีวิทยา         2(1-3-5)    ο  ο   ο  ο  ο ο  ο 
**SC718 991 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1               1(1-0-2)                 

**SC718 992 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 2               1(1-0-2)                 

**SC718 993 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 3               1(1-0-2)                 

**SC718 994 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 4               1(1-0-2)                 

2.  หมวดวิชาเลือก (Elective Courses)                   
แบบ 2.1                                         3 หนวยกิต                                             
แบบ 2.2                                       12 หนวยกิต                                             
**AG117 101 การเกิดโรคพืชและระบาดวิทยา       3(3-0-6)  ο     ο  ο ο ο ο ο ο ο ο 

**AG117 202 เทคโนโลยีชีวภาพทางวทิยาโรคพืช    3(3-0-6)  ο     ο  ο ο ο ο ο ο ο ο 

**AG117 301 โรคของพืชเศรษฐกิจและ               3(2-3-5) 
                   การจัดการ   

ο ο   ο  ο  ο ο ο ο ο ο ο ο 

**AG117 401 วิทยาเห็ดราพืช                          3(2-3-5) ο ο   ο  ο  ο ο ο ο ο ο ο ο 
**AG117 402 วิทยาแบคทีเรียพืช                      3(2-3-5) ο ο   ο  ο  ο ο ο ο ο ο ο ο 
**AG117 403 วิทยาไวรัสพืช                            3(2-3-5)  ο ο   ο  ο  ο ο ο ο ο ο ο ο 
**AG117 405 พันธุศาสตรและสรีรวิทยา              3(2-3-5) 
                  ของเชื้อรา    

ο ο   ο  ο  ο ο ο ο ο ο ο ο 

**AG117 502 วิทยาโรคหลังเก็บเกี่ยวของผัก         3(2-3-5) 
                   และผลไม 

ο ο   ο  ο  ο ο ο ο ο ο ο ο 

**AG129 761 จุลชีววิทยาของดินขั้นสูง                3(2-3-5) ο ο   ο  ο  ο ο ο ο ο ο ο ο 
**AG147 001 วิธวีิจัยทางดานพืชศาสตร               3(2-3-5)  ο ο ο    ο   ο ο ο ο  ο ο 
**AG147 401 ธาตุอาหารของพืชและเมแทบอลิซึม   3(3-0-6) ο    ο ο ο ο ο   ο ο  ο  

**SC717 103 วิทยาเชื้อราขั้นสูง                         2(2-0-4) ο    ο  ο  ο ο ο ο ο ο  ο 
**SC717 104 วิทยาแบคทีเรียขั้นสูง                     2(2-0-4) ο    ο  ο  ο ο ο ο ο ο  ο 
**SC717 105 วิทยาไวรัส และวิทยาภมูิคุมกัน         2(2-0-4) 
                  ขั้นสูง     

ο    ο  ο  ο ο ο ο ο ο  ο 

**SC717 301 เอนไซมจากจุลินทรียขั้นสูง             3(2-3-5) ο    ο  ο  ο ο ο ο ο ο  ο 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวาง บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง 
ตัวเลข การสื่อสารและ 

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

**SC717 302 วิศวกรรมโปรตีน                         3(3-0-6) ο    ο  ο  ο ο ο ο ο ο  ο 
**SC717 303 จุลชีววิทยาทางความปลอดภัยดาน   3(3-0-6) 
                   อาหาร 

ο    ο  ο  ο ο ο ο ο ο  ο 

**SC717 304 เทคโนโลยีการหมักจากจุลินทรีย      3(3-0-6) ο    ο  ο  ο ο ο ο ο ο  ο 
**SC717 305 เทคโนโลยีเชื้อเพลิงชีวภาพจาก        2(2-0-4) 
                  จุลินทรียขั้นสูง 

ο    ο  ο  ο ο ο ο ο ο  ο 

**SC717 306 จุลชีววิทยาประยุกตและ                2(2-0-4) 
                   เทคโนโลยีชีวภาพ 

ο    ο  ο  ο ο ο ο ο ο  ο 

**SC717 401 เชื้อราไมคอรไรซา                        3(3-0-6) ο      ο   ο ο ο ο ο  ο 
**SC717 501 จุลชีววิทยาดานส่ิงแวดลอมขั้นสูง      3(3-0-6) ο    ο  ο  ο ο ο ο ο ο  ο 
**SC717 703 หัวขอเร่ืองปจจุบันทางจลุชีวิทยา      1(1-0-2) ο ο  ο ο  ο  ο ο ο ο ο ο  ο 
**SC717 704 การใชเคร่ืองมือสําหรับจุลชีววิทยา    2(1-3-5) 
                  ชั้นสูง 

                

**SC718 995 ปญหาพิเศษทางจุลชีววทิยา            1(0-3-2)                 

**SC817 701 ชีวเคมีสําหรับบัณฑิตศึกษา 1          3(3-0-
6) 3(3-0-6) 

      
ο 

 
ο ο 

 
ο ο 

 
ο ο 

**SC817 702 ชีวเคมีสําหรับบัณฑิตศึกษา 2        3(3-0-6)       ο  ο ο  ο ο  ο ο 
**SC817 731 เทคโนโลยีพีซีอาร                        2(2-0-4)       ο  ο ο ο ο ο ο ο ο 

**TE027 761 เทคโนโลยีสําหรับยีน                     3(3-0-6) ο    ο  ο  ο ο ο ο ο ο  ο 
**TE027 762 ปฏิบัติการเทคโนโลยีสําหรับยีน        1(0-3-1) ο      ο ο  ο ο ο ο ο  ο 
**TE027 765 เทคโนโลยีของเอนไซมและเซลล       3(3-0-6) ο    ο  ο  ο ο ο ο ο ο  ο 
**TE027 771 กระบวนวิชาทางเทคโนโลยีชีวภาพ    3(3-0-6) ο    ο  ο  ο ο ο ο ο ο  ο 
**TE027 773 เทคโนโลยีของชีวมวลและ              3(3-0-6) 
                  ชวีพลังงาน     

ο    ο  ο  ο ο ο ο ο ο  ο 

**692 742  นวัตกรรมของผลิตภัณฑทาง             3(3-0-6) 
                ชวีภาพ 

ο ο  ο   ο ο     ο   ο 

**697 720 จุลชีววิทยาอาหารขั้นสูง                   3(3-0-6) ο    ο  ο  ο ο ο ο ο ο  ο 
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**697 721 ความปลอดภยัของอาหาร                 3(3-0-6) ο    ο  ο  ο ο ο ο ο ο  ο 
รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวาง บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง 
ตัวเลข การสื่อสารและ 

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

3.  หมวดวิชาวิทยานิพนธ              36-72     หนวยกิต                 
แบบ 1.1                 
**SC718 996  ดุษฎีนิพนธ                    48    หนวยกิต                 

แบบ 1.2                 
**SC718 997  ดุษฎีนิพนธ                    72    หนวยกิต                 

แบบ 2.1                 
**SC718 998  ดุษฎีนิพนธ                    36    หนวยกิต                 

แบบ 2.2                 
**SC718 999  ดุษฎีนิพนธ                    48    หนวยกิต                 

รวมทั้งหมด                
แบบ  1.1 และ 2.1           ไมนอยกวา  48    หนวยกิต 
แบบ  2.1 และ 2.2           ไมนอยกวา  72    หนวยกิต 

                

หมายเหตุ   * รายวิชาใหม  
                                 ** รายวิชาท่ีเปลี่ยนแปลง              
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1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการ 
1.2 แสดงออกอยางสม่ําเสมอถึงความซื่อสัตยสุจริต 
1.3 มีภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติ ปฏิบัติตนตามกรอบคุณธรรม และจริยธรรมของ บัณฑิต มข. ไดแก 

การมีวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม  

2. ดานความรู 
2.1 มีความรู ความเขาใจอยางลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีสาํคัญในสาขาวิชาจุลชีววิทยา และสามารถนํามาประยุกต

ในการศึกษาคนควาทางวิชาการ การปฏิบัติงานในวิชาชีพ ไดอยางถูกตอง 
2.2 สามารถทําการวิจัย หรือปฏิบัติงานในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพไดอยางลึกซึ้ง โดยการปรับปรุง ดัดแปลง และ

พัฒนาความรูใหมๆ เพ่ือใหเหมาะสมตอสภาพแวดลอมของงาน ในวิชาชีพ 
2.3 มีความรู ความเขาใจ และติดตามในพัฒนาการใหมๆ ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา รวมถึงงานวิจัย ท่ีสามารถตอยอด

องคความรูในสาขาวิชาได  
2.4 ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ขอบังคับในสาขาวิชาชีพ  

3. ดานทักษะทางปญญา 
3.1 สามารถคนหา ตีความ และวิเคราะหผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาจุลชีวิทยา เพ่ือพัฒนาความรู แนวความคิด 

โดยบูรณาการเขากับความรูเดิมไดอยาง สรางสรรค เพ่ือใหเหมาะกับ สภาพของงานในวิชาชีพ 
3.2 สามารถใชทักษะดานปฏิบัติการท่ีไดรับการฝกฝนจากรายวิชาไดอยางคลองแคลว และแกปญหาท่ีเกิดข้ึนเฉพาะ

หนา ในระหวางการเรียนและการทําวิจัย 
3.3 สามารถดําเนินโครงการศึกษาท่ีสําคัญหรือโครงการวิจัยทางวิชาการไดดวยตนเอง และหาขอสรุปท่ีสมบูรณเพ่ือตอ

ยอดองคความรูตอไปได 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีภาวะผูนํา รับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง และรวมมือกับผูอ่ืนในการจัดการขอโตแยง หรือปญหาทาง

วิชาการไดอยางเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการทํางาน ของกลุม 
4.2 สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นไดเหมาะสมกับบทบาท หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
4.3 มีความรับผิดชอบในการเรียนรู รวมท้ังวางแผนพัฒนาและปรับปรุงตนเองใหมีประสิทธิภาพในการทํางานรวมกับ

ผูอ่ืนได 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิง ตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1  มีความสามารถใชคอมพิวเตอรในการจัดเก็บขอมูล คํานวณ คิดวิเคราะห และแสดงผลในเชิงตัวเลข ไดอยางถูกตอง 

ตามหลักการวิจัยทางจุลชีววิทยา 
5.2 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการเขาถึงขอมูล รูจักคัดเลือกและรวบรวมขอมูล 

แปลความหมาย เพ่ือการจัดทํารายงาน นําเสนอ เผยแพร เพ่ือการเรียน การวิจัย และการทําดุษฎีนิพนธ ได 
5.3 สามารถสื่อสารท้ังการพูด และการเขียน และใชรูปแบบการนําเสนอท่ีเหมาะสมโดยใชภาษาไทยและ /หรือ

ภาษาอังกฤษไดอยางถูกตองในระดับท่ีใชได 
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ประวัติอาจารยประจําหลักสูตร 
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ประวัติอาจารยประจําหลักสูตร 

นายโสภณ บุญลือ 

1.  ตําแหนงทางวิชาการ   
รองศาสตราจารย  
 

2.  ประวัติการศึกษา 

ระดับ  ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ป พ.ศ. ท่ีจบ 
ปริญญาตรี      วท.บ. (ชีววิทยา) 

(เกียรตินิยม) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2535 

ปริญญาโท       วท.ม. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 2540 
ปริญญาเอก      Ph.D. (Applied Biosciences)   Prefectural University of Hiroshima, 

Japan 
2547 

 
3.  ผลงานทางวิชาการ  

3.1 ตํารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน  
โสภณ บุญลือ (2556) เช้ือราในไฟลัมแอสโคมายโคตาและเบสดิิโอมายโคตา และความสาํคัญของเช้ือรา. สํานักพิมพ

มหาวิทยาลยัขอนแกน, ขอนแกน. 175 น.  
โสภณ บุญลือ (2558) เช้ือรามายคอรไรซา. สํานักพิมพมหาวิทยาลยัขอนแกน, ขอนแกน, 367 น. 

3.2 งานวิจัย  
โสภณ บุญลือ และสุวรรณา เนียมสนิท (2557) ประสิทธิภาพของการปลูกเช้ือราอารบัสคูลาร ไมคอรไรซาตอการ

เพาะปลูกออยในสภาพแปลงทดลอง. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ, สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ และ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 76 น. 

โสภณ บุญลือ และสน่ัน จอกลอย (2557) ผลของเช้ือราอารบัสคูลาร ไมคอรไรซา และแบคทีเรียละลายฟอสเฟตตอการ
เจริญเติบโตของแกนตะวัน.รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ, ทุนอุดหนุนท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแกน. 83 น. 

โสภณ บุญลือ (2557) ผลของเช้ือราอารบัสคูลาร ไมคอรไรซา ตอการเจริญเติบโตของตนกลายางนาในสภาพการทดลอง
ในกระถาง. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ, ทุนอุดหนุนท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแกน. 87 น. 

ไชยา กลิ่นสุคนธ  และ โสภณ บุญลือ (2557) การคัดเลือกเช้ือราอารบัสคูลาร ไมคอรไรซาเพ่ือการปลูกยูคาลปิตัสในพ้ืน
ท่ีดินเค็ม จังหวัดขอนแกน. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ, ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ภายใตความเช่ือมโยงภาคการผลิตกับานวิจัย ทุนสกว.-อุตสาหกรรม (MAG). 298 น. 

โสภณ บุญลือ (2557) การใชประโยชนของเอนไซมไซลาเนสจากเช้ือราท่ีแยกจากดินปาไมบริเวณเข่ือนจุฬาภรณ เพ่ือการ
ผลิตนํ้าตาลจากวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ, โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.). 42 น. 

โสภณ บุญลือ และสน่ัน จอกลอย (2556) ผลของเช้ือราอารบัสคูลาร ไมคอรไรซา และแบคทีเรียละลายฟอสเฟตตอการ
เจริญเติบโตของแกนตะวัน.รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ, ทุนอุดหนุนท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแกน. 62 น. 

โสภณ บุญลือ (2556) การผลิตนํ้าตาลจากวัสดเุหลอืท้ิงทางการเกษตร โดยการยอยสลายดวยเอนไซมไซลาเนสจากเช้ือรา. 
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ, โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก พระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.). 52 น. 

โสภณ บุญลือ และนันทวัน ฤทธ์ิเดช (2555) การปรับปรุงคุณภาพปุยอินทรียชีวภาพเสริมจุลินทรียดูดซับและละลาย
ฟอสฟอรัสเพ่ือการเพาะปลูกออย. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ, สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. 159 น. 
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โสภณ บุญลือ (2555) การผลิตนํ้าตาลจากวัสดเุหลอืท้ิงทางการเกษตร โดยการยอยสลายดวยเอนไซมไซลาเนสจากเช้ือรา. 
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ, โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก พระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.). 104 น. 

โสภณ บุญลือ และประสิทธ์ิ ใจศิล (2554) ผลของเช้ือราอารบัสคูลาร ไมคอรไรซา ตอการเจริญเติบโตของออย. รายงาน
การวิจัยฉบับสมบูรณ, ทุนอุดหนุนท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแกน. 73 น. 

โสภณ บุญลือ (2554) ความหลากหลายของเช้ือราแอสโคมายซีสต จากดินปาไมในบริเวณเข่ือนสิรินธรและความสามารถ
ในการผลิตเอนไซมเซลลูเลสและไซลาเนส. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ, โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.). 98 น. 

โสภณ บุญลือ และนันทวัน ฤทธ์ิเดช (2554) การปรับปรุงคุณภาพปุยอินทรียชีวภาพเสริมจุลินทรียดูดซับและละลาย
ฟอสฟอรัสเพ่ือการเพาะปลูกออย. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ, สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. 179 น. 

โสภณ บุญลือ และประสิทธ์ิ ใจศิล (2554) ผลของเช้ือราอารบัสคูลาร ไมคอรไรซา ตอการเจริญเติบโตของออย. รายงาน
การวิจัยฉบับสมบูรณ, ทุนอุดหนุนท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแกน. 82 น. 

โสภณ บุญลือ. นิภา มิลินทวิสมัย และเศวต นาคนิล (2553) การผลิตเอนไซมไซลาเนสเพ่ือใชในการฟอกเยื่อกระดาษของ
บริษัท ฟนิคซ พัลพ แอนด เพเพอร จํากัด (มหาชน) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ, โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐ
รวมเอกชนในเชิงพาณิชย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 63 น. 

โสภณ บุญลือ และสน่ัน จอกลอย (2553) ปุยชีวภาพจากจุลินทรียกลุมดูดซับและละลายฟอสเฟต. รายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ, สํานักนวัตกรรมแหงชาติ, 33 น. 

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

acid, a secondary metabolite produced by Neosartorya spinosa KKU-1NK1 and its biological 
activities”, Chiang Mai Journal of Science 43(2): 483-493.     

Sotome, K*, Matozaki, T., Aimi, T. and Boonlue, S. (2016) “Polyporus thailandensis, a new species of 
group Polyporellus in Polyporus (Polyporales, Agaricomycota) from Northeastern Thailand”, 
Mycoscience 57: 85-89.   

Sutthikhampa S., Kawai Y., Hayashi M., Boonlue S., Shimomura N., Yamaguchi T. and Aimi T. (2016) 
“Relationship between fruiting body development and phenol oxidase gene expression in Pholiota 
microspora”, Mushroom Science and Biotechnology, Vol. 23 (4) 151-158. 

Sutthikhampa S., Kawai Y., Hayashi M., Boonlue S., Shimomura N., Yamaguchi T. and Aimi T. (2016) “Only 
one major manganese peroxidase (MnP) is predominantly expressed for mycelial growth of Pholiota 
microspora on sawdust medium”, Mushroom Science and Biotechnology, Vol. 23 (4) 159-165. 

Chanwicha, N., Katekaew, S., Aimi, T. and Boonlue, S.* (2015) Purification and characterization of alkaline 
xylanase from Thermoascus aurantiacus var. levisporus KKU-PN-I2-1 cultivated by solid-state 
fermentation. Mycoscience 56: 309-318. 

Srisapoomi, S., Ichiyanagi, T., Nakajima, H., Aimi, T. and Boonlue, S.* (2015) Biosynthesis of Integric Acid 
Isolated from the Wood-Decay Fungus Xylaria feejeensis 2FB-PPM08M. Current Microbiology 70: 
550-555. 

Srisapoomi, S., Ichiyanagi, T., Nakajima, H., Aimi, T. and Boonlue, S.* (2015) Biological activities of integric 
acid isolated from the wood-decay fungus Xylaria feejeensis 2FB-PPM08M. Chiang Mai Journal of 
Science 42(1): 71-79.     

Boonrung, S., Mongkolthanaruk, W., Aimi, T. and Boonlue, S.* (2014) Cellulase and xylanase acting at 
alkaline pH from mushroom, Leucoagaricus meleagris KKU-C1. Chiang Mai Journal of Science 41(1): 
84-96. 
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Kanjanaputtipong, T. and Boonlue, S.* (2014) Species of arbuscular mycrrhizal fungi and their effects on 
the growth promotion of Jelusalem artichoke (Helianthus tuberrosus L.) in non-sterile soil under 
pot experiment., Proceeding on the 4th of International Conference on Sustainable Community 
Development (CSCD), 11-13 June 2014, Centara and Convention Center Hotel, Khon Kaen, Thailand.  

Klinsukon, C. and Boonlue, S.* (2014) Diversity of arbuscular mycorrhizal fungi in eucalyptus (Eucalyptus 
camaldulensis Dehn.) planted in saline soil area at Khon Kaen province., 887-891 p. Proceeding on 
the 40th Congress on Science and Technology of Thailand (STT40), 2-4 December 2014, Hotel 
Pullman Khon Kaen Raja Orchid, Khon Kaen, Thailand.  

Priprem, A., Boonlue, S., Yodsing, N. and Khampaenjiraroch, B. (2014) Fungal infection enhanced 
anthocyanin production in blue flowers of Clitoria ternatea. British Biotechnology Journal 4(7): 769-
777.  

Yim, T., Kanokmedhakul, K., Kanokmedhakul, S., Sanmanoch, W. and Boonlue, S. (2014) A new 
meroterpenoid tatenoic acid from the fungus Neosartorya tatenoi KKU-2NK23. Natural Product 
Research 28(21): 1847-1852.  

Sanmanoch, W., Mongkolthanaruk, W., Kanokmedhakul, S., Aimi, T., and Boonlue, S.* (2013) Isolation of 
Ascomycetous Fungi, Neosartorya spp. and Screening for Its Antibacterial Metabolites. Journal of 
Life Sciences and Technologies 1(3):180-183. 

Sennoi, R., Singkham, N., Jogloy, S., Boonlue, S., Saksirirat, W., Kesmala, T. and Patanothai, A. (2013) 
Biological control of southern stem rot caused by Sclerotium rolfsii using Trichoderma harzianum 
and Glomus clarum on Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.). Crop Protection 54: 148-153.
  

Surapat, W., Pukahuta, C., Rattanachaikunsopon, P., Aimi, T. and Boonlue, S.* (2013) Characteristics of 
phosphate solubilization by phosphate-solubilizing bacteria isolated from agricultural chili soil and 
their efficiency on the growth of chili (Capsicum frutescens L. cv. Hua Rua). Chiang Mai Journal of 
Science 40(1): 11-25.  

Boonlue, S.*, Surapat, W., Pukahuta C., Suwanarit, P., Suwanarit, A. and Morinaga, T. (2012). Diversity and 
efficiency arbuscular mycorrhizal fungi in soils from organic chili (Capsicum frutescens L.) farms. 
Mycoscience 53: 10-16.   

Yiam-on, T., Riddech, N., Jaisil, P. and Boonlue, S.* (2012) Growth promotion of sugarcane by phosphate 
solubilising bacteria in green house condition. Khon Kaen Agiculture Journal: 40 supplement 3: 185-
193. (in Thai) 
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นางสาวเสาวนิต  ทองพิมพ 

1.  ตําแหนงทางวิชาการ   
รองศาสตราจารย  
 

2.  ประวัติการศึกษา 

ระดับ  ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ป พ.ศ. ท่ีจบ 
ปริญญาตร ี วท.บ. (ชีววิทยา)   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 2519 
ปริญญาโท      วท.ม. (จุลชีววิทยา)    มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 2521 
ประกาศนียบัตร Diploma (Microbiology & 

Biotechnology) 
Osaka University & Kyoto University, 
Japan 

2529 

ปริญญาเอก Ph.D. (Microbiology) University of Alberta, Canada 2540 
 
3.  ผลงานทางวิชาการ 

3.1  ตํารา  หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน 
เสาวนิต ทองพิมพ (2556) จุลชีววิทยาทางอาหารและผลิตภัณฑนม เรื่อง บทบาทของจุลินทรีย การเสื่อมเสียและการ

ถนอมอาหาร อาหารเปนพิษ โปรไบโอติกสและพรีไบโอติกส .  ภาควิชาจุลชีววิทยา  คณะวิทยาศาตร   
มหาวิทยาลัยขอนแกน, ขอนแกน 108 น.  

เสาวนิต ทองพิมพ (2556) แบคทีเรีย: บทบาทในอาหารและผลติภัณฑนม. ภาควิชาจลุชีววิทยา  คณะวิทยาศาตร  
มหาวิทยาลยัขอนแกน, ขอนแกน 171 น.  

3.2  งานวิจัย 
เสาวนิต ทองพิมพ (2557) การคัดเลือกเช้ือแอคติโนมัยสีทจากดินในบริเวณเข่ือนจุฬาภรณท่ีสรางสารออกฤทธ์ิทาง

ชีวภาพยับยั้งโรคพืช. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ, โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก พระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.). 50 น. 

เสาวนิต ทองพิมพ (2557) กาซชีวภาพจากมูลสุกร: ศึกษาเปรียบเทียบผลของยาปฏิชีวนะกับเช้ือโปรไบโอติกสซึง่ผลิตกรด
อินทรี ย ท่ี มี ต อการผลิตก าซ ชีวภาพจากมูลสุ กร .  ร ายงานการ วิจั ยฉ บับสมบูรณ , ทุน อุดหนุน ท่ัว ไป 
มหาวิทยาลัยขอนแกน. 50 น. 

เสาวนิต ทองพิมพ งามนิจ นนทโส และเทอดศักดิ์ คําเหม็ง (2554) การถายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเช้ือแบคทีเรีย
โปรไบโอติกในนํ้าท้ิงจากการตมเสนขนมจีน. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ, ทุนอุดหนุนท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
41 น. 

เสาวนิต ทองพิมพ งามนิจ นนทโส และพลสัณห มหาขันธ (2553) การศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรียกลุมแอคติ
โนมัยสีทในเข่ือนอุบลรัตนและเข่ือนจุฬาภรณ และคนหาสารท่ีสามารถตานจุลินทรียกอโรคในคน สัตวและพืช. 
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ, โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก พระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.). 54 น. 

3.3 บทความทางวิชาการ ( * corresponding author ) 
Tongpim, S., Meidong, R., Yoshino, S., Okugawa, Y., Tahiro, Y., Taniguchi, M. and Sakai, K.* (2014) Isolation 

of thermophilic L-lactic acid producing bacteria showing homo-fermentative manner under high 
aeration condition. Journal of Bioscience and Bioengineering.  117: 318-324.   

Phinijmontree, Y., Meidong, R., Tongpim, S.* and Hintong, W. (2014) Evaluation of medium compositions 
for producing cells and spores of probiotic Bacillus sp. B51f. Proceeding of the Seoul International 
Conference on Applied Science and Engineering, 29-31 August 2014, Seoul, South Korea. 
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Balachandran, Y.L., Girija, S., Selvakumar, R., Tongpim, S., Gutleb, A.C. and Suriyanarayanan, S.* (2013) 
Differently environment stable bio-silver nanoparticles: study on their optical enhancing and 
antibacterial properties. PLOS ONE. 8 (10): e77043.  

Jamjan, W. and Tongpim, S.* (2012) Soil Streptomyces from the conservation area of Chulabhorn dam 
and their antimicrobial activities. KKU Science Journal. 40 (supplement): 202-211. 

Ruamkuson, D., Tongpim, S. and Ketudat-Cairns, M.* (2011) A model to develop biological probes from 
microflora to assure traceability. Food Control. 22: 1742-1747.  

Montet, D.*, Alldrick, A., Bordier, M., Bresson, H., Chokesajiwatee, N., Tongpim, S., Valyasevi, R., 
Vithayarungruangsri, J. and Saletes, S. (2010) Future topics of common interest for EU and SEA 
partners in food quality, safety and traceability. Quality Assurance and Safety of Crops & Foods. 2: 
158-164.  

