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สารบัญ 

 
เรื่อง             หน้า 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1) รหัสและชื่อหลักสูตร 1 
2) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 
3) วิชาเอก (ถ้ามี)   1 
4) จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 1 
5) รูปแบบของหลักสูตร 1 
6) สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสตูร 2 
7) ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 2 
8) อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 2 
9) ชื่อ นามสกลุ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวฒุกิารศึกษาของ 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 3 
10) สถานที่จดัการเรียนการสอน 4 
11) สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเปน็ต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสตูร 4 
12) ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตร/กระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรในคร้ังนี ้
 และความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 6 
13) ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กบัหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของสถาบนั 8 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสตูร 
1) ปรัชญา ความส าคัญ / หลักการและเหตุผล และวตัถุประสงค์ของหลักสูตร 9 
2) แผนพัฒนาปรับปรุง 10 

หมวดที่ 3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 
1) ระบบการจัดการศึกษา 12 
2) การด าเนินการหลักสูตร 12 
3) หลักสูตรและอาจารยผ์ู้สอน 14 
4) องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 32 
5) ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจยั 32 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1) การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 34 
2) ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานดา้นผลลัพธ์ของผู้เรียน 
 ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  พ.ศ. 2561 35 
3) ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
 อุดมศึกษาแห่งชาติ   35 
4) ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วิธีการสอน  และกลยุทธ์/วิธีการวัด  
 และการประเมินผล 38 

 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 



สารบัญ (ต่อ) 

เรื่อง   หน้า 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

5) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดบัหลักสูตร (PLOs) สู่รายวชิา
(Curriculum Mapping) 39 

6) ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 41 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนกัศึกษา 

1) กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 42 
2) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 42 
3) เกณฑการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 42 
4) การอุทธรณ์ของนักศึกษา 43 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
1) การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 44 
2) การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 44 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1) การก ากับมาตรฐาน 45 
2) บัณฑิต 47 
3) นักศึกษา 47 
4) คณาจารย์ 48 
5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 49 
6) สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ 50 
7) ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 50 

หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรงุการด าเนินการของหลักสูตร 
1) การประเมินประสิทธิผลของการสอน 52 
2) การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 52 
3) การประเมินผลการด าเนนิงานตามรายละเอียดหลักสูตร 53 
4) การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 53 

ภาคผนวก ก 
ก-1 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสตูรปรับปรุง 54 
ก-2 ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวฒุิกับ 

การด าเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 61 
ภาคผนวก ข 

ข-1 ภาระงานสอนและผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร  70 

(2) 



สารบัญ (ต่อ) 

เรื่อง             หน้า 
ภาคผนวก ค 

ค-1 การด าเนินการตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) 83 
ค-2 ข้อมูลรายวิชาทีจ่ัดการศึกษาเชงิบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WiL) 91 
ค-3 แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร 

ที่สะท้อนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning)  92 
ค-4 ข้อมูลชุดวิชา (Moduule) ในหลักสูตร  96 

ภาคผนวก ง 
ง-1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 97 
ง-2 ส าเนาค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ 112 

(3) 
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 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
1.1 รหัสหลักสูตร
1.2 ชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

Master of Science Program in Biotechnology (International Program) 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

   ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชวีภาพ) 
Master of Science (Biotechnology) 

 ชื่อย่อ วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
M.Sc. (Biotechnology) 

3. วิชาเอก (ถ้ามี) ไม่มี 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
1) แผน ก 1 ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต 
2) แผน ก 2 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ

หลักสูตรปริญญาโท 
5.2 ภาษาที่ใช้ 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ 
การรับเข้าศึกษา 
 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ  

5.4  ความร่วมมือกับหน่วยงานและ/หรือสถาบันอ่ืน 
 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
 เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น 



2 

        ชื่อสถาบันภายนอกประเทศ ได้รับความร่วมมือจาก Hokkaido University, Ritsumeikan 
University, Kyoto Institute of Technology, Okayama University, Wageningen University, University 
of Hawaii at Manoa, University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Toyama 
Prefectural University 

     ชื่อสถาบันภายในประเทศ ได้รบัความร่วมมือจากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยทักษิณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

     รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน แลกเปลี่ยนนักศึกษาและท าวิจัยร่วมกัน 
การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
      หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564         ก าหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 2 

 (เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564)  ปีการศึกษา 2564 
โดยพัฒนามาจากหลักสูตรที่เริ่มเปิดครั้งแรกคือ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ 

(นานาชาติ) หลักสูตรใหม่  พ. ศ. 2547 
และปรับปรุงมาจากหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ (นานาชาติ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ. ศ. 2560 
 เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี พ. ศ. 2547 
  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 
      24(5/2564)  เมื่อวันที่ 14  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564           
  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 421(4/2564) 

เมื่อวันที่ 17 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
      หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา

1) นักวิชาการ/นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพในสถาบันวิจัยของหน่วยงานของรัฐ
และเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ

2) พนักงานฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพในโรงงานอุตสาหกรรม
3) ครู/อาจารย์ในสถาบันการศึกษาที่สอนในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพและสาขาท่ีเกี่ยวข้อง
4) ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ/ที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ที ่

เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่ง
ทาง 

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

ระดับ 
การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ 
ปีท่ีส าเร็จ 
การศึกษา 

ชื่อ 
หลักสูตร 

สาขา 
วิชา 

ชื่อสถาบัน 

1  รศ. นางปิยะรัตน์ บุญแสวง ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2545 
2537 
2534 

Ph.D. 
วท.ม. 
วท.บ. 

Chemical Engineering 
เทคโนโลยชีีวภาพ 
เทคโนโลยทีางอาหารและ
เทคโนโลยชีีวภาพ 

Texas A&M U., U.S.A. 
จุฬาลงกรณ์ฯ 
จุฬาลงกรณ์ฯ 

2  ผศ. นายวิริยะ ดวงสุวรรณ ปรญิญาเอก 

ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2553 

2544 
2537 

Ph.D. 

วศ.ม. 
วศ.บ. 

Chemical and Process 
Engineering 
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

U. of Surrey, U.K. 

ม.สงขลานครินทร ์
ม.สงขลานครินทร ์

3  ผศ. นางสาวอัจฉรา ธรรมรัตน ์ ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2555 

2551 
2548 

Ph.D. 

วท.ม. 
วท.บ. 

Materials and Life 
Science 
เทคโนโลยชีีวภาพ 
ชีววิทยา 

Kyoto Institute of 
Technology, Japan 
ม.สงขลานครินทร ์
ม.สงขลานครินทร ์
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน   
  ในสถานที่ตัง้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
ปัจจุบันประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มประเทศอาเซียนที่เข้าร่วม “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(ASEAN Economic Community, AEC)” ท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรระหว่างประเทศสมาชิก    
เช่น แรงงาน บุคลากร และนักศึกษา รวมทั้งความรู้และเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ
และเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน ประกอบกับในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจของประเทศไทยขยายตัว
ช้า ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศยังมีรายได้น้อย ส่งผลให้ประเทศไทยยังคงติดกับดักรายได้ปานกลางมา
อย่างยาวนาน จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ระบุสถานการณ์
การพัฒนาทางเศรษฐกิจในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่11 ว่าประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็น
ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) อย่างไรก็ตาม การพัฒนาประเทศไทย
ไปสู่ Thailand 4.0 ต้องก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ อาทิ ปัญหาทรัพยากรเสื่อมโทรม ขยะล้นเมือง 
โลกร้อน รวมถึงรายได้เกษตรกรที่ไม่เพ่ิมขึ้น รัฐบาลจึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์การขับคลื่อนประเทศไทย
ด้วย BCG Economy Model ซึ่งเป็นโมเดลเศรษฐกิจใหม่ โดยเป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจแบบใหม่    
ที่จะมาต่อยอดโมเดลเดิมที่รัฐบาลก าลังพยายามผลักดันอยู่  

BCG Economy Model เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตแบบ        
ก้าวกระโดด กระจายโอกาส กระจายรายได้ และน าความมั่งคั่งไปสู่ชุมชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง             
น าพาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศรายได้สูง ตลอดจนมีการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมท่ียั่งยืน โดยมีการตั้งเป้าว่าภายใน 5 ปี จะช่วยเพิ่ม GDP ของประเทศเป็น 4.3 ล้านล้าน
บาท ช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยให้สมบูรณ์ รวมถึงจะท าให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมาย        
การพัฒนาที่ยั่ งยืน (Sustainable Development Goals :  SDGs) ขององค์การสหประชาชาติด้วย         
โดยโมเดล BCG ประกอบด้วยเศรษฐกิจหลัก 3 ด้าน ที่ต้องขับเคลื่อนไปพร้อม ๆ กัน คือ B = Bio 
Economy (ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ) เป็นการน าความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาพัฒนาต่อยอดจาก
ฐานความเข้มแข็งเดิม คือ ทรัพยากรชีวภาพ และผลิตผลทางการเกษตร เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้า 
เชื่อมโยงกับ C = Circular Economy (ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน) เป็นการน าทรัพยากรมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าที่สุด ที่ส าคัญคือการมุ่งไปที่ zero waste หรือการลดปริมาณของเสียให้น้อยลง
หรือเท่ากับศูนย์ ด้วยการปรับกระบวนการผลิต และทั้ง 2 ระบบเศรษฐกิจนี้อยู่ภายใต้ G = Green 
Economy (ระบบเศรษฐกิจสีเขียว) มุ่งเน้นการลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะความยั่งยืนด้าน
สิ่งแวดล้อม  

จากกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย (พ.ศ. 2555-2564) ที่มีนโยบายชัดเจน
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมจากอุตสาหกรรมเคมีไปสู่การเป็นอุตสาหกรรมชีวภาพ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่
สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากประเทศไทยมีความพร้อมด้านวัตถุดิบจากการเกษตรและ
ทรัพยากรชีวภาพที่หลากหลาย ร่วมกับการขับเคลื่อน BCG Economy Model ของรัฐบาล ท าให้สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นเพราะเป็นสาขาวิชาหนึ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมชีวภาพของประเทศ เนื่องจากเป็นสาขาที่มีการน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 
และเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบจากการเกษตรและทรัพยากรชีวภาพ    
เพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ  หรือเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตทางชีวภาพที่มีประโยชน์         
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ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นการน าความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ในการพัฒนาและ
แก้ปัญหาต่างๆ ในระบบการผลิตภาคอุตสาหกรรม และการพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ เศรษฐกิจและสังคม 
รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ด้านอาหารและการเกษตร ด้านการแพทย์ และด้านสิ่งแวดล้อม 
นอกจากนี้ปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมและการขนส่งค่อนข้างสูง      
โดยเชื้อเพลิงดังกล่าวส่วนใหญ่แล้วต้องน าเข้ามาจากต่างประเทศท าให้ประเทศไทยประสบปัญหาเกี่ยวกับ
ความเสียเปรียบด้านพลังงาน การพิจารณาหาแหล่งพลังงานใหม่ ๆ จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญและได้รับการผลักดัน
จากหลายๆ ฝ่ายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพใหม่ๆ เพ่ือผลิตพลังงานทางเลือก        
ที่หลากหลาย อีกทั้งการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือส่งเสริมการขับเคลื่อน
โมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ทั้งระบบเศรษฐกิจชีวภาพที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า ระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียนค านึงถึงการน าวัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และระบบเศรษฐกิจสีเขียว  
ทีมุ่่งแก้ไขปัญหามลพิษเพ่ือลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน  
   

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
เดิมประเทศไทยมีโครงสร้างสังคมและเศรษฐกิจแบบพ่ึงพาเกษตรกรรมเป็นหลัก มีสัดส่วนประชากรใน

ภาคเกษตรกรรมเป็นจ านวนมาก แต่ประสิทธิภาพการผลิตอยู่ในระดับต่ า ต้นทุนการผลิตสูง มีการใช้ปัจจัย
การผลิตอย่างไม่เหมาะสม รวมทั้งมีการแข่งขันและการกีดกันทางการค้าเพ่ิมมากขึ้นในรูปแบบของการ
ก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้า รวมทั้งมาตรการเพ่ือปกป้องสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ 
นอกจากนี้ยังขาดการวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือน ามาใช้ในภาคเกษตรกรรม ท าให้มี
การก าหนดยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) โดยมุ่งส่งเสริมจุดแข็งและแก้ไข
จุดอ่อนให้เอ้ือต่อการพัฒนาภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมในระยะยาว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตรกรรมและ
ภาคอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและยั่งยืน ตลอดจนพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ นอกจากนี้ยังมี การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างสังคมไทยที่กลายเป็นสังคมผู้สูงวัยอย่างรวดเร็ว โดยคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2567 ประเทศไทยจะมี
จ านวนผู้สูงอายุประมาณร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมดของประเทศ  ส่งผลท าให้สัดส่วนของประชากรวัย
ท างานลดลงอย่างรวดเร็ว ในจ านวนนี้รวมถึงแรงงานที่มีฝีมือและมีความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบกับองค์ความรู้พ้ืนฐานในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ
ไทยยังไม่เพียงพอที่จะเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศที่พัฒนาแล้ว  

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้ยึดกรอบแนวคิดและหลักการ
ในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  (1) การน้อมน าและประยุกต์ ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                        
(2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ 
และ (4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อีกทั้งรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาได้
พยายามผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ที่เร่งให้เศรษฐกิจเติบโตแบบ
ก้าวกระโดดอย่างทั่วถึงบนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริม
การเติบโตโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และการพัฒนาที่ยั่งยืน คาดว่าภายใน 20 ปี จะสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม
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ให้กับสินค้าเกษตรมากกว่า 3 เท่าตัว และลดการใช้ทรัพยากรเหลือสองในสามจากปัจจุบัน รูปแบบการ
พัฒนาเศรษฐกิจใหม่มีลักษณะส าคัญ คือ (1) เป็นระบบเศรษฐกิจที่เป็นแนวคิดแบบใหม่ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผล
มาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี (2) เป็นระบบเศรษฐกิจที่พ่ึงพา
ความรู้ การจัดการ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ  โดยต้องน าจุดเด่นของประเทศ คือ ต าแหน่งที่ตั้ง ความ
หลากหลายทางชีวภาพ รวมไปถึงความเข้มแข็งของบุคลากรในแง่การวิจัยและบริการ และลักษณะส าคัญข้อ
สุดท้ายคือ (3) เป็นระบบเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์มากและปรับเปลี่ยนได้รวดเร็ว อาทิ การ
ประยุกต์ใช้ข้อมูล Big Data กับการวางแผนจัดการระบบการเกษตรโดยรวมของประเทศ ท าให้สังคมไทยมี
ความต้องการเทคโนโลยีหลายรูปแบบเพ่ือท าให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น  

นอกจากนี้ประเทศไทยยังต้องมีการเตรียมความพร้อมและปรับตัวด้านการศึกษา โดยพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความสามารถ มีคุณลักษณะและทักษะทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลายและมีการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอยู่ตลอดเวลา สอดรับกับข้อตกลงในกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ซึ่งสาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพเป็นศาสตร์หนึ่งที่มีความส าคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชากร อาทิ การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า การเพ่ิมความหลากหลายของทรัพยากรในการน าไปใช้ประโยชน์ การลดปัญหา
สิ่งแวดล้อม และการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) จึงได้มีการปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของสังคมและรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม โดยส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนรวมทั้งการวิจัยที่
น าไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพให้มีความหลากหลาย มีประสิทธิภาพ เน้นการบูรณาการ
ความรู้ และการแก้ปัญหาของโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลมาจากการ
เพ่ิมจ านวนของโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนการน าเอาองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
มากขึ้น   

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตร/กระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ และ
ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสตูรที่เน้นผลการเรียนรู้ 
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม            

ประกอบกับการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 รัฐบาลจึงมุ่งขับเคลื่อน BCG Economy Model ที่
จะช่วยเร่งให้เศรษฐกิจไทยมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างทั่วถึง บนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้
ออกแบบโมเดลนี้ให้ครอบคลุมอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็น S-Curve ทั้งหมด 4 อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ 
(1) อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร (2) อุตสาหกรรมพลังงานและเคมีชีวภาพ (3) อุตสาหกรรมการแพทย์
และสุขภาพ และ (4) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แต่อุปสรรคส าคัญที่จะท าให้โมเดลนี้ด าเนินการไปได้ช้า 
คือ ความพร้อมของบุคลากรในเรื่องความรู้ทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ท าให้มีความจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตร
ในเชิงรุกที่ทันสมัยเพ่ือให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนจากอุตสาหกรรมเคมีเป็นอุตสาหกรรมชีวภาพ และ
รองรับการแข่งขันทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ และจากความ
เชี่ยวชาญของคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ ในการท างานวิจัยและการแก้ปัญหาโจทย์วิจัยของ
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ภาคอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตร
นานาชาติ) จึงได้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเพ่ือผลิตบุคลากรให้มีความพร้อมรองรับรูปแบบการพัฒนา
เศรษฐกิจแบบใหม่ของรัฐบาล โดยเฉพาะใน 2 ล าดับแรกของอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็น S-Curve และ 
Green Economy โดยหลักสูตรได้ก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวิเคราะห์กลุ่ม และวิธีการได้มาซึ่งสมรรถนะ
ที่จ าเป็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน ทั้งนี้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบด้วย อาจารย์ใน
หลักสูตร ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต คณะและมหาวิทยาลัย และกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม น าไปสู่การจัดท า Program Learning Outcomes (PLO) ของหลักสูตร
ทั้ง 5 ข้อ ที่แสดงความรู้ ทักษะ และเจตคติ ที่จะเกิดขึ้นของผู้เรียน และออกแบบรายวิชาต่างๆ ของ
หลักสูตรฯ ตามหลัก backward curriculum design (ภาคผนวก ค1) ให้มีความสอดคล้องกับรูปแบบการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ท าให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความช านาญทางด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพอย่างมืออาชีพพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้า
กับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์
ของมหาวิทยาลัยในด้านทีมุ่่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย การผลิตบัณฑิตที่ดีและเก่ง รวมถึงมี
ความเข้าใจในผลกระทบของเทคโนโลยีชีวภาพต่อสังคม มีบทบาทต่อการแก้ปัญหาและพัฒนาองค์ความรู้
ใหม่ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ และสังคม  

12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน  
ผลกระทบจากสถานการณ์ ห รื อกา ร พัฒนาทางสั ง คมและวัฒนธรรมที่ มี ต่ อ วิ สั ยทั ศน์  

“มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือนวัตกรรมและสังคม ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นน า 1 ใน 5 ของอาเซียน ภายในปี 
พ.ศ. 2570” และพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3 ข้อ คือ (1) สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการ
และนวัตกรรมโดยมีการวิจัยเป็นฐานเพ่ือการพัฒนาภาคใต้และประเทศเชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล 
(2) สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะและทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 สามารถประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์จากการปฏิบัติ และ (3) พัฒนามหาวิทยาลัย
ให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มี
โอกาสเข้าถึงความรู้ ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) จึงได้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรด้วยการจัดท า Program 
Learning Outcomes (PLO) ของหลักสูตรทั้ง 5 ข้อให้มีความเกี่ยวข้องและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ภาคผนวก ค1) มุ่งเน้นการผลิตบุคลากรของประเทศที่มีความรู้และ
ทักษะทางเทคโนโลยีชีวภาพ ตลอดจนเป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีชีวภาพเป็นศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต 
ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรจึงต้องเน้นและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่ค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม
ทางวิชาชีพ โดยใส่ใจถึงผลกระทบต่อผู้บริโภคปลายทาง สังคม และวัฒนธรรมไทย โดยที่ยังคงพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพที่มีความทันสมัยและคุ้มค่า สามารถปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

