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(หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2560) 

 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ ภาควชิาชีวเคมี 
 

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีวเคมี 
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Biochemistry 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):        วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีวเคมี) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย):         วท.บ. (ชีวเคมี) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):    Bachelor of Science (Biochemistry) 
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):     B.Sc. (Biochemistry) 

3. วิชาเอก 
ไม่มี 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
136 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสตูร 
รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตร ี
ภาษาที่ใช ้

หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางรายวชิา 
การรับเข้าศึกษา 

รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

ไม่มี 
การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560ปรับปรุงจากหลักสูตร วท.บ. สาขาวชิาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเห็นชอบในการประชุมคร้ังที่ 10/2560 วันที่ 29 เมษายน 2560 
สภามหาวิทยาลัย อนุมตัิหลักสตูรโดยวิธีการเวียนเมื่อวันที่...27..เดือน..กรกฎาคม ..พ.ศ .2560 
เปิดสอน ภาคการศึกษาที1่ปีการศึกษา 2560 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2562 (ปีการศึกษาที่สถาบันได้เปิดสอนหลักสูตรนี้ไปแล้วอย่างน้อยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร ) 
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8. อาชีพที่สามารถประกอบไดห้ลังส าเร็จการศึกษา 

(1) อาจารย์ประจ าในสถาบนัการศกึษา 
(2) พนักงาน นักวิชาการและนักวิจยัในบริษัทเอกชน และหน่วยงานราชการ 
(3) ท าธุรกิจส่วนตัวเก่ียวกับการประยุกต์ใช้ชีวเคมีทางอาหาร การเกษตร สิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรม 

9. ชื่อ เลขประจ าตัวบตัรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 

1. นางกุลศิริ เสนาวงศ ์ 3-10xx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด.(อณูพันธุศาสตร์-พนัธุวิศวกรรมศาสตร์) 
วท.ม.(อณูพันธุศาสตร์-พนัธุวิศวกรรมศาสตร์) 
วท.บ.(พันธุศาสตร)์ 

2. นายคมศร ลมไธสง 3-30xx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D.(Biochemistry) 
วท.บ.(ชีวเคมี) 

3. นางสาวปวีณา พงษ์
ดนตร ี

3-30xx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Biochemistry) 
วท.ม.(ชีวเคมี) 
วท.บ.(ชีวเคมี) 

4. นางชไมพร จ าปาศรี 3-44xx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ ปร.ด.(ชีวเคมี) 
วท.ม.(ชีวเคมี) 
วท.บ.(ชีวเคมี) 

5. นายสมพร เกษแก้ว 3-32xx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ Ph.D.(Biochemistry) 
วท.ม.(ชีวเคมี) 
วท.บ.(จุลชีววิทยา) 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีแผนยุทธศาสตร์ที่ 3 (พ.ศ. 2551-2554) เกี่ยวกับการพัฒนาก าลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นก าลังและรากฐานที่ส าคัญของประเทศ ทั้งการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ให้มั่นคง โดยมีเป้าหมายการเพิ่มสัดส่วนนักวิจัยต่อประชากรให้สูงขึ้นเพื่อให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศในทุกๆ ด้าน 
นอกจากนี้ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทย สู่สังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้ ซึ่งระบุในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (2551-2554) มีนโบบายเร่งสร้างก าลังคนที่มีความเป็นเลิศในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
และองค์ความรู้ใหม่ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศโดยมุ่งผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีคุณภาพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและพัฒนานักวิจัย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2555-2559) ได้เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจบน
รากฐานของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ซึ่งกล่าวถึงการสร้างความเป็นธรรมในสังคม การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างยั่งยืน การสร้างความสมดุลและความมั่นคงของอาหารและพลังงาน การสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และการสร้างปัจจัย
แวดล้อม การสร้างความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในภูมิภาค รวมถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ส าหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) ได้เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจโดยน้อมน าและประยุกต์ใช้
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หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืนมุ่งสู่การเป
ลียนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีการกระจายรายได้และมีการพัฒนาอย่างเท่า
เทียม มีระบบนิเวศน์ที่ดี สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของ
ประเทศ ดังนั้นเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวจะต้องมีการพัฒนาการศึกษาของชาติเป็นอันดับแรก โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร
ทางด้านการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพและศักยภาพสูงขึ้น ความรู้ทางด้านชีวเคมีเป็นความรู้ที่เป็นองค์รวมบูรณาการมาจาก
หลายศาสตร์ซึ่งสามารถใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และใช้ในการวิจัยเพื่อพัฒนาหรือจัดการทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ปัจจุบันความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้ามาก ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

และวัฒนธรรมให้กลายเป็นสังคมโลกาภิวัฒน์ เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าบนส่วนใดของโลก ก็สามารถรับรู้กันได้อย่างรวดเร็ว
และทั่วถึง ข้อมูลข่าวสารต่างๆ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ถูกถ่ายทอดสู่กันมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ความรู้ในสาขาชีวเคมีได้กระจาย
และซึมซับไปสู่สังคมมากขึ้นทุกขณะ เช่น ในการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ การพิสูจน์เอกลักษณ์ของบุคคล 
รวมทั้งการสร้างสิ่งมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงพันธุกรรมเพื่อเพิ่มผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นทางด้านการเกษตรและอาหาร ด้านการรักษา
โรค ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านพลังงาน  ต่อไปในอนาคตคาดว่าจะมีการใช้ความรู้ทางชีวเคมีมากขึ้น ซึ่งจะต้องส่งผลกระทบต่อ
สังคมและวัฒนธรรมมากข้ึน การให้ความรู้ที่ลึกซึ้งทางด้านชีวเคมีจึงเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง 
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบนั 

การพัฒนาหลักสูตร 
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกที่เกิดขึ้นจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการพัฒนา

หลักสูตรจึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพ และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ของวิวัฒนาการของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงของสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม โดยการผลิตบุคลากรทางด้าน
วิทยาศาสตร์ ที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีกระบวนการคิดที่เป็น
ระบบในเชิงวิทยาศาสตร์ สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชน 

ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยต้องผลิตบัณฑิตที่มี

ความรู้ ความสามารถ ซึ่งเป็นพันธกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้านการผลิตบัณฑิต เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการ
ของสังคมและทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยท าการปรับปรุงหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นปัจจุบัน และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศได้ รวมทั้ง
น าพามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการและวิจัย ให้เป็นที่รู้จักในระดับประเทศ ระดับอาเซียน และระดับโลก ต่อไปใน
อนาคต 

 
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่น ที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลกัสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
ไม่มี 
 

13.2กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสตูรอื่น 
 ไม่มี 

13.3 การบริหารจัดการหลักสตูร 
 ไม่มี 
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หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 
1.1 ปรัชญา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้
ด้านชีวเคมี และมีความสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษา การวิจัย ในงานที่เก่ียวข้องกับสิ่งมีชีวิตทั้งปวง มีศักยภาพใน
การพัฒนางานให้ก้าวหน้าได้ มีความรู้และสามารถปฏิบัติได้เป็นนิจในเรื่องศีลธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ อันจะส่งผลต่อ
การพัฒนาประเทศชาติสืบไป 

1.2 วัตถุประสงค์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มี

ความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ และมีคุณธรรม โดยสอดคล้องกับ “คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น” และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เพิ่มเติม 

1. มีความรู้ในสาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและประยุกต์ รวมทั้งชีวเคมีซึ่งเป็นวิชาหลัก ให้สามารถปฏิบัติงานวิชาการที่
เกี่ยวข้องได้ทั้งในภาครัฐและเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. สามารถสร้างแนวคิดที่น าไปสู่การศึกษาค้นคว้า วิจัย ที่สอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ 
3. มีความรู้ความสามารถที่จะศึกษาติดตามแก้ปัญหางานที่ด าเนินอยู่ โดยอาศัยรากฐานของกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ และน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและตนเองได้ทันความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานไมต่่ า
กว่าที่ สกอ.ก าหนด 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพืน้ฐานจาก
หลักสูตรในระดับสากล 

- ติดตามประเมนิหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมินหลักสตูร 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่น ภาครัฐ 
เอกชนและของประเทศ 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
ต้องการของท้องถิ่น ภาครัฐและเอกชน 

- ติดตามความพงึพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิต 

- รายงานผลการประเมินความต้องการ
ของภาครัฐและเอกชนต่อความรู้ความ
ทันสมัยของหลักสูตร 

- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 
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3. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน การ
สอน การวิจัยและการบริการวิชาการ 

- อาจารย์ทุกคนโดยเฉพาะอาจารย์ใหม่
ต้องเข้าอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรการ
สอนรูปแบบต่างๆ และการวัดผล
ประเมินผล ทั้งนี้เพื่อให้มีความรู้
ความสามารถในการประเมินผลตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิที่ผูส้อนจะต้อง
สามารถวัดและประเมินผลได้เปน็อย่าง
ด ี

- สนับสนนุให้บุคลากรท างานวจิัยโดย
ภาควิชาฯ ให้การสนับสนนุในเร่ือง
สารเคมี และวัสดุอุปกรณ์ตา่งๆ ที่
จ าเป็น และส่งเสริมให้ขอทุนวิจยัจาก
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

- ผลการประเมินผลการเรียนการสอน
ของอาจารย์ทั้งหมดในภาควชิาฯ อยู่ใน
ค่าเฉลี่ย ดี มากกว่าร้อยละ 70 

- จ านวนทุนวิจัย ทั้งจากหน่วยงาน
ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยต่อ
จ านวนอาจารยท์ั้งหมด และอาจารย์
แต่ละท่าน 

- จ านวนผลงานวิจัยทีน่ าเสนอในการ
ประชุมทางวชิาการในระดับชาติและ
นานาชาต ิ

- จ านวนบทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ใน
วารสารทางวชิาการในระดับชาติและ
นานาชาต ิ

 - ส่งเสริมให้บุคลากรได้ น าเสนอผลงาน
ทางวชิาการในระดับชาติและนานาชาติ 
จัดประชุมวชิาการและ/หรือจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการในระดบัชาติและสร้างความ
ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยหรือ
หน่วยงาน อื่นในประเทศและ
ต่างประเทศ 
- สนับสนนุบุคลากรทั้งสายผูส้อน และ

สายสนับสนนุให้ท างานบริการวิชาการ
แก่องค์กรภายใน ภายนอกและชุมชน 

- จ านวนโครงการประชุมวชิาการและ/
หรือโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใน
ระดับชาต ิ

- จ านวน MOU ทั้งในระดบัคณะและ
มหาวิทยาลยั 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่เปน็
ประโยชน์ต่อชุมชนและความบรรลุผล
ส าเร็จ 

 

 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
ใช้ระบบทวิภาค  โดย  1  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  2  ภาค การศึกษาปกติ  1  ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษา

ไม่น้อยกว่า  15  สัปดาห์ 
1.2 การจัดการศึกษาภาคพิเศษ (ฤดูร้อน) 

ไม่มี 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ไม่มี 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาต้น                     เดือนสิงหาคม–เดือนธันวาคม 
ภาคการศึกษาปลาย                  เดือนมกราคม–เดือนพฤษภาคม 
ภาคการศึกษาพิเศษ (ฤดูร้อน)      ไม่มี 
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2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ .ศ. 2555หมวดที่ 2 หรือเป็นไปตาม

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรับปรุงใหม่ ส าหรับคุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของภาควิชาชีวเคมีที่ไม่ใช่นักศึกษาทุนส่วนหนึ่งมีผลการเรียนต่ ามาก โดยเฉพาะผลการเรียน
วิชาเคมี ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ คณาจารย์ที่จัดการเรียนการสอนได้ระบุว่า สาเหตุที่นักศึกษามีผลการเรียนต่ านั้น เป็นเพราะ 1) 
ความรู้พื้นฐานของนักศึกษา (ที่มีผลการเรียนต่ า) ที่เข้ามาเรียนยังไม่พร้อมส าหรับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยและ 2) 
นักศึกษา (ที่มีผลการเรียนต่ า) ที่เข้ามาเรียนไม่ตั้งใจเรียนเพราะมีแผนเตรียมสอบ Admission อีกครั้งเพื่อไปเรียนสาขาอื่น 

2. การเรียนในระดับมหาวิทยาลัย มีรูปแบบแตกต่างจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา  นักศึกษามีสังคมที่กว้างขึ้น 
ต้องดูแลตนเองมากข้ึน มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต้องเข้าร่วม นักศึกษาบางส่วนไม่สามารถปรับตัวได้จึงท าให้ผลการเรียนตกต่ า 

3. นักศึกษาบางส่วนประสบปัญหาด้านการเงิน เนื่องมาจากฐานะทางครอบครัว ท าให้จ าเป็นต้องกู้ยืมหรือท างาน
พิเศษเพื่อหารายได้ไว้ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายระหว่างเล่าเรียน 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
1. ภาควิชาจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมในด้านวิชาการให้นักศึกษาระดับชั้นปีที่1 ให้มีความรู้พื้นฐานเพียงพอส าหรับ

ใช้ในการเรียนวิชาเคมี ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ขั้นสูง โดยจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาชั้นปีที่1รวมถึง
การแนะแนวอาชีพและ/หรือการศึกษาต่อหลังจากจบปริญญาตรีแก่นักศึกษาปี 1 โดยศิษย์เก่าและ/หรือคณาจารย์ 

2. มีโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการปฏิบัติตัวระหว่างที่ศึกษาเล่าเรียน การแบ่งเวลาให้เหมาะสม และ
กระตุ้นให้นักศึกษามีความตื่นตัวพร้อมที่จะยอมรับชีวิตที่เปลี่ยนแปลง ไม่ประมาทในการด าเนินชีวิต 

3. ให้นักศึกษารู้จักอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป โดยอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปจะให้ความช่วยเหลือ เป็นที่ปรึกษาปัญหาทุก
ด้าน ติดตามผลการเรียนของนักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย 

4. แนะน านักศึกษาตั้งแต่แรกเข้าให้เตรียมความพร้อมสมัครทุนอุดหนุนของคณะและมหาวิทยาลัยหรือทุนจาก
หน่วยงานภายนอก ซึ่งจะประกาศรับสมัครเป็นระยะๆ 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

 จ านวนนักศึกษา จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
2560 2561 2562 2563 2564 

ชั้นปีที่ 1 40 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 2  40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 3   40 40 40 
ชั้นปีที่ 4    40 40 
รวม 40 80 120 160 160 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    40 40 

       
2.6 งบประมาณตามแผน 

 ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 960,000 1,920,000 2,880,000 3,840,000 3,840,000 
รวมรายรับ 960,000 1,920,000 2,880,000 3,840,000 3,840,000 
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 ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. งบใชส้อย 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 
2. งบตอบแทน 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 
3. งบวสัดุ สารเคมี 400,000 600,000 600,000 1,000,000 1,000,000 
4. งบจัดซื้อและซ่อมครุภัณฑ์ 80,000 840,000 1,800,000 2,360,000 2,360,000 

รวมรายจ่าย 960,000 1,920,000 2,880,000 3,840,000 3,840,000 
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนกัศึกษาต่อหลักสูตร = 85,000 บาท 

 
2.7 ระบบการศึกษา 

ระบบการศึกษาเป็นแบบชัน้เรียน การศึกษาด้วยตนเองและกิจกรรมกลุ่ม 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 

ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 766/2549) ว่าด้วยการเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของ
รายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลยั
พ.ศ. 2541 หรือเป็นไปตามระเบียบหรือประกาศที่จะปรับปรุงใหม่ 

 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 
3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 136 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 136 หน่วยกิต 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชาคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
1.4 วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่ม 1.2 - 1.3 6 หน่วยกิต 

   
2) หมวดวิชาเฉพาะ 100 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวชิาชีพ 36 หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาบังคบั 51 หน่วยกิต 

2.2.1 กลุ่มวิชาบงัคับพืน้ฐาน 23 หน่วยกิต 
2.2.2 กลุ่มวิชาชพีและสหกิจศึกษา 

2.3 กลุ่มวิชาเลือก 
28 
13 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี 

 
6 

 
หน่วยกิต 

 
3.1.3 รายวิชา 

3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                       30     หน่วยกิต 
(1)  กลุ่มวิชาภาษา                                           12     หน่วยกิต 

000101 ภาษาอังกฤษ 1                3(3-0-6) 
 English I  
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000102 ภาษาอังกฤษ2 3(3-0-6) 
 English II  
000103 ภาษาอังกฤษ3               3(3-0-6) 
 English III  
000104 ภาษาอังกฤษ 4                      3(3-0-6) 
 English IV   

(2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์6 หน่วยกิต 
000 145 ภาวะผูน้ าและการจัดการ    3(3-0-6) 
 Leadership and Management  
000 147 ศาสตร์ของความสุข                            3(3-0-6) 
 Science of Happiness  

 

(3)  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์6 หน่วยกิต 
000 174 ทักษะการเรียนรู้                        3(3-0-6) 
 Learning Skills  
000 176 ผู้ประกอบการสร้างสรรค์      3(3-0-6) 
 Creative Entrepreneurs   
(4) รายวิชาเลือกวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มที่ (2) และ (3)6 หน่วยกิต 
นักศึกษาต้องเลือกลงทะเบียนให้ครบ 6 หน่วยกิตในวิชาต่อไปนี้ 

000 153 ภูมิปัญญาท้องถิ่น               3(3-0-6) 
 Local Wisdom  
000 156 พหุวัฒนธรรม               3(3-0-6) 
 Multiculturalism  
000 158 วิถีชุมชนและการเรียนรู้ชุมชน 3(3-0-6) 
 Community Ways of Life and Community Learning  
000 159 ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธปิไตย 3(3-0-6) 
 Citizenship in Democratic Society  
000 173 พลังงานและสิ่งแวดล้อม                                   3(3-0-6) 
 Energy and Environment  
000 175 การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา 3(3-0-6) 
 Creative Thinking and Problem Solving  

 

 
3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ                                             100    หน่วยกิต 

(1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                  36     หน่วยกิต 
**SC101 001 ชีววิทยา 1 3(3-0-6) 
 Biology I  
**SC101 002 ปฏิบัติการทางชวีวิทยา 1 1(0-2-1) 
 Biology Laboratory I  
**SC101 003 ชีววิทยา 2 3(3-0-6) 
 Biology II  
**SC101 004 ปฏิบัติการทางชวีวิทยา 2 1(0-2-1) 
 Biology Laboratory II  
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**SC201 001 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6) 
 General Chemistry I  
**SC201 002 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-2) 
 General Chemistry Laboratory I  
**SC201 003 เคมีทั่วไป 2 3(3-0-6) 
 General Chemistry II  
**SC201 004 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1(0-3-2) 
 General Chemistry Laboratory II  
**SC401 203 แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตรช์ีวภาพ 1 3(3-0-6) 
 Calculus for Biological Science I  
**SC401 204 แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตรช์ีวภาพ 2 3(3-0-6) 
 Calculus for Biological Science II  
**SC501001 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3(3-0-6) 
 General Physics I  
**SC501 002 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 3(3-0-6) 
 General Physics II  
**SC501 003 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-2) 
 General Physics Laboratory I  
**SC501 004 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 1(0-3-2) 
 General Physics Laboratory II  
**SC602003 สถิติเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Elementary Statistics  
**MD623 328 วิทยาภูมิคุ้มกัน 3(2-3-5) 
 Immunology  

 

 
(2) กลุ่มวิชาบังคับ                                         51       หน่วยกิต 

(2.1) กลุ่มวิชาบังคับพื้นฐาน                       23        หน่วยกิต 
**SC202 101 เคมีอินทรีย์ 1 3(3-0-6) 
 Organic Chemistry I  
**SC202 102 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1(0-3-2) 
 Organic Chemistry Laboratory I  
**SC202 103 เคมีอินทรีย์ 2 3(3-0-6) 
 Organic Chemistry II  
**SC202 104 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 1(0-3-2) 
 Organic Chemistry Laboratory II  
**SC202 301 เคมีฟิสิกัล 3(2-3-6) 
 Physical Chemistry  
**SC202 401 เคมีวิเคราะห์ 2 2(2-0-4) 
 Analytical Chemistry II  
**SC202 402 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2 1(0-3-2) 

 Analytical Chemistry Laboratory II  
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**SC702 101 จุลชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 
 General Microbiology  

**SC702 102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-2) 
 General Microbiology Laboratory  
**SC812 201 โครงสร้างและหน้าที่ขององค์ประกอบของเซลล์ 2(2-0-4) 
 Structure and Function of Cell Organelles  
411 224 
 
 
 
**SC813 305 

ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 
Technical English for Science and Technology II 
 
(2.2) กลุ่มวิชาชีพและสหกิจศึกษา 
ชีวเคมี 

3(3-0-6) 
 
 
28   หน่วยกิต 
3(3-0-6) 

 Biochemistry  
**SC813 306 ปฏิบัติการทางชวีเคมี 1(0-3-2) 
 Biochemistry Laboratory  
**SC813 315 เทคนิคทางชีวเคมี 3(3-0-6) 
 Biochemical Techniques  
**SC813 316 ปฏิบัติการเทคนิคทางชีวเคมี 2(0-6-3) 
 Biochemical Technique Laboratory  
**SC813 404 ชีวโมเลกุลและเมแทบอลิซึม 3(3-0-6) 
 Biomolecules and Metabolism  
**SC813 405 ชีวเคมีระดับเซลล์และโมเลกุล 

Cellular and Molecular Biochemistry 
3(3-0-6) 

**SC814451 พันธุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Genetic Engineering  
**SC814 452 ปฏิบัติการทางพนัธุวิศวกรรม 2(0-6-3) 
 Genetic Engineering Laboratory  
**SC813 761 สัมมนาทางชีวเคมี 1 1(1-0-2) 
 Biochemical Seminar I  
**SC814 762 สัมมนาทางชีวเคมี 2 1(1-0-2) 
 Biochemical Seminar II  

 

และนักศึกษาต้องเลือกลงทะเบียนแผนใดแผนหนึ่ง ต่อไปนี้ 

แผน 1 เรียนวิชาโครงการวิจัย ต้องลงทะเบียนเรียนวชิาโครงการวิจัย 
**SC814 773 โครงการวิจัย 1 2(0-6-3) 
 Research Project I  

**SC814774 โครงการวิจัย 2 4(0-12-6) 
 Research Project II  

หรือ   
แผน 2 เรียนวิชาสหกิจศึกษา ต้องลงทะเบียนเรียนวชิาสหกิจศึกษาทางชีวเคมี 
**SC814785 สหกิจศึกษาทางชีวเคมี 6(0-18-9) 
 Co-operative Education in Biochemistry   
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                (3) กลุ่มวิชาเลือก                                     13   หน่วยกิต 

นักศึกษาเลือกเรียนในรายวิชา SC81xxxx ซึ่งเป็นวิชาเลือกเฉพาะด้านที่เปิดสอนในภาค
การศึกษาต่างๆ อย่างน้อย 7 หน่วยกิต และวิชาอ่ืนๆ ที่เปิดสอนในคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เกี่ยวข้องหรือ
ใกล้เคียงกับสาขาชีวเคมี ซึ่งเป็นวิชาเลือกอีก6 หน่วยกิต ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

รายวิชา SC81xxxx เลือกเรียนอย่างน้อย 7 หน่วยกิต 
**SC813 304 ชีวฟิสิกส์พืน้ฐาน 2(2-0-4) 
 Fundamental Biophysics  

**SC813 428 ชีวเคมีของพืช 3(3-0-6) 
 Plant Biochemistry  

**SC813 430 ชีวเคมีของอาหาร 3(3-0-6) 
 Food Biochemistry  

**SC813 433 ฝึกงานดา้นชีวเคม ี 1(0-6-3) 
 Practical Training in Biochemistry  

**SC813 434 ชีวเคมีเชิงโภชนาการ 3(3-0-6) 
 Nutritional Biochemistry  

**SC813 435 ปฏิบัติการชวีเคมีเชิงโภชนาการ 1(0-3-2) 
 Nutritional Biochemistry Laboratory  

**SC814441 ไบโอนาโนเทคโนโลยีขัน้แนะน า 3(3-0-6) 
 Introduction to Bionanotechnology  

**SC813 442 ชีวเคมีเชิงเกษตรและอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Agricultural and Industrial Biochemistry  

**SC813 443 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาชวีเคมี 1(1-0-2) 
 English for Biochemistry Student  

**SC813 444 เทคนิคทางชีวเคมีประยุกต ์ 3(3-0-6) 
 Techniques in Applied Biochemistry  
 
รายวิชาอื่น ๆ ที่เปิดสอนในคณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือใกล้เคียงกับสาขาชีวเคมี เลือกเรียนอย่างน้อย 6 
หน่วยกิต 

**SC002 001 การเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาส าหรับ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร ์

1(0-2-2) 

 Orientation to Co-operative Education for 
ScienceStudents 

 

**SC112 501 พันธุศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Elementary Genetics  
**SC112 502 ปฏิบัติการพนัธุศาสตร์เบื้องต้น 1(0-3-2) 
 Elementary Genetics Laboratory  
**SC713 501 จุลชีววิทยาทางน้ า 2(2-0-4) 
 Aquatic Microbiology  
**SC713 502 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางน้ า 1(0-3-2) 
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 Aquatic Microbiology Laboratory  
**SC714 307 เอนไซม์จากจุลนิทรีย ์ 2(2-0-4) 
 Microbial Enzyme  
**SC714309 เชื้อเพลิงชีวภาพจากจุลนิทรีย์ 2(2-0-4) 
 Microbial Biofuel  
 
** รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 

 

 

3.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี                                          6     หน่วยกิต 
ให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชา เลือกเสรีที่ เปิดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ

สถาบันการศึกษาอ่ืน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

ค าอธิบายระบบรหัสวิชา 
 
000 xxx รหัสส านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
411 xxx รหัสวิชาของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
MD62x xxx รหัสวิชาของภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
SC10 และ 11x xxx ตัวเลข 2 ตัวแรก หมายถึงวิชาบริการ และวิชาในสาขาวิชาชวีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
SC20 และ 21x xxx ตัวเลข 2 ตัวแรก หมายถึงวิชาบริการ และวิชาในสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
SC40 และ 41x xxx ตัวเลข 2 ตัวแรก หมายถึงวิชาบริการ และวิชาในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
SC50 และ 51x xxx ตัวเลข 2 ตัวแรก หมายถึงวิชาบริการ และวิชาในสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวทิยาศาสตร์ 
SC60 และ 61x xxx ตัวเลข 2 ตัวแรก หมายถึงวิชาบริการ และวิชาในสาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 
SC70 และ 71x xxx ตัวเลข 2 ตัวแรก หมายถึงวิชาบริการ และวิชาในสาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
SC80 และ 81x xxx ตัวเลข 2 ตัวแรก หมายถึงวิชาบริการ และวิชาในสาขาวิชาชวีเคมี คณะวทิยาศาสตร์ 

(อักษรภาษาอังกฤษ 2 ตัวแรก แสดงอักษรย่อชื่อคณะ วิทยาลัย หรือหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน 
ตัวเลขตัวที่ 1 และ 2    แสดงรหัสสาขาวิชา 
ตัวเลขตัวที่ 3            แสดงระดับของวิชา 
ตัวเลขตัวที่ 4 5 และ 6 แสดงล าดับที่ของรายวิชา) 

 
3.1.4 แผนการศึกษา  

 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 
 000101 ภาษาอังกฤษ 1                3(3-0-6) 
  English I  
 000 174 ทักษะการเรียนรู้                              3(3-0-6) 
  Learning Skills  
 **SC101 001 ชีววิทยา 1 3(3-0-6) 
  Biology I  
 **SC101 002 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-2-1) 
  Biology Laboratory I  
 **SC201 001 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6) 
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  General Chemistry I  
 **SC201 002 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-2) 
  General Chemistry Laboratory I  
 **SC501 001 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3(3-0-6) 
  General Physics I  
 **SC501 003 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-2) 
  General Physics Laboratory I  
 **SC401 203 แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 3(3-0-6) 
  Calculus for Biological ScienceI  
  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 21    หน่วยกิต 
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 21    หน่วยกิต 
    
 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 
 000102 ภาษาอังกฤษ 2                3(3-0-6) 
  English II  
 000 147 ศาสตร์ของความสุข                            3(3-0-6) 
  Science of Happiness  
 **SC101 003 ชีววิทยา 2 3(3-0-6) 
  Biology II  
 **SC101 004 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-2-1) 
  Biology Laboratory II  
 **SC201 003 เคมีทั่วไป 2 3(3-0-6) 
  General Chemistry II  
 **SC201 004 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1(0-3-2) 
  General Chemistry Laboratory II  
 **SC501 002 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 3(3-0-6) 
  General Physics II  
 **SC501 004 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 1(0-3-2) 
  General Physics Laboratory II  
 **SC401 204 แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตรช์ีวภาพ 2 3(3-0-6) 
  Calculus for Biological Science II  
  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 21 หน่วยกิต 
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 42 หน่วยกิต 
  

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 
หน่วยกิต 

 000103 ภาษาอังกฤษ3 3(3-0-6) 
  English III  
 **SC202 101 เคมีอินทรีย์ 1 3(3-0-6) 
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  Organic Chemistry I  
 **SC202 102 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1(0-3-2) 
  Organic Chemistry Laboratory I  
 **SC202 301 เคมีฟิสิกัล 3(2-3-6) 
  Physical Chemistry  
 **SC202 401 เคมีวิเคราะห์ 2 2(2-0-4) 
  Analytical Chemistry II  
 **SC202 402 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2 1(0-3-2) 
  Analytical Chemistry Laboratory II  
 **SC602003 สถิติเบื้องต้น 3(3-0-0) 
  Elementary Statistics  
 000 xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 2-3 6 หน่วยกิต 
  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 22 หน่วยกิต 
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 64 หน่วยกิต 
  

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
 
หน่วยกิต 

 000104 ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6) 
  English IV  
 **SC202 103 เคมีอินทรีย์ 2 3(3-0-6) 
  Organic Chemistry II  
 **SC202 104 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 1(0-3-2) 
  Organic Chemistry Laboratory II  
 **SC702101 จุลชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 
  General Microbiology  
 **SC702 102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-3) 
  General Microbiology Laboratory  
 **SC812 201 โครงสร้างและหน้าที่องค์ประกอบของเซลล์ 2(2-0-4) 
  Structure and Function of Cell Organelles  
 **SC112 501 พันธุศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
  Elementary Genetics  
 **SC112 502 ปฏิบัติการพนัธุศาสตร์เบื้องต้น 1(0-3-2) 
  Elementary Genetics Laboratory  
 000 xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 2-3 (ในกลุ่มวิชาที่เหลือ) 3 หน่วยกิต 
  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 20 หน่วยกิต 
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 84 หน่วยกิต 
   

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
 
หน่วยกิต 
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 **MD623 
328 

วิทยาภูมิคุ้มกัน 3(2-3-5) 

  Immunology   
 **SC813 305 ชีวเคมี 3(3-0-6) 
  Biochemistry  
 **SC813 306 ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-3-2) 
  Biochemistry Laboratory  
 **SC813 315 เทคนิคทางชีวเคมี 3(3-0-6) 
  Biochemical Techniques  
 **SC813 316 ปฏิบัติการเทคนิคทางชีวเคมี 2(0-6-3) 
  Biochemical Technique Laboratory   
 411 224 ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 3(3-0-6) 
  Technical English for Science and Technology II  
 **SC81x xxx วิชาเลือก 3หน่วยกิต 
  Elective Course  
 000 xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 2-3 (ในกลุ่มวิชาที่เหลือ) 3 หน่วยกิต 
  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 21หน่วยกิต 
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 105หน่วยกิต 
  

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
 
หน่วยกิต 

 **SC813 404 ชีวโมเลกุลและเมแทบอลิซึม 3(3-0-6) 
  Biomolecules and Metabolism  
 **SC813 405 ชีวเคมีระดับเซลล์และโมเลกุล 3(3-0-6) 
  Cellular and Molecular Biochemistry  
 **SC813761 สัมมนาทางชีวเคมี 1 1(1-0-2) 
  Biochemical Seminar I  
 **SC81x xxx วิชาเลือก 4หน่วยกิต 
  ElectiveCourse  
 xxxxx xxx วิชาเลือกเสรี 6หน่วยกิต 
  Free Electives  
 แผน 1   
 xxxxx xxx วิชาเลือก 2 หน่วยกิต 
  Elective Course   
  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 19หน่วยกิต 
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 124หน่วยกิต 
 แผน 2   
 **SC002 001 การเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาส าหรับ

