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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาจุลชีววิทยา และบัณฑิตวิทยาลัย 

 

หมวดท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

ภาษาอังกฤษ:    Master of Science Program in Microbiology 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ช่ือเต็ม (ภาษาไทย):  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยา) 

ช่ือยอ (ภาษาไทย):  วท.ม. (จุลชีววิทยา) 

ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ):  Master of Science (Microbiology) 

ช่ือยอ (ภาษาอังกฤษ):   M.Sc. (Microbiology) 

3. วิชาเอก 

ไมมี 

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

ไมนอยกวา 36 หนวยกิต        

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1  และ แผน ก แบบ ก 2  

5.2 ภาษาที่ใช 

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษบางรายวิชา 

5.3 การรับเขาศึกษา 

รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวตางประเทศท่ีสามารถใชภาษาไทยได 

5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น 

ไมมี 

5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  

ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  

 

 



  

 
 

 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาวิชาจุลชีววิทยา   
คณะวิทยาศาสตรแ์ละบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  



  

 

 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
ปีที่ใช้หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 

 
 
 
 
 
 

สาขาวิชาจุลชีววิทยา   
คณะวิทยาศาสตรแ์ละบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
 



  

สารบัญ 
 
 หน้า 

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป 1 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 1 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 1 
3. วิชาเอก 1 
4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรยีนตลอดหลักสูตร 1 
5. รูปแบบของหลักสตูร 1 
 5.1  รูปแบบ 1 
 5.2  ภาษาที่ใช้  1 
 5.3  การรับเข้าศึกษา 1 
 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 1 
 5.5  การให้ปริญญาแกผู่้ส าเร็จการศึกษา 1 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร 2 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 2 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดห้ลังส าเร็จการศึกษา 2 
9. ช่ือ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคณุวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร 2 
10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 2 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 2 
 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 2 
 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 3 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสตูรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 4 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 4 
 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 4 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสตูรอื่น ที่เปดิสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 5 

หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 5 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 5 
2. แผนการพัฒนาปรบัปรุง 5 

หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 7 
1. ระบบการจัดการศึกษา 7 
 1.1  ระบบ 7 
 1.2  การจัดการศึกษาภาคพิเศษ 7 
 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 7 
2. การด าเนินการหลักสตูร 8 
 2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรยีนการสอน 8 
 2.2  คุณสมบัติของผูเ้ข้าศึกษา 8 
 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 8 
 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 8 



  

 หน้า 

 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 8 
 2.6  งบประมาณตามแผน 9 
 2.7  ระบบการศึกษา 9 
 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย 9 
3. หลักสตูรและอาจารย์ผูส้อน 9 
 3.1  หลักสูตร 9 
  3.1.1  จ านวนหน่วยกิต 9 
  3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 9 
  3.1.3  รายวิชา  10 
  3.1.4  ตัวอย่างแผนการศึกษา 15 
  3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 16 
 3.2  ช่ือ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคณุวุฒิของอาจารย์ 33 
  3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสตูร 33 
  3.2.2  อาจารย์พิเศษ 35 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 35 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิทยานพินธ์ 35 
 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 35 
 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู ้ 35 
 5.3  ช่วงเวลา 35 
 5.4  จ านวนหน่วยกิต 36 
 5.5  การเตรียมการ 36 
 5.6  กระบวนการประเมินผล 36 

หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 36 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 36 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละดา้น 37 
 2.1  คุณธรรมและจริยธรรม 37 
 2.2  ความรู้ 37 
 2.3  ทักษะทางปัญญา 38 
 2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 39 
 2.5  ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 39 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสตูรสู่รายวิชา    

(Curriculum Mapping)  
40 

หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 40 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 40 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 40 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 40 
   
   



  

 หน้า 

หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์ 41 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม ่ 41 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แกอ่าจารย ์ 41 

หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร 42 
1. การก ากับมาตรฐาน 42 
2. บัณฑิต 42 
3. นักศึกษา 42 
4. คณาจารย ์ 43 
5. หลักสตูร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 43 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 43 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 45 

หมวดที่ 8. การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 45 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 45 
2. การประเมินหลักสตูรในภาพรวม 45 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 46 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 46 

ภาคผนวก  
1. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสตูรสู่รายวิชา  

(Curriculum Mapping) และผลลัพท์การเรียนของหลักสตูร (Program Learning Outcomes) 
47 

2. ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 54 
3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูร 97 
4. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบณัฑติศึกษา พ.ศ.2559  99 
5. ประกาศบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับ 23/2560) เรื่องการเทียบโอนรายวิชา              

และค่าคะแนนของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาจากการศึกษาในระบบ 
118 

6. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 121 
7 ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับท่ี 946/2550) เรื่อง แนวปฏิบัติในการขออุทธรณ์                          

ผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศกึษาอิสระ 
124 

8. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเพื่อการประกันคุณภาพหลักสตูรและการเรยีน
การสอน และเกณฑ์ประเมินประจ าปี  

127 

9. รายงานผลการประเมินหลักสูตรหรือรายงานผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย  129 
10. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสตูรเดิมและหลักสตูรปรับปรุง 134 
   

   

 



 มคอ. 2 

-2- 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1   เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา พ.ศ. 2559 

6.2   คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุมคร้ังท่ี 75/2563   เมื่อวันท่ี 17 เดือน 

กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

6.3   สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมคร้ังท่ี ……/256…. เมื่อวันท่ี ........................ พ.ศ. 256….   

6.4   เร่ิมเปดสอนในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564  
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(2) พนักงาน นักวิชาการ นักวิจัย หรือผูเช่ียวชาญ ในหนวยงานราชการ เอกชน และองคกรระหวางประเทศ 

(3) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการประยุกตใชจุลินทรียทางอาหาร การเกษตร สิ่งแวดลอม อุตสาหกรรม และอ่ืน ๆ 
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[ระบุรายช่ืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในตาราง ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาโท]    

ที่ ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 

ตําแหนงทาง 

วิชาการ 

คุณวุฒิ 

1 นายธีรศักด์ิ  สมดี x-xxxx-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย Ph.D. (Microbiology)                 

วท.ม. (ชีววิทยา)                                  

วท.บ. (เกษตรศาสตร)                  

2 นายสุรศักด์ิ ศิริพรอดุลศิลป x-xxxx-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย Ph.D. (Biophysics) 

วท.ม. (ชีวเคมี) 

วท.บ. (ชีววิทยา) 

3 นายโสภณ บุญลือ x-xxxx-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย Ph.D. (Applied Biosciences) 

วท.ม. (จุลชีววิทยา) 

วท.บ. (ชีววิทยา) 
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11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจ ัย และนวัตกรรม (อว.) จ ัดตั ้งขึ ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุง

กระทรวง  ทบวง  ก รม  ฉบ ับ ที ่ 19 พ .ศ .  2562 และกฎหมาย ที ่เ กี ่ย วข อ งอ ีก  8 ฉบ ับ  ซึ ่ง เ ป นก า รรวมก ันของ

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วท.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แหงชาติ (วช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 
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พ.ศ. 2562 โดยมีเปาหมายหลักคือ การเตรียมความพรอมของคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 เพ่ือการสรางเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

ของประเทศ ดังนั้นเพื่อสงเสริมใหเปาหมายหลักบรรลุผลสําเร็จ อว. จึงมีภารกิจที่สําคัญ 4 ประการ ประกอบดวย (1) 

ปฏิรูปการอุดมศึกษาทั ้งระบบ ดวยการขับเคลื ่อนหลักสูตรอุดมศึกษายุคใหมและกระบวนการเรียนรูที ่เนนการพัฒนา

สมรรถนะและประสบการณ เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนใหไดมาตรฐานสากลและตรงกับความตองการของ

ตลาด ใหเขากับอาชีพแหงอนาคตที่หลากหลายในโลกยุคใหมอยางเทาทัน (2) การสรางและพัฒนาคน โดยการสงเสริม

การสรางมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพพรอมสู โลกใบใหมแหงศตวรรษที่ 21 และการขับเคลื ่อนการพัฒนาทักษะแหงอนาคต 

(Skill for the future) อยางเปนรูปธรรม  (3) การวิจัยเพื่อสรางและพัฒนาองคความรู ทางดาน Smart Farming และ 

Zero-Waste เพื่อใชในการผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติโดยเฉพาะเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ

เศรษฐกิจสีเขียว และ (4) การสรางและพัฒนานวัตกรรม ในทุกระดับท้ังการสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมชุมชน นวัตกรรม

เชิงธุรกิจ และนวัตกรรมสังคม เชน มีคุณสมบัติเปนผู สรางหรือรวมสรางนวัตกรรมใหม อันสามารถนําไปสู การสราง

ผลิตภัณฑและผู ประกอบการใหม เปนตน เพื่อการสรางมูลคาเพิ่มของผลผลิตตามหวงโซอุปทาน เพื่อความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจอยางย่ังยืนของประเทศ 

นอกจากน้ี จากขอมูลของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) รายงานสถานการณ

การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศพบวาบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมี

จํานวนไมเพียงพอ ตอการสงเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับกาวหนา และสาขาวิชาจุล

ชีววิทยาถือไดวาเปนอีกสาขาหน่ึง ท่ีมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งทางสาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดเล็งเห็นความสําคัญเหลาน้ี จึงไดพัฒนาหลักสูตรเพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีตอบสนอง

ตลาดแรงงานในศตวรรษ ท่ี 21 โดยนําภารกิจท่ีสําคัญ 4 ประการของ อว. มารวมพิจารณาในการปรับปรุงหลักสูตร ท่ีสามารถ

พัฒนานักศึกษาในระดับปริญญาโทใหเปนนักวิจัยท่ีมีศักยภาพสูงในการทําวิจัยท่ีครอบคลุมทางจุลชีววิทยาท่ัวไป และจุลชีววิทยา

ประยุกต เชน การเกษตร อุตสาหกรรม อาหาร พลังงาน และสิ่งแวดลอม เปนตน ท่ีมุงเนนประเด็นการวิจัยดาน เกษตรอัจฉริยะ 

(Smart Farming) อุตสาหกรรมเพ่ือใหขยะเหลือศูนย (Zero Waste Technology) อาหารฟงกชัน (Functional Food) 

พลังงานสีเขียว (Green Energy) และผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ ่งแวดลอม (Environmentally Friendly Products) ที่มี

กระบวนการเรียนรูใหมหาบัณฑิตมีการสรางและพัฒนานวัตกรรมดวยเทคโนโลยีสมัยใหม รวมท้ังการพัฒนาวิธีการทดสอบ

ใหมๆ ใหทันยุคสมัยท่ีเปลี่ยนแปลง โดยเนนความถูกตอง แมนยํา ตนทุนตํ่า และรวดเร็ว เพ่ือสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ 

เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว และเพ่ือใหมหาบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาเปนผูฏิบัติงานท่ีมีสมรรถนะสูงและสามารถ

สรางงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ ซึ่งจะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนางานวิจยัและองคความรูท่ีสาํคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจอยางย่ังยืน

ในอนาคต 

อยางไรก็ตามงบประมาณสนับสนุนการเรียนการสอนและวิจัยอาจจะถูกกระทบไดจากการระบาดของไวรัส COVID-19 

รวมท้ังภาวะเศรษฐกิจท้ังจากปจจัยภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงภาวะภัยแลงท่ีสงผลตอการเกษตรโดยตรง  

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวฒันธรรม 

ประเทศไทยกําลังเผชิญกับกระแสโลกาภิวัตนของสังคมโลกซึ ่งปจจุบันเปนสังคมที่ไรพรมแดน ที ่สงผลตอ

วัฒนธรรม ประเพณีและมาตรฐานการทํางานในองคกร นอกจากนี้มหาวิทยาลัยในประเทศไทยกําลังถูกคุกคามจาก

มหาวิทยาลัยระดับโลกในการแยงตัวนักเรียนที่มีความสามารถโดยการใหทุนการศึกษา อยางไรก็ดีจากการเกิดปญหาการ

ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) ทําใหนักศึกษาเดินทางไปศึกษาตอยังตางประเทศได 

นอยลง ดังนั้นสาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จึงไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตเพื่อเปน

ทางเลือกหนึ่งที่จะใหนักศึกษาไดมีโอกาสศึกษาตอภายในประเทศ อีกทั้งหลักสูตรฯ ยังสงเสริมใหทุนการวิจัยบางสวน

เพื่อใหคณาจารยไดพัฒนางานวิจัยที่ทันสมัย และใชเปนงานวิจัยเบื้องตนเพื่อใชในการขอรับทุนสงเสริมสนับสนุนงานวิจัย   
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ท่ีสามารถใชเปนสวนหนึ่งในการสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาท่ีจะเขาเรียนในหลักสูตร จากการศึกษาวิจัยอยางตอเนื่อง

ของคณาจารยรวมกับนักศึกษาจะสงเสริมใหหลักสูตรฯ มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับของสาธารณะมากขึ้น นอกจากนี้การ

ปรับปรุงหลักสูตรฯ ยังมีวัตถุประสงคเพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการเรียนรูและรักการเรียนรูตลอดชีวิต ท้ังทาง

ทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดจนการฝกทักษะในการนําเสนองานวิจัยเปนภาษาอังกฤษในรายวิชาสัมมนา เพ่ือประโยชนในการเปน

นักวิจัยสาขาวิชาจุลชีววิทยาท่ีมีศักยภาพสามารถทํางานในบริษัทท้ังในประเทศและบริษัทขามชาติได โดยเฉพาะในประเทศ

ประชาคมอาเซียน รวมท้ังมีความสามารถสูงในการปรับตัว พรอมที่จะรับสถานการณการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นอยาง

รวดเร็วในยุคศตวรรษที่ 21 อยางมีประสิทธิภาพ เพื ่อการพัฒนาสังคมใหเติบโตอยางย่ังยืน อีกท้ังมุงเนนใหตระหนักถึง

ความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

จากยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) ในประเด็นยุทธศาสตรขอท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษยของประเทศ ท่ีมีเปาหมายเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ มีพัฒนาการท่ี

ดีรอบดาน มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และ

อนุรักษภาษาทองถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยท่ีมีทักษะสูง เปนนวัตกร 

นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหม และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง ดังน้ันเพ่ือใหเปนสวนหน่ึงในการ

สงเสริมใหยุทธศาสตรชาติขอท่ี 3 บรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จึงไดพัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เพ่ือการผลิตมหาบัณฑิต ท่ีสามารถแกปญหาดานตางๆ ท้ังในระดับทองถ่ินและ

ประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยความรูข้ันสูงดานทฤษฎีและความสามารถดานปฏิบัติ ท่ีเกิดจากการพัฒนางานวิจัยเพ่ือ

สรางองคความรูตาง ๆ เชน การพัฒนาทางดานอาหารฟงกชัน เพ่ือสุขภาพท่ีดีข้ีน การเพ่ิมผลผลิตและมูลคาของสินคาทาง

การเกษตร การเพ่ิมมูลคาจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเพ่ือใหขยะเหลือศูนย การผลิตผลผลิตทางการเกษตร

แบบเกษตรอินทรียดวยการใชปุยชีวภาพและปุยหมักจากจุลินทรีย การกําจัดศัตรูพืชดวยจุลินทรีย การผลิตพลังงานทดแทน

ทางเลือก การแกไขปญหาการปนเปอนโลหะหนักในสิ่งแวดลอมและผลผลิตทางการเกษตร การศึกษาวิจัยเพ่ือการใชประโยชน

จากความหลากหลายทางชีวภาพ และการสงเสริมสุขภาพของคนและเพ่ิมผลผลิตของสัตวเศรษฐกิจ เปนตน นอกจากน้ีหลักสูตร

ยังมุงเนนการพัฒนาบุคคลใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน รวมท้ังสามารถทํางานรวมกับ

ผูอ่ืนได 

12.2 ความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน 

มหาวิทยาลัยขอนแกนไดกําหนดพันธกิจ 5 ดาน ประกอบดวย (1) ดานบริหารจัดการ (2) ดานการพัฒนาบัณฑิต (3) 

ดานการวิจัย (4) ดานการบริการวิชาการ และ (5) ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือการดําเนินงานใหบรรลุวิสัยทัศน

ของมหาวิทยาลัยท่ีต้ังไวคือ “มหาวิทยาลัยวิจัยช้ันนําระดับโลก” สําหรับการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรน้ีเพ่ือเปนกลไกหน่ึงสําหรับ

การขับเคลื่อนพันธกิจ ดานการพัฒนาบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน เพ่ือทําใหพันธกิจ

บรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงหลักสูตรคร้ังน้ีจะชวยสรางความเปนเลิศในดานการผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 

สามารถผลิตผลงานวิจัยทางจุลชีววิทยา และตีพิมพผลงานทางวิชาการในวารสารช้ันนําระดับนานาชาติ อันจะสงผลให

มหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับการรับรองคุณภาพและการจัดอันดับในระดับชาติและระดับสากล (Accreditation & Ranking) 

นอกจากน้ีผลงานวิจัยท่ีไดรับการยอมรับในเร่ืองของการนําไปใชประโยชนเพ่ือการพัฒนาประเทศและแกปญหาเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือลด

ความเหลื่อมล้ําอยางเปนรูปธรรม ทําใหมหาวิทยาลัยขอนแกนไปสูความเปนเลิศดานวิชาการและวิจัย มีช่ือเสียงในระดับชาติและ

ระดับนานาชาติ   
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13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่น ที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

ไมมี 

 

หมวดท่ี 2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) มุงมั่นใหมหาบัณฑิตมีความรู

ความสามารถทางดานจุลชีววิทยาในเชิงลึก สามารถสรางองคความรู และความพรอมในการประยุกตใชเพ่ือตอบสนองความ

ตองการของชุมชนระดับทองถ่ิน และประเทศ ในศตวรรษที่ 21 ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยมีจิตสํานึกและปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณทางวิชาการและหรือวิชาชีพ ดวยความซื่อสัตย สุจริต  

1.2 วัตถุประสงค 

      หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) เปนหลักสูตรท่ีมุงเนนการ

เรียนการสอนและทําวิจัยอยางมีคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพ่ือผลิตมหาบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา ท่ีมีคุณสมบัติดังน้ี  

(1)  มีจิตสํานึกท่ีดีในการนําความรูไปใชประโยชนดวยความซื่อสัตย สุจริต ดํารงไวซึ่งคุณธรรมและจริยธรรม 

(2)  มีความรูท้ังทางทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถถายทอด เผยแพร และแลกเปลี่ยนในเชิงลึกดานจุลชีววิทยาเกี่ยวกับ

จุลินทรียชนิดตางๆ  

(3)  มีความคิดริเร่ิม วิเคราะห และทํางานทางดานจุลชีววิทยาไดอยางมีประสิทธิภาพ  

(4)  มีคุณลักษณะความเปนผูประกอบการ และประกอบอาชีพท่ีสนองตอบการพัฒนาประเทศ 

(5)  เปนมหาบัณฑิตท่ีมีคุณภาพพรอมเขาสูศตวรรษท่ี 21 และสามารถประกอบอาชีพไดหลากหลาย และทํางาน

รวมกับผูอ่ืนได 

(6)  มีการพัฒนาตัวเอง ดวยการเสริมทักษะและเรียนรูการใชฐานขอมูลท่ีเก่ียวของกับสาขาจุลชีววิทยา พรอม

ท้ังสามารถนํามาวิเคราะหเชิงลึกเพ่ือการพัฒนาและสรางองคความรูใหม  

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ีความสําเร็จ 

1. การพัฒนาการเรียน การสอน - อาจารยประจําหลักสูตรตองเขาอบรมใน

เร่ืองท่ีเกี่ยวของกับหลักสูตร อยางนอย 1 

คร้ัง ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ไดแก 

การสอนรูปแบบตางๆ และการวัดผล

ประเมินผล การจัดทํา มคอ. 3 และ 5 

ท้ังน้ีเพ่ือใหมีความรูความสามารถในการ

ประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิท่ี

ผูสอนจะตองสามารถวัดและประเมินผล

ไดเปนอยางดี 

 

 

-  จํานวนอาจารย ท่ี เข าร วมอบรมใน

หลักสูตรท่ีเก่ียวของกับการเรียนการ

สอน 

- ผลการประเมินโดยนักศึกษาดานการ

รับเขา การใหคําปรึกษา การเตรียม

ความพร อม  ก าร พัฒนานักศึ กษา

หลักสูตรการศึกษา อาจารยผู สอน 

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ การวัด

และประเมินผล และสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู มีคาไมตํ่ากวา 3.0 จากคะแนน

เต็ม 5.0 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ีความสําเร็จ 

2. การบริการวิชาการและการวิจัย - สนับสนุนบุคลากรท้ังสายผูสอน และสาย

สนับสนุนใหทํางานบริการวิชาการแก

องคกรภายนอก ดานการตรวจวิเคราะห

ทางจุลชีววิทยา 

 

-  จํ านวนอาจารย และบุคลากรสาย

ส นับ ส นุน ท่ี ใ ห บ ริก า ร วิ ชาก ารแ ก

หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

-  จํ านวน ตัวอย า ง ท่ี ได รับก ารตรวจ

วิเคราะหดานจุลชีววิทยา 

- จํานวนกลุมผูใชบริการตรวจวิเคราะห

ทางจุลชีววิทยา 

- สนับสนุนใหอาจารยประจําหลักสูตรทุก

คนหาทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก และ

ภายในมหา วิทยาลั ย  อย า งน อย  1 

โครงการตอคนตอป 

- จํานวนงานวิจัยตออาจารยในหลักสูตร 

อยางนอย 1 เร่ืองตออาจารย 1 คน ตอ

ป 

-  จํ านวนบทความ วิชาการในระ ดับ

นานาชา ติ ในฐ านข อมู ล  ISI ท่ี มี ค า  

Impact factor แ ล ะ  Scopus ต อ

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

- สงเสริมใหบุคลากรได ตีพิมพผลงาน

เผยแพรในวารสารวิชาการ หรือนําเสนอ

ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ 

อยางนอย 1 เร่ืองตอคนตอป 

- จํานวนเร่ืองวิจัยท่ีนําเสนอในการประชุม

ทาง วิชาการในระดับนานาชา ติต อ

อาจารยประจําหลักสูตร 

-  จั ด อบรม เ ชิ ง ปฏิ บั ติ ก า ร  ทา งด า น           

จุลชีววิทยา แกบุคคลภายนอก อยางนอย 

1 คร้ังภายใน 5 ป 

- จํานวนโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

- ตอยอดองคความรูและสามารถนําไปใช

ประโยชนท่ีเปนรูปธรรม 

- จัดประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ 

อยางนอย 1 คร้ัง ภายใน 5 ป 

- จํานวนคร้ังการจัดประชุมวิชาการใน

ระดับนานาชาติ  

- สร างความรวม มือทางวิชาการกับ

มหาวิทยาลัยในตางประเทศ หรือจัดทํา 

MOU อยางนอย 1 สถาบัน 

- สงเสริมการพัฒนางานวิจัยรวมกับโรงงาน

อุตสาหกรรม อยางนอย 1 เร่ือง ภายใน 

5 ป 

-  จํานวนนักศึกษาท่ีได รับทุนภายใต

โครงการความรวมมือกับภาคเอกชน 

- จํานวนโครงการวิจัย หรือกิจกรรมความ

รวมมือระหวางภาคเอกชนกับอาจารย

ในสาขาวิชา 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ีความสําเร็จ 

3. การพัฒนานักศึกษา - สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาเขารวม

ประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ อยาง

นอย 1 คร้ัง ตอป และตีพิมพบทความ

วิจัยท้ังในระดับชาติและนานาชาติ อยาง

นอย 1 เร่ืองตอคน 

- จํานวนเร่ืองของงานวิจัยท่ีนําเสนอใน

การประชุมวิชาการท้ังในระดับชาติ 

และนานาชาติ 

- จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ เผยแพรใน

วารสารวิชาการระดับชาติ และระดับ

นานาชาติ 

- จัดทําโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา       

ท้ังชาวไทยและตางชาติอยางนอย 1 

โครงการตอป 

- จํานวนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา  

ตอป 

- สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาไดทํา

วิจัยในตางประเทศ อยางนอย 1 คน

ภายใน 5 ป 

- จํานวนนักศึกษาท่ีได รับทุนสนับสนุน     

ใหทําการวิจัยในตางประเทศ 

- เชิญผูทรงคุณวุฒิท้ังชาวไทยและตางชาติ

มาบรรยายพิเศษ อยางนอย 1 คนตอป 

- จํานวนผูทรงคุณวุฒิ ท้ังชาวไทยและ

ตางชาติท่ีเชิญมาบรรยายพิเศษ 

- สงเส ริมและสนับสนุนให นักศึกษามี

การศึกษาดูงานตามหนวยงานภาครัฐ

หรือเอกชนท่ีเก่ียวของกับหลักสูตรท้ัง

ภายในและภายนอกประเทศ  

- จํานวนนักศึกษาและจํานวนคร้ังท่ีไป

ศึกษาดูงาน 

- สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาเขารวม

อบรมเก่ียวกับมาตรฐานสากลท่ีใชใน

หองปฏิบัติการดานจุลชีววิทยา เชน ISO, 

BAM, APHA หรือ AFNOR เปนตน  

-  จํานวนนักศึกษาและจํานวนค ร้ัง ท่ี        

เขาอบรม 

-  จัดอบรมความรู พ้ืนฐานอยางเขมขน

ระยะสั้น เพ่ือเตรียมความพรอมดาน

วิชาการกอนเขาศึกษา  

-  จํานวนหัวขอความรูพ้ืนฐาน นักศึกษา

และจํานวนคร้ังท่ีเขาอบรม 

 

 

 

หมวดท่ี 3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

1.    ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

ใชระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษา แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ และ 1 ภาคการศึกษา ปกติมีระยะเวลา

ศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห  

1.2 การจัดการศึกษาภาคพิเศษ (ภาคฤดูรอน) 

ไมมี 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  

ไมม ี
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2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาตน             เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม 

ภาคการศึกษาปลาย          เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดท่ี 5 ขอ 21.2 

(ภาคผนวกท่ี 4) หรือเปนไปตามระเบียบท่ีจะปรับปรุงใหม 

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาตองมีคุณสมบัติดังน้ี 

(1) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางสาขาวิชาจุลชีววิทยา หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีเรียนวิชาดานจุลชีววิทยา

มาไมนอยกวา 12 หนวยกิต ดวยคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.25 และมีผลงานวิจัยตีพิมพในระดับชาติหรือ

นานาชาติอยางนอย 1 เร่ือง 

(2) ผูท่ีไมมีคุณสมบัติตรงตามท่ีกลาวไวตามขางตน อาจไดรับการพิจารณาใหสมัครเขาศึกษาได ท้ังน้ีข้ึนอยูกับ   ดุลย

พินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาตองมีคุณสมบัติดังน้ี 

(1) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคาดวาจะสําเร็จการศึกษาข้ันปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาตรีทาง

สาขาวิชาจุลชีววิทยา ชีววิทยา ชีวเคมี หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีเกี่ยวของ ดวยคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.50 

(2) ผูท่ีไมมีคุณสมบัติตรงตามท่ีกลาวไวตามขางตน อาจไดรับพิจารณาใหสมัครเขาศึกษาได ท้ังน้ีข้ึนอยูกับดุลยพินิจ

ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

นักศึกษาท่ีเขาศึกษาในหลักสูตรท่ีมาจากสาขาวิชาอ่ืนท่ีเกี่ยวของอาจมีความรูพ้ืนฐานทางจุลชีววิทยาไมเพียงพอ 

รวมท้ังอาจขาดทักษะและความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในดานการอานและเขียน  

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

สําหรับนักศึกษาท่ีมีปญหาตามขอ 2.3 หลักสูตรจะจัดอบรมความรูพ้ืนฐานอยางเขมขนระยะสั้น เพ่ือเตรียมความ

พรอมดานวิชาการกอนเขาศึกษา สําหรับความรูดานภาษาอังกฤษ หลักสูตรสนับสนุนใหนักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนในรายวิชา

เลือกสําหรับบัณฑิตศึกษาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแกน   

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป  
 

ช้ันปที่ศึกษา 

จํานวนนักศึกษาแตปการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

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

ปท่ี 1 2 10 2 10  2 10  2  10  2 10  

ปท่ี 2 - - 2 10  2  10  2  10  2  10  

รวม 2 10 4 20  4 20  4 20  4 20 

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - 2 10  2 10 2 10 2 10 
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2.6 งบประมาณตามแผน 

ประมาณการรายรับ ปงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

คาธรรมเนียมการศึกษา 600,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 

รวมรายรับ 600,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 
 

 
 

ประมาณการรายจาย ปงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

คาใชสอย ตอบแทนและวัสดุ  222,000 334,000 334,000 334,000 334,000 

คาครุภัณฑ 178,000 466,000 466,000 466,000 466,000 

คาดําเนินการ (พัฒนาการเรียนการสอน พัฒนา

นักศึกษา ทุนฯลฯ) 

200,000 400,000 400,000 400,000 400,000 

รวมรายจาย 600,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 
      

2.7    ระบบการศึกษา 

ระบบการศึกษาเปนแบบช้ันเรียน  

2.8    การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 ขอ 26.7 และ ขอ 28 (รายละเอียด

ในภาคผนวกท่ี 4) และประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ขอนแกน (ฉบับท่ี 23/2560) เร่ือง การเทียบโอนรายวิชาและคา

คะแนนของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาจากการศึกษาในระบบ (รายละเอียดในภาคผนวกท่ี 5) หรือเปนไปตามระเบียบหรือ

ประกาศท่ีจะปรับปรุงใหม 
 

 

3.   หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1  หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหนวยกิต  

แผน ก แบบ ก 1   รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  36  หนวยกิต 

แผน ก แบบ ก 2   รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  36  หนวยกิต 

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิต 

แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 

1)  หมวดวิชาบังคับ 2 (ไมนับหนวยกิต)              12 

2)  หมวดวิชาเลือก -   9 

3)  วิชาวิทยานิพนธ 36 15 

รวม 36 36 
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3.1.3  รายวิชา 

3.1.3.1 รายวิชาสาํหรับหลักสูตร แผน ก แบบ ก 1 

3.1.3.1.1  หมวดวิชาบังคับ                                                   ไมนับหนวยกิต (AU) 

**SC 757 891     สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1 1(1-0-2) 

       Seminar in Microbiology I  

**SC 757 892     สัมมนาทางจุลชีววิทยา 2 1(1-0-2) 

      Seminar in Microbiology II  

3.1.3.2 รายวิชาสาํหรับหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 

3.1.3.2.1  หมวดวิชาบังคับ                                                   รวม  12 หนวยกิต 

**SC 757 101    

       

จุลชีววิทยาข้ันสูง 

Advanced Microbiology 

2(2-0-4) 

**SC 757 102    

       

จุลชีววิทยาประยุกตข้ันสูง 

Advanced Applied Microbiology 

2(2-0-4) 

**SC 757 107      

      

การใชเคร่ืองมือทางจุลชีววิทยาข้ันสูง 

Instrument Usages for Advanced Microbiology 

2(1-3-3) 

**SC 757 201     

       

จุลชีววิทยาระดับโมเลกุล 

Molecular Microbiology 

2(2-0-4) 

**SC 757 702     

      

ระเบียบวิธีวิจัยทางจุลชีววิทยา 

Research Methods in Microbiology 

2(1-3-3) 

**SC 757 891 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1 

Seminar in Microbiology I 

1(1-0-2) 

**SC 757 892     

      

สัมมนาทางจุลชีววิทยา 2 

Seminar in Microbiology II 

1(1-0-2) 

หมายเหตุ     *    หมายถึง รายวิชาใหม 

  **    หมายถึง รายวิชาท่ีเปลี่ยนแปลงใหม 
 

3.1.3.3  หมวดวิชาเลอืก 

สําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตแผน ก แบบ ก 2 จํานวนไมนอยกวา 9 หนวยกิต จาก

รายวิชา ดังตอไปน้ี 

AG 117 101 การเกิดโรคพืชและระบาดวิทยา 3(3-0-6) 

 Plant Pathogenesis and Epidermiology  

AG 117 201 ระเบียบวิธีการวิจัยทางวิทยาโรคพืช 3(2-3-5) 

 Research Methodology in Plant Pathology  

AG 117 202 เทคโนโลยีชีวภาพทางวิทยาโรคพืช 3(3-0-6) 

 Biotechnology in Plant Pathology  
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AG 117 301 โรคของพืชเศรษฐกิจและการจัดการ 

Diseases of Economic Crops and Management 

3(2-3-5) 

AG 117 401 วิทยาเห็ดราพืช 

Phytomycology 

3(2-3-5) 

AG 117 402 วิทยาแบคทีเรียพืช 

Phytobacteriology 

3(2-3-5) 

AG 117 403 วิทยาไวรัสพืช 

Plant Virology 

3(2-3-5) 

AG 117 405 พันธุศาสตรและสรีรวิทยาของเช้ือรา 

Genetics and Physiology of Fungi 

3(2-3-5) 

AG 117 502 วิทยาโรคหลังเก็บเกี่ยวของผักและผลไม 

Post-harvest Pathology of Vegetables and Fruits 

3(2-3-5) 

AG 117 503 วิทยาโรคเมล็ดพันธุ 

Seed Pathology 

3(2-3-5) 

AG 117 601 จุลชีววิทยาในการผลิตพืช 

Microbiology in Crop Production 

3(2-3-5) 

AG 127 761 จุลชีววิทยาของดินข้ันสูง 

Advanced Soil Microbiology 

3(2-3-5) 

AG 147 001 วิธีวิจัยทางดานพืชศาสตร 

Research Methods in Plant Science 

3(2-3-5) 

AG 147 003 เทคนิคการทดลองในสภาพไรและเรือนทดลอง 

Field Plot and Greenhouse Experimental Techniques 

1(0-3-1) 

AG 147 300 การปรับตัวของพืช 

Crop Adaptation 

3(3-0-6) 

AG 147 302 เทคนิคทางชีวโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุพืช 

Molecular Techniques in Crop Improvement 

3(1-3-3) 

AG 147 400 การตอบสนองทางสรีรวิทยาของพืชตอสภาพแวดลอม 

Physiological Response of Crop to Environment 

3(3-0-6) 

AG 147 401 ธาตุอาหารของพืชและเมแทบอลิซึม                             

Plant Nutrition and Metabolism 

3(3-0-6) 

**SC 757 103 วิทยาเช้ือราข้ันสูง 

Advanced Mycology 

2(2-0-4) 

**SC 757 104       วิทยาแบคทีเรียข้ันสูง 

Advanced Bacteriology 

2(2-0-4) 

**SC 757 105 วิทยาไวรัสและวิทยาภูมิคุมกันข้ันสูง                            

Advanced Virology and Immunology   

2(2-0-4) 
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*SC 757 108    มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและความปลอดภัยหองปฏิบัติการทาง

จุลชีววิทยา 

Standards of Professional Conduct and Laboratory 

Safety in Microbiology 

2(2-0-4) 

**SC 757 301       เอนไซมจากจุลินทรียข้ันสูง 

Advanced Microbial Enzyme 

3(2-3-5) 

**SC 757 302       วิศวกรรมโปรตีน 

Protein Engineering 

3(3-0-6) 

**SC 757 303 จุลชีววิทยาทางความปลอดภัยดานอาหาร 

Microbiology in Food Safety 

3(3-0-6) 

**SC 757 304 เทคโนโลยีการหมักจากจุลินทรีย 

Microbial Fermetation Technology 

3(3-0-6) 

**SC 757 305 เทคโนโลยีเช้ือเพลิงชีวภาพจากจุลินทรียข้ันสูง                 

Advanced Microbial Biofuel Technology 

2(2-0-4) 

**SC 757 401       เช้ือราไมคอรไรซา 

Mycorrhizal Fungi 

3(3-0-6) 

**SC 757 501 จุลชีววิทยาดานสิ่งแวดลอมข้ันสูง 

Advanced Environmental Microbiology 

2(2-0-4) 

**SC 757 703 หัวขอปจจุบันทางจุลชีววิทยา 

Current Topics in Microbiology 

1(1-0-2) 

**SC 757 995 ปญหาพิเศษทางจุลชีววิทยา 

Special Problem in Microbiology 

1(0-3-2) 

SC 817 701 ชีวเคมีสําหรับบัณฑิตศึกษา 1 

Biochemistry for Graduate Study I 

3(3-0-6) 

SC 817 702 ชีวเคมีสําหรับบัณฑิตศึกษา 2 

Biochemistry for Graduate Study II 

3(3-0-6) 

SC 817 731 เทคโนโลยีพีซีอาร 

PCR Technology 

2(2-0-4) 

TE 027 742 นวัตกรรมของผลิตภัณฑทางชีวภาพ 

Biological Product Innovation 

3(3-0-6) 

TE 027 761 เทคโนโลยีสําหรับยีน 

Gene Technology 

3(3-0-6) 

TE 027 762 ปฏิบัติการเทคโนโลยีสําหรับยีน 

Gene Technology Laboratory 

1(0-3-1) 

TE 027 765 เทคโนโลยีของเอนไซมและเซลล 

Enzyme and Cell Technology 

3(3-0-6) 
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TE 027 771 กระบวนวิชาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

Aspects of Biotechnology 

3(3-0-6) 

TE 027 773 เทคโนโลยีชีวมวลและชีวพลังงาน 

Biomass and Bioenergy Technology 

3(3-0-6) 

TE 037 001 ความรูท่ีจําเปนในดานเทคโนโลยีการอาหาร 1 

Essential Knowledge in Food Technology 1 

2(2-0-4) 

TE 037 002 ความรูท่ีจําเปนในดานเทคโนโลยีการอาหาร 2 

Essential Knowledge in Food Technology 2 

2(2-0-4) 

TE 037 201 จุลชีววิทยาอาหารข้ันสูง 

Advanced Food Microbiology 

3(3-0-6) 

TE 037 401 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารข้ันสูง 

Advanced Food Processing Technology 

3(3-0-6) 

TE 037 402 การพัฒนากระบวนการและการควบคุม 

Process Development and Control 

3(3-0-6) 

หมายเหตุ     *   หมายถึง รายวิชาใหม 

**   หมายถึง รายวิชาท่ีเปลี่ยนแปลงใหม 

3.1.3.4  วิชาวิทยานิพนธ 

**SC 757 898   วิทยานิพนธ 36  หนวยกิต 

     Thesis  

**SC 757 899    วิทยานิพนธ 15  หนวยกิต 

     Thesis  

หมายเหตุ    **  หมายถึง รายวิชาท่ีเปลี่ยนแปลงใหม 

 

คําอธิบายระบบรหัสวิชา 

คณะวิทยาศาสตร ใชระบบรหัสวิชาตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 2083/2559) เร่ือง การใชระบบรหัส

วิชา กลาวคือ ใหใชระบบรหัสวิชาท่ีประกอบดวย อักษรภาษาอังกฤษจํานวน 2 ตัว ตามดวยตัวเลขจํานวน 6 หลัก ดังน้ี       

ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 2 ตัวแรก หมายถึงอักษรยอช่ือคณะ วิทยาลัย หรือหนวยงานท่ีจัดการเรียนการสอน 

ตัวเลขหลักท่ี 1 และหลักท่ี 2 หมายถึงรหัสสาขาวิชา หรือหลักสูตรในคณะ วิทยาลัย หรือหนวยงานท่ี