12.3 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน  
ผลกระทบจากสถานการณ์ห รื อกา ร พัฒนาทางสั ง คมและวัฒนธรรมที่ มี ต่ อ วิ สั ยทั ศน์  

“มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือนวัตกรรมและสังคม ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
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และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นน า 1 ใน 5 ของอาเซียน ภายในปี 
พ.ศ. 2570” และพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3 ข้อ คือ (1) สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการ
และนวัตกรรมโดยมีการวิจัยเป็นฐานเพ่ือการพัฒนาภาคใต้และประเทศเชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล 
(2) สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะและทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 สามารถประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์จากการปฏิบัติ และ (3) พัฒนามหาวิทยาลัย
ให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มี
โอกาสเข้าถึงความรู้ ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) จึงได้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรด้วยการจัดท า Program 
Learning Outcomes (PLO) ของหลักสูตรทั้ง 5 ข้อให้มีความเกี่ยวข้องและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ภาคผนวก ค1) มุ่งเน้นการผลิตบุคลากรของประเทศที่มีความรู้และ
ทักษะทางเทคโนโลยีชีวภาพอย่างมืออาชีพ ตลอดจนเป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตในระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีชีวภาพเป็นศาสตร์ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรจึงต้องเน้นและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่ค านึงถึง
คุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาชีพ โดยใส่ใจถึงผลกระทบต่อผู้บริโภคปลายทาง สังคม และวัฒนธรรมไทย 
โดยที่ยังคงพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพที่มีความทันสมัยและคุ้มค่า สามารถปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลง
ของวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
ไม่มี 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ปรัชญา 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) เน้นให้ผู้เรียน    
ม ีความรู ้และความสามารถในการค ้นคว ้า ว ิจ ัย เ พื ่อ ให ้เ ก ิด ประย ุกต ์ใ ช ้คว ามรู ้ใหม ่ทางด ้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ อาหาร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเกษตรในภาคใต้ พร้อมทั้ง
เป็นผู้ที่ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม มีความคิดสร้างสรรค์เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติจริง โดยการจัดการ
เรียนการสอนตามแนวทางพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) 

 

1.1 ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล 
เทคโนโลยีชีวภาพมีรากฐานการพัฒนามาจากการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ โดยเฉพาะในยุค

อุตสาหกรรมที่ใช้จุลินทรีย์เป็นตัวกลางในการผลิตที่เรียกว่าจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม จนท าให้เกิดเป็น
การปฏิวัติทางอุตสาหกรรมชีวภาพอื่นๆ ตามมา การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพให้เกิดประโยชน์กับมนุษย์
สูงสุดจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย และความสามารถใน
การด ารงชีวิตอยู่ของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งถือเป็นรากฐานส าคัญใน
การค้นหาศักยภาพใหม่ ๆ เช่น เป็นแนวทางก่อให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ สามารถใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติได้มากขึ ้น สามารถควบคุมให้เกิดการประหยัดพลังงานได้ อ านวยประโยชน์           
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมของโลก เป็นต้น  

โดยเทคโนโลยีชีวภาพภายในประเทศที่มีความส าคัญในการพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ เศรษฐกิจและ
สังคม รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แบ่งได้ 3 ด้าน คือ ด้านอาหารและการเกษตร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กลุ่ม
อาหารสุขภาพ อาหารที่เสริมโปรไบโอติกและพรีไบโอติก การปรับปรุงพันธุ์พืช-สัตว์ การพัฒนาวิธีตรวจ
วินิจฉัยโรคในสัตว์ ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การส่งเสริมให้โรงงานอาหารประเภทต่างๆ  บ าบัด
น้ าเสียโดยให้มีผลพลอยได้เป็นแก๊สชีวภาพ เพ่ิมการลงทุนระบบการผลิตแก๊สชีวภาพ การใช้พลังงานชีวภาพ
ทั้งในรูปของเอทานอลและไบโอดีเซล ในด้านสิ่งแวดล้อมมีการพัฒนานวัตกรรมหลายด้าน เช่น ผลิตภัณฑ์
ตัวอย่างของพลาสติกย่อยสลายได้ ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์เพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการบ าบัดของเสีย 
รวมทั้งการฟ้ืนฟูพ้ืนที่เสื่อมโทรม  และด้านการแพทย์ ได้แก่ การพัฒนาชุดตรวจโรค การสร้างองค์ความรู้
ใหม่ๆ ที่เก่ียวข้องกับโรคท่ีเป็นปัญหาส าคัญของประเทศ การวางแผนด้านสาธารณสุขของประเทศ และการ
พัฒนาวัคซีนต้นแบบส าหรับรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  เป็นต้น อีกทั้งประเทศไทยมี
จุดเด่นด้านการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งหากสถานการณ์การแพร่ระบาดทั่วโลกดีขึ้น 
เป็นที่คาดว่าภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของไทยจะค่อย ๆ ฟ้ืนตัว สามารถกลับมาด าเนินกิจการได้เร็วกว่าประเทศ
อ่ืน ๆ น ามาซึ่งการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด รวมทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ 
เช่น การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม และยารักษาโรค การบ าบัดของเสีย น้ าเสีย พลังงานชีวภาพ            
การประยุกต์การใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือ การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

จากความส าคัญของเทคโนโลยีชีวภาพดังกล่าวข้างต้น ท าให้การศึกษาวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนและจ าเป็นที่จะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ในการเพ่ิมคุณค่าผลผลิตจาก
การเกษตรและทรัพยากรชีวภาพที่มีคุณภาพและมีความหลากหลาย การลดต้นทุนโดยการน าวัสดุเศษเหลือ
กลับมาใช้ใหม่ การประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานชีวภาพทดแทน การออกแบบกระบวนการแปรรูปที่มี
ทิศทางที่ถูกต้อง ชัดเจน ยืดหยุ่นท าให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่มีประโยชน์  ตรงกับความต้องการของ
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ตลาด มีความคุ้มค่าต่อการผลิต และสามารถน าวัสดุเหลือใช้จากภาคอุตสาหกรรมมาท าให้เกิดประโยชน์ 
ตลอดจนมีวิธีการก าจัดวัสดุเหลือใช้ได้อย่างถูกวิธี  ก็จะท าให้ลดปัญหามลภาวะที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม 
ดังนั้นคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงจัดท าหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ ปรับปรุง
ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว   
(BCG economy) เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ที่มีความสามารถในด้านการ
ท างานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ สามารถน าผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ได้จริง รวมทั้งตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยหลักสูตรนี้มีความแตกต่างจากหลักสูตรอ่ืน คือเน้น
งานวิจัยที่น าเอาปัญหาจากภาคอุตสาหกรรมที่ส าคัญในภาคใต้มาตั้งเป็นโจทย์วิจัย เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับ
การพัฒนาชุมชนและอุตสาหกรรมในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาประเทศตาม
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)  

 
1.2 วัตถุประสงค์  

เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปนี้ 
1) แสดงออกถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ 
2) สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหารและพลังงาน และ

สิ่งแวดล้อม เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรในภาคใต้  
3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศค้นคว้าและเรียนรู้เทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์

โลกด้วยตนเอง 
4) สามารถเสนอแนวความคิดส าหรับการประกอบการธุรกิจทางเทคโนโลยีชีวภาพ  
5) สามารถสื่อสารเชิงวิชาการได้ถูกต้องและตรงประเด็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงและความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 

1.  การปรับปรุงหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 
2. ประชุม/สัมมนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน 

3. ติดตามการเปลี่ยนแปลงและความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่ เกี่ยวข้องด้านการ
จัดการอุตสาหกรรมเกษตร 

1. หลักสูตรที่ผ่านการปรับปรุงตามข้อก าหนด
ของรอบเวลา 

2. ผ ล ส รุ ป แ ล ะ ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร
ประชุมสัมมนา 

3. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจและ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

2.  ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(2560-2579) สร้างมหาบัณฑิตให้มี
ลั ก ษ ณ ะ ก า ร คิ ด วิ เ ค ร า ะ ห์               
คิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรม และ
คิดรับผิดชอบ เพื่อสร้างคุณค่าให้
ตนเอง สังคม และประเทศชาติ 

1.   ก าหนดเป้าหมายรายวิชาที่มีการ
จัดการเรียนการสอนแบบ active 
learning 

2.   เพิ่มพูนทักษะและแลกเปลี่ยนเรยีนรู้
ประสบการณ์การจัดการเรียนการ
ส อน แ บ บ active learning ข อ ง
คณาจารย์ 

1.  แผนการจัดการเรียนการสอนแบบ active 
learning  ส าหรับรายวิชาที่  เปิดสอน
อย่างน้อยร้อยละ 50  

2 .  กิ จกรรมการ เรี ยนรู้ ด้ วยตนเองและ
กรณีศึกษาในรายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ.3) อย่างน้อยร้อยละ 50 

3.  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และการ
ประเมินผลเพื่อให้บรรลุมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ทุกด้าน 

1. พัฒนาทักษะอาจารย์ในการจัดการ
เรียนรู้และการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ 

2. ก าหนดให้มีการจัดการเรียนรู้และ
การประเมินผลตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ทุกวิชา 

3. ปรับ mindset ของอาจารย์  ให้
สามารถน าสิ่งที่ค้นพบหรือความรู้
ใ ห ม่ ไ ป ใ ช้ ป ร ะ โ ย ชน์ ไ ด้ สู ง สุ ด 
ส่งเสริมการเรียนรู้ยุคใหม่ที่ทุกคน
สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ 

1. ผลการพัฒนาทักษะของอาจารย์ที่ร่วม
กิจกรรมการเพิ่มพูนทักษะการจัดการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

2. รายวิชาที่จัดการเรียนรู้และประเมินผล
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน   

curriculum mapping ของหลักสูตร 
3. จ านวนผลงานวิจัยที่น าไปใช้ได้จริงเป็น

รูปธรรม จ านวนการส่งเสริมการเรียนรู้สู่
ชุมชน 

4.  พัฒนาทรัพยากรการเรียนการสอน
ที่ จ า เป็น  อย่ า ง เพี ย งพอและมี
ประสิทธิภาพ 

1.   ก าหนดแผนความต้องการและ
งบประมาณ เพื่อจัดหาทรัพยากร
การเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของหลักสูตร 

2.  ปรับปรุงเพิ่มเติมเครื่องมือการเรียนรู้
รวมทั้งปรับให้มีบทเรียนออนไลน์ 
ที่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้ เรียนยุคใหม่และให้มีบริบทที่
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

1.  ผลการตรวจสอบและการเตรียมความ
พร้อมด้านทรัพยากรการเรียนการสอนที่
จ าเป็นในแต่ละภาคการศึกษา 

2.  จ านวนเครื่องมือการเรียนรู้ที่ได้รับการ
ปรับปรุง เช่น จ านวนบทเรียนออนไลน์ 
เป็นต้น 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจดัการศึกษา 
1.1 ระบบ  
   ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และมีระยะเวลาการศึกษา 
 ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  
 ไม่มีภาคฤดูร้อน 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
  ไม่มี 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
   วัน – เวลาราชการปกต ิ
 ภาคการศึกษาที่ 1 เดือน มิถุนายน – เดือน ตุลาคม 
 ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน พฤศจิกายน – เดือน พฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
แผน ก 1 
1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพหรือสาขาที่เก่ียวข้อง และมีผลการเรียน 
 เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากวา่ 3.00 
2) คุณสมบัติอื่น ๆ ทีน่อกเหนือจากข้อ 1) ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และให้

เป็นไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์วา่ด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2563 
แผน ก 2 
1)  เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพหรือสาขาวิชา

ที่เก่ียวข้อง  
2)  คุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากข้อ 1) และ 2) ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

และให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 
2563 

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 
1) นักศึกษาที่ไมไ่ด้ส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพขาดความรู้พื้นฐานดา้นเทคโนโลยชีีวภาพ  

     2) ขาดทักษะการคิด วิเคราะห์ และประมวลผล 
2.4 กลยุทธในการด าเนินการเพ่ือแกไขปญหา / ขอจ ากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณารายวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะด้านชีวเคมี         
จุลชีววิทยา และก าหนดให้นักศึกษาลงเรียนรายวิชาพื้นฐานที่จ าเป็นเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต หาก
นักศึกษายังไม่เคยลงเรียนรายวิชานั้นหรือมีผลการเรียนต่ ากว่าระดับ B  

2) จัดให้มีกิจกรรมการอ่านบทความทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอข้อมูล
เชิงวิชาการ เพื่อเพิ่มทักษะในการคิด วิเคราะห์ และประมวลผล  

3)  จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ active learning ในรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร และเชื่อมโยง
กิจกรรมการเรียนกับหัวข้อวิจัยในวิทยานิพนธ์ เพื่อเพิ่มทักษะการค้นคว้า กา รคิดวิเคราะห์         
การบูรณาการความรู้ที่ได้ในแต่ละรายวิชามาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานวิจัยของนักศึกษา  
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผสู าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

แผน 

การศึกษา 
จ านวนนักศึกษา 

จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา  
2564 2565 2566 2567 2568 

แผน ก 1 

ชั้นปทีี่ 1 5 5 5 5 5 
ชั้นปทีี่ 2 - 5 5 5 5 

รวม 5 10 10 10 10 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 5 5 5 

แผน ก 2 

ชั้นปทีี่ 1 10 10 10 10 10 
ชั้นปทีี่ 2 - 10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 10 10 10 

*ปี 2564 เปิดรบันักศึกษาในปีการศึกษา 2/2564 
 

2.6 งบประมาณตามแผน 
 1) งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
ค่าบ ารุงการศึกษาและ 
ค่าลงทะเบียน 280,000 560,000 560,000 560,000 560,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 269,600 539,100 539,100 539,100 539,100 
รวมรายรับ 549,600 1,099,100 1,099,100 1,099,100 1,099,100 

 
                   2) งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท)  

หมวดเงิน ปีงบประมาณ 
2565 2566 2567 2568 2569 

ก. งบด าเนินการ  

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 486,184 515,355 546,276 579,053 613,796 

2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ไม่รวม 3) 329,730 692,433 761,676 837,844 921,628 
3. ทุนการศึกษา 0 0 0 0 0 
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0 

รวม (ก) 815,914 1,207,788 1,307,952 1,416,897 1,535,424 
ข. งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

รวม (ข) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
รวม (ก) + (ข) 915,914 1,307,788 1,407,952 1,516,897 1,635,424 
จ านวนนักศึกษา  5 10 10 10 10 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา/คน/ป ี 544,400 322,224 343,727 366,798 391,557 

*งบด าเนินการของบุคลากรคิดเฉลี่ยจากภาระงานสอนรว่มในหลักสูตรอ่ืน 
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2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชัน้เรียน 
 แบบอ่ืนๆ  เรียนในสถานประกอบการ 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถามี) 
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 

2.9 การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรนี้มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ดังนี ้
1)  มีรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work Integrated Learning: WIL) เพื่อให้

เกิดการเรียนรู้ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง เช่น การเรียนรู้ที่เน้นการลงมือท าจริง การผสมผสานการเรียนรู้
จากประสบการณ์จริงนอกห้องเรียนผนวกกับการเรียนในห้องเรียน ทั้งในรูปแบบของการศึกษาวิจัย     
การฝึกงาน สหกิจศึกษา การท างานเพื่อสังคม เป็นต้น โดยจัดให้มีรายวิชาที่สอดแทรก WIL ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของรายวิชาในหลักสูตร (แผน ก 1)   

2)  ก าหนดให้มีรายวิชาที่จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) และหลักสูตรจัดการเรียนรู้แบบ  
เชิงรุก (Active Learning) ร้อยละ 100 ของรายวิชาในหลักสูตร 

 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
      หลักสูตรปริญญาโทหลักสูตรนี้เป็นแผน ก ซึ่งเน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ โดยแบ่งเป็น 2 แบบดังนี้ 
      -  แผน  ก 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยการท า เฉพาะวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว แต่อาจ

ก าหนดให้เรียนเพิ่มเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพิ่มข้ึนได้ โดยไม่นับหน่วยกิต 
      -  แผน ก 2  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยและการเรียนรายวิชาร่วมกับการท าวิทยานิพนธ์  

3.1 หลักสูตร 
3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36   หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
  แผน ก 1   36 หน่วยกิต 
  - วิทยานพินธ ์   36 หน่วยกิต  
  แผน ก 2   36 หน่วยกิต    
               - หมวดวิชาบังคับ   12 หน่วยกิต 
  - หมวดวิชาเลือก     6 หน่วยกิต 
  - วิทยานพินธ ์   18 หน่วยกิต  
3.1.3 รายวิชา  
 3.1.3.1 รายวิชาส าหรับหลักสูตรแผน ก 1 
                   หมวดวิชาวิทยานิพนธ์                        36 หน่วยกิต 
   853-836 วิทยานิพนธ ์                        36(0-108-0) 
                                 (Thesis) 
        3.1.3.2  ส าหรับหลักสูตรแผน ก 2 
            หมวดวิชาบังคับ   12  หน่วยกิต 
   853-521 เทคโนโลยีชีวภาพ    4((4)-0-8) 
               (Biotechnology)  

                          853-522  การประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ   3((3)-0-6) 
                               (Entrepreneurship in Biotechnology) 

                    853-523 พื้นฐานเทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชวีภาพ  1(0-3-0) 
                         (Fundamental Research Techniques  
                                 in Biotechnology)  
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                        853-524 เทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชวีภาพ   3(1-6-2) 
        (Research Techniques in 
                                       Biotechnology) 
                          853-596 สัมมนา 1  1(0-2-1) 
        (Seminar I)  
                          853-597 สัมมนา 2                           1(0-2-1) 
                     (Seminar II)  

  หมวดวิชาเลือก    6 หน่วยกิต 
            เลือกตามหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาโดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ทีป่รึกษา

วิทยานพินธ์ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จากรายวชิาต่อไปนี้  
  853-501 ชุดวิชาเทคโนโลยชีีวภาพสิ่งแวดล้อม  6((4)-6-8) 
              (Module : Environmental Biotechnology) 

                      853-502  ชุดวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม                       6((4)-6-8) 
               (Module : Industrial Biotechnology) 

        853-525  เมตาบอลิซึมของเซลล ์       3((3)-0-6) 
        (Cell Metabolism) 
       853-531  เทคโนโลยีเอนไซม ์                  3((3)-0-6) 
                                       (Enzyme Technology) 
      853-532  อาหารหมักดั้งเดิม          3((3)-0-6) 
         (Traditional Fermented Foods) 
       853-533   เทคโนโลยีของยีสต ์          3((3)-0-6) 
         (Yeast Technology) 
       853-534  เทคโนโลยีของสาหร่าย      3((3)-0-6) 
        (Algal Technology) 
      853-541  การใช้ประโยชน์และการบ าบดัวัสดุเศษเหลือ  3((3)-0-6) 
       จากอุตสาหกรรมเกษตร 
       (Waste Utilization and Treatment in Agro-Industry) 
   853-542  เทคโนโลยีชวีภาพสิง่แวดล้อมขั้นสูง        3((3)-0-6) 