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร ์
1(0-2-2) 
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  Orientation to Co-operative Education for Science 
Students 

 

 xxxxx xxx วิชาเลือก 1 หน่วยกิต 
  Elective Course  
  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 19หน่วยกิต 
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 124หน่วยกิต 
  

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
 
หน่วยกิต 

 **SC814 451 พันธุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
  Genetic Engineering  
 **SC814 452 ปฏิบัติการพันธุวิศวกรรม 2(0-6-3) 
  Genetic Engineering Laboratory   
 **SC814762 สัมมนาทางชีวเคมี 2 1(1-0-2) 
  Biochemical Seminar II  
 แผน 1   
 **SC814773 โครงการวิจัย 1 2(0-6-3) 
  Research Project I  
  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 8หน่วยกิต 
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 132หน่วยกิต 
 แผน 2   
 ---- ---- ไม่มีรายวิชาเรียน 0(0-0-0) 
  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6หน่วยกิต 
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 130หน่วยกิต 
    
 ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 
 แผน 1   
 **SC814 774 โครงการวิจัย 2 4(0-12-6) 
  Research Project II  
  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 4 หน่วยกิต 
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 136หน่วยกิต 
 แผน 2   
 **SC814 785 สหกิจศึกษาทางชีวเคมี 6(0-18-9) 
  Co-Operative Education in Biochemistry  
  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6หน่วยกิต 
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 136หน่วยกิต 

** รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
000101ภาษาอังกฤษ 1        3(3-0-6) 

English I 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน พูด ฟัง เพื่อสามารถสื่อสารได้ในชีวิตประจ าวันและในการเรียน 
Development of reading, writing, speaking, and listening skills for use in every-day life and 

learning 
 
000102ภาษาอังกฤษ 2        3(3-0-6) 

English II 
เงื่อนไขของรายวิชา: 000101 
การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน พูด ฟัง เพื่อสามารถสื่อสารได้ในชีวิตประจ าวันและในการเรียนในระดับที่

สูงขึ้นจากที่เรียนในวิชา 000 101 
Development of reading, writing, speaking, and listening skills for use in every-day life and 

learning at a higher levelthan the course 000 101 
 
000103ภาษาอังกฤษ3        3(3-0-6) 

English III 
เงื่อนไขของรายวิชา : 000102 
การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน พูด ฟัง น าเสนอ อภิปราย ได้ในชีวิตประจ าวัน การเรียน และ อาชีพ 
Development of reading, writing, speaking, listening, presenting, and discussing in every-day 

life, learning, and occupation 
 
000104ภาษาอังกฤษ 4        3(3-0-6) 

English IV 
เงื่อนไขของรายวิชา : 000103 
การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน พูด ฟัง น าเสนอ อภิปราย ได้ในชีวิตประจ าวัน การเรียน และ อาชีพใน

ระดับที่สูงขึ้นจากที่เรียนในวิชา 000 103 
Development of reading, writing, speaking, listening, presenting, and discussing in every-day 

life, learning, and occupation at a higher level than the course 000 103 
 
000 145 ภาวะผู้น าและการจัดการ       3(3-0-6) 

Leadership and Management 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผู้น า บุคลิกภาพ ลักษณะและบทบาทผู้น า การสร้างทีมงาน และการท างาน

เป็นทีม หลักการและทฤษฎีการจัดการ การจัดการตัวเอง การจัดการกับภาวะวิกฤต การจัดการกับการเปลี่ยนแปลง 
การจัดการกับความขัดแย้ง การจัดการเชิงกลยุทธ์ แนวทางในการพัฒนาทักษะการเป็นผู้น า และการจัดการ 

Concepts and theories of leadership, personalities, characteristics and roles of leadership, 
team building and team working, principle and theories of management, self management, crisis 
management, change management, conflict management, strategic management, development of 
leadership and management 
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000 147ศาสตร์ของความสุข      3(3-0-6) 

Science of Happiness 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
แนวคิดและความส าคัญของความสุข มิติของความสุข ศิลปะการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข การปฏิบัติตนให้

เกิดสุขภาวะทางกายและสุขภาวะทางใจ การด าเนินชีวิตอย่างมีสุนทรียภาพ 
Concepts and importance of happiness, dimensions of happiness, the art of happy lifestyle, 

practice for physical and mental well-being, aesthetic lifestyle 
 

000 153 ภูมิปัญญาท้องถิ่น        3(3-0-6) 
Local Wisdom 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
แนวคิดของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการด ารงชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นกับพัฒนาการของชุมชน

ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับผลกระทบทางสังคมและกระแสโลกาภิวัตน์การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
Concept of local wisdom, local sisdom and ways of life, local wisdom and community 

development, local sisdom and impact of social and globalization, local wisdom development 
 
000 156 พหุวัฒนธรรม        3(3-0-6) 

Multiculturalism 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
วัฒนธรรมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมตะวันตก วัฒนธรรมตะวันออกวัฒนธรรมอาเซียน 

วัฒนธทยและวัฒนธรรมอีสานการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและกระแสโลกาภิวัฒน์กับผลกระทบทางวัฒนธรรม
วัฒนธรรมกับวิถีชีวิต 

Culture and cultural diversity, western culture, eastern culture, ASEAN culture, Thai culture 
and Isan culture, social changes and globalization and their impact on culture and culture in way of 
life 
 
000 158 วิถชีุมชนและการเรียนรู้ชุมชน      3(3-0-6) 

Community Ways of Life and Community Learning 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
วิถีชาวบ้าน การวินิจฉัยชุมชน หลักการพัฒนาชุมชนข้อมูลและเครื่องมือส าหรับการศึกษาชุมชนการเขียน

โครงการศึกษาและบริการชุมชน การด าเนินโครงการและการประเมินโครงการปฏิบัติการการเรียนรู้ชุมชนใน
ภาคสนาม 

Folkways, community diagnosis, principle of community development, data and instrument 
for community study, community study and service project writing, project operation and evaluation, 
practice on community learning in fieldwork 
 
000 159 ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธปิไตย     3(3-0-6) 

Citizenship in Democratic Society 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
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แนวคิดหลักการและองค์ความรู้เก่ียวกับความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง
ตามรัฐธรรมนูญการด ารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์การพัฒนาการมีส่วนร่วมอย่างสันตวิิธี การพัฒนา
จิตสาธารณะเพื่อบ่มเพาะความเป็นพลเมือง  

Concepts, principles, and bodies of knowledge on citizenship in a democratic society; the 
rights and duties of citizens according to the constitution; retain pride and worthiness of humanity; 
development of peaceful participation;development of social-mindedness to cultivate citizenship 
 
000 173พลังงานและสิง่แวดลอ้ม       3(3-0-6) 

Energy and Environment 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
ธรรมชาติของพลังงานและสิ่งแวดล้อมผลกระทบของโลกาภิวัตน์ที่มีต่อสถานการณ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมหลักของการป้องกันและวิธีแก้ปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
กรณีศึกษาปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน  

Nature of energy and environment, impacts of globalization on energy and environment 
situation, result of energy consumption and environment, principle of prevention and solution for 
energy and environment,case studies on the current problems in energy and environment  
 
000 174ทักษะการเรียนรู ้        3(3-0-6) 

Learning Skills 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
แนวคิดและความส าคัญของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การรู้ดิจิทัล การคิดเชิงวิเคราะห์ การคัดสรร

แหล่งสารสนเทศ การแสวงหาสารสนเทศ การประเมิน วิเคราะห์ การเขียนและน าเสนอในเชิงวิชาการ จรรยาบรรณ
และความเที่ยงตรงทางวิชาการ 

Concept and importance of the 21st century learning skills, digital literacy, analytical thinking, 
selection of information sources, information seeking, evaluation, analysis, academic writing and 
presentation, academic ethics and integrity 
 
000 175การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา     3(3-0-6) 

Creative Thinking and Problem Solving 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
หลักการ แนวคิดและกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ การแสวงหาข้อมูลและความรู้การให้เหตุผล การ

ตัดสินใจ เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์การประยุกต์การคิดทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ส าหรับการ
แก้ปัญหา 

Principle, concept and process of creative thinking, information and knowledge seeking, 
reasoning, thinking and decision making, develop and techniques of creative thinking, application of 
mathematic scientific and social thinking for problem solving  
 
000 176 ผู้ประกอบการสร้างสรรค์       3(3-0-6) 

Creative Entrepreneurs 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี



มคอ. 2 

20 
 

คุณลักษณะผู้ประกอบการ หลักจริยธรรมส าหรับผู้ประกอบการ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร การ
สร้างแรงจูงใจ การตัดสินใจ การวิเคราะห์ตลาด การหาแหล่งทุน การวางแผนธุรกิจ การสร้างแบรนด์ และเครื่องหมาย
การค้า การบัญชีเบื้องต้น การช าระภาษี และการประเมินผลประกอบการ 

Entrepreneurship characteristics, morals for entrepreneurs, corporate social responsibility, 
motivation, decision making, marketing analysis, investment fund, business plan, branding & 
trademark, basic accounting, tax payment, and business evaluation 
 
**SC002001การเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาส าหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 1(0-2-2) 

Orientation to Co-operative Education for Science Students 
เงื่อนไขของรายวิชา :ไม่มี 
ฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ การแนะน าสหกิจศึกษา 

การเขียนจดหมาย/จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ส าหรับสมัครงาน การเขียนประวัติส่วนตัว (Resume) และการ
เลือกสถานที่ประกอบการ บุคลิกภาพที่ดี พฤติกรรมที่ดีในการท างานและมารยาทในสังคม การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 
เทคนิคการท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะทางสังคมและการอยู่รอด เทคนิคการเขียนรายงานและการ
น าเสนอ ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เฉพาะสาขาวิชา 

Training in preparation for co-operative education provides skill sets in various topics, such 
as introduction to co-operative education, writing job application via letter/E-mail, resume writing, 
choosing the right industry and company, good personalities, good behavior in working place and 
social etiquette, creative communication, techniques for efficient interpersonal skill, social survival 
skills, techniques for report writing and presentations, academic and professional skill in particular 
discipline 
 
**SC101 001ชีววิทยา 1        3(3-0-6) 

Biology I 
เงื่อนไขของรายวิชา :ไม่มี 
หลักการทางชีววิทยา โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ พลังงานกับชีวิต การสืบพันธุ์ระดับเซลล์และพันธุ

ศาสตร์ โครงสร้างและสรีรวิทยาของสัตว์ นิเวศวิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
Principles of biology, structure and function of cells, energy and life, cellular reproduction 

and genetics, structure and physiology of animals, ecology and environmental science 
 
**SC101 002 ปฏิบัติการชีววิทยา 1       1(0-2-1) 

BiologyLaboratoryI 
เงื่อนไขของรายวิชา: SC101 001หรือรายวิชาควบ SC101 001 
ปฏิบัติการการทดลองในเรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ พลังงานกับชีวิต การสืบพันธุ์ระดับเซลล์และ

พันธุศาสตร์ โครงสร้างและสรีรวิทยาของสัตว์ นิเวศวิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
Laboratory experiments in structure and function of cells, energy and life, cellular 

reproduction and genetics, structure and physiology of animals, ecology and environmental 
 
**SC101 003ชีววิทยา 2        3(3-0-6) 

Biology II 
เงื่อนไขของรายวิชา:ไม่ม ี
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วิวัฒนาการทางชีววิทยา ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ เนื้อเยื่อพืช การ
สืบพันธุ์และการเจริญของพืช การสังเคราะห์ด้วยแสง โภชนาการและการล าเลียงในพืช และเทคโนโลยีชีวภาพ 

Evolutionary biology, biodiversity, structure and function of plant cells, plant tissues, plant 
reproduction and development, photosynthesis, nutrition and transport in plantsand biotechnology 
 
**SC101 004ปฏิบัติการชีววิทยา 2       1(0-2-1) 

Biology Laboratory II 
เงื่อนไขของรายวิชา: SC101 003หรือรายวิชาควบ SC101 003 
การทดลองปฏิบัติการการวิวัฒนาการทางชีววิทยา ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของ

เซลล์ เนื้อเยื่อพืชและสรีรวิทยาของพืช การสืบพันธุ์และการเจริญของพืช การสังเคราะห์ด้วยแสง โภชนาการและการ
ล าเลียงในพืช 

Laboratory experiments in evolutionary biology, biodiversity, structure and function of plant 
cells, plant tissues and physiology, plant reproduction and development, photosynthesis, nutrition 
and transport in plants 
 
**SC112 501พันธุศาสตร์เบื้องต้น       3(3-0-6) 

Elementary Genetics 
เงื่อนไขของรายวิชา:SC101 001 และ SC101 002 
ประวัติของวิชาพันธุศาสตร์ การแบ่งเซลล์และการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ การถ่ายทอดพันธุกรรมตามกฎของเมน

เดล และนอกเหนือกฎของเมนเดล สารพันธุกรรม การแสดงออกของจีน การควบคุมการท างานของจีน ความน่าจะ
เป็นที่ใช้ใน พันธุศาสตร์ การกลายพันธุ์ระดับจีนและโครโมโซม มัลติเพิลแอลลีล การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมที่ถูก
ควบคุมด้วยจีนที่อยู่นอกนิวเคลียส พันธุศาสตร์ของมนุษย์ พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ พันธุศาสตร์ประชากรและ
วิวัฒนาการ การถ่ายทอดลักษณะเชิงปริมาณ ลิงเกจและรีคอมบิเนชัน การก าหนดเพศและการถ่ายทอดลักษณะ
พันธุกรรมที่ถูกควบคุมด้วยจีนที่อยู่บนโครโมโซมเพศ พันธุวิศวกรรมเบื้องต้น และความรู้ทางพันธุศาสตร์ที่ค้นพบ
ใหม่ๆ 

History of genetics, cell division and gametogenesis, Mendelian and Non-Mendeliangenetics, 
genetic material, gene action, gene regulation, probability in genetics, genemutation and 
chromosome aberration, multiple alleles, cytoplasmic inheritance andmaternal effect, human 
genetics, microbial genetics, population genetics and evolution, quantitative inheritance, linkage and 
recombination, sex determination and sex- linked gene inheritance, elementary genetic engineering 
and current topics in genetics 
 
**SC112 502 ปฏิบัติการพันธศุาสตร์เบื้องต้น      1(0-3-2) 

Elementary Genetics Laboratory 
เงื่อนไขของรายวิชา : SC112 501หรือรายวิชาร่วมSC112 501 
เทคนิคพื้นฐานในการใช้แมลงหวี่ส าหรับการทดลองทางพันธุศาสตร์ การถ่ายทอดพันธุกรรมลักษณะเดียว

และสองลักษณะพร้อมกัน การทดสอบไคสแควร์ การนับจ านวนโครโมโซมของเซลล์ร่างกายและเซลล์สืบพันธุ์ ยีนลิง
เกจและการท าแผนที่ยีน เซ็กส์โครมาทิน พันธุศาสตร์ของมนุษย์ พันธุศาสตร์ประชากร พันธุศาสตร์เชิงปริมาณ การ
สกัดดีเอ็นเอเบื้องต้นและเจลอิเล็กโตรโฟริซิส 

Basic technique in using Drosophila for an experiment in genetics, monohybrid and dihybrid 
cross, Chi-square test, somatic and meiotic chromosome number, sexchromatin,gene linkage and 



มคอ. 2 

22 
 

gene mapping, human genetics, population genetics, quantitative genetics, basic DNA extraction and 
gel electrophoresis 
 
**SC201 001เคมีทั่วไป 1        3(3-0-6) 

General Chemistry I 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
ปริมาณสารสัมพันธ์โครงสร้างอะตอมพันธะเคมีแก๊สของแข็งของเหลวและสารละลายเทอร์โมไดนามิกส์, และ

ระบบการถ่ายโอนอิเล็กตรอน 
Stoichiochemistry, atomic structure, chemical bonding, gas, solid, liquid and solution, 

thermodynamic and electron transfering system 
 
**SC201 002ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1       1(0-3-2) 

General Chemistry Laboratory I 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
ปฏิบัติการเก่ียวกับเนื้อหาในวิชา **SC201 001 เคมีทั่วไป 1 
The laboratory experiments related to contents in **SC201 001 General Chemistry I 

 
**SC201 003เคมีทั่วไป 2        3(3-0-6) 

General Chemistry II 
เงื่อนไขของรายวิชา:ไม่มี 
จลนพลศาสตร์เคมีสมดุลเคมีสมดุลไอออนิกตารางธาตุธาตุเรพรีเซนเททีฟธาตุทรานซิชันเคมีนิวเคลียร์ความรู้

เบื้องต้นทางเคมีอินทรีย์และเคมีกับสิ่งแวดล้อม 
Chemical kinetics,chemical equilibrium, ionic equilibrium, periodic table, representative 

elements, transition elements, nuclear chemistry,introduction to organic chemistry and 
environmental chemistry 
 
**SC201 004 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2      1(0-3-2) 

General Chemistry Laboratory II 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
ปฏิบัติการเก่ียวกับเนื้อหาในวิชา **SC201 003เคมีทั่วไป 2  
The laboratory experiments related to contents in **SC201 003 General Chemistry II. 
 

**SC202 101เคมีอินทรีย์ 1       3(3-0-6) 
Organic Chemistry I 
เงื่อนไขของรายวิชา :ไม่มี 
พันธะโคเวเลนต์การจ าแนกประเภทสารประกอบอินทรีย์และการเรียกชื่อสเตอริโอเคมี ไฮโดรคาร์บอนอะ

ลิฟาติก ไฮโดรคาร์บอนอะโรมาติก แฮไลด์อินทรีย์ แอลกอฮอล์และฟีนอล อีเธอร์อัลดีไฮด์และคีโตน กรดคาร์บอกซิลิก
และ อนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิกเอมีน 

Covalent bonding, classification and nomenclature, stereochemistry, aliphatic hydrocarbons, 
aromatic hydrocarbons, organic halides, alcohols and phenols, ethers, aldehydes and ketones, 
carboxylic acids and their derivatives, amines 
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**SC202 102ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1      1(0-3-2) 

Organic Chemistry Laboratory I 
เงื่อนไขของรายวิชา: **SC202 101หรือรายวิชาควบ**SC202 101 
ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับเนื้อหาวิชา **SC202 101เคมีอินทรีย์ 1 
The laboratory experiments related to contents in **SC202 101 Organic Chemistry I 

 
**SC202 103เคมีอินทรีย์2        3(3-0-6) 

Organic Chemistry II 
เงื่อนไขของรายวิชา : **SC202 101และ **SC202 102 
สเปกโทรสโกปี วิธีตรวจหากลไกปฏิกิริยา การแทนที่แบบอะลิฟาติกนิวคลีโอฟิลิก ปฏิกิริยาการเติม ปฏิกิริยา

การก าจัด การจัดเรียงตัวใหม่ของโมเลกุล ปฏิกิริยาเพอริไซคลิก สารประกอบเฮเทอโรไซคลิก คาร์โบไฮเดรต ลิพิด 
กรดอะมิโน เพปไทด์ โปรตีนพอลิเมอร์ 

Spectroscopy, methods of determining reaction mechanisms, aliphatic nucleophilic 
substitution, addition reaction, elimination reactions, molecular rearrangments, pericyclic reactions, 
heterocyclic compounds, carbohydrates, lipids, amino acids, peptides, proteins, polymers 
 
**SC202 104ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2      1(0-3-2) 
 Organic Chemistry Laboratory II 

เงื่อนไขของรายวิชา : **SC202 103หรือรายวิชาควบ**SC202 103 
ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับเนื้อหาวิชา **SC202 103เคมีอินทรีย์ 2 การทดลองที่เก่ียวกับวิธีการแยกและการท าให้

บริสุทธิ์ การเตรียมและปฏิกิริยาของสารประกอบอะลิฟาติกและอะโรมาติกรวมไปถึงสีย้อมและพอลิเมอร์ 
The laboratory experiments related to contents in **SC202 103 Organic Chemistry II. 

Laboratory experiments on methods of separation and purification, preparations and reactions of 
typical aliphatic and aromatic compounds including dyes and polymers 
 
**SC202 301เคมีฟิสิกัล         3(2-3-6) 
 Physical Chemistry 

เงื่อนไขของรายวิชา : **SC201 002, **SC201 003, **SC201 005หรือ **SC202 007 
สถานะทางกายภาพของสสารอุณหพลศาสตร์เคมี สมดุลระหว่างเฟส สารละลาย จลนพลศาสตร์เคมี 

เคมีไฟฟ้า และอุณหพลศาสตร์ของระบบเคมีไฟฟา้ ภาคปฏบิัติการเป็นการทดลองที่สอดคล้องกบัเนื้อหาบรรยาย 
Physical state of matters, chemical thermodynamics, phase equilibria, solution, kinetics, 

electrochemistry and thermodynamics of electrochemical system, practical experiments based upon 
these topics 

 
**SC202 401 เคมีวิเคราะห์ 2       2(2-0-4) 

Analytical Chemistry II 
เงื่อนไขของรายวิชา: **SC201 001, **SC201 003หรือ **SC201 005 
เนื้อหาเกี่ยวกับความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห์โดยปริมาณหลักการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติการ

วิเคราะห์ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์หาปริมาณโดยอาศัยหลักการวิเคราะห์โดยปริมาตรซึ่งจะเน้นเก่ียวกับการไต
เตรทและการวิเคราะห์โดยการชั่งน้ าหนักซึ่งจะเน้นเก่ียวกับการตกตะกอน 
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Errors in quantitative analysis; Statistical treatment of analytical data; Fundamental of 
analytical chemistry concerning quantitative analysis based on volumetric methods with special 
emphasis on titrations and gravimetric methods with special emphasis on precipitations 
 
**SC202 402 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2      1(0-3-2) 

Analytical Chemistry Laboratory II 
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
ฝึกฝนให้นักศึกษาได้คุ้นเคยและเรียนรู้เก่ียวกับเทคนิคที่ถูกต้องของการวิเคราะห์โดยวิธีการวิเคราะห์โดยการ

วัดปริมาตร ได้แก่การไทเทรตแบบต่างๆ และโดยการชั่งน้ าหนัก การทดลองจะสอดคล้องกับเนื้อหาในวิชา **SC202 
401เคมีวิเคราะห์ 2 

A laboratory course to acquaint students with proper techniques in volumetric and 
gravimetric analyses. Experiments are related to contents in **SC202 401 Analytical Chemistry II 
 
**SC401 203แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1     3(3-0-6) 

Calculus for Biological Science I 
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
เรขาคณิตวิเคราะห์ ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันค่าจริงตัวแปรเดียว อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียว

และการประยุกต์ ปริพันธ์ 
Analytic geometry, limits and continuity of real valued functions of one variable, derivative 

and their applications, integrals 
 
**SC401 204แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2     3(3-0-6) 

Calculus for Biological Science II 
เงื่อนไขของรายวิชา: SC401 203 
เทคนิคของการหาปริพันธ์ การประยุกต์ของปริพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียว ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและ

ความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย ล าดับและอนุกรมอนันต์ของจ านวนจริง 
Techniques of integration, application of integration of variable, functions of several 

variables, limits and continuity of functions of several variable, partial derivatives, sequence and 
series of real number 
 
**SC501 001 ฟิสิกส์ทั่วไป 1       3(3-0-6) 

General Physics 
เงื่อนไขของรายวิชา:ไม่มี 
ทฤษฎีและการประยุกต์ของแรงและการเคลื่อนที่ การอนุรักษ์ของโมเมนตัมและพลังงานการเคลื่อนที่แบบออ

สซิลเลต ระบบอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร์ของของไหล ความร้อนและเทอร์โมไดนามิกส์  
Theories and applications of force and motion, conservation of momentum and energy, 

oscillations, system of particles, motion of rigid bodies, fluid mechanics, heat and thermodynamics 
 

**SC501 002 ฟิสิกส์ทั่วไป 2       3(3-0-6) 
General Physics II 
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
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อันตรกิริยาทางไฟฟ้า อันตรกิริยาทางแม่เหล็ก ทฤษฎีและการประยุกต์ของสนามไฟฟ้าสถิติและ
สนามแม่เหล็กสถิต สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ขึ้นกับเวลา กระแสไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์การเคลื่อนที่แบบคลื่น คลื่นเสียง 
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์ยุคใหม่ 

Electrical interaction, magnetic interaction, theories and applications of electrostatic field 
and magnetostatic field, time varying electromagnetic field, electric current and electronics, wave 
motion, sound wave, electromagnetic wave, optics, modern physics 
 
**SC501 003 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1      1(0-3-2) 

General Physics Laboratory I 
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
การวัดและการวิเคราะห์ข้อมูล การรวมแรงย่อย โมดูลลัสแบบของยัง ลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย เครื่องชั่งความ

ถ่วงจ าเพาะ การวัดความหนืดของของเหลโดยใช้กฎของสโตกส์ พลศาสตร์การหมุน สัมประสิทธิ์ของการขยายตัวตาม
เส้น การสั่นพ้องในท่ออากาศ และ การทดลองของเมลด์ 

Measurement and data analysis, composition of forces, Young’s modulus, simple pendulum, 
westphal specific gravity balance, measurement of viscosity of liquid by Stoke’s law, rotational 
dynamics, coefficient of linear expansion, resonance in air columns, Meld’s experiment 

 
**SC501 004 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2      1(0-3-2) 

General Physics Laboratory II 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
วีทสโตนบริดจ์ แทนเจนต์แกลวานอร์มิเตอร์ วงจรอาร์ซี มัลติมิเตอร์ ออสซิลโลสโคป การหาความยาวโฟกัส

ของกระจกเว้าและกระจกนูน การหาความยาวโฟกัสของเลนส์เว้าและเลนส์นูน การหาค่าดัชนีหักเหของของเหลวโดย
ใช้เลนส์นูนและกระจกราบ สเปกโตรมิเตอร์ และ วงแหวนของนิวตัน 

Wheatstone bridge, tangent galvanometer, RC circuit, multimeter, oscilloscope, 
determination of the focal lengths of concave and convex spherical mirrors, determination of the 
focal lengths of concave and convex lens, determination of the refractive index of liquid by using a 
convex lens and a plane mirror, spectrometer, Newton’s ring 
 
**SC602003สถิติเบื้องต้น        3(3-0-6) 
 Elementary Statistics 

เงื่อนไขของรายวิชา :ไม่มี 
ความหมายและขอบข่ายของสถิติข้อมูลและระดับการวัดวิธีการทางสถิติความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจก

แจงความน่าจะเป็นของตัวแปรเชิงสุ่ม การแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์
ความแปรปรวนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงจ าแนกการวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้นการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

Meaning and scope of statistics, data and measurement, method of statistics, probability, 
random variable, probability distribution of random variable, sampling distribution, estimation, testing 
hypothesis, analysis of variance, categorical data analysis, linear regression analysis and correlation, data 
analysis by using statistical package program 
 
**SC702 101 จุลชีววิทยาทั่วไป       3(3-0-6) 
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General Microbiology 
เงื่อนไขของรายวิชา: **SC101 001, **SC101 002,**SC101 003,**SC101 004 
หลักการท างานและการเตรียมตัวอย่างส าหรับกล้องจุลทรรศน์ชนิดต่าง ๆ การเรียกชื่อและการจัดจ าแนก

ประเภทของแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส และสาหร่าย โภชนาการ การเจริญ การตาย และการท าลายจุลินทรีย์ เมแทบอลิ
ซึมและพันธุ-ศาสตร์ของจุลินทรีย์ วิทยาภูมิคุ้มกันและโรคที่เกิดจากจุลินทรีย์ จุลชีววิทยาของดิน น้ า น้ าเสีย อาหาร 
นม และอุตสาหกรรม 

Working principle and slide sample preparation for various types of microscope; 
nomenclature and classification of bacteria, fungi, viruses and algae; nutrition, growth, death and 
destruction of microorganisms; metabolism and microbial genetics; immunology and microbial 
disease; microbiology of soil, water, waste water, food, milk and industry 
 
**SC702 102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป      1(0-3-2) 

General Microbiology Laboratory 
เงื่อนไขของรายวิชา : **SC702 101 หรือรายวิชาควบ **SC702 101 
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาขั้นแนะน า การใช้กล้องจุลทรรศน์ การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อและการก าจัดเชื้อ 

เทคนิคบางอย่างทางจุลชีววิทยา การแจงนับจ านวนจุลินทรีย์ การศึกษาเชื้อรา การย้อมสีแบคทีเรีย การท าลายและ
การยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ 

Introduction to the use of microbiological laboratory; the use of microscope; media 
preparation and sterilization; essential microbiological techniques; enumeration of microorganisms; 
study of fungi; bacterial staining; destruction and inhibition of microorganisms 
 
**SC713 501 จุลชีววิทยาทางน้ า       2(2-0-4) 

Aquatic Microbiology 
เงื่อนไขของรายวิชา : **SC702 101,**SC702 102  

 บทน า ประวัติเบื้องต้น และความส าคัญของจุลินทรีย์ในน้ า วิธีการเก็บตัวอย่างระดับผิวน้ าและก้นน้ า การ
วิเคราะห์คุณภาพน้ าทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ วัฎจักรทางชีวเคมีของน้ าจืด น้ าทะเล และสารนอนก้น การ
หมุนเวียนของแร่ธาตุและสารอาหารในระบบนิเวศวิทยาทางน้ า จุลชีววิทยาน้ าจืด จุลชีววิทยาน้ าทะเล จุลินทรีย์ในน้ า
ใต้ดิน จุลินทรีย์ในพื้นที่เปียกและหนองบึง (ที่ลุ่ม ตม เขตน้ ากร่อย บึง ปลักตมและบึงปลัก กระบวนการทางจุลินทรีย์
ในตะกอนน้ าเค็ม) จุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อมที่เครียด จุลินทรีย์ที่เก่ียวข้องกับน้ าดื่ม คุณภาพน้ า และจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิด
โรคที่เกี่ยวข้องกับน้ า มลพิษทางน้ า แหล่งของมลพิษ สารพิษในน้ า ยูโทรฟิเคชัน จุลินทรีย์ ในน้ าทิ้งและการบ าบัดน้ า
เสีย จุลินทรีย์กับปลาและสิ่งมีชีวิตในน้ าชนิดอื่น 

Introduction, historical background & importance of microorganisms in water, sampling 
method: surface and bottom systems, physioco-chemical and biological parameter for analysis 
of  water  quality, biogeochemical cycles in fresh, ocean waters and sediments, cycling of elements 
in the aquatic environment, freshwater microbiology, marine microbiology, Groundwater 
microbiology, wetland and swamp microbiology (marshes, swamps, estuaries, glades, bogs and fens; 
microbial  process  in salt-marsh sediments), microbial life in extreme  environment, microbiology 
of drinking water, good quality water and typical water quality standards, water-borne pathogens 
and diseases, water pollution, water pollutant and major sources of water pollution, eutrophication, 
wastewater microbiology and waste treatment, microorganisms from the fish and other aquatic 
animal 
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**SC713 502 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางน้ า      1(0-3-2) 

Aquatic Microbiology Laboratory 
เงื่อนไขของรายวิชา : **SC713 501หรือรายวิชาควบ **SC713 501 
แนะน าจุลชีววิทยาทางน้ า วิธีเก็บตัวอย่างน้ าและการวัดพื้นที่ตัวอย่าง การนับจ านวนแบคทีเรียโดยใช้กล้อง

ฟลูออเรสเซนต์พื้นผิว การสังเกตแบคทีเรีย บนผิวหน้าสิ่งมีชีวิตพวกพืชโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ การแยกไซยาโน
แบคทีเรีย การนับจ านวนแบคทีเรียโดยวิธีการกรอง การนับจ านวนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ฟีคอลโคลิฟอร์มและอีโคไล 
การนับจ านวนฟีคอลสเตรปและซูโดโมแนส และการวัดปริมาณบีโอดี 

Introduction to aquatic microbiology, water sampling method and field measurement, 
numeration of aquatic bacteria by epifluorescence, observation of epiphyte bacteria using 
microscope, enrichment and isolation of cyanobacteria, Total bacterial count by membrane filter 
method, enumeration of total coliform, fecal coliform and Escherichia coli, enumeration of fecal 
streptococci and Pseudomonas aeruginosa, Biochemical Oxygen Demand (BOD) measurement 
 
**SC714 307 เอนไซม์จากจุลินทรีย์       2(2-0-4)    

Microbial Enzyme 
เงื่อนไขของรายวิชา:**SC702 101, **SC702 102  
ความรู้ทั่วไป คุณสมบัติในการเป็นตัวเร่ง การก าหนดชื่อ การจ าแนกประเภท และความจ าเพาะของเอนไซม์ 