จัดการเรียนการสอน 

ตัวเลขหลักท่ี 3 แสดงระดับของวิชา 

ตัวเลขหลักท่ี 4, 5 และ 6 แสดงลําดับท่ีของรายวิชา 
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รหัสวิชาประกอบดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข มีความหมายดังน้ี 

AG 11x xxx หมายถึงสาขาวิชาพืชศาสตรและทรัพยากรการเกษตร สาขาโรคพืช      

คณะเกษตรศาสตร 

AG 12x xxx หมายถึงสาขาวิชาพืชศาสตรและทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรท่ีดิน

และสิ่งแวดลอม คณะเกษตรศาสตร 

AG 14x xxx หมายถึงสาขาวิชาพืชศาสตรและทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร 

คณะเกษตรศาสตร 

SC 75x xxx หมายถึงสาขาวิชาจุลชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร 

SC 81x xxx             หมายถึงสาขาวิชาชีวเคมี  คณะวิทยาศาสตร 

TE 027 xxx หมายถึงสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะเทคโนโลยี 

TE 037 xxx หมายถึงสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร  คณะเทคโนโลยี 

TE 137 xxx หมายถึงสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  คณะเทคโนโลยี 

ตัวเลขหลักท่ี 3 หมายถึงระดับบัณฑิตศึกษา โดย เลข 7 หมายถึงวิชาในระดับปริญญาโท 

และ 8 และ 9 หมายถึงวิชาในระดับปริญญาเอก 

ตัวเลขหลักท่ี 4 หมายถึงหมวดวิชา 

เฉพาะตัวเลขหลักที ่4 ในสาขาวิชาจุลชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร มีความหมายดังน้ี 

เลข 1    หมายถึงวิชาข้ันพ้ืนฐาน 

เลข 2    หมายถึงวิชาทางดานพันธุศาสตร 

เลข 3    หมายถึงวิชาทางดานเทคโนโลยีชีวภาพ 

เลข 4 หมายถึงวิชาทางดานเกษตร 

เลข 5    หมายถึงวิชาทางดานสิ่งแวดลอม 

เลข 6    หมายถึงวิชาทางดานการแพทย 

เลข 7    หมายถึงวิชาทางดานอ่ืน ๆ 

เลข 9    หมายถึงวิชาในหมวดสัมมนา การศึกษาอิสระ และวิทยานิพนธ 

ตัวเลขหลักท่ี 5 และ 6 หมายถึงลําดับวิชาในแตละหมวด 

หมายเหตุ      *  หมายถึง รายวิชาใหม 

                               **   หมายถึง รายวิชาท่ีเปลี่ยนแปลงใหม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 มคอ. 2 

-15- 

3.1.4  ตัวอยางแผนการศึกษา 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หนวยกิต 

แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 

SC 757 101                                                                                  จุลชีววิทยาข้ันสูง - 2(2-0-4) 

 Advanced Microbiology   

SC 757 102 จุลชีววิทยาประยุกตข้ันสูง - 2(2-0-4) 

 Advanced Applied Microbiology   

SC 757 702 ระเบียบวิธีวิจัยทางจุลชีววิทยา - 2(1-3-5) 

 Research Methods in Microbiology   

SC 757 898 วิทยานิพนธ 9 - 

 Thesis   

xx xxx xxx วิชาเลือก - 3 

 Elective course   

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9 

รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 9 9 

 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หนวยกิต 

แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 

 SC 757 201 จุลชีววิทยาระดับโมเลกุล - 2(2-0-4) 

  Molecular Microbiology   

 SC 752 107 การใชเคร่ืองมือทางจุลชีววิทยาข้ันสูง - 2(1-3-5) 

  Instrument Usages for Advanced Microbiology   

 SC 757 898 วิทยานิพนธ 9 - 

  Thesis   

 xx xxx xxx วิชาเลือก - 5 

  Elective course   

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9 

รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 18 18 
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ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หนวยกิต 

แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 

SC 757 891 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1 1(1-0-2)  1(1-0-2) 

 Seminar in Microbiology I (ไมนับหนวยกิต)  

SC 757 898  วิทยานิพนธ 9 - 

 Thesis   

SC 757 899 วิทยานิพนธ - 7 

 Thesis   

xx xxx xxx วิชาเลือก - 1 

 Elective course   

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 10 9 

รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 27 27 

 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หนวยกิต 

แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 

SC 757 892 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 2 1(1-0-2) 1(1-0-2) 

 Seminar in Microbiology II (ไมนับหนวยกิต)  

SC 757 898 วิทยานิพนธ 9 - 

 Thesis   

SC 757 899 วิทยานิพนธ - 8 

 Thesis   

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 10 9 

รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 36 36 
 

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

AG 117 101 การเกิดโรคพืชและระบาดวิทยา                                             

Plant Pathogenesis and Epidemiology 

เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี 

3(3-0-6) 

ปฏิสัมพันธระหวางพืชกับเช้ือสาเหตุโรคพืช การเกิดโรค ปฏิกิริยาตอบสนองของพืชตอ

เช้ือสาเหตุโรค การเปลี่ยนแปลงทางสรีระและพันธุศาสตรของพืชและเช้ือสาเหตุโรค การเปลี่ยนแปลง

ลักษณะทางสัณฐานของเซลลและเน้ือเย่ือท่ีถูกเช้ือเขาทําลาย หลักการของวิทยาการระบาดของโรคพืช 

ปจจัยท่ีมีผลตอพัฒนาการของโรคพืช การประเมินโรคพืชและความเสียหาย การพยากรณโรค 

Host plant and pathogen  interaction, pathogenesis, response reaction of 

host against pathogens, physiological and genetical changes of host and pathogen, 

morphological change of infected cells and tissues, plant disease epidemiological 

principles, factors affecting plant disease development, assessment of plant disease and 

loss, disease forecasting 
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AG 117 201 ระเบียบวิธีการวิจัยทางวิทยาโรคพืช 

Research Methodology in Plant Pathology 

เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี 

3(2-3-5) 

ความหมายและชนิดของงานวิจัย การเตรียมโครงรางงานวิจัย การวางแผนงานทดลอง 

การใชสถิติในการทดลอง การเสนอผลงานวิจัย เทคนิคและวิธีการพิเศษท่ีใชในการศึกษาตัวอยางและเช้ือ

สาเหตุโรคพืช 

Definition and types of research, preparation of research proposal, 

experimental designs, use of statistics in experimentation, presentation of research work, 

specialized techniques and methods for study of diseased plant samples and plant 

pathogens 
 

AG 117 202 เทคโนโลยีชีวภาพทางวิทยาโรคพืช 

Biotechnology in Plant Pathology 

เง่ือนไขของรายวิชา: ไมม ี

3(3-0-6) 

คํานิยามและขอบเขตของเทคโนโลยีชีวภาพ การประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพทาง

วิทยาโรคพืชเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิตพืช 

Definition and scope of biotechnology, application of biotechnology in 

plant pathology to improve plant productivity 
 

AG 117 301   โรคของพืชเศรษฐกิจและการจัดการ                                                       

Diseases of Economic Crops and Management 

เง่ือนไขของรายวิชา: ไมม ี

3(2-3-5) 

ระบบการปลูกและการเขตกรรมของพืชเศรษฐกิจ ลักษณะอาการและสาเหตุโรค 

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ และการจัดการโรคหลักของพืชเศรษฐกิจ ยุทธศาสตรและหลักการควบคุมโรค  

การควบคุมโรคดวยวิธีการตางๆ และความคุมคาในการจัดการโรค 

Cropping system and cultural practices of economic crops, symptoms and 

causal, economic impact, and disease management, control strategies and principles, 

potential control measures, and economic aspects of disease management 
   

AG 117 401 วิทยาเห็ดราพืช 

Phytomycology 

เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี 

3(2-3-5) 

อนุกรมวิธาน ลักษณะทางสัณฐานวิทยา ชีววิทยาของเช้ือราสาเหตุโรคพืช นิเวศวิทยา 

พันธุกรรม วงจรชีวิต อาการโรค วงจรการทําใหเกิดโรคของเช้ือท่ีเปนตัวแทนระดับสกุลและชนิด หลักการ

ปองกันกําจัด และกรณีศึกษาโรคพืชท่ีเกิดจากเช้ือรา  

Taxonomy, morphology, biology of plant pathogenic fungi, ecology, 

genetic, life cycle, symptoms, disease cycle of representative genera and species, control 

measures and case study of fungal plant diseases 
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AG 117 402 วิทยาแบคทีเรียพืช 

Phytobacteriology 

เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี 

3(2-3-5) 

อนุกรมวิธาน ลักษณะโครงสรางขององคประกอบเซลลแบคทีเรีย บทบาทของ

องคประกอบเซลลตอการเขาทําลายและกระบวนการทําใหเกิดโรค อาการโรค ชีววิทยาของเช้ือสาเหตุ

โรคพืช นิเวศวิทยาและการแพรระบาด หลักการปองกันกําจัด และกรณีศึกษาโรคพืชท่ีเกิดจากเช้ือ

แบคทีเรีย 

Taxonomy, structure of bacterial cell components and their roles on 

infection process and pathogenesis, symptoms, biology of plant pathogenic bacteria, their 

ecology and epidemic, control measures and case study of bacterial plant diseases 
   

AG 117 403 วิทยาไวรัสพืช 

Plant Virology 

เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี 

3(2-3-5) 

อนุกรมวิธาน องคประกอบและหนาท่ีขององคประกอบของอนุภาคไวรัสพืช โครงสราง 

การถายทอด การเพ่ิมปริมาณ การเคลื่อนยายภายในพืช การทําใหเกิดโรค อาการโรค ความหลากหลาย

และนิเวศวิทยาของไวรัสพืช หลักการปองกันกําจัดโรคพืชท่ีเกิดจากไวรัส วิธีการท่ีใชในการศึกษาวิจัย

ทางดานวิทยาไวรัสพืช และกรณีศึกษาโรคพืชท่ีเกิดจากเช้ือไวรัส 

Taxonomy, detailed components and functions of plant viral particle, 

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

symptoms, variation and ecology of plant virus, principles of plant viral disease control, 

research methodology in plant virology and case study of viral plant diseases 
   

AG 117 405 พันธุศาสตรและสรีรวิทยาของเช้ือรา  

Genetics and Physiology of Fungi 

เง่ือนไขของรายวิชา: ไมม ี

3(2-3-5) 

พันธุศาสตรของเช้ือรา การแปรปรวนทางพันธุกรรมโดยการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ

และไมอาศัยเพศ และผลกระทบตอความสามารถในการทําใหเกิดโรค องคประกอบและโครงสรางของ

เซลล การเจริญเติบโต การตานทานสารเคมี กระบวนการเมแทโบลิซึม เอนไซม และสารพิษ การพักตัว

ของสปอร การเปนปรสิต และการอยูรวมกันกับสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ของเช้ือรา 

Fungal genetics, genetic variation of fungi through sexual and asexual 

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

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

parasitism and mutualistic symbionts of fungi 
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AG 117 502    วิทยาโรคหลังเก็บเกี่ยวของผักและผลไม 

Post-harvest Pathology of Vegetables and Fruits 

เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี 

3(2-3-5) 

ความสําคัญและวิธีการประเมินความเสียหายของโรคผักและผลไมหลังการเก็บเก่ียว 

ลักษณะความเสียหาย อาการโรคและสาเหตุ ปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาการของโรค มาตรการควบคุม

ความเสียหายของโรคหลังการเก็บเกี่ยว 

Significance and loss assessment of post- harvest diseases of vegetables 

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

development, and control measures of post-harvest diseases 
 

AG 117 503 วิทยาโรคเมล็ดพันธุ 

Seed Pathology 

เง่ือนไขของรายวิชา: ไมม ี

3(2-3-5) 

ความสําคัญของเช้ือจุลินทรียท่ีติดมากับเมล็ด โรคเมล็ดพันธุและเช้ือจุลินทรียท่ีติดมา

กับเมล็ด กลไกการถายทอดเช้ือจุลินทรียสาเหตุโรคพืชท่ีติดมากับเมล็ด ปจจัยท่ีมีผลตอการถายทอดเช้ือ

ทางเมล็ดพันธุ การตรวจสอบสุขภาพเมล็ดพันธุ และมาตรการควบคุมโรคเมล็ดพันธุ 

Significance of seed-borne microorganisms, seed diseases and seed-borne 

microorganisms, mechanisms of seed transmission, factors affecting seed transmission, 

seed health tests, and control measures 
 

AG 117 601 จุลชีววิทยาในการผลิตพืช 

Microbiology in Crop Production 

เง่ือนไขของรายวิชา:  ไมมี 

3(2-3-5) 

กลุมและชีววิทยาของจุลินทรียท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมการเจริญของพืชและการ

ควบคุมโรคพืช  กลไกท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริมการเจริญของพืชและการควบคุมโรคพืชของจุลินทรีย การ

ประยุกตใชประโยชนจากจุลินทรียในการผลิตพืช 

Groups and biology of microorganisms involved in plant growth promotion 

and plant disease control, mechanisms in promoting plant growth and controlling plant 

disease, applications of microbes for crop production 
   

AG 127 761 จุลชีววิทยาของดินข้ันสูง 

Advanced Soil Microbiology 

เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี 

3(2-3-5) 

หลักการจุลชีววิทยาทางดิน วิทยาการข้ันสูงเกี่ยวกับจุลินทรียดินและการตรึงไนโตรเจน

ทางชีวภาพ เทคโนโลยีไรโซเบียม จุลินทรียดินท่ีมีประสิทธิภาพกับการใชประโยชนทางเทคโนโลยีชีวภาพ

ดานการเกษตร จุลินทรียสงเสริมการเจริญเติบโตของพืช จุลินทรียกลุมยอยสลายธาตุอาหารพืชและเพ่ิม

ความเปนประโยชนของธาตุอาหารพืช และไมคอรไรซา 
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Principles of soil microbiology and advances technology involved in soil 

microorganisms and biological nitrogen fixation, Rhizobium Technology, use of effective 

soil microorganisms in agricultural technology, plant growth promoting microorganisms, 

nutrient solubilizing microorganisms and mycorrhiza 
 

AG 147 001 วิธีวิจัยทางดานพืชศาสตร 

Research Methods in Plant Science 

เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี 

3(2-3-5) 

แผนการทดลองในการวิจัยทางดานพืชศาสตร การวางแผนและการทํางานวิจัย การ

ประยุกตใชคอมพิวเตอรในการจัดการขอมูล การวิเคราะหขอมูล การแปลผล และการรายงานการทดลอง 

Experimental designs in plant science research, planning and conducting 

experiments, application of computer in processing, analysis, interpretation and 

presentation of research 
 

AG 147 003 เทคนิคการทดลองในสภาพไรและเรือนทดลอง 

Field Plot and Greenhouse Experimental Techniques 

เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี 

1(0-3-1) 

การจัดแปลงทดลอง เทคนิคการสุมตัวอยางในการเก็บขอมูล การจัดการโรงเรือน การ

เตรียมวัสดุอุปกรณสําหรับการวิจัย การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับจัดทําผังงานทดลอง และรูปแบบ

การจัดเก็บขอมูล และการวิเคราะหทางสถิติ 

Field plot lay- out, sampling techniques in data collection, nursery 

management, equipment preparation for research,using of computer program for field 

plot lay-out, data collection format and statistical analysis 
 

AG 147 300 การปรับตัวของพืช 

Crop Adaptation 

เง่ือนไขของรายวิชา: ไมม ี

3(3-0-6) 

หลักและแนวคิดเกี่ยวกับถ่ินกําเนิดของพืช การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม การปรับตัว

ใหเขากับสภาวะแวดลอมของพืช วิธีการวัดความสามารถในการปรับตัวของพืช การกระจายของชนิดพืช 

หลักทางดานพันธุศาสตรและสรีรวิทยาเก่ียวกับการตอบสนองของพืชตอสภาพแวดลอมท่ีไมเหมาะสม

และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เชน สภาวะแหงแลง นํ้าทวมขัง สภาวะดินเค็มสภาวะอุณหภูมิและ

แสงท่ีไมเหมาะสม 

Principles and concepts of plant origin, changes in heredity,adaptation, 

methods for measuring adaptability,plant species distribution, genetic and physiological 

aspects of plant responses to environmental stress and climate change i.e. drought, water 

logging, salinity stress, temperature and light stress 

 

 
 

 



 มคอ. 2 

-21- 

   

AG 147 302 เทคนิคทางชีวโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุพืช 

Molecular Techniques in Crop Improvement 

เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี 

3(1-3-3) 

เทคนิคการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือเทคนิคทางชีวโมเลกุลและการถายยีน การชักนําการ

กลายพันธุ การประเมินและการอนุรักษเช้ือพันธุกรรม การคัดเลือกพันธุพืช 

Tissue culture, molecular techniques and transformation, induced 

mutation, germplasm evaluation and conservation, plant selection 
 

AG 147 400 การตอบสนองทางสรีรวิทยาของพืชตอสภาพแวดลอม 

Physiological Response of Crop to Environment 

เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี 

3(3-0-6) 

การตอบสนองของพืชตอความเครียดจากสิ่งแวดลอม กลไกการตอบสนองระดับเซลล

ตอการขาดนํ้า นํ้าทวมขังความเค็มความเย็นเยือกแข็งความรอนและมลพิษการปรับตัวของพืชตอ

ความเครียดเหลาน้ี 

Responses of plants to environmental stress, mechanism of cellular 

responses to water deficit,water logging,salinity, chilling, freezing, heat and pollutants, 

plant acclimation to these stresses 
 

AG 147 401 ธาตุอาหารของพืชและเมแทบอลิซึม 

Plant Nutrition and Metabolism 

เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี 

3(3-0-6) 

ธาตุอาหารท่ีจําเปนตอการเจริญเติบโตของพืชช้ันสูง กลไกการดูดธาตุอาหารทางราก   

การแปรสภาพธาตุอาหารเพ่ือใชประโยชน การเคลื่อนยายธาตุอาหาร บทบาททางสรีรวิทยาและชีวเคมี

ของแรธาตุอาหารหลักและแรธาตุอาหารรองในการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช การประเมินความ

ตองการแรธาตุอาหารพืชเทคนิคการดูดซึมและการเคลื่อนท่ีของแรธาตุอาหาร การปองกันและแกไขการ

ขาดธาตุอาหารของพืช 

Essential elements for higher plants, mechanisms of nutrient uptake via 

root, nutrient assimilation, nutrient translocation, physiological and biochemical roles of 

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

determining plant nutrient requirement, nutrient absorption and nutrient translocation 

patterns, managements in correction of nutrient deficiency in crop plants  
   

**SC 757 101      จุลชีววิทยาข้ันสูง 

Advanced Microbiology 

เง่ือนไขของรายวิชา: รายวิชารวม SC 757 102 

2(2-0-4) 

ความรูในเชิงลึกในดานอนุกรมวิธาน เมแทบอลิซึม ผลกระทบทางสิ่งแวดลอม การ

ควบคุมการเจริญ พันธุศาสตรของแบคทีเรีย เช้ือรา สาหราย และไวรัส 

Extensive knowledge in microbial taxonomy, metabolism, environmental 

effect, growth control, genetics of bacteria, fungi, algae and viruses 
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**SC 757 102 จุลชีววิทยาประยุกตข้ันสูง 

Advanced Applied Microbiology 

เง่ือนไขของรายวิชา: รายวิชารวม SC 757 101 

2(2-0-4) 

การประยุกต ใชจุลินทรียทางดานพลังงาน อาหาร การเกษตร สิ่ งแวดลอม   

อุตสาหกรรม การแพทย และ จรรยาบรรณวิชาชีพทางจุลชีววิทยา  

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

industry, medicine, and professional ethics in microbiology 
 

**SC 757 103      วิทยาเช้ือราข้ันสูง 

Advanced Mycology 

เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี 

2(2-0-4) 

การเจริญและพัฒนาการ กระบวนการสืบพันธุ อนุกรมวิธาน สรีรวิทยา พันธุศาสตรของ

เช้ือรา และ ความสัมพันธของเช้ือราตอสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ 

Growth and development, reproductive process, taxonomy, physiology, 

genetic of fungi and relationship of mold with other organisms 
 

**SC 757 104 วิทยาแบคทีเรียข้ันสูง  

Advanced Bacteriology 

เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี 

2(2-0-4) 

กําเนิดสิ่งท่ีมีชีวิต แผนภูมิวงศวานวิวัฒนาการของแบคทีเรีย อนุกรมวิธานของ

แบคทีเรียโดยวิธีโพลีฟาสิก ระบบควอรัมเซนซิง การสื่อสารของเซลลแบคทีเรีย การปรับตัวของเซลล

แบคทีเรีย การสังเคราะหแสงของแบคทีเรีย การควบคุมและการแสดงออกของจีนในแบคทีเรีย และการ

ปรับแตงสารพันธุกรรมของแบคทีเรีย  การปรับปรุงสายพันธุเพ่ือเพ่ิมผลผลิต และการใชประโยชนจาก

แบคทีเรีย  

Origin of life, bacterial phylogenetic tree, polyphasic bacterial taxonomy, 

bacterial cell communication, quarum sensing, bacterial cell adaptation, bacterial 

photosynthesis, bacterial gene regulation and expression, bacterial gene manipulation, 

improvement of bacterial strains for overproduction, application of bacteria 
 

**SC 717 105 วิทยาไวรัส และวิทยาภูมิคุมกันช้ันสูง 

Advanced Virology and Immunology 

เง่ือนไขของรายวิชา: ไมม ี

2(2-0-4) 

การเพ่ิมจํานวนของไวรัส การควบคุมไวรัส การตรวจวินิจฉัยไวรัสทางหองปฏิบัติการ 

ไวรัสกับมะเร็ง พยาธิของไวรัส พันธุศาสตรและวิวัฒนาการระดับโมเลกุลของไวรัสอุบัติใหม การออกแบบ

วัคซีน ภูมิตานทานของรางกายตอการติดเช้ือไวรัส 

Multiplication of virus, control of virus, laboratory diagnosis of virus, 

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

viruses, vaccine design, host defense against viral infection 
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**SC 757 107 การใชเคร่ืองมือสําหรับจุลชีววิทยาข้ันสูง 

Instrument Usages for Advanced Microbiology 

เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี 

2(1-3-3) 

องคประกอบหลัก การฝกปฏิบัติการใชเคร่ืองมือ ถังหมัก  กลองจุลทรรศอิเล็กตรอน 

(แบบสองผานและสองกราด)  เคร่ืองแกสโครมาโทกราฟ  เคร่ืองโครมาโทกราฟ ชนิดของเหลวสมรรถนะ

สูง  เคร่ืองวิเคราะหมวลสาร เคร่ืองแกสโครมาโทกราฟ-แมสสเปกโทรมิเตอร  เคร่ืองลิควิดโครมาโท

กราฟ-แมสสเปกโทรมิเตอร เคร่ืองมือวิเคราะหทางดานสเปกโทรสโกป (เคร่ืองฟลูออเรสเซนตสเปคโทรโฟ

โตมิเตอร  เคร่ืองฟลูเรียรทรานสฟอรม-อินฟราเรดสเปคโทรมิเตอร  เค ร่ืองวิเคราะหโครงสราง

สารประกอบดวยเทคนิคนิวเคลียรเมกเนติคเรโซแนนซ) เคร่ืองการเพ่ิมสารพันธุกรรมในภาวะจริง 

Major components, practice in instrument operation, fermentor, electron 

microscope ( transmission and scanning) , gas chromatography, high performance liquid 

chromatography, mass spectrometer, gas chromatograph mass spectrometer, liquid 

chromatograph mass spectrometer,  spectroscopy instrumentation ( fluorescence 

spectrophotometer, fourier transform infrared spectrometer, nuclear magnetic 

resonance spectrometer NMR), real-time polymerase chain reaction 
   

*SC 757 108 มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและความปลอดภัยหองปฏิบัติการทางจุล

ชีววิทยา 

Standards of Professional Conduct and Laboratory Safety in 

Microbiology  

เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี 

2(2-0-4) 

หลักมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพทางจุลชีววิทยาและความปลอดภัยทางชีวภาพ 

กฏเกณฑ กฏหมายและการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติสงเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สาขาวิชาชีพควบคุมการเพาะเลี้ยงจุลินทรียและจุลินทรียกอโรค การปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย

ในหองปฏิบัติการอ่ืนๆ 

Standards of professional conduct in Microbiology and biosafety, rules, act 

and encouragement of statue in Science and Technology Professionals, microbial 

cultivation control, use of pathogenic microorganisms and general safety rules in 

laboratory 
   

**SC 757 201 จุลชีววิทยาระดับโมเลกุล 

Molecular Microbiology 

เง่ือนไขของรายวิชา: ไมม ี

2(2-0-4) 

จุลชีววิทยาระดับโมเลกุลของการแสดงออกของจีนในจุลินทรียและไวรัส การ

ตอบสนองทางดานพันธุกรรมตอสภาพความเครียดในสิ่งแวดลอม การแสดงออกของจีนของแบคทีเรียท่ี

ตอบสนองตอสิ่งแวดลอมท่ีใหอาศัย การกล้ําเชิงโมเลกุลของตัวกําหนดศักยภาพ กอโรคความหลากหลาย

ทางโมเลกุลของจุลินทรีย การปฏิบัติทางเจเนติกท้ังในหลอดทดลองและในตัวของจุลินทรีย การถายทอด

ลักษณะทางพันธุกรรมและวิวัฒนาการระดับโมเลกุล และหัวขอปจจุบันทางจุลชีววิทยาระดับโมเลกุล 
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Molecular microbiology of gene expression in microorganisms and virus, 

genetic responses to environmental stress, bacterial gene expression in response to the 

host environment, molecular modulation of virulence determinants, molecular 

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

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

in molecular microbiology 
 

**SC 757 301 เอนไซมจากจุลินทรียข้ันสูง 

Advanced Microbial Enzyme 

เง่ือนไขของรายวิชา: ไมม ี

3(2-3-5) 

คุณสมบัติในการเปนตัวเรง การกําหนดช่ือ การจัดหมวดหมูและความจําเพาะของ

เอนไซม ชนิดของความจําเพาะ บริเวณเรงและกิจกรรมของเอนไซม เอนไซมจากจุลินทรีย การทําเอนไซม

ใหบริสุทธ์ิ จลนพลศาสตรและผลของตัวยับย้ังตอการทํางานของเอนไซม การตรึงรูปเอนไซมจากจุลินทรีย

และการประยุกตใช 

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 
 

**SC 757 302 วิศวกรรมโปรตีน 

Protein Engineering 

เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี 

3(3-0-6) 

หลักการวิศวกรรมโปรตีน โครงรูปของโปรตีน การทํานายโครงสรางของโปรตีนจาก

ลําดับกรดอะมิโน ขอมูลการแสดงออกของโปรตีนท่ีสรางข้ึนในจุลินทรีย การออกแบบโปรตีนท่ี

ประกอบดวยกรดอะมิโนท่ีไมพบในธรรมชาติ โครงสรางและหนาท่ีของโปรตีนท่ีเกิดจากการออกแบบ 

หลักการของความเสถียรของโปรตีน วิศวกรรมโปรตีนเพ่ือความเสถียร คอมบิเนทอเรียลฟาจดีสเพล และ

การประยุกตในทางอุตสาหกรรมสําหรับวิศวกรรมโปรตีน 

Principles of protein engineering, protein conformation, predicting the 

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

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

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

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

engineering 
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**SC 757 303 จุลชีววิทยาทางความปลอดภัยดานอาหาร  

Microbiology in Food Safety 

เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี 

3(3-0-6) 

ความปลอดภัยของอาหาร  การเจ็บปวยท่ีมีสาเหตุจากอาหาร  จุลินทรียท่ีพบในอาหาร

จุลินทรียกอโรคอาหารเปนพิษ  วิธีการตรวจสอบ  การจัดการเร่ืองความปลอดภัยของอาหาร  เกณฑ

ทางดานจุลชีววิทยา การประเมินความเสี่ยงทางดานจุลชีววิทยา การควบคุมและอํานาจหนาท่ีในเร่ือง

ความปลอดภัยดานอาหาร 

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

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

microbiological risk assessment, regulation and authorities in food safety 
 

**SC 757 304 เทคโนโลยีการหมักจากจุลินทรีย 

Microbial Fermentation Technology 

เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี 

3(3-0-6) 

หลักการของกระบวนการหมักจากจุลินทรีย วัตถุดิบและอาหารเลี้ยงเช้ือ การเตรียม

เช้ือต้ังตน ประเภทของการหมัก จลนพลศาสตรของการหมัก ถังหมักและการออกแบบ การทําให

ปราศจากเช้ือ การกวน การใหอากาศและการผสมผสาน การเก็บเก่ียวผลิตภัณฑและการทําใหบริสุทธ์ิ  

ผลิตภัณฑจากการหมักในระดับอุตสาหกรรมและเศรษฐศาสตรการหมัก 

Principle of microbial fermentation processes, raw material and culture 

medium, preparation of starter culture, fermentation types, fermentation kinetics, 

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

purification, industrial fermented products and fermentation economic 
 

**SC 757 305 เทคโนโลยีเช้ือเพลิงชีวภาพจากจุลินทรียข้ันสูง 

Advanced Microbial Biofuel Technology  

เง่ือนไขของรายวิชา: ไมม ี

2(2-0-4) 

หลักการและเทคโนโลยีของการผลิตพลังงานทดแทนและเช้ือเพลิงชีวภาพจากจุลินทรีย 

กระบวนการผลิตและการเก็บเก่ียวรวมท้ังการใชประโยชนของเช้ือเพลิงชีวภาพจากจุลินทรีย การผลิต

แอลกอฮอลชีวภาพ  การผลิตไบโอดีเซลจากนํ้ามันจากจุลินทรีย ไฮโดรเจนชีวภาพ กาซชีวภาพ เซลล

เช้ือเพลิงจุลินทรีย และผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการผลิตและการใชเช้ือเพลิงชีวภาพ 

Principle of renewable energy and microbial fuel production technology, 

microbial biofuel production process, downstream process and application of microbial 

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

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

consumption 
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**SC 757 401 เช้ือราไมคอรไรซา 

Mycorrhizal Fungi 

เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี 

3(3-0-6) 

คําจํากัดความและชนิดของไมคอรไรซา นิเวศวิทยา สรีรวิทยาและหนาท่ีของไมคอร  

ไรซา เช้ือราไมคอรไรซาอารบัสคูลาร เอคโตไมคอรไรซา ไมคอรไรซาในพืชกลุมอิริคาเลส ออรคิดไมคอร 

ไรซา เทคนิคท่ีใชศึกษาไมคอรไรซาปฎิสัมพันธของไมคอรไรซาตอสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ในดิน การประยุกตใชไม

คอรไรซา 

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

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

mycorrhizas, techniques in mycorrhizal studies, interaction of mycorrhizal fungi with other 

soil organisms, applications of mycorrhizal fungi   
 

**SC 757 501 จุลชีววิทยาดานสิ่งแวดลอมข้ันสูง  

Advanced Environmental Microbiology 

เง่ือนไขของรายวิชา: ไมม ี

2(2-0-4) 

นิเวศวิทยาของจุลินทรียและการคัดเลือกโดยสิ่งแวดลอม บทบาทของจุลินทรีย ใน

ระบบนิเวศนของนํ้าและดิน กระบวนการของจุลินทรียท่ีเกี่ยวของกับวัฏจักรของธาตุทางเคมีธรณีชีวภาพ 

จุลินทรียในอากาศ ความหลากหลายทางดานปริมาณและคุณภาพของจุลินทรียและการตรวจติดตามกลุม

ประชากรของจุลินทรีย บทบาทของการตรวจติดตามจีนในการศึกษาสิ่งแวดลอม การบําบัดสารมลพิษ

ทางชีวภาพ กระบวนการของจุลินทรียท่ีเกี่ยวของกับการบําบัดนํ้าเสีย จุลชีววิทยาของขยะฝงกลบและปุย

หมัก การควบคุมโดยจุลินทรีย 

Microbial ecology and environmental selection, role of microorganisms in 

aquatic and terrestrial ecosystems, microbial processes involved in biogeochemical cycles, 

air- borne microorganisms, qualitative and quantitative microbial diversity and tracking of 

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

polluted compounds, microbial processes involving waste water treatment, landfill and 

composting microbiology, microbial control  
 

**SC 757 702 ระเบียบวิธีวิจัยทางจุลชีววิทยา 

Research Methods in Microbiology 

เง่ือนไขของรายวิชา: ไมม ี

2(1-3-3) 

หลักการและระเบียบการวิจัยทางวิทยาศาสตร การวิจัยพ้ืนฐานและการวิจัยประยุกต

ทางจุลชีววิทยาข้ันสูง และสาขาอ่ืนท่ีเกี่ยวของ ฝกปฏิบัติการออกแบบการทดลองและการวิเคราะหขอมูล

ทางสถิติ การเขียนโครงการวิจัย และการนําเสนอผลงานในรูปแบบตางๆ เทคนิคการทําวิจัยทาง

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

research in advanced microbiology and related fields, practice in experimental design and 

statistical analysis, proposal writing and various research presentations patterns, research 

technique in microbiology laboratory, principle and technique for microbiological research 

and related fields 
   

**SC 757 703 หัวขอปจจุบันทางจุลชีววิทยา 

Current Topics in Microbiology 

เง่ือนไขของรายวิชา: ไมม ี

1(1-0-2) 

การอภิปรายเกี่ยวกับหัวขอปจจุบันทางจุลชีววิทยาข้ันสูง หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ 

Discussion on advanced current topics in microbiology or related areas 
 

**SC 757 891 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1 

Seminar in Microbiology I 

เง่ือนไขของรายวิชา: ไมม ี

1(1-0-2) 

การเลือกหัวขอสัมมนา การสืบคนวรรณกรรม การนําเสนอและวิจารณงานวิจัยใน

หัวของานวิจัยท่ีเกี่ยวของทางจุลชีววิทยา 

Selection of seminar topic, literature search, presentation and discussion 

on research work in related research topics in microbiology 
 

**SC 757 892 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 2 

Seminar in Microbiology  II 

เง่ือนไขของรายวิชา: SC 758 891 

1(1-0-2) 

การเลือกหัวขอสัมมนา การสืบคนวรรณกรรม การนําเสนอและวิจารณงานวิจัยใน

หัวของานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับวิทยานิพนธ 

Selection of seminar topic, literature search, presentation and discussion 

on research work in related research topics in thesis 
 

**SC 757 898 วิทยานิพนธ 

Thesis 

เง่ือนไขของรายวิชา:  โดยความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

36 หนวยกิต 

การทําวิจัยและเขียนรายงานการวิจัยเฉพาะเร่ืองทางดานจุลชีววิทยา โดยอยูในความ

ดูแลของคณะกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ 

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

microbiology under the supervision of thesis advisory committee 
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**SC 757 899 วิทยานิพนธ 

Thesis 

เง่ือนไขของรายวิชา:  โดยความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

15 หนวยกิต 

การทําวิจัยและเขียนรายงานการวิจัยเฉพาะเร่ืองทางดานจุลชีววิทยา โดยอยูในความ

ดูแลของคณะกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ 

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

microbiology under the supervision of the thesis advisory committee 
   

**SC 757 995 ปญหาพิเศษทางจุลชีววิทยา 

Special Problem in Microbiology 

เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี 

1(0-3-2) 

การศึกษาเฉพาะบุคคล การคนควาและทดลองในหัวขอทางจุลชีววิทยาตามความสนใจ

ของนักศึกษาภายใตความดูแลของอาจารยท่ีปรึกษา 

Individual study, experimental investigation on topic in microbiology in 

accordance with student interest under the supervision of the supervisor 
 

SC 817 701 ชีวเคมีสําหรับบัณฑิตศึกษา 1  

Biochemistry for Graduate Study I 

เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี 

3(3-0-6) 

โครงสรางและบทบาทพ้ืนฐานของชีวโมเลกุลหลัก โปรตีนเทคนิคสําหรับการวิเคราะห

โครงสรางและสมบัติทางกายภาพของโปรตีน เอนไซม ไบโอเอเนอร เจติกส เมแทบอลิซึมของ

คารโบไฮเดรต เมแทบอลิซึมของลิพิด เมแทบอลิซึมของกรดอะมิโน เมแทบอลิซึมของนิวคลีโอไทด 

บทบาททางชีวเคมีของวิตามิน เกลือแรจําเปน 

Structure and function of major biomolecules, protein, techniques for 

protein structure and physical properties analysis, enzymes, bioenergetics, metabolism of 

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

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

SC 817 702 ชีวเคมีสําหรับบัณฑิตศึกษา 2 

Biochemistry for Graduate Study II 

เง่ือนไขของรายวิชา:  328 701 หรือตองไดรับอนุญาตจากสาขาวิชา/

กรรมการหลักสูตรกอน 

3(3-0-6) 

การถายแบบดีเอ็นเอและอารเอ็นเอ การแสดงออกของจีน การควบคุมการแสดงออก

ของจีน การกลายของดีเอ็นเอและการซอมแซม การจัดเรียงใหมของจีน หลักการของโปรตีนวิศวกรรม 

ชีวเคมีของฮอรโมน การสื่อสารของเซลล การมวนตัวของโปรตีน ปฏิสัมพันธระหวางโปรตีน 

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

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

hormone, cell signaling, protein folding, protein-protein interaction 
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SC 817 731 เทคโนโลยีพีซีอาร 

PCR Technology 

เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี 

2(2-0-4) 

ทฤษฎีและหลักการของเทคนิคพีซีอาร ปจจัยท่ีมีผลตอการทําพีซีอาร ชนิดและ

หลักการของเคร่ืองเทอรโมไซเคลอร การออกแบบไพรเมอร หลักการและการใชเทคนิค พีซีอารข้ันสูง 

อิเล็กทรอนิกสพีซีอาร การประยุกตเทคนิคพีซีอารในงานวิจัย 

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

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

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

research work 
 

TE 027 742 นวัตกรรมของผลิตภัณฑทางชีวภาพ 

Biological Product Innovation 

เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี 

3(3-0-6) 

นวัตกรรมของผลิตภัณฑและกระบวนทางชีวภาพ ความสัมพันธของการวิจัยและ

พัฒนากับนวัตกรรม การประเมินคุณคาของนวัตกรรมผลิตภัณฑ และกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

พรอมตัวอยางของกรณีศึกษา 

Innovation of products and processes in biotechnology, relationship of 

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

and processes including case studies 
 

TE 027 761 เทคโนโลยีสําหรับยีน 

Gene Technology 

เง่ือนไขของรายวิชา:  ไมมี 

3(3-0-6) 

โครงสรางและการสังเคราะหกรดนิวคลีอิคท่ีทําหนาท่ีเปนสารพันธุกรรม เทคนิคท่ี

สําคัญทางพันธุวิศวกรรม  การโคลนยีน  การเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอหรือยีนท่ีตองการดวยปฏิกิริยาลูกโซ   

พอลเิมอเรส   การคนหา   และเตรียมช้ินสวนดีเอ็นเอท่ีมียีนท่ีตองการนํามาโคลนการเตรียมดีเอ็นเอพาหะ 

และเซลลเจาบาน การสงถายยีนเขาสูเซลลเจาบาน เทคนิคท่ีใชในการตรวจติดตามเซลลเจาบานท่ีไดรับดี