                        (Advanced Environmental Biotechnology) 
   853-543  การย่อยสลายและการก าจัดสาร                   3((3)-0-6) 
                                     ปนเปื้อนทางชีวภาพ  
            (Biodegradation and Bioremediation) 

         853-544  จุลินทรีย์ทางการเกษตรและการประยุกต์ใช้       3((3)-0-6) 
      (Agricultural Microorganism and applications) 
   853-551  เทคโนโลยีพลงังานชวีภาพ    3((3)-0-6) 

   (Bioenergy Technology) 
   853-561  เทคโนโลยีชวีภาพอาหาร    3((3)-0-6) 
           (Food Biotechnology) 
   853-562  จุลชีววิทยาอาหารข้ันสูง    3((3)-0-6) 
     (Advanced Food Microbiology) 
       853-571  เทคโนโลยีวิศวกรรมพันธุศาสตร์   3((3)-0-6) 
            (Genetic Engineering Technology) 
   853-572  วิศวกรรมเมตาบอลกิ    3((3)-0-6) 
             (Metabolic Engineering) 
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   853-573  เทคโนโลยีชวีภาพโมเลกุล    3((3)-0-6) 
             (Molecular Biotechnology) 
   853-581  วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพขัน้สูง   3((3)-0-6) 
                          (Advanced Bioprocess Engineering) 
   853-582  การออกแบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพ   3((3)-0-6) 
            (Bioreactor Design) 
   853-583  การวัดและควบคุมกระบวนการทาง              3((3)-0-6) 
      อุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 

            (Measurement and Process Control in Agro- and Bioindustry) 
   853-584  การสร้างแบบจ าลองและการควบคุมกระบวนชวีภาพ 3((3)-0-6)  
            (Bioprocess Modeling and Control) 
   853-585  กระบวนการปลายน้ าในเทคโนโลยีชีวภาพ                  3((3)-0-6) 
                                    (Downstream Processing in Biotechnology) 
   859-599 ระเบียบวิธีวิจัย     1-3((x)-x-x) 
      (Research Methodology) 
 

   หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
หรือสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
                       

                      หมวดวิชาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์       18      หน่วยกิต 
   853-818  วิทยานิพนธ ์          18(0-54-0) 
           (Thesis) 
   853-836  วิทยานิพนธ ์           36(0-108-0) 
           (Thesis) 
 

 3.1.3.3 ความหมายของรหัสวิชา 
  รหัสวิชา ประกอบดว้ยรหัสตัวเลข 6 หลัก มีความหมายดังต่อไปนี ้
  ตัวเลข 3 ตัวแรก หมายถึง หลักสูตรที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาในรายวชิานั้น ๆ 
  ตัวเลขหลักร้อย หมายถึง ชั้นปีหรือระดับการศึกษาของรายวิชานัน้ 
   เลข 5 หมายถึง วิชาในระดับปริญญาโท 
  ตัวเลขหลักสิบ หมายถึง วิชาในแต่ละกลุ่มวิชา  

             เลข 0 หมายถึง ชุดวิชา 
 เลข 1  หมายถึง พื้นฐานทั่วไป 

 เลข 2 หมายถึง พื้นฐานทางเทคโนโลยชีีวภาพ 
 เลข 3 หมายถึง เทคโนโลยีเอนไซม์และการหมัก 
                                       เลข 4       หมายถึง เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม 
         เลข 5      หมายถึง เทคโนโลยชีีวภาพพลังงาน 

 เลข 6      หมายถึง เทคโนโลยชีีวภาพอาหาร 
 เลข 7      หมายถึง วิศวกรรมพันธุศาสตร ์
 เลข 8      หมายถึง วศิวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
    เลข 9      หมายถึง สัมมนาและหัวข้อพิเศษ  

 
  ตัวเลขหลักหน่วย หมายถึง ล าดบัรายวชิาในแตล่ะกลุ่มวิชา 
                   ส าหรับรายวชิาวทิยานิพนธ์ 
                   ตัวเลขหลักร้อย หมายถึง ชั้นปีหรือระดับการศึกษาของรายวิชานัน้ 

                                       เลข  8   หมายถึง วิชาในระดบัปริญญาโท 
 



17 
 

          ตัวเลขหลักสิบและหลักหน่วย หมายถึง จ านวนหน่วยกิตวิทยานพินธ์ตามหลักสูตร 
                                      เช่น  836 หมายถึง วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทจ านวนหนว่ยกิตวิทยานิพนธ์ตาม                                
                                                              หลักสูตร คือ  36 หน่วยกิต  

3.1.3. 4 ความหมายของจ านวนหน่วยกิต 
 - รายวิชาที่จัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี ให้ระบุการเขียนหน่วยกิต  เช่น 3(2-3-4) ซึ่งมีความหมาย

ดังต่อไปนี ้
  ตัวเลขที่ 1 (3) หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 
  ตัวเลขที่ 2 (2) หมายถึง จ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
  ตัวเลขที่ 3 (3) หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏบิัติการต่อสปัดาห์ 
  ตัวเลขที่ 4 (4) หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาดว้ยตนเองต่อสัปดาห์ 
 - รายวิชาที่จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active 

Learning) เช่น 3((3)-0-6) มีความหมายดังต่อไปนี้ 
  ตัวเลขที่ 1 (3) หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 
  ตัวเลขที่ 2 ((3)) หมายถึง จ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้

   แบบ  active learning 
  ตัวเลขที่ 3 (0) หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏบิัติการต่อสปัดาห์ 
  ตัวเลขที่ 4 (6) หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาดว้ยตนเองต่อสัปดาห์ 
 
3.1.4 แผนการศึกษา 
        แผนการศึกษาหลักสูตรแผน ก 1 
        ชั้นปีที่   1  ภาคการศึกษาที่ 1 
                   853-836 วิทยานิพนธ์                                          9 (0-27-0)          หน่วยกิต 
            (Thesis) 
        ชั้นปีที่   1  ภาคการศึกษาที่ 2 
                  853-836 วิทยานิพนธ์                                            9 (0-27-0)          หน่วยกิต 
            (Thesis) 
        ชั้นปีที่   2  ภาคการศึกษาที่ 1 
                   853-836 วิทยานิพนธ์                                          9 (0-27-0)          หน่วยกิต 
            (Thesis) 
        ชั้นปีที่   2  ภาคการศึกษาที่ 2 
                   853-836 วิทยานิพนธ์                                          9 (0-27-0)          หน่วยกิต 
                               (Thesis) 
                                        รวม                      36(0-108-0)         หน่วยกิต 

       แผนการศึกษาหลักสูตรแผน ก 2 

        ชั้นปีที่   1  ภาคการศึกษาที่ 1 

853-521 เทคโนโลยีชวีภาพ 4((4)-0-8) หน่วยกิต 

                                (Biotechnology)        

                   853-522 การประกอบการธุรกิจเทคโนโลยชีีวภาพ         3((3)-0-6)          หน่วยกิต 

             (Entrepreneurship in Biotechnology) 
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           *853-523 พื้นฐานเทคนิควิจัยทางเทคโนโลยชีีวภาพ 1(0-3-0)           หน่วยกิต 
                         (Fundamental Research Techniques  
                                 in Biotechnology) 

  853-524 เทคนิควิจัยทางเทคโนโลยชีีวภาพ  3(1-6-2)  หน่วยกิต 
   (Research Techniques in 

                                 Biotechnology) 
  853-818 วิทยานิพนธ์      2(0-6-0)   หน่วยกิต 
   (Thesis) 
                                                           รวม  12(8-12-16) หน่วยกิต 

*ไม่นบัหน่วยกิต 

ชั้นปีที่   1  ภาคการศึกษาที่ 2 
  853-xyz  รายวิชาเลือก                                        6((6)-0-12)          หน่วยกิต 
  853-596 สัมมนา 1    1(0-2-1)  หน่วยกิต  

              (Seminar I)  
  853-818 วิทยานิพนธ์      5(0-15-0) หน่วยกิต 
   (Thesis) 
      รวม  12((6)-17-12) หน่วยกิต 
 ชั้นปีที่   2  ภาคการศึกษาที่ 1 
  853-597 สัมมนา 2    1(0-2-1)  หน่วยกิต  
   (Seminar II)  
  853-818 วิทยานิพนธ์      6(0-18-0) หน่วยกิต 
   (Thesis) 
      รวม  7(0-19-1)           หน่วยกิต 
  ชั้นปีที่   2  ภาคการศึกษาที่ 2 
  853-818 วิทยานิพนธ์      5(0-10-0) หน่วยกิต 
   (Thesis) 
      รวม  5(0-10-0)           หน่วยกิต 

 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
       853-501 ชุดวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม             6((4)-6-8) 

                (Module : Environmental Biotechnology) 
               รายวิชาบังคับก่อน:- 
                Prerequisite: - 
  ความส าคัญของปัญหามลพิษที่เกิดจากการเกษตรและอุตสาหกรรม กฎหมายสิ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยีการย่อยสลายและการก าจัดสารปนเปื้อนทางชีวภาพ เทคโนโลยีสะอาด การใช้ประโยชน์วัสดุเศษเหลือ
จากอุตสาหกรรมเกษตร การบ าบัดน้ าเสียและวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ
อย่างยั่งยืน จุลินทรีย์ทางการเกษตรและการประยุกต์ใช้ มินิโปรเจ็คที่เก่ียวข้องกับหัวข้อที่เรียนในห้อง 
 The importance of pollution from industry and agriculture; environmental law; 
biodegradation and bioremediation technologies; clean technology; waste utilization in agro-
industry; waste water treatment and agro- industry waste treatment; sustainable bioenergy 
technology; agricultural microorganism and applications; mini-project relating to topics in class  
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                     853-502  ชุดวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม                      6((4)-6-8) 
          (Module : Industrial Biotechnology) 
               รายวิชาบงัคับก่อน: - 
      Prerequisite: - 
 พื้นฐานของเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การหมักจุลินทรีย์ กระบวนการทางเอนไซม์ กระบวนการต้น
น้ าและปลายน้ า มินิโปรเจ็คที่เก่ียวข้องกับหัวข้อที่เรียนในห้อง 

 Basics of industrial technology; microbial fermentation; enzymatic process;             
up-stream and down stream process desing; mini-project relating to topics in class   
 

 853-521  เทคโนโลยีชวีภาพ                                                           4((4)-0-8) 
  Biotechnology  

                                รายวิชาบังคับก่อน: - 
    Prerequisite: - 
 ความหมาย ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของเทคโนโลยีชีวภาพ หลักการพื้นฐานของ       
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการหมัก วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ การออกแบบถังปฏิกรณ์ การขยาย
ขนาดการผลิต การหาสภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการ  สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ขั้นสูง เมตาบอลิซึมและกลไก
การควบคุม เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ วิศวกรรมพันธุศาสตร์ วิศวกรรมโปรตีน จีโนมส์ โปรตีโอมส์ ชีวสารสนเทศ
ศาสตร์ กระบวนการ เทคโนโลยี นวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพด้านต่างๆ กระบวนการ
ทางเศรษฐศาสตร์ สิทธิบัตร กฎหมาย และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ จริยธรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ กรณีศึกษา   

Definition, history, classification of biotechnology; basic knowledge of industrial 
microbiology; fermentation technology;  bioprocess engineering; reactor design, scale up, process 
optimization; advanced microbial physiology, metabolisms and regulations, modern 
biotechnology including genetic engineering, protein engineering, genomics, proteomics, 
bioinformatics;  related process, techniques, product and innovation in biotechnology; various 
applications of biotechnology; economics, patent, laws and business relating to biotechnology, 
ethics in biotechnology; recent research in biotechnology; case study 
 

853-522 การประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ        3((3)-0-6) 
               (Entrepreneurship in Biotechnology) 
               รายวิชาบังคับก่อน: - 

     Prerequisite: - 
  ความส าคัญและลักษณะของการประกอบธุรกิจ เทคโนโลยีชีวภาพและอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพ ความรู้พื้นฐานทางธุรกิจส าหรับนักเทคโนโลยีชีวภาพ แนวโน้มและประเภทของธุรกิจ
เทคโนโลยีชีวภาพในระดับประเทศและระดับสากล กระบวนการที่ส าคัญ ในการด าเนินการเพื่อประกอบธุรกิ จ
เทคโนโลยีชีวภาพ กลยุทธ์ทางธุรกิจและการจัดท าแผนธุรกิจ การพัฒนาการตลาดทางเทคโนโลยีชีวภาพ           
การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา กรณีศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ การฝึกท าแผนธุรกิจ
เทคโนโลยีชีวภาพ และการน าเสนอตัวอย่างบริษัทที่ด าเนินธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ 

Significance and characteristics of biotechnology entrepreneurship and the 
biotechnology industry; basic business principles for biotechnologists; trends in biotechnology 
business at national and international levels; important process in biotechnology 
entrepreneurship and business initiation; business strategy and plan; biotechnology market 
development; intellectual  property management; case studies in biotechnology business; 
practice on developing biotechnology business plan and presentation, examples of biotechnology 
companies 
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853-523    พื้นฐานเทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ                1(0-3-0)  
               (Fundamental Research Techniques in Biotechnology) 

รายวิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

หลักการและความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ การท าให้ปลอดเชื้อ การเตรียมอาหาร
เลี้ยงเชื้อ การตรวจนับและวิเคราะห์จ านวนจุลินทรีย์ การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์  รวมทั้งเทคนิคพื้นฐานทาง
เทคโนโลยีชีวภาพอาหารและสิ่งแวดล้อม อาทิ การตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ในตัวอย่างอาหารและการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน้ า 
    Principles of laboratory safety; aseptic technique; media preparation; microbial 
count and determination of microorganisms; preservation of microorganisms; fundamental 
techniques in food and environmental biotechnology such as determination of microorganisms in 
food and analysis of water quality 
 

853-524    เทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ                3(1-6-2)  
               (Research Techniques in Biotechnology) 

รายวิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

  หลักการคัดแยกและคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ หลักการจ าแนกเชื้อที่คัดเลือกได้ด้วยวิธีทาง             
ชีวโมเลกุล การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ หลักการเก็บเกี่ยวและการท าบริสุทธิ์
โปรตีน การตรวจวิเคราะห์โดยใช้โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงและแก๊สโครมาโตกราฟี รวมทั้งการวิเคราะห์
ปัญหาและพัฒนาโครงร่างวิจัย การออกแบบการทดลอง วิเคราะห์ประมวลผลทางสถิติ และการท าโครงงานพิเศษ 
  Principles of isolation and screening of desired microorganisms; principles of 
identification of selected microorganisms by molecular method; optimization for production of 
bioproducts from microorganisms; principles of protein recovery and purification; 
chromatographic techniques such as high- performance liquid chromatography and gas 
chromatography; problem analysis and proposal development; experimental design, statistictical 
analysis and mini-project 

 
 853-525  เมตาบอลิซึมของเซลล์        3((3)-0-6) 
  (Cell Metabolism) 
         รายวิชาบังคับก่อน: - 
        Prerequisite: - 
  ภาพรวมของเซลล์เมตาบอลิซึม การส่งผ่านสารประกอบต่าง ๆ ระหว่างเซลล์ กระบวนการย่อย
สลายและการสังเคราะห์ภายในเซลล์ กระบวนการส่งถ่ายอิเลคตรอนและการสร้างพลังงาน เทอร์โมไดนามิกส์ของ
ระบบชีวภาพ จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์ สมดุลของวิถีเมตาบอลิซึม กลไกการควบคุมเมตาบอลิซึมและการ
ประยุกต์ใช้ และการน าเสนอรายงานความก้าวหน้าในเนื้อหาที่เก่ียวข้อง 
  Overview of cellular metabolism; transport phenomenon; catabolic and 
biosynthetic processes; electron transport and energy production; thermodynamic of biological 
systems; enzyme kinetics; metabolic stoichiometry; metabolic regulation and applications; 
presentation and report on the advances in cell metabolism 
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                      853-531 เทคโนโลยีเอนไซม์                                     3((3)-0-6) 
                                  Enzyme Technology   
                                  รายวิชาบังคับก่อน: - 
                                  Prerequisite: - 
  ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับเอนไซม์วิทยาประกอบด้วยตั้งชื่อและการจ าแนกเอนไซม์ 
คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของเอนไซม์ กลไกการเร่งปฏิกริยาของเอนไซม์ จลนศาสตร์ของเอนไซม์ ความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับกลไกการสังเคราะห์การเอนไซม์ โครงสร้างของเอนไซม์และความสัมพันธ์กับหน้าที่ของเอนไซม์ 
การผลิตเอนไซม์ ขบวนการเก็บเก่ียวและการท าบริสุทธิ์ การบ่งชี้คุณสมบัติทางชีวเคมีของเอนไซม์ การตรึงเอนไซม์ 
เทคนิคที่ใช้เพื่อปรับปรุงการผลิตและคุณสมบัติของเอนไซม์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเอนไซม์ในอุตสาหกรรมทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ การน าเสนอและรายงานหัวข้อที่เก่ียวข้อง 
     The principle knowledge relevant to the enzymology including nomenclatures; 
classification;  physical and chemical properties; catalytic mechanism and kinetics; mechanism of 
enzyme synthesis; structure and its relationship to function; basic knowledge about enzyme 
production, purification, characterization and immobilization; techniques employed to improve 
enzyme production and enzyme properties; applications of enzyme technology in 
biotechnological areas; cause study, presentation and report on the current topics relating to    
the subject 
   

853-532 อาหารหมักดั้งเดิม     3((3)-0-6) 
 (Traditional Fermented Foods) 
 รายวิชาบังคบัก่อน: - 

                                  Prerequisite: - 
  บทบาทของจุลินทรีย์ในอาหารหมักดั้งเดิม การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมีของอาหาร
ระหว่างการหมัก กรรมวิธีการผลิตและการควบคุมการหมักอาหารดั้งเดิมชนิดต่าง ๆ โพรไบโอติกและสารออกฤทธิ์
ชีวภาพในอาหารหมักดั้งเดิม การพัฒนาอาหารหมักดั้งเดิมให้มีคุณภาพและความปลอดภัย  การศึกษาดูงานนอก
สถานที่ และการน าเสนอรายงานความก้าวหน้าในเนื้อหาที่เก่ียวข้อง ผลการเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ 

Roles of microorganisms in traditional fermented foods, physical and chemical 
changes occurred during fermentation, fermentation processes and process control of various 
traditional fermented foods; probiotics and bioactive compounds in traditional fermented foods; 
quality and safety development in fermented foods; field trips to fermentation factories; 
presentation of related topics 

 
853-533 เทคโนโลยีของยีสต์        3((3)-0-6) 

