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สารบญั 

 

เร่ือง             หนา 

หมวดที ่1 ขอมูลทัว่ไป 

1) รหัสและชื่อหลักสูตร 1 

2) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 

3) วิชาเอก (ถาม)ี   1 

4) จำนวนหนวยกติที่เรียนตลอดหลักสูตร 1 

5) รูปแบบของหลักสูตร 1 

6) สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนมุัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 

7) ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 2 

8) อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา 2 

9) ชื่อ นามสกุล เลขประจำตวับัตรประชาชน ตำแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของ 

  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 3 

10) สถานที่จัดการเรียนการสอน 4 

11) สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเปนตองนำมาพจิารณาในการวางแผนหลักสูตร 4 

12) ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตร/กระบวนการพฒันา/ปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ 

 และความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 6 

13) ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 7 

หมวดที ่2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1) ปรัชญา ความสำคัญ / หลักการและเหตุผล และวัตถุประสงคของหลักสูตร 9 

2) แผนพัฒนาปรับปรุง 11 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

1) ระบบการจัดการศึกษา 12 

2) การดำเนินการหลักสูตร 12 

3) หลักสูตรและอาจารยผูสอน 15 

4) องคประกอบเกีย่วกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรอืสหกิจศึกษา) (ถามี) 45 

5) ขอกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรอืงานวจิยั 45 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู กลยทุธการสอนและการประเมินผล 

1) การพัฒนาคุณลักษณะพเิศษของนักศึกษา 47 

2) ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLOs) ที่สอดคลองกับมาตรฐานดานผลลัพธของผูเรยีน 

 ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  พ.ศ. 2561 48 

3) ความสัมพันธระหวางผลลัพธการเรยีนรูระดับหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

 อุดมศึกษาแหงชาติ   49 

4) ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLOs)  กลยุทธ/วิธกีารสอน  และกลยุทธ/วิธกีารวดั  

 และการประเมนิผล 50 
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เร่ือง             หนา 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู กลยทุธการสอนและการประเมินผล 

5) แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบผลลัพธการเรียนรูระดบัหลักสูตร (PLOs) สูรายวิชา          53 

 (Curriculum Mapping)  

6) ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเมื่อส้ินปการศึกษา 56 

หมวดที ่5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

1) กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 58 

2) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 58 

3) เกณฑการสําเรจ็การศึกษาตามหลักสูตร 58 

4) การอทุธรณของนักศึกษา 59 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย 

1) การเตรียมการสำหรับอาจารยใหม 60 

2) การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 60 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1) การกำกับมาตรฐาน 61 

2) บัณฑิต 61 

3) นักศึกษา 63 

4) คณาจารย 64 

5) หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมินผูเรียน 65 
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หมวดที ่8 การประเมิน และปรับปรุงการดำเนินการของหลกัสูตร 

1) การประเมินประสิทธิผลของการสอน 69 

2) การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 69 
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ภาคผนวก ข 
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ค-2 ขอมูลรายวิชาทีจ่ัดการศึกษาเชงิบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WiL) 114 
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 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วิทยาเขต หาดใหญ        คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป  

 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร   

1.1 รหัสหลักสูตร  

1.2 ช่ือหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 

  Doctor of Philosophy Program in Biotechnology (International Program) 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   

     ช่ือเต็ม  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

    Doctor of Philosophy (Biotechnology) 

       ช่ือยอ ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

  Ph.D. (Biotechnology) 

3. วิชาเอก (ถามี)  ไมมี 

4. จำนวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

  1)  แผน 1.1 และ 2.1 ไมนอยกวา  48 หนวยกิต 

  2)  แผน 1.2 และ 2.2 ไมนอยกวา 72 หนวยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ  

หลักสูตรปริญญาเอก      

1) แบบ 1.1   หลักสูตร  3  ป        แบบ 1.2   หลักสตูร   4  ป 

2) แบบ 2.1   หลักสูตร  3  ป        แบบ 2.2   หลักสตูร   4  ป 

   5.2 ภาษาที่ใช 

  หลักสูตรจดัการศึกษาเปนภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

   5.3 การรบัเขาศึกษา 

  รับทั้งนักศกึษาไทยและนักศึกษาตางชาติ  

   5.4  ความรวมมือกับหนวยงานและ/หรือสถาบนัอ่ืน  

  เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 

  เปนหลักสตูรที่ไดรับความรวมมือสนับสนุนจากสถาบันอ่ืน 
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               ชื ่อสถาบันภายนอกประเทศ ไดร ับความรวมมือจาก 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 
     ช ื ่ อสถาบ ั นภายในประเทศ  ได  ร ั บความร  วมม ื อจาก จ ุ ฬาลงกรณ  มหาว ิ ทยาลั ย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

     รูปแบบของความรวมมือสนับสนุน แลกเปลี่ยนนักศึกษาและทำวิจัยรวมกัน 

5.5 การใหปริญญาแกผูสำเร็จการศึกษา 

  ใหปรญิญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตร  

      หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564         กำหนดเปดสอนในภาคการศึกษาที่ 2  

          (เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564) ปการศึกษา 2564 

 ปรับปรุงมาจากหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลกัสูตรนานาชาติ) หลักสูตร

ปรับปรุง พ. ศ. 2560  

   เริม่ใชมาต้ังแตป พ. ศ. 2547 

   ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที ่

       24(5/2564)  เมื่อวันที ่ 14  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564              

   ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 421(4/2564) 

เมื่อวันที่ 17 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 
 

7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสตูรคุณภาพและมาตรฐาน   

 หลักสูตรจะไดรบัการเผยแพรวาเปนหลักสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ในปการศึกษา 2566 

8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา 

1) นักวิชาการ/นักวิทยาศาสตร/นักวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพในสถาบันวิจัยของหนวยงานของรัฐ

และเอกชน ทั้งในและตางประเทศ 

2) พนักงานฝายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑดานเทคโนโลยีชีวภาพในโรงงานอุตสาหกรรม  

3) ครู/อาจารยในสถาบันการศึกษาที่สอนในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพและสาขาที่เกี่ยวของ  

4) ผูประกอบการ/เจาของธุรกิจ/ที่ปรึกษาผลิตภัณฑดานเทคโนโลยีชีวภาพ 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหนง และคณุวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ที ่

เลขประจำตัว 

ประชาชน 

ตำแหนง

ทาง 

วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
ระดับ 

การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่สำเร็จการศกึษาในแตละระดับ 

ปที่สำเร็จ 

การศึกษา 

ชื่อ 

หลักสูตร 

สาขาวิชา ชื่อสถาบนั

1  ผศ. นายอภิชาติ อูไพจิตร ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2546 

2540 
2534 

Dr.techn. 

วท.ม. 
วท.บ. 

Technical Chemistry 

เทคโนโลยีชีวภาพ 
เกษตรศาสตร 

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

2  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 

3  รศ. นายศุภศิลป มณีรัตน ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2548 
2541 
2536 

Ph.D. 
วท.ม. 
วท.บ. 

Agriculture 
เทคโนโลยีชีวภาพ 
เทคโนโลยีชีวภาพ 

Okayama U., Japan 
ม.สงขลานครินทร 
ม.เกษตรศาสตร 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน

 ในสถานที่ตัง้มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตหาดใหญ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

11. สถานการณภายนอกหรือการพฒันาที่จำเปนตองนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร

11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ปจจุบันประเทศไทยเปนหนึ่งในสมาชิกกลุมประเทศอาเซียนที่เขารวม “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(ASEAN Economic Community, AEC)” ทำใหเกิดการเคลื่อนยายประชากรระหวางประเทศสมาชิก 

เชน แรงงาน บุคลากร และนักศึกษา รวมทั้งความรูและเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ

และเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน กอปรกับในชวงหลายสิบปที่ผานมาเศรษฐกิจของประเทศไทยขยายตัวชา 

ประชาชนสวนใหญของประเทศยังมีรายไดนอย สงผลใหประเทศไทยยังคงติดกับดักรายไดปานกลาง 

มาอย างยาวนาน จากแผนพัฒนาเศรษฐก ิจและส ังคมแห งชาต ิฉบ ับท ี ่  12 (พ.ศ. 2560-2564) 

ระบุสถานการณการพัฒนาทางเศรษฐกิจในชวง 3 ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่11 วาประเทศไทยไดขยับ

ฐานะขึ ้นมาเปนประเทศรายไดปานกลางขั ้นสูง (Upper Middle Income Country) อยางไรก็ตาม 

การพัฒนาประเทศไทยไปสู Thailand 4.0 ตองกาวขามปญหาและอุปสรรคตาง ๆ อาทิ ปญหาทรัพยากร

เสื่อมโทรม ขยะลนเมือง โลกรอน รวมถึงรายไดเกษตรกรที่ไมเพิ่มขึ้น รัฐบาลจึงไดกำหนดใหมียุทธศาสตร

การขับเคลื่อนประเทศไทยดวย BCG Economy Model ซึ่งเปนโมเดลเศรษฐกิจใหม โดยเปนรูปแบบการ

พัฒนาเศรษฐกิจแบบใหม    ที่จะมาตอยอดโมเดลเดิมที่รัฐบาลกำลังพยายามผลักดันอยู  

BCG Economy Model เปนกลไกสำคัญในการขับเคลื ่อนเศรษฐกิจของประเทศใหเติบโตแบบ 

กาวกระโดด กระจายโอกาส กระจายรายได และนำความมั ่งคั ่งไปสู ช ุมชนในทองถิ ่นอยางทั ่วถึง 

นำพาประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศรายไดปานกลางไปสูประเทศรายไดสูง ตลอดจนมีการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน โดยมีการตั้งเปาวาภายใน 5 ปจะชวยเพิ่ม GDP ของประเทศเปน 4.3 ลานลาน

บาท ชวยสรางสิ่งแวดลอมของประเทศไทยใหสมบูรณ รวมถึงจะทำใหประเทศไทยบรรลุเปาหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององคการสหประชาชาติดวย โดยโมเดล 

BCG ประกอบดวยเศรษฐกิจหลัก 3 ดาน ที่ตองขับเคลื่อนไปพรอม ๆ กัน คือ B = Bio Economy (ระบบ

เศรษฐกิจชีวภาพ) เปนการนำความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาพัฒนาตอยอดจากฐานความเขมแข็งเดิม 

คือ ทรัพยากรชีวภาพ และผลิตผลทางการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลคาใหกับสินคา เชื่อมโยงกับ C = Circular 

Economy (ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน) เปนการนำทรัพยากรมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดและคุมคาที่สุด  

ที่สำคัญคือการมุงไปที่ zero waste หรือการลดปริมาณของเสียใหนอยลงหรือเทากับศูนย ดวยการปรับ

กระบวนการผลิต และทั้ง 2 ระบบเศรษฐกิจนี้อยูภายใต G = Green Economy (ระบบเศรษฐกิจสีเขียว) 

มุงเนนการลดผลกระทบตอโลกอยางย่ังยืน โดยเฉพาะความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม  

จากกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย (พ.ศ. 2555-2564) ที่มีนโยบายชัดเจน

ในการพัฒนาอุตสาหกรรมจากอุตสาหกรรมเคมีไปสูการเปนอุตสาหกรรมชีวภาพ ซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่
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สะอาดและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เนื่องจากประเทศไทยมีความพรอมดานวัตถุดิบจากการเกษตรและ

ทรัพยากรชีวภาพที่หลากหลาย รวมกับการขับเคลื่อน BCG Economy Model ของรัฐบาล ทำใหสาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพมีความโดดเดนมากยิ่งขึ้นเพราะเปนสาขาวิชาหนึ่งที่มีความสำคัญอยางยิ่งตอการพัฒนา

อุตสาหกรรมชีวภาพของประเทศ เนื่องจากเปนสาขาที่มีการนำความรูทางวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร 

และเทคโนโลยี มาประยุกตใชในกระบวนการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบจากการเกษตรและทรัพยากรชีวภาพ 

เพื่อผลิตผลิตภัณฑทางชีวภาพ  หรือเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตทางชีวภาพที่มีประโยชนในเชิง

พาณิชยและอุตสาหกรรม รวมทั้งเปนการนำความรูทางเทคโนโลยีชีวภาพมาใชในการพัฒนาและแกปญหา

ตาง ๆ ในระบบการผลิตภาคอุตสาหกรรม และการพัฒนาชีวิต ความเปนอยู เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ง

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ไดแก ดานอาหารและการเกษตร ดานการแพทย และดานสิ่งแวดลอม นอกจากน้ี

ปจจุบันประเทศไทยมีการใชพลังงานเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมและการขนสงคอนขางสูง โดยเชื้อเพลิง

ดังกลาวสวนใหญแลวตองนำเขามาจากตางประเทศทำใหประเทศไทยประสบปญหาเกี ่ยวกับความ

เสียเปรียบดานพลังงาน การพิจารณาหาแหลงพลังงานใหม ๆ จึงเปนสิ่งที่สำคัญและไดรับการผลักดันจาก

หลาย ๆ ฝายอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพใหม ๆ เพื่อผลิตพลังงานทางเลือกที่

หลากหลาย อีกทั้งการพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อน

โมเดลเศรษฐกิจใหม BCG ทั ้งระบบเศรษฐกิจชีวภาพที่มุ งเนนการใชทรัพยากรชีวภาพอยางคุ มคา 

ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนคำนึงถึงการนำวัสดุตาง ๆ กลับมาใชประโยชนใหมากที่สุด และระบบเศรษฐกิจ 

สีเขียว ที่มุงแกไขปญหามลพิษเพ่ือลดผลกระทบตอโลกอยางย่ังยืน  

11.2  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

เดิมประเทศไทยมีโครงสรางสังคมและเศรษฐกิจแบบพึ่งพาเกษตรกรรมเปนหลัก มีสัดสวนประชากรใน

ภาคเกษตรกรรมเปนจำนวนมาก แตประสิทธิภาพการผลิตอยูในระดับต่ำ ตนทุนการผลิตสูง มีการใชปจจัย