Meidong, R. and Tongpim, S.* (2010) Effect of probiotics and antibiotics on biogas production from swine 
manure in serum bottles. Proceedings of The 2010 International  Conference on Environmental 
Science and Development (CESD 2010), 26-28 Febraury 2010, Quality Hotel, Singapore.  

Meidong, R., Sirirote, P., Nontaso, N., Khammeng, T.  and Tongpim, S.* (2010) Comparison of biogas 
production using swine manure derived from pigs fed with probiotics and tylosin. Proceedings of 
The 11th Graduate Research Conference, 12 Febraury 2010, Khon Kaen University, Thailand.  

 
4.  ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา  36 ป 
 
5.  ภาระงานสอน 

5.1 ระดับปริญญาตรี 
327 313  Microbial Physiology    
327 314  Microbial Physiology Laboratory   
327 315  Systematic Bacteriology   
327 316  Systematic Bacteriology Laboratory    
327 271  Instrumental Usage in Microbiology     
327 433  Food and Dairy Microbiology  
327 434  Food and Dairy Microbiology Laboratory   
327 451  Environmental Microbiology    
327 452  Environmental Microbiology Laboratory    
327 491  Seminar  

 327 492 Project proposal 
 327 493  Research Project 

5.2 ระดับปริญญาโท  
327 717   Advanced Microbiology 

 327 718  Advanced Applied Microbiology 
327 715 Advanced Bacteriology 
327 772 Research Methods in Microbiology  
327 773  Current Topic in Microbiology 
327 774 Special Problems in Microbiology 
327 775  Instrument Usage for Advanced Microbiology 

 327 891  Seminar I 
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 327 892  Seminar II 
 327 898  Thesis 

327 899  Thesis  

5.3 ระดับปริญญาเอก (หลักสูตรนี้) 
SC717 101 Advanced Microbiology 

 SC717 102 Advanced Applied Microbiology 
SC717 104  Advanced Bacteriology 

 SC717 702 Research Methods in Microbiology 
 SC718 991 Seminar in Microbiology I 
 SC718 992 Seminar in Microbiology II 
 SC718 993 Seminar in Microbiology III 
 SC718 994 Seminar in Microbiology IV 
 SC718 996 Dissertation 
 SC718 997 Dissertation 
 SC718 998 Dissertation 

SC718 999 Dissertation 
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นางสาวจุฑาพร  แสวงแกว 

1. ตําแหนงทางวิชาการ     
ผูชวยศาสตราจารย 
 

 2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ  ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ป พ.ศ. ท่ีจบ 
ปริญญาตรี      วท.บ. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลยัขอนแกน 2539 
ปริญญาโท       วท.ม. (จุลชีววิทยา)        มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 2543 
ปริญญาเอก      ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลยัขอนแกน 2552 

 
3. ผลงานทางวิชาการ 

    3.1  ตํารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน  
จุฑาพร  แสวงแกว. 2552.  เอกสารประกอบการสอน เรื่อง เอนไซมจากจุลินทรีย.  ขอนแกน : คณะวิทยาศาสตร  

มหาวิทยาลยัขอนแกน. 
จุฑาพร  แสวงแกว. 2552.  เอกสารประกอบการสอน เรื่อง บทปฏิบัติการเอนไซมจากจุลินทรยี.  ขอนแกน : คณะ 

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

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

hydrolysis of vetiver grass for bioethanol production. Proceeding in The 4th International 
Conference on Life Science & Biological Engineering (LSBE2015), 4-6 November 2015 ANA Crowne 
Plaza Hotel Grand Court Nagoya, Japan. (Oral presentation). 

Sotthisawad,  K.., Mahakhan, P., Vichitphan, K., Vichitphan, S. and Sawaengkaew, J.* (2015)  Bioethanol 
production from mushroom cultivation waste material using cellulosic enzyme by Local Penicillium 
oxalicum HS1-3. Proceeding in The 4th International Conference on Life Science & Biological 
Engineering (LSBE2015), 4-6 November 2015 ANA Crowne Plaza Hotel Grand Court Nagoya, Japan. 
(Poster presentation). 

Sawaengkaew, J.*,  Mahakhan, P., Janthasee, P., Vichitphan, K. and Vichitphan, S. (2015).  Optimization 
of cellulase production from Aspergillus tubingensis HS1 - 5  under solid state fermentation on 
Vetiveria zizanioides. Proceeding in The 4th International Conference on Life Science & Biological 
Engineering (LSBE2015), 4-6 November 2015 ANA Crowne Plaza Hotel Grand Court Nagoya, Japan. 
(Poster presentation). 

Moopram, N., Mahakhan, P., Vichitphan, K., Vichitphan, S. and Sawaengkaew, J.*  (2015) Production of 
carboxymethyl cellulase from sugarcane tops by Aspergillus tubingensis HS1-5 under solid state 
fermentation. Abstract in The 6th International Conference on Fermentation Technology for Value 
Added Agricultural Products, 29 - 31 July 2015 Centara Hotel & Convention Center, Khon Kaen, 
Thailand.  (Poster presentation). 

Phankhamla, P., Sawaengkaew, J., Buasri, P. and Mahakhan, P. (2014) Biohydrogen production by a novel 
thermotolerantphotosynthetic bacterium Rhodopseudomonas pentothenatexigens strain KKU-
SN1/1. Int. J. Hydrogen Energy  39:15424-15432. 

Tamwattana R, Buasri P., Heprakhon N., Sinsang N., Phankhamla P., Sawaengkaew J., Mahakhan P.  (2014)  
Light Distribution Curve of LED Light Supplied Rhodopseudomonas pentothenatexigens KKU SN1/1.  
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Proceeding in Seoul International Conference on Biological Engineering & Natural Science (SICBENS 
2014) August 30-31, Seoul, S. KOREA  (Oral presentation). 

Buasri, P., Phankhamla, P., Sawaengkaew J.* and Mahakhan, P.  (2014)  Comparison of Hydrogen 
Production by Rhodopseudomonas pentothenatexigens KKU SN1/1 using LED and CFL Lights.  
Proceeding in Seoul International Conference on Biological Engineering & Natural Science (SICBENS 
2014) August 30-31, Seoul, S. KOREA  (Oral presentation). 

Kongkerd, A., Mahakhan, P. and Sawaengkaew, J.*  (2014) Thermoalkaline Protease from a Newly 
Isolated Bacillus pseudofirmus TWCH4.  Proceeding in Seoul International Conference on Biological 
Engineering & Natural Science (SICBENS 2014) August 30-31, Seoul, S. KOREA  (Oral presentation).  

Moopram, N., Mahakhan, P., Vichitphan, K., Vichitphan, S. and Sawaengkaew J.*  (2014)  Cellulases 
Production by Aspergillus tubingensis HS1-5 under Solid State Fermentation of Narrow-leaved Cattail 
(Typha Angustifolia).  Proceeding in Seoul International Conference on Biological Engineering & 
Natural Science (SICBENS 2014) August 30-31, Seoul, S. KOREA (Oral presentation).  

Sawaengkaew J.*, Mahakhan, P. and Parnchai, N.  (2014) Alkaline protease from Bacillus pseudofirmus 
WED-1 and its potential application as detergent industry. Proceeding in Seoul International 
Conference on Biological Engineering & Natural Science (SICBENS 2014) August 30-31, Seoul, S. KOREA  
(Oral presentation).  

Buasri, P., Sawaengkaew, J.* and Mahakhan, P.  (2013) Simulation of lighting controller for hydrogen 
production by a purple non-sulfur photosynthetic bacteria, Rhodopseudomonas sp.   Abstract in The 
Bioenergy Korea Conference 2013 International Symposium November 12-14, Jeju, S. KOREA  (Poster 
presentation).  

Sawaengkaew, J.*, Sarawan, S., Mahakhan, P., Vichitphan, K. and Vichitphan, S. (2013)  Bioconversion of 
rice straw by cellulolytic producing yeast for cellulosic ethanol production.  Abstract in The Bioenergy 
Korea Conference 2013 International Symposium November 12-14, Jeju, S. KOREA  (Poster 
presentation). 

Sotthisawad, K., Mahakhan, P., Vichitphan, K., Vichitphan, S. and Sawaengkaew J.* (2013)  Efficiency of 
acid pre-treatment and crude enzyme hydrolysis of mushroom material waste by Aspergillus 
tubingensis HS1-5 enhances ethanol production.  Abstract in The Bioenergy Korea Conference 2013 
International Symposium November 12-14, Jeju, S. KOREA  (Poster presentation). 

Lakum, A., Sawaengkaew J. and Mahakhan P.  (2013)  Biohydrogen production by purple non-sulfur 
photosynthetic bacteria from commercial glucose and sugar from mushroom material waste acid 
hydrolysate as carbon source and electron donor.  Abstract in The Bioenergy Korea Conference 2013 
International Symposium November 12-14, Jeju, S. KOREA  (Poster presentation). 

Swangkeaw, J.*, Vichitphan, S., Butzke, C.E. and Vichitphan, K. (2011) Characterization of beta-
glucosidases from Hanseniaspora sp. and Pichia anomala with potentially aroma-enhancing 
capabilities in juice and wine. World J Microbiology. 27: 423-430.  

Swangkeaw, J., Vichitphan, S., Butzke, C.E. and Vichitphan, K. (2010) The potential use of beta-
glucosidase from Pichia anomala PAC56 for aroma enhancement in Traminette wine.  Proceeding  

 in IFT10 Annual Meeting and Food Expo, Chicago, USA, (Poster presentation) 
Swangkeaw, J.*, Park, H.S., Lee, N.K., Yang, B.W., Vichitphan, K. Vichitphan, S. and Hahm, Y.T. (2010)   
 Isolation and identification of beta-glucosidase gene from Pichia anomala MDD24.  Proceeding in  
 The Commemorative International Symposium for the 50th Anniversary of KSABC, Hotel Hyundai  
 Gyeongju, S. Korea. (Poster presentation) 
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Park, H.S., Lee, N.K., Swangkeaw, J.* and Hahm, Y.T.  (2010)  Isolation of white rot fungus Trametes sp. 
and characterization of its alfa-L-rhamnosidase.  Proceeding in The Commemorative International  

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

 
4  ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา 15 ป 
 
5  ภาระงานสอน 

     5.1 ระดับปริญญาตรี 
 317 211 General Microbiology 
 317 212  General Microbiology Laboratory 
 327 271  Instrumental usage in microbiology 
 327 431  Industrial Microbiology 
 327 432  Industrial Microbiology Laboratory 
 327 433  Food Microbiology 
 327 435  Microbial enzyme 
 327 436  Microbial enzyme Laboratory 
 327 491  Seminar 
 327 494  Research Project I 
 327 495  Research Project II 

5.2 ระดับปริญญาโท  
 327 831  Advanced Microbial Enzyme  
 327 891  Seminar I 
 327 892  Seminar II 
   327 771  Instrumental usage and technical in microbiology 
 327 898  Thesis 
 327 899 Thesis 

5.3 ระดับปริญญาเอก (หลักสูตรนี้) 
 SC717 301 Advanced Microbial Enzyme  
 SC718 991 Seminar in Microbiology I 
 SC718 992 Seminar in Microbiology II 
 SC718 993 Seminar in Microbiology III 
 SC718 994 Seminar in Microbiology IV 
 SC718 996 Dissertation 
 SC718 997 Dissertation 
 SC718 998 Dissertation 

SC718 999 Dissertation 
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นายธีรศักดิ์ สมดี 

1.  ตําแหนงทางวิชาการ   
ผูชวยศาสตราจารย   
 

2.  ประวัติการศึกษา 

ระดับ  ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ป พ.ศ. ท่ีจบ 
ปริญญาตรี      วท.บ. (เกษตรศาสตร)  

(เกียรตินิยม) 
มหาวิทยาลยัแมโจ 2538 

ปริญญาโท       วท.ม. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลยัเชียงใหม 2541 
ปริญญาเอก      Ph.D. (Microbiology) Massey University, New Zealand   2553 

 
3. ผลงานทางวิชาการ 

3.1 ตํารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน  
ธีรศักดิ์ สมด ี(2556) จุลชีววิทยาพ้ืนฐาน. สํานักพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน ขอนแกน.  443 หนา. 

3.2 งานวิจัย  
ธี ร ศัก ด์ิ  สมดี  (2557) ความหลากหลายของไซยาโนแบคทีเรีย และเบนทิคแอลจี  ในเขตอุทยานแหงชาต ิ

 นํ้าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ, ทุนอุดหนุนท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแกน. 54 น. 
ธีรศักด์ิ สมดี (2557) การควบคุมและกําจัดไซยาโนแบคทีเรียพิษและสารพิษท่ีสรางข้ึนจากไซยาโนแบคทีเรียอยางเปน

ระบบโดยกระบวนการทางชีวภาพดวยแบคทีเรียภายใตระบบกรองทราย.  รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ, สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. 174 น. 

ธีรศักด์ิ สมดี (2556) การคัดเลือก และตรวจสอบฤทธ์ิทางชีวภาพของสารสกัดจากไซยาโนแบคทีเรยีในการยับยั้งการเจรญิ
ของแบคทีเรียกอโรคบางชนิด. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ, สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
34 น.  

ธีรศักด์ิ สมดี (2555) การแยก ทําบริสุทธ์ิ และศึกษาโครงสรางทางเคมีของโปรตีนไมโครซีสตินซึ่ งผลิตจาก 
ไซยาโนแบคทีเรียพิษ Microcystis  aerginosa. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ, กลุมวิจัยการสรางองคความรูพ้ืนฐาน
ดานโครงสรางและหนาท่ีของโปรตีนและเปปไทดจากแหลงทรัพยากรธรรมชาติ. 54 น. 

ธีรศัก ด์ิ สมดี (2555) ความหลากหลายทางชีวภาพของไซยาโนแบคทีเรีย ท่ีสามารถสรางสารพิษ และการ 
ตรวจสอบสารพิษไมโครซีสตินและไซลินโดสเปรมมอบซิน ซึ่งผลิตจากไซยาโนแบคทีเรีย ในแหลงนํ้าเพ่ือการพักผอน
หยอนใจเขตอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ, ทุนพัฒนาและสงเสริมดานวิชาการ คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. 36 น. 

ธี ร ศัก ด์ิ  สมดี  (2555) การบ ง ช้ีชนิดไซยาโนแบคทีเรีย Microcystis spp. และ และสารพิษไมโครซีสตินจาก 
แหล ง นํ้าบางแห งของจั งห วัดขอนแกน . รายงานการ วิจัยฉบับสมบูรณ , โครงการพัฒนานักวิจัย ใหม
มหาวิทยาลัยขอนแกน. 34 น.  

   

http://www.nstda.or.th/index.php
http://kkulib.kku.ac.th/search%7ES0*thx?/a%7B696%7D%7B725%7D%7B707%7D%7B712%7D%7B721%7D%7B673%7D%7B692%7D%7B724%7D%7B748%7D+%7B714%7D%7B705%7D%7B692%7D%7B725%7D/a|b8d5c3c8d1a1b4d4ec+cac1b4d5/1,1,9,Z/bibimage&FF=a|b8d5c3c8d1a1b4d4ec+cac1b4d5&8,,9
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  3.3  บทความทางวิชาการ ( * corresponding author ) 
Meunchan, M., Thammasirirak, S., Daduang, J., Somdee, T. and Daduang, J. (2015) Molecular cloning 

and sequence analysis of serine protease cDNA from the venom of the centipede Scolopendra 
subspinipes dehaani. Turk J Biochem. 40(2):181–187.  

Somdee, T.*, Wibuloutai, J., Somdee, T-D. and Somdee, A. (2014) Biodegradation of the cyanobacterial 
hepatotoxin [Dha7] MC-LR within a biologically active sand filter. Water Sci and Technol: Water 
supply 14 (4): 672-680.                                     

Somdee, T.*, Kaewkhiaw, K. and Somdee, A. (2013) Detection of toxic cyanobacteria and quantification 
of cyanotoxin (microcystins) in four recreational water reservoirs in Khon Kaen, Thailand. KKU Res 
J. 18:1-8.  

Somdee, T.*, Peekan, A. and Somdee, A. (2013) Bacterial degradation of microcystins within a 
biologically active sand filter. J Life Sci & Technol. 1:147-149. 

Phujomjai, Y. and Somdee, T.* (2013) Isolation and characterization of microcystin-degrading 
bacterium. J Life Sci & Technol. 1:220-222. 

Phankhajon, K. and Somdee, T.* (2013) Isolation and characterization of algicidal bacterium against 
the toxic cyanobacterium Microcystis aeruginosa. J Life Sci & Technol. 1:216-219. 

Somdee, T., Thunders, M., Ruck, J., Lys, I., Allison, M. and Page, R. (2013) Degradation of [Dha7]MC-LR 
by a microcystin degrading bacterium isolated from Lake Rotoiti, New Zealand. ISRN Microbiol. 
DOI 10.1155/2013/596429. 

Somdee, T.*, Kaewsan, T. and Somdee, A. (2013) Monitoring toxic cyanobacteria and cyanotoxins 
(microcystins and cylindrospermopsins) in four recreational reservoirs (Khon Kaen, Thailand). 
Environ Monit Assess. 185:9521–9529.  

Somdee, T.*, Sumalai, N. and Somdee, A. (2013) A novel actinomycete Streptomyces aurantiogriseus 
with algicidal activity against the toxic cyanobacterium Microcystis aeruginosa. J Appl Phycol. 
25:1587–1594. 

Preecharram, S., Jearranaiprepame, P., Daduang, S., Temsiripong, Y., Somdee, T., Fukamizo, T., Svasti, 
J., Araki, T. and Thammasirirak, S. (2010) Isolation and characterisation of crocosin, an antibacterial 
compound from crocodile (Crocodylus siamensis) plasma. Anim Sci J. 81: 393–401. 

 
4.  ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา 17 ป 
 
5.  ภาระงานสอน 

 5.1 ระดับปริญญาตรี 
 317 211          General Microbiology 
 317 212 General Microbiology Laboratory 
 327 271 Instrumental Usage in Microbiology 
 327 316 Systematic Bacteriology Laboratory 
 327 351 Aquatic Microbiology 
 327 352 Aquatic Microbiology Laboratory 
 327 433 Food and Dairy Microbiology 
 327 451 Environmental Microbiology 
 327 452 Environmental Microbiology Laboratory 
 327 491  Seminar 
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 327 492 Project proposal 
 327 493  Research Project  

5.2 ระดับปริญญาโท  
327 717   Advanced Microbiology 

 327 718  Advanced Applied Microbiology 
327 715  Advanced Bacteriology 
327 772  Research Methods in Microbiology    
327 773  Current Totic in Microbiology 
327 774  Special Problem in Microbiology 
327 891  Seminar in Microbiology I 
327 892  Seminar in Microbiology II 
327 898 Thesis 
327 899 Thesis  

5.3 ระดับปริญญาเอก (หลักสูตรนี้) 
SC717 101 Advanced Microbiology 

 SC717 102  Advanced Applied Microbiology 
 SC718 991 Seminar in Microbiology I 
 SC718 992 Seminar in Microbiology II 
 SC718 993 Seminar in Microbiology III 
 SC718 994 Seminar in Microbiology IV 
 SC718 996 Dissertation 
 SC718 997 Dissertation 
 SC718 998 Dissertation 

SC718 999 Dissertation 
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นางสาวนันทวัน ฤทธิ์เดช 
1. ตําแหนงทางวิชาการ 
  ผูชวยศาสตราจารย 
 
2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ  ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ป พ.ศ. ท่ีจบ 
ปริญญาตรี      วท.บ. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลยัขอนแกน 2535 
ปริญญาโท       วท.ม. (จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม)   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2539 
ปริญญาเอก      Dr.rer.nat. (Microbiology) University of Innsbruck, Austria 2545 

 
3. ผลงานทางวิชาการ 

3.1    ตํารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน 
นันทวัน ฤทธิ์เดช (2556) เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 317341 ปุยจุลินทรีย ภาควิชาจลุชีววิทยา คณะ 
 วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, 141 น.  
Insam, H. Riddech, N. and Klammer, S. 2002. Microbiology of composting.  Springer Verlag, Heidelberg,  

p.632. 

3.2 งานวิจัย 
นันทวัน ฤทธ์ิเดช (2557) การผลิตเช้ือจุลินทรียปฏิปกษท่ีมีคุณสมบัติสงเสริมการเจริญเติบโตของพืชท่ีคัดแยกไดจากดิน

เพ่ือใชควบคุมโรคใบจุดบนตนแตงกวา ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยขอนแกนภายใตโครงการพระราชดําริ อพสธ 2557 
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยขอนแกน 68 น. 

นันทวัน ฤทธ์ิเดช (2556) การคัดแยกจุลินทรียสงเสริมการเจริญเติบโตของพืชบริเวณดินรอบรากพืช เพ่ือสงเสริม 
การเจริญเติบโตของแกนตะวัน ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยขอนแกนปงบประมาณ 2556 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 
ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยขอนแกน 52 น. 

นันทวัน ฤทธ์ิเดช (2555-2556) การคัดแยกแบคทีเรียกลุมแอคติโนมัยซีสท่ีสามารถผลิตเอนไซมเซลลูเลสจากดิน  
เพ่ือผลิตนํ้าตาลจากวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร. ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยขอนแกนภายใตโครงการพระราชดําริ 
อพสธ (ตอเน่ือง 2 ป) ป 2555 – 2556 รายงานฉบับสมบูรณ ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยขอนแกน 72 น. 

นันทวัน ฤทธ์ิเดช (2555-2557) การผลิตปุยหมักสงเสริมการเจริญเติบโตของพืช เพ่ือเพ่ิมผลผลิตพืชและเพ่ิมการ 
หมุนเวียนธาตุอาหารหลักในดินเค็ม ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยขอนแกนภายใตโครงการบมเพาะนักวิจัย(ตอเน่ือง 3 ป) 
ประจําป 2555-2557 รายงานฉบับสมบูรณ ทุนบมเพาะมหาวิทยาลัยขอนแกน, 67 น. 

นันทวัน ฤทธ์ิเดช (2554) การศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรีย และรา ในดินรอบรากพืชในพ้ืนท่ีเข่ือนสิรินธร 
ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยขอนแกนภายใตโครงการพระราชดําริ อพสธ ป 2554รายงานฉบับสมบูรณ ทุนอุดหนุน
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 54 น. 

นันทวัน ฤทธ์ิเดช (2553) การผลิต.Cellulolytic microorganisms เพ่ือเปนหัวเช้ือในการผลิตปุยหมักจากวัสดุเหลือท้ิง
จากโรงงานนํ้าตาลและโรงงานผลิตแอลกอฮอล. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ทุนสํานักวิจัยแหงชาติ(วช.), 80น. 

นันทวัน ฤทธ์ิเดช (2553) การคัดแยกจุลินทรียท่ีสามารถผลิตเอนไซมเซลลูเลสจากดิน บริเวณหวยกุม จ.ชัยภูมิ. 
ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยขอนแกนภายใตโครงการพระราชดําริ อพสธ ป 2553 รายงานฉบับสมบูรณ ทุนอุดหนุน
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 62 น. 

3.3 บทความทางวิชาการ (* corresponding author) 
นันทวัน ฤทธิ์เดช (2556) ขอควรพิจารณากอนทําปุยหมัก วารสารวิทยาศาสตร มข. 41(3):595-606. 

     ทิพยนภา วงษคูณ โสภณ บุญลือ และ นันทวัน ฤทธิ์เดช (2556) การคัดแยกจุลินทรียยอยสลายเซลลูโลสเพ่ือกระตุนการ
งอกของเมล็ดพันธุพืช วารสารวิทยาศาสตร มข. 41(4):954-966. 

นันทวัน ฤทธิ์เดช. (2547). การตรวจวัดความเสร็จสมบูรณของปุยหมัก. วารสารวิทยาศาสตร มข. 32(2): 80-85. 
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Nguyen, T.H.N. and Riddech, N. (2016) The influence of rhizobacteria on the germination of the Brassica 
spp.  Philippine Agricultural Scientist (in press) 

Riddech, N.*, Saharm, N., Chaisawang, C., Pongtongmee, P., Boonchern, S., Sarin, P. and 
Phibunwatthanawong, T. (2016) Multifunctional cellulolytic activities from Streptomyces 
osmaniensis for agricultural and enzyme industry. Malaysian Journal of Microbiology. 12(1) 2016: 
85-90. 

Riddech, N.*, Sritongon, K. and Phibunwatthanawong, T. (2016) Production of plant growth promoting 
antagonistic rhizobacteria to promote cucumber growth and control leaf spot disease (Corynespora 
cassiicola). Chiang Mai J. Sci. 43(X) : XX (in press) 

Sritongon, K., Mongkolthanaruk, W., Boonlue, S., Jogloy, S., Puangbut, D. and Riddech, N.* (2016) 
Rhizobacterial candidates isolated from Jerusalem Artichoke (Helianthus tuberosus L.) rhizosphere 
for host plant growth promotion. Chiang Mai J. Sci. 44(1) : 83-93 

Riddech, N.*, Saosiri, J. and Sarin, P. (2014) Cellulolytic bacteria with plant growth promoting properties 
as an efficient microbial strategy for composting. Malaysian Journal of Microbiology. 10(3):174-178. 

Wongkoon, T., Boonlue, S. and Riddech, N.* (2014) Effect of compost made from filter cake and distillery 
slop on sugarcane growth. KKU research journal. Supplement issue: 260-265. 

Sarin, P., Boonlue, S. and Riddech, N.* (2014) Isolation of halotolelant rhizobacteria from saline soil and 
their effect on rice seed germination. Asian Jr. of Microbiol. Biotech. Env. Sc. 16(4): 867-876. 

Riddech, N., Bunyarachata, W., Boonlue, S. and Leesing, R. (2011) Screening of cellulolytic 
microorganisms from soil and compost. Abstract book on The Third International Conference on 
Science and Technology for Sustainable Development of the Greater Mekong Sub-region (3rd 
STGMS) The Second International Conference on Applied Science (2nd ICAS) 24-25 March 2011  
Souphanouvong University, Luang Prabang, LAO People's Democratic Republic  

Riddech, N. and  Nontaso N. (2010) Use of rice hush ash for stem propagation in Thailand. Proceeding 
on  the Conference on Recycling of Biomass Ashes,  2 2 - 23  May 2010, Institute of Microbiology, 
University of Innsbruck, Innsbruck, Austria 

Riddech, N., Bunyatrachata, W. and  Polsan, Y. (2009) Change of microbial population in liquid fertilizer. 
KKU Science journal 37 (supplement): 77-82. 

Riddech, N., Klammer, S. and Insam, H. (2002) Characterisation of microbial communities during 
composting of organic wastes. In Insam H, Riddech N and Klammer S (eds). Microbiology of 
composting, Springer, Heidelberg, p. 43-51. 