    (Yeast Technology) 
           รายวิชาบังคบัก่อน: - 

            Prerequisite: - 
  ปัจจัยทางกายภาพและเคมีต่อการเจริญและการสร้างผลิตภัณฑ์ของยีสต์  การคัดเลือกและการ
ปรับปรุงสายพันธุ์ การหมักแอลกอฮอล์ การผลิตยีสต์ขนมปัง ยีสต์อาหารและอาหารสัตว์ ไวตามิน และการ
พัฒนาการผลิตสารชีวเคมีภัณฑ์ 
  Physical and chemical factors influencing yeast growth and metabolite 
production; screening and strain improvement; alcoholic fermentation; production of bread yeast; 
yeast for food and feed; vitamin and development in biochemicals production 
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       853-534  เทคโนโลยีของสาหร่าย     3((3)-0-6) 
                (Algal Technology) 
   รายวิชาบังคับก่อน : - 

    Prerequisite: - 
                    ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงและการใช้ประโยชน์จากสาหร่ายขนาดเล็ก ทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็ก แนวทางในการคัดเลือกและปรับปรุงสายพันธุ์ หลักการออกแบบเบื้องต้น
และการตั้งค่าเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบให้แสง กลยุทธ์การผลิตขั้นพื้นฐานและล่าสุดที่เหมาะสมส าหรับมวล
ชีวภาพสาหร่ายขนาดเล็กและองค์ประกอบที่มีคุณค่า การขยายขนาดและประเมินต้นทุนการผลิต 
 Basic knowledge of microalgae cultivation and utilization; essential skills for 
microalgae cultivation; approaches for strain selection and improvement; basic design principles 
and set up of photobioreactors; basic and recent optimal production strategies for microalgae 
biomass and their valuable composition; scale up and evaluation of production costs 
 
                     853-541  การใช้ประโยชน์และการบ าบัดวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมเกษตร   3((3)-0-6) 
                (Waste Utilization and Treatment in Agro-Industry) 
              รายวิชาบังคับก่อน: 
    Prerequisite:  
  ล าดับขั้นตอนในการจัดการวัสดุเศษเหลือ เทคโนโลยีสะอาด หลักการพื้นฐานในการแปรสภาพ
วัสดุเศษเหลือด้วยกระบวนการทางชีวภาพ ผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากการใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือในโรงงาน
อุตสาหกรรมเกษตรต่างๆ หลักการในการบ าบัดน้ าเสีย ระบบบ าบัดน้ าเสีย เทคนิคทางอณูชีววิทยาในการศึกษา
ประชากรจุลินทรีย์  การรายงานความก้าวหน้าด้านการใช้ประโยชน์และบ าบัดวัสดุเศษเหลือ การศึกษาดูงานนอก
สถานที่  
 Waste management hierarchy, clean technology, basic principles of biological 
conversion of waste, bioproducts from waste utilization in various agro- industries; principles of 
wastewater treatment, wastewater treatment system; molecular technique used for microbial 
population study; recent research and development in waste utilization and wastewater 
treatment; field trip 
  

853-542 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมขั้นสูง             3((3)-0-6) 
              (Advanced Environmental Biotechnology) 
              รายวิชาบังคับก่อน: - 

              Prerequisite: - 
 ความส าคัญของปัญหามลพิษที่เกิดจากการเกษตรและอุตสาหกรรม ปัจจัยในการสลายตัวและ

กลไกการสลายตัวของสารที่ก่อมลพิษ การย่อยสลายและการก าจัดสารปนเปื้อนทางชีวภาพ การใช้เทคนิค
วิศวกรรมพันธุศาสตร์ในเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม การจัดการวัสดุเศษเหลือ การก าจัดมลพิษทางอากาศ    
ระบบบ าบัดน้ าเสีย ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาและรายงานความก้าวหน้าในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 
การดูงานนอกสถานที่ 
 The importance of pollution from industry and agriculture; factors affecting 
degradation and mechanisms of pollutant degradation; biodegradation and bioremediation; 
utilization of genetic engineering in environmental biotechnology; waste management;                   
air pollution treatment; wastewater treatment system; green products for good environment; case 
study and report on recent development in related topics; field trips 
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853-543 การย่อยสลายและการก าจัดสารปนเปื้อนทางชีวภาพ      3((3)-0-6) 

                                  (Biodegradation and Bioremediation) 
   รายวิชาบังคบัก่อน: - 

                     Prerequisite: - 
         ความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์กับการย่อยสลายของสารปนเปื้อน ปัจจัยที่มีผลต่อการย่อยสลาย

และการก าจัดสารปนเปื้อนทางชีวภาพ การย่อยสลายและการก าจัดสารปนเปื้อนทางชีวภาพประเภทต่างๆ       
การก าจัดโลหะหนักโดยวิธีทางชีวภาพ เทคโนโลยีการก าจัดสารปนเปื้อนโดยชีววิธี เทคนิควิเคราะห์ประเภทต่างๆ 
การรายงานความก้าวหน้าทางการย่อยสลายและการก าจัดสารปนเปื้อนทางชีวภาพ 
          Relationship between microorganisms and the degradation of pollutants; factors 
affecting biodegradation and bioremediation; biodegradation and bioremediation of xenobiotics; 
microbial remediation of heavy metals; bioremediation technologies; analytical techniques; 
presentation and report on the advanced in biodegradation and bioremediation 
 

853-544  จุลินทรีย์ทางการเกษตรและการประยุกต์ใช้              3((3)-0-6) 
                              (Agricultural Microorganism and applications) 
              รายวิชาบังคับก่อน:- 
              Prerequisite: - 
                บทบาทของจุลินทรีย์ต่อการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง แหล่งที่มาของจุลินทรีย์ การคัดเลือกและ
คุณสมบัติของจุลินทรีย์ส าหรับการประยุกต์ใช้ทางการเกษตร การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ทางการเกษตร เช่น ชีวภัณฑ์
การเกษตร ปุ๋ยชีวภาพ โพรไบโอติก การศึกษาประชากรจุลินทรีย์โดยเทคนิคอณูวิทยา งานวิจัยและนวัตกรรม
ทางด้านจุลินทรีย์ทางการเกษตร 
  Role of microorganisms in agriculture, livestock and fisheries; source of 
microorganisms, screening and properties of microorganisms for agricultural application; 
application of microorganisms in agriculture such as bio- pesticide, bio- fertilizer, probiotics; 
molecular technique used for microbial population study; report and presentation in related 
topics research and innovation 

 
853-551 เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ     3((3)-0-6) 

           (Bioenergy Technology) 
            รายวิชาบังคับก่อน: - 

             Prerequisite: - 
  ความส าคัญของพลังงาน แหล่งพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน        
ชีวมวลและทรัพยากรส าหรับการผลิตพลังงานชีวภาพ ประเภทของพลังงานชีวภาพและการจัดการอย่างยั่งยืน        
การจัดการชีวมวลเพื่อผลิตพลังงานชีวภาพและพลังงานทดแทน  การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในกระบวนการผลิต         
เอทานอลชีวภาพ ไฮโดรเจนชีวภาพ แก๊สชีวภาพ ไบโอดีเซล เซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพ วัฏจักรพลังงานชีวภาพ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของเชื้อเพลิงชีวภาพ การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส าหรับการ
ผลิตพลังงานชีวภาพ กรณีศึกษาในการปรับปรุงและพัฒนาพลังงานชีวภาพ 
 

https://dict.longdo.com/search/livestock
https://dict.longdo.com/search/Fisheries
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  Importance of energy; source of energy; energy conservation; laws related to energy; 
biomass and resources for bioenergy production; type of bioenergy and sustainable management;  
management for production of bioenergy and alternative energy; application of biotechnology for 
production of bioethanol, biohydrogen, biogas, biodiesel, microbial fuel cell; bioenergy life cycle; 
environmental impacts of bioenergy; greenhouse gas mitigation; recent technology for bioenergy 
production; case study for improvement and development of bioenergy 

 
853-561  เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร    3((3)-0-6) 

                 (Food Biotechnology) 
  รายวิชาบังคับก่อน: - 
   Prerequisite: - 

   ผลกระทบของเทคโนโลยีชีวภาพต่อคุณภาพของวัตถุดิบ คุณค่าทางโภชนาการและกระบวนการ
แปรรูปในอุตสาหกรรมอาหาร การประยุกต์ใช้วิธีการและเทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพด้านเทคโนโลยีการหมัก 
เทคโนโลยีเอนไซม์ เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม วิศวกรรมโปรตีน และวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพในการดัดแปร
องค์ประกอบของอาหารเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติหรือเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูง การเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิต รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการวิเคราะห์องค์ประกอบของอาหาร และการน าเสนอ
รายงานความก้าวหน้าในเนื้อหาที่เก่ียวข้อง 
  Effects of biotechnology on quality of raw materials, nutrition, and process in food 
industry; application of biotechnology methods and techniques in fermentation technology, 
enzyme technology, genetic engineering, protein engineering, and bioprocess engineering for 
modifying food components to improve or get new valued products; methods to increase 
effective production process and analyze food components; presentation relating to current 
topics in food biotechnology 

 
                    853-562  จุลชีววิทยาอาหารข้ันสูง 3((3)-0-6)            

 (Advance Food Microbiology) 
                                  รายวิชาบังคับก่อนหรือเรียนควบคู:่ 853-532  
                                  Concurrent prerequisite/: 853-532 

เทคนิควิเคราะห์ขั้นสูงทางด้านจุลชีววิทยาอาหาร รวมถึงการเปรียบเทียบเทคนิควิเคราะห์ดั้งเดิมกับ
เทคนิควิเคราะห์ที่รวดเร็วและออโตเมท รวมทั้งการใช้เทคนิคทางพันธุกรรม และอิมมูโนในการตรวจหาจุลินทรีย์ที่
ก่อให้เกิดโรคในอาหาร แนวทางใหม่ ๆ ทางเทคโนโลยีการหมักของอาหารหมักประเภทต่าง ๆ จุลินทรีย์ที่มีผลดีต่อ
สุขภาพ จุลชีววิทยาของกระบวนการถนอมอาหารแบบใหม่ ๆ และการควบคุมคุณภาพอาหารในด้านจุลชีววิทยา รวมทั้ง
การน าเสนอรายงานความก้าวหน้าในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
                      Advanced techniques in food microbiology, including conventional versus rapid and 
automated methods as well as genetic and immunological techniques in the detection of foodborne 
pathogens; new approaches in fermentation technology of various fermented foods, health-promoting 
microbes, microbiology in new food preservation methods and controlling the microbiological quality of 
foods; presentation relating to current topics 

 
 



25 
 

853-571 เทคโนโลยีวิศวกรรมพันธุศาสตร์ 3((3)-0-6)      
                                  (Genetic Engineering Technology) 

    รายวิชาบังคบัก่อน: - 
             Prerequisite: - 

 หลักเบื้องต้นของวิศวกรรมพันธุศาสตร์  (การสร้างดี เ อ็นเอลูกผสม ดี เ อ็นเอไลบรารี่                 
การวิเคราะห์และคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มียีนลูกผสม) เครื่องมือทางอณูวิทยาที่ใช้ในการศึกษาการท างานของยีน 
วิศวกรรมพันธุศาสตร์ของเซลล์สัตว์และพืช สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ชีวสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น  การ
ประยุกต์ใช้ดีเอ็นเอลูกผสมในสาขาต่าง ๆ ของเทคโนโลยีชีวภาพ และการน าเสนอรายงานความก้าวหน้าในเนื้อหา
ที่เก่ียวข้อง 
 Principles of genetic engineering involving the construction and expression of 
recombinant DNA molecules, DNA library, analysis and isolation of recombinant microorganisms; 
molecular tools for studying gene function; genetic engineering of animal and plant cells; 
genetically modified organisms; principle of bioinformatics; applications of recombinant DNA in 
various areas of biotechnology, presentation of current issues and trends 
 

853-572  วิศวกรรมเมตาบอลิก  3((3)-0-6) 
             (Metabolic Engineering) 

    รายวิชาบังคับก่อน:  853-523  
    Prerequisite: 853-523 

ความส าคัญของวิศวกรรมเมตาบอลิซึม ภาพรวมของเมตาบอลิซึมภายในเซลล์ ปฏิกิริยาภายใน 
เซลล์ กลไกการควบคุมวิถีเมตาบอลิซึม การควบคุมของวิถีเมตาบอลิซึม การหาฟลักซ์ของวิถีเมตาบอลิซึม           
วิศกรรมทางวิถีเมตาบอลิซึม และการน าเสนอรายงานความก้าวหน้าในเนื้อหาที่เก่ียวข้อง 

Importance of metabolic engineering; overview of cellular metabolisms;  cellular 
reactions; metabolic pathway regulations and balances; metabolic control analysis; metabolic flux 
analysis; metabolic engineering strategies; presentation and report on the advance in metabolic 
engineering 

 
 853-573  เทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุล   3((3)-0-6)   
                                   (Molecular Biotechnology) 

                รายวิชาบังคบัก่อน: - 
              Prerequisite: - 

  พัฒนาการของเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุล  ชีวสารสนเทศ จีโนมิกส์  และโปรติโอมิกส์               
การแสดงออกของยีนในโปรคาริโอต การผลิตโปรตีนในเซลล์ยูคาริโอต ไดเร็คเต็ดมิวตาจีนีซีสและวิศวกรรมโปรตีน 
เทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลในระบบของจุลินทรีย์  เทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลในระบบของยูคาริ โอต 
เทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและสังคม และการน าเสนอรายงานความก้าวหน้าในเนื้อหาที่เก่ียวข้อง            

Development of molecular biotechnology; bioinformatics; genomics; and 
proteomics; manipulation of gene expression in prokaryotes; heterologous protein production in 
eukaryotic cells; directed mutagenesis and protein engineering; molecular biotechnology of 
microbial systems; molecular biotechnology of eukaryotic systems; molecular biotechnology and 
society; presentation relating to current topics 
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                    853-581 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพขั้นสูง                              3((3)-0-6) 
                                (Advanced Bioprocess Engineering) 
                                รายวิชาบังคับก่อน: - 
                                Prerequisite: - 
 ตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพและการแปรรูปทางชีวภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีพื้นฐานและล่าสุดที่เก่ียวกับกระบวนการต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า การคัดเลือก
ทรัพยากรทางชีวภาพ จลนพลศาสตร์ปฏิกิริยาของตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพ รูปแบบของปฏิกิริยา เครื่องปฏิกรณ์
ชีวภาพ การแยกและการท าบริสุทธิ์สาร เศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับต้นทุนและการลงทุนในกระบวนการทางชีวภาพ  
                    Biocatalysts in bioproduction and bioconversion of natural resources; basic and 
recent technology relating to upstream, bioreaction and downstream; screening of biological 
resources; reaction kinetics of biocatalysts; mode of operation; bioreactor; separation and 
purification; economics study of cost and investment in bioprocess 

 
                  853-582 การออกแบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพ    3((3)-0-6) 
           (Bioreactor Design)  
             รายวิชาบังคับก่อน: - 
           Prerequisite: - 
                แนวคิดทั่วไปในการเลือกและออกแบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ชีวภาพ     
หัววัดและควบคุมกระบวนการหมัก ปรากฏการณ์การส่งผ่านในถังปฏิกรณ์ชีวภาพ ได้แก่ รีโอโลจีและการถ่ายโอน
โมเมนตัม การถ่ายโอนมวล และการถ่ายโอนความร้อน การวิเคราะห์และขยายขนาดถังปฏิกรณ์แบบถังกวน     
แพคเบด ฟลูอิไดซ์เบด แอร์ลิฟท์ ฯลฯ  
                   Overview for selection and design of bioreactors based upon bioproducts; sensors 
and control devices in fermentation process; transport phenomena in bioreactor including 
rheology, momentum transfer, mass and heat transfer; analysis and scale- up of stirred tank 
reactor; pack bed reactor; fluidized bed reactor; air-lift reactor etc. 
  
                   853-583  การวัดและควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 3((3)-0-6) 

  (Measurement and Process Control in Agro- and Bioindustry) 
                                รายวิชาบังคับก่อน : 850-323 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
                                Prerequisite:  850- 323 or depends on the discretion of the program 
management committee. 

ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมเกษตร และชีวภาพ ตัวอย่างของกระบวนการผลิ ต
ผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมเกษตร และชีวภาพ การวัดและควบคุมพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ อาทิ สัญญาณและเซนเซอร์ ตัวควบคุม การควบคุมกระบวนการ 
การควบคุมกระบวนการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การเขียนรายงานและน าเสนอในหัวข้อปัจจุบันที่เก่ียวข้อง 
 Examples of food and agro- industry bioproducts; Examples of food and industrial 
bioprocesses; Measurement and control of parameters in agro- industry and bioproduct 
processings: signals and sensors, controllers, process control and computer-based control; report 
and presentation in related topics 
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                   853-584 การสร้างแบบจ าลองและการควบคุมกระบวนชีวภาพ  3((3)-0-6) 
            (Bioprocess Modeling and Control) 
      รายวิชาบังคับก่อน: 853-511 
      Prerequisite: 853-511 
                   แนวคิดภาพรวมของการใช้แบบจ าลองและการควบคุมกระบวนการชีวภาพ ไดนามิกส์ของระบบ
ชีวภาพที่มีความซับซ้อนน้อย เครื่องมือและเทคนิคส าหรับการวัดตัวแปรของกระบวนการชีวภาพ แบบจ าลองที่
เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์การส่งผ่าน การตรวจสอบโมเดลและการหาค่าพารามิเตอร์ คอมพิวเตอร์ซิมิวเลชัน
ไดนามิกส์ของระบบชีวภาพ การหาสภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการ  
                   Overview on the use of modeling and control for bioprocess; dynamics study of 
non- complicated biological system; instruments and techniques for bioprocess variables 
determination; mathematical modeling of transport phenomena in biological system; model 
validation and parameters fitting; computer simulation and control for dynamics study of 
biological system; process optimization 
 
                   853-585  กระบวนการปลายน้ าในเทคโนโลยีชีวภาพ                       3((3)-0-6) 
                                   (Downstream Processing in Biotechnology) 

    รายวิชาบังคับก่อน: - 
    Prerequisite: - 

 ขั้นตอนของกระบวนการปลายน้ า วิธีการปลดปล่อยผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่อยู่ภายในเซลล์ (อัลตร้า
โซนิค เอนไซม์ และเชิงกล);  การแยกของแข็งออกจากน้ าหมัก (การปั่นเหวี่ยง และการกรอง);  การท าเข้มข้น   
น้ าหมักที่ผ่านการแยกของแข็งแล้ว (การระเหย, การตกตะกอน และการแยกด้วยเมมเบรน); การแยกน้ าออกจาก
ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (การสกัด, การตกผลึก และการกลั่น); การท าบริสุทธิ์ผลิตภัณฑ์ชีวภาพด้วยวิธีโครมาโตกราฟฟี; 
การออกแบบกระบวนการโดยการผสมผสานขั้นตอนการแยกต่างๆ ที่เหมาะสม  
  Sequence of downstream process steps; release of intracellular bioproducts 
(ultrasonic release, enzymatic release and mechanical release); clarification of fermentation broth 
(centrifugation and filtration) ; concentration of the clarified broth (evaporation, precipitation and 
membrane separations) ; separation of water from the bioproduct ( extraction, crystalization and 
distillation) ; purification of bioproduct using chromatography; process design using optimal 
combination of many separation steps 