การผลิตอยางไมเหมาะสม รวมทั้งมีการแขงขันและการกีดกันทางการคาเพิ่มมากขึ้นในรูปแบบของการ

กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยของสินคา รวมทั้งมาตรการเพื่อปกปองสิ ่งแวดลอมในรูปแบบตางๆ 

นอกจากนี้ยังขาดการวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อนำมาใชในภาคเกษตรกรรม ทำใหมี

การกำหนดยุทธศาสตรเกษตรและสหกรณระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) โดยมุงสงเสริมจุดแข็งและแกไข

จุดออนใหเอื้อตอการพัฒนาภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมในระยะยาว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตและยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตร เพิ ่มความสามารถในการแขงขันภาคเกษตรกรรมและ

ภาคอุตสาหกรรมดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอม

อยางสมดุลและยั ่งยืน ตลอดจนพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ นอกจากนี ้ยังมีการเปลี ่ยนแปลง

โครงสรางสังคมไทยที่กลายเปนสังคมผูสูงวัยอยางรวดเร็ว โดยคาดการณวาในป พ.ศ. 2567 ประเทศไทยจะมี

จำนวนผูสูงอายุประมาณรอยละ 20 ของประชากรทั้งหมดของประเทศ สงผลทำใหสัดสวนของประชากร 
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วัยทำงานลดลงอยางรวดเร็ว ในจำนวนนี้รวมถึงแรงงานที่มีฝมือและมีความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะบุคลากรดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประกอบกับองคความรูพื้นฐานในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ

ไทยยังไมเพียงพอที่จะเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันกับประเทศที่พัฒนาแลว  

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ไดยึดกรอบแนวคิดและหลักการ

ในการวางแผนที ่สำค ัญ ด ังน้ี (1) การนอมนำและประย ุกต ใช หล ักปร ัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                        

(2) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม (3) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ 

และ (4) การพัฒนาสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข อีกทั้งรัฐบาลในชวงที่ผานมาได

พยายามผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวของกับระบบเศรษฐกิจแบบใหมที่เรงใหเศรษฐกิจเติบโตแบบ

กาวกระโดดอยางทั่วถึงบนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริม

การเติบโตโดยไมทิ้งใครไวขางหลัง และการพัฒนาที่ยั่งยืน คาดวาภายใน 20 ป จะสามารถสรางมูลคาเพ่ิม

ใหกับสินคาเกษตรมากกวา 3 เทาตัว และลดการใชทรัพยากรเหลือสองในสามจากปจจุบัน รูปแบบการ

พัฒนาเศรษฐกิจใหมมีลักษณะสำคัญ คือ (1) เปนระบบเศรษฐกิจที่เปนแนวคิดแบบใหม ซึ่งสวนหนึ่งเปนผล

มาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี (2) เปนระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพา

ความรู การจัดการ และเทคโนโลยีใหม ๆ โดยตองนำจุดเดนของประเทศ คือ ตำแหนงที ่ตั ้ง ความ

หลากหลายทางชีวภาพ รวมไปถึงความเขมแข็งของบุคลากรในแงการวิจัยและบริการ และลักษณะสำคัญขอ

สุดทายคือ (3) เปนระบบเศรษฐกิจที่สงผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตรมากและปรับเปลี่ยนไดรวดเร็ว อาทิ      

การประยุกตใชขอมูล Big Data กับการวางแผนจัดการระบบการเกษตรโดยรวมของประเทศ ทำให

สังคมไทยมีความตองการเทคโนโลยีหลายรูปแบบเพ่ือทำใหเกิดการพัฒนาทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น  

นอกจากนี้ประเทศไทยยังตองมีการเตรียมความพรอมและปรับตัวดานการศึกษา โดยพัฒนาหลักสูตรและ

การเรียนการสอนเพื ่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรู และความสามารถ มีคุณลักษณะและทักษะทางดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือใหสามารถดำรงชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลายและมีการเปลี่ยนแปลงทางดาน

เศรษฐกิจและสังคมอยูตลอดเวลา สอดรับกับขอตกลงในกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ซึ่งสาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพเปนศาสตรหนึ ่งที ่มีความสำคัญตอชีวิตความเปนอยู ที ่ด ีของประชากร อาทิ การใช

ทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา การเพิ่มความหลากหลายของทรัพยากรในการนำไปใชประโยชน การลดปญหา

สิ่งแวดลอม และการสรางผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เปนตน หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) จึงไดมีการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อใหตอบสนองตอความ

ตองการของสังคมและรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม โดยสงเสริมใหมีการเรียนการสอนรวมทั้งการวิจัยที่

นำไปสูการพัฒนาอุตสาหกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพใหมีความหลากหลาย มีประสิทธิภาพ เนนการบูรณาการ

ความรู และการแกปญหาของโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการแกปญหาดานสิ่งแวดลอมที่มีผลมาจากการ

เพิ่มจำนวนของโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนการนำเอาองคความรูที่ไดจากการวิจัยไปใชประโยชนเชิงพาณิชย

มากขึ้น  
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12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตร/กระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ และ

ความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรที่เนนผลการเรียนรู 

ผลกระทบจากสถานการณภายนอกทั ้งทางดานเศรษฐกิจ สิ ่งแวดลอม สังคมและวัฒนธรรม            

กอปรกับการพัฒนาประเทศไทยไปสู Thailand 4.0 รัฐบาลจึงมุงขับเคลื่อน BCG Economy Model ที่จะ

ชวยเรงใหเศรษฐกิจไทยมีการเติบโตแบบกาวกระโดดอยางทั่วถึง บนฐานการพัฒนาที่ยั ่งยืน โดยได

ออกแบบโมเดลนี้ใหครอบคลุมอุตสาหกรรมเปาหมายที่เปน S-Curve ทั้งหมด 4 อุตสาหกรรมหลัก ไดแก 

(1) อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร (2) อุตสาหกรรมพลังงานและเคมีชีวภาพ (3) อุตสาหกรรมการแพทย

และสุขภาพ และ (4) อุตสาหกรรมการทองเที่ยว แตอุปสรรคสำคัญที่จะทำใหโมเดลน้ีดำเนินการไปไดชา 

คือ ความพรอมของบุคลากรในเรื่องความรูทางเทคโนโลยีตาง ๆ ทำใหมีความจำเปนตองพัฒนาหลักสูตร

ในเชิงรุกที่ทันสมัยเพื่อใหสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนจากอุตสาหกรรมเคมีเปนอุตสาหกรรมชีวภาพ     

และรองรับการแขงขันทางดานการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ และจาก

ความเชี ่ยวชาญของคณาจารยที ่มีประสบการณในการทำงานวิจัยและการแกปญหาโจทยวิจัยของ

ภาคอุตสาหกรรมเกษตร อาทิ อุตสาหกรรมปาลมน้ำมัน อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมยางพารา

หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)จึงไดมีการปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตบุคลากรใหมีความพรอมรองรับรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจแบบใหมของรัฐบาล 

โดยเฉพาะใน 2 ลำดับแรกของอุตสาหกรรมเปาหมายที่เปน S-Curve โดยหลักสูตรไดกำหนดผูมีสวนไดสวน

เสีย การวิเคราะหกลุม และวิธีการไดมาซึ่งสมรรถนะที่จำเปนจากผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุมอยางชัดเจน        

ทั้งน้ีกลุมผูมีสวนไดสวนเสียประกอบดวย อาจารยในหลักสูตร ศิษยปจจุบัน ศิษยเกา ผูใชบัณฑิต คณะและ

มหาวิทยาลัย และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม นำไปสูการจัดทำ Program 

Learning Outcomes (PLOs) ของหลักสูตรทั้ง 6 ขอ ที่แสดงความรู ทักษะ และเจตคติ ที่จะเกิดขึ้นของ

ผ ู  เร ียน และออกแบบรายว ิชาต าง ๆ ของหล ักส ูตรฯ ตามหล ัก backward curriculum design          

(ภาคผนวก ค1) ใหมีความสอดคลองกับรูปแบบการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ทำใหสามารถ

ผลิตบัณฑิตที่มีความรูความชำนาญทางดานเทคโนโลยีชีวภาพอยางมืออาชีพพรอมที่จะปฏิบัติงานไดทันที 

และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงานทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ มีคุณธรรมและ

จริยธรรม ซึ่งเปนไปตามนโยบายและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยในดานที่มุงสูความเปนเลิศในเทคโนโลยี

และการวิจัย การผลิตบัณฑิตที่ดีและเกง รวมถึงมีความเขาใจในผลกระทบของเทคโนโลยีชีวภาพตอสังคม 

มีบทบาทตอการแกปญหาและพัฒนาองคความรู ใหมที ่มีประโยชนตอการพัฒนาชีวิต ความเปนอยู 

เศรษฐกิจ และสังคม  
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12.2 ความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน  

ผลกระทบจากสถานการณ หร ือการพ ัฒนาทางส ั งคมและว ัฒนธรรมท ี ่ ม ี ต  อว ิส ัยท ัศน  

“มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม ที่มีความเปนเลิศทางวิชาการ 

และเปนกลไกหลักในการพัฒนาภาคใตและประเทศ มุงสูมหาวิทยาลัยชั้นนำ 1 ใน 5 ของอาเซียน ภายในป 

พ.ศ. 2570” และพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 3 ขอ คือ (1) สรางความเปนผูนำทางวิชาการ

และนวัตกรรมโดยมีการวิจัยเปนฐานเพื่อการพัฒนาภาคใตและประเทศเชื่อมโยงสูสังคมและเครือขายสากล 

(2) สรางบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตย มีวินัย ใฝปญญา จิตสาธารณะและทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกตความรูบนพ้ืนฐานประสบการณจากการปฏิบัติ และ (3) พัฒนามหาวิทยาลัย

ใหเปนสังคมฐานความรูบนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใหผูใฝรูไดมี

โอกาสเขาถ ึงความรู  ได อย างหลากหลายรูปแบบ หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาว ิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) จึงไดมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรดวยการจัดทำ Program 

Learning Outcomes (PLOs) ของหลักสูตรทั้ง 6 ขอ ใหมีความเกี่ยวของและสอดคลองกับวิสัยทัศนและ

พันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (ภาคผนวก ค1) มุงเนนการผลิตบุคลากรของประเทศที่มีความรูและ

ทักษะทางเทคโนโลยีชีวภาพ ตลอดจนเปนผูมีคุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อยางไรก็ตาม เทคโนโลยีชีวภาพเปนศาสตรที่มีความเกี่ยวของกับสิ่งมีชีวิต 

ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรจึงตองเนนและสงเสริมการใชเทคโนโลยีชีวภาพที่คำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

ทางวิชาชีพ โดยใสใจถึงผลกระทบตอผูบริโภคปลายทาง สังคม และวัฒนธรรมไทย โดยที่ยังคงพัฒนา

เทคโนโลยีชีวภาพที่มีความทันสมัยและคุมคา สามารถปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของวิสัยทัศนและ

พันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  

- ไมมี 
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสำคัญ/หลักการและเหตุผล และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 ปรัชญา 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) เนนใหผูเรียนมีการ

วิจัยเพื ่อพัฒนาองคความรู ใหมและนวัตกรรมทางดานเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร พลังงาน และ

สิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเกษตรในภาคใตอยางยั่งยืน พรอมทั้งเปนผูที่มีคุณธรรมและ

จริยธรรม โดยจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาพิพัฒนาการนิยม (Progressivism)  

1.1 ความสำคญั/หลักการและเหตุผล 

เทคโนโลยีชีวภาพมีรากฐานการพัฒนามาจากการใชประโยชนจากจุลินทรีย โดยเฉพาะในยุค

อุตสาหกรรมที่ใชจุลินทรียเปนตัวกลางในการผลิตที่เรียกวาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม จนทำใหเกิดเปน

การปฏิวัติทางอุตสาหกรรมชีวภาพอื่น ๆ ตามมา การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพใหเกิดประโยชนกับมนุษย

สูงสุดจำเปนตองมีความรูความเขาใจในวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย และความสามารถใน

การดำรงชีวิตอยูของสิ่งมีชีวิตนั้น ๆ ภายใตสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งถือเปนรากฐานสำคัญใน

การคนหาศักยภาพใหม ๆ เชน เปนแนวทางกอใหเกิดอุตสาหกรรมใหม สามารถใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติไดมากขึ้น สามารถควบคุมใหเกิดการประหยัดพลังงานได อำนวยประโยชนที ่

เก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอมของโลก เปนตน 

โดยเทคโนโลยีชีวภาพภายในประเทศที่มีความสำคัญในการพัฒนาชีวิต ความเปนอยู เศรษฐกิจและ

สังคม รวมทั้งผลกระทบตอสิ่งแวดลอม แบงได 3 ดาน คือ ดานอาหารและการเกษตร ไดแก ผลิตภัณฑกลุม

อาหารสุขภาพ อาหารที่เสริมโปรไบโอติกและพรีไบโอติก การปรับปรุงพันธุพืช-สัตว การพัฒนาวิธีตรวจ

วินิจฉัยโรคในสัตว ดานพลังงานและสิ่งแวดลอม ไดแก การสงเสริมใหโรงงานอาหารประเภทตาง ๆ บำบัด

น้ำเสียโดยใหมีผลพลอยไดเปนแกสชีวภาพ เพ่ิมการลงทุนระบบการผลิตแกสชีวภาพ การใชพลังงานชีวภาพ

ทั้งในรูปของเอทานอลและไบโอดีเซล ในดานสิ่งแวดลอมมีการพัฒนานวัตกรรมหลายดาน เชน ผลิตภัณฑ

ตัวอยางของพลาสติกยอยสลายได ผลิตภัณฑจุลินทรียเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการบำบัดของเสีย 