เอ็นเอสายผสม การตรวจสอบลําดับนิวคลีโอไทดและการประยุกตใชเพ่ือการตรวจสอบและวิเคราะหโดย

อาศัยสารรังสีหรือเอนไซมในการติดฉลาก การควบคุมความปลอดภัยในการใชสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม

ในเทคโนโลยีชีวภาพ 

Structure and synthesis of nucleic acids as genetic material; important 

techniques in genetic engineering, gene cloning, DNA or gene amplification by polymerase 

chain reaction (PCR), identification and preparation of a gene ofinterest which is desired to 

be cloned, preparation of cloning vector and host cell, gene transfer method, screening 

techniques for the desired clones, DNA sequencing and application of radioactive materials 

andenzymes labeled for detection and analytical processes; safety regulations for the use 

of genetically modified organisms in biotechnology 
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TE 027 762 ปฏิบัติการเทคโนโลยีสําหรับยีน 

Gene Technology Laboratory 

เง่ือนไขของรายวิชา: TE 027 761 หรือรายวิชาควบ TE 027 761 

1(0-3-1) 

 

เทคนิคท่ีสําคัญทางพันธุวิศวกรรมเพ่ือใหสอดคลองกับเน้ือหาในวิชาเทคโนโลยีสําหรับ

ยีน (TE 027 761) เชนการสกัดโครโมโซม พลาสมิด อารเอ็นเอ จากสิ่งมีชีวิต การวิเคราะหกรดนิวคลีอิก

โดยการวัดคาการดูดกลืนแสงโดยใชสเปคโตรโฟโตมิเตอร และอะกาโรสเจลอิเล็กโตรโฟริซิส การเพ่ิม

ปริมาณดีเอ็นเอหรือยีนท่ีตองการดวยปฏกิิริยาลูกโซพอลิเมอเรส การตัดตอดีเอ็นเอ การนําดีเอ็นเอสาย

ผสมเขาสูเซลลเจาบานการตรวจติดตามเซลลเจาบานท่ีไดรับดีเอ็นเอสายผสม เทคนิคการถายโอนดีเอ็นเอ 

อารเอ็นเอ และโปรตีนสูเมมเบรน 

Genetic engineering laboratory techniques in line with the content of the 

Gene Technology course ( TE027761)  such as chromosomal DNA, plasmid and RNA 

extraction, nucleic acid analysis using spectrophotometerand agarose gel electrophoresis, 

DNA or gene amplification by polymerase chain reaction ( PCR) , gene cloning, 

transformation of recombinant DNA, screening techniques for the desired clones, 

Southern, Northern and Western blotting techniques 
 

TE 027 765 เทคโนโลยีของเอนไซมและเซลล 

Enzyme and Cell Technology 

เง่ือนไขของรายวิชา:  ไมมี 

3(3-0-6) 

ความสําคัญของเซลลและเอนไซมในการเปนตัวเรงทางชีวภาพ กระบวนการผลิต

เอนไซมจากเซลล จุลินทรีย พืช สัตว การแยกและการทําเอนไซมใหบริสุทธ์ิ การศึกษาโครงสรางของ

เอนไซม คุณสมบัติทางกายภาพและจลนพลศาสตรของเอนไซมการตรึงเซลลและเอนไซม การนําเทคนิค

ทางอณูชีววิทยามาใชในการดัดแปรเอนไซม การนําเซลลและเอนไซมไปใชในดานอุตสาหกรรม ดานการ

วิเคราะห ไบโอเซนเซอร และทางพันธุวิศวกรรม  

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

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

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

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

enzyme in industry, analyses, biosensors and genetic engineering 
 

TE 027 771 กระบวนวิชาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

Aspects of Biotechnology 

เง่ือนไขของรายวิชา: ไมม ี

3(3-0-6) 

ชนิดและคุณลักษณะของตัวเรงชีวภาพ เทคโนโลยีการหมัก เทคโนโลยีของ ดีเอนเอ

สายผสมจีโนมและไบโออินฟอรมาติค วิศวกรรมโปรตีน เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพดาน

พืชเทคโนโลยีชีวภาพสัตวเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทยและเภสัชศาสตร เทคโนโลยีชีวภาพดาน

สิ่งแวดลอม การประเมินเศรษฐศาสตรของกระบวนการชีวภาพ มุมมองดานกฎหมายและสาธารณะ 
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Types and properties of biocatalysts, fermentation technology, 

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

biotechnology, plant biotechnology, animal biotechnology, medicaland pharmaceutical 

biotechnology, environmental biotechnology, economic evaluation of bioprocesses, legal 

and publics 
 

TE 027 773 เทคโนโลยีของชีวมวลและชีวพลังงาน 

Biomass and Bioenergy Technology 

เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

3(3-0-6) 

เทคโนโลยีชีวมวลและชีวพลังงาน เปนเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกหรือพลังงาน

ทดแทน เพ่ือการผลิตและการใชประโยชนจากชีวมวลและพลังงานชีวมวล ศักยภาพของแหลงพลังงานชีว

มวลประเภทตางๆ เทคโนโลยีการแปรรูปชีวมวลเทคโนโลยีการผลิตเช้ือเพลิงแข็งชีวภาพเทคโนโลยีการ

ผลิตเช้ือเพลิงเหลวชีวภาพ เทคโนโลยีการผลิตเช้ือเพลิงกาซชีวภาพ เทคโนโลยีการแปรรูปชีวมวลทาง

ความรอนเพ่ือการผลิตพลังงาน กรณีศึกษาโรงงานนํารองหรือโรงงานตนแบบทางเทคโนโลยีชีวมวลและ

ชีวพลังงาน การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรและการตลาด และรวมถึงการประเมินผลกระทบทางพลังงาน

และสิ่งแวดลอมของโครง การท่ีเกี่ยวของ 

Biomass and bioenergy technology as the alternatives for renewable 

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

biomass resources, biomass technology conversion, production technology o fsolid 

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

thermal conversion technologies for biomass energy, the case studies of pilotplants of 

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

and environmental impact assessments 
 

TE 037 001 ความรูท่ีจําเปนในดานเทคโนโลยีการอาหาร 1 

Essential Knowledge in Food Technology 1 

เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

2 (2-0-4) 

บทนําดานเทคโนโลยีอาหาร ชนิดของจุลินทรียท่ีมีความสําคัญในอุตสาหกรรมอาหาร 

ปจจัยท่ีมีผลตอการเจริญและการอยูรอดของจุลินทรีย บทบาทและความสําคัญของจุลินทรียใน การทําให

อาหารเกิดการเสื่อมเสีย การกอใหเกิดอาหารเปนพิษและการนําไปประยุกตใชในการ แปรรูปอาหาร 

สมบัติขององคประกอบของอาหาร ปฏิกิริยาการเกิดสีนํ้าตาล การเหม็นหืนของ อาหาร องคประกอบของ

อาหารท่ีสัมพันธกับลักษณะคุณภาพ 

Introduction to food technology, types of microorganisms important in 

food industry, factors affecting the microbial growth and survival, roles and significances of 

microorganisms in food spoilage, food poisoning and their applications in food processing, 

property of food components, browning reactions, food rancidity, food composition 

related to quality attribute 
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TE 037 002 ความรูท่ีจําเปนในดานเทคโนโลยีการอาหาร 2 

Essential Knowledge in Food Technology 2 

เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

2 (2-0-4) 

วัตถุประสงคของการแปรรูปอาหาร การแปรรูปอาหารโดยการพาสเจอไรซและการ   

สเตอริไรซ การแปรรูปอาหารโดยดึงความรอนออก การแปรรูปอาหารโดยการดึงนํ้าออก การถนอมอาหาร

โดยใชสารเคมี  ระบบประกันคุณภาพของอาหาร การปฏิบัติท่ีดีในการผลิต การวิเคราะหอันตรายและการ

ควบคุมจุดวิกฤต 

Objectives of food processing, food processing by pasteurization and 

sterilization, food processing by heat removal food processing by, food processing by water 

removal, chemical preservation of food, food quality system, good manufacturing practice, 

hazard analysis and critical control points 
 

TE 037 201 จุลชีววิทยาอาหารข้ันสูง 

Advanced Food Microbiology 

เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

3(3-0-6) 

เทคนิคการวิเคราะหจลุินทรียโดยวิธีมาตรฐาน และวิธีรวดเร็ว และเปนอัตโนมัติ วิธีนับ

จํานวนและจําแนกจุลินทรียชนิดตางๆ การประยุกตใชเมตาบอไลซจากจุลินทรียในการตรวจวิเคราะห การ

วิเคราะหจุลินทรียแบบรวดเร็วในอาหารท่ีมีความเสี่ยงสูง ไดแก นํ้านมอาหารทะเล เน้ือสัตว สัตวปกและ

ปลา การวิเคราะหจุลินทรียท่ีทําใหเกิดโรคในอาหารแบบรวดเร็ว และความสําคัญตอความปลอดภัยของ

อาหาร การประยุกตใชการวิเคราะหจุลินทรียแบบรวดเร็วในอุตสาหกรรมอาหาร การตอบสนองตอ

ความเครียดของจุลินทรียท่ีทําใหเกิดโรคตอกระบวนการแปรรูปอาหารข้ันตํ่า และจุลินทรียโพรไบโอ

ติกรวมกับพรีไบโอติกในการประยุกตใชในอุตสาหกรรมอาหาร 

Classical methods, rapid methods and automation in microbiological 

analysis, rapid methods in enumeration and identification of microorganisms, application 

of microbial metabolites for analysis, rapid analytical methods for high risk foods e.g. milk, 

seafood, meats, poultry and fish, rapid methods for food borne pathogen detection and 

significance in food safety, application of rapid microbiological methods in food industry, 

stress responses of food borne pathogens to minimal food processing, probiotics and 

prebiotics application in food industry 
 

TE 037 401 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารข้ันสูง 

Advanced Food Processing Technology 

เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

3(3-0-6) 

เทคโนโลยีใหมในการแปรรูปและถนอมอาหารระดับอุตสาหกรรม การใชคลื่นชวงสั้น

ไมโครเวฟ การใชรังสีอินฟราเรด การควบคุมและการปรับบรรยากาศ การใชเอนไซม การแปรรูปแบบ

ปลอดเช้ือ การบรรจุเย็น เทคโนโลยีการอัดพอง เทคโนโลยีสะอาด การสกัดสารดวยแกสเหลวท่ีจุดวิกฤต

ย่ิงยวด การถนอมอาหารภายใตความดันสูงท่ีอุณหภูมิหอง ระบบการฆาเช้ือแบบใหม  การใชเทคโนโลยีเฮล

เดิล  การเคลือบหุม  สนามพัลสอิเลคตริก  การทําแหงโดย  ใชไอนํ้ารอนย่ิงยวด  การทําแหงแบบโฟม-แมท

และความกาวหนาทางเทคโนโลยีอาหารอ่ืน 
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New technology used and potentially being used in food processing and 

preservation on industrial scale i.e. microwave, infrared, control and modified atmosphere, 

immobilized enzymes, aseptic processing, cold filling, extrusion technology, clean 

technology, super critical extraction, high pressure at room temperature preservation, 

membrane  technology,   new  sterilization  techniques,   combined  hurdle  technology,  

encapsulation, pulse electric field, superheated steam drying, foam- mat drying and other 

progresses in food technology  
 

TE 037 402 การพัฒนากระบวนการและการควบคุม 

Process Development and Control 

เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

3(3-0-6) 

ความสําคัญของการพัฒนากระบวนการและการควบคุม การควบคุมกระบวนการ การ 

ควบคุมกระบวนการโดยใชคอมพิวเตอร การควบคุมการปฏิบัติการเฉพาะหนวย แบบจําลอง กระบวนการ 

สภาวะท่ีเหมาะสมของกระบวนการ ประสิทธิผลโดยรวมของเคร่ืองจักร การ ประเมินผลทางเศรษฐศาสตร

และตนทุน การพัฒนากระบวนการใหม กรณีศึกษาการพัฒนา กระบวนการและควบคุมสําหรับ

อุตสาหกรรมอาหาร 

Importance of process development and control, process control, 

computer control in process, unit operation control, process modeling, process 

optimization, overall equipment effectiveness, costing and economic evaluation, new 

process development, case study in process development and process control for food 

industry 
 

TE 037 503 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารและการวิจัยผูบริโภค 

Food Product Development and Consumer Research 

เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

3(3-0-6) 

กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ การสราง และการทดสอบแนวความคิดของผลิตภัณฑ 

การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ การเปลี่ยนขอมูลจากความตองการของ

ผูบริโภคมาเปนขอมูลทางดานเทคนิคและขอกําหนดของผลิตภัณฑ และการทดสอบผลิตภัณฑสุดทายของ

ผูบริโภค 

Product development process product idea generation and product idea 

testing, development of product formulation, and product feasibility study, conversion of 

consumer needs to product specification, final product testing with target consumers 
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3.2 ช่ือ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 

3.2.1  อาจารยประจําหลักสูตร 

 

ที ่ ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 

ตําแหนงทาง 

วิชาการ 

คุณวุฒ ิ

1 นายธีรศักด์ิ  สมดี x-xxxx-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย Ph.D. (Microbiology)                 

วท.ม. (ชีววิทยา)                   

วท.บ. (เกษตรศาสตร)                  

2 นางวิไลลักษณ ศิริพรอดุลศิลป x-xxxx-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย Ph.D. (Microbiology) 

M.Sc. (Microbiology) 

วท.บ. (ชีววิทยา) 

3 นายสุรศักด์ิ ศิริพรอดุลศิลป x-xxxx-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย Ph.D. (Biophysics) 

วท.ม. (ชีวเคมี) 

วท.บ. (ชีววิทยา) 

4 นายโสภณ บุญลือ x-xxxx-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย Ph.D. (Applied Biosciences) 

วท.ม. (จุลชีววิทยา) 

วท.บ. (ชีววิทยา) 

5 นางสาวจุฑาพร  แสวงแกว x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

วท.ม. (จุลชีววิทยา) 

วท.บ. (จุลชีววิทยา) 

6 นางชีวาพัฒน แซจึง x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด. (ชีววิทยา)  

วท.ม. (ชีววิทยา) 

วท.บ. (จุลชีววิทยา) 

7 นางสาวนันทวัน ฤทธ์ิเดช x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูชวยศาสตราจารย Dr.rer.nat (Microbiology) 

วท.ม. (จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม)

วท.บ. (จุลชีววิทยา)  

8 นายพลสัณห มหาขันธ x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด. (จุลชีววิทยา) 

วท.ม. (จุลชีววิทยา) 

วท.บ. (ชีววิทยา) 

9 นางสาวรัตนภรณ  ลีสิงห x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูชวยศาสตราจารย Doctorat (Sciences des Aliments) 

วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

วท.บ. (ชีววิทยา) 

10 นางสาววิยะดา มงคลธนารักษ x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Molecular Biology and 

Biotechnology) 

วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

วท.บ. (จุลชีววิทยา) 

11 นางอัชฌา อรอินทร x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูชวยศาสตราจารย Dr.rer.nat. (Molecular Biology) 

Diplom Biology (Molecular 

Biology)  

Vordiplom Biology 
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ที ่ ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 

ตําแหนงทาง 

วิชาการ 

คุณวุฒ ิ

12 นางสาวจินดารัตน เอก

ประเสริฐ 

x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย Ph.D. (Environmental Science) 

M.Sc. (Environmental 

Microbiology) 

วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

หมายเหตุ  รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอน ใหดูในภาคผนวก 

3.2.2  อาจารยพเิศษ 

ที ่ ช่ือ นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒ ิ หนวยงานที่สังกัด 

1 Mr. Richard Sayre ศาสตราจารย Ph.D. (Botany) Ohio State University, USA; 

Pebble Labs, USA 

2 Mr. Tadanori Aimi ศาสตราจารย Doctor of Engineering 

(Chemistry) 

Tottori University, Japan 

      

4.   องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน) (ถามี) 

ไมมี 

5.   ขอกําหนดเก่ียวกับการทําวิทยานิพนธ 

     5.1  คําอธิบายโดยยอ 

การทําวิจัยวิทยานิพนธเก่ียวกับจุลชีววิทยา โดยใหมีการดําเนินการ การเสนอเคาโครง การทบทวนวรรณกรรมและ

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ การปฏิบัติการทดลอง การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเรียบเรียงผลการวิจัย การเสนอ

ผลการวิจัยในรูปบทความตีพิมพในวารสารวิชาการ หรือ เผยแพรในการประชุมวิชาการระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ  

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู 

1) มีความรูดานทฤษฎีทางจุลชีววิทยา มีความคิดริเร่ิม วิเคราะห และทํางานทางดานจุลชีววิทยาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2) มีทักษะดานปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา มีคุณลักษณะความเปนผูประกอบการ และประกอบอาชีพท่ีสนองตอบการ

พัฒนาประเทศ 

3) มีการพัฒนาดานทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ความม่ันใจในตัวเอง บุคลิกภาพ มีการพัฒนาตัวเอง ดวยการเสริม

ทักษะและเรียนรูการใชฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับสาขาจุลชีววิทยา พรอมทั้งสามารถนํามาวิเคราะหเชิงลึกเพื่อการพัฒนา

และสรางองคความรูใหม 

5.3  ชวงเวลา 

แผน ก แบบ ก 1  

ภาคการศึกษา 1 ปท่ี 1 เปนตนไป 

แผน ก แบบ ก 2 

ภาคการศึกษา 1 ปท่ี 1 เปนตนไป 
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5.4  จํานวนหนวยกิต 

แผน ก แบบ ก 1  36 หนวยกิต  

แผน ก แบบ ก 2               15 หนวยกิต  

5.5  การเตรียมการ 

มีการกําหนดช่ัวโมงใหคําแนะนําและปรึกษาในการทําวิทยานิพนธ เชน การเลือกหัวขอเร่ือง การแนะนําแหลงขอมูล 

และแนะนําวิธีการปฏิบัติการทดลองท่ีถูกตอง กําหนดใหนําเสนอสัมมนายอยในระหวางสมาชิกในหองปฏิบัติการ และ

กําหนดเวลาเสนอความกาวหนาวิทยานิพนธ  

5.6  กระบวนการประเมินผล 

 1) การสอบเคาโครงวิทยานิพนธ กําหนดใหนักศึกษาท่ีเขาศึกษาแผน ก แบบ ก 1 และ ก 2 เขียนและสอบเคาโครง

วิทยานิพนธ ภายในภาคการศึกษาท่ี 2 หลังจากการลงทะเบียนในรายวิชาวิทยานิพนธ นําเสนอตอกรรมการสอบเคาโครง

วิทยานิพนธไมนอยกวา 3 คน (รวมอาจารยท่ีปรึกษาหลักและ/หรืออาจารยท่ีปรึกษารวม) โดยกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ

น้ันจะตองเปนอาจารยประจําหลักสูตรเทาน้ัน ซึ่งตองผานการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และแตงต้ังโดยคณะ

วิทยาศาสตร  

2) การจัดสอบปองกันวิทยานิพนธ ตองมีกรรมการสอบ 3-5 คน และตองมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกอยางนอย 1 

คน ทําหนาท่ีเปนประธานกรรมการสอบ ซึ่งตองผานการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และแตงต้ังโดยคณะ

วิทยาศาสตร มีเกณฑการประเมินเปนคาคะแนนท่ีชัดเจน โดยหากนักศึกษาสอบไดคาคะแนนมากกวารอยละ 80 ถือวาสอบผาน

และอยูในระดับยอดเย่ียม ถาไดคาคะแนนรวมรอยละ 70-79 ถือวาสอบผานและไดระดับดี ถาไดคาคะแนนรวมรอยละ 60-69 

ถือวาสอบผาน และหากไดคาคะแนนรวมตํ่ากวารอยละ 60 ถือวาสอบไมผาน นอกจากน้ียังกําหนดใหมีการตีพิมพผลงานวิจัยหรือ

ไดรับการตอบรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ หรือตีพิมพเร่ืองเต็มในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือ

นานาชาติ อยางนอย 1 เร่ือง 

 

หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล  

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมการดําเนินการ 

สามารถจัดระเบียบแนวความคิดในการพัฒนางานวิจัย

เพ่ือสรางงานนวัตกรรมเกี่ยวกับจุลินทรียไดอยางสมบูรณ 

คณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ และคณะกรรมการสอบ

ปองกันวิทยานิพนธ ตรวจสอบแผนและผลการดําเนินงานวิจัยท่ี

นักศึกษาไดดําเนินการดวยตัวเอง พรอมใหคําปรึกษาและแนะนํา 

สามารถใชและเก็บรักษาจุลินทรียไดอยางถูกตองตามหลัก

วิชาการ 

อาจารย ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เปนผูควบคุมและดูแลการ

ดําเนินการวิจัยท่ีเกี่ยวของกับวิทยานิพนธท่ีมีการใชจุลินทรีย  

สามารถปฏิบัติการในระบบคุณภาพหองปฏิบัติการตาม

ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล  ( International Organization for 

Standardization, ISO)  

สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จัดใหมีการอบรมระบบ

คุณภาพหองปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล  

มีทักษะและความสามารถในการเปนนักวิจัยและการ

ทํางานท่ีดี 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีระบบกํากับติดตามการทํา

วิทยานิพนธของนักศึกษา และจัดกิจกรรมตามผลการประเมิน

ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  

  



 มคอ. 2 

-37- 

  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมการดําเนินการ 

มีทักษะและความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในเชิง

วิชาการ 

สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จัดประชุมวิชาการ

ระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาเพ่ือใหนักศึกษานําเสนอ

รายงานความกาวหนาของการทําวิทยานิพนธเปนภาษาอังกฤษ 
 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

2.1 คุณธรรมและจริยธรรม 

สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วในยุคศตวรรษที่ 21 ให

สอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ โดยใชดุลยพินิจอยางผูรู ดวยความยุติธรรม หลักฐานทางวิชาการ หลักการท่ีมีเหตุผล และคานิยม

อันดีงาม อันจะนํามาซึ่งการแสดงออก สื่อสาร และแกไขปญหาโดยคํานึงถึงความรูสึกของผูอ่ืนท่ีจะไดรับผลกระทบ รวมท้ัง

สนับสนุนใหผูอ่ืนจัดการความขัดแยงไดอยางเหมาะสม อีกท้ังตระหนักถึงความสําคัญของคุณธรรมและจริยธรรม ความรับผิดชอบ

ตอสังคมและสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนการแสดงออกถีงภาวะผูนําท้ังในท่ีทํางานและชุมชน 

2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

(1) แสดงออกถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีควบคุมสาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรียและการใชจุลินทรียท่ีกอใหเกิดโรค พ.ศ. 2557 

(2) แสดงออกอยางสม่ําเสมอถึงความซื่อสัตยสุจริต 

(3) มีภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติ ปฏิบัติตนตามกรอบคุณธรรมและจริยธรรมของ บัณฑิต

มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดแก การมีวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

(4) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ และขอบังคับของมาตรฐานวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ควบคุมสาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรียและการใชจุลินทรียท่ีกอใหเกิดโรค พ.ศ. 2557 

2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

(1) สอดแทรกในเน้ือหาวิชาเรียนท้ังในรายวิชาบังคับ และวิชาเลือก  

(2) การเรียนรูจากสถานการณจริง การจัดกิจกรรมในช้ันเรียนหรือในวิชาเรียน มีการสอดแทรกจรรยาบรรณ

ทางวิชาชีพหรือจัดไดรับการอบรมจรรยาบรรณวิชาชีพโดยผูเช่ียวชาญท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี พ.ศ. 2557 

(3) การสอนในรายวิชาสัมมนา และวิทยานิพนธ 

2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนในรายวิชาบังคับ วิชาเลือก และการทําวิทยานิพนธ 

(2) ประเมินพฤติกรรมโดยเพ่ือนนักศึกษา อาจารยท่ีปรึกษา อาจารยผูสอน  

(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิตดานคุณธรรมจริยธรรม โดยผูใชบัณฑิต 

2.2 ความรู 

สรางองคความรูใหมท่ีสามารถพัฒนาเปนนวัตกรรมเพ่ือแกปญหาดานตางๆ ท้ังในระดับทองถ่ิน ประเทศ และนานาชาติ 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความเขาใจอยางถองแทและลึกซึ้งในองคความรู ทางทฤษฎีท่ีเปนแกนสําคัญทางจุลชีววิทยา ท้ังความรู

ท่ีเปนพ้ืนฐาน และความรูในความกาวหนาของเทคโนโลยีทางจุลชีววิทยาท่ีเกิดข้ึนจนถึงปจจุบัน มีความชํานาญทางทักษะ       

การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพดานจุลชีววิทยา สามารถนําทักษะตางๆ มาปรับใชใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของการทํางาน 

หรือ ใหสอดคลองกับนโยบายของประเทศตามการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็วในศตวรรษท่ี 21  
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2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

(1) มีความรู ความเขาใจอยางลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีสําคัญในสาขาวิชาจุลชีววิทยา และสามารถนํามา

ประยุกตในการศึกษาคนควาทางวิชาการ การปฏิบัติงานในวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุมสาขาการเพาะเลี้ยง

จุลินทรียและการใชจุลินทรียท่ีกอใหเกิดโรค พ.ศ. 2557 ไดอยางถูกตอง 

(2) สามารถวิจัย หรือปฏิบัติงานในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีควบคุมสาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรียและการใชจุลินทรียท่ีกอใหเกิดโรค พ.ศ. 2557 ไดอยางลึกซึ้ง โดยสามารถ

นํามาปรับใชและพัฒนาความรูใหมๆ เพ่ือใหเหมาะสมตอสภาพแวดลอมของงานในวิชาชีพ 

(3)    สามารถติดตามขอมูล ขาวสาร และองคความรูใหมทางสาขาวิชาจุลชีววิทยา  

2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

(1) การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสูตรโดยเนนการเรียนรูแบบ Active Learning ไดแก การ

บรรยาย อภิปราย การจัดกิจกรรมการเรียนรู การใหศึกษาคนควาดวยตนเอง การเขียนรายงาน และการนําเสนอรายงานแบบ

ปากเปลา ในช้ันเรียน 

(2) การฝกปฏิบัติ การทําวิจัย และทําวิทยานิพนธ  

(3) การศึกษาดูงาน การเขารวมประชุมสัมมนาทางวิชาการท้ังในระดับชาติ และนานาชาติ 

2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา โดยการสอบขอเขียน สอบภาคปฏิบัติ การทําแบบฝกหัด  

การทํารายงาน การนําเสนอรายงานแบบปากเปลาในช้ันเรียน รายงานความกาวหนาวิทยานิพนธ การสอบเคาโครง และการสอบ

วิทยานิพนธ 

(2) ประเมินคุณลักษณะมหาบัณฑิตดานคุณธรรมจริยธรรม ความรู ปญญา ความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี โดยผูใชบัณฑิต 

2.3 ทักษะทางปญญา 

สามารถใชความรู ความเขาใจในทฤษฎีทางจุลชีววิทยาในการเขียนรายงาน เคาโครงวิทยานิพนธ และวิทยานิพนธ ได

อยางมีระเบียบ แบบแผน และถูกตองตามหลักการทางวิทยาศาสตร มีทักษะปฏิบัติการวิจัยทางจุลชีววิทยาไดอยางถูกตอง และมี

ประสิทธิภาพ และสามารถปรับปรุง และดัดแปลงทักษะเหลาน้ันใหเหมาะสมกับ สถานการณ และสภาพแวดลอมของการทํางาน

ในวิชาชีพของตน 

2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) สามารถคนควา ตีความ และวิเคราะหผลงานวิจัย ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา เพ่ือพัฒนาความรู แนวความคิด 

โดยบูรณาการเขากับองคความรูพ้ืนฐานไดอยางสรางสรรค และเหมาะสมกับลักษณะของงานในวิชาชีพ 

(2) สามารถใชทักษะดานปฏิบัติการท่ีไดรับการฝกฝนไดอยางถูกตองและชํานาญ เพ่ือแกปญหาท่ีเกิดข้ึนใน

ระหวางการเรียนและการทําวิจัย 

(3) สามารถดําเนินโครงการวิจัยทางจุลชีววิทยาไดดวยตนเอง และหาขอสรุปท่ีสมบูรณเพ่ือตอยอดองคความรู

ตอไปได 

2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 

(2) การฝกปฏิบัติ การทําวิจัย และทําวิทยานิพนธ 

(3) สงเสริมและแนะนําแนวทางใหผูเรียนศึกษาคนควาดวยตนเอง  
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(4) การอบรมศึกษาดูงาน  

(5) การประชุมทางวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา  

(2) ประเมินผลงานจากการศึกษาคนควาดวยตนเอง เชน การเขียนเคาโครงวิทยานิพนธ การทําวิจัย การทํา

วิทยานิพนธ การเขียนวิทยานิพนธ และการเขียนบทความวิจัย 

(3) ประเมินคุณลักษณะมหาบัณฑิตดานการใชปญญา โดยผูใชบัณฑิต 

2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

สามารถแสดงความเห็นทางวิชาการ วางแผน และมีทักษะการทํางานรวมกันเปนกลุม สรางปฎิสัมพันธในกิจกรรมกลุม

อยางสรางสรรค และแสดงออกถึงความเปนผูนําและยอมรับในความเห็นตางของผูอ่ืน 

2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีภาวะผูนําและยอมรับในความเห็นตางของผูอ่ืน รับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง และรวมมือกับ

ผูอ่ืนในการจัดการขอโตแยง หรือปญหาทางวิชาการไดอยางเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการทํางานของกลุม 

(2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นไดเหมาะสมกับบทบาท หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

(3) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู รวมท้ังวางแผนพัฒนาและปรับปรุงตนเองใหมีประสิทธิภาพในการทํางาน

รวมกับผูอ่ืนได 

2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) กระตุนใหผูเรียนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการเรียนการสอนของรายวิชาตางๆ ในหลักสูตร  

(2) การเขารวมกิจกรรมระหวางนักศึกษาท่ีทําวิจัยในหองปฏิบัติการเดียวกัน  

2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพนัธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) ประเมินการมีสวนรวมของผูเรียนในรายวิชาตางๆ ในหลักสูตร  

(2) ประเมินผลการเรียนรายวิชาสัมมนา การทําวิจัย วิทยานิพนธ  

(3) ประเมินคุณลักษณะมหาบัณฑิตดานประเมินการทํางานเปนทีม โดยเพ่ือนและอาจารยท่ีปรึกษา 

2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สามารถคนควา รวบรวมและวิเคราะหขอมูลการวิจัย เพ่ือนํามาใชในการศึกษาในรายวิชาท่ีเปดสอนของหลักสูตร เพ่ือ

การทํารายงาน การวิจัยและทําวิทยานิพนธ ฝกวิธีการนําเสนอขอมูลโดยการวิเคราะหขอมูลในเชิงตัวเลข เชน การวิเคราะหขอมูล

ทางสถิติ หรือการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย วิเคราะหและแสดงผลเปนตัวเลข  

2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีความสามารถใชคอมพิวเตอรในการจัดเก็บขอมูล คํานวณ คิดวิเคราะห และแสดงผลในเชิงตัวเลขได

อยางถูกตอง ตามหลักการวิจัย 

(2) มีความสามารถใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการเขาถึงขอมูล เพ่ือคัดเลือก รวบรวม 

วิเคราะหและแปลความหมายของขอมูล สําหรับการเรียน การทําวิทยานิพนธ การนําเสนอ และเผยแพรผลงานวิจัย 

(3) สามารถสื่อสารท้ังการพูด การเขียน และรูปแบบการนําเสนอท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยาง

ถูกตอง และเหมาะสม 
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2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) การสอนในรายวิชาวิจัย หรือสถิติ วิทยานิพนธ  

(2) สงเสริมใหผูเรียนใชระบบอินเตอรเนต (internet) เพ่ือการคนควาขอมูลและเรียนรูดวยตนเอง  

(3) สงเสริมใหผูเรียนใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอ และผลิตผลงานวิจัยในรูปแบบตางๆ  

2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชาวิจัย หรือสถิติ วิทยานิพนธ  

(2) ประเมินผลการเรียนรูจากผลงานการนําเสนอแบบปากเปลาและการวิจัยท่ีผลิตข้ึน เพ่ือนําเสนอ ใน

รูปแบบตางๆ เชน โปสเตอร บทความทางวิชาการ  

(3) ประเมินคุณลักษณะมหาบัณฑิต การวิเคราะหเชิงตัวเลขและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผูใชบัณฑิต 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตารางแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา ตามตัวอยางในประกาศของ

มหาวิทยาลัย ดังเอกสารแนบทาย หนา 47-52 

 

หมวดท่ี 5  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน 

เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 

3.2 เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดท่ี 9 

3.3 การตีพิมพผลงานทางวิทยานิพนธ 

ระดับปริญญาโท 

แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลา ข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการท่ี 

สถาบันอุดมศึกษาน้ันแตงต้ัง และตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได สําหรับผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหน่ึงของ 

วิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ และอยู

ในฐาน Scopus หรือ ISI 

แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดระดับคะแนนเฉ่ีลยไมตํ่ากวา 3.00 

จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา พรอมท้ังเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย โดย

คณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษาน้ันแตงต้ัง และตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงไดผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหน่ึงของ

วิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพ

ตามประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง
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วิชาการ หรือนําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการโดยบทความท่ีนําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเน่ือง

จากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกลาว  

 

หมวดท่ี 6  การพัฒนาคณาจารย 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

1.1 กําหนดใหเขารับการอบรมตามโครงการฝกอบรมหลักสูตร “ทักษะบุคลากรกาวแรกสูอาจารยอุดมศึกษาของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน” ซึ่งเปนหลักเกณฑใหอาจารยใหมทุกคนตองเขารับการอบรม โดยมุงเนนการประยุกตแนวคิด เทคนิค 

และเทคโนโลยีการสอนสมัยใหม ตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และสังคมท่ีเปลี่ยนไป (transformation and digital 

disruption) สูศตวรรษท่ี 21 

1.2 กําหนดใหเขารับการอบรมในเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับหลักสูตร อยางนอย 1 คร้ัง ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ไดแก การสอน

รูปแบบตางๆ และการวัดผลประเมินผล การจัดทํา มคอ. 3 และ 5 ท้ังน้ีเพ่ือใหมีความรูความสามารถในการประเมินผลตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิท่ีผูสอนจะตองสามารถวัดและประเมินผลไดเปนอยางดี 

1.3 การมอบหมายใหมีอาจารยพ่ีเลี้ยงทําหนาท่ีใหคําแนะนําและเปนท่ีปรึกษาในดานการจัดการเรียนการสอน  

1.4 การช้ีแจงและแนะนําหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร 

1.5 การมอบหมายใหอาจารยใหมศึกษาคนควา จัดทําเอกสารท่ีเก่ียวของกับการสอน ในหัวขอหน่ึงหรือหลายหัวขอท่ี

อาจารยใหมมีความรูและถนัด เพ่ือทดลองทําการสอนภายใตคําแนะนําของอาจารยพ่ีเลี้ยง หรือประธานหลักสูตร 

1.6 การกําหนดใหอาจารยใหมเขารวมสังเกตการณการสอนของอาจารยในหลักสูตร 

1.7 สนับสนุนใหอาจารยใหม ขอรับทุนวิจัยภายใน 1 ป ของการเปนอาจารย 

2 การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

(1) สงเสริมใหอาจารยเขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองดานการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

ตามความตองการของอาจารย และเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการเปดหลักสูตรอบรมเพ่ือพัฒนา

อาจารยในหัวขอตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การผลิตผลงานทางวิชาการ เปนประจําทุกป 

(2) การจัดใหมีการสอนแบบเปนทีม ซึ่งจะสงเสริมโอกาสใหอาจารยไดมีประสบการณการสอนรวมกับคนอ่ืน รวมถึง

การมีโอกาสไดเปนผูรับผิดชอบรายวิชา ผูประสานงาน และผูรวมทีมการสอน 

(3) การสงเสริมหรือสรางโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดานการจัดการเรียนการสอนระหวางอาจารย

ในหลักสูตร หรือทําวิจัยการเรียนการสอนท่ีสามารถนําไปเผยแพรในการประชุมวิชาการท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชา

เดียวกันของหลายๆ สถาบัน 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ 

(1) สงเสริมใหอาจารยท่ีมีความสนใจในหัวขอวิจัยท่ีอยูในกลุมเดียวกันรวมมือกันเปนหนวยวิจัย เชน กลุมวิจัย

ทรัพยากรจุลินทรีย และการใชประโยชนทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

(2) สงเสริมใหอาจารยเขารวมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการ หรือวิชาชีพท่ีจัดท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

(3) สงเสริมใหอาจารยผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบตางๆ และการนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการใน

สาขาวิชาการหรือวิชาชีพ อยางนอยควรมีผลงานการเขียนหรือการนําเสนอปละ 1 เร่ือง 

(4) สงเสริมใหอาจารยทํางานดานบริการวิชาการแกองคการภายนอก ดานการตรวจวิเคราะหทางจุลชีววิทยา 
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(5) สงเสริมใหอาจารยหาทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย อยางนอย 1 โครงการ ตอคนตอป 

(6) สงเสริมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางดานจุลชีววิทยา แกบุคคลภายนอก เพ่ือเพ่ิมทักษะการตอยอดองคความรู

และสามารถนําไปใชประโยชนท่ีเปนรูปธรรม  

(7) สงเสริมการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เพ่ือสรางความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ

อยางนอย 1 คร้ังตอ 5 ป 

(8) สงเสริมการจัดทํา MOU กับองคกรภายนอก อยางนอย 1 องคกร ตอ 5 ป 

(9) สงเสริมการพัฒนางานวิจัยรวมกับภาคเอกชน อยางนอย 1 เร่ืองตอป 

 

หมวดท่ี 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การกํากับมาตรฐาน 

การกํากับมาตรฐานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน กําหนดใหทุกหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรใหเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีประกาศใชและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ซึ่งตองทําหนาท่ีดังน้ี  

1.1  พัฒนาและปรับปรุงเน้ือหาหลักสูตรและรายวิชาใหมีความทันสมัยอยูเสมอ 

1.2  จัดหาและกําหนดอาจารยผูสอนรายวิชาในหลักสูตร ท่ีมีความรูความสามารถและคุณสมบัติตรงตามรายวิชาท่ีสอน 

1.3  จัดตารางการเรียนการสอน ตารางสอบ ตารางการฝกปฏิบัติ ตามท่ีกําหนดในหลักสูตร 

1.4  ควบคมุ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารยใหมีคุณภาพและเปนไปตามวัตถุประสงค

ของหลักสูตรและรายวิชา 

1.5  การกําหนดอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ท่ีมีความรูความสามารถตามหัวขอท่ีนักศึกษาสนใจ และกํากับติดตามใหการ

ทําวิทยานิพนธของนักศึกษาเปนไปตามเปาหมาย 

1.6 สงเสริมและจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพของอาจารยดวยวิธีการตางๆ เชน การจัดประชุมวิชาการ การสงเสริมการผลิตผล

งานทางวิชาการ 

1.7  สงเสริมและจดัใหมีการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเปาหมายคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของหลักสูตร ติดตามผล

หลักสูตรโดย โดยศึกษาจากผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา อาจารยและนักศึกษาปจจุบัน 

2. บัณฑิต 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กํากับมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ผลลัพธการเรียนรู การทํางานหรือประกอบอาชีพอิสระ ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา โดยการศึกษาความตองการ