Riddech, N. and Insam, H. (2002) Can community level physiological profiles discriminate compost that 
contains sewage sludge from those that do not? Proceeding of 2002 international symposium 
composting and compost utilization. Columbus, Ohio, USA 6-8 May 2002.          
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5. ภาระงานสอน 

5.1 ระดับปริญญาตรี 
317 211  General Microbiology 
317 212   General Microbiology Laboratory 
327 313  Microbial Physiology 
327 341  Microbial Fertilizer 
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327 343  Plant Nutrients and Soil Microbiology 
327 432  Microbial Fertilizer Laboratory 
327 431  Industrial Microbiology 
327 432  Industrial Microbiology Laboratory 
327 433  Food and Dairy Microbiology 
327 434  Food and Dairy Microbiology Laboratory 
327 451  Environmental Microbiology 
327 452  Environmental Microbiology Laboratory 
327 491  Seminar 
327 494  Research Project I 
327 495  Research Project II 

5.2 ระดับปริญญาโท  
327 734  Microbial fermentation process 
327 771  Instrument Usages and Microbiological Techniques  
327 772  Research Methods in Microbiology     
327 773  Current Topic in Microbiology 
327 774 Special Problem in Microbiology 
327 891  Seminar I 
327 892  Seminar II 
327 898  Thesis 
327 899  Thesis 

5.3 ระดับปริญญาเอก (หลักสูตรนี้) 
SC717 101 Advanced Microbiology 

 SC717 102  Advanced Applied Microbiology 
SC717 304  Microbial Fermentation Technology 

 SC717 702 Research Methods in Microbiology 
            SC718 991 Seminar in Microbiology I 
 SC718 992 Seminar in Microbiology II 
 SC718 993 Seminar in Microbiology III 
 SC718 994 Seminar in Microbiology IV 
 SC718 996 Dissertation 
 SC718 997 Dissertation 
 SC718 998 Dissertation 

SC718 999 Dissertation 
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นางสาวรัตนภรณ ลีสิงห 

1. ตําแหนงทางวิชาการ  
ผูชวยศาสตราจารย    
 

2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ  ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ป พ.ศ. ท่ีจบ 
ปริญญาตรี      วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลยัขอนแกน 2530 
ปริญญาโท       วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี 
2539 

ปริญญาเอก      Doctorat (Sciences des 
Aliments) 
 

Universite Montpellier II, France 2549 

3. ผลงานทางวิชาการ 

3.1  ตํารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน 
รัตนภรณ  ลีสิงห (2553)  จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม (Industrial Microbiology). ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, 101 น.  
รัตนภรณ ลีสิงห (2553) ปฏิบัติการเช้ือเพลิงชีวภาพจากจุลินทรีย (Microbial Biofuel Laboratory). ภาควิชาจุลชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, 60 น.  
รัตนภรณ ลีสิงห (2553) เช้ือเพลิงชีวภาพจากจุลินทรีย (Microbial Biofuel). ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน, 165 น. 
3.2  งานวิจัย 
รัตนภรณ ลีสิงห (2557) การผลิตไลเปสจากยีสตเพ่ือใชเปนตัวเรงปฏิกิริยาการผลิตไบโอดีเซล. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ, 

โครงการวิจัยประเภททุนบมเพาะนักวิจัยเพ่ือสรางผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแกน. 133 น. 
รัตนภรณ ลีสิงห (2556) การพัฒนาการผลิตไบโอดีเซลจากสาหรายนํ้าจืดขนาดเล็กสายพันธพ้ืนถ่ินท่ีมีศักยภาพสูงภายใต

การเพาะเลี้ยงแบบสังเคราะหแสง.  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ , โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ  
มหาวิทยาลัยขอนแกน คลัสเตอรนํ้ามันเช้ือเพลิงชีวภาพ, 96 น. 

รัตนภรณ ลีสิงห เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ และกอบกุล เหลาเทง (2556) การคัดเลือกและการเพาะเลี้ยงยีสตพ้ืนถ่ินไขมันสูง
เพ่ือผลิตไบโอดีเซล. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ, สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย. 122 น. 

รัตนภรณ ลีสิงห (2555) การผลิตไบโอดีเซลจากยีสตไขมันสูงท่ีแยกไดจากดนิในพ้ืนท่ีเขตโครงการอนุรกัษพันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี พ้ืนท่ีเข่ือนจุฬาภรณ จ.ชัยภูมิ เมื่อใช
มันเทศเปนวัตถุดิบ, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ, ทุนอุดหนุนท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแกน. 57 น. 

รัตนภรณ ลีสิงห และขนิษฐา หมูโสภิญ. (2555) การพัฒนาการเพาะเลี้ยงแบบเฮเทโรโทรฟคและมิกโซโทรฟคเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตมวลเซลลและนํ้ามันสาหรายขนาดเล็กเพ่ือผลิตไบโอดีเซล. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ, ทุนอุดหนุนท่ัวไป 
มหาวิทยาลัยขอนแกน.74 น. 

รัตนภรณ ลีสิงห (2554) การคัดเลือกสาหรายสีเขียวขนาดเล็กท่ีผลิตลิปดสูงจากตัวอยางนํ้าจืดในพ้ืนท่ีเข่ือนสิรินธร 
จังหวัดอุบลราชธานี, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ, ทุนอุดหนุนท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแกน. 58 น. 

รัตนภรณ ลีสิงห (2553) การศึกษาการผลิตไบโอดเีซลจากนํ้ามันยสีต. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ, ทุนอุดหนุนท่ัวไป 
โครงการ อพ.สธ. มข. มหาวิทยาลยัขอนแกน. 48 น. 
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3.3     บทความทางวิชาการ (* corresponding author) 
Baojungharn, R., Paungbut, M., Kookkhunthod, S. and Leesing, R.* (2015) Production of biodiesel 

feedstock by integrated growth of isolated oleaginous yeast and microalgae. Journal of Clean 
Energy Technologies. (Accepted)  

Kookkhunthod, S., Baojungharn, R. and Leesing, R.* (2015) Biodiesel feedstock production from 
freshwater microalgae grown in sugarcane juice hydrolysate. Journal of Clean Energy 
Technologies. (Accepted)  

Papone, T., Kookkhunthod, S., Paungbut, M. and Leesing, R.* (2015) Producing of microbial oil by mixed 
culture of microalgae and oleaginous yeast using sugarcane molasses as carbon substrate. Journal 
of Clean Energy Technologies. (Accepted)  

Puangbut, M., Rattanachan, S., Papone, T. and Leesing, R.* (2015) Conversion of fermented rice noodle 
wastewater to microbial lipid by mixed culture of microalgae and yeast. Journal of Clean Energy 
Technologies. (Accepted)  

Leesing, R.*, Papone, T. and Puangbut, M. (2014) Effect of Nitrogen and Carbon Sources on Growth and 
Lipid Production from Mixotrophic Growth of Chlorella sp. KKU-S2. International Journal of 
Biological, Life Science and Engineering Vol.8 (4): 363-366. 

Boonchaidung, T., Papone, T. and Leesing, R.* (2013) Effect of carbon and nitrogen sources on lipase 
production by isolated lipase-producing yeast. Journal of Life Sciences and Technologies 1:176-
179.  

Leesing, R.* and Puangbut M. (2013) Producing of microbial lipid via the integrated growth of microalgae 
and yeast fermentation. Current Opinion of Biotechnology, 24: S136-137.  

Leesing, R.*, Sihawong, S. and Duangkeaw, N. (2013) Producing of Microalgal Lipid by Isolated Microalgae 
under Photoautotrophic and Heterotrophic Cultivation. APCBEE Procedia 7: 48-53.   

Sirisan, V., Pattarajinda, V., Vichitphan, K. and Leesing, R.* (2013) Isolation, identification and growth 
determination of lactic acid-utilizing yeasts from the ruminal fluid of dairy cattle. Letters in Applied 
Microbiology, 57:102-107. 

Leesing, R.*, Baojungharn, R. and Papone, T. (2012) Microbial Oil Production by Mixed Culture of 
Microalgae Chlorella sp. KKU-S2 and Yeast Torulaspora maleeae Y30. World Academy of Science, 
Engineering and Technology 64: 1055-1058.  

Leesing, R.*, Kookkhunthod, S. and Subinnam, P. (2012) Heterotrophic Microalgal Oil Production by 
Chlorella sp. KKU-S2 Using Agricultural Residues Hydrolysates as Carbon Substrate. KKU Science 
Journal 40 (supplement): 237-242.  

Papone, T., Kookkhuntod, S. and Leesing, R*. (2012) Microbial Oil Production by Monoculture and Mixed 
Cultures of Microalgae and Oleaginous Yeasts using Sugarcane Juice as Substrate. World Academy 
of Science, Engineering and Technology 64: 1127-1131.  

Puangbut, M. and Leesing, R*. (2012) Integrated Cultivation Technique for Microbial Lipid Production by 
Photosynthetic Microalgae and Locally Oleaginous Yeast. World Academy of Science, Engineering 
and Technology 64: 975-979. 

Srivicha, A. and Leesing, R.* (2012) Microbial Lipid Production by Locally Isolated Oleaginous Yeast. KKU 
Science Journal 40 (supplement): 223-231.  

Leesing, R.* and Baojungharn, R. (2011) Microbial Oil Production by Isolated Oleaginous Yeast 
Torulaspora globosa YU5/2. World Academy of Science, Engineering and Technology 76: 1088-
1092.  
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Leesing, R., Dijoux, D., Le Nguyen, D.D., Loiseau, G., Ray, R.C. and Montet, D. (2011) Improvement of DNA 
Extraction and Electrophoresis Conditions for the PCR-DGGE Analysis of Bacterial Communities 
Associated to Two Aquaculture Fish Species. Dynamic Biochemistry, Process Biotechnology and 
Molecular Biology 5: 83-87. 

Leesing, R.* and Karraphan P. (2011) Kinetic growth of the isolated oleaginous yeast for lipid 
production. African Journal of Biotechnology 10: 13867-13877. 

Leesing, R.* and Kookkhunthod, S. (2011) Heterotrophic growth of Chlorella sp. KKU-S2 for lipid 
production using molasses as a carbon substrate. International Conference on Food Engineering 
and Biotechology-IPCBEE 9: 87-91.  

Leesing, R.* and Nontaso, N. (2011) Isolation and cultivation of oleaginous yeast for microbial lipid 
production. KKU Research Journal 16 (2): 8-22.  

Leesing, R.*, Kookkhunthod, S. and Nontaso, N. (2011) Microalgal lipid production by microalgae 
Chlorella sp. KKU-S2. World Academy of Science, Engineering and Technology 76: 441-444.  

Leesing, R.* and Nontaso, N. (2010) Microalgae oil production under heterotrophic cultivation. KKU 
Research Journal 15(9):789-793.  
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327 717   Advanced Microbiology 

 327 718  Advanced Applied Microbiology 
327 734  Microbial Fermentation Technology 
327 735  Advanced Microbial Biofuel Technology   
327 773  Current Topic in Microbiology 
327 774 Special Problem in Microbiology 
327 775  Instrument Usage for Advanced Microbiology 

 327 891  Seminar in Microbiology I 
 327 892  Seminar in Microbiology II 
 327 898  Thesis 
 327 899  Thesis 
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 5.3 ระดับปริญญาเอก (หลักสูตรนี้)   
SC717 101  Advanced Microbiology 

 SC717 102 Advanced Applied Microbiology 
SC717 304 Microbial Fermentation Technology 
SC717 305 Advanced Microbial Biofuel Technology   
SC717 704 Instrument Usage for Advanced Microbiology 
SC717 703 Current Topic in Microbiology 

            SC717 702  Research Techniques in Microbiology 
 SC718 991 Seminar in Microbiology I 
 SC718 992 Seminar in Microbiology II 
 SC718 993 Seminar in Microbiology III 
 SC718 994 Seminar in Microbiology IV 

SC718 995 Special Problem in Microbiology 
 SC718 996 Dissertation 
 SC718 997 Dissertation 
 SC718 998 Dissertation 
 SC718 999 Dissertation 
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นางสาววิยะดา  มงคลธนารักษ 

1.   ตําแหนงทางวิชาการ    
 ผูชวยศาสตราจารย 
 

2.   ประวัติการศึกษา 

ระดับ  ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ป พ.ศ. ท่ีจบ 
ปริญญาตรี      วท.บ. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลยัขอนแกน 2540 
ปริญญาโท       วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลยัมหิดล 2544 
ปริญญาเอก      Ph.D. (Molecular Biology and 

Biotechnology)                   
University of Sheffield, England 2550 

 
3.  ผลงานทางวิชาการ 

3.1 ตํารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน 

เอกสารประกอบการสอน  
วิยะดา มงคลธนารักษ (2554) คูมือปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา ขอนแกน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
วิยะดา มงคลธนารักษ (2553) การเจริญเติบโต สารอาหารและการควบคุมการเจริญของจุลินทรีย ขอนแกน คณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
วิยะดา มงคลธนารักษ (2552) การตอบสนองตอสิ่งแวดลอม และพันธุศาสตรของจุลินทรีย ขอนแกน คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
วิยะดา มงคลธนารักษ (2552) ความหลากหลายและบทบาทของจุลินทรียในดานตางๆ ขอนแกน คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
วิยะดา มงคลธนารักษ (2552) การเพ่ิมจํานวนของยีนดวยเทคนิคทางพันธุวิศวกรรม ขอนแกน คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

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

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

3.2 งานวิจัย 
วิยะดา มงคลธนารักษ (2557) การใชประโยชนของเอนไซมลิกนิโนไลติกท่ีผลิตไดจากจุลินทรียในการยอยสลายเศษวัสดุ

เหลือท้ิงทางการเกษตร. รายงานฉบับสมบูรณ, ทุนอุดหนุนท่ัวไปภายใตโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 47 หนา 

วิยะดา มงคลธนารักษ (2557) สารเรงการเจริญเติบโตของพืชท่ีผลิตจากเช้ือเอ็นโดไฟติกแบคทีเรียท่ีมีประสิทธิภาพชวย
สงเสริมการผลิตของพืชแกนตะวัน. รายงานฉบับสมบูรณ, ทุนอุดหนุนท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแกน, 44 หนา 

3.3 บทความทางวิชาการ (*corresponding author) 
Sawadsitanga, S., Mongkolthanaruk, W., Suwannasai, N. and Sodngam, S. (2015) Antimalarial and 

cytotoxic constituents of Xylaria cf. cubensis PK108, Natural Product Research: 
http://dx.doi.org/10.1080/14786419.2015.1017724 

Sodngama, S., Sawadsitanga, S., Suwannasai, N., Mongkolthanaruk, W. (2014) Chemical Constituents, 
and their Cytotoxicity, of the Rare Wood Decaying Fungus Xylaria humosa, Natural Product 
Communications 9 (2): 157-158 
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Boonmahome, P. and Mongkolthanaruk, W.* (2013) Lipase producing bacterium and its enzyme 
characterization. Journal of life sciences and technologies 1: 196-200. 

Mongkolthanaruk, W.*, Tongbopit, S. and Bhoonobtong, A. (2012) Independent behavior of bacterial 
laccases to inducers and metal ions during production and activity. African journal of biotechnology 
11: 9391-9398.  

Mongkolthanaruk, W., Nagase, M., Kawai, Y., Tanigawa, K., Li, Y., Yamaguchi, T. and Aimi, T. (2012) 
Evaluation of histamine productivity of Tetragenococcus halophilus isolated from salted mackerel 
(saba-shiokara). Fish Science 78: 441–449. 

Wan, J., Li, Y., Yi, R., Mongkolthanaruk, W., Kinjo, Y., Terashita, T., Yamanaka, K., Shimomura, N., 
Yamaguchi, T. and Aimi, T. (2011) Characterization of the glycoside hydrolase family 15 
glucoamylase gene from the ectomycorrhizal basidiomycete Tricholoma matsutake. Mycoscience 
DOI 10.1007/s10267-011-0153-0 

Mongkolthanaruk, W., Cooper, G.R., Mawer, J.S.P., Allan, R.N. and Moir, A. (2011) Effect of Amino Acid 
Substitutions in the GerAA Protein on the Function of the Alanine-Responsive Germinant Receptor 
of Bacillus subtilis Spores. Journal of bacteriology 193: 2268-2275. 

Mongkolthanaruk, W., Robinson, C. and Moir, A. (2009) Localization of the GerD spore germination 
protein in the Bacillus subtilis spore. Microbiology 155: 1146-1151. 

Siripornadulsil, S. and Mongkolthanaruk, W. (2008) Optimization for cyclodextrin glucanotransferase 
(CGTase) production by an alkalophilic bacterium, Bacillus sp. KKU Research Journal 13: 531-540. 

Mongkolthanaruk, W., Probnarong, W., Lertsiri, S. and Dharmsthiti, S. (2004) Growth and lipase 
production of a psychrotrophic Acinetobacter calcoaceticus in an MSG-containing medium. The 
Journal of General and Applied Microbiology 50: 29-33. 

Mongkolthanaruk, W. and Dharmsthiti, S. (2002) Biodegradation of lipid-rich wastewater by a mixed 
bacterial consortium. International Biodeterioration and Biodegradation 50: 101-105. 

 
4.  ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา 10 ป 
 
5.  ภาระงานสอน 

5.1 ระดับปริญญาตรี 
317 211  General Microbiology  
317 212  General Microbiology Laboratory   
327 214  Microbiology Laboratory 
327 271  Instrumental Usage in Microbiology 
327 321  Microbial Genetics 
327 372  Scientific Papers Interpretation and Writing 
327 431  Industrial Microbiology 
327 451  Environmental Microbiology 
327 491  Seminar  
327 492  Research Proposal  
327 493  Research Project 
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5.2 ระดับปริญญาโท   
327 713  Advanced Microbiology  
327 714 Advanced Mycology 
327 717   Advanced Microbiology 

 327 718  Advanced Applied Microbiology 
327 721 Molecular Microbiology  
327 772 Research Methdss in Microbiology 
3/7 774 Special Problem in Microbiology   
329 742 Wastewater Biology                                    
327 891  Seminar in Microbiology I 
327892 Seminar in Microbiology II 
327898 Thesis 
327899 Thesis  

5.3 ระดับปริญญาเอก (หลักสูตรนี้) 
 SC717 101 Advanced Microbiology  

SC717 102 Advanced Applied Microbiology 
SC717 103 Advanced Mycology  
SC717 201 Molecular Microbiology 

 SC718 991 Seminar in Microbiology I 
 SC718 992 Seminar in Microbiology II 
 SC718 993 Seminar in Microbiology III 
 SC718 994 Seminar in Microbiology IV 
 SC718 996 Dissertation 
 SC718 997 Dissertation 
 SC718 998 Dissertation 
 SC718 999 Dissertation 
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นางวิไลลักษณ ศิริพรอดุลศิลป 

1.  ตําแหนงทางวิชาการ   
ผูชวยศาสตราจารย  
 

2.  ประวัติการศึกษา 

ระดับ  ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ป พ.ศ. ท่ีจบ 
ปริญญาตรี      วท.บ. (ชีววิทยา) 

(เกียรตินิยม) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 2531 

ปริญญาโท       M.Sc. (Microbiology) North Carolina State University, USA 2536 
ปริญญาเอก      Ph.D. (Microbiology) North Carolina State University, USA 2540 

 
3.  ผลงานทางวิชาการ  

3.1 ตํารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน  

วิไลลักษณ ศิริพรอดุลศิลป (2558) ไวรัสวิทยา: ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, 180 น. 

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

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

3.3 บทความทางวิชาการ ( * corresponding author) 
Kamollerd, C., Surachon, P., Maunglai, P., Siripornadulsil, W. and Sukon, P.* (2016) Assessment of 

probiotic potential of Lactobacillus reuteri MD5-2 isolated from ceca of Muscovy ducks. Korean J 
Vet Res. 56(1): 1-7. 

Saengsanga, T., Siripornadulsil, W. and Siripornadulsil, S.* (2016) Molecular and enzymatic 
characterization of alkaline lipase from Bacillus amyloliquefaciens E1PA isolated from lipid-rich 
food waste. Enzyme Microbial Tech. 82: 23–33.   

Khochamit, N., Siripornadulsil, S., Sukon, P. and Siripornadulsil, W.* (2015) Antibacterial activity and 
genotypic-phenotypic characteristics of bacteriocin-producing Bacillus subtilis KKU213: Potential as 
a probiotic strain. Microbiol Research. 170:36-50.  

Buahom, J., Siripornadulsil, S. and Siripornadulsil, W.* (2014) Probiotic properties of lactic acid bacteria 
and Bacillus subtilis KKU213 mixed culture in broiler chicken. Proceedings of the 40th Congress on 
Science and Technology of Thailand (STT40). December 2-4, 2014. Khon Kaen, Thailand. pp. 657-
660.  

Thongnok, S., Siripornadulsil, W. and Siripornadulsil, S.* (2014) The effects of arsenite [As(III)] oxidizing 
bacteria and cadmium-tolerant bacteria, Cupriavidus taiwanensis KKU2500-3, on arsenic toxicity 
and accumulation in KDML 105 rice. Proceedings of the 40th Congress on Science and Technology 
of Thailand (STT40). December 2-4, 2014. Khon Kaen, Thailand. pp. 596-599.  

Hong, T.T.K., Siripornadulsil, W. and Siripornadulsil, S.* (2014) Oxidative stress protective mechanisms 
of Cupriavidus taiwanesis KKU2500-3 under cadmium induction. Proceedings of the 40th Congress 
on Science and Technology of Thailand (STT40). December 2-4, 2014. Khon Kaen, Thailand. pp. 
586-590. 
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Chaowanaprasert, A., Siripornadulsil, W. and Siripornadulsil, S.* (2014) Application of antagonistic 
bacteria for rice blast disease. Proceedings of the 40th Congress on Science and Technology of 
Thailand (STT40). December 2-4, 2014. Khon Kaen, Thailand. pp. 849-854. 

Poomai, N., Siripornadulsil, W. and Siripornadulsil, S.* (2014) Cellulase enzyme production from 
agricultural waste by Acinetobacter sp. KKU44. Adv. Materials Res. 931-932: 1106-1110 

Siripornadulsil, W.*, Tasaku, S., Buahorm, J. and Siripornadulsil, S. (2014) Probiotic properties of lactic 
acid bacteria Isolated from fermented food. Inter. J. of Biological, Vet, Agri. and Food Eng. 8(4): 366-
368.   

Siripornadulsil, S., Sawangphon, T. and Siripornadulsil, W.* (2014) Cloning and expression of alcohol 
dehydrogenase I and II from the ethanologenic Zymomonas mobilis in Escherichia coli and 
potential for bioethanol production. J. Pure and Appl Microbiol. 8(1): 21-30.  

Siripornadulsil, S.*, Siripornadulsil, W. and Thanwisai, L. (2014) Changes in the cadmium-tolerant bacteria 
Cupriavidus taiwanensis KKU2500-3 in response to cadmium toxicity. Canadian Journal of 
Microbiology. 60: 121-131. Dx.doi.org/10.1139/cjm-2013-0713.  

Siripornadulsil, S.* and Siripornadulsil, W. (2013) Cadmium-tolerant bacteria reduce the uptake of 
cadmium in rice: Potential for microbial bioremediation. Ecotoxicology and Environmental Safety. 
94: 94–103. 

Siripornadulsil, W.*, Thongserm, M. and Siripornadulsil, S. (2013) Pathogenicity of halophilic Vibrio 
harveyi in giant freshwater prawns (Macrobrachium rosenbergii De Man). Aquaculture Research 45: 
1979-1988. doi:10.1111/are.12144. 

Punjee, P., Siripornadulsil, W. and Siripornadulsil, S.* (2013) Effects of Cadmium-resistant bacteria, 
Cupriavidus taiwanensis KKU2500-3, on KDML 105 Rice to Cadmium toxicity. Oral presentations / 
Current Opinion in Biotechnology 24S-S33. http://dx.doi.org/10.1016/j.copbio.2013.05.059. 

Khochamit, N., Siripornadulsil, S., Sukon, P. and Siripornadulsil, W.* (2013) Characterization of 
bacteriocin-producing Bacillus subtilis KKU213 and its potential as a probiotic strain. Oral 
presentations / Current Opinion in Biotechnology 24S (2013) S36. http://dx.doi.org/10.1016/ 
j.copbio.2013.05.069. 

 
4.  ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา  19   ป 
 
5.  ภาระงานสอน 

 5.1 ระดับปริญญาตรี 
 327 211  General Microbiology  

327 212  General Microbiology Laboratory   
327 311  Virology   
327 312  Virology Laboratory   
327 421  Introductory to Genetic Engineering    
327 491  Seminar  

 327 492 Project proposal 
 327 493  Research Project 

  

 

http://dx.doi.org/10.1016/
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5.2 ระดับปริญญาโท  
327 717   Advanced Microbiology 

 327 718  Advanced Applied Microbiology 
327 715  Advanced Bacteriology  
327 721  Molecular Microbiology  
327 736  Applied Microbiology and Biotechnology 
327 775  Instrument Usage for Advanced Microbiology 
327 773  Current Topic in Microbiology 
327 774 Special Problem in Microbiology 

 327 891  Seminar I 
 327 892  Seminar II 
 327 898  Thesis 
 327 899  Thesis 

 5.3 ระดับปริญญาเอก (หลักสูตรนี้) 
SC717 101  Advanced Microbiology 

 SC717 102  Advanced Applied Microbiology 
SC717 201 Molecular Microbiology 
SC717 702 Research Methods in Microbiology 

 SC718 991 Seminar in Microbiology I 
 SC718 992 Seminar in Microbiology II 
 SC718 993 Seminar in Microbiology III 
 SC718 994 Seminar in Microbiology IV 
 SC718 996 Dissertation 
 SC718 997 Dissertation 
 SC718 998 Dissertation 
 SC718 999 Dissertation 
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นายสุรศักดิ์ ศิริพรอดุลศิลป 

1.  ตําแหนงทางวิชาการ   
ผูชวยศาสตราจารย  
 

2.  ประวัติการศึกษา 

ระดับ  ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ป พ.ศ. ท่ีจบ 
ปริญญาตรี      วท.บ. (ชีววิทยา)   มหาวิทยาลยัเชียงใหม 2530 
ปริญญาโท       วท.ม. (ชีวเคมี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2536 
ปริญญาเอก      Ph.D. (Biophysics)   Ohio State University, USA 2545 

  
3.  ผลงานทางวิชาการ  

3.1 ตํารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน  
สุรศักด์ิ  ศิริพรอดุลศิลป (2549)  พันธุศาสตรของจุลินทรีย (Microbial Geneties). ภาควิชาจุลชีววิทยา  คณะ

วิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน.  จํานวน  85  หนา. 
สุ ร ศัก ด์ิ  ศิ ริพรอดุล ศิลป  (2538) จุล ชีว วิทยาทางอุตสาหกรรม  : ภาควิชาจุล ชีว วิทยา คณะวิทยาศาสตร  

มหาวิทยาลัยขอนแกน  จํานวน  67 หนา. 
Rajamani, S., Siripornadulsil, S., Falcao, V., Torres, M., Colepicolo, P., Sayre, R.T. (2007) 

Phycoremediation of heavy metals using transgenic microalgae. In: Transgenic Microalgae as Green 
Factories. Rosa Leon, Aurora Galvan, Emilio Fernandes, eds. Landes Bioscience. Texas, USA. pp. 99-
109.  