รวมทั้งการฟนฟูพื้นที่เสื่อมโทรม และดานการแพทย ไดแก การพัฒนาชุดตรวจโรค การสรางองคความรู    

ใหมๆ ที่เกี่ยวของกับโรคที่เปนปญหาสำคัญของประเทศ การวางแผนดานสาธารณสุขของประเทศ และการ

พัฒนาวัคซีนตนแบบสำหรับรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  เปนตน อีกทั้งประเทศไทยมี

จุดเดนดานการปองกันการแพรกระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งหากสถานการณการแพรระบาดทั่วโลกดีขึ้น 

เปนที่คาดวาภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของไทยจะคอย ๆ ฟนตัว สามารถกลับมาดำเนินกิจการไดเร็วกวาประเทศ

อ่ืน ๆ นำมาซึ่งการจางงานในภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด รวมทั้งกลุมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีชีวภาพ 

เชน การผลิตผลิตภัณฑอาหาร เครื ่องดื ่ม และยารักษาโรค การบำบัดของเสีย น้ำเสีย พลังงานชีวภาพ            

การประยุกตการใชประโยชนจากวัสดุเศษเหลือ การอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอม เปนตน 
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จากความสำคัญของเทคโนโลยีชีวภาพดังกลาวขางตน ทำใหการศึกษาวิจัยทางดานเทคโนโลยีชีวภาพ

จึงเปนเรื่องเรงดวนและจำเปนที่จะตองมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถ ในการเพิ่มคุณคาผลผลิตจาก

การเกษตรและทรัพยากรชีวภาพที่มีคุณภาพและมีความหลากหลาย การลดตนทุนโดยการนำวัสดุเศษเหลือ

กลับมาใชใหม การประหยัดพลังงาน การใชพลังงานชีวภาพทดแทน การออกแบบกระบวนการแปรรูปที่มี

ทิศทางที่ถูกตอง ชัดเจน ยืดหยุนทำใหเกิดเปนผลิตภัณฑใหม ๆ ที่มีประโยชน ตรงกับความตองการของ

ตลาด มีความคุมคาตอการผลิต และสามารถนำวัสดุเหลือใชจากภาคอุตสาหกรรมมาทำใหเกิดประโยชน 

ตลอดจนมีวิธีการกำจัดวัสดุเหลือใชไดอยางถูกวิธี ก็จะทำใหลดปญหามลภาวะที่จะเกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอม 

ดังนั้นคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จึงจัดทำหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ ปรับปรุง

ใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว     

(BCG economy) เพื่อใหสามารถผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ที่มีความสามารถในดานการ

ทำงานวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ สามารถนำผลงานวิจัยไปประยุกตใชไดจริง รวมทั้งตีพิมพ

เผยแพรในระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยหลักสูตรนี้มีความแตกตางจากหลักสูตรอื่น คือเนน

งานวิจัยที่นำเอาปญหาจากภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญในภาคใตมาตั้งเปนโจทยวิจัย เพื่อใหเกิดประโยชนกับ

การพัฒนาชุมชนและอุตสาหกรรมในทองถิ ่นอยางเปนรูปธรรม ซึ ่งจะนำไปสูการพัฒนาประเทศตาม

เปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals)  
 

1.2 วัตถุประสงค 

เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตใหมีคุณลักษณะตอไปน้ี 

1)  สามารถแสดงออกถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ 

           2)  สามารถบูรณาการองคความรูทางเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงเพ่ือสรางองคความรูใหมหรือ 

      นวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร พลังงาน และสิ่งแวดลอม 

           3)  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศคนควาและเรียนรูเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณโลก

      ดวยตนเอง 

 4)  สามารถเสนอแนวความคิดสำหรับการประกอบการธุรกิจทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

 5)  สามารถส่ือสารทั้งการพูดและการเขียนเชิงวิชาการไดอยางถูกตองและตรงประเด็น 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยทุธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้

1. ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ

การเปลี่ยนแปลงและความตองการ

ของภาคอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของ

1. การปรับปรุงหลักสูตรอยางสม่ำเสมอ

2. ประชุม/สัมมนาอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร อาจารยประจำหลักสูตร

ผูทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน

3. ติดตามการเปลี่ยนแปลงและความ

ตองการของผูใชบัณฑิตทั้งภาครัฐ

และเอกชนที ่ เก ี ่ยวข องด านการ

จัดการอุตสาหกรรมเกษตร

1. หล ักส ูตรท ี ่ ผ  านการปร ับปร ุ งตาม

ขอกำหนดของรอบเวลา

2. ผลสร ุ ปและผลการประ เม ิ นการ

ประชุมสัมมนา

3. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ

และความตองการของผูใชบัณฑิต

2. สงเสริมการจัดการเรียนการสอนให

ตอบสนองยุทธศาสตรชาติ 20 ป

(2560-2579) สรางดุษฎีบัณฑิตให

ม ี ล ั ก ษ ณ ะ ก า ร ค ิ ด ว ิ เ ค ร า ะห  

คิดสรางสรรค สรางนวัตกรรม และ

คิดรับผิดชอบ เพื่อสรางคุณคาให

ตนเอง สังคม และประเทศชาติ

1. กำหนดเปาหมายรายวิชาที่มีการ

จัดการเรียนการสอนแบบ active

learning

2. เพ ิ ่มพูนทักษะและแลกเปลี ่ยน

เรียนรู ประสบการณการจัดการ

เ ร ี ย น ก า ร ส อ น แ บ บ  active

learning ของคณาจารย

1. แผนการจัดการเร ียนการสอนแบบ

active learning  สำหร ับรายว ิชาท่ี

เปดสอนอยางนอยรอยละ 50

2. กิจกรรมการเร ียนร ู ด วยตนเองและ

กรณีศึกษาในรายละเอียดของรายวิชา 

(มคอ.3) อยางนอยรอยละ 50 

3. สงเสริมการจัดการเรียนรูและการ

ประเมินผลเพื่อใหบรรลุมาตรฐาน

ผลการเรียนรูทุกดาน

1. พัฒนาทักษะอาจารยในการจัดการ

เร ียนร ู และการประเม ินผลการ

เรียนรูของนักศึกษาตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรู

2. กำหนดใหมีการจัดการเรียนรูและ

การประเมินผลตามมาตรฐานผล

การเรียนรูทุกวิชา

3. ปรับ mindset ของอาจารย  ให

สามารถนำสิ่งที่คนพบหรือความรู

ใหม  ไป ใช ประ โยชน  ได  ส ู ง สุ ด

สงเสริมการเรียนรูยุคใหมที่ทุกคน

สามารถเขามาเรียนรูได

1. ผลการพัฒนาทักษะของอาจารยที่รวม

กิจกรรมการเพิ่มพูนทักษะการจัดการ

เรียนรูตามมาตรฐานผลการเรียนรู

2. รายวิชาท่ีจัดการเรียนรูและประเมินผล

ตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กำหนด

ไ ว  ใ น   curriculum mapping ข อ ง

หลักสูตร

3. จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใชไดจริงเปน

รูปธรรม จำนวนการสงเสริมการเรียนรู

สูชุมชน

4. พัฒนาทรัพยากรการเรียนการสอน

ท ี ่จำเป น อย างเพ ียงพอและมี

ประสิทธิภาพ

1. กำหนดแผนความต องการและ

งบประมาณ เพื่อจัดหาทรัพยากร

การเรียนการสอนที่สอดคลองกับ

ความตองการของหลักสูตร

2. ปรับปรุงเพิ่มเติมเครื่องมือการเรียนรู

รวมทั้งปรับใหมีบทเรียนออนไลน 

ท ี ่ตอบสนองความต องการของ

ผู เร ียนยุคใหมและใหม ีบริบทท่ี

สามารถเปลี่ยนแปลงได 

1. ผลการตรวจสอบและการเตรียมความ

พรอมดานทรัพยากรการเรียนการสอน

ท่ีจำเปนในแตละภาคการศึกษา

2. จำนวนเครื่องมือการเรียนรูที่ไดรับการ

ปรับปรุง เชน จำนวนบทเรียนออนไลน

เปนตน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา

1.1 ระบบ

   ระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษา แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ และมีระยะเวลาการศึกษา 

ไมนอยกวา 15 สัปดาห และขอกำหนดตาง ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

 วาดวยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  

 ไมมีภาคฤดูรอน 

1.3 การเทียบเคยีงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

- ไมมี 

2. การดำเนินการหลักสูตร

2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

   วัน – เวลาราชการปกต ิ

ภาคการศึกษาที่ 1 เดือน มิถุนายน – เดือน ตลุาคม 

ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน พฤศจิกายน – เดือน พฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

แบบ 1.1 

        เปนผูสำเร็จการศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพหรือสาขาที่เกี่ยวของ ที่มีประสบการณในการ

วิจัยหรือมีผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ หรือผลงานวิจัยอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรใหความเห็นชอบ 

และมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑความรูภาษาอังกฤษสำหรับผูสมัครเขา

ศึกษาระดับปริญญาเอก  

 แบบ 1.2 

เปนผูสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพหรือสาขาที่เกี่ยวของ ที่มีผลการเรียนเกรด

เฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา 3.50 และมีประสบการณในการวิจัยหรือมีผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ หรือผลงานวิจยัอื่นๆ 

ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรใหความเห็นชอบ และมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

เรื่อง เกณฑความรูภาษาอังกฤษสำหรับผูสมัครเขาศึกษาระดับปริญญาเอก  

 แบบ 2.1 

เปนผู สำเร็จการศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพหรือสาขาที่เกี ่ยวของ และมีผลการสอบ

ภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑความรูภาษาอังกฤษสำหรับผูสมัครเขาศึกษาระดับปริญญาเอก 

 แบบ 2.2 

เปนผูสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพหรือสาขาที่เกี่ยวของ ที่มีผลการเรียนเกรด

เฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา 3.50 และมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื ่อง เกณฑความรู

ภาษาอังกฤษสำหรับผูสมัครเขาศึกษาระดับปริญญาเอก  
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2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

1) นักศึกษาที่ไมไดสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพขาดความรูพื้นฐานดานเทคโนโลยีชีวภาพ

2) ขาดทกัษะการคิด วิเคราะห และประมวลผล

2.4 กลยทุธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

1) อาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณารายวิชาพื้นฐานดานวิทยาศาสตร โดยเฉพาะดานชีวเคมี

จุลชีววิทยา และกำหนดใหนักศึกษาลงเรียนรายวิชาพื้นฐานที่จำเปนเพิ่มเติมโดยไมนับหนวยกิต

หากนักศึกษายังไมเคยลงเรียนรายวิชานั้นหรือมีผลการเรียนต่ำกวาระดับ B

2) จัดใหมีกิจกรรมการอานบทความทางวิชาการและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอขอมูล

เชิงวิชาการ เพื่อเพิ่มทักษะในการคิด วิเคราะห และประมวลผล

3) จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ active learning ในรายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตร และเชื่อมโยง

กิจกรรมการเรียนกับหัวขอวิจัยในวิทยานิพนธ เพื ่อเพิ ่มทักษะการคนควา การคิดวิเคราะห

การบูรณาการความรูที่ไดในแตละรายวิชามาใชในการแกไขปญหาและพัฒนางานวิจัยของนักศึกษา

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

แผน 

การศึกษา 
จำนวนนักศึกษา 

จำนวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

แบบ 1.1 

ชั้นปที่ 1 6 6 6 6 6 

ชั้นปที่ 2 - 6 6 6 6 

ชั้นปที่ 3 - - 6 6 6 

รวม 6 12 18 18 18 

จำนวนที่คาดวาจะสำเร็จการศึกษา - - 6 6 6 

แบบ 1.2 

ชั้นปที่ 1 3 3 3 3 3 

ชั้นปที่ 2 - 3 3 3 3 

ชั้นปที่ 3 - - 3 3 3 

ชั้นปที่ 4 - - - 3 3 

รวม 3 6 9 12 12 

จำนวนที่คาดวาจะสำเร็จการศึกษา - - - 3 3 

แบบ 2.1 

ชั้นปที่ 1 3 3 3 3 3 

ชั้นปที่ 2 - 3 3 3 3 

ชั้นปที่ 3 - - 3 3 3 

รวม 3 6 9 9 9 

จำนวนที่คาดวาจะสำเร็จการศึกษา - - 3 3 3 
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แผน 

การศึกษา 
จำนวนนักศึกษา 

จำนวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

แบบ 2.2 

ชั้นปที่ 1 3 3 3 3 3 

ชั้นปที่ 2 - 3 3 3 3 

ชั้นปที่ 3 - - 3 3 3 

ชั้นปที่ 4 - - - 3 3 

รวม 3 6 9 12 12 

จำนวนที่คาดวาจะสำเร็จการศึกษา - - - 3 3 

2.6 งบประมาณตามแผน 

1) งบประมาณรายรับ (หนวยบาท)

รายละเอยีดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

คาบำรุงการศึกษาและ 

คาลงทะเบียน 

280,000 560,000 840,000 1,120,000 1,120,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 269,600 539,100 808,650 1,078,200 1,078,200 

รวมรายรับ 549,600 1,099,100 1,648,650 2,198,200 2,198,200 

2) งบประมาณรายจาย (หนวยบาท)

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

ก. งบดำเนินการ 

1. คาใชจายบุคลากร 477,024 505,645 535,984 568,143 602,232 

2. คาใชจายดำเนินงาน (ไมรวม 3) 329,730 692,433 1,454,109 1,962,223 2,158,446 

3. ทุนการศึกษา 0 0 0 0 0 

4. รายจายระดบัมหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0 

รวม (ก) 806,754 1,198,078 1,990,093 2,530,366 2,760,678 

ข. งบลงทุน 

ข. คาครุภัณฑ 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) 906,754 1,298,078 2,090,093 2,630,366 2,860,678 