ของตลาดงาน สังคม และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ดําเนินการดังน้ี 

2.1  การสํารวจความตองการของตลาดงานและผูใชบัณฑิต กอนการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ป 

2.2  การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ทุกรอบการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตร  

3. นักศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กําหนดกระบวนการรับเขาและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา การควบคุมดูแล การ

ใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา  

3.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและดานอื่นๆแกนักศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน เพ่ือทําหนาท่ีให

คําปรึกษาแนะนําดานการเรียน โดยอาจารย 1 คน ตอนักศึกษา 5 คน และอาจารยตองกําหนดช่ัวโมงใหคําปรึกษาแกนักศึกษา 

อยางนอยสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง และการแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ตามเกณฑมาตรฐานและระเบียบของมหาวิทยาลัย 



 มคอ. 2 

-43- 

3.2 การอุทธรณของนักศึกษา 

การอุทธรณของนักศึกษา เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของกับการอุทธรณโทษสําหรับนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 

4. คณาจารย 

4.1 การรับอาจารยใหม  

การคัดเลือกและรับอาจารยใหม เปนไปตามขอบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงาน

บุคคล  

4.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  

คณาจารยทุกคนในหลักสูตร มีสวนรวมในการกําหนดแผนการจัดการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา การทบทวน

เน้ือหารายวิชา การแลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน คุณภาพและพฤติกรรมของนักศึกษา การวัดและ

ประเมินผล โดยการจัดใหมีการประชุมรายเดือน  

4.3 การแตงต้ังอาจารยพิเศษ  

หลักสูตรมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน จากสถาบัน หรือมหาวิทยาลัยภายในประเทศ หรือ

ตางประเทศ มาบรรยายพิเศษ หรือเปนอาจารยท่ีปรึกษารวม หรือกรรมการสอบวิทยานิพนธของนักศึกษา เพ่ือใหนักศึกษาไดมึ

ความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งเฉพาะทางเกี่ยวกับจุลชีววิทยา เรียนรูจากผูมีประสบการณตรง  

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ควบคุม กํากับการจัดทํารายวิชา การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการ

สอนในแตละรายวิชา การประเมินผูเรียน การกํากับใหมีการประเมินตามสภาพจริงโดยมีวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย การจัด

กิจกรรม การเรียนการสอน ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

6.1   การบริหารงบประมาณ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําป จากงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจากคณะ/

วิทยาลัย/วิทยาเขต โดยมีการจัดแบงคาใชจายดังน้ี คาวัสดุตําราและสื่อการเรียนการสอน คาครุภัณฑ คาใชจายในการพัฒนา

อาจารย คาใชจายในการพัฒนานักศึกษา 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม 

6.2.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนในสํานักวิทยบริการ 

(1)  หนังสือ 

ภาษาไทย                                     จํานวน  2,794 รายการ 

ภาษาอังกฤษ จํานวน 2,363 รายการ 

(2) วารสาร 

   ภาษาไทย จํานวน 78    รายการ 

   ภาษาอังกฤษ จํานวน 56 รายการ  

(3)   โสตทัศนวัสดุ     

วีดิทัศน และ แฟมขอมูลคอมพิวเตอร     จํานวน 62 รายการ 
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(4)   ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส (e-Books,  e-Journals และอ่ืนๆ) ประกอบดวย 

4.1  ฐานขอมูลอางอิง (Reference Database) ระบบออนไลน ไดแก 

1. ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทยออนไลน 

2. Dissertation Abstracts Online 

3. Sci Finder 

4. SCImago 

4.2  ฐานขอมูลวารสารฉบับเต็ม (Full Text Database) ไดแก 

1.  AAAS (Science online) 

2.  ACS (American Chemical Society Journal) 

3.  CAS (Biological online abstract) 

4.  AIP  

5.  APS (American Institute of Physics) 

6.  ACM Digital Library 

7.  ASTM 

8.  Academic Search Premier 

9.  Cambridge Journals Online 

10. Dissertation Abstracts Online 

11. H.W.Wilson 

12. Nature Online 

13. Project Eculid 

14.  ProQuest Agriculture Journals 

15.  ScienceDirect 

16.  Scopus 

17.  SpringerLink 

18.  Web of Science 

4.3  ฐานขอมูลวทิยานิพนธฉบับเต็ม (E-Thesis ) 

1. CHE PDF Dissertation Full Text 

2. Digital Research Information Center by NRCT  

3. KKU E-Theses 

4. ProQuest Dissertations and Theses: Full Text 

5. STKS Thai Thesis Online  

6. TDC (Thai Digital Collection) 

4.4  ฐานขอมูล E-Book 

1. ระบบฐานขอมูลสารสนเทศ E-books ของมหาวิทยาลัยในประเทศ 

2. McGraw-Hill E-book Library 

3. CRCnetBASE 

4. SpringerLink eBooks 
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5. Knovel 

6. ScienceDirect Ebooks 

6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรไดสํารวจความตองการของผูใชและเสนอแนะใหสํานักวิทยบริการจัดซื้อ

หนังสือและวารสารเก่ียวกับจุลชีววิทยาประจําทุกป นอกจากน้ี ภาควิชาไดดําเนินการจัดหาหองบรรยายจํานวน 3 หอง พรอม

ดวยอุปกรณชวยการบรรยายไดแก อุปกรณคอมพิวเตอร LCD projector และ 3D projector สําหรับใชในการเรียนการสอนของ

หลักสูตร อาจารยทุกคนในสาขาวิชามีพ้ืนท่ีสําหรับการทําวิจัย สาขาวิชาจัดหาสารเคมี อุปกรณวิทยาศาสตร และเคร่ืองมือ

วิทยาศาสตรพ้ืนฐานท่ีจําเปนสําหรับนักศึกษาในการทําวิจัย และแยกจัดสรรเคร่ืองมือวิทยาศาสตรบางชนิดใหกับนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา เชน Biohazard Class II safety cabinet,  Autoclave, Hot air oven และ  Spectrophotometer เปนตน 

เพ่ือใหเกิดความคลองตัว ในการทํางานของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา นอกจากน้ีสาขาวิชายังจัดหองปฏิบัติการกลางท่ีใชสําหรับการ

ทําวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และจัดวางเคร่ืองมือท่ีสําคัญตอการทําวิจัยของนักศึกษาท้ังเคร่ืองมือพ้ืนฐาน และ

เคร่ืองมือช้ันสูงของศูนยเคร่ืองมือกลางคณะวิทยาศาสตร และศูนยเคร่ืองมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน  

6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  

กระบวนการติดตามและประเมินผลความเพียงพอของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดยนักศึกษาสามารถแจงผานอาจารย 

หรือผานแบบประเมิน แลวนํามาพิจารณาในคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ทุกปการศึกษา 

7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

      ตัวบงช้ีผลการดําเนินการของหลักสูตร เปนไปตามตัวบงช้ีผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพ่ือการประกัน

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

 

หมวดท่ี 8  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

(1) การประชุมรวมของอาจารยในสาขาวิชา/หลักสูตร เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอคําแนะนําขอเสนอแนะจาก

อาจารยท่ีมีความรูและประสบการณ 

(2) การรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากนักศึกษา เพ่ือสะทอนผลการจัดการเรียนการสอนของแตละรายวิชา 

(3) การประเมินจากผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูของนักศึกษา โดยการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานผลการเรียนรู 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

(1) การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา ทุกสิ้นภาคการศึกษา ตามระบบของมหาวิทยาลัย 

(2) การประเมินการสอนของอาจารยโดยหัวหนาสาขาวิชา หรือประธานหลักสูตร หรือเพ่ือนรวมงาน ตามระบบการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของอาจารย 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาปจจุบันและอาจารย เพ่ือนําขอมูลมาทบทวน และปรับปรุงแผนการเรียนการสอน 

และเน้ือหารายวิชา 

2.2 การประเมินหลักสูตรโดยศิษยเกา เพ่ือติดตามผลการนําความรูและประสบการณท่ีไดรับจากการศึกษาในหลักสูตรไปใช

ในการทํางาน 
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2.3 การประเมินผลโดยผูใชบัณฑิต เพ่ือสํารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูใชบัณฑิต เก่ียวกับ

คุณภาพของมหาบัณฑิตท่ีจบจากหลักสูตรน้ี 

2.4 ในกรณีท่ีนักศึกษาทําวิทยานิพนธ โดยใชโจทยวิจัยจากชุมชน หรือบริษัท เพ่ือแกปญหาในชุมชน หรือบริษัทน้ัน หัวหนา

ชุมชน หรือผูท่ีมีอํานาจในการจัดการของบริษัทน้ันๆ เปนผูรวมประเมินผล 

2.5 การประเมินผลจากผลผลิต (output) ของผลงานตีพิมพ และ/หรือการนําเสนอผลงาน 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินผลการจัดการหลักสูตรเปนไปตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกนกําหนด 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 อาจารยประจําวิชา อาจารยผูสอน นําผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา หรือผูรวมงาน 

แลวแตกรณี มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีตนรับผิดชอบ 

4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งดําเนินการทุกสิ้นป

การศึกษามาทบทวนและวิเคราะห พรอมนําเสนอแนวทางปรับปรุงแกไขในจุดท่ีมีขอบกพรอง สําหรับปการศึกษาถัดไป 

4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาปจจุบันและอาจารย โดยศิษยเกา 

และผูใชบัณฑิต เพ่ือทบทวนและพิจารณาในการนําไปแกไขปรับปรุงหลักสูตร ตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนดในระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

4.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนํายุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและประเทศ มาเปนสวนหน่ึงในการวางแผนปรับปรุง

หลักสูตร เพ่ือตอบสนองตอพันธกิจของสถาบัน 

4.5 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําผลประเมินจากผลผลิต (output) ของผลงานตีพิมพ และ/หรือการนําเสนอผลงาน 

มารวมประกอบเพ่ือการพิจารณา 
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ภาคผนวก 1 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ 

มาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  

(Curriculum Mapping) 

 

ผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร                                               

(Program Learning Outcomes, PLO)  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

สําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  

 ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง                            

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

ระหวางบุคคล               

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห   

เชิงตัวเลข การสื่อสาร      

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

1. หมวดวิชาบังคับ (Required Courses)                                         

แผน ก แบบ ก 1 
                                                             

2 หนวยกิต 
(ไมนับหนวยกิต) SU 

                

 **SC 757 891            สัมมนาทางจุลชีววิทยา  1 1(1-0-2)                 
 **SC 757 892             สัมมนาทางจุลชีววิทยา  2 1(1-0-2)                 
แผน ก แบบ ก 2                                       12 หนวยกิต                 

 **SC 757 101 จุลชีววิทยาขั้นสูง 2(2-0-4)                 

 **SC 757 102 จุลชีววิทยาประยุกตขั้นสูง 2(2-0-4)                 

 **SC 757 107 การใชเคร่ืองมือสําหรับจุลชีววิทยาขั้นสูง   2(1-3-3)                 

 **SC 757 201 จุลชีววิทยาระดับโมเลกุล                2(2-0-4)                 

 **SC 757 702 ระเบียบวิธีวิจัยทางจุลชีววิทยา        2(1-3-3)                 

 **SC 757 891 สัมมนาทางจุลชีววิทยา  1             1(1-0-2)                 
 **SC 757 892 สัมมนาทางจุลชีววิทยา  2             1(1-0-2)                 
2.  หมวดวิชาเลอืก (Elective Courses)   9 หนวยกิต                 

แผน ก แบบ ก 2                  

 AG 117 101     การเกิดโรคพืชและระบาดวิทยา 3(3-0-6)                 
 AG 117 201     ระเบียบวิธีการวิจัยทางวิทยาโรคพืช 3(2-3-5)                 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล               

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห   

เชิงตัวเลข การสื่อสาร      

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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 

 AG 117 202       เทคโนโลยีชีวภาพทางวทิยาโรคพืช 3(3-0-6)                 
 AG 117 301 โรคของพืชเศรษฐกิจและการจัดการ 3(2-3-5)                 

 121 731 วิทยาการระบาดและการจัดการโรคพืช 3(2-3-5)                 

 AG 117 401 วิทยาเห็ดราพืช                            3(2-3-5)                 

 AG 117 402 วิทยาแบคทีเรียพืช                       3(2-3-5)                 

 AG 117 403 วิทยาไวรัสพืช 3(2-3-5)                 

 AG 117 405 พันธุศาสตรและสรีรวิทยาของเช้ือรา 3(2-3-5)                 

 AG 117 502 วิทยาโรคหลังเก็บเก่ียวของผักและผลไม 3(2-3-5)                 

 AG 117 503 วิทยาโรคเมล็ดพันธุ 3(2-3-5)                 

 AG 117 601 จุลชีววิทยาในการผลิตพืช 3(2-3-5)                 

 AG 127 761 จุลชีววิทยาของดินขั้นสูง 3(2-3-5)                 
 AG 147 001 วิธีวิจัยทางดานพืชศาสตร 3(2-3-5)                 

 AG 147 003 เทคนิคการทดลองในสภาพไรและเรือน
ทดลอง 

1(0-3-1) 
                

 AG 147 300 การปรับตัวของพืช 3(3-0-6)                 
 AG 147 302 เทคนิคทางชีวโมเลกุลในการปรับปรุง   

พันธุพืช 

3(1-3-3) 
                

 AG 147 400 

                             

การตอบสนองทางสรีรวิทยาของพืชตอ     

สภาพแวดลอม 

3(3-0-6) 
                

 AG 147 401 ธาตุอาหารของพืชและเมแทบอลิซึม 3(3-0-6)                 
 **SC 757 103 วิทยาเช้ือราขั้นสูง 2(2-0-4)                 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล               

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห   

เชิงตัวเลข การสื่อสาร      

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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 

 **SC 757 104 วิทยาแบคทีเรียขั้นสูง 2(2-0-4)                 

 **SC 757 105 วิทยาไวรัส และวิทยาภูมคิุมกันขั้นสูง 2(2-0-4)                 

 *SC 757 108 

 

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและความ  

ปลอดภัยหองปฏบิัติการทางจุลชีววิทยา 

2(2-0-4) 
                

 **SC 757 301 เอนไซมจากจุลินทรียขั้นสูง 3(2-3-5)                 

 **SC 757 302 วิศวกรรมโปรตีน 3(3-0-6)                 

 **SC 757 303 จุลชีววิทยาทางความปลอดภยัดานอาหาร 3(3-0-6)                 

 **SC 757 304 เทคโนโลยีการหมักจากจุลินทรีย 3(3-0-6)                 

 **SC 757 305 เทคโนโลยีเช้ือเพลิงชีวภาพจากจุลินทรีย
ขั้นสูง 

2(2-0-4) 
                

 **SC 757 401 เช้ือราไมคอรไรซา 3(3-0-6)          ο       

 **SC 757 501 จุลชีววิทยาดานสิ่งแวดลอมขั้นสูง 3(3-0-6)                 

 **SC 757 703  หัวขอปจจุบันทางจุลชีววิทยา 1(1-0-2)                 

 **SC 757 995  ปญหาพิเศษทางจลุชีววิทยา 1(0-3-2)                 
 SC 817 701  ชีวเคมีสําหรับบัณฑิตศึกษา 1 3(3-0-6)                 

 SC 817 702  ชีวเคมีสําหรับบัณฑิตศึกษา 2 3(3-0-6)                 

 SC 817 731  เทคโนโลยีพีซีอาร 2(2-0-4)                 

 TE 027 742  นวัตกรรมของผลิตภัณฑทางชีวภาพ 3(3-0-6)                 

 TE 027 761  เทคโนโลยีสําหรับยีน 3(3-0-6)                 

 TE 027 762  ปฏิบัติการเทคโนโลยีสําหรับยีน 1(0-3-1)                 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล               

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห   

เชิงตัวเลข การสื่อสาร      

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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 

 TE 027 765  เทคโนโลยีของเอนไซมและเซลล 3(3-0-6)                 

 TE 027 771  กระบวนวิชาทางเทคโนโลยชีีวภาพ 3(3-0-6)                 

 TE 027 773  เทคโนโลยีของชีวมวลและชีวพลังงาน 3(3-0-6)                 

 TE 037 001  ความรูที่จําเปนในดานเทคโนโลยีการ

อาหาร 1 

2(2-0-4) 
                

 TE 037 002  ความรูที่จําเปนในดานเทคโนโลยีการ

อาหาร 2 

2(2-0-4) 
                

 TE 037 201  จุลชีววิทยาอาหารขั้นสูง 3(3-0-6)                 

 TE 037 401  เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารขั้นสูง 3(3-0-6)                 

 TE 037 402  การพัฒนากระบวนการและการควบคุม 3(3-0-6)                 

 TE 037 503  การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารและการวิจัย

ผูบริโภค 

3(3-0-6) 
                

3.  หมวดวิชาวิทยานิพนธ 15-36  หนวยกิต                 

แผน ก แบบ ก 1                 

 **SC 757 898 วิทยานิพนธ 36   หนวยกิต                 
แผน ก แบบ ก 2                 

 **SC 757 899  วิทยานิพนธ 15   หนวยกิต                 
รวมท้ังหมด ไมนอยกวา  36    หนวยกิต                 

หมายเหตุ      *  หมายถึง รายวิชาใหม 

  **  หมายถึง รายวิชาท่ีเปลี่ยนแปลงใหม           
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ผลการเรียนรู 

มาตรฐานผลการเรียนรู (SC xxx xxx) 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการ 
1.2 แสดงออกอยางสม่ําเสมอถึงความซื่อสัตยสุจริต 
1.3 ปฏิบัติตนตามกรอบคุณธรรม และจริยธรรมของ บัณฑิต มข. ไดแก การมีวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบ

ตอตนเองและสังคม  
2. ดานความรู 

2.3 มีความรู ความเขาใจอยางลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีสําคัญในสาขาวิชา และสามารถนํามาประยุกตใน

การศึกษาคนควาทางวิชาการ การปฏิบัติงานในวิชาชีพ ไดอยางถูกตอง 

2.4 สามารถทําการวิจัย หรือปฏิบัติงานในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพไดอยางลึกซึ้ง โดยการปรับปรุง ดัดแปลง และ

พัฒนาความรูใหมๆ เพ่ือใหเหมาะสมตอสภาพแวดลอมของงาน ในวิชาชีพ 

2.5 มีความรู ความเขาใจ และติดตามในพัฒนาการใหมๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัย ท่ีสามารถตอยอดองค

ความรูในสาขาวิชาได  

2.6 ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ขอบังคับในสาขาวิชาชีพตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุมสาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรียและการใชจุลินทรียท่ีกอใหเกิดโรค พ.ศ. 

2557   

3. ดานทักษะทางปญญา 

3.1 สามารถคนหา ตีความ และวิเคราะหผลงานทางวิชาการในสาขาวิชา เพ่ือพัฒนาความรู แนวความคิด โดย

บูรณาการเขากับความรูเดิมไดอยาง สรางสรรค เพ่ือใหเหมาะกับ สภาพของงานในวิชาชีพ 

3.2 สามารถใชทักษะดานปฏิบัติการท่ีไดรับการฝกฝนจากรายวิชาไดอยางคลองแคลว และแกปญหาท่ีเกิดข้ึน

เฉพาะหนา ในระหวางการเรียนและการทําวิจัย 

3.3 สามารถดําเนินโครงการศึกษาท่ีสําคัญหรือโครงการวิจัยทางวิชาการไดดวยตนเอง และหาขอสรุปท่ีสมบูรณ

เพ่ือตอยอดองคความรูตอไปได 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีภาวะผูนํา รับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง และรวมมือกับผูอ่ืนในการจัดการขอโตแยง หรือปญหา

ทางวิชาการไดอยางเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการทํางาน ของกลุม 

4.2 มีความรับผิดชอบในการเรียนรู รวมท้ังวางแผนพัฒนาและปรับปรุงตนเองใหมีประสิทธิภาพในการทํางาน

รวมกับผูอ่ืนได 

4.3 สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นไดเหมาะสมกับบทบาท หนาท่ีและความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม

อยางตอเน่ือง 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิง ตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 มีความสามารถใชคอมพิวเตอรในการจัดเก็บขอมูล คํานวณ คิดวิเคราะห และแสดงผลในเชิงตัวเลข ไดอยาง

ถูกตองตามหลักการวิจัยทางสาขาวิชา 

5.2 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการเขาถึงฐานขอมูล รูจักคัดเลือกและ

รวบรวมขอมูล แปลความหมาย เพ่ือการจัดทํารายงาน นําเสนอ เผยแพร เพ่ือการเรียน การวิจัย และการทํา

วิทยานิพนธได 

5.3 สามารถสื่อสารท้ังการพูด และการเขียน และใชรูปแบบการนําเสนอท่ีเหมาะสมโดยใชภาษาไทยและ /หรือ

ภาษาอังกฤษไดอยางถูกตองในระดับท่ีใชได  
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ผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร (Program Learning Outcomes, PLO)  

Program Learning Outcomes (PLO) ท่ีมหาบัณฑิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ตองทําได เมื่อจบหลักสูตร มีดังน้ี  

ช้ันป PLO รายวิชา 

ช้ันปที่ 1  

นักศึกษาสามารถเขาใจหลักการและ 

ทฤษฎีสํ าคัญในสาขาวิชาจุล ชีววิทยา 

พรอมท้ังนํามาประยุกตใชแกปญหาตางๆ 

โดยผานกระบวนการวิจัยอยางเปนระบบ

ได 

PLO1 มีความรู ความเขาใจอยางลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีสําคัญในสาขาวิชาจุล

ชีววิทยา และสามารถนํามาประยุกตในการศึกษาคนควาทางวิชาการ เพ่ือ

ปฏิบัติงานในวิชาชีพไดอยางถูกตอง 

SC 757 101 จุลชีววิทยาข้ันสูง 

SC 757 102 จุลชีววิทยาประยุกตข้ันสูง 

SC 757 201 จุลชีววิทยาระดับโมเลกุล 

PLO2 สามารถทําวิจัย หรือปฏิบัติงานในสาขาวิชาไดอยางถูกตอง และเหมาะสม 

ตอสภาพแวดลอม 

SC 757 702 ระเบียบวิธีวิจัยทางจุลชีววิทยา 

SC 752 107 การใชเคร่ืองมือทางจุลชีววิทยาข้ันสูง 

ช้ันปที่ 2 

นักศึกษามีคุณลักษณะของนักวิจัยท่ี ดี

สามารถดําเนินการวิจัยภายใตแผนงาน

วิทยานิพนธท่ีได รับการออกแบบอยาง

ถูกตองและเหมาะสม สามารถนําเสนอ

และสื่อสารผลงานวิจัยโดยใชภาษาอังกฤษ

ได 

PLO3 มีทักษะและความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการ ท้ังดานการ

ฟง อาน เขียน และนําเสนอผลงานวิจัย 

SC 757 891 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1 

SC 757 892 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 2 

PLO4 สามารถจัดระเบียบแนวความคิดในการพัฒนางานวิจัยเพ่ือสรางงาน

นวัตกรรมเกี่ยวกับจุลินทรียไดอยางสมบูรณ โดยดําเนินการแกปญหาภายใต

กระบวนการวิจัย อยางมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของนัก     

จุลชีววิทยา 

SC 757 898 

SC 757 899 

วิทยานิพนธ 

วิทยานิพนธ 

PLO5 สามารถใชและเก็บรักษาจุลินทรียไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 

PLO6 มีทักษะและความสามารถในการเปนนักวิจัยและนักวิชาการท่ีดี ในการ

ประกอบอาชีพท่ีทํางานทางดานจุลชีววิทยาท้ังสวนตัว ภาครัฐและเอกชน 
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ประวัติอาจารยประจําหลักสูตร 

นายธีรศักด์ิ สมดี 

1. ตําแหนงทางวิชาการ   

รองศาสตราจารย   
 

2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ  ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) ช่ือสถาบัน, ประเทศ ป พ.ศ. ที่จบ 

ปริญญาตรี      วท.บ. (เกษตรศาสตร)  

(เกียรตินิยม) 

มหาวิทยาลัยแมโจ 2538 

ปริญญาโท       วท.ม. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2541 

ปริญญาเอก      Ph.D. (Microbiology) Massey University, New Zealand   2553 
 

3. ผลงานทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ คานํ้าหนัก เกณฑมาตรฐาน 

Tuntachon, S. , Kamwilaisak, K. , Somdee, T. , Mongkoltanaruk, 
W., Sata, V., Boonserm, K., Wongsa, A., and Chindaprasirt, P. * 
(2019). Resistance to algae and fungi formation of high calcium 
fly ash geopolymer paste containing TiO2. J Bridge Eng, 25: 1-
9 (100817) 

1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีอยูในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวา
ด ว ย  หลั ก เกณฑ กา ร พิจ ารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 

Somdee T. ,*  Somdee, A. , Ruck, J. , Allison, M.  and Page, R. 
( 2016) .  Removal of microcystins from lake water using an 
internal airlift loop ceramic honeycomb support bioreactor. 
Chiang Mai J Sci., 43(5): 1048-1058. 

1 

Phankhajon K., Somdee, A. and Somdee, T.* (2016). Algicidal 
activity of an actinomycete strain, Streptomyces rameus, 
against Microcystis aeruginosa. Water Sci and Technol., 74(6): 
1398-1408. DOI: 10.2166/wst.2016.305 

1  

Somdee T. ,*  Thathong, B.  and Somdee, A.  ( 2016) .  The 
removal of cyanobacterial hepatotoxin [Dha7] microcystin-LR 
via bioaccumulation in water lettuce (Pistia stratiotes L.). Bull 
Env Contam Toxicol. , 96 (3) :  388-394. DOI:  10.1007/ s00128-
015-1715-1  

1  

Somdee, T.* and Somdee, A. (2016). Comparison of different 
anion-exchange chromatography resins for the purification of 
cyanobacterial microcystins.  Water Sci and Technol:  Water 
supply., 16 (1): 1-8; DOI: 10.2166/ws.2015.108  

 

 

1 
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ผลงานทางวิชาการ คานํ้าหนัก เกณฑมาตรฐาน 

Phujomjai, Y. , Somdee A.  and Somdee T. *  ( 2016) . 
Biodegradation of microcystin [ Dha7] MC- LR by a novel 
microcystin- degrading bacterium in an internal airlift loop 
bioreactor Water Sci and Technol. , 73 ( 2) :  267- 274.  DOI: 
10.2166/wst.2015.482 

1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีอยูในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวา
ด ว ย  หลั ก เกณฑ กา ร พิจ ารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 

Meunchan, M. , Uawonggul, N. , Incamnoi, P. , Sukprasert, S. , 
Rungsa, P. , Somdee, T. , Roytrakul, S. , Thammasirirak, S.  and 
Daduang, S.* (2016). Identification of Bioactive Molecules from 
Thai Centipede, Scolopendra subspinipes dehaani, Venom. 
Chiang Mai J Sci., 43(1): 1055-1064.  

1 

Moolwangand K. , and Somdee T. *  ( 2019) .  Purification of 
cyanobacterial toxin, microcystins, by DEAE and Strata- X SPE 
chromatography. KKU Sci. J., 47(1) 26-33. 

0.6 บทความวิจัยหรือบทความทาง
วิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการ
ท่ีปรากฏในฐานขอมูลกลุมท่ี 2 

Moonasa B. , Thongproh P. , Phetcharat E. , Kingwongsa W. , 
Ratree P. , Duengkae P. , Somdee T. , Chuaynkern Y. , and 
Chuaynkern, C. *  ( 2018) .  The stomach contents of some 
anuran tadpoles from Thailand.  Journal of Wildlife in 
Thailand, 25: 21-39. TCI 3 

0.4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ ท่ี ตีพิมพในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ร ะ ดั บ น า น า ช า ติ  ห รื อ ใ น
วารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีอยูใน
ฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการ
พิจ ารณาวารส ารทา ง วิชาการ
สําหรับการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 

หมายเหตุ : * corresponding author 
 

3.1 งานวิจัย  

ธีรศักด์ิ สมดี. (2559). การกําจัดไซยาโนแบคทีเรียพิษ Cylindrospermopsis sp. โดยชีววิธีดวยแบคทีเรีย: การคัดเลือก

และศึกษาคุณสมบั ติบางประการของแบค ที เ รีย .  รายงานการ วิจัยฉบับสมบูรณ , ทุน อุดหนุน ท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยขอนแกน. 58 น.  
 

4. ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา 17 ป 
 

5. ภาระงานสอน 

5.1  ระดับปริญญาตรี 

 SC 702 101  General Microbiology 

 SC 702 102 General Microbiology Laboratory  

 SC 711 103 Microbiology 

      SC 711 104 Microbiology Laboratory 

 SC 712 105 Mycology 
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 SC 712 106  Mycology Laboratory 

 SC 713 120 Scientific Papers Interpretation and Writing 

      SC 713 115 Systematic Bacteriology  

      SC 713 116 Systematic Bacteriology Laboratory 

SC 714 305 Food and Dairy Microbiology 

SC 713 501 Aquatic Microbiology 

      SC 713 502 Aquatic Microbiology Laboratory 

SC 714 505 Environmental Microbiology 

SC 714 506 Environmental Microbiology Laboratory 

 SC 714 761 Seminar 

 SC 713 773 Project proposal 

 SC 714 774 Research Project  

5.2  ระดับปริญญาโท (หลักสูตรน้ี) 

 SC 757 101 Advanced Microbiology 

SC 757 201 Molecular Microbiology  

SC 757 702 Research Methods in Microbiology  

SC 757 703 Current Topics in Microbiology 

SC 758 995 Special Problem in Microbiology 

SC 752 107 Instrument Usages for Advanced Microbiology 

 SC 758 891 Seminar I 

 SC 758 892 Seminar II 

 SC 758 898 Thesis 

 SC 758 899 Thesis 

5.3  ระดับปริญญาเอก  

SC 717 101 Advanced Microbiology 

SC 717 201 Molecular Microbiology 

 SC 717 702 Research Methods in Microbiology  

SC 717 703 Current Topics in Microbiology 

 SC 718 991 Seminar in Microbiology I 

 SC 718 992 Seminar in Microbiology II 

 SC 718 993 Seminar in Microbiology III 

 SC 718 994 Seminar in Microbiology IV 

SC 718 995 Special Problem in Microbiology 

 SC 718 996 Dissertation 

 SC 718 997 Dissertation 

 SC 718 998 Dissertation 

 SC 718 999 Dissertation 

 

https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613657484&acadyear=2562&semester=2&avs858819754=25
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
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นางวิไลลักษณ ศิริพรอดุลศิลป 

1. ตําแหนงทางวิชาการ   

รองศาสตราจารย  
 

2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ  ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) ช่ือสถาบัน, ประเทศ ป พ.ศ. ที่จบ 

ปริญญาตรี      วท.บ. (ชีววิทยา)  

(เกียรตินิยม) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2531 

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

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

3. ผลงานทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ คานํ้าหนัก เกณฑมาตรฐาน 

วิไลลักษณ ศิริพรอดุลศิลป. (2563). ไวรัสวิทยา (VIROLOGY). พิมพ
คร้ังท่ี 2. สํานักพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน. ขอนแกน. 266 น. 

1 ตํ า ร าห รือห นั ง สื อ ท่ี ไ ด รั บ ก า ร
ประ เมิ นผ าน เกณฑก า รขอ รับ
ตําแหนงทางวิชาการแลว  

Punjee, P., Siripornadulsil, W., and Siripornadulsil, S.* (2020). 
Colonization by Cupriavidus taiwanensis KKU2500-3 enhances 
the growth and yield of KDML105 jasmine rice.  Walailak 
Journal of Science and Technology, 17(1): 23-26. 

1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีอยูในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวา
ด ว ย  หลั ก เกณฑ กา ร พิจ ารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 

na Phuket, N. R. , Siripornadulsil, S.  and Siripornadulsil, W. * 
( 2019) .  Prevalence of antibiotic- resistant Salmonella in 
vegetables and fermented foods and their control by lactic 
acid bacteria. Journal of Pure and Applied Microbiology, 13(4): 
1929-1939. 

1 

Tra- ngan, S. , Siripornadulsil, S. , Thanwisai, L. , and 
Siripornadulsil, W. *  ( 2019) .  Potential application of a 
recombinant bacterial strain carrying a groEL promoter as a 
whole- cell microbial biosensor for detecting bioavailable 
cadmium.  Environmental Technology & Innovation, 15: 
100375.  

1  

Thongnok, S. , Siripornadulsil, W. , and Siripornadulsil, S. * 
( 2018) .  Mitigation of arsenic toxicity and accumulation in 
hydroponically grown rice seedlings by co- inoculation with 
arsenite-oxidizing and cadmium-tolerant bacteria.  Ecotoxicol 
Environ Safety, 30(162): 591-602.  
 
 
 

1  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Siripornadulsil%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30031320
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Siripornadulsil%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30031320
https://microbiologyjournal.org/prevalence-of-antibiotic-resistant-salmonella-in-vegetables-and-fermented-foods-and-their-control-by-lactic-acid-bacteria/
https://microbiologyjournal.org/prevalence-of-antibiotic-resistant-salmonella-in-vegetables-and-fermented-foods-and-their-control-by-lactic-acid-bacteria/
https://microbiologyjournal.org/prevalence-of-antibiotic-resistant-salmonella-in-vegetables-and-fermented-foods-and-their-control-by-lactic-acid-bacteria/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352186418304577#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352186418304577#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352186418304577#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352186418304577#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/23521864
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thongnok%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30031320
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Siripornadulsil%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30031320
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Siripornadulsil%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30031320
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ผลงานทางวิชาการ คานํ้าหนัก เกณฑมาตรฐาน 

Buahom, J., Siripornadulsil, S. and Siripornadulsil, W.* (2018). 
Feeding with single strains versus mixed cultures of lactic acid 
bacteria and Bacillus subtilis KKU213 affects the bacterial 
community and growth performance of broiler chickens. 
Arabian Journal for Science and Engineering, 43: 3417–3427.  

1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีอยูในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวา
ดวย หลัก เกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 

Punjee, P., Siripornadulsil, W. and Siripornadulsil, S.* (2018). 
Reduction of cadmium uptake in rice endophytically 
colonized with the cadmium- tolerant bacterium Cupriavidus 
taiwanensis KKU2500- 3.  Canadian Journal of Microbiology, 
64(2): 131-145.  

1 

Saengsanga T. , Siripornadulsil, W.  and Siripornadulsil, S. * 
( 2018) .  Characterization of a lipopeptide from lipase-
producing Bacillus amyloliquefaciens E1PA and its role in 
lipase- catalyzed oil hydrolysis.  Walailak Journal of Science 
and Technology, 15(12): 841-855.  

1  

Tasaku, S., Siripornadulsil, S., and Siripornadulsil, W.* (2017). 
Inhibitory activity of food- originated Pediococcus 
pentosaceus NP6 against Salmonella enterica serovar 
Typhimurium in Nile Tilapia by- products.  Chiang Mai Journal 
of Science, 44(2): 383-393.  

1  

Kamollerd, C. , Surachon, P. , Maunglai, P. , Siripornadulsil, W. 
and Sukon, P. *  ( 2016) .  Assessment of probiotic potential of 
Lactobacillus reuteri MD5- 2 isolated from ceca of Muscovy 
ducks. Korean J Vet Res., 56(1): 1-7.  

1  

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

1  

หมายเหตุ : * corresponding author 
 

3.1 งานวิจัย  

วิไลลักษณ ศิริพรอดุลศิลป. (2560). การใชแบคทีเรียโพรไบโอติกแบบตรึงบนรําขาวเพ่ือสงเสริมสุขภาพของไกเน้ือ. 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ, ทุนอุดหนุนท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแกน. 27 น. 

วิไลลักษณ ศิริพรอดุลศิลป. (2560). ความหลากหลายทางชีวภาพของแบคทีเรียแลคติกในนํ้าหวานดอกไมพ้ืนท่ีเข่ือนจุฬา

ภรณ. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ, ทุนอุดหนุนท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแกน. 24 น.  

วิไลลักษณ ศิริพรอดุลศิลป. (2559). การใชแบคทีเรียโพรไบโอติกแขวนลอยแบบปอนและตรึงบนรําขาวเพ่ือสงเสริม

สุขภาพของไกเน้ือ. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ, ทุนอุดหนุนท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแกน. 31 น.  

 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194061285&amp;eid=2-s2.0-85018518706
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507294584&amp;eid=2-s2.0-85018518706
https://www.scopus.com/sourceid/17800156707?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/17800156707?origin=recordpage
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4. ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา  22   ป 
 

5. ภาระงานสอน 

5.1  ระดับปริญญาตรี 

SC 702 101 General Microbiology  

SC 702 102 General Microbiology Laboratory   

SC 711 103 Microbiology 

SC 711 104 Microbiology Laboratory 

SC 713 111    Virology   

SC 713 112    Virology Laboratory   

SC 714 761 Seminar  

SC 713 773    Project Proposal 

SC 714 774 Research Project 

5.2  ระดับปริญญาโท (หลักสูตรน้ี)  

SC 757 101 Advanced Microbiology 

SC 757 102 Advanced Applied Microbiology 

SC 757 104 Advanced Bacteriology 

SC 757 201 Molecular Microbiology  

SC 757 703 Current Topics in Microbiology 

SC 758 995 Special Problem in Microbiology 

SC 758 891 Seminar in Microbiology I 

SC 758 892 Seminar in Microbiology II 

SC 758 898 Thesis 

SC 758 899 Thesis 

5.3  ระดับปริญญาเอก  

SC 717 101 Advanced Microbiology 

SC 717 102 Advanced Applied Microbiology 

SC 717 201 Molecular Microbiology 

SC 717 702 Research Methods in Microbiology  

SC 717 703 Current Topics in Microbiology 

SC 718 995 Special Problem in Microbiology 

SC 718 991 Seminar in Microbiology I 

SC 718 992 Seminar in Microbiology II 

SC 718 993 Seminar in Microbiology III 

SC 718 994 Seminar in Microbiology IV 

SC 718 996 Dissertation 

SC 718 997 Dissertation 

SC 718 998 Dissertation 

SC 718 999 Dissertation 
 

https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656643&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=30
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656643&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=30
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656643&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=30
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613657484&acadyear=2562&semester=2&avs858819754=25
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613657493&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=34
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
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นายสุรศักด์ิ ศิริพรอดุลศิลป 

1.  ตําแหนงทางวิชาการ   

รองศาสตราจารย  
 

2.  ประวัติการศึกษา 

ระดับ  ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) ช่ือสถาบัน, ประเทศ ป พ.ศ. ที่จบ 

ปริญญาตรี      วท.บ. (ชีววิทยา)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2530 

ปริญญาโท       วท.ม. (ชีวเคมี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2536 

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

3.  ผลงานทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ คานํ้าหนัก เกณฑมาตรฐาน 

Punjee, P., Siripornadulsil, W., and Siripornadulsil, S.* (2020). 
Colonization by Cupriavidus taiwanensis KKU2500-3 enhances 
the growth and yield of KDML105 jasmine rice.  Walailak 
Journal of Science and Technology, 17(1): 23-26. 

1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีอยูในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวา
ด ว ย  หลั ก เกณฑ กา ร พิจ ารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 

na Phuket, N. R. , Siripornadulsil, S.  and Siripornadulsil, W. * 
( 2019) .  Prevalence of antibiotic- resistant Salmonella in 
vegetables and fermented foods and their control by lactic 
acid bacteria. Journal of Pure and Applied Microbiology, 13(4): 
1929-1939.   