ชนิดของความจ าเพาะ บริเวณเร่งและกิจกรรมของเอนไซม์ เอนไซม์จากจุลินทรีย์ การท าเอนไซม์ให้บริสุทธิ์ 
จลนพลศาสตร์และผลของตัวยับยั้งต่อการท างานของเอนไซม์ การตรึงรูปเอนไซม์จากจุลินทรีย์และการประยุกต์ 

General aspects, 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 
 
**SC714 309 เชื้อเพลิงชีวภาพจากจุลินทรีย์      2(2-0-4) 

Microbial Biofuel 
เงื่อนไขของรายวิชา: **SC702 101, **SC702 102  
หลักการของกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากจุลินทรีย์ชนิดและเมทาบอลิสมของจุลินทรีย์ที่สามารถใช้

ในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพการผลิตน้ ามันจากจุลินทรีย์เพื่อใช้เป้นวัตถุดิบส าหรับการผลิตไบโอดีเซลการผลิตไบโอ
เอธานนอลและไบโอบิวทานอลการผลิตแก๊สชีวภาพและการผลิตไบโอไฮโดรเจนและการน าเชื้อเพลิงชีวภาพไปใช้
ประโยชน์ 

Principle of microbial biofuel production processes, biofuel's producing microorganisms and 
their metaboilsm, microbial oils production for preparing raw material for biodlesel production, 
bioethanol and biobutanul production, biogas and biohydrogen production and utilization of biofuel 
 
**SC812 201 โครงสร้างและหน้าที่ขององค์ประกอบของเซลล์    2(2-0-4) 

Structure and Function of Cell Organelles 
เงื่อนไขของรายวิชา :ไม่มี 
แนะน าเทคนิคที่ใช้ในการศึกษาเซลล์สิ่งแวดล้อมของเซลล์ เยื่อเซลล์ ไซโตพลาสซึม นิวเคลียส และขอบเขต

นิวเคลียส 
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Introduction to biochemical techniques, cellular environment, biological membrane, 
cytoplasm, nucleus and nuclear zone 
 
**SC813 304 ชีวฟิสิกส์พื้นฐาน       2(2-0-4) 

Fundamental Biophysics 
เงื่อนไขของรายวิชา :ไม่มี 
สมบัติทางกายภาพของสารชีวมหโมเลกุลซึ่งก าหนดชีวพฤติกรรมการวิเคราะห์โครงสร้างเชิงปริมาณและ

คุณภาพเพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพของสารมหโมเลกุล ความสัมพันธ์เชิงพลังงานระหว่างสารชีวโมเลกุลกับระบบ 
การเกิดปฏิสัมพันธ์ของสารชีวโมเลกุล 

Physical properties of biomacromolecules that determine their biological behaviors, 
characteristically quantitative or qualitative approaches to study the physical properties of 
macromolecules, Energy relationships between biomacromolecules and the systems, biomolecular 
interactions 
 
**SC813 305 ชีวเคมี        3(3-0-6) 

Biochemistry 
เงื่อนไขของรายวิชา :**SC202 103 
เคมีของสารชีวโมเลกุล เอนไซม์และโคเอนไซม์ ชีวพลังงานและกลยุทธของเมแทบอลิซึมและการควบคุม เม

แทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต การขนส่งอิเล็กตรอนและออกซิเดทีฟฟอสโฟริเลชัน และการสังเคราะห์แสง เมแทบอลิ
ซึมของลิปิด เมแทบอลิซึมของกรดอะมิโน เมแทบอลิซึมของกรดนิวคลีอิก การสังเคราะห์ดีเอ็นเอ และการแสดงออก
ของยีน 

Chemistry of biomolecules, enzymes and coenzymes, bioenergetics and the strategy of 
metabolism and regulation, carbohydrate metabolism, electron transport and oxidative 
phosphorylation, and photosynthesis, lipid metabolism, amino acid metabolism, nucleic acid 
metabolism, DNA synthesis and gene expression 

 
**SC813 306 ปฏิบัติการชีวเคมี       1(0-3-2) 

Biochemistry Laboratory 
เงื่อนไขของรายวิชา :**SC202 103 และ **SC202 104 และรายวิชาร่วม**SC813 305 
ปฏิบัติการซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในวิชาบรรยาย **SC813 305ชีวเคมี 
Laboratory related to contents of **SC813 305 Biochemistry 

 
**SC813 315เทคนิคทางชีวเคมี       3(3-0-6) 

Biochemical Techniques 
เงื่อนไขของรายวิชา:ไม่มี 
บัฟเฟอร์ สเปกโทรโฟโตเมตรี การหมุนเหวี่ยง การแยกส่วนเซลล์ การท าแห้งเยือกแข็งและเครื่องท าข้นสปีด

แวค โครมาโทรกราฟีแบบดูดซับ โครมาโทรกราฟีแบบคอลัมน์ โครมาโตกราฟีแบบแก๊ส โครมาโทรกราฟีแบบ
ของเหลวความดันสูง การเคลื่อนสู่ขั้วไฟฟ้าบนเจล เทคนิคทางวิทยาภูมิคุ้มกัน การหาล าดับกรดอะมิโน และการ
สังเคราะห์โพลีเปบไทด์ 

Buffer, spectrophotometry , centrifugation, cell fractionation, lyophilization and speed vac 
concentration, adsorption chromatography, column chromatography, gas chromatography, high 
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pressure liquid chromatography (HPLC), gel electrophoresis, immunological technique, amino acid 
sequencing and polypeptide synthesis 
 
**SC813 316ปฏิบัติการเทคนิคทางชีวเคมี      2(0-6-3) 

Biochemical Technique Laboratory 
เงื่อนไขของรายวิชา:รายวิชาควบ **SC813 315 
ปฏิบัติการซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในวิชาบรรยาย **SC813 315 เทคนิคทางชีวเคมี 
Laboratory related to contents of**SC813 315 Biochemical Techniques 

 
**SC813 404ชีวโมเลกุลและเมแทบอลิซึม      3(3-0-6) 

Biomolecules and Metabolism 
เงื่อนไขของรายวิชา:**SC813 305 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และแนวคิดทางชีวเคมี บทบาทของน้ าและอิเล็กโตรไลต์ในกระบวนการทาง

ชีวเคมี การเกิดโครงรูปของโปรตีน เอนไซม์และกลไกในการท างาน เยื่อหุ้มและการขนส่งสารผ่านเยื่อหุ้ม ชีวพลังงาน
และการผลิตและการใช้พลังงานภายในเซลล์ เมแทบอลิซึมของชีวโมเลกุลและการควบคุม ชีวเคมีของเลือด 

The process of science and biochemical concept,role of water and electrolyte in biochemical 
process, protein conformation, enzyme and its mechanism, membrane and membrane transport, 
bioenergetics and production and utilization of energy in cells, metabolism of biomolecules and 
their regulation, biochemistry of blood 
 
**SC813 405ชีวเคมีระดับเซลล์และโมเลกุล      3(3-0-6) 

Cellular and Molecular Biochemistry 
เงื่อนไขของรายวิชา :**SC813 305 
การถ่ายแบบดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอ การแสดงออกของยีนและการควบคุม การกลายและการซ่อมแซมดีเอ็น

เอ วัฏจักรของเซลล์ มะเร็งและโปรแกรมการตายของเซลล์ การสื่อสารของเซลล์ ฮอร์โมน อนุมูลอิสระในสิ่งมีชีวิต 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโปรตีน การตกผลึกโปรตีน 

DNA and RNA replication, gene expression and regulation, DNA mutation and repair, cell 
cycle, cancer and apoptosis, cell signaling, hormone, free radicals in living organisms, protein-protein 
interaction, protein crystallization 
 
**SC813 428 ชีวเคมีของพืช       3(3-0-6) 

Plant Biochemistry 
เงื่อนไขของรายวิชา:**SC813 305 
การบรรยายเชิงชีวเคมีในระดับโมเลกุลของวิถีเมแทบอลิซึมที่ส าคัญในพืช แนวทางการศึกษาชีวเคมีในพืช 

รวมถึงการปรับปรุงและประยุกต์ใช้เอนไซม์และสารพฤกษเคมีในพืชชั้นสูง ได้แก่วิถีการสังเคราะห์ด้วยแสง 
วิวัฒนาการและการปรับปรุงประสิทธิภาพของเอนไซม์ RuBisCo วิถีเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต วิถีเมแทบอลิซึม
ของโปรตีนการหายใจเชิงแสง การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช C4 และ CAM เมแทบอลิซึมของผนังเซลล์เมแทบอลิซึม
ของลิพิดและเมแทบอลิซึมของสารเมแทบอไลต์ทุติยภูมิ 

Molecular biochemistry of important plant metabolic pathways, approaches to studying 
plant biochemistry, and the engineering and application of enzymes and phytochemicals in higher 
plants; including photosynthesis, RuBisCo evolution and engineering, carbohydrate metabolism, 
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protein metabolism, photorespiration, photosynthesis of C4and CAM plants, cell wall metabolism, 
lipid metabolism, and metabolism of plant secondary metabolites 
 
**SC813430 ชีวเคมีของอาหาร       3(3-0-6) 

Food Biochemistry 
เงื่อนไขของรายวิชา:ไม่มี 
ชีวเคมีของอาหารและวิทยาศาสตร์การอาหารบทบาทของน้ าต่ออาหารอาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร คุณภาพ

และความปลอดภัยของอาหาร สิ่งเติมในอาหาร เอนไซม์และบทบาทของเอนไซม์ต่ออาหารการเสื่อมสภาพของอาหาร
ทั้งทางชีวภาพ ทางกายภาพ และทางชีวเคมี 

Biochemistry of food and food science, water and its role in food, food and food products, 
food quality and safety, food additives,enzyme and their roles in food, physical, biological and 
biochemical deterioration of food 
 
**SC813 433 ฝึกงานด้านชีวเคมี       1(0-6-3) 

Practical Training in Biochemistry 
เงื่อนไขของรายวิชา :เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป 
ฝึกงานด้านชีวเคมีในหน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชน 
Biochemical training in government or private section 

 
**SC813 434ชีวเคมีเชิงโภชนาการ       3(3-0-6) 

Nutritional Biochemistry 
เงื่อนไขของรายวิชา:ไม่มี 
การย่อยและการดูดซึม สารอาหารซึ่งต้านหรือหลบเลี่ยงการย่อย พลังงานจากเมแทบอลิซึม เมแทบอลิซึม

โภชนาการกับการประยุกต์ใช้ทางสุขภาพของสารอาหาร กลุ่มและตารางของอาหาร คุณค่าทางโภชนาการ การเติบโต
และพัฒนาการ โภชนาการกับกายภาพที่แตกต่างของร่างกาย อาหารกับการออกก าลังและกีฬา การขาดอาหาร 

Digestion and absorption, nutrients that resist or escape digestion, energy metabolism, 
nutrition metabolism and health application of nutrients, food groups and food tables, nutritional 
assessment, growth and development, nutrition at different physiological stage, nutrition in exercise 
and sport, malnutrition 
 
**SC813 435 ปฏิบัติการชีวเคมีเชิงโภชนาการ     1(0-3-2) 

Nutritional Biochemistry Laboratory 
เงื่อนไขของรายวิชา:**SC812 201และรายวิชาควบ **SC813434 
ปฏิบัติการซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในวิชาบรรยาย **SC813434 ชีวเคมีเชิงโภชนาการ 
Laboratory related to contents of **SC813434 Nutritional Biochemistry 

 
**SC813 442 ชีวเคมีเชิงเกษตรและอุตสาหกรรม     3(3-0-6) 

Agricultural and Industrial Biochemistry  
เงื่อนไขของรายวิชา:**SC813 305 
การประยุกต์ความรู้ชีวเคมีในงานด้านเกษตรและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะเกษตรและอุตสาหกรรมในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือที่เกี่ยวข้องกัน เนื้อหาครอบคลุมการน าวัตถุดิบทางการเกษตรด้านพืช เช่น อ้อย มันส าปะหลัง 
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ข้าว พืชน้ ามัน ยูคาลิปตัส มาแปรรูปในอุตสาหกรรมน้ าตาล เอทานอล แป้ง พลังงานชีวภาพ และเยื่อกระดาษ เป็นต้น
ด้านสัตว์ เช่น เนื้อและไข่ในอุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงการพัฒนาชุดวินิจฉัยทางการแพทย์และการเกษตร  การบ าบัด
มลพิษทางน้ า และการศึกษาดูงานในภาครัฐและเอกชน 

Application of biochemistryknowledge to agriculture and industry, especially to relating 
agriculture and industry in the Northeast of Thailand.The contents cover conversions of agricultural 
raw plant materials in sugar, ethanol, starch, bio-energy, and paper pulp industries; for instances, 
sugarcane, cassava, rice, oilseed plant, eucalyptus, and domestic animals and egg for food industries. 
Includings are development of diagnostic kits for medicine and agriculture, waste water treatments, 
and site visits at governmental and private sectors 
 
**SC813 443 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาชีวเคมี     1(1-0-2) 

English for Biochemistry Student 
เงื่อนไขของรายวิชา:ไม่มี 
การอ่านทางวิทยาศาสตร์ การฝึกอ่านเอาเร่ือง เทคนิคการเขียน การฝึกเขียนทางวิทยาศาสตร์ เทคนิคการฟัง 

เทคนิคการน าเสนอ การฝึกน าเสนองานวิจัย 
Scientific reading, comprehensive reading practice, writing technique, scientific writing 

practice, techniques in listening, techniques in presentation, research presentation practice 
 
**SC813 444 เทคนิคทางชีวเคมีประยุกต์      3(3-0-6) 

Techniques in Applied Biochemistry 
เงื่อนไขของรายวิชา:**SC813 305 
เทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส (พีซีอาร์) การประยุกต์ใช้แมสสเปคโทรสโคปีด้านโปรติโอมิกส์ ไม

โครอะเรย์ในด้านดีเอ็นเอ ไมโครอะเรย์ในด้านโปรตีน โปรตีนเรืองแสงในงานวิจัย สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (จีเอ็ม
โอ) เทคโนโลยีการตรึงเซลล์และเอนไซม์ ไบโอเซนเซอร์ เทคโนโลยีชีวบ าบัด 

Polymerase chain reaction (PCR) techniques, application of mass spectroscopy in proteomics, 
DNA microarray, protein microarray, fluorescent protein in research work, gene modified organisms 
(GMOs),immobilized cell and enzyme technology, biosensor, bioremediation technology 

 
**SC814 441 ไบโอนาโนเทคโนโลยีขั้นแนะน า     3(3-0-6) 

Introduction to Bionanotechnology 
เงื่อนไขของรายวิชา:ไม่มี 
ค าจ ากัดความและประวัติของไบโอนาโนเทคโนโลยี ความรู้เบื้องต้นด้านไบโอนาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโนชนิด

ต่างๆในเทคโนโลยีชีวภาพระดับนาโน เทคนิคตรวจสอบลักษณะของวัสดุนาโนทางชีวภาพ อนุภาคโลหะนาโนและการ
น าไปใช้ประโยชน์ในเทคโนโลยีชีวภาพระดับนาโน เคมีอินเตอร์เฟสระหว่างวัสดุนาโนและระบบทางชีววิทยา ไบโอนา
โนเทคโนโลยีเพื่อการติดตามสภาวะสุขภาพ การออกแบบวัสดุชีวนาโนเพื่อการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ เกษตร และ 
อุตสาหกรรม 

Definition, history, and introduction to Bionanotechnology; Nanomaterial in 
bionanotechnology; Techniques in determination and characterization of bionanomaterial; Metal 
nanoparticles and usage in bionanotechnology; Interface of nanoparticles and biology; 
Bionanotechnology in heath monitoring; Design of nanomaterial and bionanomaterial for medical, 
agricultural, and industrial applications 
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**SC814 451 พันธุวิศวกรรม       3(3-0-6) 

Genetic Engineering 
เงื่อนไขของรายวิชา : **SC813 305 
เทคโนโลยีดีเอ็นเอลูกผสมและการใช้ประโยชน์ทั้งในโพรแคริโอตและยูแคริโอต รวมทั้งทบทวนการถ่ายแบบ

ดีเอ็นเอและการแสดงออกของยีน รายละเอียดของกระบวนการโคลนยีนและการใช้ประโยชน์ใน เซลล์โพรแคริโอต 
ยีสต์รา พืชชั้นสูงและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม 

Recombinant DNA technology and its applications in both prokaryote and eukaryote 
including a review of DNA replication and gene expression and details of gene cloning process and 
its applications in prokaryote, yeast, fungus, higher plant and mammal 
 
**SC814 452 ปฏิบัติการทางพันธุวิศวกรรม      2(0-6-3) 

Genetic Engineering Laboratory 
เงื่อนไขของรายวิชา:รายวิชาควบ **SC814 451  
ปฏิบัติการซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในวิชาบรรยาย **SC814 451 พันธุวิศวกรรม 
Laboratory related to contents of **SC814 451 Genetic Engineering 

 
**SC813 761 สัมมนาทางชีวเคมี 1       1(1-0-2) 

Biochemical Seminar I 
เงื่อนไขของรายวิชา:**SC813 305 
การอภิปรายเชิงโต้ตอบในชั้นเรียน การฝึกวิเคราะห์เนื้อหาจากหัวข้อของงานวิจัยทางด้านชีวเคมี หรือด้านที่

ใกล้เคียงที่น่าสนใจและเป็นปัจจุบัน 
Interactive class discussion and practice of critical analysis on recent and interesting research 

topics in biochemistry or related fields 
 
**SC814762สัมมนาทางชีวเคมี 2       1(1-0-2) 

Biochemical Seminar II 
เงื่อนไขของรายวิชา:**SC813 305 
การน าเสนอและอภิปรายของนักศึกษาหน้าชั้นเรียน ในหัวข้อสมัยใหม่ของงานวิจัยทางด้านชีวเคมี หรือด้าน

ที่ใกล้เคียง ที่น่าสนใจ 
Presentation and discussion by students on recent topics in research works relating 

tobiochemistry or related field 
 
**SC814773โครงการวิจัย 1       2(0-6-3) 

Research Project I 
เงื่อนไขของรายวิชา:**SC813315 และ**SC813 316 
เขียนข้อเสนอโครงการ กระบวนการศึกษา เรียนรู้กระบวนการหรือวิธีการท าวิจัย คุณธรรมในการท าวิจัย 

และทรัพย์สินทางปัญญาและการท างานโครงงานวิจัยที่เหมาะสมเบื้องต้นโดยมีอาจารย์ในภาควิชาเป็นที่ปรึกษาหลัก 
โดยอาจจะมีอาจารย์จากภาควิชาหรือคณะอ่ืนในสาขาที่เกี่ยวข้องเป็นที่ปรึกษาร่วม เพื่อเป็นการเตรียมนักศึกษา
ส าหรับเข้าสู่วิชา **SC814774 โครงการวิจัย 2 โดยการสอบผ่านการเขียนและเสนอเค้าโครงโครงการวิจัย รวมทั้งมี
ผลการศึกษาเบื้องต้น ถือเป็นการสอบผ่านวิชานี้  
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Writing of research proposal,  studying process, learnshow todo research, ethicsin research, 
intellectual propertyand preparation of a research project under academic staff guidance.To prepare 
student before attending **SC814774 Research Project II. Evaluate by project proposal writing and 
defending including preliminary results 
 
**SC814774 โครงการวิจัย 2       4(0-12-6) 

Research Project II 
เงื่อนไขของรายวิชา:**SC814773 
การศึกษาเน้นการท างานโครงการวิจัยจริงที่เหมาะสมโดยมีอาจารย์ในภาควิชาเป็นที่ปรึกษาหลักอาจจะมี

อาจารย์จากภาควิชาหรือคณะอ่ืนในสาขาที่เก่ียวข้องเป็นที่ปรึกษาร่วม 
Doing of actual research project under academic staff guidance 

 
**SC814785สหกิจศึกษาทางชีวเคมี       6(0-18-9) 

Co-operative Education in Biochemistry 
เงื่อนไขของรายวิชา:**SC002001 
ปฏิบัติงานจริงในโรงงานอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานอุตสาหกรรมหรือสถานที่ราชการที่เ กี่ยวข้องกับ

สาขาวิชาชีวเคมี โดยนักศึกษาต้องปฏิบัติงานเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้น โดย
ปฏิบัติงานอย่างเต็มเวลา และมีหน้าที่รับผิดชอบตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย จัดท ารายงานการปฏิบัติงานจริงพร้อม
ทั้งน าเสนอต่อพนักงานสหกิจศึกษาจากหน่วยงานนั้น และอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา 

Taking up actual practical training in industrial setups or industrial enterprise or government 
sectors which involve in the field of biochemistry.  Students must work full-time as one of the 
employees of that enterprise and also take a full responsibility with the given task. Students must 
write a conclusive report and present to the appointed cooperative officer from the enterprises as 
well as to the cooperative advisors from the university 

 
**MD623 328วิทยาภูมิคุ้มกัน       3(2-3-0) 

Immunology 
เงื่อนไขของรายวิชา: **SC702 101, **SC702 102 
ความรู้พื้นฐานของวิทยาภูมิคุ้มกัน ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับระบบกลไกการป้องกันของร่างกาย แอนติเจน 

แอนติบอดี คอมพลีเมนท์ และปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจน-แอนติบอดี รวมทั้งคอมพลีเมนท์ คุณสมบัติพื้นฐานของ
ระบบภูมิคุ้มกันและบทบาทของระบบภูมิคุ้มกันในภาวะภูมิไวเกิน ในการถ่ายเลือด ในการปลูกเนื้อเยื่อ ในการติดเชื้อ 
และในการต่อต้านเนื้องอก ภาวะความบกพร่องของระบบภูมิคุ้มกัน และการประยุกต์ใช้วิชานี้ในแง่ต่าง ๆ ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

Basic principles in immunology related to host defense mechanisms, antigen, antibody, 
complement and their interactions; the basic characteristics of the immune system and its role in 
hypersensitivity, blood transfusion, transplantation, infection and tumor; the immunological 
disorders, and its various aspects of both theory and laboratory application 
 
411 224ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2   3(3-0-6) 

Technical English for Science and Technology II 
เงื่อนไขของรายวิชา:ไม่มี 
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พัฒนาทักษะการฟังการพูด การอ่าน และการเขียนที่จ าเป็นในการเรียนและการท างานในระดับที่สูงโดยเน้น
ในบริบทที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

Development of listening, speaking, reading and, writing essential in learning and working at 
an advanced level pertinent to sciences and technology 
 

** รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 

3.2 ชื่อ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ 

1. นางสมปอง ธรรมศิริรักษ์ 3-45xx-xxxxx-xx-x ศาสตราจารย ์ Ph.D. (Biochemistry) 
วท.ม. (ชีวเคมี) 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย)์ 

2. นายธนเศรษฐ์ เสนาวงศ ์ 3-45xx-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Molecular and Cellular 
Biology) 
วท.ม. (อณูพันธุศาสตร-์พันธุ
วิศวกรรมศาสตร์) 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย)์  

3. นางสาวยานี ตรองพานชิย์ 3-30xx-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Biochemistry) 
วท.ม. (ชีวเคมี) 
พย.บ 

4. นางกุลศิริ เสนาวงศ ์ 3-10xx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด.(อณูพันธุศาสตร์-พนัธุ
วิศวกรรมศาสตร์) 
วท.ม.(อณูพันธุศาสตร์-พนัธุ
วิศวกรรมศาสตร์) 
วท.บ. (พันธุศาสตร)์ 

5. นายคมศร ลมไธสง 3-30xx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. (Biochemistry) 
วท.บ.(ชีวเคมี) 

6. นายประสาร สวัสดิ์ซิตงั 3-40xx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. (Nutritional Biochemistry) 
วท.ม. (โภชนศาสตร์) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร) 

7. นางสาวปวีณา พงษ์ดนตร ี 3-30xx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. (Biochemistry) 
วท.ม.(ชีวเคมี) 
วท.บ.(ชีวเคมี) 

8. นางสาวรินา ภัทรมานนท์ 3-48xx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. (Biological Chemistry) 
M.Sc. (Biological chemistry) 
วท.บ. (ชีวเคมี) 
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9. นางสาวสุพร นุชด ารงค ์ 3-10xx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท .ด. (วิทยาศาสตร์ชวีภาพ) 
วท..ม. (ชีวเคมี) 
วท.บ. (ชวีเคม)ี 

10. นางชไมพร จ าปาศรี 3-44xx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ ปร.ด.(ชีวเคมี) 
วท.ม.(ชีวเคมี) 
วท.บ.(ชีวเคมี) 

11. นางสาวเมศยา ธติิศักดิ์
สกุล 

1-46xx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ Ph.D. (Plant Biology) 
M.Sc. (Plant Biology) 
วท.บ. (ชีววทิยา) 

12. นายสมพร เกษแก้ว 3-32xx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ Ph.D.(Biochemistry) 
วท.ม.(ชีวเคมี) 
วท.บ.(จุลชีววิทยา) 

หมายเหตุรายละเอียดเก่ียวกับประวัติ ผลงานทางวชิาการ และภาระงานสอน ให้ดูในภาคผนวก 2 
 

3.2.2 อาจารย์ประจ า 
ไม่มี 
3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ไม่มี 
 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษา) 
จากความต้องการที่บัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดังนั้นหลักสูตรได้ก าหนด

รายวิชา**SC814785 สหกิจศึกษาทางชีวเคมี ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มวิชาบังคับ แผนสหกิจศึกษา โดยฝึกปฏิบัติ/ฝึกงานภาคสนาม/
ปฏิบัติงาน ในแผนกที่มีหน้าที่ในด้านการผลิต การควบคุมคุณภาพ การวิจัยและพัฒนา ระบบคุณภาพและความปลอดภัย ใน
หน่วยงานราชการ สถาบันวิจัย หรือโรงงานอุตสาหกรรม โดยเลือกฝึกตามภารกิจที่สถานประกอบการหรือหน่วยงาน
มอบหมายให้ ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการสหกิจศึกษาซึ่งประกอบด้วยบุคลากรจากองค์กรที่นักศึกษาไปฝึกงานและ
บุคลากรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการจะท าให้มีความเข้าใจในหลักการและท าให้มองเห็นความ

จ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 
4.1.2 มีความรู้และทักษะการท างานด้านชีวเคมีและเทคโนโลยีที่ใกล้เคียง 
4.1.3 มีการพัฒนาด้านมนุษยสัมพันธ์ สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เข้าใจวัฒนธรรมองค์กรและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได้ 
4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 
4.1.6 บูรณาการความรู้ที่เรียนมา เพื่อน าไปแก้ปัญหาในทางปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 
4.1.7 มีการพัฒนาทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพ 

4.2 ช่วงเวลา 
ภาคการศึกษาที่ 2 (ภาคปลาย) ชั้นปีที่ 4 ระยะเวลา16 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 6 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 480 

ชั่วโมง 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

จัดเต็มเวลาในภาคการศึกษาปลาย หรือจัดตามตารางท างานของหน่วยงานที่เข้าฝึกงาน 
4.4 จ านวนหน่วยกิต 
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หน่วยกิตรวม 6 หน่วยกิต 
4.5 การประเมิน 

มีระบบการนิเทศและการประเมินโดยการน าเสนอผลงาน พิจารณาการให้ S หรือ U โดยคณะกรรมการที่
ประกอบด้วยอาจารย์และผู้ประกอบการ 

 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
การท าโครงการวิจัยเกี่ยวกับชีวเคมีโดยนักศึกษาต้องลงทะเบียนวิชา SC814773โครงการวิจัย 1 และ SC814 774

โครงการวิจัย 2 ซึ่งเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องจากโครงการวิจัย 1 โดยให้มีการด าเนินการ การเสนอเค้าโครง การทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติการทดลอง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเรียบเรียง
ผลการวิจัย การน าเสนอผลการท าโครงการท าวิจัยในรูปเอกสารรายงาน การสอบโดยคณะกรรมการสอบ และมีการน าเสนอ
ผลงานในงานประชุมวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
5.2.1 มีความรู้และทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
5.2.2 มีทักษะการท างานด้านภาษา การสื่อสาร การถ่ายทอดความรู ้
5.2.3 มีการพัฒนาด้านทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรมและบุคลิกภาพ 
5.2.4 มีความรู้ด้านทฤษฎีทางชีวเคมี ปฏิบัติการทางชีวเคมี และในงานวิจัยที่ท า สามารถแก้ปัญหาคิดวิเคราะห์ 

สังเคราะห์งานวิจัยที่ท าได้ 
5.3 ช่วงเวลา 

รายวิชา SC814 773โครงการวิจัย 1 จ านวน 2 หน่วยกิต ลงทะเบียนภาคการศึกษาต้น ชั้นปีที่ 4 
รายวิชา SC814 774 โครงการวิจัย 2 จ านวน 4หน่วยกิตลงทะเบียนภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 4 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
หน่วยกิตรวม 6 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ 
นักศึกษาเป็นผู้ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ตนเองสนใจ จากนั้นแจ้งอาจารย์ประจ าวิชาเพื่อ

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาสัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง เพื่อให้ค าปรึกษาและติดตามการ
ท างานของนักศึกษา จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือให้เพียงพอต่อการใช้งาน มีห้องท างานให้นักศึกษา มีคอมพิวเตอร์ไว้บริการ
ให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูล และท ารายงานวิจัย 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
5.6.1 ประเมินคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจ าวิชา (กรรมการ) 
5.6.2 ประเมินความก้าวหน้าในการท างานวิจัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจ าวิชาด้วยการรายงาน

ความก้าวหน้าของโครงการวิจัย 
5.6.3 ประเมินผลการน าเสนอผลงานวิจัย คุณภาพผลงานวิจัย จากคณะกรรมการสอบซึ่งแต่งตั้งโดยภาควิชา 

 
หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมการด าเนินการ 
เรียนรู้ตลอดชีวิต ฝึกให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากสื่อต่าง ๆ 
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บุคลิกภาพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ สอดแทรกเรื่อง การเจรจาสื่อสาร การคิดด้านบวก การมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีในวิชาสัมมนา 
ให้ความรู้เกี่ยวกับเร่ืองลิขสิทธิ์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง ตลอดจน
ผลกระทบต่อสังคม 

มีจิตส านึกสาธารณะ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่นโครงการบ าเพ็ญประโยชน์ 
มีทักษะการเป็นผู้น าและท างานเป็นทีม การท างานเป็นทีมในชั้นเรียนการท าโครงงานกลุ่ม 
มีวินัย และความรับผิดชอบ การสอดแทรกในวิชาเรียน 

การมอบหมายงานให้นักศึกษารับผิดชอบในกิจกรรมต่าง ๆ 
ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ให้นักศึกษาฝึกการอ่านและท าความเข้าใจกับบทความวิชาการที่

เป็นภาษาอังกฤษแล้วน าเสนอในชั้นเรียน โดยมีอาจารย์เป็นผู้
ชี้แนะเมื่อมีปัญหา  จัดโครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติม โดยเฉพาะในการฟังและการพูด 

  
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 คุณธรรมและจริยธรรม 
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

(1) สามารถจัดการปัญหาในการปฎิบัติตามจรรยาบรรณวิชาการและหรือวิชาชีพ และเป็นผู้น าหรือมีส่วนริเริ่ม
ในการทบทวนและวินิจฉัยปัญหาทางจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 

(2) มีภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฎิบัติตามกรอบคุณธรรมและจริยธรรมของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ การมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เข้าใจในความแตกต่าง
หลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคม เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่า
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

(3) มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ 
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

(1) การสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป 
(2) สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียนโดยเฉพาะในรายวิชาสัมมนาและวิชาวิจัย 
(3) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนหรือในวิชาเรียน 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป 
(2) ประเมินพฤติกรรมโดยเพื่อนนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน 
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

2.2 ความรู ้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
(2) มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ในสาขาวิชาชีวเคมีสามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาการ /วิชาชีพใน

สถานการณ์ต่างๆได้ 
(3) มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยมีผลกระทบต่อการพัฒนาความรู้ใหม่

หรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
(4) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับในสาขาวิชาชีพ ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ 
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2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ได้แก่ การบรรยาย อภิปราย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(2) การฝึกปฏิบัติ การฝึกงาน การได้ฝึกการท างาน 
(3) การศึกษาดูงาน การเข้าร่วมประชุมสัมมนา 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติ การท าแบบฝึกหัด การ