Siripornadulsil, S., Dabrowski, K., Sayre, R.T. (2007) Microalgal vaccines. In: Transgenic Microalgae as 
Green Cell Factories. Rosa Leon, Aurora Galvan, Emilio Fernandes, eds. Landes Bioscience. Texas, 
USA. pp. 122-128. 

3.2 งานวิจัย  
สุรศักด์ิ ศิริพรอดุลศิลป (2558) การประยุกตใชแบคทีเรียตานทานแคดเมียมสายพันธุ Cupriavidus taiwanensis 

KKU2500-3 เพ่ือการผลิตขาวท่ีมีปริมาณแคดเมียมในระดับต่าํจากการเพาะปลกูในพ้ืนท่ีปนเปอนและเพ่ือการพัฒนา
เทคโนโลยีทางชีวภาพในการตรวจหาสารพิษแคดเมียม. รายงานฉบับสมบูรณ, สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
, 332 น. 

สุรศักด์ิ ศิริพรอดุลศิลป (2556) แบคทีเรียท่ีทนพิษของแคดเมียมสําหรับเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการแกไขปญหา
สิ่งแวดลอม. รายงานฉบับสมบูรณ, สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ, 93 น. 

Surasak Siripornadulsil and Wilailak Siripornadulsil. (2015) Study of Cadmium-Resistant Bacteria.  Final 
Report, Synchrotron Light Research Institute (Public Organization), pp. 100. 

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

genotypic-phenotypic characteristics of bacteriocin-producing Bacillus subtilis KKU213: Potential as 
a probiotic strain. Microbiol Research. 170:36-50.  

Buahom, J., Siripornadulsil, S. and Siripornadulsil, W. (2014) Probiotic properties of lactic acid bacteria 
and Bacillus subtilis KKU213 mixed culture in broiler chicken. Proceedings of the 40th Congress on 
Science and Technology of Thailand (STT40). December 2-4, 2014. Khon Kaen, Thailand. pp. 657-
660.  
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Chaowanaprasert, A., Siripornadulsil, W. and Siripornadulsil, S.* (2014) Application of antagonistic 
bacteria for rice blast disease. Proceedings of the 40th Congress on Science and Technology of 
Thailand (STT40). December 2-4, 2014. Khon Kaen, Thailand. pp. 849-854. 

Hong, T.T.K., Siripornadulsil, W. and Siripornadulsil, S.* (2014) Oxidative stress protective mechanisms 
of Cupriavidus taiwanesis KKU2500-3 under cadmium induction. Proceedings of the 40th Congress 
on Science and Technology of Thailand (STT40). December 2-4, 2014. Khon Kaen, Thailand. pp. 
586-590. 

Poomai, N., Siripornadulsil, W. and Siripornadulsil, S.* (2014) Cellulase enzyme production from 
agricultural waste by Acinetobacter sp. KKU44. Adv. Materials Res. 931-932: 1106-1110. 

Siripornadulsil, S., Sawangphon, T. and Siripornadulsil, W. (2014) Cloning and expression of alcohol 
dehydrogenase I and II from the ethanologenic Zymomonas mobilis in Escherichia coli and 
potential for bioethanol production. J. Pure and Appl Microbiol. 8(1): 21-30.  

Siripornadulsil, S.*, Siripornadulsil, W. and Thanwisai, L. (2014) Changes in the cadmium-tolerant 
bacteria Cupriavidus taiwanensis KKU2500-3 in response to cadmium toxicity. Canadian Journal of 
Microbiology. 60: 121-131. Dx.doi.org/10.1139/cjm-2013-0713.  

Siripornadulsil, W. , Tasaku, S., Buahorm, J. and Siripornadulsil, S. (2014) Probiotic properties of lactic 
acid bacteria Isolated from fermented food. Inter. J. of Biological, Vet, Agri. and Food Eng. 8(4): 366-
368.   

Thongnok, S., Siripornadulsil, W. and Siripornadulsil, S.* (2014) The effects of arsenite [As(III)] oxidizing 
bacteria and cadmium-tolerant bacteria, Cupriavidus taiwanensis KKU2500-3, on arsenic toxicity 
and accumulation in KDML 105 rice. Proceedings of the 40th Congress on Science and Technology 
of Thailand (STT40). December 2-4, 2014. Khon Kaen, Thailand. pp. 596-599.  

Khochamit, N., Siripornadulsil, S., Sukon, P. and Siripornadulsil, W. (2013) Characterization of bacteriocin-
producing Bacillus subtilis KKU213 and its potential as a probiotic strain. Oral presentations / 
Current Opinion in Biotechnology 24S (2013) S36. http://dx.doi.org/10.1016/ j.copbio.2013.05.069. 

Punjee, P., Siripornadulsil, W. and Siripornadulsil, S.* (2013) Effects of Cadmium-resistant bacteria, 
Cupriavidus taiwanensis KKU2500-3, on KDML 105 Rice to Cadmium toxicity. Oral presentations / 
Current Opinion in Biotechnology 24S-S33. http://dx.doi.org/10.1016/j.copbio.2013.05.059. 

Siripornadulsil, S.* and Siripornadulsil, W. (2013) Cadmium-tolerant bacteria reduce the uptake of 
cadmium in rice: Potential for microbial bioremediation. Ecotoxicology and Environmental Safety. 
94: 94–103. 

Siripornadulsil, W., Thongserm, M. and Siripornadulsil, S. (2013) Pathogenicity of halophilic Vibrio harveyi 
in giant freshwater prawns (Macrobrachium rosenbergii De Man). Aquaculture Research 45: 1979-
1988. doi:10.1111/are.12144. 

He, Z., Siripornadulsil, S., Sayre, R.T., Traina, S.J. and Weavers, L.K. (2011) Removal of mercury from 
sediment by ultrasound combined with biomass (transgenic Chlamydomonas reinhardtii). 
Chemosphere. 83(9): 1249-54.    

   
4.  ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา  22 ป 
 
 
 
 
5.  ภาระงานสอน 
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 5.1 ระดับปริญญาตรี 
 317 211  General Microbiology  

317 212  General Microbiology Laboratory   
327 311  Virology   
327 312  Virology Laboratory   
327 321  Microbial Genetics   
327 322  Microbial Genetics Laboratory 
327 371  Instrumental Usage in Microbiology     
327 421  Introductory to Genetic Engineering    
327 431  Industrial Microbiology  
327 432  Industrial Microbiology Laboratory 
327 471  Current Topics in Microbiology  
327 491  Seminar  

 327 492 Project proposal 
 327 493  Research Project 

 5.2 ระดับปริญญาโท  
327 717   Advanced Microbiology 

 327 718  Advanced Applied Microbiology 
327 715  Advanced Bacteriology  
327 721  Molecular Microbiology  
327 775  Instrument Usage for Advanced Microbiology 
327 773  Current Topic in Microbiology 
327 774 Special Problem in Microbiology 

 327 891  Seminar I 
 327 892  Seminar II 
 327 898  Thesis 
 327 899  Thesis 

 5.3 ระดับปริญญาเอก (หลักสูตรนี้)  
SC717 101  Advanced Microbiology 

 SC717 102  Advanced Applied Microbiology 
SC717 104 Advanced Bacteriology 
SC717 201 Molecular Microbiology 
SC717 702 Research Methods in Microbiology 

 SC718 991 Seminar in Microbiology I 
 SC718 992 Seminar in Microbiology II 
 SC718 993 Seminar in Microbiology III 
 SC718 994 Seminar in Microbiology IV 
 SC718 996 Dissertation 
 SC718 997 Dissertation 
 SC718 998 Dissertation 
 SC718 999 Dissertation  
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นางอัชฌา อรอินทร 

1.  ตําแหนงทางวิชาการ   
ผูชวยศาสตราจารย    
 

2.  ประวัติการศึกษา 

ระดับ  ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ป พ.ศ. ท่ีจบ 
ปริญญาตรี      Vordiplom Biology University of Freiburg, Germany 2541 
ปริญญาโท       Diplom Biology (Molecular Biology) Heidelberg University, Germany 2543 
ปริญญาเอก      Dr.rer.nat. (Molecular Biology) Heidelberg University, Germany 2548 

 
3.  ผลงานทางวิชาการ  

3.1 ตํารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน  
อัชฌา บุญมี (2555) เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 317421 พันธุวิศวกรรมศาสตร หัวขอ ชีววิทยาของพันธุ-

วิศวกรรมศาสตร และ การคัดเลือกยีนท่ีสนใจจากหองสมุดของยีน, 52 น.  

3.2 งานวิจัย  
สุรศักดิ์ วงศรัตนชีวิน รศนา วงศรัตนชีวิน พิสิฏฐ เจริญสุดใจ โสรัจสิริ เจริญสุดใจ อัชฌา บุญมี ทศพล ไชยอนันตพร และ

สุพรรณิภา หวังงาม (2557) การปองกันการติดโรคเมลิออยดในรูปแบบใหม. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ, 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. 140 น. 

อัชฌา บุญมี (2555) การสรางฐานขอมูลเมตาจีโนมเพ่ือคัดเลือกสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพท่ีสงผล ในการยับยั้งการเจริญ
ของ Burkholderia pseudomallei. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ, โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ, คลัสเตอร
สุขภาพฯ} มหาวิทยาลัยขอนแกน. 96 น. 

อัชฌา บุญมี (2554) การปรับปรุงยีสตดวยวิธรีการทางพันธุวิศวกรรมเพ่ือการผลิตเอทานอลจากนํ้าตาล 5 คารบอน. 
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ, ศูนยวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน, มหาวิทยาลัยขอนแกน, 95 น. 

อัชฌา บุญมี (2554) การคัดแยกยีนสรางเอนไซมเซลลูเลสดวยวิธีเมตาจีโนมิกสและวิธีการเพาะเลี้ยงเพ่ือยอยสลายวัสดุ
เหลือท้ิงทางการเกษตร. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ, ศูนยวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน, มหาวิทยาลัยขอนแกน, 
108 น. 

3.3 บทความทางวิชาการ (* corresponding author) 
Khakhum, N., Yordpratum, U., Boonmee, A., Tattawasart, U., Rodrigues, J.L.M. and Sermswan, R.W.  (2016) 

Cloning, expression, and characterization of a peptidoglycan hydrolase from the Burkholderia 
pseudomallei phage ST79. Applied Microbiology and Biotechnology Express 6(1): [77]. 
doi:10.1186/s13568-016-0251-7. 

Khakhum, N., Yordpratum, U., Boonmee, A., Tattawasart, U., Rodrigues, J.L.M. and Sermswan, R.W. (2016) 
Identification of the Burkholderia pseudomallei bacteriophage ST79 lysis gene cassette. Journal of 
Applied Microbiology 121(2): 364-372.  

Maijaroen, S., Anwised, P., Klaynongsurang S., Daduang, S. and Boonmee, A*. (2016) Comparison  of  
recombinant  hemoglobin alpha  chain  from Crocodylus  siamensis  expressed  in  different  cloning  
vectors:  their properties  and  activities. Protein Expression and Purification 118: 55-63. 

Ngamsang, R., Potisap, C., Boonmee, A., Lawongsa, P., Chaianunporn, T., Wongratanacheewin, S., 
Rodrigues, J.L.M. and Sermswan, R.W. (2015) The contribution of soil physicochemical properties to 
the presence and genetic diversity of Burkholderia pseudomallei. The Southeast Asian Journal of 
Tropical Medicine and Public Health 46(1): 38-50. 
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Kabbua, T., Anwised, P., Boonmee, A., Subedi, B.P., Pierce, B.S. and Thammasirirak, S. (2014) 

Autoinduction, purification, and characterization of soluble α-globin chains of crocodile 
(Crocodylus siamensis) hemoglobin in Escherichia coli. Protein Expression and Purification 103: 56-
63.  

Sae-Lee, R. and Boonmee, A*. (2014) Newly derived GH43 gene from compost metagenome showing 
dual xylanase and cellulase activities. Folia Microbiologica 59(5): 409-417. 

Isanapong, J., Hambright, W.S., Willis, A.G., Boonmee, A., Callister, S.J., Burnum, K.E., Paša-Tolić, L., Nicora, 
C.D., Wertz, J.T., Schmidt, T.M. and Rodrigues, J.L.M. (2013) Insights into the ecophysiological 
functions of Diplosphaera colotermitum, a termite hindgut verrucomicrobium. The ISME Journal. 
7(9): 1803-1813. 

Boonme, A.* (2013) Metagenomics: Uncover the World of Microbial Genomes in Nature. Thai Science 
and Technology Journal.  21(1): 71-82. (In Thai)  

Boonmee A.* (2012) Cloning and expression of xylitol dehydrogenase gene from Candida shehatae in 
Saccharomyces cerevisiae. KKU Research Journal. 17(6): 979-989.  

Sae-Lee, R., Boonmee, A.* (2012) Isolation of cellulase-producing thermophilic fungi from compost. KKU 
Science Journal. 40 (Supplement): 192-201. December 2012. 

Boonmee A.* (2012) Hydrolysis of various Thai agricultural biomasses using crude enzyme from 
Aspergillus aculeatus  Iizuka  FR60  isolated  from  soil. Brazillian Journal of Microbiology. 43(2): 
456-466. 

 
4.  ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา  10 ป 
 
5.  ภาระงานสอน 

 5.1 ระดับปริญญาตรี 
 317 211  General Microbiology 
 317 212 General Microbiology Laboratory  
      327 313 Microbial Physiology 
 327 321 Microbial Genetics 
 327 322 Microbial Genetics Laboratory 
 327 372 Scientific papers interpretation and writing 
 327 421 Genetic Engineering 
 327 431  Industrial Microbiology 
 327 438 Microbial Biofuel 
  327 439 Microbial Biofuel Laboratory 
 327 491  Seminar 
 327 492 Project proposal 
 327 493  Research Project  

 5.2 ระดับปริญญาโท 
327 715  Advanced Bacteriology  
327 717   Advanced Microbiology 

 327 718  Advanced Applied Microbiology 
327 773  Current Topic in Microbiology 
327 774 Special Problem in Microbiology 
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327 775  Instrument Usage for Advanced Microbiology 
 327 891  Seminar I 
 327 892  Seminar II 
 327 898  Thesis 
 327 899  Thesis 

 5.3 ระดับปริญญาเอก (หลักสูตรนี้) 
SC717 101  Advanced Microbiology 

 SC717 102  Advanced Applied Microbiology 
SC717 104 Advanced Bacteriology 
SC717 201 Molecular Microbiology 
SC717 702 Research Methods in Microbiology 

 SC718 991 Seminar in Microbiology I 
 SC718 992 Seminar in Microbiology II 
 SC718 993 Seminar in Microbiology III 
 SC718 994 Seminar in Microbiology IV 
 SC718 996 Dissertation 
 SC718 997 Dissertation 
 SC718 998 Dissertation 

 SC718 999 Dissertation 
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นางชีวาพัฒน แซจึง 

1.  ตําแหนงทางวิชาการ   
อาจารย 
 

2.  ประวัติการศึกษา 

ระดับ  ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ป พ.ศ. ท่ีจบ 
ปริญญาตรี      วท.บ. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลยัเชียงใหม 2545 
ปริญญาโท       วท.ม. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลยัเชียงใหม 2547 
ปริญญาเอก      ปร.ด. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลยัขอนแกน 2555 

   
3.  ผลงานทางวิชาการ  

3.1 ตํารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน  
ชีวาพัฒน แซจึง (2558)  เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 317313 สรีรวิทยาของจุลินทรยี หัวขอ ปจจัยท่ีมีผล 

ตอการเจริญของจุลินทรีย การสลายและการสังเคราะหคารโบไฮเดรต การสลายและการสังเคราะหไนโตรเจน การ
สลายและการสังเคราะหกรดอะมิโน การสลายและการสังเคราะหไขมัน และการสลายและการสังเคราะหนิวคลีโอ
ไทดในจุลินทรยี, 94 น. 

3.2 งานวิจัย  
ชีวาพัฒน แซจึง (2556) การคัดเลือกและการหาสภาวะท่ีเหมาะสมของแบคทีเรียสังเคราะหแสงซึ่งแยกไดจากนํ้า 
 เสียเพ่ือผลิตแคโรทีนอยด และการบงเอกลักษณแบคทีเรีย. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ, ทุนนักวิจัยหนาใหม  
 มหาวิทยาลยัขอนแกน, 25 น. 
ชีวาพัฒน แซจึง (2556) ผลของโลหะหนักและอุณหภูมิตอการเจรญิของ Aeromonas spp. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ, 

 ทุนนักวิจัยหนาใหม คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน, 38 น. 
      ชีวาพัฒน แซจึง (2557) การผลิตแคโรทีนอยดจากแบคทีเรียสังเคราะหแสง. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ, ทุนวิจัยท่ี 

สอดคลองกับสอดคลองกับเปาหมายของกลุมวิจัยคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน, 26 น. 
3.3 บทความทางวิชาการ (* corresponding author) 
Saejung, C.* and Thammaratana, T. (2016) Biomass recovery during municipal wastewater treatment 

using photosynthetic bacteria and prospect of production of single cell protein for feedstuff. 
Environmental Technology, DOI: 10.1080/09593330.2016.1175512. 

Saejung, C.* and Apaiwong, P. (2015) Enhancement of carotenoid production in the new carotenoid-
producing photosynthetic bacterium Rhodopseudomonas faecalis PA2. Biotechnology and 
Bioprocess Enginerring 20: 701-707.  

Saejung, C., Hatai, K. and Sanoamuang, L. (2014) Bath efficacy of sodium hypochlorite, oxytetracycline 
dihydrate and chloramphenicol against bacterial black disease in fairy shrimp Branchinella 
thailandensis. Aquaculture Research 45: 1697-1705. 

Saejung, C., Hatai, K. and Sanoamuang, L. (2014) The in vitro antibacterial effects of organic salts, 
chemical disinfectants and antibiotics against pathogens of black disease in fairy shrimp of Thailand. 
Journal of Fish Diseases 37: 33-41. 

Saejung, C., Hatai, K., Wada, S., Kurata, O. and Sanoamuang, L. (2011) Clinical observations of black 
disease in fairy shrimps, Streptocephalus sirindhornae Sanoamuang, Murugan, Weekers & Dumont 
and Branchinella thailandensis Sanoamuang, Saengphan & Murugan, from Thailand and pathogen 
verification. Journal of Fish Diseases 34: 911-920. 
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4.  ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา  4 ป 
 
5.  ภาระงานสอน 

 5.1 ระดับปริญญาตรี 
 317 211  General Microbiology  

317 212  General Microbiology Laboratory   
317 313  Microbial Physiology  
317 372  Scientific Papers Interpretation and Writing   
317 433  Food and Dairy Microbiology 
317 434  Food and Dairy Microbiology Laboratory 
317 451  Aquatic Microbiology   
317 491  Seminar  

 5.2 ระดับปริญญาโท  
327 717   Advanced Microbiology 

 327 718  Advanced Applied Microbiology 
 317 891  Seminar I 
 317 892  Seminar II 

 5.3 ระดับปริญญาเอก (หลักสูตรนี้) 
SC717 101  Advanced Microbiology 

 SC717 102  Advanced Applied Microbiology 
 SC718 991 Seminar in Microbiology I 
 SC718 992 Seminar in Microbiology II 
 SC718 993 Seminar in Microbiology III 
 SC718 994 Seminar in Microbiology IV 
 SC718 996 Dissertation 
 SC718 997 Dissertation 
 SC718 998 Dissertation 

 SC718 999 Dissertation 
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นายพลสัณห  มหาขันธ 

1. ตําแหนงทางวิชาการ  
อาจารย  
 

2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ  ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ป พ.ศ. ท่ีจบ 
ปริญญาตรี      วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลยับูรพา 2530 
ปริญญาโท       วท.ม. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 2535 
ปริญญาเอก      ปร.ด. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 2548 

           
3.  ผลงานทางวิชาการ 

     3.1 ตํารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน  
  - 

     3.2  งานวิจัย 

     3.3  บทความทางวิชาการ (* corresponding author) 
Subsamran, K., Mahakhan, P. and Sawaengkaew J.* (2015) Alkaline-acid pretreatment and enzyme 

hydrolysis of vetiver grass for bioethanol production. Proceeding in The 4th International 
Conference on Life Science & Biological Engineering (LSBE2015), 4-6 November 2015 ANA Crowne 
Plaza Hotel Grand Court Nagoya, Japan. (Oral presentation). 

Sotthisawad,  K., Mahakhan, P., Vichitphan. K., Vichitphan. S. and Sawaengkaew J.* (2015) Bioethanol 
production from mushroom cultivation waste material using cellulosic enzyme by Local Penicillium 
oxalicum HS1-3. Proceeding in The 4th International Conference on Life Science & Biological 
Engineering (LSBE2015), 4-6 November 2015 ANA Crowne Plaza Hotel Grand Court Nagoya, Japan. 
(Poster presentation). 

Sawaengkaew, J.*,  Mahakhan, P., Janthasee, P., Vichitphan, K. and Vichitphan, S. (2015)  Optimization 
of cellulase production from Aspergillus tubingensis HS1-5 under solid state fermentation on 
Vetiveria zizanioides. Proceeding in The 4th International Conference on Life Science & Biological 
Engineering (LSBE2015), 4-6 November 2015 ANA Crowne Plaza Hotel Grand Court Nagoya, Japan. 
(Poster presentation). 

Moopram, N., Mahakhan, P., Vichitphan, K., Vichitphan, S. and Sawaengkaew J.* (2015) Production of 
carboxymethyl cellulase from sugarcane tops by Aspergillus tubingensis HS1-5 under solid state 
fermentation. Abstract in The 6th International Conference on Fermentation Technology for Value 
Added Agricultural Products, 29 - 31 July 2015 Centara Hotel & Convention Center, Khon Kaen, 
Thailand.  (Poster presentation). 

Phankhamla, P., Sawaengkaew, J., Buasri, P. and Mahakhan P.* (2014) Biohydrogen production by a 
novel thermotolerantphotosynthetic bacterium Rhodopseudomonas pentothenatexigens strain 
KKU-SN1/1. Int. J. Hydrogen Energy  39: 15424-15432. 

Tamwattana, R, Buasri, P., Heprakhon, N., Sinsang, N., Phankhamla, P., Sawaengkaew, J. and Mahakhan 
P.* (2014) Light Distribution Curve of LED Light Supplied Rhodopseudomonas pentothenatexigens 
KKU SN1/1.  Proceeding in Seoul International Conference on Biological Engineering & Natural 
Science (SICBENS 2014) August 30-31, Seoul, S. KOREA  (Oral presentation). 
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Buasri, P., Phankhamla, P., Sawaengkaew* J. and Mahakhan P.  (2014)  Comparison of Hydrogen 
Production by Rhodopseudomonas pentothenatexigens KKU SN1/1 using LED and CFL Lights.  
Proceeding in Seoul International Conference on Biological Engineering & Natural Science (SICBENS 
2014) August 30-31, Seoul, S. KOREA  (Oral presentation). 

Kongkerd, A., Mahakhan, P. and Sawaengkaew J.* (2014) Thermoalkaline Protease from a Newly Isolated 
Bacillus pseudofirmus TWCH4.  Proceeding in Seoul International Conference on Biological 
Engineering & Natural Science (SICBENS 2014) August 30-31, Seoul, S. KOREA  (Oral presentation).  

Moopram, N, Mahakhan, P., Vichitphan, K., Vichitphan, S. and Sawaengkaew, J.*  (2014)  Cellulases 
Production by Aspergillus tubingensis HS1-5 under Solid State Fermentation of Narrow-leaved 
Cattail (Typha Angustifolia).  Proceeding in Seoul International Conference on Biological Engineering 
& Natural Science (SICBENS 2014) August 30-31, Seoul, S. KOREA (Oral presentation).  

Sawaengkaew, J.*, Mahakhan, P. and Parnchai, N.  (2014) Alkaline protease from Bacillus pseudofirmus 
WED-1 and its potential application as detergent industry. Proceeding in Seoul International 
Conference on Biological Engineering & Natural Science (SICBENS 2014) August 30-31, Seoul, S. 
KOREA  (Oral presentation).  

Buasri, P., Sawaengkaew, J.* and Mahakhan, P.  (2013) Simulation of lighting controller for hydrogen 
production by a purple non-sulfur photosynthetic bacteria, Rhodopseudomonas sp.   Abstract in 
The Bioenergy Korea Conference 2013 International Symposium November 12-14, Jeju, S. KOREA  
(Poster presentation).  

Sawaengkaew, J.*, Sarawan, S., Mahakhan, P., Vichitphan, K. and Vichitphan, S. (2013)  Bioconversion of 
rice straw by cellulolytic producing yeast for cellulosic ethanol production.  Abstract in The 
Bioenergy Korea Conference 2013 International Symposium November 12-14, Jeju, S. KOREA  (Poster 
presentation). 

Sotthisawad, K., Mahakhan, P., Vichitphan, K., Vichitphan, S. and Sawaengkaew J.* (2013)  Efficiency of 
acid pre-treatment and crude enzyme hydrolysis of mushroom material waste by Aspergillus 
tubingensis HS1-5 enhances ethanol production.  Abstract in The Bioenergy Korea Conference 2013 
International Symposium November 12-14, Jeju, S. KOREA  (Poster presentation). 

Lakum, A., Sawaengkaew, J. and Mahakhan, P.*  (2013)  Biohydrogen production by purple non-sulfur 
photosynthetic bacteria from commercial glucose and sugar from mushroom material waste acid 
hydrolysate as carbon source and electron donor.  Abstract in The Bioenergy Korea Conference 
2013 International Symposium November 12-14, Jeju, S. KOREA  (Poster presentation). 