1 

Tra- ngan, S. , Siripornadulsil, S. , Thanwisai, L. , and 
Siripornadulsil, W. *  ( 2019) .  Potential application of a 
recombinant bacterial strain carrying a groEL promoter as a 
whole- cell microbial biosensor for detecting bioavailable 
cadmium.  Environmental Technology & Innovation, 15: 
100375.  

1  

Thongnok, S. , Siripornadulsil, W. , and Siripornadulsil, S. * 
( 2018) .  Mitigation of arsenic toxicity and accumulation in 
hydroponically grown rice seedlings by co- inoculation with 
arsenite-oxidizing and cadmium-tolerant bacteria.  Ecotoxicol 
Environ Safety, 30(162): 591-602.  

1  

Buahom, J., Siripornadulsil, S. and Siripornadulsil, W.* (2018). 
Feeding with single strains versus mixed cultures of lactic acid 
bacteria and Bacillus subtilis KKU213 affects the bacterial 
community and growth performance of broiler chickens. 
Arabian Journal for Science and Engineering, 43: 3417–3427.  
 
 

1  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Siripornadulsil%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30031320
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Siripornadulsil%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30031320
https://microbiologyjournal.org/prevalence-of-antibiotic-resistant-salmonella-in-vegetables-and-fermented-foods-and-their-control-by-lactic-acid-bacteria/
https://microbiologyjournal.org/prevalence-of-antibiotic-resistant-salmonella-in-vegetables-and-fermented-foods-and-their-control-by-lactic-acid-bacteria/
https://microbiologyjournal.org/prevalence-of-antibiotic-resistant-salmonella-in-vegetables-and-fermented-foods-and-their-control-by-lactic-acid-bacteria/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352186418304577#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352186418304577#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352186418304577#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352186418304577#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/23521864
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thongnok%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30031320
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Siripornadulsil%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30031320
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Siripornadulsil%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30031320
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ผลงานทางวิชาการ คานํ้าหนัก เกณฑมาตรฐาน 

Punjee, P., Siripornadulsil, W. and Siripornadulsil, S.* (2018). 
Reduction of cadmium uptake in rice endophytically 
colonized with the cadmium- tolerant bacterium Cupriavidus 
taiwanensis KKU2500- 3.  Canadian Journal of Microbiology, 
64(2): 131-145.  

1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีอยูในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวา
ด ว ย  หลั ก เกณฑ กา ร พิจ ารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 

Saengsanga T. , Siripornadulsil, W.  and Siripornadulsil, S. * 
( 2018) .  Characterization of a lipopeptide from lipase-
producing Bacillus amyloliquefaciens E1PA and its role in 
lipase- catalyzed oil hydrolysis.  Walailak Journal of Science 
and Technology, 15(12): 841-855.  

1 

Tasaku, S., Siripornadulsil, S., and Siripornadulsil, W.* (2017). 
Inhibitory activity of food- originated Pediococcus 
pentosaceus NP6 against Salmonella enterica serovar 
Typhimurium in Nile Tilapia by- products.  Chiang Mai Journal 
of Science, 44(2): 383-393.  

1  

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

1  

หมายเหตุ : * corresponding author 
 

3.1 งานวิจัย  

สุรศักด์ิ ศิริพรอดุลศิลป. (2561). การคัดเลือกแบคทีเรียบริเวณรากพืชท่ีเปนเช้ือปฏิปกษ และมีคุณสมบัติสงเสริมการ

เจริญเติบโตของพืช เพ่ือการควบคุมโรคไหมขาวสาเหตุจากเช้ือรา Pyricularia grisea Sacc. รายงานการวิจัยฉบับ

สมบูรณ, ทุนอุดหนุนท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแกน. 49 น. 

 

4.  ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา  26 ป 
 

5.  ภาระงานสอน 

5.1  ระดับปริญญาตรี 

SC 702 101 General Microbiology  

SC 702 102 General Microbiology Laboratory   

SC 711 103 Microbiology 

SC 711 104 Microbiology Laboratory 

SC 713 111    Virology   

SC 713 112    Virology Laboratory   

SC 713 117    Microbial Genetics   

SC 713 118    Microbial Genetics Laboratory 

SC 712 107 Instrumental Usage in Microbiology     

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194061285&amp;eid=2-s2.0-85018518706
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507294584&amp;eid=2-s2.0-85018518706
https://www.scopus.com/sourceid/17800156707?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/17800156707?origin=recordpage
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SC 714 201 Genetic Engineering    

SC 714 303 Industrial Microbiology  

SC 714 304 Industrial Microbiology Laboratory 

SC 714761 Seminar  

SC 713773    Project Proposal 

SC 714774 Research Project 

5.2  ระดับปริญญาโท (หลักสูตรน้ี) 

SC 752 107 Instrument Usages for Advanced Microbiology 

SC 757 101 Advanced Microbiology 

SC 757 102 Advanced Applied Microbiology 

SC 757 104  Advanced Bacteriology 

SC 757 201 Molecular Microbiology  

SC 757 702 Research Methods in Microbiology  

SC 757 703 Current Topics in Microbiology 

SC 758 995 Special Problem in Microbiology 

SC 758 891 Seminar I 

SC 758 892 Seminar II 

SC 758 898 Thesis 

SC 758 899 Thesis 

5.3  ระดับปริญญาเอก 

SC 712 107 Instrument Usages for Advanced Microbiology 

SC 717 101 Advanced Microbiology 

SC 717 102 Advanced Applied Microbiology 

SC 717 104  Advanced Bacteriology 

SC 717 201 Molecular Microbiology  

SC 717 702 Research Methods in Microbiology  

SC 717 703 Current Topics in Microbiology 

SC 718 995 Special Problem in Microbiology 

SC 718 991 Seminar in Microbiology I 

SC 718 992 Seminar in Microbiology II 

SC 718 993 Seminar in Microbiology III 

SC 718 994 Seminar in Microbiology IV 

SC 718 996 Dissertation 

SC 718 997 Dissertation 

SC 718 998 Dissertation 

SC 718 999 Dissertation  

https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613657484&acadyear=2562&semester=2&avs858819754=25
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613657484&acadyear=2562&semester=2&avs858819754=25
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
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นายโสภณ บุญลือ 

1. ตําแหนงทางวิชาการ   

รองศาสตราจารย  
 

2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ  ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) ช่ือสถาบัน, ประเทศ ป พ.ศ. ที่จบ 

ปริญญาตรี      วท.บ. (ชีววิทยา) 

(เกียรตินิยม) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2535 

ปริญญาโท       วท.ม. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2540 

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

Japan 

2547 

 

3. ผลงานทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ คานํ้าหนัก เกณฑมาตรฐาน 

Nacoon, S. , Jogloy, S. , Riddech, N. , Mongkolthanaruk, W. , 
Kuyper, T. W. , Boonlue, S. *  ( 2020) .  Interaction between 
phosphate solubilizing bacteria and arbuscular mycorrhizal 
fungi on growth promotion and tuber inulin content of 
Helianthus tuberosus L.  Scientific Reports 10( 1) :  4916.  doi: 
10.1038/s41598-020-61846-x. 

1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีอยูในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวา
ด ว ย  หลั ก เกณฑ กา ร พิจ ารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 

Seemakram, W. , Boonrung, S. , Kokaew, U. , Aimi, T. , Boonlue, S. * 
(2020). Optimization of culture conditions for xylanase production 
from cellulase- free xylanase- producing thermophilic fungus, 
Thermomyces dupontii KKU− CLD− E2− 3.  Chiang Mai Journal 
of Science 47(3): 391-402.    

1 

Somboon, C. , Boonrung, S., Ekprasert, J., Aimi, T. , Boonlue, S. * 
( 2020) .  Purification and characterization of low molecular 
weight alkali stable xylanase from Neosartorya spinosa UZ-2-
11. Mycoscience (61) 128-135. 

1  

Nuankeaw, K. Chaiyosang, B. Suebrasri, T., Kanokmedhakul, S., 
Lumyong, S. , and Boonlue S. *  ( 2020) .  First report of 
secondary metabolites, Violaceol I and Violaceol II produced 
by endophytic fungus, Trichoderma polyalthiae and their 
antimicrobial activity. Mycoscience, 61: 16-21.  

1  

Juntahum, S., Jongrungklang, N., Kaewpradit, W., Lumyong, S., 
and Boonlue, S. *  ( 2019) .  Impact of arbuscular mycorrhizal 
fungi on growth and productivity of sugarcane under field 
conditions. Sugar Tech., doi: https://doi.org/10.1007/s12355-
019-00784-z  

1  
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ผลงานทางวิชาการ คานํ้าหนัก เกณฑมาตรฐาน 

Namwongsa, J., Jogloy, S., Vorasoot, N., Boonlue, S., Riddech, 
N. , and Mongkolthanaruk, W. *  ( 2019) .  Endophytic bacteria 
improve root traits, biomass and yield of Helianthus 
tuberosus L.  under normal and deficit water conditions. 
Journal of Microbiology and Biotechnology, 29 ( 11) :  1777-
1789.  

1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีอยูในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวา
ด ว ย  หลั ก เกณฑ กา ร พิจ ารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 

Chaiyosang, B. , Kanokmedhakul, K. , Sanmanoch, W. , and 
Boonlue, S. , Hadsadee, S. , Jungsuttiwong, S. , Kanokmedhakul, 
S. *  (2019) .  Bioactive oxaphenalenone dimers from the fungus 
Talaromyces macrospores KKU-1NK8. Fitoterapia, 134: 429-434. 

1 

Nuankaew, K. , Sotome, K. , Lumyong, S. , and Boonlue S. * 
( 2018) .  Trichoderma polyalthiae sp.  nov. , an endophytic 
fungus from Polyalthia debilis. Phytotaxon, 371 (5): 273–282.  

1  

Juntahum, S., and Boonlue, S.* (2018.) Efficiency of arbuscular 
mycorrhiza fungal inoculation with rock phosphate on soil-
available phosphorus, and drought stress, growth and yield of 
sugarcane under field conditions.  International Sugar Journal, 
624–629.   

1  

Yodsing, N. , Sangsopha, W. , Lekphrom, R. , Aimi, T. , and 
Boonlue, S. *  ( 2018) .  Secondary Metabolites and Their 
Biological Activity from Aspergillus aculeatus KKU-CT2. Current 
Microbiology, 75(5): 513–518.  

1  

Yodsing, N. , Kanokmedhakul, S. , Mongkolthanaruk, W. , Aimi, 
T. , Srisapoomi, T. , and Boonlue, S. *  ( 2018) .  Diversity of 
Endophytic Fungi Isolated from Thai Medicinal Plants 
( Casearia grewiifolia)  in Khon Kaen, Thailand, and their 
bioactive compounds.  Chiang Mai Journal of Science, 45( 1) : 
45-59.  

1  

Khamwan, S. , Boonlue, S. , Riddech, N.  Jogloy, S. , and 
Mongkolthanaruk, W.* (2018). Characterization of endophytic 
bacteria and their response to plant growth promotion in 
Helianthus tuberosus L.  Biocatalysis and Agricultural 
Biotechnology, 13: 153–159.  

1  

Khaekhum, S, Lumyong, S. , Kuyper, T. W. , and Boonlue, S. * 
( 2017) .  Species richness and composition of arbuscular 
mycorrhizal fungi occurring on eucalypt trees ( Eucalyptus 
camaldulensis Dehnh. )  in rainy and dry season.  Current 
Research in Environmental and Applied Mycology, 7(4): 282–
292.  

 

1  



 

-66- 
 

ผลงานทางวิชาการ คานํ้าหนัก เกณฑมาตรฐาน 

Sritongon, K. , Mongkolthanaruk, W. , Boonlue, S. , Jogloy, S. , 
Puangbut, D.  and Riddech, N. *  ( 2017) .  Rhizobacterial 
candidates isolated from Jerusalem artichoke ( Helianthus 
tuberosus L. )  rhizosphere for host plant growth promotion. 
Chiang Mai Journal of Science, 44(1): 83-93.  

1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีอยูในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวา
ด ว ย  หลั ก เกณฑ กา ร พิจ ารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 

Bhoonobtong, A. , Sodngam, S. , Boonlue, S. , Bunyatratchata, 
W., and Mongkolthanaruk, W.* (2017). Antibiotics Constituents 
of Endophytic Bacillus amyloliquefaciens UD25 Extracted 
from a Medicinal Plant, Memecylon edule Roxb.  Chiang Mai 
Journal of Science, 44(3): 788-799.   

1 

Rajachan, O., Kanokmedhakul, K.*, Sanmanoch, W., Boonlue, 
S. , Hannongbua, S. , Saparpakorn, P. , and Kanokmedhakul, S. 
( 2016) .  Chevalone C analogues and globoscinic acid 
derivatives from the fungus Neosartorya spinosa KKU- 1NK1. 
Phytochemistry, 132: 68-75.  

1  

Boonrung, S., Mongkolthanaruk, W., Katekaew, S., Aimi, T. and 
Boonlue, S. *  ( 2016) .  Purification and characterization of low 
molecular weight extreme alkaline xylanase from the 
thermophilic fungus Myceliophthora thermophila BF1- 7. 
Mycoscience, 57: 408-416.  

1  

Seemakram W. , Boonrung, S. , Katekaew, S. , Aimi, T.  and 
Boonlue, S.* (2016) . Purification and characterization of low 
molecular weight alkaline xylanase from Neosartorya tatenoi 
KKU-CLB-3-2-4-1. Mycoscience, 57: 326-333.  

1  

Sanmanoch, W. , Mongkolthanaruk, W. , Kanokmedhakul, S. , 
Aimi, T. and Boonlue, S.* (2016). Helvolic acid, a secondary 
metabolite produced by Neosartorya spinosa KKU- 1NK1 and 
its biological activities.  Chiang Mai Journal of Science, 43( 3) : 
483-493.  

1  

Sutthikhampa, S. , Kawai Y. , Hayashi, M. , Boonlue, S. , 
Shimomura, N. , Yamaguchi, T. , and Aimi, T.  ( 2016) . 
Transcriptional analysis of alcohol and aldehyde 
dehydrogenase gene families in Pholiota microspora, and 
estimation of their physiological roles. Mushroom Science and 
Biotechnology, 24(1): 16-23.  

1  

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

1  
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ผลงานทางวิชาการ คานํ้าหนัก เกณฑมาตรฐาน 

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

1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีอยูในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวา
ด ว ย  หลั ก เกณฑ กา ร พิจ ารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 

Sotome, K* , Matozaki, T. , Aimi, T.  and Boonlue, S.  ( 2016) . 
Polyporus thailandensis, a new species of group Polyporellus 
in Polyporus (Polyporales, Agaricomycota) from Northeastern 
Thailand. Mycoscience, 57(2): 85-89.  

1 

Boonlue, S.*, Nacoon, S., and Kokaew, U. (2017). Efficience of 
dual- inoculation of arbuscular mycorrhizal fungi and 
phosphate solubilizing bacteria on the growth and tuber inulin 
content of Jerusalem artichoke ( Helianthus tuberosus L. ) . 
SNRU Journal of Science and Technology, 9(2): 465-473.   

0.8 

TCI 1 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีอยูในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวา
ด ว ย  หลั ก เกณฑ กา ร พิจ ารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แตสถาบัน นําเสนอสภา
สถ า บั น อ นุ มั ติ แล ะ จั ด ทํ า เ ป น
ประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป 
และแจงให  กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต วันท่ีออก
ประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall's list) 
หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ี
ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

หมายเหตุ : * corresponding author 
 

3.1 งานวิจัย  

โสภณ บุญลือ. (2562). ผลของเช้ือราอารบัสคูลาร ไมคอรไรซาตอการเจริญเติบโตของแกนตะวันภายใตสภาวะจํากัดนํ้า. 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ, ทุนอุดหนุนท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแกน. 71 น.  

โสภณ บุญลือ. (2561). การผลิตกลาเช้ือราอารบัสคูลาร ไมคอรไรซาในระดับขยายขนาด. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ, 

ศูนยความเปนเลิศดานความหลากหลายทางชีวภาพ. 15 น.  

โสภณ บุญลือ. (2560). ความหลากหลายของเช้ือราอารบัสคูลาร ไมคอรไรซาของพืชตระกูลถ่ัวบางชนิด ในปาไมบริเวณ

เข่ือนจุฬาภรณ และการใชประโยชนเพ่ือการเพาะตนกลา. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ, ทุนอุดหนุนท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยขอนแกน. 78 น.  

โสภณ บุญลือ. (2560). การผลิตกลาเช้ือราอารบัสคูลาร ไมคอรไรซาเพ่ือการผลิตตนกลายางนา (Dipterocarpus alatus 

Roxb. ex G. Don). รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ, ทุนอุดหนุนท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแกน. 46 น.  
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โสภณ บุญลือ. (2559). การผลิตเอนไซม การทําบริสุทธ์ิ และคุณลักษณะของเอนไซมไซลาเนสจากเช้ือรา ascomycetes 

ท่ีแยกจากดินปาไม ในพ้ืนท่ีปกปกพันธุกรรมพืชสัตวปาอุบลราชธานี ดวยการเพาะเลี้ยงดวยการหมักแบบอาหาร

แข็ง. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ, ทุนอุดหนุนท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแกน. 59 น.  
 

4. ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา  24 ป 
 

5. ภาระงานสอน 

5.1  ระดับปริญญาตรี 

SC 702 101  General Microbiology 

SC 702 102 General Microbiology Laboratory  

SC 711 103 Microbiology 

SC 711 104 Microbiology Laboratory 

SC 713 116 Systematic Bacteriology Laboratory 

SC 712 105 Mycology 

SC 712 107  Mycology Laboratory 

SC 713 401 Microbial Fertilizer 

SC 713 402 Microbial Fertilizer Laboratory 

SC 714 761 Seminar 

SC 713 773 Project proposal 

SC 714 774 Research Project  

5.2  ระดับปริญญาโท (หลักสูตรน้ี) 

SC 757 103 Advanced Mycology 

SC 757 101 Advanced Microbiology 

SC 757 102 Advanced Applied Microbiology 

SC 757 702 Research Methods in Microbiology  

SC 757 703 Current Topics in Microbiology 

SC 758 995 Special Problem in Microbiology 

SC 752 107 Instrument Usages for Advanced Microbiology 

SC 757 401 Mycorrhizal Fungi 

SC 758 891 Seminar I 

SC 758 892 Seminar II 

SC 758 898 Thesis 

SC 758 899 Thesis 

5.3  ระดับปริญญาเอก  

SC 717 101 Advanced Microbiology 

SC 717 102 Advanced Applied Microbiology 

SC 717 103 Advanced Mycology 

https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
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SC 717 702 Research Methods in Microbiology  

SC 717 703 Current Topics in Microbiology 

SC 717 401 Mycorrhizal Fungi 

SC 718 991 Seminar in Microbiology I 

SC 718 992 Seminar in Microbiology II 

SC 718 993 Seminar in Microbiology III 

SC 718 994 Seminar in Microbiology IV 

SC 718 995 Special Problem in Microbiology 

SC 718 996 Dissertation 

SC 718 997 Dissertation 

SC 718 998 Dissertation 

SC 718 999 Dissertation 
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นางสาวจุฑาพร  แสวงแกว 

1. ตําแหนงทางวิชาการ     

ผูชวยศาสตราจารย 
 

2.  ประวัติการศึกษา 

ระดับ  ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) ช่ือสถาบัน, ประเทศ ป พ.ศ. ที่จบ 

ปริญญาตรี      วท.บ. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแกน 2539 

ปริญญาโท       วท.ม. (จุลชีววิทยา)        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2543 

ปริญญาเอก      ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยขอนแกน 2552 
 

3. ผลงานทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ คานํ้าหนัก เกณฑมาตรฐาน 

Subsamran, K. , Mahakhan, P. , Vichitphan, K. , Vichitphan, S. , 
and Sawaengkaew, J.* (2019). Potential use of vetiver grass 
for cellulolytic enzyme production and bioethanol 
production.  Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, 1 7 : 
261–268. 

1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีอยูในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวา
ด ว ย  หลั ก เกณฑ กา ร พิจ ารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 

Phongprathet, S. , Vichitphan, K. * , Han, J. , Vichitphan, S. , and 
Sawaengkaew, J. (2018).  Hanseniaspora thailandica BC9 β-
Glucosidase for the Production of β- D- Hexyl Glucoside.  J. 
Microbiol. Biotechnol, 28(4): 579–587. 

1 

Sotthisawad, K. , Mahakhan, P. , Vichitphan, K. , Vichitphan, S. , 
and Sawaengkaew, J. *  ( 2017) .  Bioconversion of mushroom 
cultivation waste materials into cellulolytic Enzymes and 
bioethanol.  Arabian Journal for Science and Engineering, 
42:2261-2271. 

1  

Punriboon, N. , Sawaengkaew, J. , and Mahakhan, P. *  ( 2017) . 
Bio- hydrogen production from Rhodopseudomonas 
pentothenatexigens KKU- SN1/ 1 under natural light.  
Proceeding in The 5th International Symposium on 
Fundamental and Applied.  29-  31 March 2017 the Nagoya 
Congress Center, Japan. 

0.4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ ท่ี ตีพิมพในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ร ะ ดั บ น า น า ช า ติ  ห รื อ ใ น
วารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีอยูใน
ฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการ
พิจ ารณาวารส ารทา ง วิชาการ
สําหรับการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 

Sawaengkaew, J. * , Kongkerd, A. , and Mahakhan, P.  ( 2017) . 
Characterization and wash performance analysis of 
thermoalkaline protease from Bacillus pseudofirmus TWCH4. 
Proceeding in The 5th International Symposium on 
Fundamental and Applied.  29-  31 March 2017 the Nagoya 
Congress Center, Japan. 
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ผลงานทางวิชาการ คานํ้าหนัก เกณฑมาตรฐาน 

Moopram, N. , Mahakhan, P. , Vichitphan, K. , Vichitphan, S. , 
and Sawaengkaew, J. *  ( 2016) .  Value addition from the 
conversion of sugarcane tops and leaf waste to bioethanol. 
Proceeding in The 29th International Society of Sugar Cane 
Technologists (ISSCT), volume 29, 2-11 December 2016 Chiang 
Mai International Conventional and Exhibition Center, 
Thailand. 

0.4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ ท่ี ตีพิมพในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ร ะ ดั บ น า น า ช า ติ  ห รื อ ใ น
วารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีอยูใน
ฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการ
พิจ ารณาวารส ารทา ง วิชาการ
สําหรับการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 

หมายเหตุ : * corresponding author 

3.1  งานวิจัย 

จุฑาพร แสวงแกว และ พลสัณห มหาขันธ. (2561). ประสิทธิภาพของเอนไซมอัลคาไลนโปรติเอสจากแบคทีเรียท่ีคัดเลือก

จากปาบริเวณเข่ือนจุฬาภรณท่ี สามารถผลิตเอนไซมอัลคาไลนโปรติเอสสําหรับใชในอุตสาหกรรมผงซักฟอก, 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ, โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก พระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.). 53 น.  

พลสัณห มหาขันธ และ จุฑาพร แสวงแกว. (2561). ศักยภาพของราในอุตสาหกรรมการยอยสลายแปงและวัสดุเหลือท้ิง

ทางการเกษตรจากระบบนิเวศวิทยาปาเข่ือนจุฬาภรณสําหรับผลิตไบโอเอทานอล, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ, 

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.). 60 น. 

จุฑาพร แสวงแกว และ พลสัณห มหาขันธ. (2561). การผลิตยีสตโปรตีนเซลลเด่ียวเสริมแคโรทีนอยดจากยีสต 

Rhodotorula sp.  ด วยผลพลอย ได จ ากกระบวน , ราย งานการ วิ จั ย ฉบั บสมบู รณ , ทุน อุดหนุน ท่ั วไป 

มหาวิทยาลัยขอนแกน. 51 น.  

พลสัณห มหาขันธ และ จุฑาพร แสวงแกว. (2561). การผลิตไฮโดรเจนชีวภาพแบบกึ่งตอเน่ืองโดยชุดถังปฏิกรณอยางงาย

ภายใตแสงธรรมชาติ, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ, ทุนอุดหนุนท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแกน. 114 น.  

พลสัณห มหาขันธ และ จุฑาพร แสวงแกว. (2560). การผลิตไฟฟาจากไฮโดรเจนชีวภาพโดยใชแบคทีเรียสังเคราะหแสง

ในชุดถังปฏิกรณแบบงายภายใตสภาวะแสงธรรมชาติ , รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ , ทุนอุดหนุนท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยขอนแกน. 74 น.  

จุฑาพร แสวงแกว และ พลสัณห มหาขันธ. (2560). ความหลากหลายทางชีวภาพของแบคทีเรียจากปาบริเวณเข่ือนจุฬา

ภรณท่ีสามารถผลิตเอนไซมอัลคาไลนโปรติเอสสําหรับใชในอุตสาหกรรมผงซักฟอก, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ, 

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.). 45 น. 

พลสัณห มหาขันธ และ จุฑาพร แสวงแกว. (2560). ราท่ีมีศักยภาพในอุตสาหกรรมการยอยสลายแปงและวัสดุเหลือท้ิง

ทางการเกษตรจากระบบนิเวศวิทยาปา เข่ือนจุฬาภรณ, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ, โครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชอันเน่ืองมาจาก พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.). 60 น. 
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จุฑาพร แสวงแกว และ พลสัณห มหาขันธ. (2559). คุณลักษณะและศักยภาพของเอนไซมอัลคาไลนโปรติเอสจาก

จุลินทรียท่ีคัดเลือกจากปาพ้ืนท่ีปกปกพันธุกรรมพืชสวนสัตวอุบลราชธานี เพ่ือใชในอุตสาหกรรมผงซักฟอก, รายงาน

การวิจัยฉบับสมบูรณ, โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.). 34 น. 

พลสัณห มหาขันธ และ จุฑาพร แสวงแกว. (2559). การยอยสลายแปงและวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรดวยราท่ีมี

ศักยภาพจากระบบนิเวศวิทยาปาพ้ืนท่ีปกปกพันธุกรรมพืชสวนสัตวอุบลราชธานี, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ, 

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.). 48 น. 

จุฑาพร แสวงแกว และ พลสัณห มหาขันธ. (2559). การเพ่ิมมูลคาเศษใบและลําตนขาวโพดโดยใชผลิตไบโอเอทานอล

ดวยการใชเอนไซมเซลลูเลสยอยสลายและหมักในข้ันตอนเดียว, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ, ทุนอุดหนุนท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยขอนแกน. 49 น. 

พลสัณห มหาขันธ และ จุฑาพร แสวงแกว. (2559). การขยายขนาดการผลิตไฮโดรเจนชีวภาพของแบคทีเรียสังเคราะห

แสงในถังปฏิกรณแบบงายภายใตสภาวะแสงธรรมชาติ , รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ , ทุนอุดหนุนท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยขอนแกน. 61 น. 

จุฑาพร แสวงแกว และ พลสัณห มหาขันธ. (2559). การเพ่ิมมูลคาเศษใบและลําตนขาวโพดโดยใชผลิตไบโอเอทานอล

ดวยการใชเอนไซมเซลลูเลสยอยสลายและหมักในข้ันตอนเดียว. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ, ทุนอุดหนุนท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยขอนแกน. 49 น. 

พลสัณห มหาขันธ และ จุฑาพร แสวงแกว. (2559). การขยายขนาดการผลิตไฮโดรเจนชีวภาพของแบคทีเรียสังเคราะห

แสงในถังปฏิกรณแบบงายภายใตสภาวะแสงธรรมชาติ , รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ , ทุนอุดหนุนท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยขอนแกน. 61น. 
 

4. ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา 19 ป 
 

5. ภาระงานสอน 

5.1  ระดับปริญญาตรี 

SC 702 101  General Microbiology 

SC 702 102 General Microbiology Laboratory 

SC 711 103 Microbiology 

SC 711 104 Microbiology Laboratory 

SC 702 101 General Microbiology  

SC 702 102 General Microbiology Laboratory   

SC 711 103 Microbiology 

SC 711 104 Microbiology Laboratory 

SC 712 107 Instrumental Usage in Microbiology  

SC 712 108 Microbiology Professional Rules and Laboratory Safety   

SC 714 303 Industrial Microbiology  

SC 714 304 Industrial Microbiology Laboratory 

SC 714 305 Food and Dairy Microbiology 

SC 714 306 Food and Dairy Microbiology Laboratory 
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SC 714 307 Microbial Enzyme  

SC 714 308 Microbial Enzyme Laboratory 

SC 714 761 Seminar  

SC 713 773    Project Proposal 

SC 714 774 Research Project 

SC 714 761 Seminar 

SC 713 773 Project proposal 

SC 714 774 Research Project  

5.2 ระดับปริญญาโท (หลักสูตรน้ี) 

SC 757 102 Advanced Applied Microbiology 

SC 757 702 Research Methods in Microbiology 

SC 757 703 Current Topics in Microbiology 

SC 758 995 Special Problem in Microbiology 

SC 752 107 Instrument Usages for Advanced Microbiology 

SC 757 301 Advanced Microbial Enzyme 

SC 758 891 Seminar I 

SC 758 892 Seminar II 

SC 758 898 Thesis 

SC 758 899 Thesis 

5.3  ระดับปริญญาเอก 

SC 712 107 Instrument Usages for Advanced Microbiology 

SC 717 101 Advanced Microbiology 

SC 717 102 Advanced Applied Microbiology 

SC 717 301 Advanced Microbial Enzyme 

SC 717 702 Research Methods in Microbiology 

SC 717 703 Current Topics in Microbiology 

SC 718 995 Special Problem in Microbiology 

SC 718 991 Seminar in Microbiology I 

SC 718 992 Seminar in Microbiology II 

SC 718 993 Seminar in Microbiology III 

SC 718 994 Seminar in Microbiology IV 

SC 718 996 Dissertation 

SC 718 997 Dissertation 

SC 718 998 Dissertation 

SC 718 999 Dissertation 
 

 

 

 

https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
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นางชีวาพฒัน แซจึง 

1. ตําแหนงทางวิชาการ   

ผูชวยศาสตราจารย 
 

2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ  ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) ช่ือสถาบัน, ประเทศ ป พ.ศ. ที่จบ 

ปริญญาตรี      วท.บ. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2545 

ปริญญาโท       วท.ม. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2547 

ปริญญาเอก      ปร.ด. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแกน 2555 
   

3.  ผลงานทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ คานํ้าหนัก เกณฑมาตรฐาน 

Saejung, C. * , and Salasook, P.  ( 202 0 ) .  Recycling of sugar 
industry wastewater for single- cell protein production with 
supplemental carotenoids.  Environmental Technology, 4 1 : 
59-70.  

1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีอยูในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวา
ดวย  หลั กเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 

Saejung, C. * , and Puensungnern, L.  ( 2020) .  Evaluation of 
molasses- based medium as a low cost medium for 
carotenoids and fatty acid production by photosynthetic 
bacteria. Waste and Biomass Valorization, 11: 143–152. 

1 

Saejung, C. * , and Ampornpat, W.  ( 2019) .  Production and 
nutritional performance of carotenoid- producing 
photosynthetic bacterium Rhodopseudomonas faecalis PA2 
grown in domestic wastewater intended for animal feed 
production. Waste and Biomass Valorization, 10: 299-310.  

1 

Patthawaro, S., and Saejung, C.* (2019). Production of single 
cell protein from manure as animal feed by using 
photosynthetic bacteria. MicrobiologyOpen. 
doi.org/10.1002/mbo3.913.  

1  

Patthawaro, S. , Lomthaisong, K. , and Saejung C. *  ( 2019) . 
Bioconversion of agro- industrial waste to value- added 
product lycopene by photosynthetic bacterium 
Rhodopseudomonas faecalis and its carotenoid composition. 
Waste and Biomass Valorization.  
doi.org/10.1007/s12649-018-00571-z.  

1  

Saejung, C. * , and Puensungnern, L.  ( 2018) .  Evaluation of 
molasses- based medium as a low cost medium for 
carotenoids and fatty acid production by photosynthetic 
bacteria. Waste and Biomass Valorization.  
doi.org/10.1007/s12649-018-0379-6.  

1  
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ผลงานทางวิชาการ คานํ้าหนัก เกณฑมาตรฐาน 

Saejung, C. * , and Salasook, P.  ( 2018) .  Recycling of sugar 
industry wastewater for single- cell protein production with 
supplemental carotenoids.  Environmental Technology. 
doi.org/10.1080/09593330. 2018.1491633. 

1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีอยูในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวา
ดวย  หลั กเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 

Saejung, C. * , Chaiyarat, A. , and Sa- noamuang L.  ( 2018) . 
Effects of algae, yeast and photosynthetic bacteria diets on 
survival and growth performance in the fairy shrimp, 
Streptocephalus sirindhornae ( Branchiopoda, Anostraca) . 
Crustaceana, 91: 1505-1522. 

1 

Saejung, C.*, and Thammaratana, T. (2016). Biomass recovery 
during municipal wastewater treatment using photosynthetic 
bacteria and prospect of production of single cell protein for 
feedstuff. Environmental Technology, 37: 3055-3061. 

1  

หมายเหตุ : * corresponding author 
 

3.1 งานวิจัย  

ชีวาพัฒน แซจึง. (2562). การผลิตโปรตีนเซลลเดียวเสริมแคโรทีนอยดจากมูลสัตวโดยใชแบคทีเรียสังเคราะหแสงเพ่ือใช

เปนอาหารสัตว. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ, ทุนอุดหนุนท่ัวไปมหาวิทยาลัยขอนแกน. 44 น. 

ชีวาพัฒน แซจึง. (2562). การผลิตโปรตีนเซลลเดียวจากกากถ่ัวเหลืองและกากมะพราวโดยใชแบคทีเรียสังเคราะหแสงท่ี

แยกไดจากพ้ืนท่ีปกปกทรัพยากรเข่ือนจุฬาภรณ จังหวัดชัยภูมิ. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ, ทุนโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. 33 น. 

ชี ว า พัฒ น  แซ จึ ง .  ( 25 6 2) .  Effects of different photosynthetic bacteria ( PSB)  used as diet on survival,     

growth performances, biochemical composition and rearing water quality of the nauplii and adult 

fairy shrimp of Thailand and evaluation of dried PSB on fairy shrimp culture. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ, 

ทุนพัฒนาศักยภาพการทํางานวิจัยของอาจารยรุนใหม ประจําปงบประมาณ 2560 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย (สกว.). 95 น. 

ชีวาพัฒน แซจึง. (2561). สูตรอาหารท่ีเหมาะสมตอการผลิตโปรตีนเซลลเดียวท่ีมีแคโรทีนอยดสูงจากแบคทีเรีย

สังเคราะหแสง Rhodopseudomonas faecalis PA2 โดยใชกากนํ้าตาลออยเปนแหลงคารบอน.รายงานวิจัยฉบับ

สมบูรณ, ทุนอุดหนุนท่ัวไปมหาวิทยาลัยขอนแกน. 32 น. 

ชีวาพัฒน แซจึง. (2561). การคัดเลือกแบคทีเรียสังเคราะหแสงเพ่ือการผลิตโปรตีนเซลลเดียวท่ีมีแคโรทีนอยดสูงจาก

กากนํ้าตาลออย. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ, ทุนโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. 30 น. 

ชีวาพัฒน แซจึง. (2560). การผลิตชีวมวลแบคทีเรียสังเคราะหแสง Rhodopseudomonas faecalis PA2 เพ่ือใชเปน

โปรตีนเซลลเดียวท่ีมีแคโรทีนอยดสูงจากนํ้าเสียในกระบวนการผลิตนํ้าตาล.  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ, ทุนอุดหนุน

ท่ัวไปมหาวิทยาลัยขอนแกน. 32 น. 

https://doi.org/10.1080/09593330.2018.1491633
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ชีวาพัฒน แซจึง. (2560). ความหลากหลายของแบคทีเรียสังเคราะหแสงท่ีแยกจากเข่ือนจุฬาภรณ และการประยุกตใช

เพ่ือผลิตโปรตีนเซลลเดียวท่ีมีแคโรทีนอยดสูงจากมูลสุกร.  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ, ทุนโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. 27 น. 

ชี ว า พั ฒ น  แ ซ จึ ง .  ( 2 5 6 0 ) .  Mass Production and evaluation of biochemical composition of the high 

carotenoid photosynthetic bacteria, Rhodopseudomonas faecalis as diet and probiotic for fairy 

shrimp of Thailand. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ, ทุนสงเสริมนักวิจัยรุนใหม ประจําปงบประมาณ 2558 สํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). 53 น. 

ชีวาพัฒน  แซ จึ ง .  (2559) .  การศึ กษาองคประกอบทางชีว เค มีและการผลิตแบค ที เ รียสั ง เคราะห แส ง 

Rhodopseudomonas faecalis ท่ีมีแคโรทีนอยดสูงโดยการเพาะเลี้ยงแบบกะเพ่ือใชเปนอาหารสัตวนํ้า. รายงาน

วิจัยฉบับสมบูรณ, ทุนอุดหนุนท่ัวไปมหาวิทยาลัยขอนแกน. 28 น. 

ชีวาพัฒน แซจึง. (2559). การผลิตโปรตีนเซลลเดียวท่ีมีแคโรทีนอยดสูงจากแบคทีเรียสังเคราะหแสงซึ่งแยกไดจากดินใน

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชในพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ท่ีสวนสัตว

อุบลราชธานี. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ, ทุนโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. 25 น. 
 

4.  ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา  7 ป 
 

5.  ภาระงานสอน 

 5.1 ระดับปริญญาตรี 

SC 702 101  General Microbiology 

SC 702 102  General Microbiology Laboratory  

SC 711 103    Microbiology 

SC 711 104    Microbiology Laboratory  

SC 703 113    Microbial Physiology  

SC 703 114    Microbial Physiology Laboratory 

SC 713 120 English for Scientific Research 

SC 714 304 Food and Dairy Microbiology 

SC 714 305 Food and Dairy Microbiology Laboratory 

SC 713 501 Aquatic Microbiology  

SC 713 116 Systematic Bacteriology Laboratory 

SC 714 761 Seminar  

 5.2 ระดับปริญญาโท (หลักสูตรน้ี) 

SC 757 104 Advanced Bacteriology 

SC 757 101 Advanced Microbiology 

SC 757 102 Advanced Applied Microbiology 

SC 758 891 Seminar I 

SC 758 892 Seminar II 

https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656643&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=30
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656644&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=31
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SC 758 898 Thesis 

SC 758 899 Thesis 

5.3 ระดับปริญญาเอก  

SC 718 991 Seminar in Microbiology I 

SC 718 992 Seminar in Microbiology II 

SC 718 993 Seminar in Microbiology III 

SC 718 994 Seminar in Microbiology IV 

SC 718 996 Dissertation 

SC 718 997 Dissertation 

SC 718 998 Dissertation 

SC 718 999 Dissertation 
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นางสาวนันทวัน ฤทธ์ิเดช 

1. ตําแหนงทางวิชาการ 

ผูชวยศาสตราจารย 
 

2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ  ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) ช่ือสถาบัน, ประเทศ ป พ.ศ. ที่จบ 

ปริญญาตรี      วท.บ. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแกน 2535 

ปริญญาโท       วท.บ. (จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2539 

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

3. ผลงานทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ คานํ้าหนัก เกณฑมาตรฐาน 

Nacoon, S. , Jogloy, S. , Riddech, N. , Mongkolthanaruk, W. , 
Kuyper, T. W. , Boonlue, S. *  ( 2020) .  “ Interaction between 
phosphate solubilizing bacteria and arbuscular mycorrhizal 
fungi on growth promotion and tuber inulin content of 
Helianthus tuberosus L.”, Scientific Reports 10(1) :  4916. doi: 
10.1038/s41598-020-61846-x. 