ท ารายงาน 
(2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

 
2.3 ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) มีทักษะในการจัดการประมวลความคิดอย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้น ตีความ และประเมิน 
      สารสนเทศ เพื่อใช้ในการพัฒนาความรู้และการแก้ปัญหาทางวิชาการได้อย่างสร้างสรรค์ 
(2) สามารถคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ของตนในการแก้ปัญหาการ 
       ท างาน รวมทั้งสามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหาทางชีวเคมีได้ 
(3) สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ และเป็นระบบ 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(2) การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสัมมนา การท าโครงงาน การท าวิจัย 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา 
(2) ประเมินผลงานจากการท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การท าโครงการวิจัย 
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

 
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) มีภาวะผู้น า รับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อ่ืนในการจัดการข้อโต้แย้งหรือ

ปัญหาทางวิชาการได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการท างาน
ของกลุ่ม 

(2) ตระหนักในความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดีสามารถ
แก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับความส าคัญได้ 

(3) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ รวมทั้งวางแผนพัฒนาและปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการ
ท างานระดับสูงได้ 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) การสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป 
(2) การสอนในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตร โดยเน้นการท างานเป็นกลุ่ม 
(3) การจัดให้มีรายวิชาฝึกงาน ฝึกภาคสนาม ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา  

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป 
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(2) ประเมินผลการเรียนรู้จากรายวิชาต่างๆ ที่มีการส่งเสริมให้ท างานกลุ่ม 
(3) ประเมินผลการเรียนรายวิชาฝึกงาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา 
(4) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

 
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
            (1) มีความสามารถในการใช้กระบวนการทางวทิยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์หรือกระบวนการวิจัยในการคิด   
                วิเคราะห์หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันและในการปฏิบัติงานในสาขาวชิาชีพได้ 

(2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรู้ด้วย 
ตนเอง และการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการในรูปแบบตา่งๆ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาในสาขาวิชา
การ/วิชาชีพได ้

                  (3) มีความสามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทัง้ปากเปลา่และการเขียน เลือกใช้รูปแบบสื่ออย่างเหมาะสม 
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(1) การสอนในรายวิชาวิจัย หรือสถิติ หรือรายวิชาศึกษาทั่วไป หรือรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) 
(2) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-Learning และการทดสอบความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติ การท าแบบฝึกหัด 
การท ารายงาน 

(2) ประเมินผลการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

แสดงตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา ตามภาคผนวก 
1 
 
 หมวดที่ 5. หลักเกณฑใ์นการประเมินผลนักศึกษา  

 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ .ศ. 2555หมวดที่ 7 ข้อ 23 และ 24 
หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่ 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดย 
2.1 เทียบเคียงผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา ซึ่งอาจเป็น ต่างกลุ่ม ต่างชั้นปี ต่างคณะ แล้วแต่กรณี เพื่อ

น าผลมาใช้ในการปรับปรุงรายวิชา 
2.2 ทบทวนเนื้อหารายวิชาทุกปีการศึกษา โดยอาจพิจารณาร่วมกับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาอ่ืนที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน 

เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน หรือให้เกิดความสัมพันธ์และต่อเนื่อง แล้วแต่กรณี และทบทวนเนื้อหาโดยเทียบเคียงกบั
รายวิชาของสถาบันอ่ืน หรือเทียบเคียงกับต าราหรือบทความทางวิชาการหรือผลการวิจัย เพื่ อให้เกิดการพัฒนา
เนื้อหาให้ทันสมัยและมีมาตรฐานทางวิชาการ 

2.3 เทียบเคียงกับข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ และวิเคราะห์ผลการสอบวัดความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
3.1 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ .ศ. 2555 หมวดที่ 8 ข้อ 29 หรือ

ระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่ 
3.2 สอบผ่านเกณฑ์การสอบวัดความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน ส าหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
3.3 สอบผ่านเกณฑ์การสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามประกาศ

ของมหาวิทยาลัย 
3.4 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 ในรายวิชาที่สาขาวิชาก าหนดในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร ซึ่ง

ประกอบด้วยวิชาแกน 36 หน่วยกิต และวิชาเฉพาะด้าน 64 หน่วยกิต 
3.5 สอบผ่านเกณฑ์ในรายวิชา 000 174 ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills) ที่ก าหนดในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใน

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
3.6 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 การให้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนาอาจารย์ใหม่” ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ให้อาจารย์ใหม่
ทุกคนต้องข้ารับการอบรม ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่
ของอาจารย์มหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และให้มีทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การ
สอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม และการสอนโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.2 การมอบหมายให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน 
1.3 การชี้แจงและแนะน าหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร 
1.4 การมอบหมายให้อาจารย์ใหม่ศึกษาค้นคว้า จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอน ในหัวข้อหนึ่งหรือหลายหัวข้อที่

อาจารย์ใหม่มีความรู้และถนัด เพื่อทดลองท าการสอนภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์พี่เลี้ยง หรือประธานหลักสูตร 
1.5 การก าหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ในหลักสูตร 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

(1) ก าหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
ตามความต้องการของอาจารย์ และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการเปิดหลักสูตร
อบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การผลิตผลงานทาง
วิชาการ เป็นประจ าทุกปี 

(2) การจัดให้มีการสอนแบบเป็นทีม ซึ่งจะส่งเสริมโอกาสให้อาจารย์ได้มีประสบการณ์การสอนร่วมกับคนอ่ืน รวมถึง
การมีโอกาสได้เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ประสานงาน และผู้ร่วมทีมการสอน 

(3) การส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนระหว่างอาจารย์
ในหลักสูตร หรือท าวิจัยการเรียนการสอนที่สามารถน าไปเผยแพร่ในการประชุมวิชาการที่มีการจัดการเรียนการ
สอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
(1) การส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่จัดทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
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(2) การส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ และการน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการใน
สาขาวิชาการหรือวิชาชีพ อย่างน้อยให้มีผลงานการเขียนหรือการน าเสนอปีละ 1 เร่ือง 

 
หมวดที่ 7.  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1. การก ากับมาตรฐาน 

การจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งต้องท าหน้าที่
ดังนี้ 

1.1 พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรและรายวิชาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 
1.2 จัดหาและก าหนดอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหลักสูตร ที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติตรงตามรายวิชาที่สอน 
1.3 จัดตารางการเรียนการสอน ตารางสอบ ตารางการฝึกปฏิบัติ ฝึกภาคสนาม สหกิจศึกษาตามที่ก าหนดในหลักสูตร 
1.4 ควบคุม ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีคุณภาพและเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและรายวิชา 
1.5 ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การส่งเสริมการ

ผลิตผลงานทางวิชาการ 
1.6 ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเป้าหมายคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 
1.7 ติดตามผลหลักสูตร โดยศึกษาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า อาจารย์และนักศึกษาปัจจุบัน 

 
2. บัณฑิต 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก ากับมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
บริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ ก ากับและติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ 
การท างานหรือประกอบอาชีพ ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา โดยการศึกษาความต้องการของตลาดงาน สังคม 
และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ด าเนินการดังนี้ 

2.1 การส ารวจความต้องการของตลาดงานและผู้ใช้บัณฑิต ก่อนการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ปี 
2.2 การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ทุกรอบการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตร 
 

3. นักศึกษา 
3.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน มีแบบฟอร์มการ
เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อติดตามดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการเรียน แผนการเรียน/การลงทะเบียน กิจกรรม 
โครงการ ทุนการศึกษา อาชีพ/การศึกษาต่อ ชีวิตส่วนตัวหรือครอบครัว และอาจารย์ต้องก าหนดชั่วโมงให้ค าปรกึษา
แก่นักศึกษา อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง 

3.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
การอุทธรณ์ของนักศึกษา เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการอุทธรณ์โทษส าหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตร ี

 
4. อาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
การคัดเลือกและรับอาจารย์ใหม่ เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานบุคคล 

4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
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คณาจารย์ทุกคนในหลักสูตร มีส่วนร่วมในการก าหนดแผนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา การ
ทบทวนเนื้อหารายวิชา การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน คุณภาพและพฤติกรรมของ
นักศึกษา การวัดและประเมินผล โดยการจัดให้มีการประชุมอาจารย์ผู้สอนทุกเดือน และมีการสื่อสารทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบหนังสือเวียน หรือ โทรศัพท์  

4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
หลักสูตรอาจมีการเชิญอาจารย์พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จากสถาบันการศึกษาอ่ืน ภาคเอกชน 
หน่วยงานของรัฐมาสอน เพื่อให้นักศึกษาได้มี ความรู้เฉพาะทาง และได้เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรงซึ่งเป็นการ
เปิดโลกทัศน์ และส่งเสริมคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการมากข้ึน 

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชา การจัดแผนการเรียนการสอน ชั่วโมงสอน มีการ
เรียงล าดับเนื้อหาสาระครบถ้วนทุกรายวิชา มีระบบการวิเคราะห์และทบทวนความเหมาะสมของแผนการเรียนของ
หลักสูตรและความทันสมัยของรายวิชาในหลักสูตร มีการประเมินผู้เรียนโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง ด้วยวิธีการ
ประเมินที่หลากหลาย มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
6.1 การบริหารงบประมาณ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก
คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต โดยมีการจัดแบ่งค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าวัสดุต าราและสื่อการเรียนการสอน ค่าครุภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาอาจารย์ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา 
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

6.2.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนในส านักวิทยบริการ 

  6.2.1.1 หนังสือ 
ภาษาไทย    จ านวน  678  รายการ 

  ภาษาต่างประเทศ    จ านวน  1,112  รายการ 
6.2.1.2 วารสาร ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์ และอ่ืนๆ 

  E-journal subscribed by database จ านวน  24  รายการ 
  ได้แก ่

1. AAAS: Science Online 
2. ACS (American Chemical Society Journal) 
3. AIP 
4. APS (American Institute of Physics) 
5. ASTM International Standards 
6. CSA (Biological Online Abstract) 
7. IEEE/IEE Electronic Library 
8. ProQuest Agriculture Journal 
9. ScienceDirect 
10. SciFinder Scholar 
11. SpringerLINK-Journal 
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12. Wiley Online Library 
13. วารสารอาหารของศูนยส์ารนิเทศทางอาหาร ม.เกษตรศาสตร์ 
14. Academic Search Premier 
15. ACM Digital Library 
16. Biological Online Abstracts 
17. Computer & Applied Sciences Complete 
18. H.W. Wilson 
19. Journal Citation Report 
20. Project Euclid 
21. ProQuest Dissertation and Thesis 
22. Web of Science 
23. ASCE Research Library» 
24. ASME/Technical Journals» 

   E-journal subscribed by title  จ านวน  45  รายการ 
  ได้แก ่
  1. Agronomy Journal 
  2. Algebra Colloquium 
  3. American Journal of Botany 
  4. American Journal of Mathematics 
  5. American Mathematical Monthly 
  6. American Statistician 
  7. Analyst 
  8. Applied Energy 
  9. Applied Physics Express 
  10. Biosystems Engineering 
  11. Crustaceana 
  12. Engineering Fracture Mechanics 
  13. Engineering Geology 
  14. Environment and Planning, Part B: Planning and Design 
  15. Fisheries Research 
  16. Food Chemistry 
  17. Food Technology 
  18. HortScience 
  19. IIE Transactions 
  20. Japanese Journal of Applied Physics 
  21. Journal of Bioscience and Bioengineering 
  22. Journal of Biotechnology 
  23. Journal of Difference Equations and Applications 
  24. Journal of Economic Entomology 
  25. Journal of Horticultural Science and Biotechnology 
  26. Journal of International Agricultural and Extension Education 
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  27. Journal of Land Use Science 
  28. Journal of Soil and Water Conservation 
  29. Journal of the American Statistical Association 
  30. Livestock Science 
  31. Mathematics Magazine 
  32. North American Journal of Aquaculture 
  33. Phytopathology 
  34. Plant Disease 
  35. Plant Science Bulletin 
  36. Soil Science 
  37. Soil Science and Plant Nutrition 
  38. Poultry Science 
  39. Remote Sensing of Environment 
  40. Weed Science 
  41. Weed Technology 
  42. Soil Science Society of America journal 
  43. Technometrics 
  44. The Journal of Agricultural Education and Extension 
  45. Trends in Food Science & Technology 
  E-Theses and E-Research  จ านวน   6  รายการ 
  ได้แก ่
  1. ProQuest Dissertations & Theses Global 
  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 
  E-books    จ านวน   9  รายการ 
  ได้แก ่
  1. E-book ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางอาหาร ม.เกษตรศาสตร์ 
  2. CRCnetBASE 
  3. SpringerLink eBooks 
  4. Knovel 
  5. ScienceDirectEbooks 
  6. 2eBook (ภาษาไทย) 
  7. E-book ด้านการเกษตร 
  8. บริการแนะน า e-books แยกตามสาขาวิชา 
  9. Matichon e-Library 
  Online free database   จ านวน   8  รายการ 
  ได้แก ่
  1. คลังเอกสารสาธารณะ (OpenBase) 
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  2. World Bank e-Library 
  3. Open Access Journal 
  4. ERIC 
  5. ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษา 
  6. PubMed 
  7. Agricola 
  8. World Bank Open Data 
  เครื่องมืออ่ืนๆ ได้แก่ 
  1. โปรแกรม Turnitin ส าหรับการตรวจสอบการคัดลอก 
  2. โปรแกรม Zotero ส าหรับการจัดการบรรณานุกรม 
  3. Impact Factor 

    3.1 SCIMAGO Journal Rank –SJR 
  3.2 Journal Citation Impact Factor -JCR (ISI Web of Knowledge) 
  3.3 ค่า Thai-Journal Impact Factors – (T-JIF) 

6.2.1.3 ฐานข้อมูลของห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Library Database) คือฐานข้อมูลที่ห้องสมุด
สร้างขึ้นเองและสืบค้นด้วยคอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์ 

    1. ฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารนิเทศ (Bibliographic Database) 
    2. ฐานข้อมูล E-THESIS 
    3. ฐานข้อมูลหน้าสารบัญวารสาร (Current Contents Database) 
    4. ฐานข้อมูลสารานุกรม 

6.2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนในห้องสมุดภาควิชา/สาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น มี
ทรัพยากรสารนิเทศ ดังนี้ 

6.2.2.1 หนังสือ 
6.2.2.1.1 ภาษาไทย   จ านวน 44 รายการ 
6.2.2.1.2 ภาษาต่างประเทศ  จ านวน 368 รายการ 

6.2.2.2 วารสาร 
6.2.2.2.1 ภาษาไทย   จ านวน 5 รายการ 
6.2.2.2.2 ภาษาต่างประเทศ  จ านวน - รายการ 

6.2.2.3 โสตทัศนวัสดุ 
6.2.2.3.1 วีดิทัศน์    จ านวน 10 รายการ 

6.2.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนในภาควิชา/สาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มีดังนี้ 
6.2.3.1 สถานที่ของภาควิชา/สาขาวิชาชีวเคมี อาคารวิทยาศาสตร์ ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 และชั้น 4 ของอาคาร

วิทยาศาสตร์ 7 (Sc.07) คณะวิทยาศาสตร์ มีพื้นที่อาคารในส่วนของภาควิชารวมทั้งสิ้นประมาณ 3 ,000 ตารางเมตร 
ประกอบด้วยห้องต่าง ๆ ดังนี้ 

  ห้องสารบรรณภาควิชา/สาขาวชิาฯ   1 ห้อง 
ห้องสมุดภาควิชา/สาขาวิชาฯ   1 ห้อง 
ห้องเรียนขนาด 40 ที่นั่ง    2 ห้อง 
ห้องประชุมที่ปรบัเป็นห้องเรียนขนาด 10 ที่นั่ง  1 ห้อง 
ห้องปฏิบัติการวิจัยอเนกประสงค์ 2 ห้อง รวม  252 ตารางเมตร 
ห้องปฏิบัติการชีวเคมีขั้นสูง 4 ห้อง รวม  348 ตารางเมตร 
ห้องปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน 1 ห้อง   162 ตารางเมตร 
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ห้องปฏิบัติการและห้องมืด 1 ห้อง    52 ตารางเมตร 
ห้องปฏิบัติการด้านพันธุวิศวกรรมในโปรคาริโอต 1 ห้อง 26 ตารางเมตร 
ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสัตว์ 1 ห้อง   26 ตารางเมตร 
ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 1 ห้อง   26 ตารางเมตร 
ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงราและยีสต์ 1 ห้อง   40 ตารางเมตร 
ห้องเย็น 1 ห้อง     15 ตารางเมตร 
ห้องเคร่ืองมือ 7 ห้อง รวม    138 ตารางเมตร 
ห้องเลี้ยงสัตว์ทดลอง 1 ห้อง   108 ตารางเมตร 
ห้องปฏิบัติการในอาคารเรือนทดลองด้านชีวเคมี 240 ตารางเมตร 
พื้นที่ส าหรับงานบริการและอ่ืนๆ รวม   1,582 ตารางเมตร 

6.2.3.2 อุปกรณ์การสอน 
อุปกรณ์ในภาควิชา/สาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทั้งกับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ได้แก่ 
Analytical balance 
Anaerobic work station 
Autoclave 
Centrifuge (Benchtop, high-speed, ultra-) 
Cell rupture  
CO2-incubator 
Deep freezer (-40oC and -80oC) 
Double distillation 
ELISA plate reader 
Electrophoresis apparatus 
Fast protein liquid chromatograph (FPLC) 
Fat content analyzer 
Fiber content analyzer 
Fluorescence microscope 
Fraction collector with UV detector 
Gas chromatograph 
Gel Doc apparatus 
High performance liquid chromatograph (HPLC) 
Hot air oven 
Hybridization oven 
Incubator 
Inverted microscope 
Isoelectric focusing apparatus 
Laminar flow 
Laminar flow (Bio - Harzard) 
Low temperature incubator with shaker 
Lyophilizer 
Magnetic stirrer with heater 
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Muffle furnace 
Phase contrast microscope 
pH meter 
Pulsed field electrophoresis 
Rotary evaporator 
Shaking incubator 
Shaking water bath 
Single distillation unit 
Spectrophotometer (UV and visible range) 
Speedvac concentration system 
Thermal cycler 
Tissue homogenizer 
Total nitrogen content analyzer 
Ultrasonicator 
UV transilluminator 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
ภาควิชา/สาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้เสนอแนะให้ส านักวิทยบริการจัดซื้อหนังสือที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชา
ชีวเคมี มีการส ารวจความต้องการสิ่งสนับการสนับการเรียนรู้ สิ่งอ านวยความสะดวก อุปกรณ์และเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการท าวิจัย และมีการตั้งงบประมาณไว้ส าหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ที่
เก่ียวข้องกับการเรียนการสอน เป็นประจ าทุกปี 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
ภาควิชา/สาขาวิชาชีวเคมี มีระบบการบันทึกการยืมเอกสาร ต ารา หนังสือ หรือวารสารอย่างเป็นระบบ มีระบบ
อบรมการใช้เครื่องมือ รวมทั้งมีระบบการลงเวลาจองใช้เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ การลงบันทึกการใช้เคร่ืองหลังการใช้
งานทุกครั้ง มีระบบแต่งตั้งอาจารย์และนักศึกษาเป็นผู้ดูแลเครื่องมือทุกเครื่อง มีการประเมินการใช้เครื่องมือ การ
จัดซื้อเครื่องมือ มีระบบการแจ้งให้อาจารย์ผู้ดูแลทราบกรณีเครื่องมือมีปัญหา เพื่อให้สามารถด าเนินการแก้ไขให้
เครื่องใช้งานได้ตามปกติภายในเวลาอันรวดเร็วที่สุดเพื่อให้กระทบต่อการเรียนและการท าวิจัยน้อยที่สุด มีระบบการ
จองห้องเพื่อท ากิจกรรมกลุ่มหรือเพื่อการเรียนการสอนเพิ่มเติม และมีการส ารวจความต้องการของนักศึกษาในด้าน
ต่างๆ ทุกปี เช่น ด้านการจัดกิจกรรม/โครงการของสาขาวิชา สิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
เพื่อเป็นข้อมูลให้ภาควิชา/สาขาวิชาตั้งงบประมาณในการจัดซื้อจัดหาเพื่อให้ตรงกับความต้องการของนักศึกษา 
 

7 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานของหลักสูตร เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อการ

ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑ์การประเมินประจ าปี 12 ตัวชี้วัดตามที่ สกอ. ก าหนด 
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หมวดที่ 8.  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
(1) การประชุมร่วมของอาจารย์ในภาควิชา/สาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอค าแนะน า ข้อเสนอแนะจาก

อาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์หรือเพื่อนร่วมงาน 
(2) การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพื่อสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนในช่วงของการเรียนแต่ละ

รายวิชา 
(3) การประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน

จากการใช้กลยุทธ์การสอนที่แตกต่างกัน 
(4) การท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
(1) การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาทุกสิ้นภาคการศึกษา ตามระบบของมหาวิทยาลัย 
(2) การประเมินการสอนของอาจารย์โดยหัวหน้าภาควิชา หรือประธานหลักสูตรหรือเพื่อนร่วมงาน ตามระบบการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของอาจารย์/พนักงานสายผู้สอน 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์ เพื่อน าข้อมูลมาทบทวนและปรับปรุงการจัดการแผนการ
เรียนการจัดการเรียนการสอน และเนื้อหารายวิชาที่อาจซ้ าซ้อน ไม่ทันสมัย ยาก/ง่ายเป็นต้น 

2.2 การประเมินหลักสูตรโดยศิษย์เก่า เพื่อติดตามผลการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาในหลักสูตร
ไปใช้ในการท างาน 

2.3 การประเมินผลโดยผู้ใช้บัณฑิต เพื่อส ารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิต เก่ียวกับ
คุณภาพของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้ 

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินผลการด าเนินงานหลักสูตรเป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑ์การประเมินประจ าปี (ภาคผนวก 8) 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 อาจารย์ประจ าวิชา อาจารย์ผู้สอนน าผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาผู้บังคับบัญชา 
และหรือเพื่อร่วมงานแล้วแต่กรณีมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ 

4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งด าเนินการทุกสิ้นปี
การศึกษามาทบทวนและวิเคราะห์พร้อมน าเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขในจุดที่มีข้อบกพร่อง ส าหรับปีการศึกษา
ถัดไป 

4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร น าผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์โดยศิษย์
เก่าและโดยผู้ใช้บัณฑิต เพื่อทบทวนและพิจารณาในการน าไปแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดใน
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก 1 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 

Mapping) 
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แผนที่การแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 
ส่วนที่ 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                        ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

กลุ่มวิชา/คุณลักษณะ
บัณฑิต 

1. ด้านคุณธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปญัญา 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และ 

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 
กลุ่มวิชาภาษา 
000 101 
ภาษาอังกฤษ 1 

                

000 102 
ภาษาอังกฤษ 2 

                

000 103 
ภาษาอังกฤษ 3 

                

000 104 
ภาษาอังกฤษ 4 

                

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
000 145  
ภาวะผู้น าและการ
จัดการ 

                

000 147  
ศาสตร์ของความสุข 

                

000 153  
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กลุ่มวิชา/คุณลักษณะ
บัณฑิต 

1. ด้านคุณธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปญัญา 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และ 

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

000 156  
พห ุวัฒนธรรม 

                

000 158  
วิถีชุมชนและการ
เรียนรู้ชุมชน 

                

000 159  
ความเป็นพลเมืองใน
สังคมประชาธิปไตย 

                

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
000 173  
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

                

000 174  
ทักษะการเรียนรู ้

                

000 175  
การคิดเชิงสร้างสรรค์
และการแก้ปัญหา 

                



มคอ. 2 

56 
 

กลุ่มวิชา/คุณลักษณะ
บัณฑิต 

1. ด้านคุณธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปญัญา 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และ 

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 
000 176 
ผู้ประกอบการ
สร้างสรรค์ 
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ผลการเรียนรู้ในตารางส าหรับวิชาศึกษาทั่วไปมีความหมาย ดังนี้ 
1.1  หมายถึง มีวินัย ตรงต่อเวลา 
1.2  หมายถึง มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม 
1.3  หมายถึง มีความซื่อสัตย์ตอ่ตนเองและสังคม 
2.1  หมายถึง สามารถแสดงออกถึงความรู้และความเชื่อมโยงสมัพันธ์กันเกี่ยวกับความเปน็พลเมืองในสังคมประชาธปิไตยกับวถิีชีวิต ชุมชนและภูมิ
ปัญญาท้องถิน่รวมทั้งมีความรู้ในหลักการเป็นผูน้ าทีด่ีในการบรหิารจัดการสถานการณท์ี่เกิดขึ้นในสังคมที่เปน็พหุวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2  หมายถึง มีความรู้ในหลักการทฤษฎีของศาสตร์เกี่ยวกับพลงังาน สิ่งแวดล้อม การเป็นผูป้ระกอบการตลอดจนเรียนรู้หลักการ
พัฒนาแนวคิดเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบเพื่อการแก้ไขปัญหาหรือใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ 
3.1  หมายถึง มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์แยกแยะประเด็นต่างๆ ในการแก้ปัญหาและการด าเนินชีวิต 
3.2  หมายถึง สามารถสังเคราะห์ความรู้ที่หลากหลายในการสร้างสรรค์ผลงาน 
3.3  หมายถึง สามารถแก้ปัญหาในการด าเนนิชวีิตและการท างานได้ 
4.1  หมายถึง มีภาวการณ์เปน็ผู้น า 
4.2  หมายถึง สามารถท างานรว่มกับผู้อื่นได้ ภายใต้ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม (ยอมรับความแตกต่าง) 
4.3  หมายถึง มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (รับผิดชอบ) 
4.4  หมายถึง มีความรัก / เอ้ืออาทรต่อสังคมและสถาบนั 
4.5  หมายถึง มีจิตอาสาและเสยีสละ 
5.1  หมายถึง สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารภาษาอังกฤษประจ าวนั 
5.2  หมายถึง สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ /คณิตศาสตร์ /วิจัยในการวิเคราะห์หรือแก้ปัญหาชีวิตประจ าวนั 
5.3  หมายถึง สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้ การประมวลความรู้และการสื่อสาร 
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ส่วนที่  2 หมวดวิชาเฉพาะ  
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ 

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รายวิชา 

 
 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 

หมวดวชิาเฉพาะ [กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ] 

SC101 001 BIOLOGY I 
               

SC101 002 BIOLOGY LABORATORY I                

SC101 003 BIOLOGY II                

SC101 004 BIOLOGY LABORATORY II 
               

SC201 001 GENERAL CHEMISTRY I                

SC201 002 GENERAL CHEMISTRY 
            LABORATORY I 

               

SC201 003GENERAL CHEMISTRY I                

SC201 004 GENERAL CHEMISTRY 
            LABORATORY II                

SC401 203 CALCULUS FOR BIOLOGICAL 
SCIENCE I 

               

SC401 204 CALCULUS FOR BIOLOGICAL 
SCIENCE II 
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ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ 

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รายวิชา 

 

 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 

SC501001 GENERAL PHYSICS I 
               

SC501002 GENERAL PHYSICS II 
               

SC501003 GENERAL PHYSICS LABORATORY I 
               

SC501004 GENERAL PHYSICS LABORATORY II 
               

SC602 003 ELEMENTARY STATISTICS 
               

MD623 328 IMMUNOLOGY 
               

หมวดวชิาเฉพาะ [กลุ่มวิชาบังคับ] 

SC202 101 ORGANIC CHEMISTRY I 
               

SC202 102 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY I 
               

SC202 103 ORGANIC CHEMISTRY II 
               

SC202 104 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY 
II 
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ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ 

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รายวิชา 

 

 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 

SC202 301 PHYSICAL CHEMISTRY 
               

SC202 401 ANALYTICAL CHEMISTRY II 
               

SC202 402 ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY 
II 

               

SC702 101 GENERAL MICROBIOLOGY 
               

SC702 102 GENERAL MICROBIOLOGY  
            LABORATORY 

               

SC812 201 STRUCTURE AND FUNCTION OF CELL 
ORGANELLES                

SC813 305 BIOCHEMISTRY                 

SC813 306 BIOCHEMISTRY LABORATORY                 

SC813 315 BIOCHEMICAL TECHNIQUES 
               

SC813 316 BIOCHEMICAL TECHNIQUE 
LABORATORY 

                

SC813404 BIOMOLECULES AND METABOLISM 
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ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ 

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รายวิชา 

 

 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 

SC813405 CELLULAR AND MOLECULAR  
               BIOCHEMISTRY 

                

SC813 451 GENETIC ENGINEERING                 

SC813 452 GENETIC ENGINEERING LABORATORY                 

SC813 761 BIOCHEMICAL SEMINAR I                 

SC813 762 BIOCHEMICAL SEMINAR II                 

SC813 773 RESEARCH PROJECT I                 

SC813 774 RESEARCH PROJECT II                 

SC813 785 CO-OPERATIVE EDUCATION IN 
BIOCHEMISTRY 

                

หมวดวชิาเฉพาะ [กลุ่มวิชาเลือก] 

SC002001ORIENTATION TO CO-OPERATIVE 

EDUCATION FOR SCIENCE 

STUDENTS 
                

SC112 501 ELEMENTARY GENETICS 
                

SC112 502 ELEMENTARY GENETICS 
LABORATORY 

                

SC713 501 AQUATIC MICROBIOLOGY 
                



มคอ. 2 

62 
 

SC713 502AQUATIC MICROBIOLOGY 
LABORATORY 

                

SC714 307MICROBIAL ENZYME 
                

SC714 309MICROBIAL BIOFUEL 
                

SC813 304 FUNDAMENTAL BIOPHYSICS 
                

SC813 428 PLANT BIOCHEMISTRY                 

SC813 430 FOOD BIOCHEMISTRY 
                

SC813 433 PRACTICAL TRAINING IN 
BIOCHEMISTRY 

                

SC813 434 NUTRITIONAL BIOCHEMISTRY 
                

SC813 435 NUTRITIONAL BIOCHEMISTRY 
LABORATORY 

                

SC813 442 AGRICULTURAL AND INDUSTRIAL 
BIOCHEMISTRY 

                

SC813 443 ENGLISH FOR BIOCHEMISTRY 
STUDENT 

                

SC813 444 TECHNIQUES IN APPLIED 
BIOCHEMISTRY 

                

SC814 441 INTRODUCTION TO BIONANO 
TECHNOLOGY 

                

 
ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านของหลักสูตรสาขาวิชาชีวเคมี ในหมวดวิชาเฉพาะ มีความหมายดังนี้ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 สามารถจัดการปัญหาในการปฎิบัติตามจรรยาบรรณวิชาการและหรือวิชาชีพ และเป็นผู้น าหรือมีส่วนริเริ่มในการทบทวนและวินิจฉัยปัญหาทางจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ
ได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 
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1.2 มีภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฎิบัติตามกรอบคุณธรรมและจริยธรรมของบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ การมีวินัย ซื่อสัตย์  รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
เข้าใจในความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคม เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

1.3 มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ 
2. ด้านความรู ้

2.1 มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
2.2 มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ในสาขาวิชาชีวเคมีสามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาการ/วิชาชีพในสถานการณ์ต่างๆได้ 
2.3 มีความรู้ความเข้าใจในพฒันาการใหม่ๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาความรู้ใหม่หรือการปฏิบัติงานในสาขาวชิาการหรือวิชาชพีในปัจจุบนัและการ

เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
2.4 ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบตัิ กฎระเบียบ ข้อบังคับในสาขาวิชาชีพ ที่เปลีย่นแปลงตามสถานการณ์ 

3. ด้านทักษะทางปญัญา 
(4) มีทักษะในการจัดการประมวลความคิดอย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการพัฒนาความรู้ และการแก้ปัญหาทางวิชาการได้อย่าง

สร้างสรรค์ 
(5) สามารถคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ของตนในการแก้ปัญหาการท างาน รวมทั้งสามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหาทางชีวเคมีได้ 
(6) สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ และเป็นระบบ 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีภาวะผู้น า รับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นในการจัดการข้อโต้แย้งหรือปัญหาทางวิชาการได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพื่อเพิ่มพูน

ประสิทธิภาพการท างานของกลุ่ม 
4.2 ตระหนักในความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดีสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับความส าคัญได้ 
4.3 มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ รวมทั้งวางแผนพัฒนาและปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการท างานระดับสูงได้ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 มีความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์หรือกระบวนการวจิัยในการคิดวิเคราะห์หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันและในการปฏิบัติงานในสาขา

วิชาชีพได ้
5.2 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และการสรา้งสรรค์ผลงานทางวิชาการในรปูแบบตา่งๆ เพื่อ

ประโยชน์ในการศึกษาในสาขาวชิาการ/วิชาชีพได ้
5.3 มีความสามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทัง้ปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบสื่ออย่างเหมาะสม 
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ภาคผนวก  2 
ประวัติผลงานทางวิชาการและภาระงานสอนของอาจารย์ประจ าหลักสตูรและอาจารย์ประจ า 
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ประวัติอาจารย์ 
1. นางสมปอง คล้ายหนองสรวง 

1. ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ศาสตราจารย ์
2. ประวัติการศึกษา 
   ระดับ  ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)  ชื่อสถาบัน, ประเทศ  ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาตร ี วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)  มหาวิทยาลยัขอนแก่น  2533  
ปริญญาโท วท.ม. (ชีวเคมี)   มหาวิทยาลยัมหิดล   2539 
ปริญญาเอก Ph.D.(Biochemistry)  Kyushu Tokai University,Japan 2545  
3. ผลงานทางวิชาการ 
 3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน 

สมปอง คล้ายหนองสรวง. 2558. เอกสารค าสอน เปปไทด์ต้านจุลชีพในสัตว์เลื้อยคลาน ภาควิชาชีวเคมี 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 202 หน้า   

สมปอง ธรรมศิริรักษ์. 2550. เอกสารค าสอน โครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีน .ภาควิชาชีวเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 188 หน้า 

สมปอง ธรรมศิริรักษ์. 2549. เอกสารค าสอน นิวคลิโอไทด์เมแทบอลิซึม. ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 45 หน้า 

 3.2  งานวิจัย 
Anwised, P., Jangpromma, N., Temsiripong, T., Patramanon, R., Daduang, S., Jitrapakdee, S., 

Araki, T., Klaynongsruang, S. (2016) .Cloning, expression, and characterization of 
Siamese crocodile (Crocodylus siamensis) hemoglobin from Escherichia coli and 
Pichia pastoris. Prot. J.35: 256-268. 