 
4. ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา  23 ป 
 
5. ภาระงานสอน 

    5.1 ระดับปริญญาตรี  
 300103   Computer usage for science 
 317 211  General Microbiology  

317 212  General Microbiology Laboratory   
327 214  Microbiology  
327 215  Microbiology Laboratory    
327 271  Instrumental Usage in Microbiology 
327 315   Systematic Bacteriology    
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327 371  Microbiology Laboratory Mangement and Quality Assurance 
327 431  Industrial Microbiology  
327 432  Industrial Microbiology Laboratory   
327 433  Food and Dairy Microbiology  
327 434  Food and Dairy Microbiology Laboratory   
327 435  Microbial Enzyme 
327 436  Microbial Enzyme Laboratory   
327 451  Environmental Microbiology    
327 452  Environmental Microbiology Laboratory    
327 471  Current Topics in Microbiology  
327 491  Seminar 
327 492  Senior Project  
327 493  Cooperative Education in Microbiology  
327 494  Research Project I    
327 495  Research Project II  

    5.2  ระดับปริญญาโท  
 327 717  Advanced Microbiology 

 327 718  Advanced Applied Microbiology 
327 771  Instrument Usages and Microbiological Techniques 
327 772  Research Methods in Microbiology 
327 831  Advanced Microbial Enzyme 
327 891  Seminar in Microbiology I 
327892  Seminar in Microbiology  II 
327898  Thesis 
327899   Thesis 

    5.3  ระดับปริญญาเอก (หลักสูตรนี้) 
SC717 101  Advanced Microbiology 

 SC717 102  Advanced Applied Microbiology 
SC717 104  Advanced Bacteriology 
SC717 301 Advanced Microbial Enzyme 
SC717 702 Research Methods in Microbiology 
 SC717 704 Instrument Usages for Advanced Microbiology 

 SC718 991 Seminar in Microbiology I 
 SC718 992 Seminar in Microbiology II 
 SC718 993 Seminar in Microbiology III 
 SC718 994 Seminar in Microbiology IV 
 SC718 996 Dissertation 
 SC718 997 Dissertation 
 SC718 998 Dissertation 

 SC718 999 Dissertation 
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ภาคผนวก 3 
คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร 
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ภาคผนวก 4 
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2559 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 
วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

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

เพ่ือใหการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเปนไปอยางถูกตองตามมาตรฐานวิชาการ มีคุณภาพสูง มีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และเรื่องแนวทางการบริหารเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 23(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2558 ประกอบกับมติสภา

มหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งท่ี 6/2559 เมื่อวันท่ี 5 มิถุนายน 2559 จึงวางระเบียบไว ดังน้ี  
 

หมวดท่ี  1 
บทท่ัวไป 

ขอ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.  2559” 
ขอ 2 ระเบียบน้ีใหใชสําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกนทุกหลักสูตรตั้งแตปการศึกษา 

2559 เปนตนไป 
ขอ 3 ใหยกเลิก 

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

บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอ่ืนใดของมหาวิทยาลัยหรือคณะท่ีขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี ใหใชระเบียบน้ี
แทน 

ขอ 4 ในระเบียบน้ี 
 “มหาวิทยาลัย”   หมายความวา   มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา   สภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
 “อธิการบด”ี   หมายความวา     อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

“คณะ”    หมายความวา คณะ วิทยาลัย หรือสวนงานท่ีมีหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา  

“คณบดี”    หมายความวา คณบดีของคณะ วิทยาลัย หรือหัวหนา 
สวนงานท่ีมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

 “สาขาวิชา”   หมายความวา     สาขาวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร”  หมายความวา   คณะกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งจากคณบดี 

                                                             เพ่ือรับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

 “ประธานหลักสูตร”   หมายความวา   ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

“สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ”  หมายความวา   สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

   มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 “บัณฑิตวิทยาลัย”    หมายความวา     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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“คณะกรรมการประจาํบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความวา   คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

                                                              มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 “นักศึกษา”        หมายความวา    นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

          มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ขอ 5 ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ี และใหมีอํานาจออกหลักเกณฑ ประกาศ คําสั่ง หรือระเบียบปฏบัิติ

ซึ่งไมขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี 

ในกรณีท่ีมิไดกําหนดหลักการและการปฏิบัตไิวในระเบียบน้ี หรือในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี 

ใหคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาและเสนอความเห็นตออธิการบดี และใหอธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัยสั่งการ คํา

วินิจฉัยของอธิการบดีใหถือเปนท่ีสิ้นสุด 

ท้ังน้ีการวินิจฉัยหรือตีความใหยึดประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2558 และเรื่องแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

 

หมวดท่ี  2 

ระบบการจัดการศึกษา 

ขอ 6 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใหดําเนินการดังน้ี 

6.1 บัณฑิตวิทยาลัยเปนผูรักษามาตรฐานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 

6.2 บัณฑิตวิทยาลัยมีหนาท่ีประสานงานและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 สวนคณะและสาขาวิชามีหนาท่ีจัดการศึกษาในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ  

6.3 บัณฑิตวิทยาลัยจัดใหมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชารวม เพ่ือบริหารและจัดการศึกษาใน 

หลักสูตรท่ีมีกระบวนวิชาเก่ียวของกับหลายคณะโดยมีองคประกอบและหนาท่ีตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ขอ 7 ระบบการศึกษาเปนแบบสะสมหนวยกิตใชระบบทวิภาค โดยหน่ึงปการศึกษาแบงออกเปนสองภาคการศึกษา

ปกติ หน่ึงภาคการศึกษาปกติใหมีระยะเวลาศึกษา ไมนอยกวา 15  สัปดาห สวนภาคการศึกษาพิเศษอาจจัดไดตามความจําเปนของ

แตละหลักสูตร โดยใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ 

หลักสูตรอาจจัดการศึกษาระบบอ่ืน เชน ระบบไตรภาค ระบบจตุรภาค หรืออ่ืนๆ ก็ได โดยใหถือแนวทาง ดังน้ี 

ระบบไตรภาค หน่ึงปการศึกษาแบงออกเปน 3 ภาคการศึกษาปกติ รวมภาคการศึกษาพิเศษ หน่ึงภาคการศึกษาปกติ 

มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 12 สัปดาห 

ระบบจตุรภาค  หน่ึงปการศึกษาแบงออกเปน 4 ภาคการศึกษาปกติ รวมภาคการศึกษาพิเศษ หน่ึงภาคการศึกษาปกติ มี

ระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 10 สัปดาห 

 ขอ 8  การคิดหนวยกิต  

8.1 ระบบทวิภาค  

รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหา ไมนอยกวา 15 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษา

ปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
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รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกตใิหมีคาเทากับ 

1 หนวยกิต 

รายวิชาการฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา

ปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 

รายวิชาวิทยานิพนธ ท่ีใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา  45  ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ  

1 หนวยกิต 

รายวิชาการศึกษาอิสระ ท่ีใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 45 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมีคาเทากับ  

1 หนวยกิต 

8.2 ระบบไตรภาค 

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

เทียบไดกับ 5 หนวยกิต ระบบไตรภาค 

8.3 ระบบจตรุภาค 

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

เทียบไดกับ 3 หนวยกิต ระบบจตุรภาค 

ขอ 9 การจัดแผนการศึกษา แบงเปน ๓ ประเภทคือ 

9.1 การจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตรโดย 

กําหนดจํานวนหนวยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 9 หนวยกิตตอภาคการศึกษาปกติ สําหรับระบบทวิภาค 

9.2 การจัดแผนการศึกษาแบบไมเต็มเวลา (Part-time) หมายถึง การจดัแผนการศกึษาในหลักสูตรโดย 

กําหนดจํานวนหนวยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร นอยกวา  9 หนวยกิตตอภาคการศึกษาปกติ สําหรับระบบทวิภาค 

9.3 การจัดการศึกษาแบบพิเศษ ใหพิจารณาตามความเหมาะสมของแตละหลักสูตร โดยความเห็นชอบของคณะ 

ขอ 10 หลักสูตรหน่ึงๆ  อาจจัดระบบการศึกษา และหรือจัดแผนการศึกษาแบบใดแบบหน่ึง หรือหลายแบบได  

ท้ังน้ี ระบบการจัดการเรียนการสอน และระบบการจัดแผนการศึกษาตามวรรคหน่ึงใหเปนไปตาม 

ประกาศของมหาวิทยาลัย 

 

หมวดท่ี 3 

หลักสูตร 

ขอ 11 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังน้ี 

11.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีสรางเสริมความเช่ียวชาญ 

หรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ เปนหลักสูตรท่ีมีลักษณะสิ้นสุดในตัวเอง สําหรับผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต

หรือเทียบเทามาแลว 

11.2  หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีสงเสริมความกาวหนาทางวิชาการ 

และหรือการวิจัยในสาขาวิชาตางๆ ในระดับสูงกวาข้ันปริญญาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิต 

11.3  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีสรางเสริมความเช่ียวชาญ 
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หรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ และเปนหลักสูตรท่ีมีลักษณะสิ้นสุดในตัวเอง สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา

มหาบัณฑิตหรือเทียบเทามาแลว 

11.4  หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีสงเสริมความกาวหนาทางวิชาการ 

การวิจัยในสาขาวิชาตางๆ ในระดับสูงกวาปริญญามหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
ขอ 12 โครงสรางของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
ขอ 13 ประเภทของหลักสูตร แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

13.1  หลักสูตรปกติ (Regular Program) หมายถึง หลักสูตรในสาขาวิชาหน่ึงท่ีใชภาษาไทย 
เปนสื่อหลักในการเรียนการสอน และ/หรืออาจมีบางรายวิชาท่ีใชภาษาตางประเทศเปนสื่อในการเรียนการสอนดวยก็ได 

13.2  หลักสูตรนานาชาติ (International Program) หมายถึง หลักสูตรท่ีมีองคความรู และ 
เน้ือหาสาระท่ีมีความเปนสากล และมีการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมความเปนนานาชาติ เพ่ือมุงผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพและ
มาตรฐานสากล โดยใชภาษาตางประเทศเปนสื่อในการเรียนการสอน 

  คณะหรือสาขาวิชาอาจดําเนินการจัดทําหลักสูตรรวมกับสถาบันอ่ืนในลักษณะรวมแบบหลายปริญญา เพ่ือ
สรางความเขมแข็งใหกับหลักสูตร ท้ังน้ีการดําเนินการดังกลาวใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 14 ระยะเวลาการศึกษาของแตละหลกัสูตรท่ีจดัแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา เปนดังน้ี 
14.1  ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑติช้ันสูง ไมเกิน 3 ปการศึกษา 
14.2  ปริญญามหาบัณฑิต ไมเกิน 5 ปการศึกษา 

                        14.3 ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ผู ท่ีสําเร็จปริญญาบัณฑิตไมเกิน 8  ปการศึกษา สวนผูท่ีสําเร็จปริญญา
มหาบัณฑิต ไมเกิน 6 ปการศึกษา 

ระยะเวลาการศึกษาสําหรับหลักสูตรแบบไมเต็มเวลาหรือท่ีจัดการศึกษาแบบอ่ืน ใหเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
ขอ 15 การประกันคณุภาพ 

 การประกันคุณภาพของหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร ใหเปนไปตามระบบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
 

หมวดท่ี 4 
อาจารยระดับบัณฑิตศึกษา 

ขอ 16 อาจารยระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบดวย  
16.1  อาจารยประจํา หมายถึง บุคคลท่ีดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ 

ศาสตราจารย ในมหาวิทยาลัย ท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา และปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลา 
สําหรับอาจารยประจาํท่ีมหาวิทยาลยัรับเขาใหมตัง้แตระเบียบน้ีเริ่มบังคับใช ตองมีคะแนนทดสอบความสามารถ

ภาษาอังกฤษตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

16.2  อาจารยประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของ

หลักสูตรท่ีเปดสอน ซึ่งมีหนาท่ีสอนและคนควาวิจัยในสาขาวิชาดังกลาว  

16.3  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีภาระหนาท่ีในการบริหารและพัฒนา

หลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองอยูประจําหลักสูตรน้ันตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา  

16.4  อาจารยพิเศษ หมายถึง อาจารยผูสอนท่ีไมใชอาจารยประจํา 

16.5 อาจารยผูสอน หมายถึง อาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษท่ีไดรับมอบหมายหรือแตงตั้งใหทําหนาท่ีสอน

ในรายวิชาหรือบางหัวขอในแตละรายวิชา 
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16.6  อาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป หมายถึง อาจารยประจําท่ีคณะแตงตั้งเพ่ือทําหนาท่ีใหคําปรึกษาดานการศึกษา

และการจัดแผนการเรียนของนักศึกษา 

16.7  อาจารยท่ีปรึกษาหลัก (Major advisor) หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรท่ีไดรับแตงตั้งใหรับผิดชอบ

กระบวนการเรียนรูเพ่ือวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของนักศึกษาเฉพาะราย เชน การพิจารณาเคาโครง การใหคําแนะนําและ

ควบคุมดูแล รวมท้ังการประเมินความกาวหนาและการสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา 

16.8  อาจารยท่ีปรึกษารวม (Co-advisor) หมายถึง อาจารยประจํา หรือ อาจารยผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีคณะ

แตงตั้ง เพ่ือใหทําหนาท่ีรวมกับอาจารยท่ีปรึกษาหลักในการพิจารณาเคาโครง รวมท้ังชวยเหลือใหคําแนะนําและควบคุมดูแลการ

ทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา 

16.9  อาจารยผูทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง ผูท่ีมิไดเปนอาจารยประจําท่ีไดรับการแตงตั้งให 

ทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษารวม หรือ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธโดยผูท่ีไดรับแตงตั้งน้ันมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดในหนาท่ีน้ันๆ 

16.10 อาจารยผูเช่ียวชาญ หมายถึง ผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไมมีคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการตามท่ีกําหนดใน

หนาท่ีน้ันๆ แตเปนผูมีความรูความเช่ียวชาญและประสบการณสูงเปนท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ หรือ

การศึกษาอิสระ โดยผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

ขอ 17 คุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยผูสอน อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ

หลัก อาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาอิสระ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ และอาจารยพิเศษ ของ

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง และปริญญาดุษฎีบัณฑิต ใหเปนไปตาม

ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

ขอ 18 ภาระงานของอาจารย ท่ีปรึกษา วิทยา นิพนธ และการศึ กษา อิสระ  ให เปน ไปตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

 ขอ 19 การบริหารจัดการศึกษาหลักสูตร ใหดําเนินการ ดังน้ี 

19.1  หลักสูตรหน่ึงๆ ตองอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งคณบดีท่ีหลักสูตร

สังกัดเปนผูแตงตั้ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ มีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป  

19.2  องคประกอบของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร ประกอบดวยอาจารยผูรับผิดชอบ 

หลักสตูร  ท้ังน้ี อาจมีอาจารยประจําหลักสูตรเปนกรรมการเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม 

19.3  หนาท่ีของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

19.3.1 วางนโยบายและแผนการบริหารจดัการและการผลติบัณฑิตของหลกัสูตร 

19.3.2  ควบคุมมาตรฐานหลักสูตรสาขาวิชาท่ีรับผิดชอบใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ (ถามี) 

19.3.3 ดําเนินการประกันคณุภาพหลักสูตร 

19.3.4 ติดตามรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา รายงานผลการดําเนินการของ 

ประสบการณภาคสนาม (ถามี) และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรรวมท้ังใหคําแนะนําเพ่ือการพัฒนา 
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ขอ 20 ใหมีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ เพ่ือทําหนาท่ีกํากับดูแลคุณภาพและการบริหารจัดการ

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรในองครวมของคณะน้ันๆ องคประกอบและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการดังกลาว 

ใหเปนไปตามท่ีคณะกําหนด 

 

หมวดท่ี  5 

การรับเขาศึกษา 

ขอ 21 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

21.1 หลักสตูรประกาศนียบัตรบัณฑติ 

ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทา ตามท่ีหลักสูตรกําหนด และมีคุณสมบัติ

อ่ืนเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

21.2 หลักสตูรปริญญามหาบัณฑติ 

   ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตตามท่ี

หลักสูตรกําหนด และมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

21.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 

ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือปริญญามหาบัณฑิตหรือ

เทียบเทาตามท่ีหลักสูตรกําหนด และมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

21.4    หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทา ท่ีมีผลการเรียนดีมาก หรือ 

ปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทา และมีผลการสอบภาษาอังกฤษไดตามเกณฑท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด และมีพ้ืนความรู

ความสามารถและศักยภาพเพียงพอท่ีจะทําวิทยานิพนธได หรือมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการ บริหารหลักสูตร และบัณฑิต

วิทยาลัยกําหนด 

ขอ 22 การรับสมัคร 

 ใบสมัคร ระยะเวลาสมัคร หลักฐานประกอบและเง่ือนไขอ่ืนๆ ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย  
ขอ 23   การรับเขาศึกษา 

การรับบุคคลใดเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ใหออกเปนประกาศบัณฑิตวิทยาลัย โดยมี 
หลักเกณฑ ดังตอไปน้ี 

23.1  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะเปนผู 
กําหนดเง่ือนไข วิธีการและจํานวนนักศึกษาท่ีจะรับในแตละสาขาวิชา และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัย 

23.2  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยอาจใหความเห็นชอบในการรับบุคคลเขาศึกษา 
เปนกรณีพิเศษได ท้ังน้ีตองผานการพิจารณารับเขาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะท่ีเก่ียวของ 

23.3  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยอาจใหความเห็นชอบในการรับผูมีพ้ืนความรูไมต่ํากวา 
ปริญญาบัณฑิต และมีคุณสมบัติตามขอ 21  เขาศึกษาหรือวิจัยโดยไมขอรับปริญญาเปนกรณพิีเศษเฉพาะรายได ท้ังน้ีตองผานการ
พิจารณารับเขาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะท่ีเก่ียวของ 

23.4  ในกรณีท่ีผูสมัครกําลังรอผลการศึกษาข้ันปริญญาบัณฑิต หรือปริญญามหาบัณฑิต 
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แลวแตกรณี การรับเขาศึกษาจะมีผลสมบูรณเมื่อผูสมัครสงหลักฐานการสําเร็จการศึกษาข้ันปริญญาข้ันใดข้ันหน่ึงตามท่ีหลักสูตรท่ี
เขาศึกษาน้ันกําหนด ภายในเวลาท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

23.5  การรับนักศึกษาตางชาติ ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน  
23.6  การรับนักศึกษาจากหลักสูตรความรวมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนใหเปนไปตาม 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
  กรณีไมเปนไปตาม ขอ 23.1 – 23.6 ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

ขอ 24 การรายงานตัวและข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 
การรายงานตัวและข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลยั 

ขอ 25 ประเภทของนักศึกษา แบงเปน 2 ประเภทคือ 
25.1 นักศึกษาสามัญ คือ บุคคลท่ีบัณฑิตวิทยาลัยรับเขาเปนนักศึกษาโดยสมบูรณในแตละสาขาวิชา  

หรือรับเขาเปนนักศึกษาทดลองศึกษาตามเง่ือนไขของแตละสาขาวิชา ซึ่งเมื่อผานการประเมินผลหรือครบเง่ือนไขของแตละสาขาวิชา 
จึงจะไดรับเขาเปนนักศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาตางๆ เพ่ือรับปริญญา หรือประกาศนียบัตร 

25.2 นักศึกษาวิสามัญหรือบุคคลภายนอกรวมเรียน คือ บุคคลท่ีบัณฑิตวิทยาลัยรับเขาเปน 
นักศึกษาโดยไมขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร การดําเนินการเก่ียวกับนักศึกษาวิสามัญหรือบุคคลภายนอกรวมเรียนใหเปนไป
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 

หมวดท่ี  6 
การลงทะเบียนวิชาเรียน 

ขอ 26 การลงทะเบียนและการเพ่ิมหรือถอนวิชาเรียน 
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 

นักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 ท่ีเขาศึกษาในภาคเรียนท่ีหน่ึงและนักศึกษา

ในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ท่ียังสอบไมผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) อาจไดรับการยกเวนไมตอง

ลงทะเบียนในภาคการศึกษาน้ันๆ โดยการอนุมัติของคณบดี ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท้ังน้ีตองตอ

ทะเบียนนักศึกษาและชําระคาธรรมเนียมการศึกษาเต็มตามอัตราท่ีกําหนด 

26.3  ในภาคการศึกษาพิเศษนักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนไดไมเกิน 6 หนวยกิต  

26.4  การลงทะเบียนวิชาเรียนนอยกวาหรือมากกวาท่ีกําหนดในขอ 26.2 และ 26.3 จะกระทําไดใน 

กรณีท่ีจํานวนหนวยกิตท่ีเหลือตามหลักสูตรมีจํานวนนอยกวา หรือมากกวาท่ีกําหนดไวขางตน และจําเปนตองสําเร็จการศึกษาในภาค

การศึกษาน้ัน  ๆท้ังน้ีตองไดรับอนุมัติจากคณบดีท่ีเก่ียวของ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

26.5  นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนซ้ําเพ่ือคิดคาคะแนนในวิชาท่ีเคยลงทะเบียน และไดผลการ 

เรียนตั้งแตระดับคะแนน B ข้ึนไปแลวมิได 
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ในกรณีท่ีนักศึกษาเรียนครบรายวิชาตามหลักสูตรแลว แตไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.00 จะ

สามารถลงทะเบียนวิชาเรียนซ้ําเพ่ือคิดคาคะแนนในวิชาท่ีเคยลงทะเบียนและไดผลการเรียนต่ํากวาระดับคะแนน A ได 

26.6  นักศึกษาท่ีเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรแลวแตยังไมสําเร็จการศึกษา และนักศึกษาท่ี 

ลาพักการศึกษาจะตองชําระคาธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

26.7  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิชาท่ีบรรจุอยูในแผนการเรียนตามหลักสูตรหรือรายวิชาท่ีเทียบเทาใน

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเพ่ือนับเปนวิชาตามแผนการเรียนตามหลักสูตรได เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรและไดรับอนุมัติจากคณบดีท่ีเก่ียวของ 

ขอ 27 เกณฑการขอเพ่ิมและการถอนวิชาเรียน ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

ขอ 28 การโอนหนวยกิตและคาคะแนนของรายวิชาท่ีไดศึกษามาแลวท้ังจากสถาบันการศึกษาอ่ืนและจาก

มหาวิทยาลัยขอนแกน ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

ขอ 29 การเปลีย่นสาขาวิชา  

นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาไดเมื่อศึกษารายวิชาในสาขาวิชาเดิมมาแลวไมนอยกวา  

8 หนวยกิต มีรายวิชาท่ีสามารถโอนเขาสาขาวิชาใหมไดไมนอยกวา 6 หนวยกิต และทุกวิชาท่ีจะขอโอนตองไดระดับคะแนน 

B ข้ึนไป หรือ S แลวแตกรณี และไดศึกษามาแลวไมเกิน 3 ป 

สําหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต  

แบบ 1 นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาไดหลังจากท่ีไดลงทะเบียนเรียนแลวอยางนอย 1 ภาคการศึกษา และไดศึกษามาแลวไม

เกิน 3 ป โดยมีศักยภาพในการทําวิทยานิพนธในสาขาวิชาใหมได 

การดําเนินการเปลี่ยนสาขาวิชาใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
ขอ 30 การเปลีย่นระดับการศึกษา 

นักศึกษาในหลักสูตรระดับท่ีต่ํากวา อาจไดรับการพิจารณาใหโอนเขาศึกษาในหลักสูตรระดับท่ีสูงกวา หรือ
ในทางกลับกัน นักศึกษาในหลักสูตรระดับท่ีสูงกวา อาจไดรับการพิจารณาใหโอนเขาศึกษาในหลักสตูรระดับท่ีต่ํากวาได ท้ังน้ีให
เปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในหลักสูตรน้ันๆ และ/หรือประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

หมวดท่ี 7 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

ขอ 31 การวัดและประเมินผลการศึกษาในระดับบัณฑติศึกษา มีดังน้ี 
31.1  การสอบรายวิชา นักศึกษาจะตองสอบรายวิชาทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน เวนแต 

รายวิชาท่ีไดถอนโดยถูกตองตามระเบียบ ใหอาจารยประจําวิชาสงผลการประเมินผลรายวิชาตามแบบฟอรมของสํานักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ ผานความเห็นชอบของสาขาวิชาหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีท่ีเก่ียวของ แลวแจงให
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการทราบ ภายใน 15 วัน นับจากวันสอบ 

31.2  การสอบประมวลความรู (Comprehensive  Examination) เปนการสอบขอเขียน 
หรือการสอบปากเปลา หรือการสอบท้ังสองแบบขางตน สําหรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข การสอบ
ประกอบดวยวิชาในสาขาวิชาเอกเฉพาะ และสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ โดยใหมีคณะกรรมการสอบประมวลความรูซึ่งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเสนอคณบดีเปนผูพิจารณาแตงตั้ง 

31.3 การสอบวิทยานิพนธ เปนการสอบเพ่ือประเมินผลงานวิทยานิพนธของนักศึกษาใน 
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก และนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ประกอบดวยการตรวจอานและประเมินคุณภาพ
ผลงาน การทดสอบความรูของนักศึกษาดวยวิธีการสอบปากเปลา และการประชุมพิจารณาผลงานของกรรมการ โดยใหมี
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธเปนผูสอบ  
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31.4  การสอบการศึกษาอิสระ เปนการสอบเพ่ือประเมินผลงานการศึกษาอิสระของนักศึกษาใน 
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข โดยคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ประกอบดวย การตรวจอานและประเมินคุณภาพ
ผลงาน การทดสอบความรูของนักศึกษาดวยวิธีการสอบปากเปลา และการประชุมตัดสินผลงานของกรรมการ  

31.5  การสอบวัดคุณสมบัติ  เปนการสอบวัดความรูความสามารถของนักศึกษาในสาขาวิชาเอก 
และสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ เพ่ือประเมินวานักศึกษามีความสามารถท่ีจะดําเนินการวิจัยโดยอิสระ และเปนผูมีสิทธ์ิเสนอขออนุมัติเคา
โครงวิทยานิพนธ  ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตได ซึ่งกําหนดใหนักศึกษาท่ีเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 และ 
แบบ 2 ตองสอบผาน โดยมีหลักเกณฑ  และแนวปฏิบัติดังน้ี 

31.5.1 การสอบวัดคุณสมบัติเปนการสอบขอเขียนหรือการสอบปากเปลา หรือท้ัง 
สองแบบในสาขาวิชาเอกและสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

31.5.2 ใหคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติเปนผูดําเนินการจัดสอบวัดคุณสมบัติ 
ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

ในกรณีท่ีจําเปนอาจจัดการสอบในภาคการศึกษาพิเศษได คณะกรรมการสอบวัด 
คุณสมบัติประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 4 คน โดยอาจจะมีกรรมการซึ่งเปนบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยรวมดวยไมเกิน  2 คน  
ท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอรายช่ือใหคณบดีท่ีหลักสูตรสังกัดเปนผูแตงตั้ง 