  
 859-599   ระเบียบวิธีวิจัย                1-3((x)-x-x) 
  (Research Methodology) 
  รายวิชาบังคบัเรียนก่อน : อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  Prerequisite: - 

การวิจัยด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนาโครงร่างวิจัย การทบทวนและประเมิน
วรรณกรรม จริยธรรมการวิจัย การน าเสนอทางวิชาการ  การเขียนทางวิชาการ ระเบียบวิธีวิจัย ได้แก่ สถิติส าหรับ
การวิจัย การออกแบบการทดลอง 

            Scientific research method; proposal development; literature search and review; 
academic and research ethics; academic presentation; academic writing; common research 
methodologies, statistics for research, experimental design 
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    ชุดวิชาที่ 1  ระเบียบวิธีวิจัย-การวิจัยเป็นวิธกีารทางวิทยาศาสตร์            1((1)-0-2)  
 (Module 1: Research Methodology- Research as Scientific Approach) 

           การวิจัยด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์  การพัฒนาโครงร่างวิจัย การทบทวนและประเมิน
วรรณกรรม จริยธรรมการวิจัย การน าเสนอทางวิชาการ  การเขียนทางวิชาการ 

 Scientific research method; proposal development; literature search and review; 
academic and research ethics; academic presentation; academic writing  
    ชุดวิชาที่ 2  ระเบียบวิธีวิจัย-สถิติส าหรับการวิจัย           1((0)-2-1)  

 (Module 2: Research Methodology-Statistics for Research) 
  สถิติเชิงพรรณนา การน าเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางและกราฟ การกระจายตัวของกลุ่มตัวอย่าง 

การค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง สถิติเชิงอนุมาน ; ANOVA ไคสแควร์ สหสัมพันธ์ การถดถอยเชิงเส้น          
ความกลมกลืน ตัวแปรกวน และปฏิสัมพันธ์ 

   Descriptive statistics; data presentation:  tables and graph; sampling distribution; 
sample size calculation; inferential statistics; ANOVA; Chi- square; correlation; linear regression; 
goodness of fit; confounding and interaction  
    ชุดวิชาที่ 3  ระเบียบวิธีวิจัย-การออกแบบการทดลอง          2((1)-2-3)  

 (Module 3: Research Methodology-Experimental Design) 
  การออกแบบการทดสอบสมมุติฐาน แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ การทดลองที่มีแผนแบบสุ่ม

บล็อกสมบูรณ์ การออกแบบเชิงแฟกทอเรียลแบบ 2 และ 3 การออกแบบการทดลองขั้นสูง การออกแบบงานวิจัย
ทางคลินิก 

Design for hypothesis testing; completely randomized design; randomized    
complete block design; 2 n and 3 n Factorial design; advanced experimental design; clinical 
research design 

 
853-596  สัมมนา 1 1(0-2-1)   

  (Seminar I) 
  รายวิชาบังคบัก่อน: - 

Prerequisite: - 
 การน าเสนอข้อมูลและความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ พร้อมทั้งการจัดท า
และน าส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 
 Presentation of information and research progress in biotechnology; preparation 
and submission of final report  
 

853-597  สัมมนา 2 1(0-2-1) 
                 (Seminar II) 

รายวิชาบังคบัก่อน: 853-596 
Prerequisite: 853-596 

  การน าเสนอข้อมูลและความก้าวหน้างานวิจัยที่ด าเนินการอยู่ การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล
งานวิจัย พร้อมทั้งการจัดท าและน าส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 
  Presentation of information and report in progress of research being conducted; 
analysis and interpretation of research information; submission of final report 
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853-818 วิทยานิพนธ ์ 18(0-54-0)  
(Thesis) 
รายวิชาบังคบัก่อน: - 
Prerequisite: - 

การศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ โดยมีการก าหนดหัวข้อวิจัย การพัฒนาและ 
และสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ การด าเนินงานวิจัยและรายงานความก้าวหน้า การเขียนและจัดท ารูปเล่มวิทยานิพนธ์ 
การน าเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
 Study and research in biotechnology; formulating research title, developing and 
defend thesis proposal; conducting research work and preparing thesis progress report; writing and 
preparing thesis book; presentation at an academic conference; technology transfer and thesis 
defens 

 
853-836  วิทยานิพนธ ์ 36(0-108-0)  

                 (Thesis) 
รายวิชาบังคบัก่อน: - 
Prerequisite: - 

การศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ โดยมีการก าหนดหัวข้อวิจัย การพัฒนาและ
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ การด าเนินงานวิจัยและรายงานความก้าวหน้า การเขียนและจัดท ารูปเล่มวิทยานิพนธ์   
การน าเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
 Study and research in biotechnology; formulating research title, developing and 
defend thesis proposal; conducting research work and preparing thesis progress report; writing and 
preparing thesis book; presentation at an academic conference; technology transfer and thesis 
defense 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบตัรประชาชน ต าแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

ที่ 
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทาง 
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
ระดับ

การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงานสอน 
และผลงานทาง 

วิชาการ 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ชื่อ 
หลักสูตร 

สาขา 
วิชา 

ชื่อสถาบัน 

1 
 

ศ. นางสาวเบญจมาส 
เชียรศิลป ์

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2546 
2542 
2540 

D.Eng. 
M.Eng. 
B.Eng. 

Biotechnology 
Biotechnology 
Chemical Engineering 

Osaka U., Japan 
Osaka U., Japan 
Tohoku U., Japan 

ดูภาคผนวก ข-1 
หน้า 70 

2 
 

รศ. นายศุภศิลป์  
มณีรัตน์ 

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2548 
2541 
2536 

Ph.D. 
วท.ม. 
วท.บ. 

Agriculture 
เทคโนโลยชีีวภาพ 
เทคโนโลยชีีวภาพ 

Okayama U., Japan 
ม.สงขลานครินทร ์
ม.เกษตรศาสตร์ 

ดูภาคผนวก ข-1 
หน้า 71 

3  
 

รศ. นางสาวทพิรัตน์ 
หงภัทรคีรี 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2543 

2535 
2527 

Ph.D. 

วท.ม. 
วท.บ. 

Food Science 

เทคโนโลยชีีวภาพ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

U. of Wisconsin Madison, 
U.S.A.  
ม.สงขลานครินทร ์
ม.สงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก ข-1 
หน้า 73 

4  
 

รศ. นางปิยะรัตน์ 
บุญแสวง 

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2545 
2537 
2534 

Ph.D. 
วท.ม. 
วท.บ. 

Chemical Engineering 
เทคโนโลยชีีวภาพ 
เทคโนโลยทีางอาหารและ
เทคโนโลยชีีวภาพ 

Texas A&M U., U.S.A. 
จุฬาลงกรณ์ฯ 
จุฬาลงกรณ์ฯ 

ดูภาคผนวก ข-1 
หน้า 74 

5  
  

ผศ. นายอภิชาติ  
อู๋ไพจิตร 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2546 

2540 
2534 

Dr.techn. 

วท.ม. 
วท.บ. 

Technical Chemistry 

เทคโนโลยชีีวภาพ 
เกษตรศาสตร์ 

Graz U. of Technology, 
Austria 
ม.มหิดล 
ม.เกษตรศาสตร์ 

ดูภาคผนวก ข-1 
หน้า 76 
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ที่ 
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทาง 
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
ระดับ

การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงานสอน 
และผลงานทาง 

วิชาการ 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ชื่อ 
หลักสูตร 

สาขา 
วิชา 

ชื่อสถาบัน 

6  
 

ผศ. นายวิริยะ 
ดวงสุวรรณ 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2553 

2544 
2537 

Ph.D. 

วศ.ม. 
วศ.บ. 

Chemical and Process 
Engineering 
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

U. of Surrey, U.K. 

ม.สงขลานครินทร ์
ม.สงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก ข-1 
หน้า 77 

7 
 

ผศ. นางสาวอัจฉรา 
ธรรมรัตน์ 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2555 

2551 
2548 

Ph.D. 

วท.ม. 
วท.บ. 

Materials and Life 
Science 
เทคโนโลยชีีวภาพ 
ชีววิทยา 

Kyoto  Institute of 
Technology, Japan 
ม.สงขลานครินทร ์
ม.สงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก ข-1 
หน้า 79 

8 
 

ผศ. นางสาววาสนา  
สุโยธา 

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

2558 
2555 

2553 

PhD. 
M.Eng. 

B.Eng. 

Biotechnology 
Applied chemistry and 
Biotechnology 
Bioscience and 
Biotechnology 

Ritsumeikan U., Japan 
Ritsumeikan U., Japan 

Ritsumeikan U., Japan 

ดูภาคผนวก ข-1 
หน้า 81 

3.2.3 อาจารยพิเศษที่เป็นอาจารย์ผู้สอน  
ไม่มี แต่หลักสูตรจะเชิญอาจารย์พิเศษที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรทั้งจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งจากภาครัฐและ
เอกชน ในการสอนระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อร่วมสอน 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้าม)ี 
      ไม่มี 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
      นักศึกษาทุกคนต้องมีหัวข้องานวิจัยของตนเอง โดยเป็นการค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่ เกี่ยวข้องในสาขา
เทคโนโลยีชีวภาพและเป็นหัวข้อที่น่าสนใจทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร นักศึกษา
ก าหนดหัวข้อวิจัยร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ประกอบการ เกษตรกรหรือหน่วยงานที่ต้องการพัฒนางานวิจัย
ส าหรับการผลิต งานวิจัยมีขอบเขตการท างานที่ชัดเจน และมีการรายงานความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษา         
การเขียนวิทยานิพนธ์ตามรูปแบบที่ก าหนด  การน าเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการและทดสอบความรู้ด้วย     
ปากเปล่าต่อคณะกรรมการสอบ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบหรือผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยที่
เก่ียวข้อง ภายใต้การดูแลและให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา    

5.1 ค าอธิบายโดยยอ 
     การศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ โดยมีการก าหนดหัวข้อวิจัย การพัฒนาและ         
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ การด าเนินงานวิจัยและรายงานความก้าวหน้า การเขียนและจัดท ารูปเล่มวิทยานิพนธ์ 
การน าเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์  
 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู  

1) มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย  
2) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพกับศาสตร์ต่าง  ๆ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนา

อุตสาหกรรม  
3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศค้นคว้า เรียนรู้ วิเคราะห์ และติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

นวัตกรรม และสถานการณ์โลกในการท าวิจัย  
4) สามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารหรือในที่ประชุมวชิาการ หรือถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ผูป้ระกอบการ  
5) สามารถประสานงานและท างานร่วมกับผู้อื่นได้อยา่งดี 
6) สามารถวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจส าหรับหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่เลือกท าได้  

 
5.3 ชวงเวลา  

แผน ก 1 : ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 1 ถึงภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 2 
      แผน ก 2 : ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 1 ถึงภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 2  

 
5.4 จ านวนหนวยกิต  

แผน  ก 1 จ านวน  36  หน่วยกิต 
 แผน  ก 2  จ านวน  18  หน่วยกิต 
 

5.5 การเตรียมการ  
1) นักศึกษาต้องเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ภายในภาคการศึกษาแรกที่ลงหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 
2) มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษาทุกสปัดาห์ 
3) หลักสูตรมีการแนะน าแนวทางการท าวิทยานิพนธ์ และมีแบบฟอร์มให้กรอกก าหนดการลงทะเบียน

เรียนรายวิชาตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกจนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย 
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5.6 กระบวนการประเมินผล 
1) นักศึกษาทุกคนต้องมีการน าเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ภาคการศึกษาละครั้ง  
     ตลอดระยะเวลาการท าวิทยานิพนธ์ 
2) ต้องสอบผ่านวิทยานิพนธ์โดยคณะกรรมการซึ ่งประกอบด้วยผู ้ทรงคุณวุฒิทั ้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
3)  ต้องส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก าหนด  
4)  ข้อก าหนดอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ  

บัณฑิตศึกษา 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ระดับหลกัสูตร 

(PLOs) 

1. ประยุกต์ใช้องค์ความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางอาหารและพลังงาน และ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตรในภาคใต้ 

 
 
 
  

1. จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะดา้นเทคโนโลยีชวีภาพ 
2. จัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี
 ใหม่ๆ ทางด้านเทคโนโลยชีีวภาพ 
3. จัดกิจกรรมในรายวิชาให้นักศึกษาได้ไปดูงาน
 นอกสถานที่และรับรู้ปัญหาของภาคอุตสาหกรรม 
 และน ากลับมาตั้งเปน็โจทย์วิจัย 
4. จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาใน
 ภาคอุตสาหกรรม 

 PLO2 ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้
องค์ความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพทาง
อาหารและพลังงาน 
และสิ่งแวดล้อม เพื่อ
พัฒนาอุตสาหกรรม
เกษตรในภาคใต้ 
  

2. เสนอแนวความคิดส าหรับการ
ประกอบการธุรกิจทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ  

จัดกิจกรรมเพิ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต      
(Life Long Learning) และกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับ
ทักษะและ mindset การเป็นผูป้ระกอบการ 

 PLO4 เสนอ
แนวความคิดส าหรับ
การประกอบการธุรกิจ
ทางเทคโนโลยชีีวภาพ 
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียนตามมาตรฐาน 
 การอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ระดับหลกัสูตร (PLOs) 

ทักษะ
ทั่วไป 

(Generic 
Skill) 

ทักษะเฉพาะ 
(Specific 

Skill) 

มาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผู้เรียน 
(Learner) 

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ 
(Co-creator) 

พลเมืองที่เข้มแข็ง 
(Active citizen) 

PLO1 แสดงออกถึงการมีคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 
 

 

 
 
 

   

PLO2 ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหารและพลังงาน 
และสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม
เกษตรในภาคใต้  

     

PLO3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ค้นคว้าและเรียนรู้เทคโนโลยี นวัตกรรม 
และสถานการณ์โลกด้วยตนเอง 

     

PLO4 เสนอแนวความคิดส าหรับการ
ประกอบการธุรกิจทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

     

PLO5 สามารถสื่อสารเชิงวิชาการได้ถูกต้อง
และตรงประเดน็ 

     

 
3. ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ / 
 มคอ.1 สาขา/สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ พ.ศ 2564 / มาตรฐานวิชาชีพ 
 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติระดับปรญิญาโท 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพโดยค านึงถึงความรู้สึกของผู้อ่ืน 
 1.2 ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข 
 1.3 แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ท างานและสังคม 
2. ความรู้ 
 2.1 มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ 
 2.2 มีความเข้าใจในวิธีพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ที่ส่งผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่ต่อองค์ความรู้ใน 
  สาขาวิชา ทั้งวิชาการและวิชาชีพ 
3. ทักษะทางปัญญา 
 3.1 ใช้ความรู้ทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพ 
 3.2 พัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหาทางวิชาการและวิชาชีพ 
 3.3 สามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อสังเคราะห์ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ 
 3.4 สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการส าคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง 
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาการและวิชาชีพได้ด้วยตนเอง 
 4.2 สามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ 
 4.3 มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มที่เพื่อการจัดการข้อโต้แย้ง  
  และปัญหาต่าง ๆ 
 4.4 แสดงออกทักษะการเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพใน 
  การท างานของกลุ่ม 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อน ามาใช้ในการศึกษา 
  ค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ 
 5.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงการวิชาการและ 
  วิชาชีพรวมถึงชุมชนทั่วไป 
 5.3 สามารถน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผ่านสิ่งพิมพ์ทางวิชาการและ 
  วิชาชีพรวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการวิจัย 
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร (PLOs) กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ/ มคอ.1 สาขา/สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ         
พ.ศ 2564 / มาตรฐานวิชาชีพ ระดับปริญญาโท  

 
 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ระดับหลักสูตร (PLOs) 

คุณธรรม 
จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบคุคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห ์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 

และ 
การใช้

เทคโนโลยี 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3  

PLO1 แสดงออกถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ                 

PLO2 ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหารและพลังงาน และ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรในภาคใต้ 

 
               

PLO3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศค้นคว้าและเรียนรู้เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
สถานการณ์โลกด้วยตนเอง 

 
               

PLO4 เสนอแนวความคิดส าหรับการประกอบการธุรกิจทางเทคโนโลยีชีวภาพ                 

PLO5 สามารถสื่อสารเชิงวิชาการได้ถูกต้องและตรงประเด็น                 
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4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วิธีการสอน และกลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล 
 ระดับปริญญาโท  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ระดับหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

 
 PLO1 แสดงออกถึงการมีคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ 

1) สร้างวัฒนธรรมองค์กร เ พ่ือปลูกฝังให้
นักศึกษามีระเบียบวินัย เน้นการเข้าชั้นเรียน
ตรงเวลา แต่งกายสุภาพ และเสียสละ 
2) มอบหมายให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม      
ฝึ กการ เป็ นผู้ น า  สมาชิ กกลุ่ ม  ฝึ กคว าม
รับผิดชอบ 

1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าเรียน การส่งงาน
ทีไ่ด้รับมอบหมาย การแต่งกาย  
2) การแสดงออกของนักศึกษาเมื่อมี
การท างานเป็นกลุ่มและระหว่าง
การเรียนการสอน 

PLO2 ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร พลังงาน 
และสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม
เกษตรในภาคใต้ 

1)  เ น้ นการ เ รี ยนการสอนที่ เ ป็ น  active 
learning ฝึกให้นักศึกษารู้จักค้นคว้าข้อมูลและ
แลกเปลี่ยนความรู้ 
2) จัดกิจกรรมดูงานนอกสถานที่และการเรียนรู้
จากสถานการณ์จริง  
3) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอกที่มี
ความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ตรง 
4) จัดให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ผู้ ใช้
ประโยชน์ 

1) ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการ
เ รี ย นและกา รปฏิ บั ติ ง า นของ
นักศึกษาในด้านต่างๆ คือ 
การสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ/ 
ปากเปล่า/การเขียนรายงาน/
การน าเสนอ 
2) ประเมินโดยผู้รับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 

PLO3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ค้นคว้าและเรียนรู้เทคโนโลยี นวัตกรรม 
และสถานการณ์โลกด้วยตนเอง 

มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้ารวบรวม
ความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
นวัตกรรม และสถานการณ์โลกของรายวิชา
นั้นๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเมินจาก 
การน าเสนอ/การเขียนรายงาน 
 

PLO4 เสนอแนวความคิดส าหรับการ
ประกอบการธุรกิจทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

จัดกิจกรรมเพ่ิมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Life Long Learning) และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับทักษะและ mindset การเป็นผู้ประกอบการ 

ประเมินจาก 
1) การน าเสนอปากเปล่า  
2) การเขียนรายงาน 
 

PLO5 สามารถสื่อสารเชิงวิชาการได้
ถูกต้องและตรงประเด็น 

จัดกิจกรรมส่ ง เสริมการน า เสนอผลงาน        
การสัมมนาเชิงวิชาการ และการถ่ายทอด
เทคโนโลยี 
 

ประเมินจาก 
1) การน าเสนอปากเปล่า 
2) การเขียนรายงาน 
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5. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
 

ระดับปรญิญาโท 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชาและหน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร  (PLOs) 
PLO1 

 
PLO2  PLO3  PLO4 PLO5  

 

853-501 ชุดวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม 6((4)-6-8)      