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

Jangpromma, N., Preecharram, S., Srilert, T., Maijaroen, S., Mahakunakorn, P., Nualkaew, N.,  
Daduang, S., Klaynongsruang, S. (2016). In vitro and in vivo wound healing properties 
of plasma and serum from Crocodylus siamensis blood. J. Microbiol. Biotechnol. 26: 
1140-1147. 

Maijaroen, S., Anwised, P., Klaynongsruang, S., Daduang, S., Boonmee, A. (2016). Comparison 
of recombinant α -hemoglobin from Crocodylus siamensis expressed in different 
cloning vectors and their biological properties.Prot. Expr. Purif. 118: 55–63. 

Rungsa, P., Incamnoi, P., Sukprasert, S., Uawonggul, N., Klaynongsruang, S., Daduang, J.,  
Patramanon, R., Roytrakul, S., Daduang, S. (2016). Comparative proteomic analysis of 
two wasps venom, Vespa tropica and Vespa affinis. Toxicon 119: 159-167.  

Somboonpatarakun, C., Shinya, S., Kawaguchi, Y., Araki, T., Fukamizo, T., Klaynongsruang, S. 
(2016). A goose-type lysozyme from ostrich (Struthio camelus) egg white: multiple 
roles of His101 in its enzymatic reaction. Biosci. Biotechnol. Biochem. 80: 264-272. 

3.3 บทความทางวิชาการ 
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ปรียานนัท์ อันวิเศษ จินดา จนัดาเรือง ทัย กาบบัว สมปอง ธรรมศิริรักษ์.(2553)ฮีโมโกลบนิจระเข้: การ
น าไปใชป้ระโยชน ์(Application of crocodile hemoglobin). KKU Sci. J. 38: 303-312. 

นวลใย ญารักษา สมปอง ธรรมศิริรักษ์.(2553) เปปไทด์ท าลายเชื้อแบคทีเรีย : ยาปฏิชีวนะทางเลือกใหม่
(Antimicrobial peptides (AMPs) : Alternative Antibiotics).KKU Sci. J. 38: 143-153. 

สมปอง ธรรมศิริรักษ์.(2551) เลือดจระเข้ สารสกัดท าลายเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราที่ก่อโรคในคน. วารสาร 
E-Journal ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 16: 4-6. 

4.  ประสบการณ์การสอนระดบัอุดมศึกษา 19 ป ี
5.  ภาระงานสอน 
 5.1 ระดับปริญญาตร ี

318 315 Biochemistry Techniques 
318 316 Biochemistry Techniques Laboratory 
318 402 Intensive Biochemistry I 
318 494 Research Project I 
318 491 Biochemical Seminar I    
318 492 Biochemical Seminar II 
318 499 Research Project II 

 5.2 ระดับปริญญาโท และระดบัปริญญาเอก 
318 701 Biochemistry for Graduate Study I  
318 713 Biochemistry Techniques for Graduate Study 
318 714 Laboratory in Biochemistry Techniques for Graduate Study 
318 715 Advanced Biochemical Techniques 
318 716 Laboratory in Advanced Biochemical Techniques  
318 733 Protein Structure and Function 
318 891Research Skill in Biochemistry 
318 881, 318 882, 318 883, 318 884 Seminar in Biochemistry I – IV  
318 898, 318 899 Thesis   
318 990, 318 991, 318 992, 318 993,  318 994, 318 995 Seminar in Biochemistry for Ph.D program I - 
VI 
318 997, 318 998  Dissertation
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2. นายธนเศรษฐ์ เสนาวงศ์ 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ 
 รองศาสตราจารย ์
2. ประวัติการศึกษา 
   ระดับ  ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)   ชื่อสถาบัน, ประเทศ            ปี พ.ศ. ที่จบ 
   ปริญญาตร ี วิทยาศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลยัขอนแก่น  2535 
(เทคนิคการแพทย)์ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
   ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   มหาวิทยาลยัมหิดล   2541 

(อณูพันธุศาสตร์-พันธุวิศวกรรมศาสตร์) 
(หลักสูตรนานาชาต)ิ 

   ปริญญาเอก Doctor of Philosophy    Oregon State University, USA 2547 
 (Molecular and Cellular Biology) 

Training Institute Yearscompleted 
Post Doctorate (Cancer Biology) University of California, San Francisco, U.S.A. May 2006- Apr 2007 
3.  ผลงานทางวิชาการ 
 3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน 

ธนเศรษฐ์ เสนาวงศ์. 2557. หนังสือ การถ่ายแบบดีเอ็นเอและการแสดงออกของยีน, ขอนแก่น: คลังนานา
วิทยา, ISBN 978-616-374-581-1 

 3.2  งานวิจัย 
Saenglee, S., Jogloy, S., Patanothai, A., Leid, M., Senawong, T. (2016). Cytotoxic effects of 

peanut phenolics possessing histone deacetylase inhibitory activity in breast and 
cervical cancer cell lines. Pharmacol. Rep. In press. 

Saenglee, S., Jogloy, S., Patanothai, A., Senawong, T. (2016). Cytotoxic effects of peanut 
phenolic compounds possessing histone deacetylase inhibitory activity in human 
colon cancer cell lines. Turk. J. Biol. In press.DOI: 10.3906/biy-1601-23. 

Prompipak, J., Senawong, T., Jokchaiyaphum, K., Siriwes, K., Nuchadomrong, S., Laha, T., 
Sripa, B., Senawong, G. (2016).Characterization and localization of Opisthorchis 
viverrini fructose-1,6-bisphosphate aldolase. Parasitol. Int. Inpress. DOI: 
10.1016/j.parint.2016. 06.001.  

Aninbon, C., Jogloy. S., Vorasoot. N., Patanothai, A., Nuchadomrong, S., Senawong, T. (2016). 
Effect of end of season water deficit on phenolic compounds in peanut genotypes 
with different levels of resistance to drought. Food Chem. 196: 123-129. 

Aninbon, C., Jogloy, S., Vorasoot, N., Patanothai, A., Nuchadomrong, S., Senawong, T., 
Holbrook, C.C., Patanothai, A. (2016). Effect of mid season drought on phenolic 
compounds in peanut genotypes with different levels of resistance to drought. Field 
Crop. Res.187: 127-134.  

Asgar, Md. A., Senawong, G., Sripa, B., Senawong, T. (2016). Synergistic anticancer effects 
of cisplatin and histone deacetylsae inhibitors (SAHA and TSA) on 
cholangiocarcinoma cell lines. Int. J. Oncol. 48: 409-420.  
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Chuenchom, P., Swatsitang, P., Senawong, T., Jogloy, S. (2016). Antioxidant capacity and 
phenolic content evaluation on peanut skins from 3 peanut types. Chiang Mai J. Sci. 
43: 1177-1191.  

Chaithongyot, S., Asgar, A., Senawong, G., Yowapuy, A., Lattmann, E., Sattayasai, N., 
Senawong, T. (2015). Anticancer effects of Curcuma C20-dialdehyde against colon 
and cervical cancer cell lines. Asian Pac. J. Cancer Prev. 16: 6513-6519.  

Khaopha, S., Jogloy, S., Patanothai, A., Senawong, T. (2015). Histone deacetylase inhibitory 
activity of peanut testa extracts against human cancer cell lines. J. Food. Biochem. 
39: 263-273. 

Senawong, T., Wongphakham, P., Saiwichai, T., Phaosiri, C., Kumboonma, P. (2015). Histone 
deacetylase inhibitory activity of hydroxycapsaicin, a synthetic derivative of 
capsaicin, and its cytotoxic effects against human colon cancer cell lines. Turk. J. 
Biol. 39: 370-379.  

 3.3  บทความทางวิชาการ 
ธนเศรษฐ์ เสนาวงศ์ (2549) ความเครียดของเซลล์ที่เกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันเป็นปัจจัยที่มีผลต่อ

กระบวนการแก่ตัวของเซลล์. วารสารวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์. 60: 40-48. 

4.  ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา   18ปี 
5.  ภาระงานสอน 
 5.1 ระดับปริญญาตร ี

318 305 Biochemistry 318 491 Biochemical Seminar I  
318 306 Biochemistry Laboratory 318 492 Biochemical Seminar II 
318 403 Intensive Biochemistry II318 494 Research Project I  
318 451 Genetic Engineering318 499 Research Project II  
318 452 Genetic Engineering Laboratory  

 5.2 ระดับปริญญาโท และระดบัปริญญาเอก 
318 702 Biochemistry for Graduate Study II  
318 715 Advanced Biochemical Techniques 
318 716 Laboratory in Advanced Biochemical Techniques  
318 735 Biochemistry and Biology of Cancer 
318 891Research Skill in Biochemistry 
318 881, 318 882, 318 883, 318 884 Seminar in Biochemistry I – IV  
318 898, 318 899 Thesis   
318 990, 318 991, 318 992, 318 993, 318 994, 318 995 Seminar in Biochemistry for Ph.D program I - 
VI 
318 997, 318 998 Dissertation  
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3. นางสาวยานี  ตรองพาณิชย์ 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ 
 รองศาสตราจารย ์
2. ประวัติการศึกษา 
   ระดับ  ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ  ปี พ.ศ. ที่จบ 
   ปริญญาตร ี พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลยัขอนแก่น  2534 
   ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล    2539 

            (ชีวเคมี) 
   ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Kochi University, Japan  2545 

            (Biochemistry) 
3.  ผลงานทางวิชาการ 
 3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน 

ยานี ตรองพาณิชย์. 2554. ต ารา ชีวโมเลกุล:โครงสร้างและหน้าที่, ขอนแก่น: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, ISBN 978-616-223-112-4  

ยานี ตรองพาณิชย์. 2552. เอกสารค าสอน ทุพโภชนาการ ภาควิชาชวีเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 32 หน้า 

ยานี ตรองพาณิชย์. 2551. เอกสารค าสอน ชีวเคมีของเลือด ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 35 หน้า 

 3.2  งานวิจัย 
ยานี ตรองพาณิชย์. อนุสทิธิบัตร เลขที่ 11149 เรื่อง กรรมวิธีการแยกวิตามินบีหกจากอาหารเลี้ยงเชื้อ ออก

เมื่อ  29 มกราคม 2559 
ยานี ตรองพาณิชย์. อนุสทิธิบัตร เลขที่ 4919 เร่ือง วิธีการวัดปริมาณวิตามินบีหกด้วยวิธีทางจุลชีววิทยา

บนอาหารแข็ง ออกเมื่อ 4 มิถุนายน 2552  
Sangsai, A., Moosophon, P., Trongpanich, Y. (2016). Purificationofpyridoxamine and 

pyridoxamine 5-phosphate from culture broth of Rhizobium sp. 6.1C1. Walailak 
J. Sci. & Tech. In press. 

Meenongwa, A., Brissos, R.F., Soikum, C., Chaveerach, P., Gamez, P., Trongpanich, Y,  
Chaveerach, U. (2015). DNA-interacting and biological properties of copper(II) 
complexes from amidino-O-methylurea. New J. Chem. 39: 664-675. 

Anutrakulchai, C., Phloysungwarn, R., Senamontri, S., Phimwapi, S., Piadang, N., 
Trongpanich, Y. (2011).Improvement of vitamin B6 production from Rhizobium sp. 
6.1C1 by random mutation. KKU Res. J. 16: 911-918. 

Anutrakunchai, C., Niamsanit, S., Wangsomnuk P Preeya and Trongpanich Y. (2010).Isolation 
and characterization of vitamin B6-producing thermophilic bacterium, Geobacillus 
sp. H6a. J. Gen. Appl. Micro. 56: 273-279.  

Chaveerach, U., Meenongwa, A., Trongpanich, Y., Soikum, C., Chaveerach, P. (2010). DNA 
binding and cleavage behaviors of copper (II) complexes with amidino-O-
methylurea and N-methylphenyl-amidino-O-methylurea, and their antibacterial 
activities. Polyhedron 29: 731-738.  
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Anutrakunchai, C., Niamsanit, S., Trongpanich, Y. (2010). Expression profiling and 
functional analysis of a Pdx1 and Pdx2 gene encoding PLP synthase from 
Geobacillus sp. H6a. KKU Sci. J. 38: 208-220. 

Siri, S., Kaewjumpol, G., Trongpanich, Y., Maensiri, S. (2007). Single and composite 
electrospun PCL and PLCG fibers and their biological properties. Inter. J. Elec. Nano. 
Appli.1: 29-40. 

3.3 บทความทางวิชาการ 
ยานี ตรองพาณิชย์ (2546) การสังเคราะห์วิตามินบีหกโดยเชื้อจุลินทรีย์ วารสารวิทยาศาสตร์ของสมาคม

วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์.57: 49-53.  
4.  ประสบการณ์การสอนระดบัอุดมศึกษา   15 ปี 
5.  ภาระงานสอน 
 5.1 ระดับปริญญาตร ี

318 305 Biochemistry   
318 306 Biochemistry Laboratory  
318 315 Biochemistry Techniques 
318 316 Biochemistry Techniques Laboratory 
318 402 Intensive Biochemistry I 
318 491 Biochemical Seminar I    
318 492 Biochemical Seminar II 
318 494 Research Project I 
318 499 Research Project II 

 5.2 ระดับปริญญาโท และระดบัปริญญาเอก 
318 701 Advanced Biochemistry 
318 713 Biochemistry Techniques for Graduate Study 
318 714 Laboratory in Biochemistry Techniques for Graduate Study 
318 715 Advanced Biochemical Techniques 
318 716 Laboratory in Advanced Biochemical Techniques  
318 891Research Skill in Biochemistry 
318 881, 318 882, 318 883, 318 884 Seminar in Biochemistry I – IV  
318 898, 318 899 Thesis   
318 990, 318 991, 318 992, 318 993,  318 994, 318 995 Seminar in Biochemistry for Ph.D program I - 
VI 
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4. นางกุลศิริ เสนาวงศ์ 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
2. ประวัติการศึกษา 
   ระดับ  ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)   ชื่อสถาบัน, ประเทศ  ปี พ.ศ. ที่จบ 
   ปริญญาตร ี วิทยาศาสตรบัณฑิต   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  2540 

 (พันธุศาสตร)์ 
   ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   มหาวิทยาลยัมหิดล  2543 

(อณูพันธุศาสตร์-พันธุวิศวกรรมศาสตร์) 
(หลักสูตรนานาชาต)ิ 

   ปริญญาเอก ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต   มหาวิทยาลยัมหิดล  2549 
 (อณูพันธุศาสตร์-พันธุวิศวกรรมศาสตร์) 
 (หลักสูตรนานาชาต)ิ 

  Training Institute Yearscompleted 
  Post Doctorate (Molecular Parasitology)         Khon Kaen University, Thailand April 2008 - Jan 2011 
3.  ผลงานทางวิชาการ 
 3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน 

กุลศิริ เสนาวงศ์. 2558. เอกสารประกอบการสอน พันธุวิศวกรรมขั้นสูงในเซลล์โพรแคริโอต. ภาควิชา
ชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 65 หน้า 

 3.2  งานวิจัย 
Prompipak, J., Senawong, T., Jokchaiyaphum, K., Siriwes, K., Nuchadomrong, S., Laha, T., Sripa, 

B., Senawong, G. (2016). Characterization and localization of Opisthorchis viverrini 
fructose-1,6-bisphosphate aldolase.Parasitol Int. (In press). 

Asgar, MA., Senawong, G., Sripa, B.,Senawong, T. (2016). Synergistic anticancer effects of 
cisplatin and histone deacetylase inhibitors (SAHA and TSA) on cholangiocarcinoma 
cell lines. Int. J. Oncol. 48: 409-420. 

Chaithongyot, S., Asgar, A., Senawong, G., Yowapuy, A., Lattmann, E., Sattayasai, N., 
Senawong, T. (2015). Anticancer effects of curcuma C20-dialdehyde against colon 
and cervical cancer cell lines. Asian Pac. J. Cancer Prev. 16: 6513-6519. 

Senakoon, W., Nuchadomrong, S., Chiou, RY., Senawong, G., Jogloy, S., Songsri, P., Patanothai, 
A. (2015). Identification of peanut seed prolamins with an antifungal role by 2D-GE 
and drought treatment. Biosci. Biotech. Biochem. 79: 1771-1778. 

Siripipatthana, P., Phaonakrop, N., Roytrakul, S., Senawong, G., Mudalige-Jayawickrama, RG., 
Sattayasai, N. (2015). The first trimeric Galanthus nivalis agglutinin-related lectin of 
Orchidaceae was found in Dendrobiumpendulum: purification, characterization, 
and effects of stress factors. Plant Cell Rep. 34: 1253-1262. 

Asgar, A., Senawong, G., Sripa, B., Senawong, T. (2015). Scopoletin potentiates the 
anticancer effects of cisplatin against cholangiocarcinoma cell lines. Bangladesh J. 
Pharmacol. 10: 69-77. 

Senawong, T., Khaopha, S., Misuna, S., Bunyatratchata, W., Sattayasai, N., Senawong, G., 
Surapaitoon, A., Sripa, B. (2014). Histone deacetylase inhibitory activity and 
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antiproliferative activity of the cultured medium of Aspergillus niger strain TS1. 
Chiang Mai J. Sci. 41: 981-991.  

Siripipatthana, P., Phaonakrop, N., Roytrakul, S., Senawong, G., Bunyatratchata, W., Mudalige-
jayawickrama, RG., Sattayasai, N. (2014). Genetic differences between Dendrobium 
chrysotoxum native to northeastern and northern regions of Thailand based on 
Galanthus nivalis agglutinin-related lectins and internal transcribed spacer regions 
of ribosomal DNA.Pakistan J. Bot. 46: 1561-1572. 

 3.3  บทความทางวิชาการ : - 
4.  ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา   6  ปี 
5.  ภาระงานสอน 
 5.1 ระดับปริญญาตร ี

318 305 Biochemistry318 491 Biochemical Seminar I 
318 306 Biochemistry Laboratory318 492 Biochemical Seminar II 
318 315 Biochemistry Techniques318 494 Research Project I 
318 316 Biochemistry Techniques Laboratory318 499 Research Project II 
318 403 Intensive Biochemistry II 
318 451 Genetic Engineering 
318 452 Genetic Engineering Laboratory 

 5.2 ระดับปริญญาโท และระดบัปริญญาเอก 
318 701 Biochemistry for Graduate Study I  
318 702 Biochemistry for Graduate Study II 
318 713 Biochemistry Techniques for Graduate Study 
318 714 Laboratory in Biochemistry Techniques for Graduate Study 
318 715 Advanced Biochemical Techniques 
318 716 Laboratory in Advanced Biochemical Techniques  
318 722 Integrated Biochemistry 
318 724 Advanced Genetic Engineering in Prokaryotic Cells 
318 731 PCR Technology 
318 881, 318 882, 318 883, 318 884 Seminar in Biochemistry I – IV  
318 898, 318 899 Thesis   
318 990, 318 991, 318 992, 318 993,  318 994, 318 995 Seminar in Biochemistry for Ph.D program I - 
VI 
318 997, 318 998  Dissertation 
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5. นายคมศร ลมไธสง 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
2. ประวัติการศึกษา 
    ระดับ  ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)       ชื่อสถาบัน, ประเทศ            ปี พ.ศ. ที่จบ                                            
    ปริญญาตร ี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชวีเคมี)  มหาวิทยาลยัขอนแก่น      2539 
    ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Biochemistry)  Reading University, UK            2544                     
3.  ผลงานทางวิชาการ 
 
 3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน : - 
 3.2  งานวิจัย 

คมศร ลมไธสง และคณะ. อนุสิทธิบัตร เลขที่ 11381 เร่ือง กรรมวิธีการสกัดไลโคปีนจากเยื่อหุ้มเมล็ดฟัก
ข้าว ออกเมื่อ 28 มีนาคม 2559 

Tuckprakhon, U., Lomthaisong, K., Daduang, S., Lomthaisong, K. (2016). Preliminary study 
of alpha-globin mRNA as a molecular tool for age estimation of human bloodstains. 
Walailak J. Sci. & Tech. 13: 281-290.  

Khueychai, S., Jangpromma, N., Daduang, S., Jaisil, P., Lomthaisong, K., Dhiravisit, A., 
Klaynongsruang, S. (2015). Comparative proteomic analysis of leaves, leaf sheaths, 
and roots of drought-contrasting sugarcane cultivars in response to drought 
stress.Acta Physiologiae. Plantarum. 37: 16- 19.  

Poothawan, T.,Lomthaisong, K. (2015). Analysis of chitin, chitosan, and optimization for 
carotenoids extraction yield with rice bran oil from Thai fairy shrimp. Chaing Mai J. 
Sci. 42: 918-929.   

Junpatiw, A., Lertrat, K., Lomthaisong, K., Tangwongchai, R. (2013). Effects of steaming, 
boiling and frozen storage on carotenoid contents of various sweet corn cultivars. 
Inter. Food Res. J. 20: 2219-2225. 

Khampas, S., Lertrat, K., Lomthaisong, K., Suriharn, B. (2013). Variability in phytochemicals 
and antioxidant activity in corn at immaturity and physiological maturity stages. 
Inter. Food Res. J. 20: 3149-3157. 

Dararat, W., Lomthaisong, K., Sanoamuang, L.-O. (2012). Biochemical composition of three 
species of fairy shrimp (Branchiopoda: Anostraca) from Thailand. J. Crustacean Biol. 
32: 81-87. 

Jangpromma, N., Kitthaisong, S., Lomthaisong, K., Daduang, S., Jaisil, P., Thammasirirak, S. 
(2010). A proteomics analysis of drought stress-responsive proteins as biomarker for 
drought-tolerant sugarcane cultivars.  American J. Biochem. Biotech. 6: 89-102. 

Wanthong, A., Thammasirirak, S., Lomthaisong, K. (2008). Protein profiles of adrenal gland 
of neonatal rat treated. African J. Biochem. Res. 2: 184-191. 

 3.3  บทความทางวิชาการ : - 
4.  ประสบการณ์การสอนระดบัอุดมศึกษา   16 ปี 
5.  ภาระงานสอน 
 5.1 ระดับปริญญาตร ี
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318 305 Biochemistry   
318 306 Biochemistry Laboratory  
318 315 Biochemistry Techniques 
318 316 Biochemistry Techniques Laboratory 
318 402 Intensive Biochemistry I 
318 403 Intensive Biochemistry II 
318 435 Nutritional biochemistry laboratory 
318 491 Biochemical Seminar I    
318 492 Biochemical Seminar II 
318 494 Research Project I 
318 499 Research Project II 

 5.2 ระดับปริญญาโท และระดบัปริญญาเอก 
318 701 Biochemistry for Graduate Study I 
318 702 Biochemistry for Graduate Study II 
318 713 Biochemistry Techniques for Graduate Study 
318 714 Laboratory in Biochemistry Techniques for Graduate Study 
318 715 Advanced Biochemical Techniques 
318 716 Laboratory in Advanced Biochemical Techniques  
318 891Research Skill in Biochemistry 
318 881, 318 882, 318 883, 318 884 Seminar in Biochemistry I – IV  
318 898, 318 899 Thesis   
318 990, 318 991, 318 992, 318 993,  318 994, 318 995 Seminar in Biochemistry for Ph.D program I - 
VI 

      318 997, 318 998  Dissertation 
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6. นายประสาร  สวัสดิ์ซิตัง 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
2. ประวัติการศึกษา 
   ระดับ  ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)      ชื่อสถาบัน, ประเทศ             ปี พ.ศ. ที่จบ 
   ปริญญาตร ี วิทยาศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่          2526 
                        (วิทยาศาสตร์และเทคโน- 
                        โลยีการอาหาร)        
   ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลยัมหิดล   2529 
                        (โภชนศาสตร์)  
   ปริญญาเอก Doctor of Philosophy       University of Nottingham, UK      2543 

          (Nutritional Biochemistry)      
3.  ผลงานทางวิชาการ 
 3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน 

ประสาร  สวัสดิ์ซิตัง. 2544. เอกสารประกอบการสอน ปฏิกิริยาการเกิดสีน้ าตาลในอาหาร ภาควิชาชีวเคมี 
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 54 หน้า 

ประสาร  สวัสดิ์ซิตัง. 2543. เอกสารประกอบการสอน โภชนาการส าหรับการออกก าลังกายและการเล่น
กีฬา ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  33 หน้า  

ประสาร  สวัสดิ์ซิตัง. 2543. เอกสารประกอบการสอน อนุมูลอิสระในระบบของสิ่งมีชีวิต ภาควิชาชีวเคมี 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  31 หน้า 

 3.2  งานวิจัย 
Chuenchom, P., Swatsitang, P., Senawong, T., Jogloy, S. (2016). Antioxidant capacity and 

phenolic content evaluation on peanut skins from 3 peanut types. Chiang Mai J. Sci. 
43: 123-137. 

Phosri, S., Mahakunakorn, P., Lueangsakulthai, J., Jangpromma, N., Swatsitang, P., Daduang, 
S., Dhiravisit, A., Thammasirirak, S. (2014). An Investigation of antioxidant and 
antiinflammatory activities from blood components of crocodile (Crocodylus 
siamensis). Protein J.33: 484–492. 

Singkham, N., Jogloy, S., Kesmala, T., Swatsitang, P., Jaisil, P., Puppala, N. (2010). Genotypic 
variability and genotype by environment interactions in oil and fatty acids in high, 
intermediate, and low oleic acid peanut genotypes. J. Agric. Food Chem. 58: 6257-
6263. 

Singkham, N., Jogloy, S., Kesmala, T., Swatsitang, P., Jaisil, P., Puppala, N., Patanothai, A. 
(2010). Estimation of heritability by peanut-offspring regression for high-oleic acid 
in peanut. Asian J. Plant Sci. 9: 358-363. 

Vichapong, J., Sookserm, M., Srijesdaruk, V., Swatsitang, P.,  Srijaranai, S. (2010). High 
performance liquid chromatographic analysis of phenolic compounds and their 
antioxidant activities in rice varieties. LWT-Food Sci. Technol. 43: 1325-1330. 

Benjapak, N., Swatsitang, P., Tanpanich, S. (2009). Determination of  antioxidant capacity 
and nutritive values of Pak-Wanban (Sauropus androgynus L. Merr.). KKU Science J. 
36: 279-289. 
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Swatsitang, P., Wonginyoo, R. (2008). Antioxidant capacity of vegetable juices. KKU Science 
J. 36: 83-94. 

Misuna, S., Swatsitang, P., Jogloy, S. (2008).Fatty acids content and antioxidant capacity 
of peanut. KKU Science J. 36: 64-74. 

Tianpech, N., Swatsitang, P., Tanpanich, S. (2008). Antioxidant capacity and nutritional 
values of Pak-Wanpa (Melientha suavis Pierre.). KKU Science J. 36: 75-82. 

 3.3  บทความทางวิชาการ 
ประสาร  สวัสดิ์ซิตงั (2540) Dietary antioxidants. วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 25: 193-200.  
ประสาร  สวัสดิ์ซิตงั (2538) การเกิดสีน้ าตาลของอาหารและการควบคุมป้องกัน.อาหาร 25:160-169. 
ประสาร สวัสดิ์ซิตัง (2538) การปรับปรุงคุณภาพอาหารดว้ยสารประกอบฟอสเฟต.วารสารวิทยาศาสตร ์

มข. 23:76-80. 
4.  ประสบการณ์การสอนระดบัอุดมศึกษา 23 ปี 
5.  ภาระงานสอน 
 5.1 ระดับปริญญาตร ี

318 305 Biochemistry   
318 306 Biochemistry Laboratory  
318 315 Biochemistry Techniques 
318 316 Biochemistry Techniques Laboratory 
318 403 Intensive Biochemistry II 
318 430 Food Biochemistry 
318 434 Nutritional Biochemistry    
318 435 Nutritional Biochemistry Laboratory 
318 491 Biochemical Seminar I    
318 492 Biochemical Seminar II 
318 494 Research Project I 
318 499 Research Project II 

 5.2 ระดับปริญญาโท และระดบัปริญญาเอก 
318 722 Integrated Biochemistry  
318 881, 318 882, 318 883, 318 884 Seminar in Biochemistry I – IV  
318 898, 318 899 Thesis 
318 911 Research Project   
318 990, 318 991, 318 992, 318 993,  318 994, 318 995 Seminar in Biochemistry for Ph.D program I - 
VI 
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7. นางสาวปวีณา พงษ์ดนตรี 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
2. ประวัติการศึกษา 

ร ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)  ชื่อสถาบัน, ประเทศ   ปี พ.ศ.ที่จบ 

อนุปริญญา  อนุปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  
(เคมีวิเคราะห์) 

สถานศึกษาเคมีปฏบิัติ  
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

2529 

ปริญญาตร ี  วิทยาศาสตรบัณฑิต 
 (ชีวเคมี)  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย   2532 

ปริญญาโท  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(ชีวเคมี)  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  2536 

ปริญญาเอก  Doctor of Philosophy John Innes Centre, 
University of East Anglia, UK  

2543 

ประกาศนียบัตร Bioindustry Japanese Bioindustry Association  
and JICA, Japan 

2544 

ประกาศนียบัตร Industrial Biotechnology German Research Centre  
and InWent, Germany   

2548 

3.  ผลงานทางวิชาการ 
 3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน 

ปวีณา พงษ์ดนตรี.  2558. เอกสารประกอบการสอน กรดอะมิโนและโปรตีน และ นิวคลีโอไทด์และกรดนิว
คลีอิค, ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 84 หน้า 

ปวีณา พงษ์ดนตรี. 2558. เอกสารประกอบการสอน องค์ประกอบไซโตพลาสซึมและหน้าที่, ภาควิชาชีวเคมี 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 100 หน้า 

ปวีณา พงษ์ดนตรี. 2555. หนังสือ คู่มือปฏิบัติการชีวเคมี (ฉบับปรับปรุงใหม่ 2555 ครั้งที่ 2) บรรณาธิการ: 
ปวีณา พงษ์ดนตรี, ขอนแก่น: ขอนแก่นการพิมพ์, ISBN 978-616-718-384-8 

 3.2  งานวิจัย 
Timabud, T., Yin, X., Pongdontri, P., Komatsu, S. (2016). Gel-free/label-free proteomic 

analysis of developing rice grains under heat stress.  J. Proteo. 133: 1-19. 
Timabud, T., Sanitchon, J., Pongdontri, P. (2013). A modified ferrous oxidation-xylenol 

orange assay for lipoxygenase activity in rice grains. Food Chem. 141: 2405-2411. 
Srivong, P., Wangsomnuk, P., Pongdontri, P. (2008). Characterization of a fragrant gene and 

enzymatic activity of betaine aldehyde dehydrogenase in aromatic and 
nonaromatic Thai rice cultivars. KKU Science J. 36: 290-301. 

Promviyo. A., Saenprom, K., Pongdontri, P., Wangsomnuk, P (2006). Comparison of  Khao 
Dok Mali 105 rice grains from organic and conventional farmings in Northeastern 
Thailand.  Laos J.  Appl. Sci.  1 : 260-265.  