1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีอยูในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวา
ดวย  หลั กเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 

Riddech, N* , Dinh, T.T.H, Do, T.N, and Phibunwatthanawong, 
T.  (2019) .  Plant growth promoting properties of salt tolerant 
bacteria and their application as microbial inoculant for seed 
germination. Chiang Mai J. Sci., 46(6): 1069-1083. 

1 

Riddech, N* , Le, N. X. P, and Tran, T. A. V.  ( 2019) .  Effect of 
effective microorganisms (EM)  with liquid organic fertilizer on 
the growth of pak choy ( Brassica rapa var.  chinensis) 
Seedlings. Chiang Mai J. Sci., 46(2) : 247-260. 

1  

Riddech, N* ,  Sarin, P, and Phibunwatthanawong, T.  ( 2019) . 
Effect of Bio- liquid organic fertilizer on the growth of 
Dipterocarpus alatus Roxb seedlings in the pot experiment. 
Malaysian Journal of Microbiology, 15(3): 213-219. 

1  

Phibunwatthanawong, T. , and Riddech, N. *  ( 2019) .  Liquid 
organic fertilizer production for growing vegetables under 
hydroponic condition.  International Journal of Recycling of 
Organic waste in Agriculture, 8: 369-380. 

1  

Ngo, M.N. , and Riddech, N* .  ( 2018) .  Detection of microbial 
activity in some organic amendments.  Malaysian Journal of 
Microbiology, 14(3): 208-214. 

1  

Nguyen, T.H. N. , and Riddech, N* .  (2018) .  Bio- fertilizer and 
liquid organic fertilizer production by Klebsiella sp.  and 
Bacillus sp. Philippine Agricultural Scientist, 101(4): 379–390. 

1  



 

-79- 
 

ผลงานทางวิชาการ คานํ้าหนัก เกณฑมาตรฐาน 

Nguyen, T.H.N., Ng, L.C., and Riddech, N*. (2018). The effects 
bio- fertilizer and liquid organic fertilizer on the growth of 
vegetables in the pot experiment.  Chiang Mai J.  Sci. , 45( 3) : 
1257-1273. 

1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีอยูในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวา
ดวย  หลั กเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 

Sarin, P, and Riddech, N. *  ( 2018) .  Effects of agricultural 
residues as carriers for producing bio- fertilizer to promote 
growth of tomato in saline soil. Chiang Mai J. Sci., 45(4): 1699-
1712. 
 

1 

Riddech, N. * , Sritongon, K. , and Phibunwatthanawong, T. 
( 2017) .  Production of plant growth promoting antagonistic 
rhizobacteria to promote cucumber growth and control leaf 
spot disease (Corynespora cassiicola). Chiang Mai J. Sci., 44(1): 
72-82. 

1  

Sritongon, K. , Mongkolthanaruk, W. , Boonlue, S. , Jogloy, S. , 
Puangbut, D. , and Riddech, N* .  ( 2017) .  Rhizobacterial 
candidates isolated from Jerusalem Artichoke ( Helianthus 
tuberosus L. )  rhizosphere for host plant growth promotion. 
Chiang Mai J. Sci., 44(1): 83-93. 

1  

Nguyen, T. H. N. , and Riddech, N* .  ( 2016) .  The influence of 
rhizobacteria on the germination of the        Brassica spp. 
Philippine Agricultural Scientist., 99(4): 332-338. 

1  

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

1  

หมายเหตุ : * corresponding author 
 

3.1 งานวิจัย 

นันทวัน ฤทธ์ิเดช. (2561). การผลิตปุยอินทรียชีวภาพเพ่ือใชสําหรับเพาะปลูกแกนตะวันในสภาวะจํากัดนํ้า. ทุนอุดหนุน

มหาวิทยาลัยขอนแกนปงบประมาณ 2561. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ, ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยขอนแกน. 30 น. 

นันทวัน ฤทธ์ิเดช. (2561). การคัดแยกแบคทีเรียตรึงไนโตรเจน ละลายหินฟอสเฟต ละลายโพแทสเซียม จากดินรอบราก

พืชบริเวณพ้ืนท่ีปกปกพันธุกรรมพืชเพ่ือผลิตปุยจุลินทรีย. อพสธ 2561. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ, ทุนอุดหนุน

มหาวิทยาลัยขอนแกน. 41 น. 

นันทวัน ฤทธ์ิเดช. (2561). การผลิตหัวเช้ือปุยจุลินทรียเพ่ือการเพาะปลูกตนกลายางนา. ทุนอุดหนุนมุงเปายางนา 2561. 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ, ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยขอนแกน. 52 น. 

นันทวัน ฤทธ์ิเดช. (2559). การผลิตปุยอินทรียชีวภาพเพ่ือใชสําหรับเพาะปลูกแกนตะวันในสภาวะจํากัดนํ้า. ทุนอุดหนุน

มหาวิทยาลัยขอนแกนปงบประมาณ 2559. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ, ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยขอนแกน. 40 น. 
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นันทวัน ฤทธ์ิเดช. (2559). การผลิตเช้ือจุลินทรียปฏิปกษท่ีมีคุณสมบัติสงเสริมการเจริญเติบโตของพืชท่ีคัดแยกไดจากดิน

เพ่ือใชควบคุมโรคใบจุดบนตนแตงกวา. ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยขอนแกนภายใตโครงการพระราชดําริ อพสธ 2559. 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ, ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยขอนแกน. 32 น. 

นันทวัน ฤทธ์ิเดช. (2559). ผลของปุยอินทรียชีวภาพ  ตอการเจริญเติบโตของตนกลายางนาในระยะตนกลาในระดับ

กระถาง. ทุนอุดหนุนมุงเปายางนา 2559. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ, ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยขอนแกน. 56 น. 
 

4. ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา  23 ป 
 

5. ภาระงานสอน 

5.1  ระดับปริญญาตรี 

SC 702 101 General Microbiology 

SC 702 102 General Microbiology Laboratory 

SC 711 103    Microbiology 

SC 711 104    Microbiology Laboratory 

SC 712 108 Microbiology Professional Rules and Laboratory Safety 

SC 712 109 Microbial Ecology 

SC 712 110 Microbial Ecology Laboratory 

SC 713 401 Microbial Fertilizer 

SC 713 402 Microbial Fertilizer Laboratory 

SC 714 505 Environmental Microbiology 

SC 714 506 Environmental Microbiology Laboratory 

SC 714 761 Seminar 

SC 713 773     Project Proposal 

SC 714 774 Research Project  

5.2 ระดับปริญญาโท (หลักสูตรน้ี) 

SC 757 102 Advanced Applied Microbiology 

SC 757 702 Research Methods in Microbiology    

SC 757 703 Current Topic in Microbiology 

SC 758 995 Special Problem in Microbiology 

SC 758 891 Seminar I 

SC 758 892 Seminar II 

SC 758 898 Thesis 

SC 758 899 Thesis 

5.3  ระดับปริญญาเอก 

SC 717 102 Advanced Applied Microbiology 

SC 717 702 Research Methods in Microbiology 

SC 718 991 Seminar in Microbiology I 

https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656644&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=31
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656645&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=33
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613657493&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=34
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656644&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=31
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656645&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=33
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656646&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=35
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SC 718 992 Seminar in Microbiology II 

SC 718 993 Seminar in Microbiology III 

SC 718 994 Seminar in Microbiology IV 

SC 718 996 Dissertation 

SC 718 997 Dissertation 

SC 718 998 Dissertation 

SC 718 999 Dissertation 

  

https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656647&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=36
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656648&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=37
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656649&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=38
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656651&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=39
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656651&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=39
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656653&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=40
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656654&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=41
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นายพลสัณห  มหาขันธ 

1.  ตําแหนงทางวิชาการ  

ผูชวยศาสตราจารย  
 

2.  ประวัติการศึกษา 

ระดับ  ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) ช่ือสถาบัน, ประเทศ ป พ.ศ. ที่จบ 

ปริญญาตรี      วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยบูรพา 2530 

ปริญญาโท       วท.ม. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2535 

ปริญญาเอก      ปร.ด. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2548 
           

3.  ผลงานทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ คานํ้าหนัก เกณฑมาตรฐาน 

Subsamran, K. , Mahakhan, P. , Vichitphan, K. , Vichitphan, S. , 
and Sawaengkaew, J.* (2019). Potential use of vetiver grass for 
cellulolytic enzyme production and bioethanol production. 
Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, 17: 261–268. 

1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีอยูในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวา
ดวย  หลั กเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 

Sotthisawad, K. , Mahakhan, P. , Vichitphan, K. , Vichitphan, S. , 
and Sawaengkaew, J. *  ( 2017) .  Bioconversion of mushroom 
cultivation waste materials into cellulolytic Enzymes and 
bioethanol.  Arabian Journal for Science and Engineering, 
42:2261-2271. 

1 

Punriboon, N. , Sawaengkaew, J. , and Mahakhan, P. *  (2017) . 
Bio- hydrogen production from Rhodopseudomonas 
pentothenatexigens KKU- SN1/ 1 under natural light.  
Proceeding in The 5th International Symposium on 
Fundamental and Applied.  29-  31 March 2017 the Nagoya 
Congress Center, Japan. 

0.4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ร ะ ดั บ น า น า ช า ติ  ห รื อ ใ น
วารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีอยูใน
ฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 

Sawaengkaew, J. * , Kongkerd, A. , and Mahakhan, P.  ( 2017) . 
Characterization and wash performance analysis of 
thermoalkaline protease from Bacillus pseudofirmus TWCH4. 
Proceeding in The 5th International Symposium on 
Fundamental and Applied.  29-  31 March 2017 the Nagoya 
Congress Center, Japan. 

0.4 

Moopram, N., Mahakhan, P., Vichitphan, K., Vichitphan, S., and 
Sawaengkaew, J.* (2016). Value addition from the conversion 
of sugarcane tops and leaf waste to bioethanol. Proceeding in 
The 29th International Society of Sugar Cane Technologists 
( ISSCT) , volume 29, 2- 11 December 2016 Chiang Mai 
International Conventional and Exhibition Center, Thailand. 

0.4  

หมายเหตุ : * corresponding author 
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3.1  งานวิจัย 

จุฑาพร แสวงแกว และ พลสัณห มหาขันธ. (2561). ประสิทธิภาพของเอนไซมอัลคาไลนโปรติเอสจากแบคทีเรียท่ีคัดเลือก

จากปาบริเวณเข่ือนจุฬาภรณท่ี สามารถผลิตเอนไซมอัลคาไลนโปรติเอสสําหรับใชในอุตสาหกรรมผงซักฟอก, 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ, โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก พระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.). 53 น. 

พลสัณห มหาขันธ และ จุฑาพร แสวงแกว. (2561). ศักยภาพของราในอุตสาหกรรมการยอยสลายแปงและวัสดุเหลือท้ิง

ทางการเกษตรจากระบบนิเวศวิทยาปาเข่ือนจุฬาภรณสําหรับผลิตไบโอเอทานอล, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ, 

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.). 60 น. 

จุฑาพร แสวงแกว และ พลสัณห มหาขันธ. (2561). การผลิตยีสตโปรตีนเซลลเด่ียวเสริมแคโรทีนอยดจากยีสต 

Rhodotorula sp.  ด วยผลพลอยได จ ากกระบวน , รายงานการ วิจั ย ฉบั บสมบู รณ , ทุ น อุ ดหนุน ท่ั วไป 

มหาวิทยาลัยขอนแกน. 51 น. 

พลสัณห มหาขันธ และจุฑาพร แสวงแกว. (2561). การผลิตไฮโดรเจนชีวภาพแบบกึ่งตอเน่ืองโดยชุดถังปฏิกรณอยางงาย

ภายใตแสงธรรมชาติ, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ, ทุนอุดหนุนท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแกน. 114 น. 

พลสัณห มหาขันธ และ จุฑาพร แสวงแกว. (2560). การผลิตไฟฟาจากไฮโดรเจนชีวภาพโดยใชแบคทีเรียสังเคราะหแสง

ในชุดถังปฏิกรณแบบงายภายใตสภาวะแสงธรรมชาติ , รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ , ทุนอุดหนุนท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยขอนแกน. 74 น. 

จุฑาพร แสวงแกว และ พลสัณห มหาขันธ. (2560). ความหลากหลายทางชีวภาพของแบคทีเรียจากปาบริเวณเข่ือนจุฬา

ภรณท่ีสามารถผลิตเอนไซมอัลคาไลนโปรติเอสสําหรับใชในอุตสาหกรรมผงซักฟอก, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ, 

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.). 45 น. 

พลสัณห มหาขันธ และ จุฑาพร แสวงแกว. (2560). ราท่ีมีศักยภาพในอุตสาหกรรมการยอยสลายแปงและวัสดุเหลือท้ิง

ทางการเกษตรจากระบบนิเวศวิทยาปา เข่ือนจุฬาภรณ, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ, โครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชอันเน่ืองมาจาก พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.). 60 น. 

จุฑาพร แสวงแกว และ พลสัณห มหาขันธ. (2559). คุณลักษณะและศักยภาพของเอนไซมอัลคาไลนโปรติเอสจาก

จุลินทรียท่ีคัดเลือกจากปาพ้ืนท่ีปกปกพันธุกรรมพืชสวนสัตวอุบลราชธานี เพ่ือใชในอุตสาหกรรมผงซักฟอก, รายงาน

การวิจัยฉบับสมบูรณ, โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.). 34 น. 

พลสัณห มหาขันธ และ จุฑาพร แสวงแกว. (2559). การยอยสลายแปงและวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรดวยราท่ีมี

ศักยภาพจากระบบนิเวศวิทยาปาพ้ืนท่ีปกปกพันธุกรรมพืชสวนสัตวอุบลราชธานี, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ, 

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.). 48 น. 

จุฑาพร แสวงแกว และ พลสัณห มหาขันธ. (2559). การเพ่ิมมูลคาเศษใบและลําตนขาวโพดโดยใชผลิตไบโอเอทานอล

ดวยการใชเอนไซมเซลลูเลสยอยสลายและหมักในข้ันตอนเดียว, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ, ทุนอุดหนุนท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยขอนแกน. 49 น. 
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พลสัณห มหาขันธ และ จุฑาพร แสวงแกว. (2559). การขยายขนาดการผลิตไฮโดรเจนชีวภาพของแบคทีเรียสังเคราะห

แสงในถังปฏิกรณแบบงายภายใตสภาวะแสงธรรมชาติ , รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ , ทุนอุดหนุนท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยขอนแกน. 61 น. 

จุฑาพร  แสวงแกว และ พลสัณห  มหาขันธ. (2559). การเพ่ิมมูลคาเศษใบและลําตนขาวโพดโดยใชผลิตไบโอเอทานอล

ดวยการใชเอนไซมเซลลูเลสยอยสลายและหมักในข้ันตอนเดียว. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ, ทุนอุดหนุนท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยขอนแกน. 49 น. 

พลสัณห มหาขันธ และ จุฑาพร แสวงแกว. (2559). การขยายขนาดการผลิตไฮโดรเจนชีวภาพของแบคทีเรียสังเคราะห

แสงในถังปฏิกรณแบบงายภายใตสภาวะแสงธรรมชาติ , รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ , ทุนอุดหนุนท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยขอนแกน. 61น. 
 

4. ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา  27 ป 
 

5  ภาระงานสอน 

5.1  ระดับปริญญาตรี 

SC 702 101  General Microbiology 

SC 702 102 General Microbiology Laboratory 

SC 711 103 Microbiology 

SC 711 104 Microbiology Laboratory 

SC 702 101 General Microbiology  

SC 702 102 General Microbiology Laboratory   

SC 711 103 Microbiology 

SC 711 104 Microbiology Laboratory 

SC 712 107 Instrumental Usage in Microbiology   

SC 712 108 Microbiology Professional Rules and Laboratory Safety   

SC 713 119 Microbiology Laboratory Management and Quality Assurance  

SC 713 705  Computer Application for Microbiology  

SC 714 303 Industrial Microbiology  

SC 714 304 Industrial Microbiology Laboratory 

SC 714 305 Food and Dairy Microbiology 

SC 714 306 Food and Dairy Microbiology Laboratory 

SC 714 307 Microbial Enzyme  

SC 714 308 Microbial Enzyme Laboratory 

SC 714 505 Environmental Microbiology 

SC 714 506 Environmental Microbiology Laboratory 

SC 714 761 Seminar  

SC 713 773    Project Proposal 

SC 714 774 Research Project 

SC 714 761 Seminar 
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SC 713 773 Project proposal 

SC 714 774 Research Project  

5.2  ระดับปริญญาโท (หลักสูตรน้ี) 

SC 757 102 Advanced Applied Microbiology 

SC 757 702 Research Methods in Microbiology  

SC 757 703 Current Topics in Microbiology 

SC 758 995 Special Problem in Microbiology 

SC 752 107 Instrument Usages for Advanced Microbiology 

SC 757 301 Advanced Microbial Enzyme 

SC 758 891 Seminar I 

SC 758 892 Seminar II 

SC 758 898 Thesis 

SC 758 899 Thesis 

5.3  ระดับปริญญาเอก 

SC 712 107 Instrument Usages for Advanced Microbiology 

SC 717 101 Advanced Microbiology 

SC 717 102 Advanced Applied Microbiology 

SC 717 301 Advanced Microbial Enzyme 

SC 717 702 Research Methods in Microbiology 

SC 717 703 Current Topics in Microbiology 

SC 718 995 Special Problem in Microbiology 

SC 718 991 Seminar in Microbiology I 

SC 718 992 Seminar in Microbiology II 

SC 718 993 Seminar in Microbiology III 

SC 718 994 Seminar in Microbiology IV 

SC 718 996 Dissertation 

SC 718 997 Dissertation 

SC 718 998 Dissertation 

SC 718 999 Dissertation 

 
 

 

 

 

 

 

https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
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นางสาวรัตนภรณ ลีสิงห 

1. ตําแหนงทางวิชาการ  

ผูชวยศาสตราจารย    
 

2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ  ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) ช่ือสถาบัน, ประเทศ ป พ.ศ. ที่จบ 

ปริญญาตรี      วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแกน 2530 

ปริญญาโท       วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2539 

ปริญญาเอก      Doctorat (Sciences des Aliments) Universite Montpellier II, France 2549 
 

3. ผลงานทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ คานํ้าหนัก เกณฑมาตรฐาน 

Boonmahome, P. , Suwannasom, P. , Leesing, R. , 
Ruangviriyachai, C. , and Monkolthanarak, W.  ( 2017) . 
Characterization of Serratia nematodiphila YM48 lipase as a 
biocatalyst in fatty acid methyl esters production.  Walailak J 
Sci & Tech., 14(3): 189-198. 

1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีอยูในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวา
ดวย  หลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 

Baojungharn, R., Paungbut, M., Kookkhunthod, S., and Leesing, 
R.  ( 2016) .  Production of biodiesel feedstock by integrated 
growth of isolated oleaginous yeast and microalgae.  Journal 
of Clean Energy Technologies, 4( 4) :  267- 270.  DOI: 
10.7763/JOCET.2016.V4.295   

1 

Papone, T., Kookkhunthod, S., Paungbut, M., and Leesing, R.* 
( 2016) .  Producing of microbial oil by mixed culture of 
microalgae and oleaginous yeast using sugarcane molasses as 
carbon substrate. Journal of Clean Energy Technologies, 4(4): 
253-256. DOI: 10.7763/JOCET.2016.V4.292 

1  

Kookkhunthod, S. , Baojungharn, R. , and Leesing, R. *  (2016) . 
Biodiesel feedstock production from freshwater microalgae 
grown in sugarcane juice hydrolysate. Journal of Clean Energy 
Technologies, 4(4): 262-266.  DOI: 10.7763/JOCET.2016.V4.294 

1  

Puangbut, M. , Rattanachan, S. , Papone, T. , and Leesing, R. * 
( 2016) .  Conversion of fermented rice noodle wastewater to 
microbial lipid by mixed culture of microalgae and yeast. 
Journal of Clean Energy Technologies 4( 4) :  257- 261.  DOI: 
10.7763/JOCET.2016.V4.293 

1  

หมายเหตุ : * corresponding author 
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3.1 งานวิจัย 

รัตนภรณ ลีสิงห. (2561). การใชคุณสมบัติของนํ้ามันและคุณสมบัติดานเช้ือเพลิงเปนเกณฑในการคัดเลือกจุลินทรียผลิต

นํ้ามันเพ่ือผลิตไบโอดีเซล. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ, ทุนอุดหนุนท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแกน. 27 น. 

รัตนภรณ ลีสิงห. (2561). การเปลี่ยนของเสียอุตสาหกรรมเกษตรเปนไบโอดีเซลโดยยีสตไขมันสูงท่ีคัดแยกในเขตพ้ืนท่ี

เข่ือนจุฬาภรณ. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ, ทุนอุดหนุนท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแกน. 27 น. 

รัตนภรณ ลีสิงห. (2560). วิธีการแบบบูรณาการเพ่ือผลิตไบโอเอทานอลและไบโอดีเซลจากเซลลสาหรายขนาดเล็กและ

ยีสตไขมันสูง. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ, ทุนอุดหนุนท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแกน. 39 น. 

รัตนภรณ ลีสิงห. (2560). ความหลากหลายของจุลินทรียไขมันสูงในเขตพ้ืนท่ีเข่ือนจุฬาภรณและการใชประโยชนเพ่ือผลิต

เช้ือเพลิงชีวภาพ. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ, ทุนอุดหนุนท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแกน. 29 น. 

รัตนภรณ ลีสิงห (2559). การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมตอการผลิตไบโอดีเซลจากเซลลสาหรายและยีสตและศึกษา

คุณสมบั ติ ขอ ง ไบ โ อ ดี เ ซลผสมจ าก นํ้ ามั นจุ ลิ นท รีย .  ราย งาน วิจั ยฉบับสมบู รณ , ทุน อุ ดห นุน ท่ั ว ไป 

มหาวิทยาลัยขอนแกน. 28 น. 

รัตนภรณ ลีสิงห. (2559). การศึกษาการผลิตไบโอดีเซลดวยวิธีทรานสเอสเทอริฟเคช่ันแบบตรงจากเช้ือผสมยีสตและ

สาหรายขนาดเล็ก. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ, ทุนอุดหนุนท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแกน.  
 

4.  ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา 23 ป 
 

5.  ภาระงานสอน 

5.1  ระดับปริญญาตรี 

SC 702 101  General Microbiology 

SC 702 102 General Microbiology Laboratory  

SC 711 104 Microbiology Laboratory 

SC 712 107 Instrumental Usage in Microbiology 

SC 713 501 Aquatic Microbiology 

SC 714 303 Industrial Microbiology 

SC 714 304  Industrial Microbiology Laboratory  

SC 714 309 Microbial Biofuel 

SC 714 310 Microbial Biofuel Laboratory  

SC 714 761 Seminar 

SC 713 773 Project Proposal 

SC 714 774 Research Project  

SC 714 785 Cooperative Education in Microbiology  

5.2  ระดับปริญญาโท (หลักสูตรน้ี) 

SC 757 101 Advanced Microbiology 

SC 757 102 Advanced Applied Microbiology 

SC 757 304 Microbial Fermentation Technology 

SC 757 305 Advanced Microbial Biofuel Technology   

SC 757 702 Research Methods in Microbiology  

https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
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SC 757 703 Current Topics in Microbiology 

SC 758 995 Special Problem in Microbiology 

SC 758 891 Seminar I 

SC 758 892 Seminar II 

SC 758 898 Thesis 

SC 758 899 Thesis 

5.3  ระดับปริญญาเอก  

SC 717 101  Advanced Microbiology 

SC 717 102  Advanced Applied Microbiology 

SC 717 304 Microbial Fermentation Technology 

SC 717 305 Advanced Microbial Biofuel Technology  

SC 717 702 Research Methods in Microbiology  

SC 717 703 Current Topics in Microbiology 

SC 718 991 Seminar in Microbiology I 

SC 718 992 Seminar in Microbiology II 

SC 718 993 Seminar in Microbiology III 

SC 718 994 Seminar in Microbiology IV 

SC 718 995 Special Problem in Microbiology 

SC 718 996 Dissertation 

SC 718 997 Dissertation 

SC 718 998 Dissertation 

SC 718 999 Dissertation 

https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
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นางสาววิยะดา  มงคลธนารักษ 

1. ตําแหนงทางวิชาการ    

 ผูชวยศาสตราจารย 
 

2.  ประวัติการศึกษา 

ระดับ  ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) ช่ือสถาบัน, ประเทศ ป พ.ศ. ที่จบ 

ปริญญาตรี      วท.บ. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแกน 2540 

ปริญญาโท       วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยมหิดล 2544 

ปริญญาเอก      Ph.D. (Molecular Biology and 

Biotechnology)                   

University of Sheffield, England 2550 

 

3.  ผลงานทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ คานํ้าหนัก เกณฑมาตรฐาน 

Nacoon, S. , Jogloy, S. , Riddech, N. , Mongkolthanaruk, W. , 
Kuyper, T. W. , Boonlue, S. *  ( 2020) .  “ Interaction between 
phosphate solubilizing bacteria and arbuscular mycorrhizal 
fungi on growth promotion and tuber inulin content of 
Helianthus tuberosus L.”, Scientific Reports 10(1) : 4916. doi: 
10.1038/s41598-020-61846-x. 

1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีอยูในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวา
ดวย  หลั กเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 

Namwongsa, J. , Jogloy, S. , Vorasoot, N. , Boonlue, S. , Riddech, 
N. , and Mongkolthanaruk, W.  ( 2019) .  Endophytic bacteria 
improve root traits, biomass and yield of Helianthus 
tuberosus L.  under normal and deficit water conditions.  J. 
Microbiol. Biotechnol., 29(11), 1777–1789. 

1 

Jantaharn, P., Mongkolthanaruk, W., Senawong, T., S. Jogloy, 
S.  and McCloskey, S.  ( 2018) .  Bioactive compounds from 
organic extracts of Helianthus tuberosus L. flowers. Industrial 
Crops & Products, 119: 57–63. 

1  

Khamwan S. , Boonlue, S. , Riddech, N. ,  Jogloy, S. , and  
Mongkolthanaruk, W. *  ( 2018) .  Characterization of 
endophytic bacteria and their response to plant growth 
promotion in Helianthus tuberosus L.  Biocatalysis and 
Agricultural Biotechnology, 13: 153–159. 

1  

Sawadsitang, S. , Suwannasai, N. , Mongkolthanaruk, W. , 
Ahmadid, P., and McCloskey S. (2017). A new amino amidine 
derivative from the wood-decaying fungus Xylaria cf. cubensis 
SWUF08- 86.  Natural Product Research, 
doi.org/10.1080/14786419.2017.1405414 

 

1  
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ผลงานทางวิชาการ คานํ้าหนัก เกณฑมาตรฐาน 

Bhoonobtong, A. , Sodngam, S. , Boonlue, S. , Bunyatratchata, 
W. , and Mongkolthanaruk, W* .  ( 2017) .  Antibiotics 
Constituents of Endophytic Bacillus amyloliquefaciens UD25 
Extracted from a Medicinal Plant, Memecylon edule Roxb. 
Chiang Mai J. Sci., 44(3): 788-799. 

1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีอยูในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวา
ดวย  หลั กเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 

Boonmahome, P. , Suwannasom, P. , Leesing, R. , 
Ruangviriyachai, C. , Mongkolthanaruk, W* .  ( 2017) . 
Characterization of Serratia nematodiphila YM48 Lipase as a 
Biocatalyst in Fatty Acid Methyl Esters Production.  Walailak J 
Sci & Tech., 14(3): 189-198. 

1 

Ketkaew, S., Kasemsiri, P., Hiziroglu, S., Mongkolthanaruk, W., 
Wannasutta, R., Pongsa, U.,  Chindaprasirt, P. (2017). Effect of 
Oregano Essential Oil Content on Properties of Green 
Biocomposites Based on Cassava Starch and Sugarcane 
Bagasse for Bioactive Packaging.  Journal of Polymers and the 
Environment, DOI 10.1007/s10924-017-0957-x 

1  

McCloskey, S. , Noppawan, S. , Mongkolthanaruk, W. , 
Suwannasai, N. , Senawong, T. , Prawat, U.  ( 2017) .  A new 
cerebroside and the cytotoxic constituents isolated from 
Xylaria allantoidea SWUF76. Natural Product Research, 31(12), 
doi.org/10.1080/14786419.2016.1258559 

1  

หมายเหตุ : * corresponding author 
 

3.2  งานวิจัย 

วิยะดา มงคลธนารักษ (2562). โครงการวิจัยเร่ือง ประสทิธิภาพของเช้ือเอ็นโดไฟติกแบคทีเรียท่ีสามารถผลิตฮอรโมนพืช

และเอนไซมตอการสงเสริมการเจริญเติบโตและผลผลิตของแกนตะวัน. ทุนอุดหนุนท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

วิยะดา มงคลธนารักษ (2562). โครงการวิจัยเร่ือง การผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากเช้ือเอ็นโดไฟติกแบคทีเรียท่ีแยกได

จากพ้ืนท่ีปกปกทรัพยากรและประสิทธิภาพของสารในการใชประโยชน .  ทุนอุดหนุนท่ัวไป (อพสธ.) 

มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

วิยะดา มงคลธนารักษ (2561). โครงการวิจัยเร่ือง การสงเสริมการเจริญของแกนตะวันในสภาวะการจํากัดของนํ้าดวยเช้ือ

เอ็นโดไฟติกแบคทีเรีย. ทุนอุดหนุนท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

วิยะดา มงคลธนารักษ (2560). โครงการวิจัยเร่ือง  ความแตกตางของกลุมประชากรจุลินทรียท่ีอาศัยอยูในพืชสมุนไพรใน

เขตพ้ืนท่ีเข่ือนจุฬาภรณ โดยใชแบบลายพิมพดีเอ็นเอ. ทุนอุดหนุนท่ัวไป (อพสธ.) มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

วิยะดา มงคลธนารักษ (2559). โครงการวิจัยเร่ือง ความหลากหลายของแบคทีเรียท่ีอยูรวมกับตนไม 2 สายพันธุในเขต

อุทยานสัตวปาอุบลราชธานี. ทุนอุดหนุนท่ัวไป (อพสธ.). มหาวิทยาลัยขอนแกน.  
 

4.  ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา 12 ป 
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5.  ภาระงานสอน 

5.1  ระดับปริญญาตรี 

SC 702 101  General Microbiology  

SC 702 102  General Microbiology Laboratory   

SC 751 104  Microbiology Laboratory 

SC 703 114 Microbial Physiology Laboratory 

SC 713 115 Systematic Bacteriology 

SC 713 116 Systematic Bacteriology Laboratory 

SC 713 117  Microbial Genetics 

SC 713 118 Microbial Genetics Laboratory 

SC 714 201 Genetic Engineering 

SC 714 505 Environmental Microbiology 

SC 714 761  Seminar  

SC 713 773  Research Proposal  

SC 714 774 Research Project 

5.2 ระดับปริญญาโท (หลักสูตรน้ี)   

SC 757 101 Advanced Microbiology 

SC 757 103 Advanced Mycology 

SC 757 702 Research Methods in Microbiology 

SC 758 891 Seminar in Microbiology I 

SC 758 892 Seminar in Microbiology II 

SC 758 898 Thesis 

SC 758 899 Thesis  

5.3  ระดับปริญญาเอก 

SC 717 101 Advanced Microbiology  

SC 717 103 Advanced Mycology  

SC 718 991 Seminar in Microbiology I 

SC 718 992 Seminar in Microbiology II 

SC 718 993 Seminar in Microbiology III 

SC 718 994 Seminar in Microbiology IV 

SC 718 996 Dissertation 

SC 718 997 Dissertation 

SC 718 998 Dissertation 

SC 718 999 Dissertation 
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นางอัชฌา อรอินทร 

1.  ตําแหนงทางวิชาการ   

ผูชวยศาสตราจารย    
 

2.  ประวัติการศึกษา 

ระดับ  ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) ช่ือสถาบัน, ประเทศ ป พ.ศ. ที่จบ 

ปริญญาตรี      Vordiplom Biology University of Freiburg, Germany 2541 

ปริญญาโท       Diplom Biology (Molecular Biology) Heidelberg University, Germany 2543 

ปริญญาเอก      Dr.rer.nat. (Molecular Biology) Heidelberg University, Germany 2548 
 

3.  ผลงานทางวิชาการ  

ผลงานทางวิชาการ คานํ้าหนัก เกณฑมาตรฐาน 

Potisap, C. , Khan, A. W. , Boonmee, A. , Rodrigues, J. L. M. , 
Wongratanacheewin, S. , and Sermswan, R. W.  ( 2018) . 
Burkholderia pseudimallei- absent soil bacterial community 
results in secondary metabolites that kill this pathogen.  AMB 
Express., 8(1):136. https://doi.org/ 10.11 86/s13568-018-0663-
7. 

1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีอยูในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวา
ดวย  หลั กเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 

Khakhum, N. , Yordpratum, U. , Boonmee, A. , Tattawasart, U. , 
Rodrigues, J. L. M. , and Sermswan, R. W.   ( 2016) .  Cloning, 
expression, and characterization of a peptidoglycan hydrolase 
from the Burkholderia pseudomallei phage ST7 9 .  Applied 
Microbiology and Biotechnology Express, 6( 1) :  [ 77] . 
doi:10.1186/s13568-016-0251-7. 

1 

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

1  

Maijaroen, S., Anwised, P., Klaynongsurang S., Daduang, S., and 
Boonmee, A* .  ( 2 0 1 6 ) .  Comparison  of  recombinant  
hemoglobin alpha  chain  from Crocodylus  siamensis  
expressed  in  different  cloning  vectors:  their properties  and  
activities. Protein Expression and Purification, 118: 55-63. 

1  

Ouancharee, W, Potisap, C, Wongrattanacheewin, R, and 
Boonmee, A.* (2018). Construction of genomic DNA library of 
Bacillus amyloliquefaciens KKU14 harboring antimicrobial 
activities against Burkholderia pseudomallei.  Srinagarind 
Medical Journal, 33(3): 258-265.  

0.6 บทความวิจัยหรือบทความทาง
วิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการ
ท่ีปรากฏในฐานขอมูลกลุมท่ี 2 

หมายเหตุ : * corresponding author 
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4. ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา  13 ป 
 

5.  ภาระงานสอน 

5.1  ระดับปริญญาตรี 

SC 702 101 General Microbiology 

SC 702 102 General Microbiology Laboratory 

SC 703 113    Microbial Physiology 

SC 703 114    Microbial Physiology Laboratory 

SC 713 117    Microbial Genetics 

SC 713 118    Microbial Genetics Laboratory 

SC 713 120 English for Scientific Research 

SC 714 201 Genetic Engineering 

SC 714 303 Industrial Microbiology 

SC 714 309 Microbial Biofuel 

SC 714 310 Microbial Biofuel Laboratory 

SC 714 761 Seminar 

SC 713 773 Project proposal 

SC 714 774 Research Project 

SC 714 785 Cooperative Education in Microbiolgy  

5.2  ระดับปริญญาโท (หลักสูตรน้ี) 

SC 757 101 Advanced Microbiology 

SC 757 102 Advanced Applied Microbiology 

SC 757 104 Advanced Bacteriology 

SC 757 201 Molecular Microbiology 

SC 752 107 Instrument Usages for Advanced Microbiology 

SC 757 703 Current Topics in Microbiology 

SC 758 995 Special Problem in Microbiology 

SC 758 891 Seminar I 

SC 758 892 Seminar II 

SC 758 898 Thesis 

SC 758 899 Thesis 

5.3 ระดับปริญญาเอก  

SC 717 101 Advanced Microbiology 

SC 717 102 Advanced Applied Microbiology 

SC 717 104 Advanced Bacteriology 

SC 717 201 Molecular Microbiology  

SC 712 107 Instrument Usages for Advanced Microbiology 

SC 717 702 Research Methods in Microbiology  

https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613657484&acadyear=2562&semester=2&avs858819754=25
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613657484&acadyear=2562&semester=2&avs858819754=25
https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
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SC 717 703 Current Topics in Microbiology 

SC 718 995 Special Problem in Microbiology 

SC 718 991 Seminar in Microbiology I 

SC 718 992 Seminar in Microbiology II 

SC 718 993 Seminar in Microbiology III 

SC 718 994 Seminar in Microbiology IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://reg.kku.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=home&option=0&courseid=3613656655&acadyear=2562&semester=1&avs858815438=32
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นางสาวจินดารัตน เอกประเสริฐ 

1.  ตําแหนงทางวิชาการ    

อาจารย  
 

2.  ประวัติการศึกษา 

ระดับ  ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) ช่ือสถาบัน, ประเทศ ป พ.ศ. ที่จบ 

ปริญญาตรี      วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยมหิดล 2551 

ปริญญาโท       M.Sc. (Environmental 

Microbiology) 

University of Aberdeen, Scotland 2553 

ปริญญาเอก      Ph.D. (Environmental Science) University of East Anglia, England 2558 
           

3.   ผลงานทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ คานํ้าหนัก เกณฑมาตรฐาน 

Somboon, C. , Boonrung, S., Katkaew, S. , Ekprasert, J. , Aimi, T. , 
Boonlue, S. *  ( 2020) .  Purification and characterization of low 
molecular weight alkali stable xylanase from Neosartorya 
spinosa UZ-2-11. Mycoscience (61) 128-135. 

1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีอยูในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวา
ดวย  หลั กเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 

Ekprasert, J.*, Laopila, K. and Kanakai, S. (2019). Biosurfactant 
production by a newly isolated Enterobacter cloacae B14 
capable of utilizing spent engine oil.  Polish Journal and 
Environmental Studies. 28(4): 1-8. 