853-502 ชุดวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม 6((4)-6-8))      
853-521 เทคโนโลยีชีวภาพ  4((4)-0-8)      
853-522 การประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ  3((3)-0-6)      

853-523 พ้ืนฐานเทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ  1(0-3-0)      

853-524 เทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชวีภาพ  3(1-6-2)      

853-525 เมตาบอลิซึมของเซลล์  3((3)-0-6)      

853-531 เทคโนโลยีเอนไซม์   3((3)-0-6)      

853-532 อาหารหมักดั้งเดิม  3((3)-0-6)      

853-533 เทคโนโลยีของยีสต์  3((3)-0-6)      

853-534 เทคโนโลยีของสาหร่าย      3((3)-0-6)      

853-541 การใช้ประโยชน์และการบ าบัดวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมเกษตร 3((3)-0-6)      

853-542 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมข้ันสูง 3((3)-0-6)      

853-543 การย่อยสลายและการก าจัดสารปนเปื้อนทางชีวภาพ 3((3)-0-6)      
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รายวิชาและหน่วยกิต 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร  (PLOs) 

PLO1 
 

PLO2 
 

PLO3 
 

PLO4 PLO5 
 

853-544 จุลินทรีย์ทางการเกษตรและการประยุกต์ใช้ 3((3)-0-6)      

853-551 เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ        3((3)-0-6)      

853-561 เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร     3((3)-0-6)      

853-562 จุลชีววิทยาอาหารขั้นสูง        3((3)-0-6)      

853-571 เทคโนโลยีวิศวกรรมพันธุศาสตร์ 3((3)-0-6)      

853-572 วิศวกรรมเมตาบอลิก      3((3)-0-6)      

853-573 เทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุล 3((3)-0-6)      

853-581 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพขั้นสูง 3((3)-0-6)      

853-582 การออกแบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพ                            3((3)-0-6)      

853-583 การวัดและควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ             3((3)-0-6)      

853-584 การสร้างแบบจ าลองและการควบคุมกระบวนชีวภาพ 3((3)-0-6)      

853-585 กระบวนการปลายน้ าในเทคโนโลยีชีวภาพ                             3((3)-0-6)      

859-599 ระเบียบวิธีวิจัย 1-3((x)-x-x)      
853-596 สัมมนา 1                  1(0-2-1)      

853-597 สัมมนา 2                  1(0-2-1)      

853-818 วิทยานิพนธ์                    18(0-54-0)      

853-836 วิทยานิพนธ์            36 (0-108-0)      
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6. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา  
 
ปีที ่ แผน ก1 แผน ก2 
1 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

ประยุกต์และบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม 
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศค้นคว้า วิเคราะห์
และติ ดตามความก้ า วหน้ าทาง เทคโน โลยี  
นวัตกรรมและสถานการณ์โลก มีทักษะในการ
ประมวลความคิดทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพอย่าง
เป็นระบบ สามารถวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
และสื่อสารโดยใช้ภาษาเชิงวิชาการได้อย่างถูกต้อง
และตรงประเด็น 

มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ อธิบายองค์ความรู้และทักษะใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทั้งภาคทฤษฎี 
และภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ 
เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก 
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศค้นคว้า 
วิ เคราะห์ และติดตามความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลก 
ประยุกต์และบูรณาการองค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ มีทักษะในการประมวล
ความคิดทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพอย่าง    
เป็นระบบ และสื่อสารโดยใช้ภาษาเชิงวิชาการ
ได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น 

2 ป ร ะยุ ก ต์ ใ ช้ อ ง ค์ ค ว า ม รู้ แ ล ะทั ก ษ ะท า ง
เทคโนโลยีชีวภาพที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร และสามารถ
วิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยใช้นวัตกรรมทาง
เทค โน โ ลยี ชี ว ภ าพ  มี แน วคิ ด ในกา ร เป็ น
ผู้ประกอบการ ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ 

ประยุกต์ใช้องค์ความรู้และทักษะทาง
เทคโนโลยีชี วภาพที่ ทันสมัยและ เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
เกษตร และสามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหา
โดยใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพ มี
แนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการ น าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดบัคะแนน (เกรด) 
 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้น
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563 หน้า 9 หมวดที่ 4 (ภาคผนวก ง) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะท าการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ดังนี้ 
1) การเรียนการสอนในระดับรายวิชา ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
- ประเมินจากความคิดเห็นของนักศึกษาต่อประสทิธิภาพการสอนและการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
- ประเมินจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยพิจารณาจากแผนการสอน เนื้อหาและความทันสมัย 

การประเมินข้อสอบ และผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอน 
2) การทวนสอบ 
รายวิชาบรรยาย/ปฏิบัติการ 
- มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและความสอดคล้องของข้อสอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ

แผนการสอนของรายวิชา 
- มีคณะกรรมการประเมินและรบัรองผลระดบัคะแนน 
รายวิชาวิทยานิพนธ์ 
- มีระบบการติดตามความก้าวหน้าการท างานวิจัยโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และมีคณะกรรมการ

ประเมินการน าเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ระดับหลักสูตร 
- มีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบนัการศึกษา ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ และ

รายงานผล 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนักศึกษาส าเร็จการศึกษา มีการส ารวจผลสัมฤทธิ์ของการ
ประกอบอาชีพของบัณฑิต และน าผลที่ได้มาปรับปรุงการเรียนการสอนและหลักสูตร โดยมีการด าเนินการดังนี้ 

1) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิต เพื่อให้ได้ข้อมูลมาพัฒนาบัณฑติศึกษา 
2) มีการติดตามข้อมูลของบัณฑิตต่อการได้งานท าเพื่อน ามาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ สอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
3) ความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหรืออาจารย์พิเศษต่อกระบวนการเรียนรู้ และผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา 
 

3. เกณฑการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
  นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วย
การศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563 หน้า 14 หมวดที่ 6 และเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
  แผน ก 1 

 1) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ
ต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และ 
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 2) ส าหรับวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ 

 3) ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ มีคุณสมบัติอ่ืนและเป็นไปตามเงื่อนไขของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ก าหนดไว้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ส าเร็จการศึกษาใน
หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก 
 4) ช าระหนี้สินทั้งหมดต่อมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 

 5) ปฏิบัติตามเงื่อนไขอ่ืนๆ ตามที่มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย คณะ หรือหลักสูตรก าหนด ทั้งนี้เงื่อนไขที่
คณะหรือหลักสูตรก าหนด ต้องผ่านความเห็นชอบจากบัณฑิตวิทยาลัย 
 แผน ก 2 

 1) ต้องสอบผ่านรายวิชาต่างๆ และมีจ านวนหน่วยกิตครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร และแต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตามหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 3.00 

 2) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ
ต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และ 

 3) ส าหรับวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์
ในรายงานการประชุมเชิงวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ (Proceeding) อย่างน้อย 1 รายการ 

 4) ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ มีคุณสมบัติอ่ืนและเป็นไปตามเงื่อนไขของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ก าหนดไว้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ส าเร็จการศึกษาใน
หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก 
 5) ช าระหนีส้ินทัง้หมดต่อมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 

 6) ปฏิบัติตามเงื่อนไขอ่ืนๆ ตามที่มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย คณะ หรือหลักสูตรก าหนด ทั้งนี้เงื่อนไขที่
คณะหรือหลักสูตรก าหนด ต้องผ่านความเห็นชอบจากบัณฑิตวิทยาลัย 
 

4. การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
นักศึกษาสามารถด าเนินการอุทธรณ์ต่อการด าเนินงานของหลักสูตรฯ ได้ โดยการยื่นค าร้องต่อประธาน

หลักสูตรฯ จากนั้นประธานหลักสูตรฯ จะน าเข้าพิจารณาในที่ประชุมหลักสูตรฯ และประธานหลักสูตรฯ จะ
ด าเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้นักศึกษาทราบโดยตรง 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 การมอบหมายให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน 
1.2 ชี้แจงและมอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายละเอียดหลักสูตร ซึ่งแสดงถึงปรัชญา ความส าคัญและ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร กฎระเบียบการศึกษา คู่มือนักศึกษา คู่มืออาจารย์ ฯลฯ ให้อาจารย์ใหม่ 
1.3 ชี้แจงและมอบเอกสารรายละเอียดรายวิชา ซึ่งแสดงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากรายวิชาและกลยุทธ์

การสอนและการประเมินผลให้แก่อาจารย์ผู้สอนทั้งอาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษ 
1.4 การมอบหมายให้อาจารย์ใหม่ศึกษาค้นคว้า จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอนในหัวข้อหนึ่งหรือหลาย

หัวข้อที่ อาจารย์ใหม่มีความรู้และถนัด เพื่อทดลองท าการสอนภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์พี่เลี้ยงหรือประธาน
หลักสูตร 

1.5 การก าหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ในหลักสูตร 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจดัการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

1)  ก าหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดและการ 
ประเมินผลตามความต้องการของอาจารย์และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการเปิด
หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การผลิตผลงาน
ทางวิชาการ เป็นประจ าทุกปี 

2)  การจัดให้มีการสอนแบบเป็นทีม ซึ่งจะส่งเสริมโอกาสให้อาจารย์ได้มีประสบการณ์การสอนร่วมกับคน
อ่ืน รวมถึงการมีโอกาสได้เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ประสานงาน และผู้ร่วมทีมการสอน 

3)  การกระตุ้นให้อาจารย์ใช้งานวิจัยมาเพิ่มพูนและสร้างเสริมประสบการณ์ในการเรียนการสอน 
4)  การส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมที่จัดขึ้นทั้งในและนอกหน่วยงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะการ

จัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
5)  การส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอน

ระหว่าง อาจารย์ในหลักสูตร หรือท าวิจัยการเรียนการสอนที่สามารถน าไปเผยแพร่ในการประชุมวิชาการที่มีการ
จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ 
1)  กระตุ้นให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
2)  การฝึกอบรมการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย และการเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารทั้งในและ

ต่างประเทศ 
3)  การสนับสนุนความร่วมมือในการท างานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 
4)  สนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานวิชาการเพื่อให้มีต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 
5)  การส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่จัดขึ้นทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ 
6)  สนับสนุนการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และสนับสนุนให้คณาจารย์น าเสนอผลงานทาง

วิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
7)  สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประจ าวิชาชีพ 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

  ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีระบบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร ดังต่อไปนี้ 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรวมกันไม่น้อยกว่า 

3 คน ซึ่งได้รับมอบหมายและแต่งตั้งจากคณบดี โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท าหน้าที่วางแผน การจัดการ
เรียนการสอน การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนาหลักสูตร โดยมีแนวทางการบริหารหลักสูตรเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและเป็นไปตามการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรที่
ก าหนดโดย สกอ.  

เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ วิธีการประเมินผล 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มีความรู้ 
ความสามารถ และสมบัติ
ตามเกณฑ์มาตรฐานของ
หลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ.  

1. ก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 3 คนโดยไม่ซ้ ากับหลักสูตร
อ่ืน และมีคุณวุฒไิม่ต่ ากวา่ปริญญาเอกหรือขั้นต่ า ป.โท ที่
ด ารงต าแหน่ง รศ. และมผีลงานทางวชิาการทีไ่ด้รับการ
เผยแพร่ อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดย 
1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

1. มีการทบทวนประวัติ
อ า จ า รย์ ด้ า นคุณวุฒิ  
ประสบการณ์ ภาระงาน
อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า
วิทยานิพนธ์ผลงานทาง
วิชาการ ทุนวิจัยและการ
พั ฒ น า อ บ ร ม ข อ ง
อาจารย์ทุกปี  
2. มีการทบทวนแผนการ
สอนในแต่รายวิชาทุก
ภาคการศึกษา  
3 .  มี ก า รประ เมินผล
ความพึงพอใจ การเรียน
การสอนโดยนักศึกษา 
 

2. ก าหนดอาจารย์ประจ าหลักสตูรมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า
ปริญญาเอกหรือขั้นต่ า ป.โท ทีด่ ารงต าแหน่ง รศ. และมี
ผลงานทางวชิาการทีไ่ด้รับการเผยแพร่ อย่างน้อย 3 
รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย 
3. ก าหนดให้อาจารย์ประจ ามีคณุวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท 
และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ อย่างน้อย 3 
รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย 
4. ก าหนดอาจารย์ผู้สอน   เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
หรือ อาจารย์พิเศษ มีคุณวุฒิขั้นต่ า ป.โท  และมีผลงาน
ทางวชิาการทีไ่ด้รับการเผยแพร ่อย่างน้อย 1 รายการ ใน
รอบ 5 ปี ย้อนหลัง    กรณีอาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงการ
สอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารยป์ระจ า
เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา 
5. ก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
เป็นอาจารยป์ระจ าหลักสูตร ทีม่ีคุณวุฒิป.เอก หรือขั้นต่ า 
ป.โท ที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ  มีผลงานทาง
วิชาการทีไ่ด้รับการเผยแพร่ อยา่งน้อย 3 รายการในรอบ 5 
ปี ย้อนหลัง โดย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
6. ก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
(ถ้ามี) เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ ป.เอก หรือ
ขั้นต่ า ป.โท ที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ หรือเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มีคุณวุฒิ ป.เอก และมีผลงานทาง
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เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ วิธีการประเมินผล 
วิชาการทีไ่ด้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดบัชาติ    
ไม่น้อยกว่า 10 เร่ือง 

 7. ก าหนดอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์   
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิป.เอก หรือขั้นต่ า    
ป.โท ที่มีต าแหน่ง รศ. และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดย     
1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  
หรือ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีคุณวุฒิ ป.เอก 
และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารระดับชาติ ไม่น้อยกว่า 10 เร่ือง 

 

8. ก าหนดภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ สกอ ก าหนด 
9. ก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

นักศึกษามีความสามารถใน
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
และมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ  

การตีพิ มพ์ เผยแพร่ ผลงานของผู้ ส า เ ร็ จการ ศึกษา               
มีการเผยแพร่ผลงานตามเกณฑ์ สกอ. 

1. มีการติดตาม
ความก้าวหน้า
วิทยานพินธ์ทุกภาค
การศึกษา 
2. จ านวนผลงาน
วิชาการในการประชุม
วิชาการตา่งๆและการ
เผยแพร่ผลงานทาง
วารสารวชิาการตา่งๆ 

พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยกับ
เทคโนโลยทีี่เปลี่ยนแปลงไป 
ร่วมถึงการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

1. มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยทุก 5 ปี  
2. มีการประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตรทุกปี
การศึกษา 
 

1. มีการประเมิน
หลักสูตรทุกปีการศึกษา
โดยคณะกรรมการ
ประเมินหลักสูตรที่
แต่งตั้งโดยมหาวทิยาลัย 
2. มีการประเมนิ
หลักสูตรที่ปรับปรุงแล้ว
ทุก 5 ปีโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
และ คณะกรรมการ
คณะฯ เพื่อส่งให้สภา
มหาวิทยาลยัอนุมัต ิ
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2. บัณฑิต 
    2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ    
  มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒจิากผู้ใชบ้ัณฑติในทุกปกีารศึกษา เพื่อน าผลมาใช้
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยประเมินตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านตามที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตร ดังนี้ 
  1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม     
  2) ด้านความรู้     
  3) ด้านทักษะทางปัญญา      
  4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล   
  5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    2.2 การได้งานท าของบัณฑิต 
          มีการส ารวจภาวะการได้งานท าของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปี เพื่อน าข้อมูลไป
ปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการก าลังคนสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังใช้ข้อมูลที่
เก่ียวเนื่องกับการประมาณความต้องการของตลาดแรงงาน 
 
3. นักศึกษา 
    3.1 การรับนักศึกษา  
          มีกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ พร้อมทั้งให้นักศึกษาน าเสนอโครงร่างงานวิจัย 
โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อให้มีความโปร่งใส ชัดเจนและสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษา       
ที่ก าหนดในหลักสูตรและได้นักศึกษาที่มีความพร้อมในการเรียน สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลา           
ที่หลักสูตรก าหนด จากกระบวนการรับนักศึกษาจะท าให้ได้ข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษาซึ่งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรสามารถน ามาใช้ในการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาแต่ละรายก่อนเข้าศึกษาได้ และมีการปฐมนิเทศ
นักศึกษา โดยแนะน าหลักสูตร ระบบการเรียนการสอน กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
    3.2 การสง่เสริมและพัฒนานักศึกษา  
          3.2.1 มีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ผ่านการเรียนการสอนในรายวิชา 
และการท าวิทยานิพนธ์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด โดยมีกลไกใน
การควบคุมดูแล การให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษา มีคู่มือนักศึกษา การจัดหาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
การติดตามความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์และจัดเก็บข้อมูลสถานะนักศึกษารายบุคคลทุกภาคการศึกษา 
  3.2.2 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา ด้านวิชาการ และอ่ืนๆ  

- มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพื่อแนะน าเกี่ยวกับการเรียนการสอนในหลักสูตร โดยรองคณบดี
ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

- มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาแรกเข้า เพื่อช่วยเหลือให้ค าปรึกษาด้านการเรียนแก่
นักศึกษา  

- เมื่อนักศึกษามีหัวข้อวิทยานิพนธ์และเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว และพร้อมที่จะท า
วิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ คณะจะด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม (ถ้ามี) เพื่อให้ค าปรึกษาและดูแลนักศึกษาทั้งด้านการเรียนการวิจัย และอ่ืนๆ  

- อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้องจัดสรรเวลาให้นักศึกษาได้พบและขอค าแนะน า 
- มีหน่วยบัณฑิตศึกษาที่ให้ค าแนะน านักศึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาได้อีกทางหนึ่ง 

    3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา  
มีการติดตามอัตราการคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา และความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของ

นักศึกษาเป็นประจ าทุกปี เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในกระบวนการจัดการการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร 
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4. คณาจารย์ 
     4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  

4.1.1 การรับอาจารย์ใหม่มีการคัดเลือกอาจารย์ประจ าใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
โดยต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัยหรือ
ประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 

 4.1.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรจะต้องร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้ส าหรับ
การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

4.1.3 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)                
ที่สอดคล้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา โดยต้องมีคุณวุฒิ ป.เอก หรือขั้นต่ า ป.โท ที่มีต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ และมีการติดตามผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ให้เป็นไปตามเกณฑ์โดยต้องมีผลงานอย่าง
น้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย และมีภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ ก าหนด 

 4.1.4  การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ มีการเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษตามความเหมาะสมเพื่อให้ท าหน้าที่
สอน หรือ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมโดยอาจารย์พิเศษต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทาง
วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบ
รายวิชานั้น 
     4.2 คุณภาพอาจารย์    

มีการจัดท าข้อมูลและติดตามผลการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นประจ าทุกปี                   
โดยพิจารณาจากร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ และปริมาณผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์  