จำนวนนักศึกษา 15 30 45 51 51 

คาใชจายตอหัวนักศึกษา/คน/ป 190,710 112,307 95,233 97,206 104,459 

หมายเหต:ุ งบดำเนินการของบคุลากรคิดถัวเฉล่ียจากภาระงานสอนรวมในหลักสูตรอื่น 
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2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบชั้นเรียน 

 เรียนในสถานประกอบการ 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี) 

ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวทิยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาชั้นบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 

2.9 การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรนี้มรีูปแบบการจดัการเรยีนการสอน ดังนี้ 

1) มีรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรูกบัการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL) เพื่อให

เกิดการเรียนรูที่สามารถปฏิบัติงานไดจริง เชน การเรียนรูที่เนนการลงมือทำจริง การผสมผสานการเรียนรู

จากประสบการณจริงนอกหองเรียนผนวกกับการเรียนในหองเรียน ทั้งในรูปแบบของการศึกษาวิจัย

การฝกงาน  สหกิจศึกษา การทำงานเพื ่อสังคม เปนตน โดยจัดใหมีรายวิชาที ่สอดแทรก WIL

ไมนอยกวารอยละ 50 ของรายวิชาในหลักสูตร (แผน ก 1)

2) กำหนดใหมีรายวิชาที่จัดการเรียนรูแบบเชิงรุก (Active Learning) ไมนอยกวารอยละ 50 ของจำนวน

ชั่วโมงตามหนวยกิตทฤษฎี และหลักสูตรจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก (Active Learning) รอยละ 100

ของรายวิชาในหลักสูตร

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน

หลักสูตรปริญญาเอกหลักสูตรนีแ้บงเปน  2 แบบคือ
- แบบ 1.1  และ 1.2 เปนแผนการศึกษาที ่เนนการวิจัยโดยการทำวิทยานิพนธเพียงอยางเดียวแตอาจ

กำหนดใหเรียนเพิ่มเติมหรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได โดยไมนับหนวยกิต 
 -  แบบ 2.1 และ 2.2 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยและการเรียนรายวิชารวมกับการทำวิทยานิพนธ 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 
1) แบบ 1.1 และ 2.1 สำหรับผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ไมนอยกวา 48 หนวยกติ
 2) แบบ 1.2 และ 2.2 สำหรับผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ไมนอยกวา 72 หนวยกติ

3.1.2 โครงสรางหลกัสูตร 

 แบบ 1.1 48 หนวยกติ
 - วิทยานิพนธ 48 หนวยกติ
 แบบ 1.2 72 หนวยกติ
 - วิทยานิพนธ 72 หนวยกติ
 แบบ 2.1 48 หนวยกติ

- หมวดวิชาบงัคับ  6 หนวยกติ
- หมวดวิชาเลือก  6 หนวยกติ
- วิทยานิพนธ 36 หนวยกติ

 แบบ 2.2 72 หนวยกติ
- หมวดวิชาบงัคับ 17 หนวยกติ
- หมวดวิชาเลือก  7 หนวยกติ
- วิทยานิพนธ 48 หนวยกติ
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3.1.3 รายวิชา  

 3.1.3.1 รายวิชาสำหรับหลักสูตร แบบ 1.1   
  หมวดวิชาสัมมนา     

*853-696  สัมมนา 1    1(0-2-1) 
                                             (Seminar I) 

*853-697  สัมมนา 2    1(0-2-1) 
    (Seminar II) 

*853-698 สัมมนา 3    1(0-2-1) 
      (Seminar III)     

  *ไมนับหนวยกติ 

  หมวดวิชาวทิยานิพนธ                       48 หนวยกติ 
  853-948  วทิยานิพนธ                      48(0-144-0) 
                                 (Thesis) 

        3.1.3.2 รายวิชาสำหรับหลักสูตร แบบ 1.2   
  หมวดวิชาสัมมนา     

*853-696  สัมมนา 1    1(0-2-1) 
                                          (Seminar I) 

*853-697  สัมมนา 2    1(0-2-1) 
    (Seminar II) 

*853-698 สัมมนา 3    1(0-2-1) 
      (Seminar III) 

*853-699 สัมมนา 4    1(0-2-1) 
                                           (Seminar V)   

  *ไมนับหนวยกติ 

  หมวดวิชาวทิยานิพนธ                       72 หนวยกติ 
  853-972  วทิยานิพนธ                      72(0-216-0) 
                                 (Thesis) 
        3.1.3.3  รายวิชาสำหรับหลักสูตร แบบ 2.1   

  หมวดวิชาบงัคับ    6     หนวยกติ 

  853-621 เทคนคิวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพขัน้สูง 2((1)-3-2) 
               (Advanced Research Techniques  
                                 in Biotechnology) 
  853-691 หวัขอพเิศษทางเทคโนโลยชีีวภาพ   1(1-0-2) 

                        (Special Topics in Biotechnology) 
853-696 สัมมนา 1     1(0-2-1) 

                                           (Seminar I) 
853-697  สัมมนา 2     1(0-2-1) 

             (Seminar II) 
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853-698 สัมมนา 3 1(0-2-1) 
          (Seminar III) 

 หมวดวิชาเลือก  6 หนวยกติ

เลือกตามที่นกัศึกษาตองการเรียนเนนในดานนั้น โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารย  
ที่ปรกึษาวทิยานิพนธ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จากรายวิชาตอไปนี้ 

                 853-501 ชุดวิชาเทคโนโลยีชีวภาพส่ิงแวดลอม             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 อาหารหมกัดัง้เดิม          3((3)-0-6) 
      (Traditional Fermented Foods) 

       853-533 เทคโนโลยีของยีสต          3((3)-0-6) 
     (Yeast Technology) 

       853-534 เทคโนโลยีของสาหราย      3((3)-0-6) 
     (Algal Technology) 

       853-541 การใชประโยชนและการบำบัดวัสดุเศษเหลือ  3((3)-0-6) 
       จากอุตสาหกรรมเกษตร 
       (Waste Utilization and Treatment in 

Agro-Industry) 
  853-542 เทคโนโลยีชีวภาพส่ิงแวดลอมขั้นสูง        3((3)-0-6) 

(Advanced Environmental Biotechnology) 
853-543 การยอยสลายและการกำจดัสาร                  3((3)-0-6) 

ปนเปอนทางชีวภาพ 
       (Biodegradation and Bioremediation) 

853-544 จุลินทรียทางการเกษตรและการประยุกตใช       3((3)-0-6) 
 (Agricultural Microorganism and applications) 

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

(Bioenergy Technology) 

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

       (Food Biotechnology) 

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

 (Advanced Food Microbiology) 

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

      (Genetic Engineering Technology) 
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853-572 วิศวกรรมเมตาบอลิก    3((3)-0-6) 

      (Metabolic Engineering) 

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

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

 (Advanced Bioprocess Engineering) 
853-582 การออกแบบถงัปฏิกรณชีวภาพ   3((3)-0-6) 

      (Bioreactor Design) 
853-583 การวดัและควบคุมกระบวนการทาง              3((3)-0-6) 

      อุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 

      (Measurement and Process Control 

in Agro- and Bioindustry) 

853-584  การสรางแบบจำลองและการควบคุมกระบวนชีวภาพ 3((3)-0-6) 

       (Bioprocess Modeling and Control) 

853-585  กระบวนการปลายน้ำในเทคโนโลยชีีวภาพ                3((3)-0-6) 

         (Downstream Processing in Biotechnology) 

859-599 ระเบียบวิธีวิจยั                                                 1-3((x)-x-x) 

(Research Methodology) 

          853-601 ชุดวิชาการประกอบการธรุกิจเทคโนโลยีชีวภาพ 6((4)-6-8) 

            (Module : Biotechnology Entrepreneur) 

 853-602 ชุดวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ-หมุนเวยีน-สีเขียว (BCG) 

6((4)-6-8) 

           (Module : Biotechnology for Bio-Circular-Green (BCG) economy)          

       853-622 การจดัการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับ    3((3)-0-6) 

      ผลิตภัณฑชีวภาพ  

      (Technology and Innovation Management for 

Bioproducts)  

853-631  เทคโนโลยีเอนไซมขัน้สูง      3((3)-0-6) 

       (Advanced Enzyme Technology)  

853-632  ตวัเรงชีวภาพทีถู่กตรึง                                   3((3)-0-6) 

(Immobilized Biocatalysts)  

853-661  สารออกฤทธิ์ชวีภาพในอาหาร   3((3)-0-6) 

(Bioactive Compounds in Foods) 

853-662  เมตาบอลิซึมของจลิุนทรียในอาหาร   3((3)-0-6) 

(Microbial Metabolism in Foods) 
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853-681 เทคโนโลยีกระบวนการแยกและสกัดสาร 3((3)-0-6) 

(Separation and Extraction Process 

  Technology) 

510-501 เทคโนโลยีชีวภาพขัน้สูงของพืชปลูก        3((2)-3-4) 

(Advanced Crop Biotechnology) 

595-761 เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรมขั้นสูง 1  3((3)-0-6) 

(Advanced Pharmaceutical Biotechnology I) 

595-762 เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรมขั้นสูง 2    3((3)-0-6) 

 (Advanced Pharmaceutical Biotechnology II) 

หมายเหต ุ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาอื่น ๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 

หรือสถาบันการศึกษาอื่น ๆ โดยใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ  36      หนวยกิต 

        853-936  วิทยานิพนธ 36(0-108-0) 

           (Thesis) 

  3.1.3.4 รายวิชาสำหรับหลักสูตรหลกัสูตร แบบ 2.2  

 หมวดวิชาบังคับ   17     หนวยกติ

853-521 เทคโนโลยีชีวภาพ  4((4)-0-8) 

             (Biotechnology) 

 853-522  การประกอบการธรุกิจเทคโนโลยีชีวภาพ  3((3)-0-6) 

 (Entrepreneurship in Biotechnology) 

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

              (Research Techniques in Biotechnology) 

 853-621 เทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง  2((1)-3-2) 

             (Advanced Research Techniques 

in Biotechnology) 

 853-691 หวัขอพเิศษทางเทคโนโลยชีีวภาพ  1(1-0-2) 

 (Special Topics in Biotechnology) 

 853-696 สัมมนา 1   1(0-2-1) 

   (Seminar I) 

 853-697 สัมมนา 2  1(0-2-1) 

           (Seminar II) 

 853-698 สัมมนา 3  1(0-2-1) 

           (Seminar III) 

       853-699 สัมมนา 4 1(0-2-1) 

  (Seminar IV) 
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  หมวดวิชาเลือก                        ไมนอยกวา    7  หนวยกติ
           เลือกตามที่นักศึกษาตองการเรียนเนนในดานนั้น โดยไดรับความเหน็ชอบจากอาจารยที่

ปรึกษาวิทยานพินธ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จากรายวิชาเลือกในขอ 3.1.3.3 

     หมวดวิชาวทิยานิพนธ      48 หนวยกติ

853-948  วทิยานิพนธ 48(0-144-0) 
(Thesis) 

 3.1.3.5  ความหมายของรหสัวิชา 

เลข 3 ตวัแรก เปนรหัสประจำสาขาวิชา  

แสดงถึงภาควิชาผูรับผิดชอบการจัดการศึกษารายวิชานั้นๆ   

เชน  853-***  คือ รายวิชาที่เปดสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

 854-*** คือ รายวิชาที่เปดสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนชีวภาพ 

สำหรับรายวิชาที่ไมใชวทิยานิพนธ 

เลขตัวที่ 4  หมายถึง รหัสประจำระดับการศึกษา    

เลข 5  หมายถงึ วิชาในระดับปริญญาโท 

เลข 6  หมายถงึ วิชาในระดับปริญญาเอก 

เลขตัวที่ 5  หมายถึงกลุมวิชา ซึ่งมีรายละเอยีดดงัตอไปนี ้

เลข 0   หมายถงึ ชุดวิชา  

เลข 1   หมายถงึ พื้นฐานทั่วไป 

เลข 2   หมายถงึ พื้นฐานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

เลข 3   หมายถงึ เทคโนโลยีเอนไซมและการหมัก 

เลข 4   หมายถงึ เทคโนโลยีชีวภาพส่ิงแวดลอม 

เลข 5   หมายถงึ เทคโนโลยีชีวภาพพลังงาน 

เลข 6   หมายถงึ เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร 

เลข 7   หมายถงึ วิศวกรรมพันธุศาสตร 

เลข 8   หมายถงึ วิศวกรรมกระบวนการชวีภาพ   

เลข 9   หมายถงึ สัมมนาและหัวขอพเิศษ 

เลขตัวที่ 6  หมายถึง ลำดับรายวิชาในแตละกลุมวิชา 

สำหรับรายวิชาวิทยานิพนธ 

เลขตัวที่ 4 หมายถึง ชั้นปหรือระดับการศึกษาของรายวิชานั้น 

             เลข  9 หมายถึง วิชาในระดับปริญญาเอก 

เลขตัวที่ 5-6 หมายถึง จำนวนหนวยกติวิทยานิพนธตามหลักสูตร  

เชน 936 คือ วทิยานิพนธในระดับปริญญาเอก จำนวนหนวยกติตามหลักสูตรคือ 36 หนวยกติ
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  3.1.3.6 ความหมายของจำนวนหนวยกิต 

- รายวิชาที่จัดการเรียนรูภาคทฤษฎี ใหระบุการเขียนหนวยกิต  เชน 3(2-3-4) ซึ่งมีความหมาย

ดังตอไปน้ี 

ตัวเลขที่ 1 (3) หมายถงึ จำนวนหนวยกติรวม 

ตัวเลขที่ 2 (2) หมายถงึ จำนวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห 

ตัวเลขที่ 3 (3) หมายถงึ จำนวนชั่วโมงปฏิบัติการตอสัปดาห 

ตัวเลขที่ 4 (4) หมายถงึ จำนวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเองตอสัปดาห 

 - รายวิชาที่จัดการเรียนรูแบบบูรณาการที่ใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก (Active 

Learning) เชน 3((3)-0-6) มีความหมายดังตอไปน้ี 

ตัวเลขที่ 1 (3)     หมายถึง จำนวนหนวยกิตรวม 

ตัวเลขที่ 2 ((3)) หมายถงึ จำนวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห โดยใชการจดัการเรียนรู