Chuamuangphan, B., Wongphathanakul, W., Jampamjanya, T., Pongdontri, P. (2006). Effect 
of chicken feed and fish feed on chemical compositions of farmed Thonglai cricket 
(Gryllus sp.). Laos J.  Appl. Sci.  1 : 329-325. 
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Promviyo. A., Saenprom, K., Pongdontri, P., Wangsomnuk, P. (2006). Comparison of Khao 
Dok Mali 105 rice grains from orgnic and conventional farmings in Northeastern 
Thailand.  Laos J.  Appl. Sci. 1 : 260-265. 

3.3 บทความทางวิชาการ : - 
4.  ประสบการณ์การสอนระดบัอุดมศึกษา   23 ปี 
5.  ภาระงานสอน 
 5.1 ระดับปริญญาตร ี

318 201 Cell structure and functions 
318 305 Biochemistry   
318 306 Biochemistry Laboratory  
318 315 Biochemistry Techniques 
318 316 Biochemistry Techniques Laboratory 
318 402 Intensive Biochemistry I 
318 403 Intensive Biochemistry II     
318 442 Agricultural and Industrial Biochemistry   
318 452 Genetic Engineering Laboratory 
318 491 Biochemical Seminar I    
318 492 Biochemical Seminar II 
318 494 Research Project I 
318 499 Research Project II 

 5.2 ระดับปริญญาโท และระดบัปริญญาเอก 
318 701 Advanced Biochemistry 
318 713 Biochemistry Techniques for Graduate Study 
318 714 Laboratory in Biochemistry Techniques for Graduate Study 
318 715 Advanced Biochemical Techniques 
318 716 Laboratory in Advanced Biochemical Techniques  
318 891Research Skill in Biochemistry 
318 881, 318 882, 318 883, 318 884 Seminar in Biochemistry I – IV  
318 898, 318 899 Thesis   
318 990, 318 991, 318 992, 318 993,  318 994, 318 995 Seminar in Biochemistry for Ph.D program I 
– VI 

          318 997, 318 998  Dissertation 
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8. นางสาว รินาภัทรมานนท์ 
1.ต าแหน่งทางวิชาการ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
2. ประวัติการศึกษา 

     ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)  ชื่อสถาบัน, ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 
     ปริญญาตร ี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีวเคมี)  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 2542 
     ปริญญาโท M.Sc. (Biological Chemistry)   University of Michigan, USA 2547 
     ปริญญาเอก Ph.D. (Biological Chemistry)   University of Michigan, USA 2550 
3.  ผลงานทางวิชาการ 
 3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน 

รินา ภัทรมานนท.์ 2554. เอกสารประกอบการสอน การสร้างประสิทธิภาพในการอ่านและน าเสนอ
บทความวิจัย (How to effectively read and present a scientific paper)ภาควิชาชีวเคม ี
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 57 หน้า 

3.2 งานวิจัย 
รินา ภัทรมานนท์ และ ภัทรสดุา รักทอง. อนุสิทธิบัตร เลขที่ค าขอ 1503001031 เรื่องแผ่นทดสอบอะไม

ลอยด์บีตา (Amyloid beta test strip) และชุดน้ ายา ออกเมื่อ 2 ธันวาคม 2557 
รินา ภัทรมานนท์ และ ปนัดนา อเนกเวียง. อนุสทิธิบัตร เลขที่ค าขอ 1303000313 เร่ืองชุดไบโอเซนเซอร์

ตรวจวัดไอโซพรอสเทน-เอฟ 2 (F2-isoprostanes biosensor)ออกเมื่อ 18 มีนาคม 2556  
Anwised, P., Jangpromma, N., Temsiripong, T., Patramanon, R., Daduang, S., Jitrapakdee, S., 

Araki, T., Klaynongsruang, S. (2016).Cloning, expression, and characterization of 
Siamese crocodile (Crocodylus siamensis) hemoglobin from Escherichia coli and 
Pichia pastoris. Prot. J.35: 256-268. 

Rungsa, P., Incamnoi, P., Sukprasert, S., Uawonggul, N., Klaynongsruang, S., Daduang, J.,  
Patramanon, R., Roytrakul, S., Daduang, S. (2016). Comparative proteomic analysis of 
two wasps venom, Vespa tropica and Vespa affinis. Toxicon 119: 159-167.  

Nasompag, S., Dechsiri, P., Hongsing, N., Phonimdaeng, P., Daduang, S., Klaynongsruang, S., 
Camesano, T., A., Patramanon, R. (2015). Effect of acyl chain length on therapeutic 
activity and mode of action of the CX-KYR-NH2 antimicrobial lipopeptide. Biochimica 
et Biophysica Acta (BBA) – Biomembranes. 1848: P2351-2364. 

Madhongsa, K., Pasan, S.,  Phophetleb, O., Nasompag, S., Thammasirirak, S., Daduang, S., 
Taweechaisupapong, S., Lomize, A., L., Patramanon, R. (2013). Antimicrobial action of 
the cyclic peptide bactenecin on Burkholderiapseudomallei correlates with 
efficient permeabilization of the bacterial membrane. PLOS Negle. Trop. Diseases. 
7 :e2267  

Incamnoi, P., Patramanon, R., Thammasirirak, S., Chaveerach, A., Uawonggul, N., Sukprasert, 
S., Rungsa, P., Daduang, J., Daduang, S. (2012). Heteromtoxin (HmTx), a novel 
heterodimeric phospholipase A2 from Heterometrus laoticus scorpion venom. 
Toxicon 61: 62-71.  

3.3 บทความทางวิชาการ 
ลดาวัลย์ เบญจวงศ์ รินา ภัทรมานนท์ อัครินทร์ ไพบูลย์พานิช. (2558) อายุชีวภาพคืออะไรและสามารถ

ตรวจวัดได้อย่างไร. วารสารวิทยาศาสตร์ มข.  43: 173-189.  
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4. ประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา  9  ปี 
5. ภาระงานสอน 
 5.1 ระดับปริญญาตร ี

318 201 Cell structure and functions 
318 305 Biochemistry   
318 306 Biochemistry Laboratory  
318 315 Biochemistry Techniques 
318 316 Biochemistry Techniques Laboratory 
318 402 Intensive Biochemistry I 
318 403 Intensive Biochemistry II     
318 441 Introduction to Bionanotechnology 
318 442 Agricultural and Industrial Biochemistry   
318 443 English for Biochemistry Student 
318 452 Genetic Engineering Laboratory 
318 491 Biochemical Seminar I    
318 492 Biochemical Seminar II 
318 494 Research Project I 
318 499 Research Project II 

 5.2 ระดับปริญญาโท และระดบัปริญญาเอก 
318 701 Advanced Biochemistry 
318 713 Biochemistry Techniques for Graduate Study 
318 714 Laboratory in Biochemistry Techniques for Graduate Study 
318 715 Advanced Biochemical Techniques 
318 716 Laboratory in Advanced Biochemical Techniques 
318 737 Analysis and Presentation of Biological Science Articles 
318 891Research Skill in Biochemistry 
318 881, 318 882, 318 883, 318 884 Seminar in Biochemistry I – IV  
318 898, 318 899 Thesis   
318 990, 318 991, 318 992, 318 993,  318 994, 318 995 Seminar in Biochemistry for Ph.D program I 
– VI 
318 997, 318 998  Dissertation 
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9. นางสาวสุพร  นุชด ารงค์ 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
2. ประวัติการศึกษา 
    ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 
    ปริญญาตร ี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีวเคมี)   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย          2524   
    ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเคมี)       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั                     2528  
ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต                 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั          2534 
                        (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 
3.  ผลงานทางวิชาการ 
 3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน : -  
 3.2 งานวิจัย 

Prompipak, J., Senawong, T., Jokchaiyaphum, K., Siriwes, K., Nuchadomrong, S., Laha, T., 
Sripa, B., Senawong, G. (2016). Characterization and localization of Opisthorchis 
viverrini fructose-1,6-bisphosphate aldolase.Parasitol Int. (In press). 

Aninbon, C., Jogloy, S., Vorasoot, N., Patanothai, A., Nuchadomrong, S., Senawong, T., 
Holbrook, C.C., Patanothai, A. (2016). Effect of mid season drought on phenolic 
compounds in peanut genotypes with different levels of resistance to drought. Field 
Crop. Res.187: 127-134.  

Aninbon, C., Jogloy. S., Vorasoot. N., Patanothai, A., Nuchadomrong, S., Senawong, T. (2016). 
Effect of end of season water deficit on phenolic compounds in peanut genotypes 
with different levels of resistance to drought. Food Chem. 196: 123-129. 

Senakoon, W., Nuchadomrong, S., Chiou, RY., Senawong, G., Jogloy, S., Songsri, P., Patanothai, 
A. (2015). Identification of peanut seed prolamins with an antifungal role by 2D-GE 
and drought treatment. Biosci. Biotech. Biochem. 79: 1771-1778. 

Srinameb, B., Nuchadomrong, S., Jogloy, S., Patanothai, A., Srijaranai, S. (2015). Preparation 
of inulin powder from Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) tuber. Plant 
Foods Human Nutri.70: 221-226. 

Senawong, T., Misuna, S., Khaopha,S., Nuchadomrong, S., Sawatsitang, P., Phaosiri, C., 
Surapaitoon, A., Sripa, B. (2013).Histone deacetylase (HDAC) inhibitory and 
antiproliferative activities of phenolic-rich extracts derived from the rhizome 
of Hydnophytum formicarum Jack.: Sinapinic acid acts as HDAC inhibitor.BMC 
Comple. Alterna. Med. 13: 232-242. 

Senakoon, W., Nuchadomrong, S., Senawong, G., Jogloy, S., Songsri, P. (2012). An alternate 
fractionation of peanut seed proteins in association with inhibitory assay on 
Aspergillus flavus. APCBEE. Procedia. 4: 42-47.  

Nuchadomrong, S., Pengthaisong, S. (2012). A chitinase-like protein induced in NaCl-stress 
adaptive Crotonstellatopilosus Ohba callus. APCBEE. Procedia. 4: 88-93.  

Saengkanuk, A., Nuchadomrong, S., Jogloy, S., Patanothai, A., Srijaranai, S. (2011). A 
simplified spectrophoto-metric method for the determination of inulin in 
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Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) tubers. Euro. Food Res. Tech. 233: 609–
616. 

Sattayasai, N., Sudmoon, R., Nuchadomrong, S., Chaveerach, A., Kuehnle, A. R., Mudalige-
Jayawickrama, R. G., Bunyatratchata, W. (2009). Dendrobium findleyanum agglutinin: 
production, localization, anti-fungal activity and gene characterization. Plant Cell 
Reports 28: 1243-1252. 

 3.2  บทความทางวิชาการ 
สุพร นุชด ารงค.์ 2549. อนุมูลอิสระ : คุณและโทษต่อมนุษย์.วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 34:97-102. 

 4.  ประสบการณ์การสอนระดบัอุดมศึกษา   25  ป ี
 5.  ภาระงานสอน 
 5.1 ระดับปริญญาตร ี

318 201 Cell structure and functions 
318 306 Biochemistry Laboratory  
318 402 Intensive Biochemistry I 
318 451 Genetic Engineering 
318 452 Genetic Engineering Laboratory 
318 491 Biochemical Seminar I    
318 492 Biochemical Seminar II 
318 494 Research Project I 
318 499 Research Project II 

 5.2 ระดับปริญญาโท และระดบัปริญญาเอก 
318 701 Biochemistry for Graduate Study I 
318 702 Biochemistry for Graduate Study II 
318 713 Biochemistry Techniques for Graduate Study 
318 714 Laboratory in Biochemistry Techniques for Graduate Study 
318 715 Advanced Biochemical Techniques 
318 716 Laboratory in Advanced Biochemical Techniques 
318 881, 318 882, 318 883, 318 884 Seminar in Biochemistry I – IV  
318 898, 318 899 Thesis   
318 990, 318 991, 318 992, 318 993,  318 994, 318 995 Seminar in Biochemistry for Ph.D program I 
– VI 
318 997, 318 998  Dissertation 
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10. นางชไมพร  จ าปาศรี 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ 
อาจารย์ 
2. ประวัติการศึกษา 
    ระดับ     ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)    ชื่อสถาบัน, ประเทศ  ปี พ.ศ. ที่จบ 
    ปริญญาตรี    วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีวเคมี)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น             2540 
    ปริญญาโท    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเคมี)     มหาวิทยาลัยมหิดล  2547 
    ปริญญาเอก    ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ชีวเคมี)  มหาวิทยาลัยมหิดล  2553 
     (หลักสูตรนานาชาติ) 
3.  ผลงานทางวิชาการ 
     3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน 

ชไมพร จ าปาศรี . 2558.เอกสารประกอบการสอน Isolation of plasmid DNA and agarose gel 
electrophoresis ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 30 หน้า 

ชไมพร จ าปาศรี. 2558. เอกสารประกอบการสอน Enzymes and coenzymes ภาควิชาชีวเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 35 หน้า 

ชไมพร จ าปาศรี. 2557. เอกสารประกอบการสอน DNA mutation and DNA repair ภาควิชาชีวเคมี 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 32 หน้า 

    3.2  งานวิจัย 
Champasri, C., Champasri, T., Woranam, K. (2015). Purification, biochemical 

characterization of Macrotermes gilvus cellulase and zymogram analysis. Asian J. 
biochem. 10: 190-204. 

Champasri, T., Jiwyam, W., Budriang, C., Chareonwattanasak, S. (2010). Genetic variation 
among population of Pla-Mong fish (Pagasius bocourti Sauvage 1880) of the 
Mekong river in Northeast Thailand. Pakistan J. Biol. Sci. 13: 395-399. 

Budriang, C., Rongnoparut,P., Yuvaniyama, J. (2011). An expression of an insect membrane-
bound cytochrome P450 CYP6AA3 in the Escherichiacoli in relationship to 
insecticide resistant in a malaria vector. Pakistan J. Biol. Sci. 14: 466-475.  

   3.3  บทความทางวิชาการ : - 
4.  ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา   9 ปี 
5.  ภาระงานสอน 
 5.1 ระดับปริญญาตร ี

318 201 Cell structure and functions 
318 305 Biochemistry   
318 306 Biochemistry Laboratory  
318 315 Biochemistry Techniques 
318 316 Biochemistry Techniques Laboratory 
318 402 Intensive Biochemistry I 
318 403 Intensive Biochemistry II     
318 451 Genetic Engineering 
318 452 Genetic Engineering Laboratory 
318 491 Biochemical Seminar I    
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318 492 Biochemical Seminar II 
318 494 Research Project I 
318 499 Research Project II 

 5.2 ระดับปริญญาโท และระดบัปริญญาเอก 
318 701 Advanced Biochemistry 
318 713 Biochemistry Techniques for Graduate Study 
318 714 Laboratory in Biochemistry Techniques for Graduate Study 
318 715 Advanced Biochemical Techniques 
318 716 Laboratory in Advanced Biochemical Techniques  
318 891Research Skill in Biochemistry 
318 881, 318 882, 318 883, 318 884 Seminar in Biochemistry I – IV  
318 898, 318 899 Thesis   
318 990, 318 991, 318 992, 318 993, 318 994, 318 995 Seminar in Biochemistry for Ph.D program I – 
VI 
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11. นางสาวเมศยา ธิติศักดิ์สกุล 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ 
           อาจารย์ 
2.  ประวัติการศึกษา 
     ระดับ    ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)  ชื่อสถาบัน, ประเทศ             ปี พ.ศ. ที่จบ 
     ปริญญาตร ี    วิทยาศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลยัขอนแก่น    2550 

    (ชีววิทยา)  
     ปริญญาโท    Master of Science  University of California, Davis  2556 

    (Plant Biology)   USA 
     ปริญญาเอก    Doctor of Philosophy  University of California, Davis  2559 

    (Plant Biology)   USA 
1. ผลงานทางวิชาการ 

3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน : - 
 3.2  งานวิจัย 

Mtunguja, M., Thitisaksakul, M., Muzanila, Y.C., Piyachomkwan, K., Shoemaker, C.F., Henry, 
L., Chen, G., Beckles, D.M. (2016). Assessing variation in physicochemical, structural, 
and functional properties of root starches from novel Tanzanian cassava (Manihot 
esculenta Crantz.) landraces. Starch-Stärke. DOI: 10.1002/star.201500179. 

Thitisaksakul, M., Tananuwong, K., Shoemaker, C.F., Chun, A., Tanadul, O., Labavitch, J.M., 
Beckles, D.M. (2015). Effects of timing and severity of salinity stress on rice (Oryza 
sativa L.) yield, grain composition, and starch functionality. J. Agri. Food Chem. 63: 
2296-2304. 

Pattanagul, W. Thitisaksakul, M. (2008). Effects of salinity stress on growth and 
carbohydrate metabolism in three rice (Oryzasativa L.) cultivars differing in salinity 
tolerance. Indian J. Exp. Biol. 46: 736-742.  

3.3 บทความทางวิชาการ  
Beckles, D. M., Thitisaksakul, M. (2014). How environmental stress affects starch 

composition and functionality in cereal endosperm.Starch-Stärke 66: 58-71. 
Beckles, D.M., Thitisaksakul, M. (2014). The use of biotechnology to engineer starch in 

cereals. In: Encyclopedia of biotechnology in agriculture and food. (Eds Heldman, D. et 
al.) CRC Press, FL. pp. 1-8. 

Thitisaksakul, M., Jiménez, R.C., Arias, M.C., Beckles, D.M. (2012). Effect of environmental 
factors on starch biosynthesis and composition. J. Cereal Sci. 56: 67-80. 

4.  ประสบการณ์การสอนระดบัอุดมศึกษา   - ป ี 6  เดือน  
5.  ภาระงานสอน 
 5.1 ระดับปริญญาตร ี

318 305 Biochemistry   
318 306 Biochemistry Laboratory  
318 315 Biochemistry Techniques 
318 316 Biochemistry Techniques Laboratory 
318 402 Intensive Biochemistry I 
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318 451 Genetic Engineering 
318 452 Genetic Engineering Laboratory 
318 491 Biochemical Seminar I    
318 492 Biochemical Seminar II 
318 494 Research Project I 
318 499 Research Project II 

 5.2 ระดับปริญญาโท และระดบัปริญญาเอก 
318 701 Advanced Biochemistry 
318 713 Biochemistry Techniques for Graduate Study 
318 714 Laboratory in Biochemistry Techniques for Graduate Study 
318 715 Advanced Biochemical Techniques 
318 716 Laboratory in Advanced Biochemical Techniques  
318 891Research Skill in Biochemistry 
318 881, 318 882, 318 883, 318 884 Seminar in Biochemistry I – IV  
318 898, 318 899 Thesis   
318 990, 318 991, 318 992, 318 993,  318 994, 318 995 Seminar in Biochemistry for Ph.D program I 
– VI 

          318 997, 318 998  Dissertation 
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12. นายสมพร  เกษแก้ว 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ  
 อาจารย์ 
2. ประวัติการศึกษา 
   ระดับ     ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)   ชื่อสถาบัน, ประเทศ   พ.ศ. ที่จบ   
   ปริญญาตร ี    วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววทิยา)  มหาวิทยาลยัขอนแก่น               2536 
   ปริญญาโท    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเคมี)  มหาวิทยาลยัขอนแก่น         2542 
   ปริญญาเอก    Doctor of Philosophy (Biochemistry)  Kyushu Tokai University,  2550 

      Japan 
3.  ผลงานทางวิชาการ 
 3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน :- 
 3.2  งานวิจัย 

สมพร เกษแก้ว. อนุสิทธบิัตร เลขที่ 11238 เร่ือง สบู่ที่มียางนาเป็นส่วนประกอบ ออกเมื่อ 3 มีนาคม 2559 
สมพร เกษแก้ว. อนุสิทธบิัตร เลขที่ 10685 เร่ือง กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดยางนา ออกเมื่อ 19 ตุลาคม 

2558 
สมพร เกษแก้ว. อนุสิทธิบัตร เลขที่ 9343 เร่ือง เครื่องกลั่นน้ ามันยางนา ออกเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2557 
Sanachai, A., Katekeaw, S., Lomthaisong, K. (2015). Forensic soil investigation from the 

16S rDNAprofiles of soil bacteria obtained by denaturinggradient gel 
electrophoresis. Chiang Mai J. Sci. 42: 1-9. 

Chanwicha, N., Katekaew, S., Aimi, T., 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. 

Katekaew, S., Kuaprasert, B., Torikata, T., Kakuta, Y., Kimura, M., Yoneda, K., Araki, T. (2010). 
Structure of the newly found green turtle egg-white ribonuclease. Acta Cryst. 66: 
755-759. 

Katekaew, S., Torikata, T., Hirakawa, H., Kuhara, S., Araki, T. (2007). Enzymatic propertiesof 
newly found green turtle egg white ribonuclease. Protein J. 26: 75-87. 

Katekaew, S., Torikata, T., and Araki, T. (2006). The complete amino acid sequence of 
green turtle (Chelonia mydas) egg white ribonuclase. Protein J. 25: 316-327.  

Sattayasai, N., Sattayasai, J., Daduang, S.,Chahomchuen, T., Katekaew, S., Puchongkavarin, H. 
(2003). A non-mitochondrial carboxylase, related to glutamate action is synthesized 
in the retina of the chick embryo. J.Neuroimmunol. 141: 104-111.  

Daduang, S., Sattayasai,N., Sattayasai,J., Katekaew, S., Chahomchuenn, T., Dangmark, R. 
(2000). Production of the specific antibody toretinal glutamate-sensitive protein in chick. 
KKU research J. 5: 66-71.   

 3.3  บทความทางวิชาการ : - 
4.  ประสบการณ์การสอนระดบัอุดมศึกษา   15 ปี 
 
5.  ภาระงานสอน 
 5.1 ระดับปริญญาตร ี

318 305 Biochemistry   
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318 306 Biochemistry Laboratory  
318 315 Biochemistry Techniques 
318 316 Biochemistry Techniques Laboratory 
318 402 Intensive Biochemistry I 
318 403 Intensive Biochemistry II 
318 430 Food Biochemistry 
318 491 Biochemical Seminar I    
318 492 Biochemical Seminar II 
318 494 Research Project I 
318 499 Research Project II 

5.2 ระดับปริญญาโท และระดบัปริญญาเอก 
318 701 Biochemistry for Graduate Study I 
318 702 Biochemistry for Graduate Study II 
318 713 Biochemistry Techniques for Graduate Study 
318 714 Laboratory in Biochemistry Techniques for Graduate Study 
318 715 Advanced Biochemical Techniques 
318 716 Laboratory in Advanced Biochemical Techniques  
318 881, 318 882, 318 883, 318 884 Seminar in Biochemistry I – IV  
318 898, 318 899 Thesis   
318 990, 318 991, 318 992, 318 993,  318 994, 318 995 Seminar in Biochemistry for Ph.D program I - 
VI 
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ภาคผนวก 3 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/คณะกรรมการปรับปรุงหลกัสูตร 
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ภาคผนวก4 

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555 
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ภาคผนวก 5 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที7่66/2549) ว่าด้วยการเทียบโอนรายวิชา 

และค่าคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฉบบัที่   766   / 2549) 

เรื่อง   การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ 
 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใมหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถโอน
รายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชานั้น ๆ   และผ่านการวัดและประเมินผลตามเกณฑ์ของสถาบันอุดมศึกษาต่าง 
ๆ  มาเป็นส่วนหนึ่งของจ านวนหน่วยกิตในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น     อีกทั้งเพื่อเป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  มาตรา 15ที่ก าหนดให้มีการ  เทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ  
การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  และ  เพื่อปริวรรตให้เป็นไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย    เรื่ อง  
หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ  พ .ศ.2545   ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลง
ระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาใหม่เป็นระบบเหมาจ่าย 
 ฉะนั้น    อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 20   และ 23(1)    แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
พ.ศ.2541   ประกอบกับข้อ 12.10   ของระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น    ว่าด้วย  การศึกษาขั้นปริญญาตรี   พ .ศ.2548   
และโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้ งที่   7 / 2549 เมื่ อวันที่  14   มิถุนายน 2549 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จึงออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับปริญญา
ตรีจากการศึกษาในระบบ ไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1  ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่    766 /2549)  เร่ือง   การเทียบโอนรายวิชา
และค่าคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ” 
 ข้อ 2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2549  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3  ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 143/2543)  เร่ือง  การเทียบโอนรายวิชา   
ลงวันที่  10  พฤษภาคม  2543  และ  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่   377 /2546)  เร่ือง   การเทียบโอนรายวิชา
และค่าคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ  ลงวันที่   วันที่ 21 พฤษภาคม  พ.ศ. 2546 และ ให้ใช้
ประกาศนี้แทน 
 ข้อ 4  ในประกาศนี ้
  “มหาวิทยาลัย” หมายถึง  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
  “อธิการบดี” หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  “คณะ”  หมายถึง  คณะต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลยัขอนแก่น 
  “ส านักบริหารและพัฒนาวชิาการ”  หมายถึงส านักทะเบียนและประมวลผล 

(ส านักบริหารและพฒันาวิชาการ)   ตามประกาศสภา
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  (ฉบับที ่ 3/2548)   

  “นักศึกษา” หมายถึง  นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

  “รายวิชา” หมายถึง  กระบวนวชิาตา่ง ๆ ที่เปดิสอนในระดับปริญญาตรี 
และเป็นไปตามหลักสูตรของคณะนั้น ๆ 
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 ข้อ.5.นักศึกษาผู้มีสิทธิขอเทียบโอนรายวิชาต้องเป็นนักศึกษาที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
และเคยเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือของสถาบันการศึกษาอ่ืนระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าในหลักสูตรที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 
 ข้อ 6  ก าหนดเวลาการขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา 

6.1 นักศึกษาที่ประสงค์จะขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา จะต้องยื่นค าร้อง ขอเทียบ
โอนรายวิชาภายใน15วัน นับถัดจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา และสามารถยื่นค าร้องได้
เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ที่งานบริการการศึกษาของคณะ ที่นักศึกษาสังกัด โดยแนบใบแสดงผล
การศึกษา  รายละเอียดของรายวิชา และเค้าโครงรายวิชาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย ยกเว้น ผู้
ขอเทียบโอนที่ เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเทียบโอนรายวิชาใน หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้แนบเฉพาะใบแสดงผลการเรียนเท่านั้น 

6.2 ให้คณะที่นักศึกษาสังกัดพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา ของนักศึกษาให้
แล้วเสร็จภายใน20 วันนับถัดจากวันสุดท้ายของก าหนดวันยื่นค าร้อง และเป็นผู้ส่งผลการพิจารณาที่
ได้รับอนุมัติจากอธิการบดีให้ ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

ข้อ 7 เกณฑ์การพิจารณาการขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาและขั้นตอนการตรวจสอบรายวิชาที่
ขอเทียบโอน 

 7.1  เกณฑ์การพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา 
7.1.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าที่ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 
7.1.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ

รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ 
7.1.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนนตัวอักษร C  หรือแต้ม

ระดับคะแนน 2.00  หรือเทียบเท่า  และหรือ เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรของ
สาขาวิชานั้นก าหนด 

7.1.4 นักศึกษาจะขอเทียบโอนรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินสามในสี่ ของจ านวน
หน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน 

7.1.5 รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนได้จากต่างสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยจะไม่น ามาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

7.1.6 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนรายวิชาจะต้องใช้เวลาศึกษาที่เหลืออยู่  ตาม
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา 

7.1.7 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่  จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ ไม่เกินกว่า
ชั้นปีและภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความ
เห็นชอบแล้ว 

7.1.8 เกณฑ์อ่ืนที่คณะเจ้าของรายวิชาเป็นผู้ก าหนดขึ้นและจัดท าเป็นประกาศซึ่งต้องไม่ขัด
หรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ 

7.1.9 เกณฑ์นี้ให้ใช้กับหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
7.2  ขั้นตอนการตรวจสอบรายวิชาที่ขอเทียบโอน 

7.2.1 คณะที่นักศึกษาสังกัดเป็นผู้ส่งรายวิชาไปยังคณะที่รายวิชาที่ขอเทียบโอนนั้นสังกัด  
เพื่อพิจารณาว่ารายวิชาใดที่สามารถเทียบโอนได้ 

7.2.2 คณะกรรมการประจ าคณะที่นักศึกษาสังกัดพิจารณาผลตามข้อ 7.2.1  
เพื่อพิจารณาการรับเทียบโอนทั้งนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ ข้อ 7.1  
หากเห็นชอบให้น าเสนอขออนุมัติต่ออธิการบดี 
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ข้อ 8  ค่าใช้จ่ายและการช าระเงินค่าใช้จ่ายในการขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ  9  กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนรายวิชาได้แล้วนั้น ให้ส านักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ เพิกถอนการลงทะเบียนรายวิชานั้น 

            นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรายวิชาอ่ืนเพิ่มเติมในภาคการศึกษานั้น ๆได้  ทั้งนี้จ านวนหน่วยกิตที่
ลงทะเบียนเรียนได้  ต้องเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย    
 ข้อ 10  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้  โดยให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาตามประกาศนี้  การ
ตีความและวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด 
ประกาศ     ณ   วันที่     19    มิถุนายน พ.ศ. 2549 
 

   (ลงชื่อ)           กุลธิดา   ท้วมสุข 
(รองศาสตราจารย์กุลธิดาท้วมสขุ) 

รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและวเิทศสัมพันธ์ 
                         ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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ภาคผนวก 6 
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 
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ภาคผนวก 7 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1072/2550) เรื่อง แนวปฏิบัติการขออุทธรณ์ 

และการพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวิชาการระดับปริญญาตรี 
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ภาคผนวก 8 
ตัวชี้วัดคุณภาพของการจัดการหลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนและเกณฑ์การประเมินประจ าปี 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
(๑) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
     

(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

(๔) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิน้สดุภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

     

(๕) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา 

     

(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(๗) มีการพัฒนา/ปรบัปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีที่แล้ว  

-     

(๘) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

     

(๙) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชพี อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

(๑๐) จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ได้รบัการพฒันา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

(๑๑) ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสีุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - -   

(๑๒) ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ย
กว่า  3.5  จากคะแนนเต็ม  5.0 

- - - -  

รวมตัวบ่งชี(้ข้อ)ในแต่ละป ี 9 10 10 11 12 
ตัวบ่งชีบ้ังคบั (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งชีต้้องผ่านรวม (ข้อ) 8 8   8     9      10 
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  เกณฑ์การประเมิน : หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตวับ่งชี้บงัคับ (ตัว
บ่งชี้ที่ 1-5) มผีลด าเนินการบรรลุตามเปา้หมาย และมจี านวนบง่ชี้ที่มีผลการด าเนนิการบรรลุเปา้หมายไมน่้อยกว่า 80% 
ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บงัคับและตัวบง่ชี้รวมในแต่ละปี 
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ภาคผนวก 9 
ผลการประเมินหลักสตูร 
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รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ 

สาขาชีวเคมี 
ปีการศึกษา พ.ศ. 2558 

หมวดที่ 1: ข้อมูลทั่วไป 
1.รหัสและชื่อหลักสูตร: 0159 0443 

สาขาชีวเคมี (Bachelor of Science in Biochemistry) 
2.ชื่อปริญญา 

ชื่อเต็ม: วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชวีเคมี) 
Bachelor of Science (Biochemistry) 
ชื่อย่อ: วท.บ. (ชีวเคมี) 
B.Sc. (Biochemistry) 

3. ระดับคุณวฒุ:ิ หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร: 

ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒ ิ

นายธนเศรษฐ์ เสนาวงศ ์ 3451100854909 รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Molecular and 
Cellular Biology)  

นายคมศร ลมไธสง 3301600632701 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D.(Biochemistry)  
นางกุลศิริ เสนาวงศ ์ 3100500331492 อาจารย ์ Ph.D.( Molecular Genetics -

Genetic Engineering)  
นางชไมพรจ าปาศรี 3440900566028 อาจารย ์ Ph.D.(Biochemistry)  
นายสมพร เกษแก้ว 3320200304081 อาจารย ์ Ph.D.(Biochemistry)  

 
5. วันที่รายงาน: 23 กรกฎาคม 2559 
6. ปีการศึกษาที่รายงาน: 2558 
7. สถานที่ตั้ง: ขั้น 3 และชัน้ 4 อาคาร SC07 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
หมวดที่ 2: ข้อมูลเชิงสถิต ิ
1.จ านวนนักศึกษาชัน้ปทีี่ 1 ที่รับเข้าในปีการศึกษาที่รายงาน: 37 คน 
2.จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในปีที่รายงาน: 17 คน 
  2.1 จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาก่อนก าหนดเวลาของหลกัสูตร: 0 คน 

2.2. จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตร: 17 คน 
2.3. จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาหลังก าหนดเวลาของหลกัสูตร: 0 คน 
2.4 จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในวิชาเอกต่าง ๆ: หลักสูตรไม่ได้แยกเป็นวชิาเอกต่างๆ 

3. รายละเอียดเก่ียวกับอัตราการส าเร็จการศึกษา (ร้อยละของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร): 
 ปี 2555 รับเข้า 36 คน ส าเร็จการศึกษา 17 คน คิดเป็นร้อยละ 47.22 
 ปี 2556 รับเข้า 36 คน ส าเร็จการศึกษา 0 คน  
 ปี 2557 รับเข้า 54 คน ส าเร็จการศึกษา 0 คน 
 ปี 2558 รับเข้า 37 คน ส าเร็จการศึกษา 0 คน 
4. จ านวนและร้อยละนักศึกษาที่สอบผา่นตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปี: 
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จ านวนนักศึกษาในแต่ละชั้นป ี จ านวนนักศึกษาทีสอบผา่นตามแผน
ก าหนดการศึกษา 

จ านวนนักศึกษาและร้อยละนักศึกษา
ที่สอบผา่นตามแผนก าหนดการศึกษา 

ชั้นปทีี่ 1 (ปีที่เข้า 2558) 37 (คงอยู่ 31) 31 (83.78) 
ชั้นปทีี่ 2 (ปีที่เข้า 2557) 54 (คงอยู่ 35) 35 (64.81) 
ชั้นปทีี่ 3 (ปีที่เข้า 2556) 36 (คงอยู่ 22) 22 (61.11) 

 
5. อัตราการเปลี่ยนแปลงจ านวนนักศึกษาในแตล่ะปีการศึกษา (คิดจากนักศึกษา 2 รุ่น): 
 นักศึกษารับเข้าปี 2558 มีจ านวน 37 คนลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 31.48 
 นักศึกษารับเข้าปี 2557 มีจ านวน 54 คน 
6. ปัจจัย/สาเหตุที่มีผลกระทบตอ่จ านวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา: 

(1) นักศึกษาปี 1/2 ไปสมัคร Admission ใหม่และลาออกเมื่อได้ที่เรียนใหม่  
(2) นักศึกษาสอบไมผ่่าน (ได้เกรด F) รายวิชาแกนในปีชว่ง ปี 1 ท าให้ต้องเรียนมากกว่า 4 ปี ท าให้จบช้ากว่าก าหนด 
(3) นักศึกษาบางคนไม่มาท า Research Project ตามแผนที่ระบุใน proposal ของวิชาโครงการวิจัย ท าให้จบช้า

กว่าก าหนด 
7. ภาวะการได้งานท าของบัณฑติภายในระยะ 1 ปีหลังส าเร็จการศึกษา: 

วันที่ส ารวจ: 27 กรกฎาคม 2559 
จ านวนแบบสอบถามที่ส่ง: 18 ฉบับ 
จ านวนแบบสอบถามที่ตอบกลบั: 18 ฉบับ 
ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม: 100 

การได้งานท า ได้งานท าแล้ว ไม่ประสงค์จะท างาน ยังไม่ไดง้านท า 
ตรงสาขาที่เรียน ไม่ตรงสาขาที่เรียน ศึกษาต่อ สาเหตุอื่น  

จ านวน 9 0 9 - 0 
ร้อยละของผู้ตอบกลับ 50  50 - 0 

* ร้อยละให้คิดจากจ านวนแบบสอบถามของผู้ตอบกลบั 
8. การวิเคราะห์ผลทีไ่ด:้ 1) จ านวนนักศึกษาคงอยู่ของหลักสูตรนี้เมื่อเทียบกับแผน (แผนปลีะ 40 รวม 4 ปี คือ 160 คน) คือ 
111 คน คิดเป็นร้อยละ 69.38 2) หลักสูตรนี้พึ่งมบีัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 17 คน (ร้อยละของนักศึกษา
ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร คือ 47.22) 3) อัตราการได้งานท าของบัณฑิตหลักสูตรเก่า ทีส่ าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 
2557คือ ร้อยละ 100 ภายใน 1 ปีหลังจากส าเร็จการศึกษา  
 
หมวดที่ 3: การเปลี่ยนแปลงทีม่ีผลกระทบต่อหลักสูตร 
1. การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลกัสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา: ไม่ม ี
2. การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผา่นมา: หลักสูตรยังรอผลการพิจารณา
จาก สกอ. 
 