  หลักสูตรฯ มีการประชุมวางแผนกรอบอัตราก าลังอาจารย์เพื่อเพิ่มอัตราใหม่และทดแทนอาจารย์ที่
เกษียณอายุราชการทุก 4 ปี และมีการทบทวนทุกปี โดยยึดแนวปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยฯ และคณะฯ ก าหนด 
ทั้งนี้เพื่อให้มีจ านวนอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของสาขาวิชาครบตามข้อก าหนด ส่งผลดีต่อ
คุณภาพด้านการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการซึ่งเป็นพันธกิจหลักของหลักสูตรฯ รวมทั้งมีระบบ
สนับสนุนความก้าวหน้าของต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ นอกจากนี้ หลักสูตรฯ มีการ
ติดตามอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรทุกปี และมีการจัดท าแผนระยะสั้นและแบ่งภาระงานหากอาจารย์ต้องการลาเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้และ
เหตุผลส่วนตัวทุกปี   
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

5.1.1 หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการตามระบบและกลไกในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามแผนที่คณะฯ 
และมหาวิทยาลัยฯ ก าหนด โดยหลักสูตรมีการก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน และ
ผู้ใช้บัณฑิตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  เพื่อส ารวจความต้องการและความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แล้วน า
ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรและก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยฯ และคณะฯ  รวมทั้งครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม, ความรู้, ทักษะทางปัญญา, ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ, และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ   

5.1.2 น าผลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้ก าหนดไว้มาออกแบบสาระของรายวิชาตามหลักการของ OBE 
(Outcome Based Education) ครอบคลุมทั้งรายวิชาบังคับ รายวิชาเลือก รายวิชาศึกษาด้วยตนเอง และ
วิทยานิพนธ์ ซึ่งมีความสมดุลกันระหว่างความรู้ทักษะทั่วไปและเฉพาะทาง และสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยฯ ตามที่ระบุใน มคอ.2 และสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

5.1.3 มีการประเมินหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ โดยประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายในอย่างต่อเนื่อง 
และจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทุกๆ 5 ปี รวมทั้งประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกปี
การศึกษา 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
5.2.1 มีการวางระบบผู้สอนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด และมีความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่สอน 
5.2.2 มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการท าวิจัยเพื่อให้นักศึกษา

ได้รับความรู้ที่ทันสมัย โดยมีการก ากับติดตามและตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) ในทุกรายวิชาก่อน
เปิดสอน  
  5.2.3 มีระบบการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาแต่ละราย และมีระบบการช่วยเหลือก ากับติดตามการท าวิทยานิพนธ์ 
  5.2.4 นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องเพื่อขออุทธรณ์ ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนน และ
วิธีการประเมินผล โดยจัดช่องทางรับค าร้องเพื่อการขออุทธรณ์ของนักศึกษาทั้งสายตรงคณบดี กล่องรับความ
คิดเห็น และ การท า focus group หากมีข้อร้องเรียน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ/หรือคณะกรรมการ
พิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษาที่แต่งตั้งโดยคณะฯ จะด าเนินการพิจารณาค าร้องและแจ้งผลให้นักศึกษาทราบ 

5.3 การประเมินผู้เรียน 
  5.3.1 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษามีความแตกต่างกันตามลักษณะของวิชา ประกอบด้วยการ
สอบ การค้นคว้าเพื่อรายงานเป็นกรณีศึกษา การน าเสนอ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงการเรียนรู้ ด้านอ่ืนๆ ด้วย 
ซึ่งรายละเอียดของ วิธีการประเมินผล ค าอธิบายการประเมินโดยใช้ rubrics  ช่วงเวลา และค่าคะแนน ได้ระบุไวใ้น 
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้เรียนทราบตั้งแต่คาบแรกของการเรียนการสอนในแต่ละ
รายวิชา ด้วยรูปแบบกระดาษและระบบออนไลน์ (ระบบ LMS) มีคณะกรรมการประเมินพิจารณาความเหมาะสม
ความสอดคล้องของข้อสอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนการสอนของรายวิชา ส าหรับรายวิชาวิทยานิพนธ์ 
ได้มีการประเมินผลเริ่มจากการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ประเมินความก้าวหน้าของการวิจัยทุกภาคการศึกษา 
และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์โดยคณะกรรมการจากภายในและภายนอกหลักสูตรสอดคล้องกับประกาศของ
คณะฯ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาหลักสูตรฯ มีการประชุมเพื่อตัดเกรดและพิจารณาวิธีการประเมินแต่ละรายวิชา 
  5.3.2 มีการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5) ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดการเรียน ทุกภาคการศึกษา 

 5.3.3 มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาก าลังศึกษาทุกภาคการศึกษา  
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1 การบริหารงบประมาณ 

คณะ/หลักสูตรจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน 
โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา    
    6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

1) ส านักทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทรของมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวบรวมเอกสาร 
ต ารา วารสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และข้อมูลวิจัยออนไลน์ 

2) ครุภัณฑ์ของคณะฯ รวมถึงอุปกรณ์ของหน่วยงานอ่ืนๆ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
    6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

1) หลักสูตรมีการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม โดยประสานงานระหว่างส านักทรัพยากรการ
เรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร และอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อจัดซื้อหนังสือและต าราที่เก่ียวข้อง เพื่อใช้ใน
การเรียนการสอนและท าวิทยานิพนธ์  

2) ประสานงานระหว่างหลักสูตรและคณะฯเพื่อจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์พื้นฐานในการเรียนและท าวิจัย
เพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการ 
   6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้ 
          หลักสูตรมีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้ โดยการส ารวจความต้องการของนักศึกษา
และอาจารย์ทุกปีการศึกษา และน าข้อมูลที่ได้มาประเมินล าดับความส าคัญเพื่อด าเนินการจัดหาทรัพยากรให้
เพียงพอต่อการเรียนการสอนต่อไป   
 
7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 7.1 ระดับปรญิญาโท 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีการประชมุหลักสูตร 
 เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนนิงานหลักสูตร  อยา่งน้อย 
 ปีการศึกษาละ 2 คร้ัง โดยต้องบันทึกการประชุมทุกคร้ัง 

X X X X X 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ 
 มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
 (ถ้ามี)  ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
 ภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

X X X X X 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการ
 ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 
 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวชิา 

X X X X X 

5) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย/ 
 สภาวิชาชีพก าหนด ภายใน 60 วันหลังสิน้สุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที ่
 ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา 
 ที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

X X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
7) มีการพัฒนา/ปรบัปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการ
 ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนินงานที่รายงานในผลการด าเนินการ
 ของหลักสูตรปีที่ผ่านมา 

X X X X X 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดา้น 
 การจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ 
 อย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง 

X X X X X 

10) จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ไมน่้อยกว่ารอ้ยละ 50
 ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

11) ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสีุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ 
 หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 X X X X 

12) ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า  
 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X X X 

 ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อติดตามการ
ด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 
80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี  
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
1. การประเมินประสทิธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
การประเมินกลยุทธ์การสอนได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนากระบวนการเรียนการสอน โดยมีกระบวนการดังนี้ 
1) หลักสูตรฯ ก าหนดให้อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์การสอนแบบ active learning    

การประเมินหลักสูตรฯ โดยใช้ AUN-QA เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการบริหารหลักสูตรที่ใช้ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง จัดอบรมการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน  

2) ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ค าแนะน า/ข้อเสนอแนะ ในการด าเนินการตามกลยุทธ์การสอน
ของคณาจารย์ประจ าหลักสูตร และกรรมการบริหารหลักสูตร 

3) อาจารย์ผู้จัดการวิชา/อาจารย์ผู้สอนน ากลยุทธ์การสอนที่วางแผนไว้ไปใช้ ประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาจากกิจกรรมการเรียนการสอนในห้อง การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาใน
ชั้นเรียน รวมทั้งการสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค  

4) จัดให้มีการประเมินรายวิชา ประเมินการสอน และประเมินผลสัมฤทธิ์ของแต่ละรายวิชา โดยนักศึกษา 
และก าหนดให้อาจารย์ผู้จัดการวิชา/อาจารย์ผู้สอนวิเคราะห์ผลการประเมินโดยนักศึกษา เพื่อน ามาปรับปรุงแผน
กลยุทธ์การสอนในรอบต่อไป  

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1) นักศึกษาประเมินทักษะและวิธีการสอนของอาจารย์ผู้สอน และประเมินตนเองตามผลการเรียนรู้ที่

หลักสูตรก าหนด  
2) ผู้จัดการวิชาวิเคราะห์ผลการประเมิน แจ้งอาจารย์ผู้สอน วางแผนการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนเพื่อให้

นักศึกษามีผลการเรียนรูต้ามที่หลักสูตรก าหนด และรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ทุกภาคการศึกษา 

3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อพิจารณาทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
และการปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน ในภาพรวมทั้งหลักสูตร เพื่อจัดกิจกรรมในการพัฒนา/ปรับปรุงทักษะและ   
กลยุทธ์การสอนในภาพรวม 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมและการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ 
  2.1 การประเมินโดยนักศึกษาและบัณฑิต 
  ประเมินหลักสูตรและการบรรลุผลการเรียนรู้โดย นักศึกษาทุกชั้นปี บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว และ
ผู้ใช้บัณฑิต ทุกปีการศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลป้อนกลับในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในภาพรวม 
  2.2 การประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ 
  ติดตามบัณฑิตใหม่โดยส ารวจข้อมูลจากนายจ้างและ/หรือผู้บังคับบัญชาโดยการใช้แบบสอบถามและ/
หรือการสัมภาษณ์  
  2.3 การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก 
  คณะกรรมการประเมินหลักสูตรท าการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวมและใช้ข้อมูลป้อนกลับ
ของผู้เรียน ผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิตประกอบการประเมิน และจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร
ต่อผู้ทรงคุณวุฒิและหรือผู้ประเมินภายนอกตามแนวทางของ AUN-QA และวางแผนปรับปรุงหลักสูตรในภาพรวม 
ทุกปีการศึกษา   
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการหลักสูตรประจ าปี โดยรวบรวมข้อมูลการประเมิน

การสอนรายวิชา การประเมินการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ขอ ง
นักศึกษา รายงานผลการประเมินหลักสูตร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 
จัดท ารายงานผลการด าเนินการหลักสูตรประจ าปี    

2) คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับภาควิชาและระดับคณะประกอบด้วยกรรมการ 3 คน โดย
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตวับ่งชี้                      (Key 
Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7  
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับอาจารย์จัดการวิชา/อาจารย์ผู้สอนวิเคราะห์ทบทวนผลการ
ประเมิน การด าเนินงานที่ผ่านมา และสาระรายวิชาของหลักสูตรฉบับเดิม และพิจารณาสถานการณ์ภายนอกหรือ
การพัฒนาที่จ าเป็นทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร     

2) ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โครงสร้างหลักสูตรและสาระรายวิชาที่ตรงกับความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ทันสมัย สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยฯ และคณะ 

3) การก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับหลักคิดและผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง  

4) เสนอร่างหลักสูตรที่ปรับปรุงแล้วเพื่อรับการประเมินโดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้าน
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ และมีการประเมินเพื่อปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี 
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ภาคผนวก ก 
ก-1 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสตูรเดิมกบัหลักสูตรปรับปรุง 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง 
และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร   

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

รศ. นางสาวเบญจมาส เชียรศิลป์ 
ผศ. นางสาวทพิรัตน์ หงภัทรคีรี 
ผศ. นางปิยะรัตน์ บุญแสวง 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และ
คุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

รศ. นางปิยะรัตน์ บุญแสวง 
ผศ. นายวิริยะ ดวงสุวรรณ 
ผศ. นางสาวอัจฉรา ธรรมรัตน ์

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
ปรัชญา 

 ห ล ัก ส ูต ร ว ิท ย า ศ า ส ต ร ม ห า บ ัณ ฑ ิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้
พื ้นฐานส าคัญทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และมี
ความรู้และความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพื่อให้
เกิดองค์ความรู้   ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพและ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพระดับบูรณาการได้
อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งเป็นผู ้ที ่มีคุณธรรมและ
จริยธรรม  

ความส าคัญ 
 เทคโนโลยีชีวภาพมีรากฐานการพัฒนามา

จากการใช้ประโยชน์จากจุล ินทรีย ์ โดยเฉพาะ 
ในยุคอุตสาหกรรมที่ใช้จุลินทรีย์เป็นตัวกลางในการ
ผลิตที่เรียกว่าจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม จนท าให้
เกิดเป็นการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมชีวภาพอื่นๆ 
ตามมา การพ ัฒนาเทคโนโลย ีช ีวภาพให ้เก ิด
ประโยชน์กับมนุษย์สูงสุดจ าเป็นต้องมีความรู้ความ
เ ข ้า ใ จ ใ น ว ิว ัฒ น า ก า ร ข อ ง สิ ่ง ม ีช ีว ิต  ค ว า ม
หลากหลาย และความสามารถ     ในการด ารงชีวิต
อยู ่ของสิ ่งมีช ีว ิตนั ้นๆ ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่
เปลี ่ยนแปลงไป ซึ ่งถือเป็นรากฐานส าคัญในการ
ค้นหาศักยภาพใหม่ๆ เช่น เป็นแนวทางก่อให้เกิด
อุตสาหกรรมใหม่ สามารถใช้ประโยชน์

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
ปรัชญา 
 หล ักส ูต ร ว ิทย าศาสตรมหาบ ัณฑ ิต  ส าขาว ิช า
เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) เน้นให้ผู้เรียน มี
ความรู้และความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพื่อให้เกิด
ประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร 
พลังงาน และสิ ่งแวดล้อม ที ่ตอบสนองอุตสาหกรรม
เกษตรในภาคใต้ พร้อมทั้งเป็นผู้ที่ยึดมั่นในคุณธรรมและ
จริยธรรม มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติ
จริง โดยการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางพิพัฒนา
การนิยม (Progressivism) 
ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล 

เทคโนโลยีชีวภาพมีรากฐานการพัฒนามาจากการ
ใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ โดยเฉพาะในยุคอุตสาหกรรม
ที่ใช้จุลินทรีย์เป็นตัวกลางในการผลิตที่เรียกว่า           จุล
ชีววิทยาอุตสาหกรรม จนท าให้เกิดเป็นการปฏิวัติทาง
อ ุต ส า ห ก ร ร ม ช ีว ภ า พ อื ่น ๆ  ต า ม ม า  ก า ร พ ัฒ น า
เทคโนโลย ีช ีวภาพให้เก ิดประโยชน ์ก ับมน ุษย ์ส ูงส ุด
จ าเป ็นต ้องมีความรู ้ความเข ้า ใจในว ิว ัฒนาการของ
สิ ่งมีชีวิต ความหลากหลาย และความสามารถในการ
ด ารงชีวิตอยู่ของสิ่งมีชีวิตนั้น ๆ ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งถือเป็นรากฐานส าคัญในการค้นหา
ศักยภาพใหม่ ๆ เช่น เป็นแนวทางก่อให้เกิดอุตสาหกรรม
ใหม่ สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติได้มาก
ขึ้น สามารถควบคุมให้เกิดการประหยัดพลังงานได้  
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
จากทรัพยากรธรรมชาติได้มากขึ้น สามารถควบคุม
ให้เกิดการประหยัดพลังงานได้ อ านวยประโยชน์ที่
เ กี ่ย ว ข ้อ ง ก ับ ก า ร พ ัฒ น า ค ุณ ภ า พ ช ีว ิต แ ล ะ
สภาพแวดล้อมของโลก เป็นต้น 
  โดยเทคโนโลยีชีวภาพภายในประเทศที่มี
ความส าคัญในการพัฒนาชี วิต  ความเป็นอยู่  
เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
แบ่งได้ 3 ด้าน คือ ด้านอาหารและการเกษตร ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารสุขภาพ อาหารที่เสริมโปร
ไบโอติกและพรีไบโอติก การปรับปรุงพันธุ์พืช-สัตว์ 
การพัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัยโรคในสัตว์ ด้านการแพทย์ 
ได้แก่ การพัฒนาชุดตรวจโรค การสร้างองค์ความรู้
ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคที่เป็นปัญหาส าคัญของ
ประเทศ การวางแผนด้านสาธารณสุขของประเทศ 
การพัฒนาวัคซีนต้นแบบส าหรับรักษาโรคเอดส์และ
ภูมิแพ้อันเกิดจากการแพ้ไรฝุ่น เป็นต้น และด้าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การส่งเสริมให้
โรงงานอาหารประเภทต่างๆ ส่งเสริมการบ าบัดน้ า
เสียโดยให้มีผลพลอยได้เป็นแก๊สชีวภาพ เพ่ิมการ
ลงทุนระบบการผลิตแก๊สชีวภาพ การใช้พลังงาน
ชีวภาพทั้งในรูปของเอทานอลและไบโอดีเซล ในด้าน
สิ่งแวดล้อมมีการพัฒนานวัตกรรมหลายด้าน เช่น 
ผลิตภัณฑ์ตั วอย่ างของพลาสติกย่อยสลายได้  
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์เพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการ
บ าบัดของเสีย รวมทั้งการฟ้ืนฟูพ้ืนที่เสื่อมโทรม 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของ
รัฐบาล Thailand 4.0 ข้อที่ 1 
 จากความส าคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ
ดังกล่าวข้างต้น ท าให้การศึกษาวิจัยทางด้ าน
เทคโนโลยีชีวภาพจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนและจ าเป็นที่
จะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ในการ
เพ่ิมคุณค่าผลผลิตจากการเกษตรและทรัพยากร
ชีวภาพที่มีคุณภาพและมีความหลากหลาย การลด
ต้นทุนโดยการน าวัสดุเศษเหลือกลับมาใช้ใหม่ การ
ประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานชีวภาพทดแทน 
การออกแบบกระบวนการแปรรูปที่มีทิศทางที่
ถูกต้อง ชัดเจน ยืดหยุ่นท าให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ ที่มีประโยชน์ ตรงกับความต้องการของตลาด    
มีความคุ้มค่าต่อการผลิต   และสามารถน าวัสดุเหลือ 

อ านวยประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสภาพแวดล้อมของโลก เป็นต้น 