แบบ active learning 

ตัวเลขที่ 3 (0) หมายถงึ จำนวนชั่วโมงปฏิบัติการตอสัปดาห 

ตัวเลขที่ 4 (6) หมายถงึ จำนวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเองตอสัปดาห 

3.1.4 แผนการศกึษา 

3.1.4.1   สำหรับนักศึกษาที่ศกึษาในหลักสูตรแบบ  1 

ปที ่ ภาคการ 

ศึกษาที ่
ผูสำเร็จการศกึษาระดับปริญญาโท 

(แบบ 1.1) 

ผูสำเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรี 

 (แบบ 1.2) 

1 1 853-948 วทิยานิพนธ 8(0-24-0) 853-972 วทิยานิพนธ 9(0-27-0) 

2 853-948 วทิยานิพนธ 

*853-696 สัมมนา

8(0-24-0) 

1(0-2-1) 

853-972 วทิยานิพนธ 

*853-696 สัมมนา 1

9(0-27-0) 

1(0-2-1) 

  รวม 16(0-48-0) รวม 18(0-54-0) 

2 1 853-948 วทิยานิพนธ 8(0-24-0) 853-972 วทิยานิพนธ 9(0-27-0) 

2 853-948 วทิยานิพนธ 

*853-697 สัมมนา 2

8(0-24-0) 

1(0-2-1) 

853-972 วทิยานิพนธ 

*853-697 สัมมนา 2

9(0-27-0) 

1(0-2-1) 

 รวม             16(0-48-0) รวม 18(0-54-0) 

3 1 853-948 วทิยานิพนธ 8(0-24-0) 853-972 วทิยานิพนธ 9(0-27-0) 

2 853-948 วทิยานิพนธ 

*853-698 สัมมนา 3

8(0-24-0)   

1(0-2-1) 

853-972 วทิยานิพนธ 

*853-698 สัมมนา 3

9(0-27-0) 

1(0-2-1) 

               รวม 16(0-48-0) รวม 18(0-54-0) 

4 1 - 853-972 วทิยานิพนธ 9(0-27-0) 

2 - 853-972 วทิยานิพนธ 

*853-699 สัมมนา 4

9(0-27-0) 

1(0-2-1) 

รวม 18(0-54-0) 

รวมตลอดหลักสูตร       48(0-144-0) รวมตลอดหลักสูตร 72(0-216-0) 
 

*ไมนับหนวยกติ
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   3.1.5.2   สำหรับนักศกึษาที่ศึกษาในหลักสูตรแบบ  2 

ปที่ 
ภาคการ 

ศึกษาที่ 

ผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

(แบบ 2.1) 

ผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  

(แบบ 2.2) 

1 1 853-691 หัวขอพิเศษทาง 

เทคโนโลยีชีวภาพ    

853-xxx  วิชาเลือก        

853-936 วิทยานิพนธ        

1(1-0-2) 

6((6)-0-12) 

3(0-9-0) 

853-521 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

4((4)-0-8) 

3(1-6-2) 

3((3)-0-6) 

3((3)-0-6)) 

853-524 เทคนคิวิจัยทาง 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

853-522  การประกอบ       

การธรุกจิ

เทคโนโลยีชีวภาพ         

853-xxx  วิชาเลือก 

รวม 10(7-9-14) รวม          13 ((11)-6-22) 

2 853-621 เทคนคิวิจัยทาง       

เทคโนโลยีชีวภาพ

ข้ันสูง       

853-943 วิทยานิพนธ        

853-696 สัมมนา 1       

2((1)-3-2) 

6(0-18-0) 1(0-

2-1) 

853-621 เทคนคิวิจัยทาง 

เทคโนโลยีชีวภาพข้ันสูง       

853-xxx วิชาเลือก        

853-948 วิทยานิพนธ        

853-696 สัมมนา 1        

2((1)-3-2) 

4((x)-x-x) 

3(0-9-0) 

1(0-2-1)         

รวม 9 (1-23-3) รวม 10(x-x-x) 

2 1 853-936 วิทยานิพนธ 7(0-21-0) 853-691 หัวขอพิเศษทาง 

เทคโนโลยีชีวภาพ       

1(1-0-2)     

853-948 วิทยานิพนธ 8(0-24-0) 

รวม 7(0-21-0) รวม 9(1-24-2) 

2 853-697 สัมมนา 2    1(0-2-1) 853-697 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

853-936 วิทยานิพนธ     7(0-21-0) 853-948 วิทยานิพนธ 8(0-24-0) 

รวม 8(0-23-1) รวม 9(0-26-1) 

3 1 853-936 วิทยานิพนธ      7(0-21-0) 853-948 วิทยานิพนธ 8(0-24-0) 

รวม 7(0-21-0) รวม 8(0-24-0) 

2 853-698 สัมมนา 3    1(0-2-1) 853-698 สัมมนา 3 1(0-2-1) 

853-936 วิทยานิพนธ      6(0-18-0) 853-948 วิทยานิพนธ 8(0-24-0) 

รวม 7(0-20-1) รวม 9(0-26-1) 

4 1 - 853-948 วิทยานิพนธ 8(0-24-0) 

รวม 8(0-24-0) 

2 - 853-699 สัมมนา 4 1(0-2-1) 

853-948 วิทยานิพนธ 5(0-15-0) 

รวม 6(0-17-1) 

รวมตลอดหลักสูตร   48(8-117-19) รวมตลอดหลักสูตร 72 (x-x-x) 
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3.1.5 คําอธิบายรายวชิา 

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

             (Module : Environmental Biotechnology) 

             รายวิชาบังคับกอน: - 

             Prerequisite: - 

 ความสำคัญของปญหามลพิษที่เกิดจากการเกษตรและอุตสาหกรรม กฎหมายสิ่งแวดลอม 

เทคโนโลยีการยอยสลายและการกำจัดสารปนเปอนทางชีวภาพ เทคโนโลยีสะอาด การใชประโยชนวัสดุเศษเหลือ

จากอุตสาหกรรมเกษตร  การบำบัดน้ำเสียและวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ

อยางยั่งยืน จุลินทรียทางการเกษตรและการประยุกตใช มินิโปรเจ็คที่เกี่ยวของกับหัวขอที่เรียนในหอง 

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  

853-502  ชดุวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม                       6((4)-6-8) 

    (Module : Industrial Biotechnology) 

  รายวิชาบังคับกอน: - 

    Prerequisite: - 

พื้นฐานของเทคโนโลยีอุตสาหกรรม; การหมักจุลินทรีย; กระบวนการทางเอนไซม กระบวนการ  

ตนน้ำและปลายน้ำ ไบโอรีไฟนเนอรี่  มินิโปรเจ็คที่เกี่ยวของกับหัวขอที่เรียนในหอง 

Basics of industrial technology; microbial fermentation; enzymatic process; 

up-stream and down stream process desing; biorefinery; mini-project relating to topics in class   

853-521  เทคโนโลยีชีวภาพ                                                        4((4)-0-8) 

 Biotechnology 

รายวิชาบังคับกอน: - 

  Prerequisite: - 

ความหมาย ประวัติความเปนมาและวิวัฒนาการของเทคโนโลยีชีวภาพ หลักการพื้นฐานของ 

จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการหมัก วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ การออกแบบถังปฏิกรณ การขยาย

ขนาดการผลิต การหาสภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการ  สรีรวิทยาของจุลินทรียขั้นสูง เมตาบอลิซึมและกลไก

การควบคุม เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม วิศวกรรมพันธุศาสตร วิศวกรรมโปรตีน จีโนมส โปรตีโอมส ชีวสารสนเทศ

ศาสตร กระบวนการ เทคโนโลยี นวัตกรรมที่เกี่ยวของ การประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพดานตางๆ กระบวนการ

ทางเศรษฐศาสตร สิทธิบัตร กฎหมาย และธุรกิจที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีชีวภาพ จริยธรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ กรณีศึกษา  
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       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) 

             รายวิชาบังคับกอน: - 

  Prerequisite: - 

  ความสำคัญและลักษณะของการประกอบธุรก ิจเทคโนโลยีช ีวภาพและอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีชีวภาพ ความรู พื ้นฐานทางธุรกิจสำหรับนักเทคโนโลยีชีวภาพ แนวโนมและประเภทของธุรกิจ

เทคโนโลยีชีวภาพในระดับประเทศและระดับสากล กระบวนการที่สำคัญ ในการดำเนินการเพื่อประกอบธุรกิจ

เทคโนโลยีชีวภาพ กลยุทธทางธุรกิจและการจัดทำแผนธุรกิจ การพัฒนาการตลาดทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

การจัดการทรัพยสินทางปญญา กรณีศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ การฝกทำแผนธุรกิจ

เทคโนโลยีชีวภาพ และการนำเสนอตัวอยางบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ 

 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 

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

     (Research Techniques in Biotechnology) 

     รายวิชาบังคับกอน: - 

     Prerequisite: - 

 หลักการคัดแยกและคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย หลักการจำแนกเชื้อที่คัดเลือกไดดวยวิธีทางชีว

โมเลกุล การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตผลิตภัณฑจากจุลินทรีย หลักการเก็บเกี่ยวและการทำบริสุทธิ์โปรตีน 

การตรวจวิเคราะหโดยใชโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูงและแกสโครมาโตกราฟ รวมทั้งการวิเคราะหปญหา

และพัฒนาโครงรางวิจัย การออกแบบการทดลอง วิเคราะหประมวลผลทางสถิต ิและการทำโครงงานพิเศษ 
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 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  เมตาบอลิซึมของเซลล        3((3)-0-6) 

             (Cell Metabolism) 

             รายวิชาบังคับกอน: - 

  Prerequisite: - 

    ภาพรวมของเซลลเมตาบอลิซึม การสงผานสารประกอบตาง ๆ ระหวางเซลล กระบวนการยอย

สลายและการสังเคราะหภายในเซลล กระบวนการสงถายอิเลคตรอนและการสรางพลังงาน เทอรโมไดนามิกสของ

ระบบชีวภาพ จลนพลศาสตรของเอนไซม สมดุลของวิถีเมตาบอลิซึม กลไกการควบคุมเมตาบอลิซึมและการ

ประยุกตใช และการนำเสนอรายงานความกาวหนาในเนื้อหาที่เกี่ยวของ 

 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 

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

Enzyme Technology  

รายวิชาบังคับกอน: - 

Prerequisite: - 

 ทฤษฎีและหลักการที่เกี ่ยวของกับเอนไซมวิทยาประกอบดวยตั้งชื ่อและการจำแนกเอนไซม 

คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของเอนไซม กลไกการเรงปฏิกริยาของเอนไซม จลนศาสตรของเอนไซม ความรู

พื้นฐานเกี่ยวกับกลไกการสังเคราะหการเอนไซม โครงสรางของเอนไซมและความสัมพันธกับหนาที่ของเอนไซม 

การผลิตเอนไซม ขบวนการเก็บเกี่ยวและการทำบริสุทธิ์ การบงชี้คุณสมบัติทางชีวเคมีของเอนไซม การตรึงเอนไซม 

เทคนิคที่ใชเพื่อปรับปรุงการผลิตและคุณสมบัติของเอนไซม การประยุกตใชเทคโนโลยีเอนไซมในอุตสาหกรรมทาง

เทคโนโลยีชีวภาพ การนำเสนอและรายงานหัวขอที่เกี่ยวของ 

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

 (Traditional Fermented Foods) 

 รายวิชาบงัคับกอน: - 

                                  Prerequisite: - 

         บทบาทของจุลินทรียในอาหารหมักดั้งเดิม การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมีของอาหาร

ระหวางการหมัก กรรมวิธีการผลิตและการควบคุมการหมักอาหารดั้งเดิมชนิดตาง ๆ โพรไบโอติกและสารออกฤทธิ์

ชีวภาพในอาหารหมักดั้งเดิม การพัฒนาอาหารหมักดั้งเดิมใหมีคุณภาพและความปลอดภัย   การศึกษาดูงานนอก

สถานที่ และการนำเสนอรายงานความกาวหนาในเนื้อหาที่เกี่ยวของ ผลการเรียนรู: ผูเรียนสามารถ 

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 เทคโนโลยีของยีสต        3((3)-0-6) 

    (Yeast Technology) 

           รายวิชาบังคับกอน: - 

            Prerequisite: - 

         ปจจัยทางกายภาพและเคมีตอการเจริญและการสรางผลิตภัณฑของยีสต การคัดเลือกและการ

ปรับปรุงสายพันธุ การหมักแอลกอฮอล การผลิตยีสตขนมปง ยีสตอาหารและอาหารสัตว ไวตามิน และการ

พัฒนาการผลิตสารชีวเคมีภัณฑ 

  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 

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

                (Algal Technology) 

   รายวิชาบังคับกอน : - 

                     Prerequisite: - 

 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงและการใชประโยชนจากสาหรายขนาดเล็ก ทักษะที่จำเปน

สำหรับการเพาะเลี้ยงสาหรายขนาดเล็ก แนวทางในการคัดเลือกและปรับปรุงสายพันธุ หลักการออกแบบเบื้องตน

และการตั้งคาเครื่องปฏิกรณชีวภาพแบบใหแสง กลยุทธการผลิตขั้นพื้นฐานและลาสุดที่เหมาะสมสำหรับมวล

ชีวภาพสาหรายขนาดเล็กและองคประกอบที่มีคุณคา การขยายขนาดและประเมินตนทุนการผลิต 
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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  การใชประโยชนและการบำบัดวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมเกษตร   3((3)-0-6) 

  (Waste Utilization and Treatment in Agro-Industry) 

            รายวิชาบังคับกอน: 

 Prerequisite: 