31.5.3 นักศึกษาท่ีมีสิทธ์ิขอสอบวัดคุณสมบัติ คือ 
(1) นักศึกษาท่ีเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตั้งแตภาคการศึกษาแรก เปนตนไป 
(2) นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ท่ีมีความประสงคจะขอเปลี่ยนระดับ

การศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ในสาขาวิชาเดียวกันกับหลักสตูรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ท่ีไดลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีประเมินผล
เปน A B+ B C+ C D+ D F มาแลวไมนอยกวา 12 หนวยกิต และไดคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคสุดทายกอนการสอบวัดคุณสมบัติ
ไมต่ํา 3.5 หรือนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 ท่ีมีผลงานวิจัยเพ่ือทําวิทยานิพนธอันมีศักยภาพท่ีจะ
พัฒนาเปนวิทยานิพนธในระดับดุษฎีบัณฑิตไดท้ังน้ีโดยไดรับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารหลักสูตร/สาขาวิชา และ
คณะท่ีหลักสูตรสังกัด 

31.5.4 การประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัติ  ใหเปนสัญลักษณ  S หมายถึง สอบผาน 
 หรือ U หมายถึง สอบไมผาน ใหประธานคณะกรรมการสอบ รายงานผลการสอบตอคณะ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการและบัณฑิต
วิทยาลัย  ผาน  หวัหนาสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร  ภายใน  15 วัน  นับจากวันสอบ 

31.5.5 นักศึกษาท่ีสอบวัดคุณสมบัติผานแลว จะเรียกวา นักศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิตมีสิทธ์ิ
เสนอขออนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตได 

31.5.6 นักศึกษา ตามขอ 31.5.3 (1) ท่ีสอบวัดคุณสมบัติครั้งแรกไมผานสามารถขอสอบได
อีก 1 ครั้ง และตองสอบวัดคุณสมบัติใหไดภายใน 2 ปการศึกษา นับตั้งแตลงทะเบียน รายวิชาวิทยานิพนธ นักศึกษาท่ีสอบวัด
คุณสมบัติครั้งท่ีสองแลวไมผาน จะพนสภาพการเปนนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย  การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 ขอ 55.8 เวนแตไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนระดับการศึกษา ใหเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  

31.5.7 นักศึกษาตามขอ 31.5.3 (2) ท่ีสอบวัดคุณสมบัติครั้งท่ีสองแลวไมผาน จะยังคงมีสภาพ
เปนนักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตตอไป 

31.6  การประเมินความรูความสามารถทางภาษาตางประเทศ สําหรับนักศึกษาในหลักสูตร 
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน 2 ป โดยเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

ขอ 32 การสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัต ิและการประเมินความรูความสามารถทางภาษาตางประเทศ 
ตามขอ 31.2, 31.5, 31.6 ใหบัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูกําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการ 

ขอ 33 การลงโทษนักศึกษาท่ีทําการทุจริตทางวิชาการใหดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยวินัยนักศึกษา 
พ.ศ. 2551 และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี 1365/2550 เรื่อง แนวปฏิบัติและเกณฑการพิจารณาโทษทางวิชาการ 
นักศึกษาท่ีกระทําทุจริตทางวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา หรือขอบังคับและประกาศท่ีปรับปรุงใหม 

ขอ 34 การประเมินผลการศึกษา ใหกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแตละภาค ยกเวนรายวิชาวิทยานิพนธหรือ
การศึกษาอิสระ ใหมีการประเมินผลไดกอนสิ้นภาคการศึกษา 

ขอ 35 การประเมินผลรายวิชา ใหกําหนดระดับคะแนนหรือสัญลักษณ ซึ่งมีความหมาย และคาคะแนนดังน้ี 
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ระดับคะแนน       ความหมาย                           คาคะแนนตอหนวยกิต 
A  ผลการประเมินข้ันดเียี่ยม (Excellent)               4.0 
B+  ผลการประเมินข้ันดมีาก (Very Good)              3.5 
B  ผลการประเมินข้ันดี (Good)                 3.0 
C+  ผลการประเมินข้ันคอนขางดี (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 
  ในกรณีนักศึกษาไมสามารถเขาสอบไดโดยเหตุสุดวิสัย 
  โดยอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาจะตองระบุสาเหตุของการใหสัญลักษณ I  

    และแจงใหนักศึกษาทราบภายใน 1 เดือน นับจากวันท่ีประกาศผลการประเมิน 
    และการแกสัญลักษณ I ใหดําเนินการภายในภาคการศึกษาถัดไป มิฉะน้ัน 
    จะเปลี่ยนสัญลักษณ เปน F เวนแตในกรณีท่ีจําเปนโดยความเห็นชอบของ 
    คณะกรรมการประจําคณะท่ีรายวิชาน้ันสังกัด และใหคณบดีท่ีรายวิชาน้ันสังกัด 
    มีอํานาจอนุมัติใหขยายเวลาได โดยตองแจงใหสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
    ทราบลวงหนา 

S  ผลการศึกษาเปนท่ีพอใจ (Satisfactory) ใชสําหรับรายวิชาท่ีลงทะเบียน 
    โดยไมนับหนวยกิต (Audit)  

U  ผลการศึกษายังไมเปนท่ีพอใจ (Unsatisfactory) ใชสําหรับรายวิชาท่ีลงทะเบียน 
    โดยไมนับหนวยกิต  

W   ถอนวิชาเรียนแลว (Withdrawn) ใชสําหรับรายวิชาท่ีไดรับอนุมัติใหถอนหรือใชในกรณี
ท่ีนักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา หรือใชในกรณีท่ีนักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษา
ในภาคการศึกษาน้ัน 

ขอ 36 การประเมินผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบภาษาตางประเทศ ใหเปนดังน้ี 
 S (Satisfactory)  หมายความวา  สอบผาน 
 U (Unsatisfactory)   หมายความวา   สอบไมผาน 
 การสอบประมวลความรูและการสอบวัดคุณสมบัติจะสอบไดไมเกิน ๒ ครั้ง ในแตละหลักสูตร 

 สําหรับการสอบภาษาตางประเทศ ไมจํากัดจํานวนครั้งท่ีสอบ 
ขอ 37 นักศึกษาท่ีไดระดับคะแนนต่ํากวา C หรือได U แลวแตกรณี ในหมวดวิชาบังคับถือวาต่ํากวา 

มาตรฐาน ใหลงทะเบียนเรียนซ้ํา 
ขอ 38 การนับจํานวนหนวยกิตและคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม 

38.1 ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนวิชาใดวิชาหน่ึงมากกวา 1 ครั้ง ใหนับจํานวนหนวยกิต  
ตามหลักสูตรในวิชาน้ันเพียงครั้งเดียว 

38.2 ในการคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average) ใหคํานวณ 
จากทุกรายวิชาท่ีมีคาคะแนน ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาใดมากกวา 1 ครั้ง ใหนําจํานวนหนวยกิตและคาคะแนนท่ี
ไดทุกครั้งไปใชในการคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม การคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมใหตั้งหารถึงทศนิยม 4 ตําแหนง และใหปด
เศษเฉพาะทศนิยมท่ีมีคาตั้งแต 5 ข้ึนไป ตั้งแตตําแหนงท่ี 4 เพ่ือใหเหลือทศนิยม 2 ตําแหนง 
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หมวดท่ี  8 
การทําวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ 

ขอ 39 การลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระกระทําไดเมื่อนักศึกษามีคุณสมบัติครบตามท่ี แตละ
หลักสูตรกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ท้ังน้ี   หลักเกณฑอ่ืนๆ ให
เปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

ขอ 40 การเสนออนุมตัิเคาโครงวิทยานิพนธ 
40.1 ปริญญาโทตองไดรับอนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธภายใน 1 ป หลังจากลงทะเบียนวิทยานิพนธ 
40.2 ปริญญาเอกตองไดรับอนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธภายใน 2 ป หลังจากลงทะเบียนวิทยานิพนธ  

ขอ 41 การควบคุมวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ  ใหมีอาจารยท่ีปรกึษาหลกั 1 คน และอาจมีอาจารยท่ีปรึกษารวมได
อีกตามความเหมาะสมแตละกรณี ท้ังน้ีใหเปนไปตามประกาศหรือขอกําหนดของแตละคณะ (ถามี) 

ขอ 42 การประเมินผลความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ 
42.1  การประเมินผลความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ตองกระทใน 

ทุกภาคการศึกษา โดยผานความเห็นชอบของสาขาวิชาหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีท่ีเก่ียวของ 
42.2  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ มีหนาท่ีในการประเมินผลความกาวหนา 

ในการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา และรายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการ
ประจําคณะ และสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

42.3  ใชสัญลักษณ S (Satisfactory) หมายถึง ผลการประเมินความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ 
หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษาเปนท่ีพอใจ ใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระประเมินความกาวหนาใน
การทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา โดยระบุจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระท่ีไดรับการ
ประเมินใหไดสัญลักษณ S ของนักศึกษาแตละคนในแตละภาคการศึกษาน้ัน แตท้ังน้ีตองไมเกินจํานวนหนวยกิตท่ีลงทะเบียน 
(หากผลการประเมินพบวาไมมีความกาวหนา จํานวนหนวยกิตท่ีไดในภาคการศึกษาน้ันๆ ใหมีคาเปน S เทากับ 0 (ศูนย)) 

ตนฉบับรางวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระท่ีพรอมนําเสนอคณะกรรมการสอบ และ 
ตนฉบับผลงานวิทยานิพนธ ท่ีตองตีพิมพหรือเผยแพรตามเง่ือนไขท่ีหลักสูตรกําหนด ใหถือเปนสวนหน่ึงของวิทยานิพนธหรือ
การศึกษาอิสระ ซึ่งตองกําหนดจํานวนหนวยกิต ตามความเหมาะสมแลวแตกรณี 

42.4  นักศึกษาท่ีลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระแลว ไดรับการประเมินผล 
ความกาวหนาเปน S เทากับ 0 (ศูนย) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ควรพิจารณาหาสาเหตุ ซึ่งอาจใหนักศึกษาผูน้ันไดรับการ
พิจารณาใหเปลี่ยนหัวขอเรื่องวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระหรือเปลี่ยนอาจารยท่ีปรกึษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ หรืออ่ืนๆ
แลวแตกรณี และประธานหลักสูตรตองรายงานสาเหตุและผลการพิจารณาตอคณบดีเพ่ือหาขอยุติ 

ขอ 43 ในกรณีท่ีนักศึกษาไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนหัวขอวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ซึ่งมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของเน้ือหาวิทยานิพนธหรอืการศึกษาอิสระ  ใหอาจารยท่ีปรึกษาประเมินจํานวน                   หนวย
กิตจากหัวขอเดิม ท่ีสามารถนําไปใชกับหัวขอใหมได แตตองไมเกินจํานวนหนวยกิตท่ีผานในหัวขอเดิม ท้ังน้ีใหนับจํานวนหนวย
กิต ดังกลาว เปนจํานวนหนวยกิตท่ีผานไดสัญลักษณ S ซึ่งสามารถนํามานับเพ่ือสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได โดยตองไดรับ
อนุมัติจากคณบดีโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พรอมท้ังใหคณะแจงสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ภายใน 
15 วัน และใหบันทึกการเปลี่ยนแปลงในประวัติการศึกษา 

ขอ 44  การสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ 
44.1 การดําเนินการสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ตองสอบภายในเวลา 45 วัน 

หลังจากท่ีนักศึกษาผานการประเมินผลความกาวหนาและไดสัญลักษณ S ครบตามจํานวนหนวยกิต รายวิชาวิทยานิพนธหรือ
การศึกษาอิสระของหลักสูตรน้ันๆ  
 ในการรายงานการประเมินผลความกาวหนาครั้งสุดทายซึ่งนักศึกษาผานและไดสัญลักษณ S ครบ
ตามจํานวนหนวยกิตรายวิชาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของหลักสูตรน้ัน อาจารยท่ีปรึกษาตองเสนอใหคณบดีแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ รวมท้ังใหเสนอวันท่ีจะทําการสอบไปพรอมกันดวย 

ในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการสอบไดภายใน 45 วัน ใหถือวา การไดสัญลักษณ S ในการ
ประเมินครั้งสุดทายเปนโมฆะ 
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44.2  การสอบวิทยานิพนธ  
44.2.1 ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูพิจารณาเสนอใหคณะแตงตั้ง 

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา 
และประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

44.2.2 การสอบวิทยานิพนธ ตองเปนแบบเปด โดยการเปดใหผูสนใจเขารับฟงการนําเสนอ 
และตอบคําถามของผูเขาสอบได และคณะตองประกาศใหผูสนใจทราบกอนการสอบไมนอยกวา 7 วัน 

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธมีอํานาจ ในการอนุญาตหรือไมอนุญาตใหผูเขาฟงถามหรือแสดง
ความเห็นท่ีเก่ียวของกับเน้ือหาของวิทยานิพนธ รวมท้ังการจํากัดเวลาการถาม และการควบคุมใหดําเนินการสอบเปนไปโดย
เรียบรอย 

44.2.3 ในวันสอบ จะตองมีคณะกรรมการสอบจํานวนไมนอยกวาตามท่ีกําหนด ตามประกาศของบัณฑิต
วิทยาลัย จึงจะถือวาการสอบน้ันมีผลสมบูรณ   

ถาคณะกรรมการสอบไมครบตามจํานวนดังกลาวขางตน ใหเลื่อนการสอบออกไป ในกรณีท่ีจําเปนอาจ
เปลี่ยนแปลงกรรมการได  โดยใหคณะแตงตั้งซอมกรรมการ ท้ังน้ีจะตองกําหนดวันสอบครั้งใหมใหมีเวลาพอสมควรแกการท่ี
กรรมการท่ีแตงตั้งซอมข้ึนใหม จะไดใชตรวจอานวิทยานิพนธได  

44.2.4 ผูประเมินผลการสอบตองเปนกรรมการสอบท่ีอยูรวมในวันสอบ การประเมินผลโดยใหนับ (คณะ) 
อาจารยท่ีปรึกษาเปน 1 อาจารยประจําหลักสูตรเปน 1 และผูทรงคุณวุฒิภายนอกเปน 1  และใหถือผลการประเมินตามมติ
กรรมการจํานวนไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด 

44.3  การสอบการศึกษาอิสระ  
44.3.1 ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูพิจารณาเสนอใหคณะแตงตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษา

อิสระ ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศของบัณฑิต
วิทยาลัย 

44.3.2 การสอบการศึกษาอิสระ ตองเปนแบบเปด โดยการเปดใหผูสนใจเขารับฟงการนําเสนอและตอบ
คําถามของผูเขาสอบได และคณะตองประกาศใหผูสนใจทราบกอนการสอบไมนอยกวา 7 วัน 

คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระมีอํานาจ ในการอนุญาตหรือไมอนุญาตใหผูเขาฟงถามหรือแสดง
ความเห็นท่ีเก่ียวของกับเน้ือหาของการศึกษาอิสระ รวมท้ังการจํากัดเวลาการถาม และการควบคุมใหดําเนินการสอบเปนไปโดย
เรียบรอย 

44.3.3 ในวันสอบจะตองมีคณะกรรมการสอบจํานวนไมนอยกวาตามที่กําหนดตามประกาศของบัณฑิต
วิทยาลัย จึงจะถือวาการสอบน้ันมีผลสมบูรณ   

ถาคณะกรรมการสอบไมครบตามจํานวนดังกลาวขางตน ใหเลื่อนการสอบออกไป ในกรณีท่ีจําเปนอาจ
เปลี่ยนแปลงกรรมการได  โดยใหคณะแตงตั้งซอมกรรมการ ท้ังน้ีจะตองกําหนดวันสอบครั้งใหมใหมีเวลาพอสมควรแกการท่ี
กรรมการท่ีแตงตั้งซอมข้ึนใหม จะไดใชตรวจอานการศึกษาอิสระได  

44.3.4 ผูประเมินผลการสอบตองเปนกรรมการสอบทุกคน การประเมินผลโดยอาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยท่ี
ปรึกษารวมใหนับคะแนนเปน 1 และใหถือผลการประเมินตามมติกรรมการจํานวนไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด 

การสอบตามนัยน้ีจะสอบไดไมเกิน  2 ครั้ง 
ขอ 45 การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ โดยใหเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย แบงเปน 4 

ระดับคือ 
Excellent    หมายความวา ผลการประเมินข้ันดีเยี่ยม  
Good  หมายความวา ผลการประเมินข้ันดี  
Pass  หมายความวา ผลการประเมินข้ันผาน 
Fail  หมายความวา ผลการประเมินข้ันตก  

ขอ 46 ใหประธานคณะกรรมการสอบแจงผลการสอบเปนลายลักษณอักษรแกคณบดีและผูเขาสอบภายใน 5 วัน
ทําการถัดจากวันสอบ หากไมสามารถดําเนินการแจงผลไดภายในวันท่ีกําหนด ถือวาการสอบครั้งน้ันเปนโมฆะ  

46.1  ในกรณีสอบผานแตตองมีการแกไขใหมีบันทึกประเด็นหรือรายการท่ีตองแกไข พรอม 
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ท้ังมีการอธิบายช้ีแจงใหผูเขาสอบรับทราบ ท้ังน้ีผูเขาสอบตองแกไขใหแลวเสร็จ และคณะกรรมการสอบใหความเห็นชอบภายใน 45 วันนับ
จากวันสอบ หากไมสามารถดาํเนินการไดทันตามกําหนดดังกลาวใหถือวาไมผานในการสอบครัง้น้ัน                    ใหคณะกรรมการ
สอบรายงานผลข้ันสุดทายตอคณบดี 

46.2  กรณีสอบไมผานคณะกรรมการตองสรุปสาเหตุหลักของการพิจารณาไมใหผาน โดย 
บันทึกเปนลายลักษณอักษร รายงานตอคณบดภีายใน  3  วันทําการถัดจากวันสอบใหคณะแจงผลการสอบให                      สํานัก
บริหารและพัฒนาวิชาการ ภายใน 15 วัน 

ขอ 47 หากนักศึกษาขาดสอบโดยไมมเีหตุสุดวิสัย 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 หลักเกณฑท่ีกําหนด

ไวท่ีอ่ืนแตอยางใด 
ขอ 49 รูปแบบการพิมพ การสงเลม และลิขสิทธ์ิในวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระ 

49.1 รูปแบบการพิมพวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระใหเปนไปตามท่ี 
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

49.2 นักศึกษาตองสงวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณตามจํานวนลักษณะ 
และระยะเวลาท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

49.3 ลิขสิทธ์ิหรือสิทธิบัตรในวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระเปนของ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน นักศึกษาและ/หรืออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระเรื่องน้ันๆ สามารถนําไปเผยแพร
ในเชิงวิชาการได แตการนําเน้ือหาหรือผลจากการศึกษาไปใชเพ่ือประโยชนอ่ืน ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด  

กรณีท่ีการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระไดรับทุนวิจัยท่ีมีขอผูกพันเก่ียวกับลิขสิทธ์ิหรือ 
สิทธิบัตรโดยไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ใหดําเนินการตามขอผูกพันน้ันๆ 
 

หมวดท่ี  9 
การสําเร็จการศึกษา 

ขอ 50 การสําเร็จการศึกษา 
ใหคณะกรรมการประจําคณะเปนผูอนุมัติการสําเร็จการศึกษา และใหถือวันท่ีไดรับอนุมัติน้ันเปนวันสําเร็จการศึกษา และ

นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาไดตองมีคุณสมบัติตอไปน้ี 
50.1 หลักสตูรประกาศนียบัตรบัณฑติและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 

50.1.1 สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร 
50.1.2 ไดคะแนนเฉลีย่สะสมของรายวิชาตามหลักสูตร ไมต่ํากวา 3.00 

50.2  หลักสูตรปรญิญามหาบัณฑิต 
50.2.1 มีความรูภาษาอังกฤษผานเกณฑมาตรฐานตามประกาศของบัณฑติวิทยาลัย 
50.2.2 แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ  และสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย โดย

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวน
หน่ึงของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพ  

50.2.3 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสตูร ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 
3.00 พรอมท้ังเสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสดุทาย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธ
จะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหน่ึงของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพ หรือเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม (Proceedings) ท่ีไดมาตรฐาน 
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50.2.4 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00  
พรอมท้ังเสนอรายงานการศึกษาอิสระ และสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ และผลงาน
รายงานการศึกษาอิสระจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหน่ึงของผลงานไดรับการยอมรับให
ตีพิมพในวารสาร หรือเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท่ีท่ีมีรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม (Proceedings) ท่ีไดมาตรฐาน 

50.3  หลักสูตรปรญิญาดุษฎีบัณฑิต 
50.3.1 ผานเกณฑการประเมินความรูความสามารถทางภาษาตางประเทศตามประกาศของบัณฑิต

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

สอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหน่ึงของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการยอมรับให
ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ จํานวน 1 เรื่อง และวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพอีก 1 เรื่อง  

50.3.4 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตรไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 
พรอมท้ังเสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงาน
วิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพ 

ท้ังน้ี มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรอาจกําหนดเกณฑการสําเร็จการศึกษาท่ีไมต่ํากวาขอ 50.2 หรือ ขอ  
50.3 แลวแตกรณีได 

ขอ 51 การขออนุมัติปรญิญา 
51.1  นักศึกษาผูคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในแตละภาคการศึกษา ใหยื่นคํารองแสดงความจํานง 

ขอสําเร็จการศึกษาตอคณะลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนวันสิ้นภาคการศึกษาท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษาน้ัน 
51.2  นักศึกษาท่ีจะไดรับการพิจารณาเสนอช่ือจากคณะเพ่ือขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย 

 ตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
51.2.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาตามขอ 50 
51.2.2 ไมคางชําระคาธรรมเนียมตางๆ  หรือมีหน้ีสินกับมหาวิทยาลัยหรือคณะ 
51.2.3 เปนผูไมอยูในระหวางการดําเนินการทางวินัยนักศึกษา 
51.2.4 สงวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระและเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ท่ีจัดทําตามรูปแบบและ

จํานวนท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
51.2.5 การเสนอช่ือผูสําเร็จการศึกษาเพ่ือขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด 
ขอ 52 ในกรณีท่ีมีเหตุผลท่ีจําเปนและสมควร มหาวิทยาลัยอาจพิจารณามิใหผูสําเร็จการศึกษาผูหน่ึง 

ผูใดเขารับพระราชทานปริญญาบัตรก็ได ท้ังน้ีใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
ขอ 53 การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตร 

สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตรซึ่งไดอนุมัติแกผูสําเร็จ 
การศึกษาผูหน่ึงผูใดไปแลวตามกรณีดังตอไปน้ี 

53.1  ผูสําเร็จการศึกษาผูน้ัน ไมมีคุณสมบัติครบถวนตามนัยของคุณสมบัติผูมีสิทธิเขาศึกษา 
หรือผูสําเร็จการศึกษา ของหลักสูตรท่ีตนไดสําเร็จการศึกษา ตามขอ 21  หรือ ขอ 50  แหงระเบียบน้ี การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตร 
มีผลตั้งแตวันท่ีสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรใหกับบุคคลน้ัน 

53.2  วิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ หรือผลงานทางวิชาการอ่ืนท่ีเปนองคประกอบสําคัญ 
ตอการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ของผูสําเร็จการศึกษาผูน้ัน ลอกเลียนงานผูอ่ืน หรือดัดแปลงขอมูลท่ีไมเปนขอเท็จจริง  หรือ
ปลอมแปลงผลงานวิจัย หรือมิไดกระทําดวยตนเอง การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตร ใหมีผลตั้งแตวันท่ีสภา
มหาวิทยาลัยไดอนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรใหกับบุคคลน้ัน 

53.3  ผูสําเร็จการศึกษาผูน้ันไดกระทําการอันเปนท่ีเสื่อมเสียรายแรงตอมหาวิทยาลัย หรือตอศักดิ์ศรีแหง
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่ตนไดร ับ การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตรในกรณีนี ้ ใหมีผลตั้งแตวันท่ีสภา
มหาวิทยาลัยมีมติเพิกถอน 
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หมวดท่ี 10 
สถานภาพของนักศึกษา 

ขอ 54 การลาพักการศึกษาและการลาออกของนักศึกษา 
54.1  นักศึกษาผูประสงคจะลาพักการศึกษา ตองยื่นคํารองตอคณะท่ีเก่ียวของ โดยผานการพิจารณาของ 

อาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป หรืออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ และประธานหลักสูตร เพ่ือเสนอคณบดีพิจารณา
อนุมัติ 

54.2  การลาพักการศึกษามี 2 ลักษณะ ดังน้ี 
54.2.1 การลาพักการศึกษาหลังจากไดลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาคการศึกษา ตามเวลาท่ีปฏิทิน

การศึกษาในแตละภาคการศึกษากําหนด และชําระคาธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาน้ันเรียบรอยแลว แต ภายหลัง มีความ
ประสงคขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาน้ัน ตองยื่นคํารองและไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา กอนการสอบประจาํภาค
ตามปฏิทินการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกําหนดไมนอยกวา 2 สัปดาห ยกเวนกรณีท่ีมีสาเหตุสุดวิสัยหรือเจ็บปวยใหอยูในดุลย
พินิจของคณะ  

การลาพักการศึกษา ในกรณีท่ีไดลงทะเบียนรายวิชาแลว จะไดสัญลักษณ  W และนักศึกษาไมตองชําระ
คาธรรมเนียมการลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาน้ัน 

54.2.2 การลาพักการศึกษา กรณียังไมไดลงทะเบียนรายวิชา ใหยื่นคํารองผานกระบวนการ หลังจาก
ท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา และยื่นตามเวลาท่ีปฏิทินการศึกษากําหนด นักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมการลาพัก
การศึกษา ในอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

54.3  การลาพักการศึกษาใหลาพักไดไมเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ ตลอดหลักสูตร การนับ 
เวลาการลาพักการศึกษา ใหนับรวมอยูในระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร ยกเวนนักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา 
เน่ืองจากถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ  

54.4  นักศึกษาใหมท่ีบัณฑิตวิทยาลัยรับเขาศึกษาในภาคการศึกษาแรก ไมมีสิทธิลาพัก 
การศึกษา ยกเวน มีเหตุจําเปนสุดวิสัยหรือเจ็บปวย 