โดยเทคโนโลยีชีวภาพภายในประเทศที่มีความส าคัญ
ในการพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่  เศรษฐกิจและสังคม 
รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แบ่งได้ 3 ด้าน คือ ด้าน
อาหารและการเกษตร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารสุขภาพ 
อาหารที่เสริมโปรไบโอติกและพรีไบโอติก การปรับปรุง
พันธุ์ พืช-สัตว์ การพัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัยโรคในสัตว์       
ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การส่งเสริมให้โรงงาน
อาหารประเภทต่างๆ บ าบัดน้ าเสียโดยให้มีผลพลอยได้เป็น
แก๊สชีวภาพ เพ่ิมการลงทุนระบบการผลิตแก๊สชีวภาพ  
การใช้พลังงานชีวภาพทั้งในรูปของเอทานอลและไบโอ
ดีเซล ในด้านสิ่งแวดล้อมมีการพัฒนานวัตกรรมหลายด้าน 
เช่น ผลิตภัณฑ์ตั วอย่ างของพลาสติกย่อยสลายได้  
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์เพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการบ าบัด
ของเสีย รวมทั้งการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ เสื่ อมโทรม  และด้าน
การแพทย์ ได้แก่ การพัฒนาชุดตรวจโรค การสร้างองค์
ความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคที่เป็นปัญหาส าคัญของ
ประเทศ การวางแผนด้านสาธารณสุขของประเทศ        
และการพัฒนาวัคซีนต้นแบบส าหรับรักษาโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)  เป็นต้น อีกทั้งประเทศไทยมี
จุดเด่นด้านการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส 
COVID-19 ซึ่งหากสถานการณ์การแพร่ระบาดทั่วโลกดีขึ้น 
เป็นที่คาดว่าภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของไทยจะค่อยๆ ฟ้ืนตัว 
สามารถกลับมาด าเนินกิจการได้เร็วกว่าประเทศอ่ืนๆ น ามา
ซึ่งการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด รวมทั้งกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น การผลิต
ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม และยารักษาโรค การบ าบัดของ
เสีย น้ าเสีย พลังงานชีวภาพ การประยุกต์การใช้ประโยชน์
จากวัสดุเศษเหลือ การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
จากความส าคัญของเทคโนโลยีชีวภาพดังกล่าวข้างต้น    
ท าให้การศึกษาวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพจึงเป็นเรื่อง
เร่ งด่ วนและจ า เป็นที่ จะต้องมีบุ คลากรที่ มี คว ามรู้
ความสามารถ ในการเพิ่มคุณค่าผลผลิตจากการเกษตรและ
ทรัพยากรชีวภาพที่มีคุณภาพและมีความหลากหลาย การ
ลดต้นทุนโดยการน าวัสดุเศษเหลือกลับมาใช้ใหม่     การ
ประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานชีวภาพทดแทน    การ
ออกแบบกระบวนการแปรรูปที่มีทิศทางที่ถูกต้อง ชัดเจน 
ยืดหยุ่นท าให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีประโยชน์ 
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ใช้จากภาคอุตสาหกรรมมาท าให้เกิดประโยชน์  
ตลอดจนมีวิธีการก าจัดวัสดุเหลือใช้ได้อย่างถูกวิธี    
ก็ จะท า ให้ ลดปัญหามลภาวะที่ จ ะ เกิ ดขึ้ น ต่ อ
สิ่ งแวดล้อม ดังนั้นภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม  ค ณ ะ อุ ต ส า ห ก ร ร ม เ ก ษ ต ร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงจัดท าหลักสูตร
เทคโนโลยีชีวภาพและปรับปรุงให้มีความทันสมัย
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือสามารถผลิตบัณฑิตสาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ ที่มีความสามารถในด้านการ
ท างานวิจัยได้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ได้งานวิจัยที่มี
คุณภาพ สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ โดยหลักสูตรนี้มีความแตกต่าง
จากหลักสูตรอ่ืน คือเน้นงานวิจัยที่น าเอาปัญหาจาก
ภาคอุตสาหกรรมที่ส าคัญในภาคใต้มาตั้งเป็นโจทย์
วิจัย เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับการพัฒนาชุมชนและ
อุตสาหกรรมในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะ
น าไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

 

ตรงกับความต้องการของตลาด มีความคุ้มค่าต่อการผลิต 
และสามารถน าวัสดุเหลือใช้จากภาคอุตสาหกรรมมาท าให้
เกิดประโยชน์ ตลอดจนมีวิธีการก าจัดวัสดุเหลือใช้ได้อย่าง
ถูกวิ ธี  ก็จะท า ให้ลดปัญหามลภาวะที่ จะเกิดขึ้นต่อ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ดั ง นั้ น ค ณ ะ อุ ต ส า ห ก ร ร ม เ ก ษ ต ร 
มหาวิทยาลั ยสงขลานคริ นทร์  จึ ง จั ดท าหลั กสู ต ร
เทคโนโลยีชีวภาพ ปรับปรุงให้มีความทันสมัย และ
สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน 
และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG economy) เพ่ือให้สามารถ
ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ที่มีความสามารถ
ในด้านการท างานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
คุณภาพ สามารถน าผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ได้จริง 
รวมทั้ งตี พิมพ์ เผยแพร่ ในระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ โดยหลักสูตรนี้มีความแตกต่างจากหลักสูตรอ่ืน 
คือเน้นงานวิจัยที่น าเอาปัญหาจากภาคอุตสาหกรรมที่
ส าคัญในภาคใต้มาตั้งเป็นโจทย์วิจัย เพ่ือให้เกิดประโยชน์
กับการพัฒนาชุมชนและอุตสาหกรรมในท้องถิ่นอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาประเทศตามเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals 

วัตถุประสงค์  
เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปนี้ 
(1) เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์ปัญหา
และเสนอแนวทางการแก้ ไขปัญหาทางด้ าน
เทคโนโลยีชีวภาพที่ตอบสนองต่อภาคอุตสาหกรรม
อย่างมืออาชีพ 
(2)  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม 
(3) เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ ใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการพัฒนางานและ
สังคม 
(4) เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ และแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น า 
(5)  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

วัตถุประสงค์  
เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปนี้ 
1) แสดงออกถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 
2) สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหารและพลังงาน และ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรในภาคใต้  
3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศค้นคว้าและเรียนรู้
เทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกด้วยตนเอง 
4) สามารถเสนอแนวความคิดส าหรับการประกอบการ
ธุรกิจทางเทคโนโลยีชีวภาพ  
5) สามารถสื่อสารเชิงวิชาการได้ถูกต้องและตรงประเด็น 

http://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ 
และโครงสร้างของหลักสตูร 
โครงสร้างหลักสูตร 
หมวดวิชาบงัคับ  จ านวน  12 หน่วยกิต 
- วิชาบังคับทัว่ไป  จ านวน 9  หน่วยกิต 
853-521 เทคโนโลยีชวีภาพ                       4(4-0-8)  
853-525 เทคนิควิจัยทางเทคโนโลยชีีวภาพ    3(1-6-2) 
853-596 สัมมนา 1           1(0-2-1) 
853-597 สัมมนา 2           1(0-2-1) 
853-544 เทคโนโลยีพลงังานชวีภาพ          3((3)-0-6) 
รายวิชาเลือก 
850-512  การวิเคราะห์อาหารขั้นสูง       3(2-3-4) 
850-552  คุณสมบัติทางกายภาพและวิศวกรรมของ
อาหารและวัสดุชีวภาพ                   3(2-3-4) 
850-584  เทคโนโลยีการแปรรูปพืชน้ า   3(2-3-4) 
850-652  ปรากฏการณ์ส่งผ่านในอาหารและวัสดุ
ชีวภาพ                            3(3-0-6) 
853-523  เมตาบอลิซึมของเซลล์          3(3-0-6) 
853-524  พ้ืนฐานเทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ
                             1(0-3-0) 
853-531  อาหารหมักดั้งเดิม           3(3-0-6) 
853-532  เทคโนโลยีของยีสต์           3(3-0-6) 
853-534  เทคโนโลยีเอนไซม์          3(3-0-6) 
853-535  เทคโนโลยีการหมักขั้นสูง       3(3-0-6) 
853-541 การใช้ประโยชน์และการบ าบัดวัสดุเศษ
เหลือ                             3(3-0-6) 
853-542  เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมข้ันสูง
                    3(3-0-6) 
853-543  การย่อยสลายและการก าจัดสารปนเปื้อน
ทางชีวภาพ                            3(3-0-6) 
853-544  เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ       3(3-0-6) 
853-551  เทคโนโลยีของสาหร่าย           3(3-0-6) 
853-552  เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเลขั้นสูง  
                                                  3(3-0-6) 
853-561  เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร         3(3-0-6) 
853-562  จุลชีววิทยาอาหารขั้นสูง          3(3-0-6) 
853-571  เทคโนโลยีวิศวกรรมพันธุศาสตร์  
                                                   3(3-0-6)  

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และ
โครงสร้างของหลักสตูร 
เพิ่มกลยุทธ์จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ active learning 
ในรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร และเชื่อมโยงกิจกรรมการ
เรียนกับหัวข้อวิจัยในวิทยานิพนธ์ เพื่อเพิ่มทักษะการค้นคว้า 
การคิดวิเคราะห์ การบูรณาการความรู้ที่ได้ในแต่ละรายวิชามา
ใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานวิจัยของนักศึกษา    
การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรนี้มีรูปแบบการจัดการเรียน
การสอน ดังนี ้
1) มีรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการ
ท างาน (Work Integrated Learning: WIL) เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง เช่น   การเรียนรู้ที่เน้นการ
ลงมือท าจริง การผสมผสานการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
นอกห้องเรียนผนวกกับการเรียนในห้องเรียน ทั้งในรูปแบบ
ของการศึกษาวิจัย   การฝึกงาน สหกิจศึกษา   การท างาน
เพื่อสังคม   เป็นต้น   โดยจัดให้มีรายวิชาที่สอดแทรก WIL ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายวิชาในหลักสูตร (แผน ก 1)   
2) ก าหนดให้มีรายวิชาที่จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active 
Learning) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนชั่วโมงตาม
หน่วยกิตทฤษฎี  และหลักสูตรจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
(Active Learning) ร้อยละ 100 ของรายวิชาในหลักสูตร 
รายวิชา  
หมวดวิชาบงัคับ                           12 หน่วยกิต 
853-521 เทคโนโลยีชวีภาพ                   4((4)-0-8) 
853-522 การประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ 3((3)-0-6) 
853-523 พื้นฐานเทคนิควจิัยทางเทคโนโลยชีีวภาพ  
                                                              1(0-3-0) 
853-524 เทคนิควิจัยทางเทคโนโลยชีีวภาพ         3(1-6-2) 
853-596 สัมมนา 1                              1(0-2-1) 
853-597 สัมมนา 2                          1(0-2-1) 
853-596 สัมมนา 1                              1(0-2-1) 
853-597 สัมมนา 2                          1(0-2-1) 
 

เปลี่ยนแปลงรายวิชาในกลุ่มวชิาบังคบั   
853-522  การประกอบการธุรกิจเทคโนโลยชีีวภาพ 3((3)-0-6) 
 
ยกเลิกการเลือกรายวิชาบังคบัตามกลุ่มและรวมวชิาบังคับตาม
กลุ่มให้อยู่ในหมวดวิชาเลือก  
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853-572  วิศวกรรมเมตาบอลิก           3(3-0-6) 
853-581  การประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ

       3(3-0-6) 
853-594 หัวข้อเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ

 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเลือก  6 หน่วยกิต 
เลือกตามหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาโดยได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ และคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ จากรายวชิาต่อไปนี้  
853-525  เมตาบอลิซึมของเซลล์   3((3)-0-6) 
853-531  เทคโนโลยีเอนไซม ์ 3((3)-0-6) 
853-532  อาหารหมักดั้งเดิม 3((3)-0-6) 
853-533  เทคโนโลยีของยีสต ์       3((3)-0-6) 
853-534  เทคโนโลยีของสาหรา่ย              3((3)-0-6) 
853-541 การใช้ประโยชน์และการบ าบดัวัสดุเศษเหลือจาก 
            อุตสาหกรรมเกษตร                         3((3)-0-6) 
853-542  เทคโนโลยีชวีภาพสิง่แวดล้อมขั้นสูง      3((3)-0-6) 
853-543 การย่อยสลายและการก าจัด      3((3)-0-6)
             สารปนเปื้อนทางชีวภาพ   
853-544 จุลินทรีย์ทางการเกษตรและการประยุกต์ใช้ 

3((3)-0-6) 
853-551  เทคโนโลยีพลงังานชวีภาพ       3((3)-0-6) 
853-561  เทคโนโลยีชวีภาพอาหาร       3((3)-0-6) 
853-562  จุลชีววิทยาอาหารข้ันสูง       3((3)-0-6) 
853-571  เทคโนโลยีวิศวกรรมพันธุศาสตร์      3((3)-0-6) 
853-572  วิศวกรรมเมตาบอลกิ 3((3)-0-6) 
853-581 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพขั้นสงู      3((3)-0-6) 
853-582 การออกแบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพ      3((3)-0-6) 
853-583 การวัดและควบคุมกระบวนการทาง      3((3)-0-6) 
             อุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ  
853-584 การสร้างแบบจ าลองและการควบคุม     3((3)-0-6) 
             กระบวนชวีภาพ   
853-585 กระบวนการปลายน้ าในเทคโนโลยีชีวภาพ 3((3)-0-6) 
ตัดรายวิชาเลือก 
853-552 เทคโนโลยีชวีภาพทางทะเลขั้นสงู 

3((3)-0-6) 
850-552 คุณสมบัติทางกายภาพและวิศวกรรมของอาหาร

และวัสดุชวีภาพ               3(2-3-4) 
850-584 เทคโนโลยีการแปรรูปพืชน้ า     3(2-3-4) 
857-532  การตลาดอุตสาหกรรมเกษตร  3(3-0-6) 
เพิ่มรายวิชาเลือก 
853-544 จุลินทรีย์ทางการเกษตรและการประยุกต์ใช้ 

3((3)-0-6)  
853-573 เทคโนโลยีชวีภาพโมเลกุล 

3((3)-0-6) 
853-585 กระบวนการปลายน้ าในเทคโนโลยชีีวภาพ     

 3((3)-0-6) 
859-599 ระเบียบวิธีวิจัย                             1-3((x)-x-x) 
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ความหมายของรหัสวิชา 
วิชาที่เนน้ทางดา้นเทคโนโลยีชีวภาพ (เลข 3 ตัวแรก 
รหัส 853) 
กลุ่มที่ 4 เทคโนโลยีชีวภาพพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 
แผนการศึกษา 
แผน ก แบบ ก 2 
853-521 เทคโนโลยีชวีภาพ                    4 หน่วย
กิต 
853-525 เทคนิควิจัยทางเทคโนโลยชีีวภาพ 3 หน่วยกิต 
วิชาบังคับตามกลุ่มวชิา                         3 หน่วยกิต 
853-818 วิทยานิพนธ์                          2 หน่วยกิต 

ความหมายของรหัสวิชา 
ตัวเลข 3 ตัวแรก  หมายถึง วิชาที่เน้นทางด้าน
เทคโนโลยชีีวภาพ     
    
ตัวเลขหลักสิบ (ตัวเลขสองตัวหลัง) หมายถึง วชิาในแตล่ะกลุ่ม
วิชา 
เลข 4    หมายถึงเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม 
เลข 5    หมายถึงเทคโนโลยชีีวภาพพลังงาน 
เลข 8   หมายถึงวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
                                        
             

ค าอธิบายรายวิชา 
  

ค าอธิบายรายวิชา 
เพิ่มผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา  

ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
นักศึกษาทุกคนต้องมีหัวข้องานวิจัยของตนเอง โดย

เป็นการค้นคว้ าวิ จั ยใน หัวข้อที่น่ าสนใจในสาขา
เทคโนโลยีชีวภาพภายใต้การดูแลและให้ค าปรึกษาจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา มีขอบเขตการท างาน ที่ชัดเจน และมี
การรายงานความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษา การเขียน
วิทยานิพนธ์ตามรูปแบบที่ก าหนด  การน าเสนอผลงาน
ต่อที่ประชุมวิชาการและทดสอบความรู้ด้วยปากเปล่า
ต่อคณะกรรมการสอบ 
 
 
 
 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้
1) มีวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน เคารพกฎ และมีเจตคติที่ดี ต่อวิชาชีพ 
2) มีความรู้ในสาขาเทคโนโลยชีวีภาพ มีกระบวนการ
และเทคนิคการวิจัย ทนัต่อความก้าวหน้าทางวชิาการ 
และสามารถน าความรู้ความสามารถในสาขาวชิาไป
ประยุกต์ใช ้
3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการค้นควา้
และน าเสนองานทางดา้นเทคโนโลยีชีวภาพ        ใน
การเรียนรู ้ติดตามความก้าวหนา้ทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่
เก่ียวข้อง มีการสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบ  

ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
นักศึกษาทุกคนต้องมีหัวข้องานวิจัยของตนเอง โดยเป็น

การค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
และเป็นหัวข้อที่น่าสนใจทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรนักศึกษาก าหนดหัวข้อวิจัยร่วมกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ประกอบการเกษตรกรหรือหน่วยงานที่
ต้องการพัฒนางานวิจัยส าหรับการผลิต งานวิจัยมีขอบเขตการ
ท างานที่ชัดเจน และมีการรายงานความก้าวหน้าทุกภาค
การศึกษา การเขียนวิทยานิพนธ์ตามรูปแบบที่ก าหนด การ
น าเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการและทดสอบความรู้ด้วย
ปากเปล่าต่อคณะกรรมการสอบ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ให้แก่ผู้ประกอบหรือผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ภายใต้การดูแลและให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ระบุมาตรฐานผลการเรียนรู้หลกัๆที่ต้องการจากการ

ท างานวิจัยทั้งวิทยานิพนธ์ โดยก าหนดให้สอดคล้องกับที่ระบไุว้
ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลพัธ์การเรียนรู้
ระดับหลักสูตร (PLOs) สู่รายวชิา  (Curriculum Mapping) 

1) มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย  
2)  ส า ม า ร ถ บู ร ณ า ก า ร ค ว า ม รู้ ใ น ส า ข า

เทคโนโลยีชีวภาพกับศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ต่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรม  

3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศค้นคว้า เรียนรู้ 
วิเคราะห์ และติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม 
และสถานการณ์โลกในการท าวิจัย  
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4) ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบของตนและงานทีไ่ด้รับ
มอบหมาย สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อืน่ทั้งใน
ฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีกบัผู้ร่วมงานในองคก์รและกับบุคคลทั่วไป 
5) สามารถด าเนินงานวจิัยอย่างสร้างสรรค์ด้วยตนเอง 
โดยใช้ความรู้ทัง้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติดุลยพินิจ 
เทคนิควิจัยหรือเทคนิคค านวณ และการวิเคราะห์ เพื่อ
หาข้อสรุปที่สมบูรณ์ที่ขยาย องค์ความรู้เดิมหรือ
แนวทางปฏิบัตไิด้อย่างมีนัยส าคญั 

 4) สามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารหรือในที่
ประชุมวชิาการ หรือถ่ายเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการ  
 5) สามารถประสานงานและท างานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างด ี

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการ
ประเมินผล 
1) การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

เพิ่มตารางกลยุทธ์หรือกิจกรรมการพัฒนา
คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
2) การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

เพิ่มแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 
 
 

 

หมวดที่  4 ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอน และการ
ประเมินผล 
1) การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
   เพิ่มคอลัมน์ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)       
ในตารางกลยุทธ์หรือกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษ
ของนักศึกษา 
2) เพิ่มเติมตารางผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)     
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียนตามมาตรฐาน 
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
3)  เพิ่มเติมตารางความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้
ระดับหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ /มคอ.1 สาขา/สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ พ.ศ 
2565 / มาตรฐานวิชาชีพ 
4) เพิ่มเติมตารางผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  
กลยุทธ์/วิธีการสอน และกลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมนิผล 
5) ตัดออกแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตร ฐ านผลกา ร เ รี ย น รู้ จ า กหลั ก สู ต ร สู่ ร า ย วิ ช า 
(Curriculum Mapping) 
6) เพิ่มเติมแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์
การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) สู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 
7)เพิ่มเติมความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ เมื่อสิ้นปี
การศึกษา 

  