 ลำดับขั้นตอนในการจัดการวัสดุเศษเหลือ เทคโนโลยีสะอาด หลักการพื้นฐานในการแปรสภาพ

วัสดุเศษเหลือดวยกระบวนการทางชีวภาพ ผลิตภัณฑชีวภาพจากการใชประโยชนจากวัสดุเศษเหลือในโรงงาน

อุตสาหกรรมเกษตรตางๆ หลักการในการบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสีย เทคนิคทางอณูชีววิทยาในการศึกษา

ประชากรจุลินทรีย  การรายงานความกาวหนาดานการใชประโยชนและบำบัดวัสดุเศษเหลือ การศึกษาดูงาน 

นอกสถานที่  

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 เทคโนโลยีชีวภาพส่ิงแวดลอมขั้นสูง             3((3)-0-6) 

            (Advanced Environmental Biotechnology) 

            รายวิชาบังคับกอน: - 

            Prerequisite: - 

ความสำคัญของปญหามลพิษที่เกิดจากการเกษตรและอุตสาหกรรม ปจจัยในการสลายตัวและ

กลไกการสลายตัวของสารที่กอมลพิษ การยอยสลายและการกำจัดสารปนเป อนทางชีวภาพ การใชเทคนิค  

วิศวกรรมพันธุศาสตรในเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดลอม การจัดการวัสดุเศษเหลือ การกำจัดมลพิษทางอากาศ 

ระบบบำบัดน้ำเสีย ผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม กรณีศึกษาและรายงานความกาวหนาในหัวขอที่เกี่ยวของ 

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 การยอยสลายและการกำจดัสารปนเปอนทางชวีภาพ                 3((3)-0-6) 

  (Biodegradation and Bioremediation) 

   รายวิชาบงัคับกอน: - 

 Prerequisite: - 

     ความสัมพันธระหวางจุลินทรียกับการยอยสลายของสารปนเปอน ปจจัยที่มีผลตอการยอยสลาย

และการกำจัดสารปนเป อนทางชีวภาพ การยอยสลายและการกำจัดสารปนเป อนทางชีวภาพประเภทตางๆ 

การกำจัดโลหะหนักโดยวิธีทางชีวภาพ เทคโนโลยีการกำจัดสารปนเปอนโดยชีววิธี เทคนิควิเคราะหประเภทตางๆ 

การรายงานความกาวหนาทางการยอยสลายและการกำจัดสารปนเปอนทางชีวภาพ 

       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  จุลินทรียทางการเกษตรและการประยุกตใช              3((3)-0-6) 

           (Agricultural Microorganism and applications) 

           รายวิชาบังคับกอน:- 

           Prerequisite: - 

 บทบาทของจุลินทรียตอการเกษตร ปศุสัตว ประมง แหลงที่มาของจุลินทรีย การคัดเลือกและ

คุณสมบัติของจุลินทรียสำหรับการประยุกตใชทางการเกษตร การประยุกตใชจุลินทรียทางการเกษตร เชน ชีวภัณฑ

การเกษตร ปุยชีวภาพ โพรไบโอติก การศึกษาประชากรจุลินทรียโดยเทคนิคอณูวิทยา งานวิจัยและนวัตกรรม

ทางดานจุลินทรียทางการเกษตร 

        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) 

  รายวิชาบังคับกอน: - 

 Prerequisite: - 

ความสำคัญของพลังงาน แหลงพลังงาน การอนุรักษพลังงาน กฎหมายที่เกี่ยวของกับพลังงานชีวมวล

และทรัพยากรสำหรับการผลิตพลังงานชีวภาพ   ประเภทของพลังงานชีวภาพและการจัดการอยางยั่งยืน  การจัดการ

ชีวมวลเพื่อผลิตพลังงานชีวภาพและพลังงานทดแทน  การใชเทคโนโลยีชีวภาพในกระบวนการผลิตเอทานอลชีวภาพ 

ไฮโดรเจนชีวภาพ แกสชีวภาพ ไบโอดีเซล เซลลเชื้อเพลิงจุลชีพ วัฏจักรพลังงานชีวภาพ ผลกระทบสิ่งแวดลอมของ

เชื้อเพลิงชีวภาพ การปลดปลอยกาซเรือนกระจก ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสำหรับการผลิตพลังงานชีวภาพ 

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) 

 รายวิชาบังคับกอน: - 

  Prerequisite: - 

ผลกระทบของเทคโนโลยีชีวภาพตอคุณภาพของวัตถุดิบ คุณคาทางโภชนาการและกระบวนการ

แปรรูปในอุตสาหกรรมอาหาร การประยุกตใชวิธีการและเทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพดานเทคโนโลยีการหมัก 

เทคโนโลยีเอนไซม เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม วิศวกรรมโปรตีน และวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพในการดัดแปร

องคประกอบของอาหารเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติหรือเพื่อใหไดผลิตภัณฑใหมที่มีมูลคาสูง การเพิ่มประสิทธิภาพ

กระบวนการผลิต รวมทั้งการใชเทคโนโลยีชีวภาพในการวิเคราะหองคประกอบของอาหาร และการนำเสนอ

รายงานความกาวหนาในเนื้อหาที่เกี่ยวของ 

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  จุลชีววิทยาอาหารขั้นสูง 3((3)-0-6) 

 (Advanced Food Microbiology) 

 รายวิชาบังคับกอนหรือเรียนควบคู: 853-532 

 Concurrent prerequisite: 853-532 

เทคนิควิเคราะหขั้นสูงทางดานจุลชีววิทยาอาหาร รวมถึงการเปรียบเทียบเทคนิควิเคราะหดั้งเดิมกับ

เทคนิควิเคราะหที่รวดเร็วและออโตเมท รวมทั้งการใชเทคนิคทางพันธุกรรม และอิมมูโนในการตรวจหาจุลินทรียที่

กอใหเกิดโรคในอาหาร แนวทางใหม ๆ ทางเทคโนโลยีการหมักของอาหารหมักประเภทตาง ๆ จุลินทรียที่มีผลดีตอ

สุขภาพ จุลชีววิทยาของกระบวนการถนอมอาหารแบบใหม ๆ และการควบคุมคุณภาพอาหารในดานจุลชีววิทยา รวมทั้ง

การนำเสนอรายงานความกาวหนาในเนือ้หาที่เกี่ยวของ 

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

(Genetic Engineering Technology) 

รายวิชาบงัคับกอน: - 

          Prerequisite: - 

 หลักเบื้องตนของวิศวกรรมพันธุศาสตร (การสรางดีเอ็นเอลูกผสม ดีเอ็นเอไลบรารี่ การวิเคราะห

และคัดเลือกจุลินทรียที่มียีนลูกผสม) เครื่องมือทางอณูวิทยาที่ใชในการศึกษาการทำงานของยีน วิศวกรรมพันธุ

ศาสตรของเซลลสัตวและพืช สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ชีวสารสนเทศศาสตรเบื้องตน การประยุกตใชดีเอ็นเอ

ลูกผสมในสาขาตาง ๆ ของเทคโนโลยีชีวภาพ และการนำเสนอรายงานความกาวหนาในเนื้อหาที่เกี่ยวของ 

 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) 

   รายวิชาบังคับกอน:  -  

   Prerequisite: - 

ความสำคัญของวิศวกรรมเมตาบอลิซึม ภาพรวมของเมตาบอลิซึมภายในเซลล ปฏิกิริยาภายใน

เซลล กลไกการควบคุมวิถีเมตาบอลิซึม การควบคุมของวิถีเมตาบอลิซึม การหาฟลักซของวิถีเมตาบอลิซึม  

วิศวกรรมทางวิถีเมตาบอลิซึม และการนำเสนอรายงานความกาวหนาในเนื้อหาที่เกี่ยวของ 

             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) 

              รายวิชาบังคับกอน: - 

           Prerequisite: - 

   พัฒนาการของเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุล ชีวสารสนเทศ จีโนมิกส และโปรติโอมิกส การแสดงออก

ของยีนในโปรคาริโอต การผลิตโปรตีนในเซลลย ูคาร ิโอต ไดเร ็คเต ็ดมิวตาจีน ีซ ีสและวิศวกรรมโปรตีน 

เทคโนโลย ีช ีวภาพโมเลก ุลในระบบของจ ุล ินทร ีย   เทคโนโลย ีช ีวภาพโมเลก ุลในระบบของย ูคาร ิโอต 

เทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและสังคม และการนำเสนอรายงานความกาวหนาในเนื้อหาที่เกี่ยวของ 

Development of molecular biotechnology; bioinformatics, genomics, and 

proteomics; manipulation of gene expression in prokaryotes; heterologous protein production in 
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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 
 

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

                                (Advanced Bioprocess Engineering) 

                                รายวิชาบังคับกอน: - 

                                Prerequisite: - 

                    ตัวเร งปฏิกิร ิยาทางชีวภาพในการผลิตผลิตภัณฑชีวภาพและการแปรรูปทางชีวภาพของ

ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีพื้นฐานและลาสุดที่เกี่ยวกับกระบวนการตนน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ การคัดเลือก

ทรัพยากรทางชีวภาพ จลนพลศาสตรปฏิกิริยาของตัวเรงปฏิกิริยาทางชีวภาพ รูปแบบของปฏิกิริยา เครื่องปฏิกรณ

ชีวภาพ การแยกและการทำบริสุทธิ์สาร เศรษฐศาสตรเกี่ยวกับตนทุนและการลงทุนในกระบวนการทางชีวภาพ  

                    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 การออกแบบถังปฏิกรณชีวภาพ   3((3)-0-6) 

           (Bioreactor Design)  

             รายวิชาบังคับกอน: - 

           Prerequisite: - 

                    แนวคิดทั่วไปในการเลือกและออกแบบถังปฏิกรณชีวภาพใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑชีวภาพ หัววัด

และควบคุมกระบวนการหมัก ปรากฏการณการสงผานในถังปฏิกรณชีวภาพ ไดแก รีโอโลจีและการถายโอน

โมเมนตัม การถายโอนมวล และการถายโอนความรอน การวิเคราะหและขยายขนาดถังปฏิกรณแบบถังกวน     

แพคเบด ฟลูอิไดซเบด แอรลิฟท 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. 
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853-583  การวัดและควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ   3((3)-0-6) 

 (Measurement and Process Control in Agro- and Bioindustry) 

รายวิชาบังคับกอน : 850-323 หรืออยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

Prerequisite:  850- 323 or depends on the discretion of the program 

management committee. 

ตัวอยางของผลิตภัณฑทางอุตสาหกรรมเกษตร และชีวภาพ ตัวอยางของกระบวนการผลิต

ผลิตภัณฑทางอุตสาหกรรมเกษตร และชีวภาพ การวัดและควบคุมพารามิเตอรตาง ๆ ในกระบวนการผลิต

ผลิตภัณฑทางอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ อาทิ สัญญาณและเซนเซอร ตัวควบคุม การควบคุมกระบวนการ 

การควบคุมกระบวนการดวยระบบคอมพิวเตอร การเขียนรายงานและนำเสนอในหัวขอปจจุบันที่เกี่ยวของ 

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 

853-584 การสรางแบบจำลองและการควบคุมกระบวนชีวภาพ  3((3)-0-6) 

    (Bioprocess Modeling and Control) 

         รายวิชาบังคับกอน: 853-511 

         Prerequisite: 853-511 

แนวคิดภาพรวมของการใชแบบจำลองและการควบคุมกระบวนการชีวภาพ ไดนามิกสของระบบ

ชีวภาพที่มีความซับซอนนอย เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการวัดตัวแปรของกระบวนการชีวภาพ แบบจำลองที่

เกี่ยวของกับปรากฏการณการสงผาน การตรวจสอบโมเดลและการหาคาพารามิเตอร คอมพิวเตอรซิมิวเลชัน

ไดนามิกสของระบบชีวภาพ 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  กระบวนการปลายน้ำในเทคโนโลยีชีวภาพ                       3((3)-0-6) 

(Downstream Processing in Biotechnology) 

    รายวิชาบังคับกอน: - 

 Prerequisite: - 

ขั้นตอนของกระบวนการปลายน้ำ วิธีการปลดปลอยผลิตภัณฑชีวภาพที่อยูภายในเซลล (อัลตราโซ

นิค เอนไซม และเชิงกล); การแยกของแข็งออกจากน้ำหมัก (การปนเหวี่ยง และการกรอง); การทำเขมขนน้ำหมักที่

ผานการแยกของแข็งแลว (การระเหย, การตกตะกอน และการแยกดวยเมมเบรน); การแยกน้ำออกจากผลิตภัณฑ

ชีวภาพ (การสกัด, การตกผลึก และการกลั่น); การทำบริสุทธิ์ผลิตภัณฑชีวภาพดวยวิธีโครมาโตกราฟฟ; การ

ออกแบบกระบวนการโดยการผสมผสานขั้นตอนการแยกตาง ๆ ที่เหมาะสม  
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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   ระเบียบวิธีวจิัย               1-3((x)-x-x) 

               (Research Methodology) 

            รายวิชาบงัคับเรียนกอน : อยูในดุลพินจิของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

การวิจ ัยดวยวิธ ีการทางวิทยาศาสตร การพัฒนาโครงรางวิจ ัย การทบทวนและประเมิน

วรรณกรรม จริยธรรมการวิจัย การนำเสนอทางวิชาการ  การเขียนทางวิชาการ ระเบียบวิธีวิจัย ไดแก สถิติสำหรับ

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 

ชุดวิชาที่ 1 ระเบียบวิธีวิจยั-การวิจัยเปนวิธกีารทางวิทยาศาสตร                1((1)-0-2) 

 (Module 1: Research Methodology- Research as Scientific Approach) 

 การวิจัยดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร การพัฒนาโครงรางวิจัย การทบทวนและประเมิน

วรรณกรรม จริยธรรมการวิจัย การนำเสนอทางวิชาการ  การเขียนทางวิชาการ 

 Scientific research method; proposal development; literature search and review; 

academic and research ethics; academic presentation; academic writing 

ชุดวิชาที่ 2 ระเบียบวิธีวิจยั-สถติิสำหรับการวิจยั              1((0)-2-1)  