1 

Ekprasert, J.*, Kulthanawat, Y. and Pongtharangkul, T. (2016). 
Isolation and identification of styrene- utilizing bacteria from 
polluted soils.  Proceedings for The 28th Annual Meeting of 
the Thai Society for Biotechnology and International 
Conference.  November 28- 30, Chiang Mai, Thailand.  pp 946-
957 

0.4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ร ะ ดั บ น า น า ช า ติ  ห รื อ ใ น
วารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีอยูใน
ฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 

หมายเหตุ : * corresponding author 
 

3.2 งานวิจัย 

 จินดารัตน เอกประเสริฐ (2560) การแยกเช้ือแบคทีเรียจากดินท่ีสามารถยอยสลายสไตรีน ทุนสนับสนุนกิจกรรมกองทุน

พัฒนาและสงเสริมดานวิชาการของคณะวิทยาศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (ปดโครงการแลว) 

จินดารัตน เอกประเสริฐ (2560) การคดัแยกและอธิบายลักษณะการตกตะกอนแคลเซียมคารบอเนตของแบคทีเรียท่ีแยก

ไดจากดินเค็ม ทุนนักวิจัยใหม (วท.) ประจําป 2560 



 

-96- 
 

4. ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา   4  ป 
 

5. ภาระงานสอน 

    5.1 ระดับปริญญาตรี 

SC 714 505  Environmental Microbiology 

SC 714 506  Environmental Microbiology Laboratory 

SC 713 501  Aquatic Microbiology 

SC 702 101  General Microbiology 

SC 702 102  General Microbiology Laboratory 

SC 711 103  Microbiology 

SC 711 104  Microbiology Laboratory 

SC 712 109  Microbial Ecology  

SC 712 110  Microbial Ecology Laboratory 

SC 713 116  Systematic Bacteriology Laboratory 

SC 713 120  Scientific Papers Interpretation and Writing 

SC 712 107  Instrumental Usage in Microbiology 

SC 001 002  Science Technology and Innovation for Sustainable Development 

SC 714 761  Seminar 

SC 713 773  Project Proposal 

SC 714 774  Research Project 

SC 713 117  Microbial Genetics 

    5.2  ระดับปริญญาโท (หลักสูตรน้ี) 

SC 757 101  Advanced Microbiology 

SC 757 102  Advanced in Applied Microbiology 

SC 757 104  Advanced Bacteriology 

SC 757 107  Instrument Usages for Advanced Microbiology 

SC 757 201 Molecular Microbiology 

SC 757 891  Seminar I 

SC 758 892  Seminar II 

    5.3  ระดับปริญญาเอก 

SC 717 101  Advanced Microbiology 

SC 717 102  Advanced Applied Microbiology 

SC 717 201  Molecular Microbiology 

SC 718 991  Seminar in Microbiology I 

SC 718 992  Seminar in Microbiology II 

SC 718 993  Seminar in Microbiology III 

SC 718 994  Seminar in Microbiology IV 
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ภาคผนวก 3 

 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร 
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ภาคผนวก 4 

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2559 
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ระเบียบมหาวทิยาลัยขอนแกน 

วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2559 

-------------------------- 
เพ่ือใหการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเปนไปอยางถูกตองตามมาตรฐานวิชาการ มีคุณภาพสูง มีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และเร่ืองแนวทางการบริหารเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

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

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

หมวดที่  1 

บททั่วไป 

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

ขอ 2 ระเบียบน้ีใหใชสําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกนทุกหลักสูตรต้ังแตป

การศึกษา 2559 เปนตนไป 

ขอ 3 ใหยกเลิก 

3.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 

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

บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอ่ืนใดของมหาวิทยาลัยหรือคณะท่ีขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี ใหใชระเบียบน้ี

แทน 

ขอ 4 ในระเบียบน้ี 

“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยขอนแกน 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา   สภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

“อธิการบดี” หมายความวา     อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

“คณะ” หมายความวา คณะ วิทยาลัย หรือสวนงานท่ีมีหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา 

“คณบดี” หมายความวา คณบดีของคณะ วิทยาลัย หรือหัวหนาสวนงานท่ีมี

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

“สาขาวิชา” หมายความวา     สาขาวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร”  หมายความวา   คณะกรรมการท่ีไดรับแตงต้ังจากคณบดี เพ่ือรับผิดชอบ

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

“ประธานหลักสูตร”  หมายความวา   ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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“สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ”  หมายความวา   สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

“บัณฑิตวิทยาลัย”  หมายความวา     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

“คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความวา   คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

“นักศึกษา” หมายความวา    นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ขอ 5 ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ี และใหมีอํานาจออกหลักเกณฑ ประกาศ คําสั่ง หรือระเบียบปฏิบัติ

ซึ่งไมขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี 

ในกรณีท่ีมิไดกําหนดหลักการและการปฏิบัติไวในระเบียบน้ี หรือในกรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี 

ใหคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาและเสนอความเห็นตออธิการบดี และใหอธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัยสั่งการ คํา

วินิจฉัยของอธิการบดีใหถือเปนท่ีสิ้นสุด 

ท้ังน้ีการวินิจฉัยหรือตีความใหยึดประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2558 และเร่ืองแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

 

หมวดที่  2 

ระบบการจัดการศึกษา 

ขอ 6 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใหดําเนินการดังน้ี 

6.1 บัณฑิตวิทยาลัยเปนผูรักษามาตรฐานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 

6.2 บัณฑิตวิทยาลัยมีหนาท่ีประสานงานและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สวนคณะและ

สาขาวิชามีหนาท่ีจัดการศึกษาในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ  

6.3 บัณฑิตวิทยาลัยจัดใหมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชารวม เพ่ือบริหารและจัดการศึกษาในหลักสูตรท่ีมี

กระบวนวิชาเกี่ยวของกับหลายคณะโดยมีองคประกอบและหนาท่ีตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ขอ 7 ระบบการศึกษาเปนแบบสะสมหนวยกิตใชระบบทวิภาค โดยหน่ึงปการศึกษาแบงออกเปนสองภาคการศึกษา

ปกติ หน่ึงภาคการศึกษาปกติใหมีระยะเวลาศึกษา ไมนอยกวา 15  สัปดาห สวนภาคการศึกษาพิเศษอาจจัดไดตามความจําเปนของ

แตละหลักสูตร โดยใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ 

หลักสูตรอาจจัดการศึกษาระบบอ่ืน เชน ระบบไตรภาค ระบบจตุรภาค หรืออ่ืน  ๆก็ได โดยใหถือแนวทาง ดังน้ี 

ระบบไตรภาค หน่ึงปการศึกษาแบงออกเปน 3 ภาคการศึกษาปกติ รวมภาคการศึกษาพิเศษ หน่ึงภาคการศึกษาปกติ 

มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 12 สัปดาห 

ระบบจตุรภาค  หน่ึงปการศึกษาแบงออกเปน 4 ภาคการศึกษาปกติ รวมภาคการศึกษาพิเศษ หน่ึงภาคการศึกษาปกติ มี

ระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 10 สัปดาห 

ขอ 8 การคิดหนวยกิต  

8.1 ระบบทวิภาค  

รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหา ไมนอยกวา 15 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษา

ปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
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รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมีคาเทากับ 

1 หนวยกิต 

รายวิชาการฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ท่ีใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษา

ปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 

รายวิชาวิทยานิพนธ ท่ีใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา  45  ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ  

1 หนวยกิต 

รายวิชาการศึกษาอิสระ ท่ีใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 45 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมีคาเทากับ  1 

หนวยกิต 

8.2 ระบบไตรภาค 

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

เทียบไดกับ 5 หนวยกิต ระบบไตรภาค 

8.3 ระบบจตุรภาค 

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

เทียบไดกับ 3 หนวยกิต ระบบจตุรภาค 

ขอ 9 การจัดแผนการศึกษา แบงเปน ๓ ประเภทคือ 

9.1 การจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตร โดยกําหนด

จํานวนหนวยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 9 หนวยกิตตอภาคการศึกษาปกติ สําหรับระบบทวิภาค 

9.2 การจัดแผนการศึกษาแบบไมเต็มเวลา (Part-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตร โดยกําหนด

จํานวนหนวยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร นอยกวา  9 หนวยกิตตอภาคการศึกษาปกติ สําหรับระบบทวิภาค 

9.3 การจัดการศึกษาแบบพิเศษ ใหพิจารณาตามความเหมาะสมของแตละหลักสูตร โดยความเห็นชอบของคณะ 

ขอ 10 หลักสูตรหน่ึงๆ อาจจัดระบบการศึกษา และหรือจัดแผนการศึกษาแบบใดแบบหน่ึง หรือหลายแบบได ท้ังน้ี ระบบ

การจัดการเรียนการสอน และระบบการจัดแผนการศึกษาตามวรรคหน่ึงใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลยั 

 

หมวดที่ 3 

หลักสูตร 

ขอ 11 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังน้ี 

11.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีสรางเสริมความเช่ียวชาญ หรือ

ประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ เปนหลักสูตรท่ีมีลักษณะสิ้นสุดในตัวเอง สําหรับผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิตหรือ

เทียบเทามาแลว 

11.2  หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีสงเสริมความกาวหนาทางวิชาการ และหรือ

การวิจัยในสาขาวิชาตางๆ ในระดับสูงกวาข้ันปริญญาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิต 
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11.3  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีสรางเสริมความเช่ียวชาญ หรือ

ประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ และเปนหลักสูตรท่ีมีลักษณะสิ้นสุดในตัวเอง สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต

หรือเทียบเทามาแลว 

11.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีสงเสริมความกาวหนาทางวิชาการ การวิจัยใน

สาขาวิชาตางๆ ในระดับสูงกวาปริญญามหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
ขอ 12 โครงสรางของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

ขอ 13 ประเภทของหลักสูตร แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

13.1 หลักสูตรปกติ (Regular Program) หมายถึง หลักสูตรในสาขาวิชาหน่ึงท่ีใชภาษาไทยเปนสื่อหลัก

ในการเรียนการสอน และ/หรืออาจมีบางรายวิชาท่ีใชภาษาตางประเทศเปนสื่อในการเรียนการสอนดวยก็ได 

13.2 หลักสูตรนานาชาติ (International Program) หมายถึง หลักสูตรท่ีมีองคความรู และเน้ือหา

สาระท่ีมีความเปนสากล และมีการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมความเปนนานาชาติ เพ่ือมุงผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพและ

มาตรฐานสากล โดยใชภาษาตางประเทศเปนสื่อในการเรียนการสอน 

คณะหรือสาขาวิชาอาจดําเนินการจัดทําหลักสูตรรวมกับสถาบันอ่ืนในลักษณะรวมแบบหลายปริญญา เพ่ือ

สรางความเขมแข็งใหกับหลักสูตร ท้ังน้ีการดําเนินการดังกลาวใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 14 ระยะเวลาการศึกษาของแตละหลักสูตรท่ีจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา เปนดังน้ี 

14.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ไมเกิน 3 ปการศึกษา 

14.2 ปริญญามหาบัณฑิต ไมเกิน 5 ปการศึกษา 

14.3  ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ผู ท่ีสําเร็จปริญญาบัณฑิตไมเกิน 8  ปการศึกษา สวนผู ท่ีสําเร็จปริญญา

มหาบัณฑิต ไมเกิน 6 ปการศึกษา 

ระยะเวลาการศึกษาสําหรับหลักสูตรแบบไมเต็มเวลาหรือท่ีจัดการศึกษาแบบอ่ืน ใหเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 15 การประกันคุณภาพ 

 การประกันคุณภาพของหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร ใหเปนไปตาม

ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

 

หมวดที่ 4 

อาจารยระดับบัณฑิตศึกษา 

ขอ 16 อาจารยระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบดวย  

16.1  อาจารยประจํา หมายถึง บุคคลท่ีดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ

ศาสตราจารย ในมหาวิทยาลัย ท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา และปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลา 

สําหรับอาจารยประจําท่ีมหาวิทยาลัยรับเขาใหมต้ังแตระเบียบน้ีเร่ิมบังคับใช ตองมีคะแนนทดสอบ

ความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

16.2  อาจารยประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของ

หลักสูตรท่ีเปดสอน ซึ่งมีหนาท่ีสอนและคนควาวิจัยในสาขาวิชาดังกลาว  
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16.3  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีภาระหนาท่ีในการบริหารและพัฒนา

หลักสูตรและการเรียนการสอน ต้ังแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองอยูประจําหลักสูตรน้ันตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา  

16.4 อาจารยพิเศษ หมายถึง อาจารยผูสอนท่ีไมใชอาจารยประจํา 

16.5 อาจารยผูสอน หมายถึง อาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษท่ีไดรับมอบหมายหรือแตงต้ังใหทําหนาท่ี

สอนในรายวิชาหรือบางหัวขอในแตละรายวิชา 

16.6 อาจารยที่ปรึกษาทั่วไป หมายถึง อาจารยประจําท่ีคณะแตงต้ังเพ่ือทําหนาท่ีใหคําปรึกษาดานการศึกษา

และการจัดแผนการเรียนของนักศึกษา 

16.7 อาจารยที่ปรึกษาหลัก (Major advisor) หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรท่ีได รับแตงต้ังให

รับผิดชอบกระบวนการเรียนรูเพ่ือวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของนักศึกษาเฉพาะราย เชน การพิจารณาเคาโครง การให

คําแนะนําและควบคุมดูแล รวมท้ังการประเมินความกาวหนาและการสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา 

16.8 อาจารยที่ปรึกษารวม (Co-advisor) หมายถึง อาจารยประจํา หรือ อาจารยผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีคณะ 

แตงต้ัง เพ่ือใหทําหนาท่ีรวมกับอาจารยท่ีปรึกษาหลักในการพิจารณาเคาโครง รวมท้ังชวยเหลือใหคําแนะนําและควบคุมดูแลการ

ทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา 

16.9 อาจารยผูทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง ผูท่ีมิไดเปนอาจารยประจําท่ีไดรับการแตงต้ังใหทําหนาท่ี

อาจารยท่ีปรึกษารวม หรือ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธโดยผูท่ีไดรับแตงต้ังน้ันมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดในหนาท่ีน้ันๆ 

16.10 อาจารยผูเช่ียวชาญ หมายถึง ผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไมมีคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการตามท่ีกําหนด

ในหนาท่ีน้ันๆ แตเปนผูมีความรูความเช่ียวชาญและประสบการณสูงเปนท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ หรือ

การศึกษาอิสระ โดยผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

ขอ 17 คุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยผูสอน อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ

หลัก อาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาอิสระ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ และอาจารยพิเศษ ของ

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง และปริญญาดุษฎีบัณฑิต ใหเปนไปตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

ขอ 18 ภาระงานของอาจารย ท่ีป รึกษา วิทยา นิพนธ และการศึ กษา อิสระ  ให เ ปน ไปตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

ขอ 19  การบริหารจัดการศึกษาหลักสูตร ใหดําเนินการ ดังน้ี 

19.1  หลักสูตรหน่ึงๆ ตองอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งคณบดีท่ีหลักสูตร

สังกัดเปนผูแตงต้ัง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ มีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป  

19.2  องคประกอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบดวยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ท้ังน้ี 

อาจมีอาจารยประจําหลักสูตรเปนกรรมการเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม 

19.3 หนาท่ีของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

19.3.1 วางนโยบายและแผนการบริหารจัดการและการผลิตบัณฑิตของหลักสูตร 
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19.3.2   ควบคุมมาตรฐานหลักสูตรสาขาวิชาท่ีรับผิดชอบใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ (ถามี) 

19.3.3  ดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร 

19.3.4  ติดตามรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรรวมท้ังใหคําแนะนําเพ่ือการพัฒนา 

ขอ 20 ใหมีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ เพ่ือทําหนาท่ีกํากับดูแลคุณภาพและการบริหารจัดการ

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลกัสูตรในองครวมของคณะน้ันๆ องคประกอบและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการดังกลาว 

ใหเปนไปตามท่ีคณะกําหนด 

 

หมวดที่  5 

การรับเขาศึกษา 

ขอ 21 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

21.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทา ตามท่ีหลักสูตรกําหนด และมีคุณสมบัติ

อ่ืนเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

21.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 

ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตตามท่ี

หลักสูตรกําหนด และมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

21.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 

ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทา

ตามท่ีหลักสูตรกําหนด และมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

21.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทา ท่ีมีผลการเรียนดีมาก หรือปริญญา

มหาบัณฑิตหรือเทียบเทา และมีผลการสอบภาษาอังกฤษไดตามเกณฑท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด และมีพ้ืนความรูความสามารถและ

ศักยภาพเพียงพอท่ีจะทําวิทยานิพนธได หรือมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการ บริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 22 การรับสมัคร 

ใบสมัคร ระยะเวลาสมัคร หลักฐานประกอบและเง่ือนไขอ่ืน  ๆใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย  
ขอ 23    การรับเขาศึกษา 

การรับบุคคลใดเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ใหออกเปนประกาศบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีหลักเกณฑ 

ดังตอไปน้ี 

23.1  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะเปนผูกําหนด

เง่ือนไข วิธีการและจํานวนนักศึกษาท่ีจะรับในแตละสาขาวิชา และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
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23.2 คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยอาจใหความเห็นชอบในการรับบุคคลเขาศึกษาเปนกรณี

พิเศษได ท้ังน้ีตองผานการพิจารณารับเขาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะท่ีเกี่ยวของ 

23.3 คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยอาจใหความเห็นชอบในการรับผูมี พ้ืนความรูไมตํ่ากวาปริญญา

บัณฑิต และมีคุณสมบัติตามขอ 21  เขาศึกษาหรือวิจัยโดยไมขอรับปริญญาเปนกรณีพิเศษเฉพาะรายได ท้ังน้ีตองผานการพิจารณา

รับเขาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะท่ีเกี่ยวของ 

23.4 ในกรณีท่ีผูสมัครกําลังรอผลการศึกษาข้ันปริญญาบัณฑิต หรือปริญญามหาบัณฑิตแลวแตกรณี การ

รับเขาศึกษาจะมีผลสมบูรณเมื่อผูสมัครสงหลักฐานการสําเร็จการศึกษาข้ันปริญญาข้ันใดข้ันหน่ึงตามท่ีหลักสูตรท่ีเขาศึกษาน้ัน

กําหนด ภายในเวลาท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

23.5 การรับนักศึกษาตางชาติ ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน  

23.6 การรับนักศึกษาจากหลักสูตรความรวมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนใหเปนไปตามประกาศบัณฑิต

วิทยาลัย 

  กรณีไมเปนไปตาม ขอ 23.1 – 23.6 ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

ขอ 24 การรายงานตัวและข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 

การรายงานตัวและข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

ขอ 25 ประเภทของนักศึกษา แบงเปน 2 ประเภทคือ 

25.1 นักศึกษาสามัญ คือ บุคคลท่ีบัณฑิตวิทยาลัยรับเขาเปนนักศึกษาโดยสมบูรณในแตละสาขาวิชา หรือรับเขา

เปนนักศึกษาทดลองศึกษาตามเง่ือนไขของแตละสาขาวิชา ซึ่งเมื่อผานการประเมินผลหรือครบเง่ือนไขของแตละสาขาวิชา จึงจะได

รับเขาเปนนักศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาตางๆ เพ่ือรับปริญญา หรือประกาศนียบัตร 

25.2 นักศึกษาวิสามัญหรือบุคคลภายนอกรวมเรียน คือ บุคคลท่ีบัณฑิตวิทยาลัยรับเขาเปนนักศึกษาโดย

ไมขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร การดําเนินการเก่ียวกับนักศึกษาวิสามัญหรือบุคคลภายนอกรวมเรียนใหเปนไปตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

หมวดที่  6 

การลงทะเบียนวิชาเรียน 

ขอ 26 การลงทะเบียนและการเพ่ิมหรือถอนวิชาเรียน 

26.1 การลงทะเบียนวิชาเรียนแบงออกเปน 2 ประเภทคือ 

26.1.1 การลงทะเบียนโดยนับหนวยกิตและคิดคาคะแนน (Credit) 

26.1.2  การลงทะเบียนโดยไมนับหนวยกิต (Audit) 

26.2  การลงทะเบียนในภาคการศึกษาปกติ 

นักศึกษาในหลักสูตรท่ีจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลาตองลงทะเบียนวิชาเรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

และไมมากกวา 15 หนวยกิต 

นักศึกษาในหลักสูตรท่ีจัดแผนการศึกษาแบบไมเต็มเวลาตองลงทะเบียนวิชาเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

และไมมากกวา 8 หนวยกิต 

นักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 ท่ีเขาศึกษาในภาคเรียนท่ีหน่ึงและนักศึกษา

ในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ท่ียังสอบไมผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) อาจไดรับการยกเวนไมตอง
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ลงทะเบียนในภาคการศึกษาน้ันๆ โดยการอนุมัติของคณบดี ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท้ังน้ีตองตอ

ทะเบียนนักศึกษาและชําระคาธรรมเนียมการศึกษาเต็มตามอัตราท่ีกําหนด 

26.3 ในภาคการศึกษาพิเศษนักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนไดไมเกิน 6 หนวยกิต  

26.4 การลงทะเบียนวิชาเรียนนอยกวาหรือมากกวาท่ีกําหนดในขอ 26.2 และ 26.3 จะกระทําไดในกรณีท่ีจํานวน

หนวยกิตท่ีเหลือตามหลักสูตรมีจํานวนนอยกวา หรือมากกวาท่ีกําหนดไวขางตน และจําเปนตองสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาน้ัน  ๆ

ท้ังน้ีตองไดรับอนุมัติจากคณบดีท่ีเกี่ยวของ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

26.5 นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนซ้ําเพ่ือคดิคาคะแนนในวิชาท่ีเคยลงทะเบียน และไดผลการเรียนต้ังแต

ระดับคะแนน B ข้ึนไปแลวมิได 

ในกรณีท่ีนักศึกษาเรียนครบรายวิชาตามหลักสูตรแลว แตไดคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากวา 3.00 จะ

สามารถลงทะเบียนวิชาเรียนซ้ําเพ่ือคิดคาคะแนนในวิชาท่ีเคยลงทะเบียนและไดผลการเรียนตํ่ากวาระดับคะแนน A ได 

26.6 นักศึกษาท่ีเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรแลวแตยังไมสําเร็จการศึกษา และนักศึกษาท่ีลาพัก

การศึกษาจะตองชําระคาธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

26.7 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิชาท่ีบรรจุอยูในแผนการเรียนตามหลกัสูตรหรือรายวิชาท่ีเทียบเทา

ในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเพ่ือนับเปนวิชาตามแผนการเรียนตามหลักสูตรได เม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรและไดรับอนุมัติจากคณบดีท่ีเกี่ยวของ 

ขอ 27 เกณฑการขอเพ่ิมและการถอนวิชาเรียน ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

ขอ 28 การโอนหนวยกิตและคาคะแนนของรายวิชาท่ีไดศึกษามาแลวท้ังจากสถาบันการศึกษาอ่ืนและจาก

มหาวิทยาลัยขอนแกน ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

ขอ 29 การเปลี่ยนสาขาวิชา  

นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาไดเม่ือศึกษารายวิชาในสาขาวิชาเดิมมาแลวไมนอยกวา 8 หนวยกิต มี

รายวิชาท่ีสามารถโอนเขาสาขาวิชาใหมไดไมนอยกวา 6 หนวยกิต และทุกวิชาท่ีจะขอโอนตองไดระดับคะแนน B ข้ึนไป หรือ 

S แลวแตกรณี และไดศึกษามาแลวไมเกิน 3 ป 

สําหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต  

แบบ 1 นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาไดหลังจากท่ีไดลงทะเบียนเรียนแลวอยางนอย 1 ภาคการศึกษา และ

ไดศึกษามาแลวไมเกิน 3 ป โดยมีศักยภาพในการทําวิทยานิพนธในสาขาวิชาใหมได 

การดําเนินการเปลี่ยนสาขาวิชาใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
ขอ 30 การเปลี่ยนระดับการศึกษา 

นักศึกษาในหลักสูตรระดับท่ีตํ่ากวา อาจไดรับการพิจารณาใหโอนเขาศึกษาในหลักสูตรระดับท่ีสูงกวา หรือ

ในทางกลับกัน นักศึกษาในหลักสูตรระดับท่ีสูงกวา อาจไดรับการพิจารณาใหโอนเขาศึกษาในหลักสูตรระดับท่ีตํ่ากวาได ท้ังน้ีให

เปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในหลักสูตรน้ันๆ และ/หรือประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
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หมวดที่ 7 

การวัดและประเมินผลการศึกษา 

ขอ 31 การวัดและประเมินผลการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มีดังน้ี 

31.1 การสอบรายวิชา นักศึกษาจะตองสอบรายวิชาทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน เวนแตรายวิชาท่ีได

ถอนโดยถูกตองตามระเบียบ ใหอาจารยประจําวิชาสงผลการประเมินผลรายวิชาตามแบบฟอรมของสํานักบริหารและพัฒนา

วิชาการ ผานความเห็นชอบของสาขาวิชาหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีท่ีเกี่ยวของ แลวแจงใหสํานักบริหาร

และพัฒนาวิชาการทราบ ภายใน 15 วัน นับจากวันสอบ 

31.2 การสอบประมวลความรู (Comprehensive  Examination) เปนการสอบขอเขียน หรือการสอบ

ปากเปลา หรือการสอบท้ังสองแบบขางตน สําหรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข การสอบประกอบดวยวิชาในสาขา

วิชาเอกเฉพาะ และสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ โดยใหมีคณะกรรมการสอบประมวลความรูซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอคณบดี

เปนผูพิจารณาแตงต้ัง 

31.3 การสอบวิทยานิพนธ เปนการสอบเพ่ือประเมินผลงานวิทยานิพนธของนักศึกษาในหลักสูตรปริญญา

มหาบัณฑิต แผน ก และนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ประกอบดวยการตรวจอานและประเมินคุณภาพผลงาน การ

ทดสอบความรูของนักศึกษาดวยวิธีการสอบปากเปลา และการประชุมพิจารณาผลงานของกรรมการ โดยใหมีคณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธเปนผูสอบ  

31.4 การสอบการศึกษาอิสระ เปนการสอบเพ่ือประเมินผลงานการศึกษาอิสระของนักศึกษาในหลักสูตร

ปริญญามหาบัณฑิต แผน ข โดยคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ประกอบดวย การตรวจอานและประเมินคุณภาพผลงาน 

การทดสอบความรูของนักศึกษาดวยวิธีการสอบปากเปลา และการประชุมตัดสินผลงานของกรรมการ  

31.5 การสอบวัดคุณสมบัติ  เปนการสอบวัดความรูความสามารถของนักศึกษาในสาขาวิชาเอก และสาขาวิชา

ท่ีเก่ียวของ เพ่ือประเมินวานักศึกษามีความสามารถท่ีจะดําเนินการวิจัยโดยอิสระ และเปนผูมีสิทธ์ิเสนอขออนุมัติเคาโครง

วิทยานิพนธ  ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตได ซึ่งกําหนดใหนักศึกษาท่ีเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 และ แบบ 

2 ตองสอบผาน โดยมีหลักเกณฑ  และแนวปฏิบัติดังน้ี 

31.5.1 การสอบวัดคุณสมบัติเปนการสอบขอเขียนหรือการสอบปากเปลา หรือท้ังสองแบบใน

สาขาวิชาเอกและสาขาวิชาอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

31.5.2 ใหคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติเปนผูดําเนินการจัดสอบวัดคุณสมบัติภาคการศึกษาละ 

1 คร้ัง 

ในกรณีท่ีจําเปนอาจจัดการสอบในภาคการศึกษาพิเศษได คณะกรรมการสอบวัด

คุณสมบัติประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 4 คน โดยอาจจะมีกรรมการซึ่งเปนบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยรวมดวย ไมเกิน  2 คน  

ท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอรายช่ือใหคณบดีท่ีหลักสูตรสังกัดเปนผูแตงต้ัง 

31.5.3 นักศึกษาท่ีมีสิทธ์ิขอสอบวัดคุณสมบัติ คือ 

(1) นักศึกษาท่ีเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ต้ังแตภาคการศึกษาแรก เปนตนไป 

(2) นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ท่ีมีความประสงคจะขอเปลี่ยนระดับการศึกษา 

แผน ก แบบ ก 2 ในสาขาวิชาเดียวกันกับหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ท่ีไดลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีประเมินผลเปน A B+ B 

C+ C D+ D F มาแลวไมนอยกวา 12 หนวยกิต และไดคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคสุดทายกอนการสอบวัดคุณสมบัติไมตํ่า 3.5 

หรือนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 ท่ีมีผลงานวิจัยเพ่ือทําวิทยานิพนธอันมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาเปน

วิทยานิพนธในระดับดุษฎีบัณฑิตไดท้ังน้ีโดยไดรับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารหลักสูตร/สาขาวิชา และคณะท่ี

หลักสูตรสังกัด 
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31.5.4 การประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัติ  ใหเปนสัญลักษณ  S หมายถึง สอบผาน 

 หรือ U หมายถึง สอบไมผาน ใหประธานคณะกรรมการสอบ รายงานผลการสอบตอคณะ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการและบัณฑิต

วิทยาลัย  ผาน  หัวหนาสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร  ภายใน  15 วัน  นับจากวันสอบ 

31.5.5 นักศึกษาท่ีสอบวัดคุณสมบัติผานแลว จะเรียกวา นักศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิตมีสิทธ์ิเสนอขอ

อนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตได 

31.5.6 นักศึกษา ตามขอ 31.5.3 (1) ท่ีสอบวัดคุณสมบัติคร้ังแรกไมผานสามารถขอสอบไดอีก 1 

คร้ัง และตองสอบวัดคุณสมบัติใหไดภายใน 2 ปการศึกษา นับต้ังแตลงทะเบียน รายวิชาวิทยานิพนธ นักศึกษาท่ีสอบวัด

คุณสมบัติคร้ังท่ีสองแลวไมผาน จะพนสภาพการเปนนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย  การศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 ขอ 55.8 เวนแตไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนระดับการศึกษา ใหเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  

31.5.7 นักศึกษาตามขอ 31.5.3 (2) ท่ีสอบวัดคุณสมบัติคร้ังท่ีสองแลวไมผาน จะยังคงมีสภาพเปน

นักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตตอไป 

31.6  การประเมินความรูความสามารถทางภาษาตางประเทศ สําหรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎี

บัณฑิตใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน 2 ป โดยเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

ขอ 32 การสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการประเมินความรูความสามารถทางภาษาตางประเทศ 

ตามขอ 31.2, 31.5, 31.6 ใหบัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูกําหนดหลักเกณฑ

และวิธีการ 

ขอ 33 การลงโทษนักศึกษาท่ีทําการทุจริตทางวิชาการใหดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยวินัยนักศึกษา 

พ.ศ. 2551 และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี 1365/2550 เร่ือง แนวปฏิบัติและเกณฑการพิจารณาโทษทางวิชาการ 

นักศึกษาท่ีกระทําทุจริตทางวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา หรือขอบังคับและประกาศท่ีปรับปรุงใหม 

ขอ 34 การประเมินผลการศึกษา ใหกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแตละภาค ยกเวนรายวิชาวิทยานิพนธหรือ

การศึกษาอิสระ ใหมีการประเมินผลไดกอนสิ้นภาคการศึกษา 

ขอ 35 การประเมินผลรายวิชา ใหกําหนดระดับคะแนนหรือสัญลักษณ ซึ่งมีความหมาย และคาคะแนนดังน้ี 

ระดับคะแนน ความหมาย คาคะแนนตอหนวยกิต 

A ผลการประเมินข้ันดีเย่ียม (Excellent) 4.0 

B+ ผลการประเมินข้ันดีมาก (Very Good) 3.5 

B ผลการประเมินข้ันดี (Good) 3.0 

C+ ผลการประเมินข้ันคอนขางดี (Fairly Good) 2.5 

C ผลการประเมินข้ันพอใช (Fair) 2.0 

D+ ผลการประเมินข้ันออน (Poor) 1.5 

D ผลการประเมินข้ันออนมาก (Very Poor) 1.0 

F ผลการประเมินข้ันตก (Failed) 0 
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สัญลักษณ ความหมาย 

I การวัดผลยังไมสมบูรณ (Incomplete) ใชสําหรับรายวิชาท่ีมีคาคะแนนในกรณี

นักศึกษาไมสามารถเขาสอบไดโดยเหตุสุดวิสัย โดยอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา

จะตองระบุสาเหตุของการใหสัญลักษณ I และแจงใหนักศึกษาทราบภายใน 1 เดือน นับ

จากวันท่ีประกาศผลการประเมิน  และการแกสัญลักษณ I ใหดําเนินการภายในภาค

การศึกษาถัดไป มิฉะน้ันจะเปลี่ยนสัญลักษณ เปน F เวนแตในกรณีท่ีจําเปนโดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะท่ีรายวิชาน้ันสังกัด และใหคณบดีท่ี

รายวิชาน้ันสังกัดมีอํานาจอนุมัติใหขยายเวลาได โดยตองแจงใหสํานักบริหารและพัฒนา

วิชาการทราบลวงหนา 

S ผลการศึกษาเปนท่ีพอใจ (Satisfactory) ใชสําหรับรายวิชาท่ีลงทะเบียนโดยไมนับ

หนวยกิต (Audit) 

U ผลการศึกษายังไมเปนท่ีพอใจ (Unsatisfactory) ใชสําหรับรายวิชาท่ีลงทะเบียนโดยไมนับ

หนวยกิต 

W ถอนวิชาเรียนแลว (Withdrawn) ใชสําหรับรายวิชาท่ีไดรับอนุมัติใหถอนหรือใชใน

กรณีท่ีนักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา หรือใชในกรณีท่ีนักศึกษาถูกสั่งพัก

การศึกษาในภาคการศึกษาน้ัน 

ขอ 36 การประเมินผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบภาษาตางประเทศ ใหเปนดังน้ี 

 S (Satisfactory)  หมายความวา  สอบผาน 

 U (Unsatisfactory)   หมายความวา   สอบไมผาน 

การสอบประมวลความรูและการสอบวัดคุณสมบัติจะสอบไดไมเกิน ๒ คร้ัง ในแตละหลักสูตร สําหรับการ

สอบภาษาตางประเทศ ไมจํากัดจํานวนคร้ังท่ีสอบ 

ขอ 37 นักศึกษาท่ีไดระดับคะแนนตํ่ากวา C หรือได U แลวแตกรณี ในหมวดวิชาบังคับถือวาตํ่ากวามาตรฐาน ให

ลงทะเบียนเรียนซ้ํา 

ขอ 38 การนับจํานวนหนวยกิตและคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม 

38.1 ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนวิชาใดวิชาหน่ึงมากกวา 1 คร้ัง ใหนับจํานวนหนวยกิต ตามหลักสูตร

ในวิชาน้ันเพียงคร้ังเดียว 

38.2 ในการคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average) ใหคํานวณจากทุก

รายวิชาท่ีมีคาคะแนน ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาใดมากกวา 1 คร้ัง ใหนําจํานวนหนวยกิตและคาคะแนนท่ีไดทุก

คร้ังไปใชในการคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม การคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมใหต้ังหารถึงทศนิยม 4 ตําแหนง และใหปดเศษ

เฉพาะทศนิยมท่ีมีคาต้ังแต 5 ข้ึนไป ต้ังแตตําแหนงท่ี 4 เพ่ือใหเหลือทศนิยม 2 ตําแหนง 

 

หมวดที่  8 

การทําวทิยานิพนธและการศึกษาอิสระ 

ขอ 39 การลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระกระทําไดเมื่อนักศึกษามีคุณสมบัติครบตามท่ี แตละ

หลักสูตรกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ท้ังน้ี   หลักเกณฑอ่ืนๆ ให

เปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

ขอ 40 การเสนออนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธ 
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40.1 ปริญญาโทตองไดรับอนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธภายใน 1 ป หลังจากลงทะเบียนวิทยานิพนธ 

40.2 ปริญญาเอกตองไดรับอนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธภายใน 2 ป หลังจากลงทะเบียนวิทยานิพนธ  

ขอ 41 การควบคุมวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ  ใหมีอาจารยท่ีปรึกษาหลัก 1 คน และอาจมีอาจารยท่ีปรึกษารวมได

อีกตามความเหมาะสมแตละกรณี ท้ังน้ีใหเปนไปตามประกาศหรือขอกําหนดของแตละคณะ (ถามี) 

ขอ 42 การประเมินผลความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ 

42.1 การประเมินผลความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ตองกระทําในทุกภาค

การศึกษา โดยผานความเห็นชอบของสาขาวิชาหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีท่ีเกี่ยวของ 

42.2 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ มีหนาท่ีในการประเมินผลความกาวหนาในการทํา

วิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา และรายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการประจํา

คณะ และสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

42.3 ใชสัญลักษณ S (Satisfactory) หมายถึง ผลการประเมินความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ หรือ

การศึกษาอิสระของนักศึกษาเปนท่ีพอใจ ใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระประเมินความกาวหนาในการทํา

วิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา โดยระบุจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระท่ีไดรับการประเมินให

ไดสัญลักษณ S ของนักศกึษาแตละคนในแตละภาคการศึกษาน้ัน แตท้ังน้ีตองไมเกินจํานวนหนวยกิตท่ีลงทะเบียน (หากผลการ

ประเมินพบวาไมมีความกาวหนา จํานวนหนวยกิตท่ีไดในภาคการศึกษาน้ันๆ ใหมีคาเปน S เทากับ 0 (ศูนย)) 

ตนฉบับรางวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระท่ีพรอมนําเสนอคณะกรรมการสอบ และตนฉบับ

ผลงานวิทยานิพนธ ท่ีตองตีพิมพหรือเผยแพรตามเง่ือนไขท่ีหลักสูตรกําหนด ใหถือเปนสวนหน่ึงของวิทยานิพนธหรือการศึกษา

อิสระ ซึ่งตองกําหนดจํานวนหนวยกิต ตามความเหมาะสมแลวแตกรณี 

42.4 นักศึกษาท่ีลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระแลว ไดรับการประเมินผลความกาวหนาเปน 

S เทากับ 0 (ศูนย) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ควรพิจารณาหาสาเหตุ ซึ่งอาจใหนักศึกษาผูน้ันไดรับการพิจารณาใหเปลี่ยน

หัวขอเร่ืองวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระหรือเปลี่ยนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ หรืออ่ืนๆแลวแตกรณี และ

ประธานหลักสูตรตองรายงานสาเหตุและผลการพิจารณาตอคณบดีเพ่ือหาขอยุติ 

ขอ 43 ในกรณีท่ีนักศึกษาไดรับอนุมัติให เปลี่ยนหัวขอวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ซึ่งมีผลตอการ

เปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของเน้ือหาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ  ใหอาจารยท่ีปรึกษาประเมินจํานวนหนวยกิตจากหัวขอ

เดิม ท่ีสามารถนําไปใชกับหัวขอใหมได แตตองไมเกินจํานวนหนวยกิตท่ีผานในหัวขอเดิม ท้ังน้ีใหนับจํานวนหนวยกิต ดังกลาว 

เปนจํานวนหนวยกิตท่ีผานไดสัญลักษณ S ซึ่งสามารถนํามานับเพ่ือสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได โดยตองไดรับอนุมัติจาก

คณบดีโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พรอมท้ังใหคณะแจงสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ภายใน 15 วัน และ

ใหบันทึกการเปลี่ยนแปลงในประวัติการศึกษา 

ขอ 44  การสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ 

44.1 การดําเนินการสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ตองสอบภายในเวลา 45 วัน หลังจากท่ี

นักศกึษาผานการประเมินผลความกาวหนาและไดสัญลักษณ S ครบตามจํานวนหนวยกิต รายวิชาวิทยานิพนธหรือการศึกษา

อิสระของหลักสูตรน้ันๆ  

ในการรายงานการประเมินผลความกาวหนาคร้ังสุดทายซึ่งนักศึกษาผานและไดสัญลักษณ S ครบ

ตามจํานวนหนวยกิตรายวิชาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของหลักสูตรน้ัน อาจารย ท่ีปรึกษาตองเสนอใหคณบดีแตงต้ัง

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ รวมท้ังใหเสนอวันท่ีจะทําการสอบไปพรอมกันดวย 

ในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการสอบไดภายใน 45 วัน ใหถือวา การไดสัญลักษณ S ในการ

ประเมินคร้ังสุดทายเปนโมฆะ 
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44.2 การสอบวิทยานิพนธ  

44.2.1ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูพิจารณาเสนอใหคณะแตงต้ังคณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศของ

บัณฑิตวิทยาลัย 

44.2.2 การสอบวิทยานิพนธ ตองเปนแบบเปด โดยการเปดใหผูสนใจเขารับฟงการนําเสนอและตอบคําถาม