หมวดที่ 4: ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 
1. รายวิชาที่เปิดสอนในภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 
 ภาคต้นจ านวน 11 รายวิชา ภาคปลายจ านวน 9 รายวิชา รวม 17 รายวิชา (มี 3 รายวชิาเปิดสอนทั้งภาคต้นและ
ภาคปลาย ได้แก่ 318 305 ชีวเคมี 318 306 ปฏิบัติการชีวเคมีและ 318 441 ไบโอนาโนเทคโนโลยีขัน้แนะน า) 
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ล า 
ดับท่ี 

รหัส ชื่อวิชา ภาค/ปี
การศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวน
นักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F ลง 
ทะเ
บียน 

สอบ
ผ่าน 

1 318 201 โครงสร้างและ
หน้าที่ขององค์ประกอบของ
เซลล ์
(Structure and Function 
of Cell Organelles) 

ปลาย/2558 5.9 2.9 26.5 17.6 32.4 11.8 2.9 0 34 34 

2 318 305 ชีวเคมี
(Biochemistry) 

ต้น/2558 4.0 4.9 12.1 17.5 23.7 25.8 10.5 0.8 573 564 
(ได้

เกรด I 
ร้อยละ 

0.7) 
ปลาย/2558 8.4 7.8 12.3 19.5 32.5 13.0 5.8 0 154 153

(ได้
เกรด I 
ร้อยละ 

0.7) 
3 318 306 ปฏิบัติการชีวเคมี 

(Biochemistry 
Laboratory) 

ต้น/2558 44.7 28.3 15.4 8.6 1.3 0.4 0.4 0 219 217
(ได้

เกรด I 
ร้อยละ 

0.9) 
ปลาย/2558 15.4 5.3 15.4 23.7 34.9 0 4.7 0.6 169 168 

4 318 315 เทคนิคทางชวีเคมี 
(Biochemical 
Techniques) 

ต้น/2558 8.0 24.0 16.0 36.0 12.0 4.0 0 0 25 25 

5 318 316 ปฏิบัติการเทคนิค
ทางชวีเคมี (Biochemical 
Techniques) 

ต้น/2558 100 0 0 0 0 0 0 0 25 25 

6 318 402 ชีวเคมีแบบเข้ม 1 
(Intensive Biochemistry I) 

ปลาย/2558 11.5 30.9 15.4 11.5 3.8 11.5 7.7 7.7 26 24 

7 318 403 ชีวเคมีแบบเข้ม 2 
(Intensive Biochemistry 
II) 

ต้น/2558 17.4 21.8 13.0 8.7 17.4 13.0 8.7 0 23 23 

8 318 430 ชีวเคมีของอาหาร
(Food Biochemistry) 

ต้น/2558 40.9 13.7 4.6 9.0 31.8 0 0 0 22 22 

9 318 434 ชีวเคมีเชิง
โภชนาการ(Nutritional 
Biochemistry) 

ปลาย/2558 16.7 37.5 12.5 20.8 4.2 8.3 0 0 24 24 

10 318 435 ปฏิบัติการชีวเคมี
เชิงโภชนาการ (Nutritional 
Biochemistry Laboratory) 

ปลาย/2558 45.5 18.2 13.6 22.7 0 0 0 0 22 22 
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11 318 441 ไบโอนาโน
เทคโนโลยีขั้นแนะน า
(Introduction to 
Bionanotechnology) 

ต้น/2558 81.0 9.5 10.0 0 0 0 0 9.5 21 19 

ปลาย/2558 33.3 33.3 11.1 11.1 11.1 0 0 0 9 9 

12 318 451 พันธุวิศวกรรม 
(Genetic Engineering) 

ต้น/2558 36.4 4.6 9.1 22.6 13.6 9.1 4.6 0 22 22 

13 318 452 ปฏิบัติการทางพันธุ
วิศวกรรม 
(Genetic Engineering 
Laboratory) 

ต้น/2558 27.3 59.1 13.6 0 0 0 0 0 22 22 

14 318 491 สัมมนาทางชีวเคมี 
1 (Biochemical Seminar I) 

ปลาย/2558 0 0 0 0 0 0 0 0 26 25 (ได้
เกรด 

S ร้อย
ละ 

96.2) 
15 318 492 สัมมนาทางชีวเคมี 

2 (Biochemical Seminar 
II) 

ต้น/2558 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 (ได้
เกรด 

S ร้อย
ละ 

100) 
16 318 494 โครงการวิจัย 1 

(Research Project I) 
ต้น/2558 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 (ได้

เกรด 
S ร้อย

ละ 
100) 

17 318 499 โครงการวิจัย 2 
(Research Project II) 

ปลาย/2558 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 (ได้
เกรด 

S ร้อย
ละ 

100) 
 
2. การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกต:ิ 
 

รหัส ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้
ผิดปกต ิ

มาตรการแก้ไข 

318 316 เทคนิคทาง
ชีวเคมี (Biochemical 
Techniques) 

1/2558 ได้เกรด A ร้อย
ละ 100 (มี
นักศึกษา
ลงทะเบียน
เรียน23 คน) 

อาจารย์ผู้สอนได้
ชี้แจงให้
กรรมการบริหาร
หลักสูตรทราบ
วิธีการสอนและ
การประเมิน 

เป็นวิชา
ปฏิบัติการที่
นักศึกษาทุก
คนท างานตามที่
ได้รับมอบหมาย
ครบถ้วน และมี
ผลงานผา่นเกณฑ ์

ควรพิจารณา
มอบหมายงานที่
มีความซับซ้อน 
และเน้นการคิด
วิเคราะห์มากข้ึน 

318 441 ไบโอนาโน
เทคโนโลยีขัน้แนะน า 

1/2558 ได้เกรด A ร้อย
ละ 81 ได้ F 2 

อาจารย์ผู้สอนได้
ชี้แจงให้

มีคะแนนในส่วน
ของการ

ควรพิจารณาการ
เปลี่ยนแปลง
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รหัส ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้
ผิดปกต ิ

มาตรการแก้ไข 

(Introduction to 
Bionanotechnology) 

คน (มี
นักศึกษา
ลงทะเบียน
เรียน21 คน) 

กรรมการบริหาร
หลักสูตรทราบ
วิธีการสอนและ
การประเมิน 

มอบหมายงาน 
มากเกินไปมี F 2 
คนเนื่องจากขาด
สอบ 

วิธีการวัดผล 
หรือเพิ่มวิธีการ
วัดผล 

 
3. การเปิดรายวชิาในภาค/ปีการศึกษา: 
3.1 รายวิชาที่ไมไ่ด้เปิดสอนตามแผนการศึกษาและเหตุผลทีไ่ม่ได้เปิดสอน: ไม่มี 
 
3.2 วิธีแก้ไขกรณีที่มีการสอนเนือ้หาในรายวิชาไม่ครบถ้วน: ไม่มรีายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบถ้วน 
 
หมวดที่ 5: การบริหารหลักสูตร 

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปญัหาต่อสัมฤทธผิล
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปญัหา
ในอนาคต 

มีการสละสทิธิ์เข้าศึกษาของนักศึกษา
ที่รับเข้าโดยวิธีรับตรงจ านวนมาก 

จ านวนนักศึกษาที่เข้ามาเรียนไม่ได้
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว ้

เพิ่มการประชาสัมพันธ์ของหลักสูตร
เพื่อจูงใจให้นักเรียนมัธยมสนใจเข้า
เรียนมากข้ึน 

นักศึกษาปี 1 ได้เกรด F วิชาแกน 
โดยเฉพาะวชิาพืน้ฐาน เชน่ ฟิสกิส์ 
คณิตศาสตร์ และ แคลคลูัส 

กระทบต่ออัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษาในหลักสูตร 

ให้อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามก ากบัดูแล
นักศึกษาปี 1 ให้ใกล้ชิดเป็นพิเศษ 

 
หมวดที่ 6: สรุปการประเมินหลักสูตรหลักสตูร 
1. การประเมิน จากผู้ที่จะส าเร็จการศึกษา (รายงานตามปทีี่ส ารวจ) 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายที่ก าลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษา  2558 ระดับปริญญา
ตรีสาขาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจ านวนแบบสอบถามที่ส่ งออกทั้งหมด 18 ชุด ได้กลับมา 18ชุด 
(คิดเป็นร้อยละ 100) ได้คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.14 (เต็ม 5) 

ประเด็นการประเมิน ค่าคะแนนเฉลี่ย(เต็ม 5) 
 

1. ด้านการจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน 4.01 

2. ด้านอาจารยผ์ู้สอน 4.48 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอน 3.98 

4. ด้านการวัดและประเมินผล 4.29 

5. ด้านการพัฒนานักศึกษา 3.92 

6. ด้านสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู ้ 4.08 

คะแนนแฉลี่ยทุกด้าน 4.14 
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ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ: ควรลดวิชาสัมมนาให้เหลือ 1 รายวิชา เพราะหลักสูตรมี 2 รายวิชา ท าให้กระทบต่อการ
ท าโครงการวิจัย ส่งผลท าให้จบช้าได ้

1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน และข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

ควรลดวิชาสัมมนาให้เหลือ 1 รายวิชา เพราะหลักสูตรมี 2 
รายวิชา ท าให้กระทบต่อการท าโครงการวิจัย ส่งผลท าให้
จบชา้ได ้
 

คณาจารย์เสียงส่วนใหญ่ (6/11) เห็นควรให้มีรายวิชา
สัมมนา เปน็ 2 รายวชิาเชน่เดิม และมีข้อเสนอจากอาจารย์
บางทา่นให้เปลี่ยนรูปแบบวชิาสมัมนา 318 491 ให้มี
รูปแบบทีไ่ม่ท าให้นักศึกษารู้สึกเป็นภาระมากเกินไป 

1.2 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน ข้อ1.1 (ถ้ามี): หลักสูตรควรปรับปรุงในสิ่งที่เหมาะสมและ
เป็นไปได้ และไมท่ าให้นักศึกษารุ่นหลังมีปัญหา 
 
2.การประเมินจากผู้มีส่วนที่เก่ียวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บณัฑิตทีจ่บปกีารศึกษา  2557ระดับปริญญาตรีสาขาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นจ านวนแบบสอบถามที่ส่งออกทั้งหมด 18 ชุด ได้กลับมา 9 ชุด (คิดเป็นร้อยละ 50)ได้คะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจเท่ากับ 4.30 (เต็ม 5) 

 
ประเด็นการประเมิน 

คะแนนเฉลี่ย  (เต็ม 5) 

ทั้งหมด 
(9 ชุด) 

บัณฑิตจบแล้ว
ท างาน (3 ชุด) 

บัณฑิตจบแล้ว 
เรียนต่อ (6 ชุด) 

1. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 4.75 5.00 4.63 
2. ด้านความรู้  ความสามารถทางวิชาการ 4.17 4.08 4.21 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 4.11 4.42 3.96 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคล

และความรับผิดชอบ 
4.47 4.67 4.38 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลย ี

4.08 4.00 4.13 

6. บัณฑิตสะท้อนตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

4.22 4.67 4.00 

รวม 4.30 4.47 4.22 
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 

ข้อเด่น : - บัณฑิตมีความมีความรับผิดชอบและคิดประมวลผลได้รวดเร็วและดี 
- บัณฑิตมีความขยันเอาใจใส่ในสิ่งที่ได้รบัมอบหมายดี 
ข้อควรปรับปรุง  : ไม่มี 
ความต้องการและความคาดหวังที่มีต่อมหาวิทยาลัย  : ไม่ม ี

2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน และข้อคิด เห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
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กระบวนการประเมิน : ใช้แบบสอบถาม 
ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผล

การประเมิน 
ไม่มีข้อวิพากษ์จากผลการประเมิน แต่มีข้อคิดเห็นจากผู้ประเมนิ 1 ราย ดังนี้ 
1) บัณฑิตมีความมีความรับผิดชอบและคิดประมวลผลได้รวดเร็วและดี 
2) บัณฑิตมีความขยันเอาใจใส่ในสิ่งทีไ่ด้รับมอบหมายดี 
 

ไม่มีข้อคิดเห็น 

 
2.2 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน ข้อ 2.1 (ถ้ามี) 

-ไม่มี 
3.การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 

3.1 เกณฑ์การประเมิน: พิจารณาจากตัวชี้วัดการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาจ านวน 7 ตัวชี้วัด 
ส าหรับการประเมินคุณภาพหลกัสูตรปีการศึกษา 2558 ดังนี้ 

1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการวางแผนติดตามทบทวนการด าเนนิงานของหลักสูตรร่วมกัน 
2) มีการจัดท าแผนการสอน หรอืบันทึกข้อมูลในหมวดที่ 1, 4 และ 5 ใน มคอ.3 หรือ มคอ.4 ได้อย่างสมบูรณ ์และ

เผยแพร่ให้ผู้เรียนทราบครบทุกรายวิชา 
3) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนนิการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 

ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 โดยเน้นในสว่นของการจัดท าข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตร ภายใน 60วัน หลังสิ้นสดุปีการศึกษา 
5) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ

ประเมินการด าเนนิงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีการศึกษาที่ผา่นมา 
6) ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา ในแตล่ะรายวชิามีคา่เฉลี่ยไมน่้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 

5.0 ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่เปิดสอน 
7) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน

เต็ม 5.0 
 

3.2 ผลการด าเนินการของหลักสูตร 
ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน เป็นไป
ตาม
เกณฑ ์

ไม่เป็นไป
ตาม
เกณฑ ์

1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการวางแผน
ติดตามทบทวนการด าเนนิงานของ
หลักสูตรร่วมกัน 

หลักสูตรได้จัดประชุมอาจารย์ประจ า
หลักสูตรพร้อมกันกับการประชมุของ
ภาควิชา ประมาณเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
ของหลักสูตร 

  

2) มีการจัดท าแผนการสอน หรือบนัทึก
ข้อมูลในหมวดที่ 1, 4 และ 5 ใน มคอ.
3 หรือ มคอ.4 ได้อย่างสมบูรณ์ และ
เผยแพร่ให้ผู้เรียนทราบครบทุกรายวิชา 

หลักสูตรแจ้งให้อาจารย์ประจ าวิชาจัดท า 
มคอ.3 ในระบบ TQF KKUของมหาวิทยาลยั
ก่อนเปิดภาคการศึกษา ซึ่งก็ด าเนินการได้
ครบทุกวิชา 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 

Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงาน เป็นไป

ตาม
เกณฑ ์

ไม่เป็นไป
ตาม
เกณฑ ์

3) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของ
รายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 โดยเน้น
ในส่วนของการจัดท าข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงการเรียนการสอน ภายใน 30 
วัน หลังสิน้สุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของรายวชิา ตามแบบ มคอ.5 
ภายใน 30 วัน หลังสิน้สุดภาคการศึกษา 

  

4) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของ
หลักสูตร ภายใน 60วัน หลังสิน้สุดปี
การศึกษา 

หลักสูตรจัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปี
การศึกษา 

  

5) มีการพัฒนา/ปรบัปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการด าเนนิงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

หลักสูตรแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนปรับปรุง
เนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่
เสมอ มีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมา
บรรยายในหัวข้อที่มีความสัมพนัธ์กับการ
เรียนของนักศึกษา 

  

6) ผลการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนโดยนักศึกษา ในแต่ละรายวิชามี
ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5.0 ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของรายวิชาที่เปิดสอน 

นักศึกษาเข้าประเมิน 17 รายวิชาที่เปิดสอน 
คิดเป็นร้อยละ 100 ได้คะแนนการประเมิน
เฉลี่ยมากกว่า 3.51 

  

7) ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

ความพึงพอใจของนักศึกษาปสีดุท้ายและ
บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมีค่ามากกว่า 
3.51 (4.14) 

  

รวมตัวบ่งชี้ในปนีี ้  7 - 
จ านวนตัวบง่ชี้ในปีนีท้ี่ด าเนนิการผ่าน  7 - 

ร้อยละของตัวบ่งชีท้ั้งหมดในปนีี ้(7/7 x 100)  100 - 
 
หมวดที่ 7: คุณภาพการสอน 
1.การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน 
1.1 รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

ล าดับ รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดย
นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
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1 
 
 
 
 

318 201 โครงสร้าง
และหน้าที่ของ
องค์ประกอบ 
ของเซลล์ 
(Structure and 
Function of  
Cell Organelles) 

ปลาย/2558  
(4.18) 

 ไม่มี 

2 
 

318 305 ชีวเคมี  
(Biochemistry) 

ต้น/2558  
(Sec1=3.87 
Sec2=3.91 
Sec3=3.86) 

 1. ปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้ทันสมัย
และเป็นปัจจุบัน 
2. ปรับปรุงเอกสารประกอบการ
สอนในระบบ e-learning KKU 

ปลาย/2558  
(3.79) 

 1. ปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้ทันสมัย
และเป็นปัจจุบัน 
2. ปรับปรุงเอกสารประกอบการ
สอนในระบบ e-learning KKU 

3 
 

318 306 ปฏิบัติการ
ชีวเคมี  
(Biochemistry 
Laboratory) 

ต้น/2558  
(Sec1=4.12 
Sec2=3.55 
Sec3=3.64 
Sec4=4.03 
Sec5=4.01 
Sec6=4.10 
Sec7=4.12 
Sec8=4.12 
Sec9=4.12) 

 จัดหาอุปกรณ์ส าหรับท าปฏิบตักิาร
ให้เพียงพอ 

ปลาย/2558  
(Sec1=3.73 
Sec2=4.08 
Sec3=4.02 
Sec4=4.04 
Sec5=4.30) 

 1. ปรับปรุงจอฉายภาพและสื่อการ
สอนอ่ืนๆในห้องปฏิบัติการให้ใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้ทันสมัย
และเป็นปัจจุบัน 

4 318 315 เทคนิคทาง
ชีวเคมี (Biochemical 
Techniques) 

ต้น/2558  
(4.15) 

 ไม่มี 

5 318 316 เทคนิคทาง
ชีวเคมี (Biochemical 
Techniques) 

ต้น/2558  
(4.19) 

 ไม่มี 

6 318 402 ชีวเคมีแบบ
เข้ม 1 
(Intensive 
Biochemistry I) 

ปลาย/2558  
(4.12) 

 ปรับปรุงเนื้อหาวชิาให้ทันสมัยและ
เป็นปัจจบุัน 
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7 318 403 ชีวเคมีแบบ
เข้ม 2 
(Intensive 
Biochemistry II) 

ต้น/2558  
(4.19) 

 ไม่มี 

8 318 430 ชีวเคมีของ
อาหาร (Food 
Biochemistry) 

ต้น/2558  
(4.26) 
 

 ไม่มี 

9 318 434 ชีวเคมีเชิง
โภชนาการ 
(Nutritional 
Biochemistry) 

ปลาย/2558  
(4.18) 

 ให้ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย 

10 318 435 ปฏิบัติการ
ชีวเคมีเชิงโภชนาการ 
(Nutritional 
Biochemistry 
Laboratory) 

ปลาย/2558  
(4.19) 

 ไม่มี 

11 318 441 ไบโอนาโน
เทคโนโลยีขัน้แนะน า 
(Introduction to 
Bionanotechnology) 

ต้น/2558  
(4.40) 

 1. ให้ปรับปรุงสัดส่วนคะแนนสอบ
และคะแนนรายงานให้เหมาะสม  
2. ให้ปรับปรุงวิธีการวัดผล หรือ
เพิ่มวิธีการวัดผล 

ปลาย/2558  
(4.40) 

 นัดเวลาสอนให้เหมาะสมกับ
เนื้อหาวิชา 
 

12 318 451 พันธุ
วิศวกรรม 
(Genetic 
Engineering) 

ต้น/2558  
(4.27) 

 ปรับปรุงเนื้อหาวชิาให้ทันสมัยและ
เป็นปัจจบุัน 

13 318 452 ปฏิบัติการ
ทางพนัธุวิศวกรรม 
(Genetic 
Engineering 
Laboratory) 

ต้น/2558  
(4.37) 

 ปรับปรุงเนื้อหาวชิาให้ทันสมัยและ
เป็นปัจจบุัน 

14 318 491 สัมมนาทาง
ชีวเคมี 1 
(Biochemical 
Seminar I) 

ปลาย/2558  
(4.33) 
 

 ไม่มี 

15 318 492 สัมมนาทาง
ชีวเคมี 2 
(Biochemical 
Seminar II) 

ต้น/2558  
(4.41) 

 ไม่มี 
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16 318 494 โครงการวิจัย  
1 (Research Project 
I) 

ต้น/2558  
(4.38) 

 ไม่มี 

17 318 499 โครงการวิจัย  
2 (Research Project 
II) 

ต้น/2558  
(4.68) 

 ไม่มี 

 
1.2 ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

จากวิชาที่มีการประเมินโดยนักศึกษาผ่านระบบการประเมินของมหาวิทยาลัย พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ที่
ระดับคะแนนเฉลี่ยในช่วง 3.55- 5.00 (ดูคะแนนรายวิชาจากตารางในข้อ 1.1) 
 
2.ประสทิธิผลของกลยุทธ์การสอน 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม นักศึกษายังไม่เห็นถึงความส าคัญ เพิ่มการสอนสอดแทรก
คุณธรรมและจริยธรรม 

ความรู ้ นักศึกษาได้รับความรู้ซึ่งวัดผลจากการ
ประเมินที่หลากหลาย 

ไม่มี 

ทักษะทางปัญญา นักศึกษามีทักษะทางปัญญาจากการ
วัดผลด้วยวธิีการประเมินที่หลากหลาย 

ไม่มี 

ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคลและ
ความรับผิดชอบ 

นักศึกษาส่วนใหญ่มีทักษะในดา้นนี้ใน
ระดับด ี

ไม่มี 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

นักศึกษามีทักษะดา้นนี้ดี พิจารณาจาก
การประเมินด้วยการสอบ การน าเสนอ 
การใช้ e-learning 

ไม่มี 

 
3.การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่: ไม่มีอาจารย์ใหม่ส าหรับปีการศึกษา 2558 
4.กิจกรรมการพัฒนาวชิาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนบัสนุน 
4.1 กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

 
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จ านวน  
สรุปข้อคิดเห็น และ
ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับ 

อาจารย์ บุคลากรสาย
สนับสนุน 

1. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 ระหว่างวันที่ 6-8 
พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุร
นารี จังหวัดนครราชสีมา 
2. การประชุมวิชาการ Epigenetic and 
metabolic regulation of aging and aging-
related diseases. May 1-5, 2016. Hilton 

รศ.ดร.ธนเศรษฐ์
เสนาวงศ ์

 ได้รับความรู้ทีท่ันสมยั 
สามารถน ามาปรับใช้
ร่วมกับการท างานได ้
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Santa Fe Historic Plaza Hotel, Santa Fe, New 
Mexico, USA. 
3.Annual Technical Seminar 2016,TRF 
Senior Research Scholar Project of Professor 
Dr. Sanun Jogloy,16 July 2016, The Imperial 
Phukaew Hill Resort 
4. โครงการอบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2559 
ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง
ประชุม โรงแรมเซนทาราคอนเวน็ชันเซ็นเตอร์ 
จังหวัดขอนแก่น 
1. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41  ระหว่างวันที่ 6-8 
พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุร
นารี จังหวัดนครราชสีมา 
2. การอบรมเชิงปฏบิัติการ เร่ือง การพัฒนา
หลักสูตร : การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (outcome-
based education)ส านักนวัตกรรมการเรียนการ
สอน 13 ก.ค. 2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3.Annual Technical Seminar 2016,TRF 
Senior Research Scholar Project of Professor 
Dr. Sanun Jogloy,16 July 2016, The Imperial 
Phukaew Hill Resort 
4. การประชุมวิชาการ Epigenetic and 
metabolic regulation of aging and aging-
related diseases. May 1-5, 2016. Hilton 
Santa Fe Historic Plaza Hotel, Santa Fe, New 
Mexico, USA. 
5. โครงการอบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2559 
ระหวา่งวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง
ประชุม โรงแรมเซนทาราคอนเวน็ชันเซ็นเตอร์ 
จังหวัดขอนแก่น 

อ.ดร.กุลศิริ 
เสนาวงศ ์

 ได้รับความรู้ทีท่ันสมยั 
สามารถน ามาปรับใช้
ร่วมกับการท างานได ้

1.ร่วมจัดนิทรรศการด้านพลงังาน ในการประชุม
เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยนื SUN Thailand 
(Sustainable University Network of Thailand) 
คร้ังที่ 4/2559 วันที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง
ประชุมสารสนิ อาคารสิริคุณากร 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
2.โครงการจัดท า MOU การผลติน้ ามนัไบโอดีเซล
จากน้ ามนัใช้แล้วหลงัการทอด ร่วมกันระหว่าง

อ.ดร.สมพร เกษ
แก้ว 

 1.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
สร้างความยัง่ยืนในการ
ใช้ทรัพยากร การ
บริหาร การเรียนรู้ด้าน
การอนุรักษ์พลังงาน 
2.สร้างความร่วมมือใน
การผลิตน้ ามันไบโอ
ดีเซลและพลังงาน



 

133 
 

มหาวิทยาลยัขอนแก่นและเทศบาลนครขอนแก่น  
วันที่ 3 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 4 
ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร ส านักงานอธิการบดี  
3.ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ “กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนคนรักษ์ดิน ถิ่นพลังงานยั่งยืน” ภายใต้
โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฏีโดยยึด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2559 วันที่ 30-
31 มีนาคม 2559 ณ ต.เขาพระ อ.เมือง จ.
นครนายก  
4.ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและระดมสมองเพื่อ
หาแนวทางสนบัสนุนผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาธุรกิจ
นวัตกรรม วันที่ 1 กรกฏาคม 2559 ณ ห้องประชุม
หว้ากอ 2 สวทน. กรุงเทพฯ  
5.ร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและ
การพัฒนาบุคคลกรเพื่อรองรับการด าเนินการ
โครงการ Talent Mobility ประจ าปงีบประมาณ 
2559 จ านวน 5 วัน (จงัหวัดขอนแก่น) และศึกษาดู
งาน 1 วนั (กรุงเทพฯ) 
6.ร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการโรงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ) ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2558 ชื่องาน 
“ทรัพยากรไทย: หวนดูทรัพย์สิง่สินตน” ระหว่าง
วันที่ 23-29 มีนาคม 2559 (7 วัน) ณ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
 

ทดแทน โดยน าน้ ามันที่
ผลิตได้มาใช้กับ
ยานพาหนะของทั้งสอง
องค์กร  
3.ให้ความรู้ สาธิต การ
ใช้ประโยชน์จากยางนา 
ในด้านตา่งๆ ที่ทุกคน
สามารถจัดการได้ด้วย
ตนเอง เพื่อการพัฒนา
ต่อยยอดและสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับ
เกษตรกร 
4.ใด้แนวทาง
กระบวนการ ในการ
การสนับสนนุ
ผู้ประกอบการ ธุรกิจ
นวัตกรรม 
5.ได้ความรู้และ
ประสบการณ์ในการ
เตรียมความพร้อมเพื่อ
ไปปฏบิัติงานกับ
ภาคอุตสาหกรรม 
6.ถ่ายทอดองค์ความรู้
และนวัตกรรม ส าหรับ
การใช้ประโยชน์จากไม้
ยางนาในดา้นตา่งๆแก่
ประชาชนทั่วไป  

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากร 
(Organization Development: OD) คร้ังที่ 2 
ส าหรับสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 
2559 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มข. และโรงแรม
พันล้านบทูีค จ.หนองคาย 

 1) นายสมเกียรติ
ระวังแก้ว 2) นาย
ศุภชัย หมื่นแก้ว 3) 
นายวีระพงษ์ นาม
สีฐาน 4) นางสาว
มลฤดี กงชัยภูมิ 5) 
นางนาตยา ยังด ี

ได้รับความรู้ทีส่ามารถ
น ามาปรับใช้ร่วมกับ
การท างานได้ เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

โครงการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษา (ภาษาอังกฤษ) 
จัดโดยภาควชิาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ระหวา่ง 1 
ตุลาคม 2558ถึง 31พฤษภาคม 2559 