 (Module 2: Research Methodology-Statistics for Research) 

 สถิติเชิงพรรณนา การนําเสนอขอมูลในรูปแบบตารางและกราฟ การกระจายตัวของกลุม

ตัวอยาง การคํานวณขนาดของกลุมตัวอยาง สถิติเชิงอนุมาน; ANOVA ไคสแควร สหสัมพันธ การถดถอยเชิงเสน 

ความกลมกลืน ตัวแปรกวน และปฏิสัมพันธ 

 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  
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ชุดวิชาที่ 3 ระเบียบวิธีวิจยั-การออกแบบการทดลอง              2((1)-2-3)  

 (Module 3: Research Methodology-Experimental Design) 

 การออกแบบการทดสอบสมมุติฐาน แผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ การทดลองที่มีแผนแบบ

สุมบล็อกสมบูรณ การออกแบบเชิงแฟกทอเรียลแบบ 2 และ 3 การออกแบบการทดลองขั้นสูง การออกแบบ

งานวิจัยทางคลินิก 

 Design for hypothesis testing; completely randomized design; randomized 

complete block design; 2 n and 3 n Factorial design; advanced experimental design; clinical 

research design  

853-601 ชุดวิชาการประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ         6((4)-6-8) 

 (Module : Biotechnology Entrepreneur) 

รายวิชาบงัคับกอน: - 

 Prerequisite: - 

        ความสำค ัญและล ักษณะของการประกอบธ ุรก ิจเทคโนโลย ีช ีวภาพและอ ุตสาหกรรม

เทคโนโลยีชีวภาพ ความรู พื ้นฐานทางธุรกิจสำหรับนักเทคโนโลยีชีวภาพ แนวโนมและประเภทของธุรกิจ

เทคโนโลยีชีวภาพในระดับประเทศและระดับสากล กระบวนการที่สำคัญ ในการดำเนินการเพื่อประกอบธุรกิจ

เทคโนโลยีชีวภาพ หลักการของเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม การสรางกลยุทธทางนวัตกรรม เทคนิคและ

เครื่องมือในการสรางนวัตกรรม  การศึกษาความเปนไปไดเชิงพาณิชย กลยุทธทางธุรกิจและการจัดทำแผนธุรกิจ 

การพัฒนาการตลาดทางเทคโนโลยีชีวภาพ การจัดการทรัพยสินทางปญญา กรณีศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

เทคโนโลยีชีวภาพ การฝกพัฒนานวัตกรรมสำหรับผลิตภัณฑชีวภาพ จัดทำแผนธุรกิจและการนำเสนอนวัตกรรม

สำหรับผลิตภัณฑชีวภาพเชิงธุรกิจ 

    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; concept of technology and innovation management; 

develop a framework for innovation strategy; techniques and tools for development of innovation; 

feasibility study for commercialization; business strategy and plan; biotechnology market 

development; intellectual  property management; case studies in biotechnology business; 

practice on innovation for bioproducts,  developing business plan and business presentation for 

innovation of bioproducts 
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      853-602 ชุดวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ-หมนุเวยีน-สีเขยีว (BCG)    6((4)-6-8) 

                   (Module : Biotechnology for Bio-Circular-Green (BCG) economy)                                                           

                   รายวิชาบงัคับกอน: - 

         Prerequisite: - 

            การผลิตผลิตภัณฑชีวภาพดวยเทคโนโลยีชีวภาพ การออกแบบกระบวนการที่ของเสียเปน      

ศูนยการออกแบบกระบวนการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การหมุนเวียนนำทรัพยากรกลับมาใชใหม กระบวนการ

ตนแบบที่ใชเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเศรษฐกิจ BCG    

     Biotechnology for production of bioproducts; design for zero-waste process; design 

for environmentally friendly process; circular utilization of resources; prototype based on 

biotechnology for BCG economy 
 

     853-621  เทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง         2((1)-3-2)     

(Advanced Research Techniques in Biotechnology) 

รายวิชาบังคับกอน: 853-525 หรืออยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

Prerequisite: 853-525 or study together or depends on the discretion of 

the program management committee 

หลักการและเทคนิคในการวิจัย รวมทั้งการใชเครื่องมือและวิทยาการขั้นสูงทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

อาทิ การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรียและความหลากหลายทางชีวภาพ การโคลนยีนและการตรวจ

วิเคราะห วิศวกรรมโปรตีน การตรวจวิเคราะหดวยเทคนิคทางชีวโมเลกุล การออกแบบถังหมัก ตลอดจน

ความกาวหนาของเทคนิคใหม ๆ ในงานวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพ  

 Principles and techniques in research, instrumentation and advanced technology 

in biotechnology i.e. monitoring of microbial changes and biodiversity, gene cloning and detection, 

protein engineering, molecular techniques for analysis, reactor design and recent research 

techniques used in biotechnology 
 

853-622 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับผลิตภัณฑชีวภาพ   3((3)-0-6) 

             (Technology and Innovation Management for Bioproducts)  

  รายวิชาบังคับกอน: - 

Prerequisite: - 

หลักการของเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม การสรางกลยุทธทางนวัตกรรม เทคนิคและ

เครื ่องมือในการสรางนวัตกรรม การหาชองวางทางการตลาด การศึกษาความเปนไปไดดานเทคโนโลยีของ

ผลิตภัณฑชีวภาพ กลยุทธทางธุรกิจและการจัดทำแผนธุรกิจ การศึกษาความเปนไปไดเชิงพาณิชย การจัดการ

ทรัพยสินทางปญญา การฝกพัฒนานวัตกรรมสำหรับผลิตภัณฑชีวภาพ จัดทำแผนธุรกิจและการนำเสนอนวัตกรรม

สำหรับผลิตภัณฑชีวภาพเชิงธุรกิจ 
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Concept of technology and innovation management; develop a framework for 

innovation strategy; techniques and tools for development of innovation; market gap finding; 

feasibility study based on emerging technologies for bioproducts; feasibility study for 

commercialization; intellectual property management; practice on innovation for bioproducts,  

developing business plan and business presentation for innovation of bioproducts 

853-631 เทคโนโลยีเอนไซมขั้นสูง                                           3((3)-0-6) 

(Advanced Enzyme Technology) 

รายวิชาบงัคับกอน: 853-531 

 Prerequisite: 853-531 

ความรูขั้นสูงเกี่ยวกับเทคโนโลยีเอนไซม วิศวกรรมโปรตีนเพื่อการผลิตเอนไซม เทคนิคทางพันธุ

วิศวะกรรมศาสตรที่ใชในปรับปรุงการผลิตเอนไซมและคุณสมบัติของเอนไซม พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ยั่งยืนโดยใชขบวนการทางเอนไซม ประเด็นทางสังคมและจริยธรรมที่เกี่ยวของกับการประยุกตใชเทคโนโลยี

เอนไซม โครงรางเสนอการประยุกตใชเทคโนโลยีเกี่ยวของกับงานวิจัยนักศึกษา 

 Advanced knowledge in enzyme technology; importance of protein engineering for 

enzyme production; DNA recombinant; gene and protein manipulation; protein structure 

modeling; development of sustainable technologies using enzymatic process; ethical and legal 

issues related to application enzyme technology.  Mini- proposal of applying relevant enzyme 

technology in the student’s research area 

853-632 ตวัเรงชีวภาพที่ถกูตรึง                              3((3)-0-6) 

(Immobilized Biocatalysts)  

รายวิชาบังคับกอน :853-531หรอือยูในดุลยพินจิของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

Prerequisite: 853-531 or depends on the discretion of the program 

management committee. 

คุณสมบัติของเซลลและเอนไซม การผลิตเซลลและเอนไซม คุณสมบัติของสารยึดเกาะที่ใชตรึง 

วิธีการตรึงตัวเรงชีวภาพแบบดูดเกาะ แบบพันธะโควาเลนท แบบกักขัง และแบบอื่นๆ คุณสมบัติของตัวเรงชีวภาพ

หลักการตรึง จลนพลศาสตรของตัวเรงที่ถูกตรึง และการออกแบบถังปฏิกรณ การใชประโยชนทางอุตสาหกรรม 

และเทคโนโลยีใหมที่เกี่ยวของ การคนควาและการนำเสนอรายงานความกาวหนาในเนื้อหาที่เกี่ยวของ 

Properties of cell and enzyme, production of cell and enzyme,  properties of carriers 

used in immobilization; immobilized biocatalyst methods with adsorption, covalent bonding, 

entrapment and others;  properties of biocatalysts after immobilization;  kinetics of immobolized 

biocatalysts; reactor design: application in industry and related new technology,  searching and 

presentation relating to current topics 
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853-661  สารออกฤทธิ์ชีวภาพในอาหาร    3((3)-0-6) 

  (Bioactive Compounds in Foods) 

  รายวิชาบังคับกอน: - 

  Prerequisite: - 

นิยามของสารออกฤทธิ์ชีวภาพ ชนิดและแหลงของสารออกฤทธิ์ชีวภาพ องคประกอบของอาหาร

ที่เปนสารออกฤทธิ์ชีวภาพ บทบาทของสารออกฤทธิ์ชีวภาพในอาหารและการประยุกตใช การสังเคราะหทางเคมี

และชีวเคมีของสารออกฤทธิ์ชีวภาพ มุมมองทางดานเทคโนโลยีชีวภาพตอสารออกฤทธิ์ชีวภาพ การเสนอรายงานใน

หัวขอปจจุบันที่เกี่ยวของ 

Definition of bioactive compounds; types and sources of bioactive compounds; 

food components that are bioactive compounds; role of bioactive compounds in foods and their 

applications; chemical and biochemical syntheses of bioactive compounds, their biotechnological 

perspective; presentation relating to current topics 

853-662 เมตาบอลิซึมของจุลินทรียในอาหาร                             3((3)-0-6) 

(Microbial Metabolism in Foods) 

รายวิชาบังคับกอน: 853-521 หรืออยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

Prerequisite: 853-521 or study together or depends on the discretion of 

the program management committee. 

อิทธิพลของเมตาบอลิซึมของจุลินทรียตอคุณสมบัติของอาหารที่ผลิตโดยการหมักและผลของ 

จุลินทรียส่ิงแวดลอมของอาหารตอกลไกที่สำคัญของจุลินทรีย การเสนอรายงานในหัวขอปจจุบันที่เกี่ยวของ  

Influence of microbial metabolism on properties of foods produced by 

fermentation and effect of microenvironment of foods on important metabolic pathways of 

microbes; presentation relating to current topics 

853-681 เทคโนโลยีกระบวนการแยกและสกัดสาร    3((3)-0-6) 

 (Separation and Extraction Process Technology) 

  รายวิชาบังคับกอน : 853-521 หรือเรียนควบคูกัน หรืออยูในดุลยพินิจของ 

  คณะกรรมการบริหาร หลักสูตรฯ 

 Prerequisite: 853-521 or study together or depends on the discretion of 

the program management committee. 

หลักการแยกเอาผลิตภัณฑที่ไดจากการหมักออกจากน้ำหมัก โดยใชยูนิตออเปอรเรชั่นตาง ๆ 

ไดแก การกรองและการกรองระดับโมเลกุล การเหวี่ยงแยก การทำใหเซลลแตก การสกัด การดูดซึม อิลูชั่นโครมา

โตกราฟฟ การตกตะกอน อัลตราฟวเตรชั ่น อิเลคโตรฟอลิซิส การตกผลึกและการทำใหแหง รวมไปถึง

เศรษฐศาสตรของกระบวนการแยกและสกัดสาร  
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Principle of recovery of insolubles, suspended particles from broth of liquid by 

various techniques; filtration and molecular filtration; centrifugation; cell lysis; extraction; 

adsorption; elution chromatography; sedimentation; ultrafiltration; electrophoresis; crystallization; 

drying; economics study of separation and extraction processes 

853-691 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ        1(1-0-2) 

 (Special Topics in Biotechnology) 

ประเด็นที่นาสนใจของเทคโนโลยีสมัยใหมและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

    Current interests concerning modern technology and innovation in biotechnology 

รายวิชาบังคับกอน: - 

 Prerequisite: - 

ประเด็นที่นาสนใจของเทคโนโลยีสมัยใหมและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

Current interests concerning modern technology and innovation in biotechnology 

510-501 เทคโนโลยีชีวภาพขัน้สูงของพืชปลูก           3((2)-3-4) 

      (Advanced Crop Biotechnology) 

     รายวิชาบงัคับกอน: 330-360 พันธุศาสตรและ/หรือ 510-212 หลักการผลิตพืชสวน 

หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 Prerequisite: 330-360 Genetics and/or 510-212 Principles of Horticulture  or 

consent of the program committees 

หลักการ ทฤษฎี และการใชวธิีการทางเทคโนโลยชีีวภาพดานการเพาะเล้ียงเนื้อเยือ่พืช เซลล พันธุศาสตร 

การกลายพันธุ และพันธุวิศวกรรม เพื่อการขยายพันธุและการปรับปรุงพันธุพืช  

Principles, theory and the use of biotechnological methods in terms of plant tissue 

culture, cell genetics, mutation and genetic engineering for plant propagation and improvement 

595-761 เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรมขั้นสูง 1     3((3)-0-6) 

(Advanced Pharmaceutical Biotechnology I) 

รายวิชาบังคับกอน: - 

 Prerequisite: - 

ความรูพื ้นฐานและการประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพในการวิจัยและพัฒนาทางเภสัช กรรม 

โครงสรางและหนาที่ของยีน เอนไซมที่ใชในการตัดตอยีน การนำยีนที่สนใจหรือโอนถายยีนเขาสูเซลล เทคนิคการ

หลอมเซลลพืชและสัตว การควบคุมการแสดงออกของยีนในสิ่งมีชีวิตทั้งโพรคาริโอทิกและยูคาริโอทิก การพัฒนา

เซลลเพาะเล้ียงพืช สัตว และจุลชีพ เพื่อการประยุกตใชในการผลิตหรือสังเคราะหสาร ที่มีประโยชนทางยา  