54.5  นักศึกษาผูประสงคจะลาออกจากการเปนนักศึกษา ตองยื่นคํารองตอคณะท่ีเก่ียวของ 
โดยผานการพิจารณาของอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไปหรืออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ  ประธานหลักสูตร 
และคณบดีเพ่ือเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ 

ขอ 55 การพนสภาพการเปนนักศึกษา 
นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาตอเมื่ออยูในกรณีใดกรณีหน่ึงดังตอไปน้ี 

55.1  ตาย 
55.2  ลาออกและไดรับอนุมัติแลว 
55.3  สําเร็จการศึกษา 
55.4  มหาวิทยาลัยสั่งใหออก อันเน่ืองมาจากการฝาฝนระเบียบการลงทะเบียนและการชําระคาธรรมเนียม

การศึกษา 
55.5  เรียนไดจํานวนหนวยกิตไมเกินก่ึงหน่ึงจากจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาท่ีมีคาคะแนนในหลักสูตร 

และไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  2.50 
55.6 เรียนไดจํานวนหนวยกิตเกินก่ึงหน่ึงจากจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาท่ีมีคาคะแนนและไดคะแนน

เฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.75 
55.7 ไมมีความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ 2 ภาคการศึกษาติดตอกันโดย ไดสัญลักษณ 

S เปน 0  ติดตอกัน 2  ภาคการศึกษา ท้ังน้ี หากได S เปน 0  กอนและหลังการลาพักการศึกษา ถือวา              เปนการได 
สัญลักษณ S เปน  0 ติดตอกัน 2 ภาคการศึกษา 

55.8 สอบวิทยานิพนธ หรือสอบประมวลความรู หรือสอบการศึกษาอิสระ หรือสอบวัด คุณสมบัติครั้งท่ี
สองไมผาน 

55.9  หลังการสอบวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ ครั้งท่ี 1 ไมผาน หากไมดําเนินการและ/หรือ 
สอบวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระครั้งท่ี 2 ตามระยะเวลาท่ีกําหนด  

55.10 ใชเวลาการศึกษาครบตามท่ีหลักสตูรกําหนดแลว 
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55.11 นักศึกษาสามัญท่ีคงสภาพเปนนักศึกษาทดลองศึกษาเกินระยะเวลาท่ีกําหนด 
55.12 ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตความผิดท่ีเปนลหุโทษหรือความผิดอันได กระทําโดย

ประมาท 
55.13 ถูกลงโทษทางวินัยใหออกจากการเปนนักศึกษา 

ขอ 56 การขอกลับเขาเปนนักศึกษา  
นักศึกษาท่ีพนสภาพการเปนนักศึกษาตามขอ 55.2 55.4  อาจขอสถานภาพการเปนนักศึกษาคืนได ท้ังน้ี ใหเปนไป

ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
ขอ 57 หลักสูตรใหม หรือหลักสูตรปรับปรุงท่ีไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน กอนวันท่ี              11 

พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ใหใชเกณฑมาตรฐานท่ีเก่ียวของกับหลักสตูร ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน               วาดวย 
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  ท้ังน้ีหลักสูตรตองไดรับการปรับปรุงและใชระเบียบน้ีภายใน 5 ป นับจากการ
ปรับปรุงครั้งสุดทาย หรือเปดสอนครั้งแรกของหลักสูตรน้ันๆ แลวแตกรณี 
 

หมวดท่ี  11 
บทเฉพาะกาล 

ขอ 58 บรรดาประกาศ หรือคําสั่ง หรือหลักเกณฑอันเก่ียวของกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีอยูกอน
ระเบียบน้ีมีผลบังคับใช ใหยังคงมีผลบังคับใชตอไป จนกวาจะไดมีการปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามระเบียบน้ี  ท้ังน้ีตอง
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 180 วัน หลังวันประกาศใชระเบียบน้ี 
    
    ประกาศ  ณ  วันท่ี 5  มิถุนายน  พ.ศ.  2559 

 
(ลงช่ือ)  ณรงคชัย อัครเศรณี 

(นายณรงคชัย อัครเศรณี) 
นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ภาคผนวก 5 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน  
(ฉบับที่ 23/2560) เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของ

รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา จากการศึกษาในระบบ 
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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 
องคประกอบและตวัชี้วัดคุณภาพของการจัดการหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามระบบการประเมินผล 
การจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ตัวบงช้ีผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑการประเมินประจําป 

ตัวบงช้ีและเปาหมาย 
 

ปการศึกษา 
 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน 

ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร  
 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)  

 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) 
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา
ใหครบทุกรายวิชา  

 

X X X X X 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ  ของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา  

 

X X X X X 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปการศึกษา  

 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ีกําหนด ใน
มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนใน แตละป
การศึกษา  

 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ี
แลว  

 

 X X X X 

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการ
เรียนการสอน  

 

X X X X X 

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอย ป
ละหน่ึงครั้ง  

 

X X X X X 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป  

 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพ หลักสูตร 
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0  

 

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0  

 

    X 

 รวมตัวบงช้ี (ขอ) ในแตละป  
 

9 10 10 11 12 
 ตัวบงช้ีบังคับ (ขอท่ี)  

 

1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
 ตัวบงช้ีตองผานรวม (ขอ)  

 

9 10 10 11 12 

เกณฑการประเมิน: หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ตองผานเกณฑประเมินดังน้ี ตัวบงช้ีบังคับ   (ตัวบงช้ีท่ี 
1-5) มีผลดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย และมีจํานวนตัวบงช้ีท่ีมีผลดําเนินการบรรลุเปาหมาย ไมนอยกวา 80 % ของตัวบงช้ี
รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงช้ีบังคับและตัวบงช้ีรวมในแตละป  
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ภาคผนวก 9 

การประเมินผลหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา (พ.ศ. 2555) 

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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การประเมินผลหลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต  
สาขาวิชาจุลชีววิทยา  

(หลกัสตูรเดิม พ.ศ. 2555) 
 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ไดดําเนินจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจในหลักสูตร (เอกสารหมายเลข 1) ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  และไดจัดทําแบบแบบสอบถามเพ่ือประเมิน
ความพึงพอใจของผูประกอบการ ตอประสิทธิภาพในการทํางานของดุษฎีบัณฑิต (เอกสารหมายเลข 2) โดยมีวัตถุประสงค
โดยรวมเพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาพิจารณาแกไข และปรับปรุงหลักสูตร โดยรายละเอียดของแบบสอบถามความพึงพอใจในหลักสูตร
ของนักศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตน้ัน ไดเนนท่ีเน้ือหาของรายวิชาในหลักสูตร และ บรรยากาศการเรียน การสอน 
บุคคลากรสายผูสอน บรรยากาศในการทําวิจัย และหัวขอในการทําดุษฎนิีพนธ สวนแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของ
ผูประกอบการ ตอประสิทธิภาพในการทํางานของดุษฎีบัณฑิตน้ัน ไดเนนถึงความรู ความสามารถ ทักษะดานตางๆ ตลอดจน
การปรับตัวในและการประพฤติตัวตอผูรวมงาน เปนตน 

วัตถุประสงคการสํารวจความพึงพอใจในหลักสูตรของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
 1. เพ่ือสํารวจความพึงพอใจในหลักสูตรของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
 2. เพ่ือนําขอมูลท่ีไดไปประมวลผลเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน 
 3. เพื่อนําขอมูลท่ีไดไปประมวลผลเพ่ือปรับปรุงคุณภาพทางดานบริการการศึกษา เพื่อสงเสริมการเรียนการสอน

และการทําวิจัยของนักศึกษา 

วัตถุประสงคการประเมินความพึงพอใจของผูประกอบการ ตอประสิทธิภาพในการทํางานของดุษฎีบัณฑิต 
1.  เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของผูประกอบการตอประสิทธิภาพในการทํางานของดุษฎีบัณฑิต ท่ีจบการศึกษาใน

ระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตร พ.ศ. 2555 ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร  
มหาวิทยาลัยขอนแกน   

2. เพ่ือนําขอมูลท่ีไดไปประมวลผลเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรและเพ่ิมคุณภาพของดุษฎีบัณฑิตท้ังในดานวิชาการและมี
คุณสมบัติท่ีตรงกับความตองการของผูประกอบการมากท่ีสุด 

 
เปาหมายของผูกรอกแบบสอบถาม 

1. ดุษฎีบัณฑิต จํานวน 7 คน 
2. ผูใชงานดุษฎีบัณฑติ จํานวน 2 ราย  
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แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจหลักสูตรของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
(เอกสารหมายเลข 1 ) 

 
วัตถุประสงค เพ่ือสํารวจความพึงพอใจในหลักสูตรของนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร  
เพ่ือนําไปพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ประจําป พ.ศ. 2560 
(แบบประเมินประกอบดวย 3 สวน จํานวน 2 หนา) 

 
สวนท่ี 1 ขอมูลของนกัศึกษา 

1. เปนนักศึกษาระดับปริญญาเอก ปการศึกษาท่ีเขาเรยีน   (     )  2550-2554  (     )  2555-2559 

2. ประสบการณการทํางาน รวมท้ังหมด................................ป 
 
สวนท่ี 2 เนื้อหาและการบริหารจัดการของหลักสูตร (กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางท่ีตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุด) 

รายการ ความเหมาะสม 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 
1. เนื้อหาของหลกัสูตร      

1.1 รายวิชาบังคับ      
1.2 รายวิชาเลือกในภาควิชา      
1.3 รายวิชาเลือกนอกภาควิชา      
1.4 เน้ือหาในรายวิชาตางๆ      
1.5 ความรอบรูในเน้ือหาของอาจารยผูสอน      

2. ดานการเรียน การสอน      
2.1 สภาพหองเรียนและหองปฏิบัติการ      
2.2 วัสดุและอุปกรณท่ีใชในการเรยีน การสอน      
2.3 เครื่องมือทางวิทยาศาสตรท่ีใชในการเรียน การสอน      

3. ดานบุคลากร      
3.1 การดูแลนักศึกษาของอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป      
3.2 การดูแลนักศึกษาของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ      
3.3 การทํางานของเจาหนาท่ีธุรการ      
3.4 การทํางานของนักวิทยาศาสตร      

4. ดานการทําวิจัย      
4.1 สภาพหองปฏิบัติการวิจัย      
4.2 วัสดุและอุปกรณในการทําวิจยั      
4.3 เครื่องมือทางวิทยาศาสตรในการทําวิจัย      

5. หัวขอในการทําวิทยานิพนธ      
5.1 นาสนใจ      
5.2 มีความหลากหลาย      
5.3 มีประโยชนตอการทํางานหลังจบการศึกษา      
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สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะ 
3. ทานมีขอเสนอแนะตอการปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตร ในเรื่องใดบาง และอยางไร 
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แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูประกอบการตอประสิทธิภาพในการทํางาน 
ของดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจลุชีววิทยา 

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
(เอกสารหมายเลข 2 ) 

  
วัตถุประสงค   
1. เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของผูประกอบการตอประสิทธิภาพในการทํางานของดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสตูรปรับปรุง ประจําป พ.ศ. 2560  
2. เพ่ือนําขอมูลท่ีไดไปประมวลผลเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรและเพ่ิมคุณภาพของดุษฎีบัณฑิตใหดีข้ึน ท้ังในดานวิชาการและมี

คุณสมบัติตรงกับความตองการของผูประกอบการมากท่ีสดุ 
 
สวนท่ี 1  ขอมูลของผูประกอบการ 

1. เพศ (     ) หญิง      (     ) ชาย 

2. อาย ุ (     ) นอยกวา 30 ป     (     ) 31-40 ป     (     ) 41-50 ป     (     ) 51-60 ป     (     ) มากกวา 60 ป 

3. อาชีพ_________________________________    ตําแหนง_____________________________________                                           

4. ลักษณะขององคกร (     ) หนวยงานรัฐบาล (     ) หนวยงานเอกชน (     ) โรงงานอุตสาหกรรม 

(     ) ศูนยวิจัย                  (     ) มหาวิทยาลยั  (     ) อ่ืนๆ_____________ 

 
สวนท่ี 2  ระดับคุณภาพของดุษฏีบัณฑิต สาขาจลุชีววิทยาและคุณสมบัติท่ีมีความสําคัญตอผูประกอบการ 
ระดับคุณภาพ: กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางท่ีทานมีความเห็นวาเปนจริงมากท่ีสดุ 
ระดับความสําคัญตอองคกร: กรณุาเตมิหมายเลขระดับความสําคญัในชองสุดทายของตาราง ดังน้ี (5) สําคญัมากท่ีสดุ; (4) 
สําคัญมาก; (3) สําคัญปานกลาง; (2) สําคญันอย และ (1) ไมมีความสําคัญ   
 

คุณสมบัติทางวิชาการ คุณภาพ ความสําคัญ 
ตอองคกร 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง ระดับ 1 – 5 
1.  ความรูทางวิชาการของดุษฎีบัณฑิตท่ี
เก่ียวของกับงานท่ีทํา 

      

2.  ความสามารถในการประยุกตโดยใชความรู
ทางวิชาการใหคงไวซึ่งประโยชนในการทํางาน 

      

3.  ความสามารถในการแกปญหาเฉพาะหนา       
คุณสมบัติดานอ่ืน คุณภาพ ความสําคัญ 

ตอองคกร 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย ควร
ปรับปรุง 

ระดับ 1 – 5 

4.  ความรูความสามารถพิเศษ       
4.1 ภาษาไทย       
4.2 ภาษาอังกฤษ       
4.3 ภาษาอ่ืน เชน จีน ญี่ปุน เยอรมัน ฯลฯ       
4.4 การใชคอมพิวเตอร       
4.5 การสรางและผลิตสื่อเพ่ือการเผยแพร       
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4.6 การประชาสัมพันธผลงานของตนเอง       
5.  มีความคดิสรางสรรค สามารถคิดแผนหรือ

สรางงานใหมท่ีคงไวประโยชนตอองคกร 
      

6.  สามารถเรียนรูและรับประสบการณใหมท่ี
มีประโยชนตอองคกร 

      

7.  มีคุณธรรม จริยธรรม       
8.  มีบุคลิกภาพท่ีดี และมีการปรบัตัวใหเขา

กับวิธีการทํางานและผูรวมงาน 
      

9.  มีวินัย อดทนและขยันหมั่นเพียร       
10.  มีความรับผดิชอบ       
11. เสยีสละและอุทิศตน เพ่ือเห็นแก

ประโยชนสวนรวม 
      

 
 

สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะและขอมลูเพ่ิมเติม 
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ผลการสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจหลักสูตรของนกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาจลุชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
(จํานวนผูประเมิน 7 คน) 

 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของนักศึกษา (2555-2559) 

สวนท่ี 2 ความรูความเขาใจท่ีเกี่ยวกับหลักสูตร 

รายการ ความเหมาะสม 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

ควรปรับปรุง 
(1) 

เฉลี่ย 

1. เนื้อหาของหลกัสูตร      4.06 
1.1 รายวิชาบังคับ 10 20    4.29 
1.2 รายวิชาเลือกในภาควิชา 5 16 3 2  3.71 
1.3 รายวิชาเลือกนอกภาควิชา  16 9   3.57 
1.4 เน้ือหาในรายวิชาตางๆ 5 20 3   4.00 
1.5 ความรอบรูในเน้ือหาของอาจารยผูสอน 25 8    4.71 

2. ดานการเรียน การสอน      3.57 
2.1 สภาพหองเรียนและหองปฏิบัติการ 5 12 6 2  3.57 
2.2 อุปกรณท่ีใชในการเรียน การสอน  16 9   3.57 
2.3 เครื่องมือทางวิทยาศาสตรท่ีใชในการเรียน การสอน  16 9   3.57 

3. ดานบุคลากร      3.86 
3.1 การดูแลนักศึกษาของอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป 10 12 6   4.00 
3.2 การดูแลนักศึกษาของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 20 8    4.00 
3.3 การทํางานของเจาหนาท่ีธุรการ 5 12 6 2  3.57 
3.4 การทํางานของนักวิทยาศาสตร 5 16 6   3.86 

4. ดานการทําวิจัย      3.33 
4.1 สภาพหองปฏิบัติการวิจัย  16 6  1 3.14 
4.2 วัสดุและอุปกรณในการทําวิจยั  16 9   3.57 
4.3 เครื่องมือทางวิทยาศาสตรในการทําวิจัย 5 12 6   3.29 

5. หัวขอในการทําวิทยานิพนธ      4.29 
5.1 นาสนใจ 20 8 3   4.43 
5.2 มีความหลากหลาย 15 4 8   3.86 
5.3 มีประโยชนตอการทํางานหลังจบการศึกษา 20 8 4   4.57 

เฉลี่ย 3.85 
 
 
ขอเสนอแนะ 

1. ควรเพ่ิมรายวิชาบังคับในภาควิชา เพ่ือเปนประโยชนตอการทํางานหลังจบการศึกษา 
2. ควรมีการบังคับใชการเขียนเลมวิทยานิพนธเปนภาษาอังกฤษ ในระดับบัณฑติศึกษาเชนในระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑติ 
3. การมีคะแนนภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล เปนสิ่งสําคญัหลังสําเร็จการศึกษา 
4. ควรปรับปรุง เรื่องอุปกรณและเครื่องมือวิทยาศาสตรใหมีความเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา 
5. ควรจัดสภาพหองแล็ปใหเปนสดัสวน สะอาดมากกวาปจจุบัน 
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6. ควรจัดผูรับผิดชอบดูแลเครื่องมือ รวมถึง log book อยางชัดเจน 
7. การจัดรายวิชาสัมมนาและการจัดสอบ QE ควรเปนมาตรฐานเดียวกันทุกภาคการศึกษา และควรมีการประเมิน

ขอสอบ 
8. อยากใหภาควิชาสนับสนุนเรื่องสารเคมีและอาหารเลี้ยงเช้ือใหเพียงพอตอความตองการ (การใชงานของนักศึกษา) 
9. ควรปรับปรุงเรื่องเครื่องมือ เน่ืองจากมีชํารุดคอนขางเยอะ 
10. การจองใชเครื่องมือไมเปนระบบ 
11. สารเคมีบางชนิดเสื่อมสภาพ บางตัวหมดอายเุน่ืองจากใชมาเปนเวลานาน แตสารใชไมหมดจึงไมยอมเปลี่ยนใหม  
12. เครื่องทํานํ้ากลั่นไมเพียงพอตอความตองการของนักศึกษา 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของผูประกอบการตอประสิทธิภาพในการทํางาน 
ของดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
(ผูประกอบการจาํนวน 2 คน) 

 
วัตถุประสงค   
1. เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของผูประกอบการตอประสิทธิภาพในการทํางานของดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสตูรปรับปรุง ประจําป พ.ศ. 2560  
3. เพ่ือนําขอมูลท่ีไดไปประมวลผลเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรและเพ่ิมคุณภาพของดุษฎีบัณฑิตใหดีข้ึน ท้ังในดานวิชาการและมี

คุณสมบัติตรงกับความตองการของผูประกอบการมากท่ีสดุ 
 
สวนท่ี 1  ขอมูลของผูประกอบการ 

1. เพศ (     ) หญิง      (     ) ชาย 

2. อาย ุ (     ) นอยกวา 30 ป     (     ) 31-40 ป     (     ) 41-50 ป     (     ) 51-60 ป     (     ) มากกวา 60 ป 

3. อาชีพ____________รับราชการ_______________    ตําแหนง___________อาจารย__________________                                           

4. ลักษณะขององคกร (  ) หนวยงานรัฐบาล (     ) หนวยงานเอกชน (     ) โรงงานอุตสาหกรรม 

(     ) ศูนยวิจัย                  (     ) มหาวิทยาลยั  (     ) อ่ืนๆ_____________ 

 
สวนท่ี 2  ระดับคุณภาพของดุษฏีบัณฑิต สาขาจลุชีววิทยาและคุณสมบัติท่ีมีความสําคัญตอผูประกอบการ 
ระดับคุณภาพ: กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางท่ีทานมีความเห็นวาเปนจริงมากท่ีสดุ 
ระดับความสําคัญตอองคกร: กรณุาเตมิหมายเลขระดับความสําคญัในชองสุดทายของตาราง ดังน้ี (5) สําคญัมากท่ีสดุ; (4) 
สําคัญมาก; (3) สําคัญปานกลาง; (2) สําคญันอย และ (1) ไมมีความสําคัญ   
 

คุณสมบัติทางวิชาการ คุณภาพ ความสําคัญ     
ตอองคกร 

 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

ควรปรับปรุง 
(1) 

ระดับ  
1 – 5 

คาเฉลี่ย 

1.  ความรูทางวิชาการของดุษฎีบัณฑิตท่ี
เก่ียวของกับงานท่ีทํา 

2     4 5 

2.  ความสามารถในการประยุกตโดยใชความรู
ทางวิชาการใหคงไวซึ่งประโยชนในการทํางาน 

1 1    5 4.5 

3.  ความสามารถในการแกปญหาเฉพาะหนา 1 1    4 4.5 
คุณสมบัติดานอ่ืน คุณภาพ ความสําคัญ 

ตอองคกร 
 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

ควรปรับปรุง 
(1) 

ระดับ  
1 – 5 

คาเฉลี่ย 

4.  ความรูความสามารถพิเศษ        
4.1 ภาษาไทย 2     5 5 
4.2 ภาษาอังกฤษ 1 1    4 4.5 
4.3 ภาษาอ่ืน เชน จีน ญี่ปุน เยอรมัน ฯลฯ      2 - 
4.4 การใชคอมพิวเตอร 1 1    4 4.5 
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4.5 การสรางและผลิตสื่อเพ่ือการเผยแพร  2    4 4 
4.6 การประชาสัมพันธผลงานของตนเอง 1  1   5 4 

5.  มีความคดิสรางสรรค สามารถคิดแผนหรือ
สรางงานใหมท่ีคงไวประโยชนตอองคกร 

1 1    4 4.5 

6.  สามารถเรียนรูและรับประสบการณใหมท่ี
มีประโยชนตอองคกร 

2     5 5 

7.  มีคุณธรรม จริยธรรม 2     5 5 
8.  มีบุคลิกภาพท่ีดี และมีการปรบัตัวใหเขา

กับวิธีการทํางานและผูรวมงาน 
2     5 5 

9.  มีวินัย อดทนและขยันหมั่นเพียร 2     5 5 
10.  มีความรับผดิชอบ 2     5 5 
11. เสยีสละและอุทิศตน เพ่ือเห็นแก

ประโยชนสวนรวม 
2     4 5 

คาเฉลี่ย 4.7 
 
 

สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะและขอมลูเพ่ิมเติม 
 ไมม ี
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ภาคผนวก 10 
ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวาง 

หลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
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ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสตูรเดิมและหลักสตูรปรับปรุง 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หมายเหตุ 
1. จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสตูร 
    แบบ1.1          ไมนอยกวา 48 หนวยกิต 

1. จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสตูร 
    แบบ1.1          ไมนอยกวา 48 หนวยกิต 

 
เหมือนเดิม 

    แบบ1.2          ไมนอยกวา 72 หนวยกิต     แบบ1.2          ไมนอยกวา 72 หนวยกิต เหมือนเดิม 
    แบบ2.1          ไมนอยกวา 48 หนวยกิต     แบบ2.1          ไมนอยกวา 48 หนวยกิต เหมือนเดิม 
    แบบ2.1          ไมนอยกวา 72 หนวยกิต     แบบ2.1          ไมนอยกวา 72 หนวยกิต เหมือนเดิม 
2. โครงสรางหลักสตูร 
หลักสูตรแบบ 1.1 
หมวดวิชาบังคับ             3       หนวยกิต     
                              (ไมนับหนวยกติ) AU 
ดุษฎีนิพนธ                 48       หนวยกิต 
รวม                         48       หนวยกิต 

2. โครงสรางหลักสตูร 
หลักสูตรแบบ 1.1 
หมวดวิชาบังคับ            3       หนวยกิต     
                               (ไมนับหนวยกิต) AU  
ดุษฎนีิพนธ                 48       หนวยกิต 
รวม                         48       หนวยกิต 

 
จํานวนหนวยกิตรวม และโครงสรางของหลักสูตรใน
แผนการเรียนแบบ 1.1 เหมือนเดิม 
 
  

หลักสูตรแบบ 1.2 
หมวดวิชาบังคับ             4       หนวยกิต     
                              (ไมนับหนวยกติ) AU 
ดุษฎีนิพนธ                  72       หนวยกิต 
รวม                          72       หนวยกิต 

หลักสูตรแบบ 1.2 
หมวดวิชาบังคับ             5       หนวยกิต     
                              (ไมนับหนวยกติ) AU 
ดุษฎนีิพนธ                  72       หนวยกิต 
รวม                          72       หนวยกิต 

 
จํานวนหนวยกิตรวม แผนการเ รียนแบบ 1.2 
เหมือนเดิม แตปรับลดรายวิชาบังคับลง 1 หนวยกิต 
 

หลักสูตรแบบ 2.1 
หมวดวิชาบังคับ             9       หนวยกิต  
หมวดวิชาเลือกเฉพาะสาขาวชิาไม 
นอยกวา                      3       หนวยกิต    
ดุษฎีนิพนธ                  36       หนวยกิต 
รวม                          48       หนวยกิต 

หลักสูตรแบบ 2.1 
หมวดวิชาบังคับ           10       หนวยกิต  
หมวดวิชาเลือกเฉพาะสาขาวชิาไม 
นอยกวา                      2       หนวยกิต    
ดุษฎีนิพนธ                  36       หนวยกิต 
รวม                          48       หนวยกิต 

 
จํานวนหนวยกิตรวม แผนการเ รียนแบบ 2.1 
เหมือนเดิม 
 
แตเปล่ียนจํานวนหนวยกิตในรายวิชาที่เรียน ดังนี้  
1. หมวดวชิาบังคับ 

เปล่ียนจากเดิม   10  หนวยกิต  
                     เปน   9  หนวยกิต 
2. หมวดวชิาเลือก 

      เปล่ียนจากเดิมไมนอยกวา 2 หนวยกิต      
                  เปนไมนอยกวา  3 หนวยกิต 
สํ าห รับ ดุษฎีนิพนธ  ยั งคงจํ านวนหนวยกิตไว
เหมือนเดิม 

หลักสูตรแบบ 2.2 
หมวดวิชาบังคับ           12       หนวยกิต  
หมวดวิชาเลือกเฉพาะสาขาวชิาไม 
นอยกวา                    12       หนวยกิต    
ดุษฎีนิพนธ                 48       หนวยกิต 
รวม                         72       หนวยกิต 