 1) นายสมเกียรติ
ระวังแก้ว 2) นาย
ศุภชัย หมื่นแก้ว 3) 
นายวีระพงษ์ นาม
สีฐาน 4) นางสาว
มลฤดี กงชัยภูมิ 5) 
นางนาตยา ยังด ี

ได้ฝึกทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสาร 
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4.2 สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ทีผู่้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 

1) เป็นกิจกรรมที่ดีควรส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาเพื่อน าไปใช้ในการเรียนการสอน  
2) ควรส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เนื่องจากมีประโยชน์ต่อการพัฒนาความสามารถใน

การท างาน 
หมวดที่ 8: ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับการเสนอแนะจากผู้ประเมินอิสระ และความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
รวมทั้งการน าไปด าเนินการเพื่อการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร 
 

ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลกัสูตร การน าไปด าเนินการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลกัสูตร 

1. จ านวนนักศึกษารับเข้า ยังได้
น้อยกว่าเป้าหมายของหลักสูตร 

1. หลักสูตรได้เปิดรับนักศึกษาทั้งสอง
ภาคการศึกษา เพื่อให้ได้จ านวน
นักศึกษาใกล้เคียงกับเป้าหมาย 

1. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้มากข้ึน 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตควรมปีริมาณ
เพิ่มข้ึน แม้ปีนี้มีผู้ตอบกลับคิดเป็น 
50% แต่จ านวน นศ.จบน้อย ดงันั้น
เพื่อให้สะท้อนความเข้มแข็งของ
หลักสูตร น่าจะขอให้ผู้ใช้บัณฑติมี
การตอบกลับเพิ่มข้ึน 

2. ผู้ใช้บัณฑิตส่วนหนึง่ไม่ให้
ความส าคัญต่อการตอบกลบั
แบบสอบถาม ประกอบกับบัณฑิตส่วน
หนึ่งไม่ไดช้่วยติดตามให้ผู้ใชบ้ัณฑิตคืน
แบบสอบถาม 

2. ชี้แจงให้นักศึกษาที่ก าลังจะจบ
การศึกษาทราบถึงความส าคัญในการ
ให้ข้อมูลแก่หลักสูตร เกี่ยวกับการได้
งานท า เพื่อที่หลักสูตรจะได้ส่งแบบ
ประเมินฯ ให้นายจา้งหรือหัวหน้างาน
ของบัณฑิตท าการประเมินบัณฑิตและ
ขอให้บัณฑิตช่วยในการติดตาม
แบบสอบถามเพื่อให้ผู้ใช้บัณฑิตส่งคืน
หลักสูตร 

3. ผลงานของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

3. อาจารย์มีผลงานวิจัยร่วมกบั
นักศึกษาและอาจจะร่วมกับสาขาวิชา
อ่ืนๆ ด้วย 

3. แจ้งให้อาจารย์ประจ าหลักสตูร
ผลิตผลงานอย่างสม่ าเสมอ 

4. นักศึกษาจ านวนมากตกออกหรือ
ย้ายที่เรียนในปี 1 

4. เร่ืองนี้เป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยาก 
เพราะนักศึกษาส่วนหนึ่งยงัไม่ทราบ
หรือวางแผนอนาคตตัวเองให้ชดัเจน 

4. หลักสูตรจะพยายามชี้แจงและแนะ
แนวทางให้นักศึกษาทราบในวัน
ปฐมนิเทศว่าเมื่อเรียนจบชีวเคมีไปแล้ว 
จะประกอบอาชีพอะไรได้บา้งให้
ชัดเจนขึ้นกว่าเดิม โดยอาจให้ศิษย์เก่า
ที่ประสบความส าเร็จมาร่วมเปน็
วิทยากร 

5. นักศึกษาบางส่วนไม่ส าเร็จ
การศึกษาในระยะเวลาของ
หลักสูตร 

5. นักศึกษาที่ไม่ส าเร็จตามเวลาบางคน
เป็นเพราะสอบไม่ผา่นรายวิชาพืน้ฐาน
ในปีต้นๆเลยต้องเรียนกับรุ่นน้องบาง
คนเป็นเพราะท า Research Project 
นานกวา่เวลาที่ก าหนด ซึ่งในกรณีแรก 
หลักสูตรคงท าอะไรได้ไม่มาก นอกจาก
ช่วยติดตามดูแลไม่ใช้ชา้ไปกว่าที่ควรจะ
เป็นหรือตกออก 

5. ก าชับให้อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป
ก ากับติดตามความก้าวหนา้ของการ
เรียนอย่างใกล้ชิด และก าชบัให้
อาจารย์ที่ปรึกษา Research Project 
ก ากับติดตามความก้าวหนา้ของการท า
โครงการวิจัยของนักศึกษา ถ้ามคีวาม
ผิดปกติให้น าเข้าสู่การพิจารณาของ
กรรมการบริหารหลักสูตรหรืออาจารย์



 

135 
 

ประจ าหลักสูตรเพื่อช่วยแก้ปญัหา
ต่อไป 

 
 
 
 
 
หมวดที่ 9: แผนการด าเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
1. ความก้าวหนา้ของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผา่นมา: 

แผนด าเนนิการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่
สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

1. จัดท า มคอ.3 
ของรายวิชาที่จะเปิด
สอนในปีการศึกษา 
2558 ให้ครบทุกวิชา 

ก่อนเปิดภาคการศึกษาต้น 
และปลาย ปีการศึกษา 
2558 

อาจารย์ประจ าวิชา
ทุกท่าน 

สามารถด าเนินการได้ แต่บางวชิาชา้กว่า
ก าหนดเล็กน้อย เพราะอาจารย์ประจ า
วิชาบางท่านติดราชการต่อเนื่องในช่วง
ก่อนเปิดเทอม 

2. จัดท า มคอ.5 
ของรายวิชาทีส่อน
เสร็จแล้วให้ครบทุก
วิชาในปีการศึกษา 
2558  

ภายใน 30 วันหลังจากปิด
ภาคการศึกษาต้นและ
ปลาย ปีการศึกษา 2558 

อาจารย์ประจ าวิชา
ทุกท่าน 

สามารถด าเนินการได้  

3. จัดท ารายงานผล
การด าเนินงานของ
หลักสูตร 

ภายใน 60 วันหลังจากปิด
ภาคการศึกษาปลาย 

กรรมการบริหาร
หลักสูตร (อาจารย์
ประจ าหลักสูตร) 

สามารถด าเนินการได ้

 
2. ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสตูร: ไม่มี 

2.1 ข้อเสนอในการปรับโครงสรา้งหลักสูตร(จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือก ฯ): ไมม่ี 
2.2 ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา : ไม่ม ี
2.3 กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนบัสนนุ:ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรสายสนบัสนุนเข้าร่วม

กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาตนเองให้มากข้ึน 
3. แผนปฎิบัติการใหม่ส าหรับปกีารศึกษา 2559 
 

แผนด าเนนิการ วันที่คาดวา่จะสิ้นสุด ผู้รับผิดชอบ 
1. ปรับปรุง มคอ.3 ของรายวิชาที่จะเปิดสอนในปี
การศึกษา 2559 โดยเฉพาะรายวิชาทีผ่่านการทวน
สอบแล้ว 

ก่อนเปิดภาค
การศึกษาต้นและ
ปลาย 

อาจารย์ประจ าวิชาทุกทา่น 

2. จัดท ามคอ.5 ของทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปี
การศึกษา 2559 

ภายใน 30 วัน
หลังจากปิดภาค
การศึกษาต้นและ
ปลาย 

อาจารย์ประจ าวิชาทุกทา่น 
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3. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (ตาม
แบบฟอร์ม มคอ.7) 

ภายใน 60 วัน
หลังจากปิดภาค
การศึกษาปลาย 

กรรมการบริหารหลักสูตร (อาจารย์
ประจ าหลักสูตร) 

4. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ช่วงก่อนปิดภาค
การศึกษาต้น ปี
การศึกษา 2559และ
ในช่วงภาคการศึกษา
ปลาย ปีการศึกษา 
2559 

กรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์
ที่ท าหนา้ที่นี้ในภาควิชาชวีเคมี 
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ภาคผนวก 10 
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลกัสตูรปรับปรุง 
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ตารางเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555 (เดิม) หมายเหตุ 

1.จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  136  หน่วยกิต (แผนปกติ) 
                                        136 หน่วยกิต (แผนสหกิจศึกษา) 

1.จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 133 หน่วยกิต (แผน
ปกติ) 
                                    133 หน่วยกิต (แผนสหกิจศึกษา) 

มาตรฐานไม่น้อยกวา่  120  หน่วยกิต 

2.  โครงสร้างหลักสูตร 
2.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30    หน่วยกิต 
2.2  หมวดวิชาเฉพาะ        100   หน่วยกิต (แผนปกต)ิ 
                                 100 หน่วยกิต (แผนสหกิจศึกษา) 
(1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวชิาชีพ  36    หน่วยกิต (แผนปกติ) 
                                  36 หน่วยกิต (แผนสหกิจศึกษา) 
(2) กลุ่มวิชาบังคบั            51     หน่วยกิต (แผนปกติ) 
                                  51  หน่วยกิต (แผนสหกิจศึกษา) 
(3) กลุ่มวิชาเลือก             13   หน่วยกิต (แผนปกติ) 
                                  13  หน่วยกิต (แผนสหกิจศึกษา) 
2.3  หมวดวิชาเลือกเสรี      6    หน่วยกิต 

2.  โครงสร้างหลักสูตร 
2.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
2.2  หมวดวิชาเฉพาะ       97 หน่วยกิต (แผนปกติ) 

                             97 หนว่ยกิต (แผนสหกิจศึกษา) 
   - กลุ่มวิชาแกน        36 หน่วยกิต 

           - กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 61 หน่วยกิต (แผนปกติ) 
                               61 หน่วยกิต (แผนสหกิจศึกษา) 
    - วิชาบังคับ     48 หน่วยกิต (แผนปกติ) 
                               48 หน่วยกิต (แผนสหกิจศึกษา) 
    - วิชาเลือกเฉพาะดา้น 13 หน่วยกิต 

2.3    หมวดวิชาเลือกเสรี   6  หน่วยกิต 

หลักสูตรใหม่ ได้ปรับปรุงโครงสร้างเล็กน้อย ดังนี ้
-  มีจ านวนหน่วยกิตเพิ่มขึ้นเพราะเพิ่มวิชาภาษาอังกฤษอีก 3 

หน่วยกิตตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ต้องการให้
หลักสูตรปริญญาตรีทุกหลักสูตรมีการเรียนวิชาภาษาอังกฤษไม่
น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

-  วิชาภาษาอังกฤษที่เพิ่มขึ้นในหลักสูตรปรับปรุงใหม่ จัดไว้ใน
หมวดวิชาบังคับ 

 

3.  รายวิชาในหมวดวชิาศึกษาทั่วไป 
     จ านวนหน่วยกิตของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30   หน่วยกิต 
    3.1 กลุ่มวิชาภาษา  12 หน่วยกิต 
000 101 ภาษาอังกฤษ         13 (3-0-6) 
000 102 ภาษาอังกฤษ 2        3 (3-0-6) 
000 103 ภาษาอังกฤษ 3       3 (3-0-6) 
000 104ภาษาอังกฤษ 4        3 (3-0-6) 
   3.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     6   หน่วยกิต 
000 145 ภาวะผู้น าและการจัดการ    3 (3-0-6) 

3.  รายวิชาในหมวดวชิาศึกษาทั่วไป 
     3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  หน่วยกิต 
-  หมวดการสื่อสารและการเรียนรู้ด้วยตนเอง      12 หน่วยกิต 
000 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร               3 (3-0-6) 
000 102 ภาษาอังกฤษทางวชิาการ 1                3 (3-0-6) 
000 103 ภาษาอังกฤษทางวชิาการ 1                3 (3-0-6) 
050 108 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์         3 (3-0-6) 
-  หมวดการคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงวิพากษ์        3 หน่วยกิต 
000 130 ทักษะการรู้สารสนเทศ                      3 (3-0-6) 

 
- จ านวนหน่วยกิตเท่าเดิม 
 
-กลุ่มวิชาภาษาทั้ง 4 วิชา มีการเปลี่ยนชื่อวิชาและค าอธิบาย
รายวิชา 
 
 
 
- สาขาวชิา ก าหนดให้นักศึกษาสาขาชีวเคมี เรียนวิชา 000 145 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555 (เดิม) หมายเหตุ 
000 147ศาสตร์ของความสุข           3 (3-0-6) 
    3.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์        6  หน่วยกิต 
000 174 ทักษะการเรียนรู้             3 (3-0-6) 
000 176 ผู้ประกอบการสร้างสรรค์   3 (3-0-6) 
 
    3.4 เลือกอิสระในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และ
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   6 หน่วยกิต 
000 xxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และกลุ่มวิชา

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 

-  หมวดคุณธรรม จริยธรรม คุณค่าของชีวิตในสงัคม 3 หน่วย
กิต 
000 xxx เลือกในหมวดคุณธรรม จริยธรรม  
    คุณค่าของชีวิตในสงัคม                              3 หน่วยกิต 
 -  หมวดวัฒนธรรมและภูมปิัญญา                     3 หน่วยกิต 
000 xxx เลือกในหมวดวัฒนธรรมและ                3 หน่วยกิต 
-  หมวดความรอบรู้และการปรบัตัวในยุค 
   โลกาภิวัตน์                                             3 หน่วยกิต 
000 xxx เลือกในหมวดความรอบรู้และการปรับตัวในยุค 
            โลกาภิวัตน์                                    3 หน่วยกิต 
000 xxx เลือกอิสระในหมวดล าดับที่ 2-5            6 หน่วยกิต 
000 160 คอมพิวเตอร์พื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ      -  
หน่วยกิต 
(Audit) 

- สาขาวิชา ก าหนดให้นักศึกษาสาขาชีวเคมี เรียนวิชา 000 147 
 
- คณะวิทยาศาสตร์ ก าหนดให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เรียนวิชา 
000 174 
- สาขาวิชา ก าหนดให้นักศึกษาสาขาชีวเคมี เรียนวิชา 000 176 
ตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 

4.รายวิชาในหมวดวชิาเฉพาะดา้น 
หมวดวิชาเฉพาะ             100  หน่วยกิต (แผนปกติ) 
                                 100  หน่วยกิต (แผนสหกิจศึกษา) 
4.1. กลุ่มวิชาพืน้ฐานวชิาชีพ 36  หน่วยกิต 

4.รายวิชาในหมวดวชิาเฉพาะดา้น 
หมวดวิชาเฉพาะ              97 หน่วยกิต (แผนปกติ) 
                                  97 หน่วยกิต (แผนสหกิจศึกษา) 
4.1. กลุ่มวิชาแกน             36  หน่วยกิต 

 
- มีจ านวนหน่วยกิตเพิ่มข้ึนเพราะเพิ่มวิชาภาษาอังกฤษอีก 3 หน่วย
กิตตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ต้องการให้
หลักสูตรปริญญาตรีทุกหลักสูตรมีการเรียนวิชาภาษาอังกฤษไม่
น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

SC101 001 ชีววิทยา 1 3(3-0-6) 311 101 ชีววิทยา 1 3(3-0-6) -รายวิชาเดิม เปลี่ยนรหัสวชิาตามประกาศมข. ฉบับที่ 2083/2559 
SC101 002 ปฏิบัติการทางชวีวิทยา 1                                        1(0-2-1) 311 102 ปฏิบัติการทางชวีวิทยา 1                                        1(0-3-2) -รายวิชาเดิม เปลี่ยนรหัสวชิาตามประกาศมข. ฉบับที่ 2083/2559 
SC101 003 ชีววิทยา 2    3(3-0-6) 311 103 ชีววิทยา 2    3(3-0-6) -รายวิชาเดิม เปลี่ยนรหัสวชิาตามประกาศมข. ฉบับที่ 2083/2559 
SC101 004 ปฏิบัติการทางชวีวิทยา 2 1(0-2-1) 311 104 ปฏิบัติการทางชวีวิทยา 2 1(0-3-2) -รายวิชาเดิม เปลี่ยนรหัสวชิาตามประกาศมข. ฉบับที่ 2083/2559 
SC201 001 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6) 312 101 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6) -รายวิชาเดิม เปลี่ยนรหัสวชิาตามประกาศมข. ฉบับที่ 2083/2559 
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SC201 002 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-2) 312 102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-2) -รายวิชาเดิม เปลี่ยนรหัสวชิาตามประกาศมข. ฉบับที่ 2083/2559 
SC201 003 เคมีทั่วไป 2 3(3-0-6) 312 103 เคมีทั่วไป 2 3(3-0-6) -รายวิชาเดิม เปลี่ยนรหัสวชิาตามประกาศมข. ฉบับที่ 2083/2559 
SC201 
004  

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1(0-3-2) 312 
104  

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1(0-3-2) -รายวิชาเดิม เปลี่ยนรหัสวชิาตามประกาศมข. ฉบับที่ 2083/2559 

SC401 203 แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์กลุ่ม
ชีวภาพ  1 

3(3-0-6) 314 123   แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์กลุ่ม
ชีวภาพ 1 

3(3-0-6) -รายวิชาเดิม เปลี่ยนรหัสวชิาตามประกาศมข. ฉบับที่ 2083/2559 
-รายวิชาเดิม เปลี่ยนรหัสวชิาตามประกาศมข. ฉบับที่ 2083/2559 

SC401 204 แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์กลุ่ม
ชีวภาพ  2 

3(3-0-6) 314 124 แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์กลุ่ม
ชีวภาพ 2 

3(3-0-6) 

SC501 001 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3(3-0-6) 315 102 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3(3-0-6) -รายวิชาเดิม เปลี่ยนรหัสวชิาตามประกาศมข. ฉบับที่ 2083/2559 
SC501 002 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 3(3-0-6) 315 103 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 3(3-0-6) -รายวิชาเดิม เปลี่ยนรหัสวชิาตามประกาศมข. ฉบับที่ 2083/2559 
SC501 003 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-2) 315 181 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-2) -รายวิชาเดิม เปลี่ยนรหัสวชิาตามประกาศมข. ฉบับที่ 2083/2559 
SC501 004 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 1(0-3-2) 315 182 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 1(0-3-2) -รายวิชาเดิม เปลี่ยนรหัสวชิาตามประกาศมข. ฉบับที่ 2083/2559 
SC602 003 สถิติเบื้องต้น 3(3-0-6) 316 204 สถิติเบื้องต้น 3(3-0-6) -รายวิชาเดิม เปลี่ยนรหัสวชิาตามประกาศมข. ฉบับที่ 2083/2559 
MD623 328 วิทยาภูมิคุ้มกัน 3(2-3-0) 362 328 ภูมิคุ้มกันวิทยา 3(2-3-0) -รายวิชาเดิม เปลี่ยนรหัสวชิาตามประกาศมข. ฉบับที่ 2083/2559 
       
4.2 กลุ่มวิชาบังคบั    51 หน่วยกิต  (แผนปกต)ิ 
                           51 หน่วยกิต (แผนสหกิจศึกษา) 
 

4.2 กลุ่มวิชาเฉพาะดา้น    61 หน่วยกิต (แผนปกติ) 
                                 61 หน่วยกิต (แผนสหกิจศึกษา) 
     4.2.1 วิชาบังคับ         48 หน่วยกิต (แผนปกติ) 
                                  48 หน่วยกิต (แผนสหกิจศึกษา) 

 

SC202 101 เคมีอินทรีย์ 1  3(3-0-6) 312 215 เคมีอินทรีย์ 1  3(3-0-6) -รายวิชาเดิม เปลี่ยนรหัสวชิาตามประกาศมข. ฉบับที่ 2083/2559 
-รายวิชาเดิม เปลี่ยนรหัสวชิาตามประกาศมข. ฉบับที่ 2083/2559 
-รายวิชาเดิม เปลี่ยนรหัสวชิาตามประกาศมข. ฉบับที่ 2083/2559 
-รายวิชาเดิม เปลี่ยนรหัสวชิาตามประกาศมข. ฉบับที่ 2083/2559 
-รายวิชาเดิม เปลี่ยนรหัสวชิาตามประกาศมข. ฉบับที่ 2083/2559 

SC202 102 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1  1(0-3-2) 312 216 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1(0-3-2) 
SC202 103 เคมีอินทรีย์ 2 3(3-0-6) 312 217 เคมีอินทรีย์ 2 3(3-0-6) 
SC202 104 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 1(0-3-2) 312 218 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 1(0-3-2) 
SC202 301 เคมีฟิสิกัล 3(2-3-6) 312 233 เคมีฟิสิกัล 3(2-3-6) 
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SC202 401 เคมีวิเคราะห์ 2 1 (0-3-2) 312 242 เคมีวิเคราะห์ 2 1(0-3-2) -รายวิชาเดิม เปลี่ยนรหัสวชิาตามประกาศมข. ฉบับที่ 2083/2559 

-รายวิชาเดิม เปลี่ยนรหัสวชิาตามประกาศมข. ฉบับที่ 2083/2559 
-รายวิชาเดิม เปลี่ยนรหัสวชิาตามประกาศมข. ฉบับที่ 2083/2559 
-รายวิชาเดิม เปลี่ยนรหัสวชิาตามประกาศมข. ฉบับที่ 2083/2559 
 

SC202 402 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2 1(0-3-2) 312 243 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2 1(0-3-2) 
SC702 101 จุลชีววิทยาทั่วไป       3(3-0-6) 317 211   จุลชีววิทยาทั่วไป       3(3-0-6) 
SC702 102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป  1(0-3-2) 317 212   ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป  1(0-3-2) 

SC812 201 โครงสร้างและหน้าที่ของ
องค์ประกอบของเซลล์ 

2(2-0-4) 
 

318 201 โครงสร้างและหน้าที่ของ
องค์ประกอบของเซลล์ 

2(2-0-4) 
 

-รายวิชาเดิม เปลี่ยนรหัสวชิาตามประกาศมข. ฉบับที่ 2083/2559 
 

SC813 305 ชีวเคมี 3(3-0-6) 318 305 ชีวเคมี 3(3-0-6) -รายวิชาเดิม เปลี่ยนรหัสวชิาตามประกาศมข. ฉบับที่ 2083/2559 
SC813 306 ปฏิบัติการชวีเคมี 1(0-3-2) 318 306 ปฏิบัติการชวีเคมี 1(0-3-2) -รายวิชาเดิม เปลี่ยนรหัสวชิาตามประกาศมข. ฉบับที่ 2083/2559 
SC813 315 เทคนิคทางชีวเคมี  3(3-0-6) 318 315 เทคนิคทางชีวเคมี  3(3-0-6) -รายวิชาเดิม เปลี่ยนรหัสวชิาตามประกาศมข. ฉบับที่ 2083/2559 

-รายวิชาเดิม เปลี่ยนรหัสวชิาตามประกาศมข. ฉบับที่ 2083/2559 SC813 316 ปฏิบัติการเทคนิคทางชีวเคมี 2(0-6-3) 318 316 ปฏิบัติการเทคนิคทางชีวเคมี 2(0-6-3) 
SC813 404 ชีวโมเลกุลและเมแทบอลิซึม 3(3-0-6) 318 402 ชีวเคมีแบบเข้ม 1 3(3-0-6) -รายวิชาเดิมเปลี่ยนชื่อวิชาให้เหมาะสม และเปลี่ยนรหัสวิชาตาม

ประกาศมข. ฉบับที่ 2083/2559 
SC813 405 ชีวเคมีระดับเซลล์และโมเลกุล 3(3-0-6) 318 403 ชีวเคมีแบบเข้ม 2 3(3-0-6) -รายวิชาเดิมเปลี่ยนชื่อวิชาให้เหมาะสม และเปลี่ยนรหัสวิชาตาม

ประกาศมข. ฉบับที่ 2083/2559 
SC813451 พันธุวิศวกรรม 3(3-0-6) 318 451 พันธุวิศวกรรม 3(3-0-6) -รายวิชาเดิม เปลี่ยนรหัสวชิาตามประกาศมข. ฉบับที่ 2083/2559 

-รายวิชาเดิม เปลี่ยนรหัสวชิาตามประกาศมข. ฉบับที่ 2083/2559 SC813 452 ปฏิบัติการทางพนัธุวิศวกรรม   2(0-6-3) 318 452 ปฏิบัติการทางพนัธุวิศวกรรม   2(0-6-3) 
SC813761 สัมมนาทางชีวเคมี1 1(0-3-2) 318 491 สัมมนาทางชีวเคมี 1 1(0-3-2) -รายวิชาเดิมแก้ไขค าอธิบายรายวิชาและเปลี่ยนรหัสวิชาตาม

ประกาศมข. ฉบับที่ 2083/2559 
SC814762 สัมมนาทางชีวเคมี 2 1(0-3-2) 318 492 สัมมนาทางชีวเคมี 2 1(0-3-2) -รายวิชาเดิม เปลี่ยนรหัสวชิาตามประกาศมข. ฉบับที่ 2083/2559 
411 224 ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 
3 (3-0-6)    -  ร า ย วิ ช า ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ต า ม น โ ย บ า ย ส ภ า

มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ต้องการให้หลักสูตรปริญญาตรีทุก
หลักสูตรมีการเรียนวิชาภาษาอังกฤษรวมไม่น้อยกว่า 15 หน่วย
กิต 
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แผนปกต ิ    แผนปกต ิ   
SC814773 โครงการวิจัย 1  2(0-6-3) 318 494 โครงการวิจัย 1 2(0-6-3) -รายวิชาเดิม เปลี่ยนรหัสวชิาตามประกาศมข. ฉบับที่ 2083/2559 
SC814774 โครงการวิจัย 2 4(0-12-6) 318 499 โครงการวิจัย 2 4(0-12-6) -รายวิชาเดิม เปลี่ยนรหัสวชิาตามประกาศมข. ฉบับที่ 2083/2559 
แผนสหกิจ
ศึกษา 

   แผนสหกิจศึกษา   

SC814785 สหกิจศึกษาทางชีวเคมี 6(0-18-9) 318495 สหกิจศึกษาทางชีวเคมี 6(0-18-9) -รายวิชาเดิม เปลี่ยนรหัสวชิาตามประกาศมข. ฉบับที่ 2083/2559 
       
4.3 กลุ่มวิชาเลือก           13 หน่วยกิต (แผนปกติ) 
                                 13 หน่วยกิต (แผนสหกิจศึกษา) 

4.2.2 วิชาเลือก          13  หน่วยกิต (แผนปกติ)  
                             13  หน่วยกิต (แผนสหกิจศึกษา) 

  - บังคับเลือกอย่างน้อย 7 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้   - บังคับเลือกอย่างน้อย 7 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี ้  
SC813 304 ชีวฟิสิกส์พืน้ฐาน   2(2-0-4) 318 304 ชีวฟิสิกส์พืน้ฐาน   2(2-0-4) -รายวิชาเดิม เปลี่ยนรหัสวชิาตามประกาศมข. ฉบับที่ 2083/2559 
SC813 428 ชีวเคมีของพืช 3(3-0-0) 318 428 ชีวเคมีของพืช 3(3-0-0) -รายวิชาเดิม เปลี่ยนรหัสวชิาตามประกาศมข. ฉบับที่ 2083/2559 
SC813 430 ชีวเคมีของอาหาร 3(3-0-6) 318 430 ชีวเคมีของอาหาร 3(3-0-6) -รายวิชาเดิม เปลี่ยนรหัสวชิาตามประกาศมข. ฉบับที่ 2083/2559 
SC813 433 ฝึกงานดา้นชีวเคม ี 1(0-6-3) 318 433 ฝึกงานดา้นชีวเคม ี 1(0-6-3) -รายวิชาเดิม เปลี่ยนรหัสวชิาตามประกาศมข. ฉบับที่ 2083/2559 
SC813 434 ชีวเคมีเชิงโภชนาการ 3(3-0-6) 318 434 ชีวเคมีเชิงโภชนาการ 3(3-0-6) -รายวิชาเดิม เปลี่ยนรหัสวชิาตามประกาศมข. ฉบับที่ 2083/2559 
SC813 435 ปฏิบัติการชวีเคมีเชิงโภชนาการ 1(0-3-2) 318 435 ปฏิบัติการชวีเคมีเชิงโภชนาการ 1(0-3-2) -รายวิชาเดิม เปลี่ยนรหัสวชิาตามประกาศมข. ฉบับที่ 2083/2559 
SC814441 ไบโอนาโนเทคโนโลยีขัน้แนะน า 3(3-0-6) 318 441 ไบโอนาโนเทคโนโลยีขัน้แนะน า 3(3-0-6) -รายวิชาเดิมแก้ไขค าอธบิายรายวิชาและเปลี่ยนรหัสวิชาตาม

ประกาศมข. ฉบับที่ 2083/2559 
SC813442 ชีวเคมีเชิงเกษตรและอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 318 442 ชีวเคมีเชิงเกษตรและอุตสาหกรรม 3(3-0-6) -รายวิชาเดิม เปลี่ยนรหัสวชิาตามประกาศมข. ฉบับที่ 2083/2559 
SC813 443 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาชวีเคมี 1(1-0-2) 318 443 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา

ชีวเคมี 
1(1-0-2) -รายวิชาเดิม เปลี่ยนรหัสวชิาตามประกาศมข. ฉบับที่ 2083/2559 

SC813 444 เทคนิคทางชีวเคมีประยุกต ์ 3(3-0-6) 318 444 เทคนิคทางชีวเคมีประยุกต ์ 3(3-0-6) -รายวิชาเดิม เปลี่ยนรหัสวชิาตามประกาศมข. ฉบับที่ 2083/2559 
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           - เลือกวิชาอ่ืนๆ อย่างน้อย 6 หน่วยกิตจากรายวิชา
ต่อไปนี้ 

 
           - เลือกวิชาอ่ืนๆ อย่างน้อย 6 หน่วยกิตจากรายวิชา
ต่อไปนี้ 

SC002 001 การเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาส าหรับนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร ์

1(0-2-2) 300 202 การเตรียมความพร้อมก่อน
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาส าหรับ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร ์

1(0-2-2) -รายวิชาเดิม เปลี่ยนรหัสวชิาตามประกาศมข. ฉบับที่ 2083/2559 

SC112 501 พันธุศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 311 244 พันธุศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) -รายวิชาเดิม เปลี่ยนรหัสวชิาตามประกาศมข. ฉบับที่ 2083/2559 
SC112 502 ปฏิบัติการพนัธุศาสตร์เบื้องต้น 1(0-3-2) 311 245 ปฏิบัติการพนัธุศาสตร์เบื้องต้น 1(0-3-2) -รายวิชาเดิม เปลี่ยนรหัสวชิาตามประกาศมข. ฉบับที่ 2083/2559 
   315 403 ระบบมาตรฐานคุณภาพส าหรับ

นักวิทยาศาสตร ์
2(2-0-0) -รายวิชาเดิม เปลี่ยนรหัสวชิาตามประกาศมข. ฉบับที่ 2083/2559 

SC713 501 จุลชีววิทยาทางน้ า 2(2-0-4) 317 351 จุลชีววิทยาทางน้ า 2(2-0-4) -รายวิชาเดิม เปลี่ยนรหัสวชิาตามประกาศมข. ฉบับที่ 2083/2559 
SC713 502 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางน้ า 1(0-3-2) 317 352 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางน้ า 1(0-3-2) -รายวิชาเดิม เปลี่ยนรหัสวชิาตามประกาศมข. ฉบับที่ 2083/2559 
SC714 307 เอนไซม์จากจุลนิทรีย ์ 2(2-0-4) 317 435 เอนไซม์จากจุลนิทรีย ์ 2(2-0-4) -รายวิชาเดิม เปลี่ยนรหัสวชิาตามประกาศมข. ฉบับที่ 2083/2559 
SC714 309 เชื้อเพลิงชีวภาพจากจุลนิทรีย ์ 2(2-0-4) 317 438 เชื้อเพลิงชีวภาพจากจุลนิทรีย ์ 2(2-0-4) -รายวิชาเดิม เปลี่ยนรหัสวชิาตามประกาศมข. ฉบับที่ 2083/2559 
   
5.หมวดวิชาเลือกเสรี   6  หน่วยกิต 

ให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลยัขอนแก่น หรือสถาบันการศึกษาอ่ืน โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร จ านวนไมน่้อยกว่า 6 
หน่วยกิต 
 

5.หมวดวิชาเลือกเสรี   6  หน่วยกิต 
ให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรีที่เปิด

สอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือสถาบันการศึกษาอ่ืน โดย
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จ านวน
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

-จ านวนหน่วยกิตเหมือนเดิม 
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ภาคผนวก 11 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร 

ระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2558 
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ภาคผนวก 12 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ฉบับที7่91/2555) เรื่องหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการสหกจิ

ศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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