ของผูเขาสอบได และคณะตองประกาศใหผูสนใจทราบกอนการสอบไมนอยกวา 7 วัน 

 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธมีอํานาจ ในการอนุญาตหรือไมอนุญาตใหผูเขาฟงถาม

หรือแสดงความเห็นท่ีเก่ียวของกับเน้ือหาของวิทยานิพนธ รวมท้ังการจํากัดเวลาการถาม และการควบคุมใหดําเนินการสอบเปนไป

โดยเรียบรอย 

44.2.3 ในวันสอบ จะตองมีคณะกรรมการสอบจํานวนไมนอยกวาตามท่ีกําหนด ตามประกาศของ

บัณฑิตวิทยาลัย จึงจะถือวาการสอบน้ันมีผลสมบูรณ  

 ถาคณะกรรมการสอบไมครบตามจํานวนดังกลาวขางตน ใหเลื่อนการสอบออกไป ในกรณีท่ี

จําเปนอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได  โดยใหคณะแตงต้ังซอมกรรมการ ท้ังน้ีจะตองกําหนดวันสอบคร้ังใหมใหมีเวลาพอสมควรแกการ

ท่ีกรรมการท่ีแตงต้ังซอมข้ึนใหม จะไดใชตรวจอานวิทยานิพนธได  

44.2.4 ผูประเมินผลการสอบตองเปนกรรมการสอบท่ีอยูรวมในวันสอบ การประเมินผลโดยใหนับ 

(คณะ) อาจารยท่ีปรึกษาเปน 1 อาจารยประจําหลักสูตรเปน 1 และผูทรงคุณวุฒิภายนอกเปน 1  และใหถือผลการประเมิน

ตามมติกรรมการจํานวนไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด 

44.3  การสอบการศึกษาอิสระ  

44.3.1 ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูพิจารณาเสนอใหคณะแตงต้ังคณะกรรมการสอบ

การศึกษาอิสระ ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศของ

บัณฑิตวิทยาลัย 

44.3.2 การสอบการศึกษาอิสระ ตองเปนแบบเปด โดยการเปดใหผูสนใจเขารับฟงการนําเสนอและ

ตอบคําถามของผูเขาสอบได และคณะตองประกาศใหผูสนใจทราบกอนการสอบไมนอยกวา 7 วัน 

คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระมีอํานาจ ในการอนุญาตหรือไมอนุญาตใหผูเขาฟงถาม

หรือแสดงความเห็นท่ีเกี่ยวของกับเน้ือหาของการศึกษาอิสระ รวมท้ังการจํากัดเวลาการถาม และการควบคุมใหดําเนินการสอบ

เปนไปโดยเรียบรอย 

44.3.3 ในวันสอบจะตองมีคณะกรรมการสอบจํานวนไมนอยกวาตามที่กําหนดตามประกาศ

ของบัณฑิตวิทยาลัย จึงจะถือวาการสอบน้ันมีผลสมบูรณ  ถาคณะกรรมการสอบไมครบตามจํานวนดังกลาวขางตน ใหเลื่อนการสอบ

ออกไป ในกรณีท่ีจําเปนอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได  โดยใหคณะแตงต้ังซอมกรรมการ ท้ังน้ีจะตองกําหนดวันสอบคร้ังใหมให

มีเวลาพอสมควรแกการท่ีกรรมการท่ีแตงต้ังซอมข้ึนใหม จะไดใชตรวจอานการศึกษาอิสระได  

44.3.4 ผูประเมินผลการสอบตองเปนกรรมการสอบทุกคน การประเมินผลโดยอาจารยท่ีปรึกษาและ

อาจารยท่ีปรึกษารวมใหนับคะแนนเปน 1 และใหถือผลการประเมินตามมติกรรมการจํานวนไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ

ท้ังหมด การสอบตามนัยน้ีจะสอบไดไมเกิน  2 คร้ัง 
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ขอ 45 การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ โดยใหเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย แบงเปน 4 

ระดับคือ 

Excellent    หมายความวา ผลการประเมินข้ันดีเย่ียม  

Good  หมายความวา ผลการประเมินข้ันดี  

Pass  หมายความวา ผลการประเมินข้ันผาน 

Fail  หมายความวา ผลการประเมินข้ันตก  

ขอ 46 ใหประธานคณะกรรมการสอบแจงผลการสอบเปนลายลักษณอักษรแกคณบดีและผูเขาสอบภายใน 5 วัน

ทําการถัดจากวันสอบ หากไมสามารถดําเนินการแจงผลไดภายในวันท่ีกําหนด ถือวาการสอบคร้ังน้ันเปนโมฆะ  

46.1 ในกรณีสอบผานแตตองมีการแกไขใหมีบันทึกประเด็นหรือรายการท่ีตองแกไข พรอมท้ังมีการอธิบาย

ช้ีแจงใหผูเขาสอบรับทราบ ท้ังน้ีผูเขาสอบตองแกไขใหแลวเสร็จ และคณะกรรมการสอบใหความเห็นชอบภายใน 45 วันนับจากวันสอบ 

หากไมสามารถดําเนินการไดทันตามกําหนดดังกลาวใหถือวาไมผานในการสอบคร้ังน้ัน ใหคณะกรรมการสอบรายงานผลข้ันสุดทาย

ตอคณบดี 

46.2 กรณีสอบไมผานคณะกรรมการตองสรุปสาเหตุหลักของการพิจารณาไมใหผาน โดยบันทึกเปนลาย

ลักษณอักษร รายงานตอคณบดีภายใน  3  วันทําการถัดจากวันสอบ ใหคณะแจงผลการสอบใหสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

ภายใน 15 วัน 

ขอ 47 หากนักศึกษาขาดสอบโดยไมมีเหตุสุดวิสัย ใหถือวาสอบไมผานในการสอบคร้ังน้ัน 

ขอ 48 ผูสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระคร้ังแรกไมผานตามขอ 46.2  มีสิทธิย่ืนขอสอบคร้ังท่ี 2 ไดภายใน 15 

วันหลังวันสอบ และตองสอบภายใน 60 วันหลังวันสอบ  

ในกรณีท่ีไมผานการสอบตามนัยแหงขอ 46.1 ใหย่ืนขอสอบคร้ังท่ี 2 ภายใน 15 วันหลังวันครบกําหนดการ

แกไข และตองสอบภายใน 60 วันหลังวันครบกําหนดการแกไข  

การขอสอบท้ัง 2 กรณี ตองเสียคาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียนสอบตามท่ีคณะกําหนด หากไมดําเนินการ

ตามกําหนดขางตน ใหพนสภาพการเปนนักศึกษา 

การใหโอกาสสอบคร้ังท่ี 2 น้ี ไมเปนเหตุใหไดรับการยกเวน หรือมิตองปฏิบัติตามระเบียบหรือ หลักเกณฑ

ท่ีกําหนดไวท่ีอ่ืนแตอยางใด 

ขอ 49 รูปแบบการพิมพ การสงเลม และลิขสิทธ์ิในวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระ 

49.1 รูปแบบการพิมพวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระใหเปนไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

49.2 นักศึกษาตองสงวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณตามจํานวนลักษณะและ

ระยะเวลาท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

49.3 ลิขสิทธ์ิหรือสิทธิบัตรในวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระเปนของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

นักศึกษาและ/หรืออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระเร่ืองน้ันๆ สามารถนําไปเผยแพรในเชิงวิชาการได แตการ

นําเน้ือหาหรือผลจากการศึกษาไปใชเพ่ือประโยชนอ่ืน ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

กรณีท่ีการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระไดรับทุนวิจัยท่ีมีขอผูกพันเก่ียวกับลิขสิทธ์ิหรือ

สิทธิบัตรโดยไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ใหดําเนินการตามขอผูกพันน้ันๆ 
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หมวดที่  9 

การสําเร็จการศึกษา 

ขอ 50 การสําเร็จการศึกษา 

ใหคณะกรรมการประจําคณะเปนผูอนุมัติการสําเร็จการศึกษา และใหถือวันท่ีไดรับอนุมัติน้ันเปนวันสําเร็จ

การศึกษา และนักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาไดตองมีคุณสมบัติตอไปน้ี 

50.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 

50.1.1 สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร 

50.1.2 ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตามหลักสูตร ไมตํ่ากวา 3.00 

50.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 

50.2.1 มีความรูภาษาอังกฤษผานเกณฑมาตรฐานตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย  

50.2.2 แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย โดย

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวน

หน่ึงของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพ  

50.2.3 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่า

กวา 3.00 พรอมท้ังเสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยา

นิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหน่ึงของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร

ระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพ หรือเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม (Proceedings) ท่ีได

มาตรฐาน 

50.2.4 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.00  

พรอมท้ังเสนอรายงานการศึกษาอิสระ และสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ และผลงาน

รายงานการศึกษาอิสระจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหน่ึงของผลงานไดรับการยอมรับให

ตีพิมพในวารสาร หรือเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท่ีท่ีมีรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม (Proceedings) ท่ีไดมาตรฐาน 

50.3 หลกัสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

50.3.1 ผานเกณฑการประเมินความรูความสามารถทางภาษาตางประเทศตามประกาศของบัณฑิต

วิทยาลัย 

50.3.2 สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)  

50.3.3 แบบ 1 เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการ

สอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหน่ึงของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการยอมรับให

ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ จํานวน 1 เร่ือง และวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพอีก 1 เร่ือง  

50.3.4 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตรไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.00 

พรอมท้ังเสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงาน

วิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพ 

ท้ังน้ี มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรอาจกําหนดเกณฑการสําเร็จการศึกษาท่ีไมตํ่ากวาขอ 50.2 หรือ ขอ 50.3 

แลวแตกรณีได 

ขอ 51 การขออนุมัติปริญญา 

51.1 นักศึกษาผูคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในแตละภาคการศึกษา ใหย่ืนคํารองแสดงความจํานงขอสําเร็จ

การศึกษาตอคณะลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนวันสิ้นภาคการศึกษาท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษาน้ัน 
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51.2 นักศึกษาท่ีจะไดรับการพิจารณาเสนอช่ือจากคณะเพ่ือขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย ตองมี

คุณสมบัติ ดังน้ี 

51.2.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาตามขอ 50 

51.2.2 ไมคางชําระคาธรรมเนียมตางๆ  หรือมีหน้ีสินกับมหาวิทยาลัยหรือคณะ 

51.2.3 เปนผูไมอยูในระหวางการดําเนินการทางวินัยนักศึกษา 

51.2.4 สงวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาอิสระและเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ท่ีจัดทําตามรูปแบบ

และจํานวนท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

51.2.5 การเสนอช่ือผูสําเร็จการศึกษาเพ่ือขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 52 ในกรณีท่ีมีเหตุผลท่ีจําเปนและสมควร มหาวิทยาลัยอาจพิจารณามิใหผูสําเร็จการศึกษาผูหน่ึง 

ผูใดเขารับพระราชทานปริญญาบัตรก็ได ท้ังน้ีใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 53 การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตร 

สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตรซึ่งไดอนุมัติแกผูสําเร็จ 

การศึกษาผูหน่ึงผูใดไปแลวตามกรณีดังตอไปน้ี 

53.1 ผูสําเร็จการศึกษาผูน้ัน ไมมีคุณสมบัติครบถวนตามนัยของคุณสมบัติผูมีสิทธิเขาศึกษาหรือผูสําเร็จ

การศึกษา ของหลักสูตรท่ีตนไดสําเร็จการศึกษา ตามขอ 21  หรือ ขอ 50  แหงระเบียบน้ี การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตร มีผลต้ังแต

วันท่ีสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรใหกับบุคคลน้ัน 

53.2 วิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ หรือผลงานทางวิชาการอ่ืนท่ีเปนองคประกอบสําคัญตอการสําเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตร ของผูสําเร็จการศึกษาผูน้ัน ลอกเลียนงานผูอ่ืน หรือดัดแปลงขอมูลท่ีไมเปนขอเท็จจริง  หรือปลอมแปลง

ผลงานวิจัย หรือมิไดกระทําดวยตนเอง การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตร ใหมีผลต้ังแตวันท่ีสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติ

ปริญญาหรือประกาศนียบัตรใหกับบุคคลน้ัน 

53.3  ผูสําเร็จการศึกษาผูน้ันไดกระทําการอันเปนท่ีเสื่อมเสียรายแรงตอมหาวิทยาลัย หรือตอศักดิ์ศรี

แหงปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่ตนไดรับ การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตรในกรณีนี้ ใหมีผลต้ังแตวันท่ีสภา

มหาวิทยาลัยมีมติเพิกถอน 

 

หมวดที ่10 

สถานภาพของนักศึกษา 

ขอ 54 การลาพักการศึกษาและการลาออกของนักศึกษา 

54.1 นักศึกษาผูประสงคจะลาพักการศกึษา ตองย่ืนคํารองตอคณะท่ีเก่ียวของ โดยผานการพิจารณาของอาจารยท่ี

ปรึกษาท่ัวไป หรืออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ และประธานหลักสูตร เพ่ือเสนอคณบดีพิจารณาอนุมัติ 

54.2 การลาพักการศึกษามี 2 ลักษณะ ดังน้ี 

54.2.1 การลาพักการศึกษาหลังจากไดลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาคการศึกษา ตามเวลาท่ี

ปฏิทินการศึกษาในแตละภาคการศึกษากําหนด และชําระคาธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาน้ันเรียบรอยแลว แต ภายหลัง 

มีความประสงคขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาน้ัน ตองย่ืนคํารองและไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา กอนการสอบ

ประจําภาคตามปฏิทินการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไมนอยกวา 2 สัปดาห ยกเวนกรณีท่ีมีสาเหตุสุดวิสัยหรือเจ็บปวยให

อยูในดุลยพินิจของคณะ  
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การลาพักการศึกษา ในกรณีท่ีไดลงทะเบียนรายวิชาแลว จะไดสัญลักษณ  W และนักศึกษา

ไมตองชําระคาธรรมเนียมการลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาน้ัน 

54.2.2 การลาพักการศึกษา กรณียังไมไดลงทะเบียนรายวิชา ใหย่ืนคํารองผานกระบวนการ 

หลังจากท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการศกึษา และย่ืนตามเวลาท่ีปฏิทินการศึกษากําหนด นักศกึษาตองชําระคาธรรมเนียมการลา

พักการศึกษา ในอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

54.3 การลาพักการศึกษาใหลาพักไดไมเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ ตลอดหลักสูตร การนับเวลาการลา

พักการศึกษา ใหนับรวมอยูในระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร ยกเวนนักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา เน่ืองจาก

ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ  

54.4  นักศึกษาใหมท่ีบัณฑิตวิทยาลัยรับเขาศึกษาในภาคการศึกษาแรก ไมมีสิทธิลาพักการศึกษา ยกเวน 

มีเหตุจําเปนสุดวิสัยหรือเจ็บปวย 

54.5  นักศึกษาผูประสงคจะลาออกจากการเปนนักศึกษา ตองย่ืนคํารองตอคณะท่ีเกี่ยวของโดยผานการ

พิจารณาของอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไปหรืออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ  ประธานหลักสูตร และคณบดีเพ่ือ

เสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ 

ขอ 55 การพนสภาพการเปนนักศึกษา 

นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาตอเมื่ออยูในกรณีใดกรณีหน่ึงดังตอไปน้ี 

55.1 ตาย 

55.2 ลาออกและไดรับอนุมัติแลว 

55.3 สําเร็จการศึกษา 

55.4   มหาวิทยาลัยสั่งใหออก อันเน่ืองมาจากการฝาฝนระเบียบการลงทะเบียนและการชําระคาธรรมเนียม

การศึกษา 

55.5   เรียนไดจํานวนหนวยกิตไมเกินก่ึงหน่ึงจากจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาท่ีมีคาคะแนนในหลักสูตร 

และไดคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากวา  2.50 

55.6 เรียนไดจํานวนหนวยกิตเกินก่ึงหน่ึงจากจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาท่ีมีคาคะแนนและได

คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากวา 2.75 

55.7 ไมมีความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ 2 ภาคการศึกษาติดตอกันโดย ได

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

การได สัญลักษณ S เปน  0 ติดตอกัน 2 ภาคการศึกษา 

55.8 สอบวิทยานิพนธ หรือสอบประมวลความรู หรือสอบการศึกษาอิสระ หรือสอบวัด คุณสมบัติคร้ังท่ี

สองไมผาน 

55.9 หลังการสอบวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ คร้ังท่ี 1 ไมผาน หากไม ดําเนินการและ/หรือสอบ

วิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระคร้ังท่ี 2 ตามระยะเวลาท่ีกําหนด  

55.10 ใชเวลาการศึกษาครบตามท่ีหลักสูตรกําหนดแลว 

55.11 นักศึกษาสามัญท่ีคงสภาพเปนนักศึกษาทดลองศึกษาเกินระยะเวลาท่ีกําหนด 

55.12 ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตความผิดท่ีเปนลหุโทษหรือความผิดอันได กระทําโดย

ประมาท 

55.13 ถูกลงโทษทางวินัยใหออกจากการเปนนักศึกษา 
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ขอ 56 การขอกลับเขาเปนนักศึกษา  

นักศกึษาท่ีพนสภาพการเปนนักศึกษาตามขอ 55.2  55.4 อาจขอสถานภาพการเปนนักศึกษาคืนได ท้ังน้ี 

ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

ขอ 57 หลักสูตรใหม หรือหลักสูตรปรับปรุงท่ีไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน กอนวันท่ี 11 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2559  ใหใชเกณฑมาตรฐานท่ีเก่ียวของกับหลักสูตร ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับ

บณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  ท้ังน้ีหลักสูตรตองไดรับการปรับปรุงและใชระเบียบน้ีภายใน 5 ป นับจากการปรับปรุงคร้ังสุดทาย 

หรือเปดสอนคร้ังแรกของหลักสูตรน้ันๆ แลวแตกรณี 

 

หมวดที่  11 

บทเฉพาะกาล 

ขอ 58 บรรดาประกาศ หรือคําสั่ง หรือหลักเกณฑอันเก่ียวของกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีอยูกอน

ระเบียบน้ีมีผลบังคับใช ใหยังคงมีผลบังคับใชตอไป จนกวาจะไดมีการปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามระเบียบน้ี  ท้ังน้ีตอง

ดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 180 วัน หลังวันประกาศใชระเบียบน้ี 

    

    ประกาศ  ณ  วันท่ี 5  มิถุนายน  พ.ศ.  2559 

 

(ลงช่ือ)      ณรงคชัย อัครเศรณี 

 (นายณรงคชัย อัครเศรณี) 

นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ภาคผนวก 5 

 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน  

(ฉบับที่ 23/2560) เร่ือง  

การเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนน 

ของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาจากการศึกษาในระบบ 
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ภาคผนวก 6 

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน  

วาดวย การลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 
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ภาคผนวก 7 

 

ประกาศมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 946/2550) 

เร่ือง แนวปฏิบัติในการขออุทธรณผลการสอบ 

วิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ 
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ภาคผนวก 8 

 

ตัวบงชี้ผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน  

และเกณฑประเมินประจําป  
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ตัวบงช้ีผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  

เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑการประเมินประจําป 

ตัวบงช้ีและเปาหมาย 
ปการศึกษาท่ี 

1 2 3 4 5 
1.   อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน 

ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2.   มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

X X X X X 

3.   มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตาม

แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุก

รายวิชา 

X X X X X 

4.   จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ

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

สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5.   จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง

สิ้นสุดปการศึกษา 

X X X X X 

6.   มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ีกําหนด ในมคอ.3 

และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

X X X X X 

7.   มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผล

การเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 

 X X X X 

8.   อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการ

สอน 

X X X X X 

9.   อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ

หน่ึงคร้ัง 

X X X X X 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหม ท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย

ไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 X X X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

  X X X 

รวมตัวบงช้ี (ขอ) ในแตละป 9 11 12 12 12 

ตัวบงช้ีบังคับ (ขอท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบงช้ีตองผานรวม (ขอ) 9 11 12 12 12 

เกณฑการประเมิน: หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ตองผานเกณฑประเมินดังน้ี ตัวบงชี้บังคับ (ตัวบงชี้ท่ี 1-5) มี
ผลดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย และมีจํานวนตัวบงชี้ท่ีมีผลดําเนินการบรรลุเปาหมาย ไมนอยกวา 80 % ของตัวบงชี้รวม โดย
พิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้บังคับและตัวบงชี้รวมในแตละป 
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ภาคผนวก 9 

 

รายงานผลการประเมินหลักสูตรหรือรายงานผลการศึกษา 

ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย  

(กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
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รายงานผลการตรวจประเมินผลคุณภาพภายใน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาจุลชีววิทยา  

(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559) ประจําปการศึกษา 2561 

 

สวนท่ี 1  บทสรุปผูบริหารและสรุปผลการประเมินในภาพรวม 

จุดเดน 

1.  คณาจารยมีความเขมแข็งดานวิชาการ และมีผลงานเปนทียอมรับในวงวิชาการ 

2.  มีระบบและกลไกท่ีดีในการพัฒนาและสงเสริมอาจารยประจําหลักสูตรท้ังในดานการบริหารหลักสูตรและการขอ

ตําแหนงวิชาการท่ีสูงข้ึน  

3.  มีการแลกเปลี่ยนอาจารยและนักศึกษาภายใตความรวมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัย Tottori โดยเร่ิมจาก

ระดับปริญญาตรี จนสามารถพัฒนาโครงการไปสูระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งทําใหหลักสูตรไดพัฒนาความเขมแข็ง

ทางดานวิชาการและวิจัยเพ่ิมข้ึน 

4.  หลักสูตรมีระบบกํากับติดตามการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาผานการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สาขาจุล

ชีววิทยา ซึ่งหากมีหลักฐานเชิงประจักษท่ีเดนชัดวานักศึกษาสามารถจบการศึกษาโดยใชเวลาเรียนเฉลี่ยเร็วข้ึน

กวาเดิม จะนําไปสูการเปนแนวปฏิบัติท่ีดี 

5.  มีการบริหารจัดการและแกไขปญหาในดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีชัดเจน 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

1.  ในการเตรียมความพรอมดานวิชาการกอนเขาศึกษา หลักสูตรควรนําผลการสอบสัมภาษณโดยเฉพาะความรูพ้ืนฐาน

ทางจุลชีววิทยาของผูเรียนแตละคนมาวิเคราะห เพ่ือสงเสริมพ้ืนฐานทางวิชาการใหเหมาะสมในแตละคน และ

ปองกันการตกออกจากความรูพ้ืนฐานท่ีไมพรอมในการเรียนตอ 
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สวนท่ี 2 สรุปผลการประเมินคะแนนในภาพรวม 

ตัวช้ีวัด IPO 
คะแนน 

หมายเหตุ 
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน 

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

1 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. 

  ผาน ผาน   

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 

2 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

O 3.98 3.98  

3 2.2 ปริญญาโท ผลงานของนักศึกษาและ

ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท

ท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

O 5.00 5.00   

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 

4 3.1 การรับนักศึกษา I 3.00 3.00   

5 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา I 3.00 3.00   

6 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา I 3.00 3.00   

องคประกอบที่ 4 อาจารย 

7 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย I 3.00 3.00   

8 4.2 คุณภาพอาจารย I 5.00 5.00   

    รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

  5.00 5.00   

    รอยละอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ี

ดํารงตําแหนงวิชาการ 

  5.00 5.00   

    ผลงานวิชาการของอาจารย

ผูรับผิดชอบ 

  5.00 5.00   

9 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย I 3.00 3.00   

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

10 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร I 3.00 2.00   

11 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน 

P 3.00 3.00   

12 5.3 การประเมินผูเรียน P 3.00 3.00   

13 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ 

P 5.00 5.00   
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ตัวช้ีวัด IPO 
คะแนน 

หมายเหตุ 
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

14 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู P 3.00 3.00   

คะแนนเฉลี่ย (องคประกอบ 2-6)   3.54 3.46   

ระดับคุณภาพ 

คะแนนระดับหลักสูตร = 0  หมายถึง หลักสูตรไมไดมาตรฐาน 

คะแนนระดับหลักสูตร = 0.01-5.00 หมายถึง หลักสูตรเปนไปตามมาตรฐานและมีระดับคุณภาพตามคะแนนท่ีได ดังน้ี 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

0.01-2.00 นอย 

2.01-3.00 ปานกลาง 

3.01-4.00 ดี 

4.01-5.00 ดีมาก 
 

  

สวนท่ี 3 ผลการประเมินรายองคประกอบ (องคประกอบท่ี 2-6)  

องคประกอบ จุดเดนและโอกาสในการพัฒนารายองคประกอบ 

องคประกอบที่ 2  

บัณฑิต 

จุดเดนในภาพรวม 

1.   บัณฑิตมีผลงานท่ีสูงกวาเกณฑการสําเร็จการศึกษา 

2.   บัณฑิตมีความรูความสามารถทางวิชาการเปนท่ียอมรับ 

โอกาสในการพฒันาในภาพรวม 

1.   จากผลการประเมินบัณฑิตรายองคประกอบ หลักสูตรควรเพ่ิมกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี

เนนการคิดวิเคราะห แกปญหา เพ่ือสงเสริมทักษะดานปญญาใหกับนักศึกษา 

องคประกอบที่ 3 

นักศึกษา 

จุดเดนในภาพรวม 

1.   จํานวนนักศึกษาท่ีรับเขาในหลักสูตรมีแนวโนมท่ีมากข้ึน 

2.   มีระบบกํากับติดตามความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธท่ีดี 

3.   หลักสูตรมีการปรับปรุงโดยวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอการรับเขานักศึกษา ทําใหแนวโนมการ

รับเขาเพ่ิมข้ึน 

โอกาสในการพฒันารายตัวช้ีวัด  

3.1 การรับนักศึกษา 

นอกเหนือจากกิจกรรมเตรียมความพรอมท่ีจัดใหกับนักศึกษาทุกคนแลว ควรสอบถามถึง

ความตองการของนักศึกษาแตละคน เพ่ือเตรียมความพรอมใหเหมาะกับแตละคน ซึ่งอาจไม

จําเปนตองจัดเปนโครงการใหม/กิจกรรมใหมของหลักสูตร แตเปนการเขาไปรวมในกิจกรรม

ท่ีมีอยูแลวในหลักสูตร 
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องคประกอบ จุดเดนและโอกาสในการพัฒนารายองคประกอบ 

องคประกอบที่ 3 

นักศึกษา 

3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ควรมีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสงเสริมทักษะดานปญญา (คิด วิเคราะห แกปญหา) 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

ควรมีแผน กลไก เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาไดตามแผนการศึกษาหรือ

ใกลเคียงกับแผนการศึกษา  

องคประกอบที่ 4 

อาจารย 

จุดเดนในภาพรวม 

1.   อาจารยในหลักสูตรมีคุณภาพสูง มีผลงานวิชาการท่ีเปนท่ียอมรับจํานวนมาก 

2.   หลักสูตรสงเสริมใหอาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน  

โอกาสในการพฒันารายตัวช้ีวัด 

4.1 คุณภาพอาจารย 

ควรมีระบบ กลไก ท่ีชวยสงเสริมใหอาจารยมีผลงานวิจัยอยางตอเน่ืองทุกป 

องคประกอบที่ 5 

หลักสูตร การเรียน

การสอน การ

ประเมินผูเรียน 

จุดเดนในภาพรวม 

มีการวิเคราะห ประเมิน เพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนา ทําให

นักศึกษาผานดวยผลการสอบท่ีดีข้ึน 

โอกาสในการพฒันารายตัวช้ีวัด 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย โดยอาจเพ่ิมเน้ือหา/หัวขอ ในรายวิชาท่ีมีอยู โดยอาจ

เปนเทคนิควิธีการใหมๆ ท่ีใชในการศึกษา/วิจัย ทางจุลชีววิทยา หรือ อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

องคประกอบที่ 6 

สิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู 

จุดเดน 

หลักสูตรมีการประชุมเพ่ือปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู และมอบหมายหนาท่ี ความ

รับผิดชอบในการดําเนินการแตละเร่ืองอยางชัดเจน หากมีระบบประเมินการปรับปรุงในแต

ละดานอยางชัดเจน จะทําใหการดําเนินการของหลักสูตรในดานน้ีดีข้ึน 

โอกาสในการพฒันา 

ควรมีการประเมินความพึงพอใจของการดําเนินการในแตละเร่ือง เพ่ือการพัฒนาในปถัดไป 

 

  



 

-134- 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 10 

 

ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวาง 

หลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
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ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หมายเหตุ 

1. จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 

               ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

1. จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 

               ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

เหมือนเดิม 

   

2. โครงสรางหลกัสูตร 

แผน ก แบบ ก 1 

2. โครงสรางหลกัสูตร 

แผนก แบบ ก 1 

 

หมวดวิชาบังคับ 2 หนวยกิต หมวดวิชาบังคับ 2 หนวยกิต จํ า น ว น ห น ว ย กิ ต รว ม  แ ล ะ

โค ร ง ส ร า ง ข อ งห ลั ก สู ต ร ใ น

แผนการเรียนทั้ง 2 แบบ คือ 

(1) แผน ก แบบ ก 1 

(2) แผน ก แบบ ก 2 

เหมือนเดิม ไมมีการเปลี่ยนแปลง 

 (ไมนับหนวยกิต) SU  (ไมนับหนวยกิต) SU 

วิทยานิพนธ 36 หนวยกิต วิทยานิพนธ 36 หนวยกิต 

รวม 36 หนวยกิต รวม 36 หนวยกิต 
  

แผน ก แบบ ก 2 แผนก แบบ ก 2 

หมวดวิชาบังคับ 12 หนวยกิต หมวดวิชาบังคับ 12 หนวยกิต 

หมวดวิชาเลือกไมนอยกวา 9 หนวยกิต หมวดวิชาเลือกไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

วิทยานิพนธ 15 หนวยกิต วิทยานิพนธ 15 หนวยกิต 

รวม 36 หนวยกิต รวม 36 หนวยกิต 
   

3. รายวิชา 

แผน ก แบบ ก 1 

3. รายวิชา 

แผน ก แบบ ก 1 

 

หมวดวิชาบังคับ                    ไมนับหนวยกิต (SU) หมวดวิชาบังคับ           ไมนับหนวยกิต (SU)  

 **SC 757 891  สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1 1(1-0-2) 327 891 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1 1(1-0-2) รายวิชาเดิมที่เปลี่ยนรหัสวิชา มี

การนําเสนอสัมมนาในรูปแบบ

ภาษาอังกฤษ 

 **SC 757 892 สัมมนาทางจลุชีววิทยา 2   1(1-0-2) 327 892 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 2   1(1-0-2) ปรับปรุงใหมและเปลี่ยนรหัสวิชา 

เพ่ือใหมีการนําเสนอสัมมนาและ

ตอบคําถามในรูปแบบภาษา 

อังกฤษ  
   

แผน ก แบบ ก 2 แผน ก แบบ ก 2  

หมวดวิชาบังคับ 12 หนวยกิต หมวดวิชาบังคับ 12 หนวยกิต  

 **SC 757 101 จุลชีววิทยาขั้นสูง 2(2-0-4) 327 717 จุลชีววิทยาขั้นสูง 2(2-0-4) รายวิชาเดิมที่เปลี่ยนรหัสวิชา 

 **SC 757 102 จุลชีววิทยาประยุกตขั้นสูง    2(2-0-4) 327 718 จุลชีววิทยาประยุกตขั้นสูง    2(2-0-4) รายวิชาเดิมที่เปลี่ยนรหัสวิชา 

 **SC 757 107 การใชเคร่ืองมือหรับจุล

ชีววิทยาขั้นสูง 

2(1-3-3) 327 775 การใชเคร่ืองมือสําหรับ       

จุลชีววิทยาขั้นสูง 

2(1-3-5) รายวิชาเดิมที่เปลี่ยนรหัสวิชา 

 **SC 757 201 จุลชีววิทยาระดับโมเลกุล     2(2-0-4) 327 721 จุลชีววิทยาระดับโมเลกุล     2(2-0-4) รายวิชาเดิมที่เปลี่ยนรหัสวิชา 

 **SC 757 702 ระเบียบวิธีวิจัยทางจุล

ชีววิทยา 

2(1-3-3) 327 772 ระเบียบวิธีวิจยัทาง          

จุลชีววิทยา 

2(1-3-5) รายวิชาเดิมที่เปลี่ยนรหัสวิชา 

 **SC 757 891 สัมมนาทางจลุชีววิทยา 1    1(1-0-2) 327 891 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1    1(1-0-2) รายวิชาเดิมที่เปลี่ยนรหัสวิชา 
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 **SC 757 892 สัมมนาทางจลุชีววิทยา 2    1(1-0-2) 327 892 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 2    1(1-0-2) ปรับปรุงใหมและเปลี่ยนรหัสวิชา 

เพ่ือใหมีการนําเสนอสัมมนาและ

ตอบคําถามในรูปแบบภาษา 

อังกฤษ 
   

หมวดวิชาเลือกไมนอยกวา 9 หนวยกิต หมวดวิชาเลือกไมนอยกวา 9 หนวยกิต 
 

 **SC 757 103 วิทยาเช้ือราขั้นสูง 2(2-0-4) 327 714 วิทยาเช้ือราขั้นสูง             2(2-0-4) รายวิชาเดิมที่เปลี่ยนรหัสวิชา 

 **SC 757 104 วิทยาแบคทีเรียขั้นสูง 2(2-0-4) 327 715 วิทยาแบคทีเรียขั้นสูง         2(2-0-4) ปรับปรุงใหมและเปลี่ยนรหัสวิชา 

เพ่ือปรับปรุงเน้ือหาใหเหมาะสม  

 **SC 757 105 วิทยาไวรัส และวิทยา

ภูมิคุมกันขั้นสูง 

2(2-0-4) 327 716 วิทยาไวรัส และวิทยา              

ภูมิคุมกันขั้นสูง             

2(2-0-4) รายวิชาเดิมที่เปลี่ยนรหัสวิชา 

   *SC 757 108 มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ 

และความปลอดภยัหอง 

ปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา                  

2(2-0-4) -  รายวิชาใหม 

 

 **SC 757 301 เอนไซมจากจุลินทรียขั้นสูง 3(2-3-5) 327 831 เอนไซมจากจุลินทรียขั้นสูง                         3(2-3-5) รายวิชาเดิมที่เปลี่ยนรหัสวิชา 

 **SC 757 302 วิศวกรรมโปรตีน 3(3-0-6) 327 872 วิศวกรรมโปรตีน             3(3-0-6) รายวิชาเดิมที่เปลี่ยนรหัสวิชา 

 **SC 757 303 จุลชีววิทยาทางความ

ปลอดภัยดานอาหาร 

3(3-0-6) 327 733 จุลชีววิทยาทางความ

ปลอดภัยดานอาหาร      

3(3-0-6) รายวิชาเดิมที่เปลี่ยนรหัสวิชา 

 **SC 757 304 เทคโนโลยีการหมักจาก

จุลินทรีย 

3(3-0-6) 327 734 เทคโนโลยีการหมักจาก             

จุลินทรีย 

3(3-0-6) รายวิชาเดิมที่เปลี่ยนรหัสวิชา 

 **SC 757 305 เทคโนโลยีเช้ือเพลิงชีวภาพ

จากจุลินทรียขั้นสูง 

2(2-0-4) 327 735 เทคโนโลยีเช้ือเพลิงชีวภาพ

จากจุลินทรียขั้นสูง 

2(2-0-4) รายวิชาเดิมที่เปลี่ยนรหัสวิชา 

-  327 736 จุลชีววิทยาประยุกต              

และเทคโนโลยีชีวภาพ 

2(2-0-4) นําออกจากหลักสูตร 

 **SC 757 401 เช้ือราไมคอรไรซา 3(3-0-6) 327 841 เช้ือราไมคอรไรซา 3(3-0-6) รายวิชาเดิมที่เปลี่ยนรหัสวิชา 

 **SC 757 501 จุลชีววิทยาดานสิ่งแวดลอม

ขั้นสูง 

3(3-0-6) 327 751 จุลชีววิทยาดานสิ่งแวดลอม 

ขั้นสูง 

3(3-0-6) ปรับปรุงใหมและเปลี่ยนรหัสวิชา 

เพ่ือปรับปรุงเน้ือหาใหเหมาะสม 

 **SC 757 703 หัวขอปจจุบันทาง          

จุลชีววิทยา 

1(1-0-2) 327 773 หัวขอเร่ืองปจจุบันทาง               

จุลชีววิทยา 

1(1-0-2) รายวิชาเดิมที่เปลี่ยนรหัสวิชา 

 **SC 757 995 ปญหาพิเศษทางจุลชีววิทยา 1(0-3-2) 327 774 ปญหาพิเศษทางจุลชีวิทยา  1(0-3-2) รายวิชาเดิมที่เปลี่ยนรหัสวิชา 
   

4. วิทยานิพนธ 15-36 หนวยกิต 4. วิทยานิพนธ 15-36 หนวยกิต  

แผน ก แบบ ก 1   แผน ก แบบ ก 1    

  **SC 757 898 วิทยานิพนธ 36 หนวยกิต 327 898  วิทยานิพนธ               36 หนวยกิต รายวิชาเดิมที่เปลี่ยนรหัสวิชา 
   

แผน ก แบบ ก 2   แผน ก แบบ ก 2    

  **SC 757 899 วิทยานิพนธ               15 หนวยกิต 327 899 วิทยานิพนธ                15 หนวยกิต รายวิชาเดิมที่เปลี่ยนรหัสวิชา 
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5.เกณฑการสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร 5.เกณฑการสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร  

แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 1  

เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลา ขั้น

สุดทาย โดยคณะกรรมการที่ สถาบันอุดมศึกษาน้ัน

แตงต้ัง และตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 

สํ า ห รับ ผ ล ง า น วิ ท ย า นิพนธ ห รื อ ส ว นห น่ึ ง ข อ ง 

วิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับ

การยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติที่มี

คุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง 

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ และอยูในฐาน Scopus 

หรือ ISI 

จะตองมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร หรือไดรับ

การตอบรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการในระดับ

นานาชาติที่อยูในฐาน Scopus จํานวน 1 เร่ือง 

เปลี่ยนเกณฑ 

   

แผน ก แบบ ก 2 แผน ก แบบ ก 2  

ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดย

จะตองไดระดับคะแนนเฉี่ลยไมตํ่ากวา 3.00 จากระบบ 

4 ระ ดับ คะแนนห รือ เที ย บ เท า  พร อ มทั้ ง เ ส นอ

วิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย 

โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษาน้ันแตงต้ัง และ

ตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขา รับฟงได ผลงาน

วิทยานิพนธหรือสวนหน่ึงของวิทยานิพนธตองไดรับการ

ตีพิมพหรืออยางนอยได รับการยอมรับให ตีพิมพใน

วารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตาม

ประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑ

การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร

ผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการ

โดยบทความทีนํ่าเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับ

การตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 

(Proceedings) ดังกลาว 

จะตองมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร หรือไดรับ

การตอบรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทาง

วิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงาน

การประชุม จํานวน 1 เร่ือง 

เปลี่ยนเกณฑ 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาใหม 

 ** หมายถึง รายวิชาที่เปลีย่นแปลงใหม 
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