หลักสูตรแบบ 2.2 
หมวดวิชาบังคับ            12       หนวยกิต  
หมวดวิชาเลือกเฉพาะสาขาวชิาไม 
นอยกวา                     12       หนวยกิต    
ดุษฎนีิพนธ                  48       หนวยกิต 
รวม                          72       หนวยกิต 

 
จํานวนหนวยกิตรวม และโครงสรางของหลักสูตรใน
แผนการเรียนแบบ 2.2 เหมือนเดิม 
 

3. รายวชิา 
หลักสูตรแบบ 1.1 
หมวดวชิาบังคับ          ไมนับหนวยกิต (AU)  

3. รายวชิา 
หลักสูตรแบบ 1.1 
หมวดวชิาบังคับ        ไมนับหนวยกิต (AU) 

 
 
 

**SC718 991 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1  1(1-0-2)                                             317 991 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1   1(1-0-2)                                               รายวิชาเดิมที่เปล่ียนรหัสวิชา 
**SC718 992 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 2  1(1-0-2)        317 992 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 2   1(1-0-2)       รายวิชาเดิมที่เปล่ียนรหัสวิชา 
**SC718 993 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 3  1(1-0-2)        317 993 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 3   1(1-0-2)       รายวิชาเดิมที่เปล่ียนรหัสวิชา 
หลักสูตรแบบ 1.2 หลักสูตรแบบ 1.2  
หมวดวชิาบังคับ          ไมนับหนวยกิต (AU) หมวดวชิาบังคับ          ไมนับหนวยกิต (AU)  
**SC718 991 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1  1(1-0-2)                                             317 991 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1   1(1-0-2)                                               รายวิชาเดิมที่เปล่ียนรหัสวิชา 
**SC718 992 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 2  1(1-0-2)        317 992 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 2   1(1-0-2)       รายวิชาเดิมที่เปล่ียนรหัสวิชา 
**SC718 993 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 3  1(1-0-2)        317 993 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 3   1(1-0-2)       รายวิชาเดิมที่เปล่ียนรหัสวิชา 
**SC718 994 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 4  1(1-0-2)        317 994 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 4   1(1-0-2)       รายวิชาเดิมที่เปล่ียนรหัสวิชา 
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 317 995 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 5   1(1-0-2)       นําออกจากหลักสูตร 
หลักสูตรแบบ 2.1 
หมวดวชิาบังคับ                รวม  9  หนวยกิต 

หลักสูตรแบบ 2.1 
หมวดวชิาบังคับ               รวม 10 หนวยกิต 

 
ลดจํานวนหนวยกิต 

-ไมมี- 317 713 จุลชีววิทยาขั้นสูง            4(4-0-8) ไมมีในหลักสูตรปรับปรุง 
*SC717 101 จุลชีววิทยาขั้นสูง            2(2-0-4)                                 

            

 

-ไมมี- รายวิชาใหม 
ปรับเพิ่มใหมเพื่อแทนวิชา 317 713 (หลักสูตรเดิม) 
เพื่อเพิ่มความรูทางจุลชีววิทยาที่มีเนื้อหาเขมขนเชิง
ลึกแกนักศึกษา และตองลงทะเบียนรวมกันกับวิชา 
SC717 102 (Co-requisite) 

*SC717 102 จุลชีววิทยาประยกุตขั้นสูง  2(2-0-4) -ไมมี- รายวิชาใหม 
ปรับเพิ่มใหมเพื่อแทนวิชา 317 713 (หลักสูตรเดิม) 
เพื่อเพิ่มความรูทางจุลชีววิทยาที่มีเนื้อหาเขมขนเชิง
ลึกแกนักศึกษา และตองลงทะเบียนรวมกันกับวิชา 
SC717 101 (Co-requisite) 

-ไมมี- 317 722 พันธุศาสตรระดับโมเลกุล    2(2-0-4) นําออกจากหลักสูตร 
**SC717 201จุลชีววิทยาระดับโมเลกุล   2(2-0-4) -ไมมี- รายวิชาเดิมที่เปล่ียนรหัสวิชา ใชแทนรายวิชา 317 

722 เนื่องจากมีเนื้อหาเชิงลึกที่ครอบคลุมความรู
ดานพันธุศาสตรของจุลินทรียมากกวา 

-ไมมี- 317 771 เทคนิคการวิจัยขั้นสูงทาง    2(1-3-5)     
            จุลชีววิทยา                    

นําออกจากหลักสูตร 

**SC718 991 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1  1(1-0-2)                                             317 991 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1   1(1-0-2)                                              รายวิชาเดิมที่เปล่ียนรหัสวิชา 
**SC718 992 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 2  1(1-0-2)        317 992 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 2   1(1-0-2)       รายวิชาเดิมที่เปล่ียนรหัสวิชา 
**SC718 993 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 3  1(1-0-2)        -ไมมี- รายวิชาเดิมที่ เปล่ียนรหัสวิชา และนํามาเพิ่มใน

หลักสูตรปรับปรุง 
หลักสูตรแบบ 2.2 
หมวดวชิาบังคับ                 รวม 12 หนวยกิต 

หลักสูตรแบบ 2.2 
หมวดวชิาบังคับ               รวม 12 หนวยกิต 

 
เหมือนเดิม 

-ไมมี- 317 713 จุลชีววิทยาขั้นสูง            4(4-0-8) ไมมีในหลักสูตรปรับปรุง 
  *SC717 101 จุลชีววิทยาขั้นสูง           2(2-0-4)             

 

-ไมมี- รายวิชาใหม 
ปรับเพิ่มใหมเพื่อแทนวิชา 317 713 (หลักสูตรเดิม) 
เพื่อเพิ่มความรูทางจุลชีววิทยาที่มีเนื้อหาเขมขนเชิง
ลึกแกนักศึกษา และตองลงทะเบียนรวมกันกับวิชา 
327 718  (Co-requisite) 

*SC717 102 จุลชีววิทยาประยกุตขั้นสูง  2(2-0-4) -ไมมี- รายวิชาใหม 
ปรับเพิ่มใหมเพื่อแทนวิชา 317 713 (หลักสูตรเดิม) 
เพื่อเพิ่มความรูทางจุลชีววิทยาที่มีเนื้อหาเขมขนเชิง
ลึกแกนักศึกษา และตองลงทะเบียนรวมกันกับวิชา 
327 717  (Co-requisite) 

-ไมมี- 317 722 พันธุศาสตรระดับโมเลกุล    2(2-0-4) นําออกจากหลักสูตร 
**SC717 201 จุลชีววิทยาระดับโมเลกลุ  2(2-0-4) -ไมมี- รายวิชาเดิมที่เปล่ียนรหัสวิชา ใชแทนรายวิชา 317 

722 เนื่องจากมีเนื้อหาเชิงลึกที่ครอบคลุมความรู
ดานพันธุศาสตรของจุลินทรียมากกวา 

-ไมมี- 317 771 เทคนิคการวิจัยขั้นสูงทาง    2(1-3-5)     
            จุลชีววิทยา                    

นําออกจากหลักสูตร 

**SC717 702 ระเบียบวิธวีิจยัทาง         2(1-3-5)     
                  จุลชวีวิทยา                    

-ไมมี- รายวิชาเดิมที่ปล่ียนรหัสวิชา และชื่อวิชา  

**SC718 991 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1  1(1-0-2)                                             317 991 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1   1(1-0-2)                                              รายวิชาเดิมที่เปล่ียนรหัสวิชา 
**SC718 992 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 2  1(1-0-2)        317 992 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 2   1(1-0-2)       รายวิชาเดิมที่เปล่ียนรหัสวิชา 
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**SC718 993 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 3  1(1-0-2)        317 993 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 3   1(1-0-2)       รายวิชาเดิมที่เปล่ียนรหัสวิชา 
**SC718 994 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 4  1(1-0-2)        317 994 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 4   1(1-0-2)       รายวิชาเดิมที่เปล่ียนรหัสวิชา 
หลักสูตรแบบ 2.1 
หมวดวิชาเลือก      ไมนอยกวา 3 หนวยกิต           

หลักสูตรแบบ 2.1 
หมวดวิชาเลือก      ไมนอยกวา 2 หนวยกิต           

 
เพิ่มจํานวนหนวยกิต 

หลักสูตรแบบ 2.2 
หมวดวิชาเลือก      ไมนอยกวา 12 หนวยกิต           

หลักสูตรแบบ 2.2 
หมวดวิชาเลือก      ไมนอยกวา 12 หนวยกิต           

 
เหมือนเดิม 

**AG117 101 การเกิดโรคพืชและ        3(3-0-6) 
                  ระบาดวิทยา        

-ไมมี- รายวิชาใหม แยกเนื้อหาออกจากรายวิชา111 731 
 

**AG117 202  เทคโนโลยีชีวภาพ         3(3-0-6)                   
                   ทางวิทยาโรคพืช 

111 722 เทคโนโลยีชีวภาพ           3(3-0-3)                   
             ทางวิทยาโรคพืช 

รายวิชาเดิมที่เปล่ียนรหัสวิชา 
 

-ไมมี- 111 731 วิทยาการระบาดและ        3(2-3-2) 
             การจัดการโรคพืช   

นําออกจากหลักสูตร 

**AG117 301 โรคของพืชเศรษฐกิจ      3(2-3-5)              
                   และการจัดการ   

-ไมมี- รายวิชาใหม แยกเนื้อหาออกจากรายวิชา111 731 
 

**AG117 401 วิทยาเห็ดราพืช            3(2-3-5) 
 

111 742 วิทยาเห็ดราพืช              3(2-3-2) 
 

รายวิชาเดิมที่เปล่ียนรหัสวิชา 
 

**AG117 402 วิทยาแบคทีเรียพืช        3(2-3-5) 
 

111 743 วิทยาแบคทีเรียพืช          3(2-3-2) 
  

รายวิชาเดิมที่เปล่ียนรหัสวิชา 
 

**AG117 403 วิทยาไวรัสพืช              3(2-3-5) 111 744 วิทยาไวรัสพืช                3(2-3-2) รายวิชาเดิมที่เปล่ียนรหัสวิชา 
**AG117 405 พันธุศาสตรและ            3(2-3-5) 
                  สรีรวิทยาของเชื้อรา   

111 746 พันธุศาสตรและ              3(2-3-2) 
             สรีรวิทยาของเชื้อรา   

รายวิชาเดิมที่เปล่ียนรหัสวิชา 
 

**AG117 502 วิทยาโรคหลังเก็บเกี่ยว    3(2-3-5) 
                   ของผักและผลไม   

111 751 วิทยาโรคหลังเก็บเกี่ยว     3(2-3-2) 
               ของผักและผลไม   

รายวิชาเดิมที่เปล่ียนรหัสวิชา 
 

**AG129 761 จุลชีววิทยาของดินขั้นสูง  3(2-3-5) -ไมมี- รายวิชาเพิ่มใหม 
**AG147 001 วิธวีิจัยทางดานพืชศาสตร 3(2-3-5) -ไมมี- รายวิชาเพิ่มใหม 
**AG147 401 ธาตุอาหารของพืชและ    3(3-0-6) 
                   เมแทบอลิซึม 

-ไมมี- รายวิชาเพิ่มใหม 

**SC717 103 วิทยาเชื้อราขั้นสูง        2(2-0-4) 317 714 วิทยาเชื้อราขั้นสูง           2(2-0-4) รายวิชาเดิมที่เปล่ียนรหัสวิชา 
เพื่อใหนักศึกษาเลือกเรียนตามแนวทาง ที่จะทํา
วิทยานิพนธ โดยการเลือกเรียนวิชานี้ใหขึ้นอยูกับ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

**SC717 104 วิทยาแบคทีเรียขั้นสูง    2(2-0-4) 317 715 วิทยาแบคทีเรียขั้นสูง       2(2-0-4) 
รายวิชาเดิมที่เปล่ียนรหัสวิชา 
เพื่อใหนักศึกษาเลือกเรียนตามแนวทาง ที่จะทํา
วิทยานิพนธ โดยการเลือกเรียนวิชานี้ใหขึ้นอยูกับ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

**SC717 105 วิทยาไวรัส และวิทยา    2(2-0-4) 
                  ภูมิคุมกันขั้นสูง                       

317 716 วิทยาไวรัส และวิทยา       2(2-0-4) 
            ภูมิคุมกันขั้นสูง                       

รายวิชาเดิมที่เปล่ียนรหัสวิชา 
เพื่อใหนักศึกษาเลือกเรียนตามแนวทาง ที่จะทํา
วิทยานิพนธ โดยการเลือกเรียนวิชานี้ใหขึ้นอยูกับ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

**SC717 301 เอนไซมจากจุลินทรีย     3(2-3-5) 
                  ขั้นสูง                         

 317 831 เอนไซมจากจุลินทรีย        3(2-3-5) 
             ขั้นสูง                         

รายวิชาเดิมที่เปล่ียนรหัสวิชา 

**SC717 302 วิศวกรรมโปรตีน          3(3-0-6) 317 872 วิศวกรรมทางโปรตีน         3(3-0-6) รายวิชาเดิมที่เปล่ียนรหัสวิชา และชือ่วชิา 

**SC717 303 จุลชีววิทยาทางความ     3(3-0-6) 
                  ปลอดภัยดานอาหาร      

317 733 จุลชีววิทยาทางความ         3(3-0-6) 

             ปลอดภัยดานอาหาร      

รายวิชาเดิมที่เปล่ียนรหัสวิชา 

**SC717 304 เทคโนโลยกีารหมักจาก  3(3-0-6) 
                  จุลินทรีย                     

317 734 กระบวนการหมักจาก        3(3-0-6) 
            จุลินทรีย                    

รายวิชาเดิมที่เปล่ียนรหัสวิชา และชือ่วชิา 
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**SC717 305 เทคโนโลยีเชื้อเพลิง           2(2-0-4) 
                  ชวีภาพจากจุลินทรียขั้นสูง  

317 735 เทคโนโลยีเชื้อเพลิง          3(3-0-6) 
            ชีวภาพจากจุลินทรียขั้นสูง  

รายวิชาเดิมที่เปล่ียนรหัสวิชา และหนวยกิต 
(ปรับลดจํานวนหนวยกิต) 

**SC717 306 จุลชีววิทยาประยุกต          2(2-0-4) 
                  และเทคโนโลยีชวีภาพ 

317 736 จุลชีววิทยาประยกุต           2(2-0-4) 
             และเทคโนโลยีชวีภาพ 

รายวิชาเดิมที่เปล่ียนรหัสวิชา 

-ไมมี- 317 741 จุลชีววิทยาและเทคโน-       2(2-0-4)          
             โลยีชีวภาพในอุตสาหกรรม 
            น้ําตาล 

นําออกจากหลักสูตร 

**SC717 401 เชื้อราไมคอรไรซา            3(3-0-6) 317 841 เชื้อราไมคอรไรซา            3(3-0-6) รายวิชาเดิมที่เปล่ียนรหัสวิชา 
**SC717 501 จุลชีววิทยาดานส่ิงแวด-      3(3-0-6) 
                  ลอมขั้นสูง                  

317 751 จุลชีววิทยาดานส่ิงแวด-      3(3-0-6) 
            ลอมขั้นสูง                   
 

รายวิชาเดิมที่เปล่ียนรหัสวิชา 

**SC717 703 หัวขอเร่ืองปจจุบันทาง       1(1-0-2) 
                  จุลชวีวิทยา                   

317 773 หัวขอเร่ืองปจจุบันทาง       1(1-0-2)
จุลชีววิทยา                   

รายวิชาเดิมที่เปล่ียนรหัสวิชา 

**SC718 995 ปญหาพิเศษทางจุลชีวิทยา  1(0-3-2) 317 774 ปญหาพิเศษทางจุลชีวิทยา   1(0-3-2) รายวิชาเดิมที่เปล่ียนรหัสวิชา 
**SC717 704 การใชเคร่ืองมือสําหรับ      2(1-3-5)   
                  จุลชวีวิทยาขั้นสูง    

317 775 การใชเคร่ืองมือสําหรับ       2(1-3-5)   
            จุลชีววิทยาขั้นสูง    

รายวิชาเดิมที่เปล่ียนรหัสวิชา 

-ไมมี- 317 776 การใชคอมพิวเตอร            2(1-3-5) 
            สําหรับจุลชีววิทยาขั้นสูง                 

นําออกจากหลักสูตร 

-ไมมี- 317 871 ชีวสารสนเทศศาสตร         3(2-3-5) นําออกจากหลักสูตร 
**SC817 701 ชีวเคมีสําหรับบัณฑิต        3(3-0-6) 
                  ศึกษา 1 

318 701 ชีวเคมีสําหรับบัณฑิต        3(3-0-6) 
            ศึกษา 1 

รายวิชาเดิมที่เปล่ียนรหัสวิชา  
 

**SC817 702 ชีวเคมีสําหรับบัณฑิต        3(3-0-6) 
                  ศึกษา 2 

318 702 ชีวเคมีสําหรับบัณฑิต        3(3-0-6) 
            ศึกษา 2 

รายวิชาเดิมที่เปล่ียนรหัสวิชา  
 

**SC817 731 เทคโนโลยีพีซีอาร            2(2-0-4) -ไมมี- รายวิชาเดิมที่เปล่ียนรหัสวิชา  
และเปนรายวิชาเพิ่มใหม 

-ไมมี- 356 712 เซลลและชีววิทยา            3(3-0-6) 
            ระดับโมเลกุล               

นําออกจากหลักสูตร 

-ไมมี 356 713 เทคนิทางหองปฏิบัติการ     2(0-6-3) 
            วืทยาศาสตรการแพทย                

นําออกจากหลักสูตร 

-ไมมี 356 714 ระเบียบวิธวีิจยัทาง            3(2-5-3) 
            วืทยาศาสตรการแพทย                

นําออกจากหลักสูตร 

-ไมมี 362 712 การติดเชื้อและภูมิคุมกัน 1   2(2-0-4)           นําออกจากหลักสูตร 
-ไมมี 362 713 การติดเชื้อและภูมิคุมกัน 2   2(2-0-4) นําออกจากหลักสูตร 

**TE027 761 เทคโนโลยีสําหรับยีน        3(3-0-6) 662 761 เทคโนโลยีสําหรับจีน         2(2-0-0) รายวิชาเดิมที่เปล่ียนรหัสวิชา และหนวยกิต 
(ปรับเพิ่มจํานวนหนวยกิต) 

**TE027 762 ปฏิบัติการเทคโนโลย ี       1(0-3-1) 
                  สําหรับยีน           

662 762 ปฏิบัติการเทคโนโลย ี        1(0-3-0) 
            สําหรับจีน           

รายวิชาเดิมที่เปล่ียนรหัสวิชา 

**TE027 765 เทคโนโลยีของเอนไซม      3(3-0-6) 
                  และเซลล 

662 772 เทคโนโลยีของเอนไซม       3(2-3-0) 
            และเซลล 

รายวิชาเดิมที่เปล่ียนรหัสวิชา 

**TE027 771 กระบวนวิชาทาง             3(3-0-6) 
                  เทคโนโลยีชีวภาพ 

662 771 กระบวนวิชาทางเทคโนโลย ี 3(3-0-0) 
            ชีวภาพ 

รายวิชาเดิมที่เปล่ียนรหัสวิชา 

**TE027 773 เทคโนโลยีของชีวมวล       3(3-0-6) 
                  และชีวพลังงาน 

662 773 เทคโนโลยีของชีวมวล        3(3-0-0) 
            และชวีพลังงาน 

รายวิชาเดิมที่เปล่ียนรหัสวิชา 

**692 742 นวัตกรรมของผลิตภัณฑ       3(3-0-6) 
               ทางชีวภาพ 

662 742 นวัตกรรมของผลิตภัณฑ     2(2-0-0) 
             ทางชีวภาพ 

รายวิชาเดิมที่เปล่ียนรหัสวิชา และหนวยกิต 
(ปรับเพิ่มจํานวนหนวยกิต) 

**697 720 จุลชีววิทยาอาหารขั้นสูง        3(3-0-6) 667 722 จุลชีววิทยาอาหารขั้นสูง     3(3-0-0) รายวิชาเดิมที่เปล่ียนรหัสวิชา 
**697 721 ความปลอดภยัของอาหาร      3(3-0-6) -ไมมี- รายวิชาเพิ่มใหม 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หมายเหตุ 

4. ดุษฎีนิพนธ                   36-72  หนวยกิต 4. ดุษฎีนิพนธ                  36-72  หนวยกิต 
 

หลักสูตรแบบ 1.1 หลักสูตรแบบ 1.1  
**SC718 996  ดุษฎีนิพนธ        48    หนวยกิต 317 997  ดุษฎีนิพนธ            48    หนวยกิต เหมือนเดิม, รายวิชาเดิมที่เปล่ียนรหัสวชิา 
หลักสูตรแบบ 1.2 หลักสูตรแบบ 1.2  
**SC718 997  ดุษฎีนิพนธ        72    หนวยกิต 317 996  ดุษฎีนิพนธ            72    หนวยกิต เหมือนเดิม, รายวิชาเดิมที่เปล่ียนรหัสวชิา 
หลักสูตรแบบ 2.1 หลักสูตรแบบ 2.1 เหมือนเดิม, รายวิชาเดิมที่เปล่ียนรหัสวชิา 
**SC718 998  ดุษฎีนิพนธ        36    หนวยกิต 317 999  ดุษฎีนิพนธ            36    หนวยกิต เหมือนเดิม, รายวิชาเดิมที่เปล่ียนรหัสวชิา 
หลักสูตรแบบ 2.2 หลักสูตรแบบ 2.2 เหมือนเดิม, รายวิชาเดิมที่เปล่ียนรหัสวชิา 
**SC718 999  ดุษฎีนิพนธ        48    หนวยกิต 317 998  ดุษฎีนิพนธ            48    หนวยกิต เหมือนเดิม, รายวิชาเดิมที่เปล่ียนรหัสวชิา 
5. เกณฑการสาํเร็จการศึกษาในหลักสตูร   
หลักสูตรแบบ 1.1 และ 1.2 หลักสูตรแบบ 1.1 และ 1.2  
จะตองมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร หรือไดรับการ
ตอบรับให ตีพิมพในวารสารวิชาการในระดับ
นานาชาติท่ีอยู ในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI 
จํานวน 1 เ ร่ือง และวารสารระดับชาติท่ีอยูใน
ฐานขอมูล TCI หรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพดีอีก
จํานวน 1 เร่ือง 

จะตองมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร หรือไดรับ
การตอบรับใหตีพิมพในวารสาร หรือส่ิงพิมพทาง
วิชาการ ที่มีกรรมการภายนอกรวมกล่ันกรอง 
(Peer Review) ก อนการ ตีพิ มพ  และ เป นที่
ยอมรับในสาขาวิชา จํานวน 1 เร่ือง 

เปล่ียนเกณฑ 

หลักสูตรแบบ 2.1 และ 2.2 หลักสูตรแบบ 2.1 และ 2.2  
จะตองมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร หรือไดรับการ
ตอบรับให ตีพิมพในวารสารวิชาการในระดับ
นานาชาติที่อยู ในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI 
จํานวน 1 เร่ือง 

จะตองมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร หรือไดรับ
การตอบรับใหตีพิมพในวารสาร หรือส่ิงพิมพทาง
วิชาการ ที่มีกรรมการภายนอกรวมกล่ันกรอง 
(Peer Review) ก อนการ ตีพิ มพ  และ เป นที่
ยอมรับในสาขาวิชา จํานวน 1 เร่ือง 

เปล่ียนเกณฑ 

 
 หมายเหตุ    * รายวิชาใหม  

                                   ** รายวิชาท่ีเปลี่ยนแปลง 
 


	หมวดที่ 1.  ข้อมูลทั่วไป
	หมวดที่ 2.  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
	หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการทำวิจัยอย่างมีคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ที่มีคุณสมบัติดังนี้ 
	หมวดที่ 3.  ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
	หลักสูตรแบบ 1.1 ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
	(1)   ต้องสำเร็จปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หรือสาขาวิชาเทียบเท่า (เรียนวิชาด้านจุลชีววิทยาหรือที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาจุลชีววิทยามาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต) โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 และมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง 
	หลักสูตรแบบ 1.2 ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
	(1)   ต้องสำเร็จปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หรือสาขาวิชาเทียบเท่า (เรียนวิชาด้านจุลชีววิทยาหรือที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชุลชีววิทยามาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต) โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.75 และมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง 
	หลักสูตรแบบ 2.1 ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
	หลักสูตรแบบ 2.2 ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
	(1)   ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาจะต้องสำเร็จปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาหรือสาขาวิชาใกล้เคียง ที่มีผลการเรียนดีมาก โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 
	รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
	รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
	รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
	รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
	รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
	รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
	รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
	รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
	รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
	รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
	รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
	รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
	รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
	รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
	รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
	รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
	หมวดที่ 6.  การพัฒนาคณาจารย์
	หมวดที่ 8.  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร

	นันทวัน ฤทธิ์เดช (2555-2556) การคัดแยกแบคทีเรียกลุ่มแอคติโนมัยซีสที่สามารถผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากดิน
	เพื่อผลิตน้ำตาลจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร. ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่นภายใต้โครงการพระราชดำริ อพสธ (ต่อเนื่อง 2 ปี) ปี 2555 – 2556 รายงานฉบับสมบูรณ์ ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น 72 น.
	นันทวัน ฤทธิ์เดช (2554) การศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรีย และรา ในดินรอบรากพืชในพื้นที่เขื่อนสิรินธร ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่นภายใต้โครงการพระราชดำริ อพสธ ปี 2554รายงานฉบับสมบูรณ์ ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น, 54 น.
	นันทวัน ฤทธิ์เดช (2553) การคัดแยกจุลินทรีย์ที่สามารถผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากดิน บริเวณห้วยกุ่ม จ.ชัยภูมิ. ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่นภายใต้โครงการพระราชดำริ อพสธ ปี 2553 รายงานฉบับสมบูรณ์ ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น, 62 น.
	นายพลสัณห์  มหาขันธ์
	3.2  งานวิจัย
	3.3  บทความทางวิชาการ (* corresponding author)


	ข้อ 12 โครงสร้างของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
	ข้อ 15 การประกันคุณภาพ
	ข้อ 17 คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และอาจารย์พิเศษ ของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญา...
	ข้อ 18 ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
	การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
	หมวดที่ 7

	44.3.4 ผู้ประเมินผลการสอบต้องเป็นกรรมการสอบทุกคน การประเมินผลโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมให้นับคะแนนเป็น 1 และให้ถือผลการประเมินตามมติกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
	การสอบตามนัยนี้จะสอบได้ไม่เกิน  2 ครั้ง