Basic and applications of biotechnology in pharmaceutical research and 

development; structure and function of DNA, enzymes in gene manipulation; introduction of 

interesting gene into host cells; protoplast fusion and hybridoma technology; gene expression and 
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regulation in prokaryotic and eukaryotic systems; process development of cell cultures; plant, 

animal and microbial cell cultures and their applications for production of pharmacologically 

active compounds 

595-762 เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรมขั้นสูง 2      3((3)-0-6) 

 (Advanced Pharmaceutical Biotechnology II) 

รายวิชาบังคับกอน: - 

 Prerequisite: - 

      การหมักและปจจัยที่มีอิทธิพลตอการหมัก กระบวนการวิเคราะหเภสัชภัณฑ หรือชีวผลิตภัณฑใน 

ขั้นตอนกอนและหลังการทำพันธุวิศวกรรมดวยเทคนิคทั้งทางเคมีกายภาพและชีววิทยา ระดับโมเลกุล เชน เทคนิค

การเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม การตรวจหายีนที่สนใจดวยวิธีไฮบริไดเซชันชนิดตาง ๆ การหาลำดับเบสของยีน 

ที่สนใจ การแยกและการทำใหบริสุทธิ ์ดวยการกรอง การหมุนเหวี่ยง อิเล็กโทรฟอเรซิส และโครมาโทกราฟ 

วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ การควบคุมคุณภาพทางเภสัชเทคโนโลยีชีวภาพ การประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพ 

การคนหาและประเมินผลยาใหม กฎ ระเบียบและจริยธรรมที่เกี่ยวของสำหรับงานดานเทคโนโลยีชีวภาพทาง 

เภสัชศาสตร     

     Fermentation technology and factors affecting in fermentation process; analytical 

procedures of biotechnology- derived pharmaceutically active compounds in downstream and 

upstream processing; gene amplification technique by Polymerase Chain Reaction; analysis of 

cloned gene by hybridizations and sequencing technique; isolation and purification of 

biotechnological products by methods of filtration, centrifugation, electrophoresis and 

chromatography; chemical process engineering; quality control of biotechnology derived 

pharmaceutical products; the application of biotechnology in drug discovery and evaluation and 

the regulations and ethics in pharmaceutical biotechnology 

853-696  สัมมนา 1 1(0-2-1) 

 (Seminar I) 

             รายวิชาบังคับกอน: - 

             Prerequisite: - 

การนำเสนอขอมูลและความกาวหนาทางวิชาการในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ พรอมทั้งการจัดทำ

และนำสงรายงานฉบับสมบูรณ 

Presentation of information and research progress in biotechnology; preparation 

and submission of final report 
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        853-697  สัมมนา 2 1(0-2-1) 

                 (Seminar II) 

                                   รายวิชาบังคับกอน: 853-696 

                                   Prerequisite: 853-696 

                     การนำเสนอขอมูลและความกาวหนางานวิจัยที่ดำเนินการอยู การวิเคราะหและแปลผลขอมูล

งานวิจัย พรอมทั้งการจัดทำและนำสงรายงานฉบับสมบูรณ  

                     Presentation of information and report in progress of research being conducted; 

analysis and interpretation of research information; submission of final report 
 

                     853-698  สัมมนา 3 1(0-2-1) 

                 (Seminar III) 

                                   รายวิชาบังคับกอน: 853-696 

                                   Prerequisite: 853-696 

                     การนำเสนอขอมูลและความกาวหนางานวิจัยที่ดำเนินการอยู การวิเคราะหและแปลผลขอมูล

งานวิจัย พรอมทั้งการจัดทำและนำสงรายงานฉบับสมบูรณ 

                     Presentation of information and report in progress of research being conducted; 

analysis and interpretation of research information; submission of final report 
 

          853-699  สัมมนา 4 1(0-2-1) 

                 (Seminar IV) 

                                   รายวิชาบังคับกอน: 853-696 

                                   Prerequisite: 853-696 

                      การนำเสนอขอมูลและความกาวหนางานวิจัยที่ดำเนินการอยู การวิเคราะหและแปลผลขอมูล

งานวิจัย พรอมทั้งการจัดทำและนำสงรายงานฉบับสมบูรณ   

                      Presentation of information and report in progress of research being conducted; 

analysis and interpretation of research information; submission of final report 
 

            853-936 วทิยานพินธ 36(0-108-0) 

                                  (Thesis) 

                                  รายวิชาบังคับกอน: - 

                                  Prerequisite: - 

                       การศึกษาคนควาและวิจัยทางดานเทคโนโลยีชีวภาพ โดยมีการกำหนดหัวขอวิจัย การพัฒนา

และสอบโครงรางวิทยานิพนธ การดำเนินงานวิจัยและรายงานความกาวหนา การเขียนและจัดทำรูปเลม

วิทยานิพนธ การนำเสนอผลงานตอที่ประชุมวิชาการ การถายทอดเทคโนโลยี และการสอบปองกันวิทยานิพนธ 

                       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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853-948 วทิยานิพนธ 48(0-144-0) 

(Thesis) 

รายวิชาบังคับกอน: - 

Prerequisite: - 

การศึกษาคนควาและวิจัยทางดานเทคโนโลยีชีวภาพ โดยมีการกำหนดหัวขอวิจัย การพัฒนา

และสอบโครงรางวิทยานิพนธ การดำเนินงานวิจัยและรายงานความกาวหนา การเขียนและจัดทำรูปเลม

วิทยานิพนธ การนำเสนอผลงานตอที่ประชุมวิชาการ การถายทอดเทคโนโลยี และการสอบปองกันวิทยานิพนธ  

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 

853-972 วทิยานิพนธ 72(0-216-0) 

(Thesis) 

รายวิชาบังคับกอน: - 

Prerequisite: - 

การศึกษาคนควาและวิจัยทางดานเทคโนโลยีชีวภาพ โดยมีการกำหนดหัวขอวิจัย การพัฒนา

และสอบโครงรางวิทยานิพนธ การดำเนินงานวิจัยและรายงานความกาวหนา การเขียนและจัดทำรูปเลม

วิทยานิพนธ การนำเสนอผลงานตอที่ประชุมวิชาการ การถายทอดเทคโนโลยี และการสอบปองกันวิทยานิพนธ   

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 เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวฒุขิองอาจารย 

3.2.1 อาจารยประจำหลักสูตร 

ที ่

เลขประจำตัว 

ประชาชน 

ตำแหนง 

ทาง 

วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
ระดับ

การศึกษา 

วุฒิการศึกษาทีส่ำเร็จการศึกษาในแตละระดับ ภาระงานสอน 

และผลงานทาง 

วิชาการ 

ปที่สำเร็จ 

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 

หนา 90 

2 

 

รศ. นายศุภศิลป  

มณีรัตน 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

2548 

2541 

2536 

Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Agriculture 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

Okayama U., Japan 

ม.สงขลานครินทร 

ม.เกษตรศาสตร 

ดูภาคผนวก ข-1 

หนา 92 

3  

 

รศ. นางสาวทิพรัตน 

หงภัทรคีร ี

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

2543 

2535 

2527 

Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Food Science 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

อุตสาหกรรมเกษตร 

U. of Wisconsin Madison, 

U.S.A.  

ม.สงขลานครินทร 

ม.สงขลานครินทร 

ดูภาคผนวก ข-1 

หนา 93 

4  

 

รศ. นางปยะรัตน 

บุญแสวง 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

2545 

2537 

2534 

Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Chemical Engineering 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

เทคโนโลยีทางอาหารและ

เทคโนโลยีชีวภาพ 

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

จุฬาลงกรณฯ 

จุฬาลงกรณฯ 

ดูภาคผนวก ข-1 

หนา 95 
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ที ่

เลขประจำตัว 

ประชาชน 

ตำแหนง 

ทาง 

วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
ระดับ

การศึกษา 

วุฒิการศึกษาทีส่ำเร็จการศึกษาในแตละระดับ ภาระงานสอน 

และผลงานทาง 

วิชาการ 

ปที่สำเร็จ 

การศึกษา 

ชื่อ 

หลักสูตร 

สาขา 

วิชา 

ชื่อสถาบัน 

5  

 

ผศ. นายอภิชาติ  

อูไพจิตร 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

2546 

2540 

2534 

Dr.techn. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Technical Chemistry 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

เกษตรศาสตร 

Graz U. of Technology, 

Austria 

ม.มหิดล 

ม.เกษตรศาสตร 

ดูภาคผนวก ข-1 

หนา 97 

6  

 

ผศ. นายวิริยะ 

ดวงสุวรรณ 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

2553 

2544 

2537 

Ph.D. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

Chemical and Process 

Engineering 

วิศวกรรมเครือ่งกล 

วิศวกรรมเครือ่งกล 

U. of Surrey, U.K. 

ม.สงขลานครินทร 

ม.สงขลานครินทร 

ดูภาคผนวก ข-1 

หนา 99 

7 

 

ผศ. นางสาวอัจฉรา 

ธรรมรัตน 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

2555 

2551 

2548 

Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Materials and Life 

Science 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

ชีววิทยา 

Kyoto  Institute of 

Technology, Japan 

ม.สงขลานครินทร 

ม.สงขลานครินทร 

ดูภาคผนวก ข-1 

หนา 100 

8 

 

ผศ. นางสาววาสนา  

สุโยธา 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

2558 

2555 

2553 

Ph.D. 

M.Eng. 

B.Eng. 

Biotechnology 

Applied chemistry and 

Biotechnology 

Bioscience and 

Biotechnology 

Ritsumeikan U., Japan 

Ritsumeikan U., Japan 

Ritsumeikan U., Japan 

ดูภาคผนวก ข-1 

หนา 103 
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3.2.2 อาจารยประจำ (ถามี) 

  - ไมมี 
3.2.3 อาจารยพิเศษที่เปนอาจารยผูสอน  
           - ไมมี แตหลักสูตรจะเชิญอาจารยพิเศษที่มีความรู ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของกับหลักสูตรทั้งจากหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งจาก
ภาครัฐและเอกชน ในการสอนระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อรวมสอน 
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4. องคประกอบเกีย่วกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกจิศึกษา) (ถามี)

- ไมมี

5. ขอกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวจิัย

นักศึกษาทุกคนตองมีหัวของานวิจัยของตนเอง โดยเปนการคนควาวิจัยในหัวขอที่เกี่ยวของในสาขา

เทคโนโลยีชีวภาพและเปนหัวขอที่นาสนใจทันสมัยและเปนประโยชนตอการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร นักศึกษา

กำหนดหัวขอวิจัยรวมกับอาจารยที่ปรึกษาและผูประกอบการ เกษตรกรหรือหนวยงานที่ตองการพัฒนางานวิจัย

สำหรับการผลิต งานวิจัยมีขอบเขตการทำงานที่ชัดเจน และมีการรายงานความกาวหนาทุกภาคการศึกษา 

การเขียนวิทยานิพนธตามรูปแบบที่กำหนด  การนำเสนอผลงานตอที่ประชุมวิชาการและทดสอบความรูดวย 

ปากเปลาตอคณะกรรมการสอบ และการถายทอดเทคโนโลยีใหแกผูประกอบหรือผูใชประโยชนจากผลงานวิจัย 

ที่เกี่ยวของ ภายใตการดูแลและใหคำปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษา    

5.1 คําอธิบายโดยยอ 

     การศึกษาคนควาและวิจัยทางดานเทคโนโลยีชีวภาพ โดยมีการกำหนดหัวขอวิจัย การพัฒนาและสอบโครง

รางวิทยานิพนธ การดำเนินงานวิจัยและรายงานความกาวหนา การเขียนและจัดทำรูปเลมวิทยานิพนธ การนำเสนอ

ผลงานตอที่ประชุมวิชาการ การถายทอดเทคโนโลยี และการสอบปองกันวิทยานิพนธ  

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 

1) มีความรูความเขาใจในกระบวนการวจิยั

2) สามารถบูรณาการความรูในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพกบัศาสตรตาง ๆ เพื่อสรางองคความรูใหมหรอื

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพที่ทันสมัยและประโยชนตอการพัฒนาอุตสาหกรรม 

3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศคนควา เรียนรู วิเคราะห และติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี

นวัตกรรม และสถานการณโลกในการทำวจิัย 

4) สามารถเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารหรอืในที่ประชมุวิชาการ หรือถายเทคโนโลยีแกผูประกอบการ (PLO5)

5) สามารถประสานงานและทำงานรวมกบัผูอื่นไดอยางดี

5.3 ชวงเวลา 

      แผน 1.1 และ 2.1 : ต้ังแตภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาที่ 1 ถึงภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 3 

  แผน 1.2 และ 2.2 : ต้ังแตภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาที่ 1 ถึงภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 4 
5.4 จํานวนหนวยกิต  

     แบบ 1.1 และ 2.2  จำนวน 48 หนวยกิต 

     แบบ 1.2       จำนวน 72 หนวยกิต 

     แบบ 2.1      จำนวน 36 หนวยกิต 
5.5 การเตรียมการ 

1) นกัศึกษาตองเสนอหัวขอวิทยานพินธภายในภาคการศึกษาแรกที่ลงหนวยกิตวิทยานพินธ

2) มกีารกำหนดชั่วโมงการใหคำปรกึษาทุกสัปดาห

3) หลักสูตรมีการแนะนำแนวทางการทำวทิยานิพนธ และมีแบบฟอรมใหกรอกกำหนดการลงทะเบยีนเรยีน

รายวิชาตัง้แตภาคการศึกษาแรกจนถงึภาคการศึกษาสุดทาย 
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5.6 กระบวนการประเมินผล 

1) นักศึกษาทุกคนตองมีการนำเสนอรายงานความกาวหนาวิทยานิพนธภาคการศึกษาละครั้ง ตลอด

ระยะเวลาการทำวิทยานิพนธ 

2) ตองสอบผานวิทยานิพนธโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

3) ตองสงเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรกำหนด

4) ขอกำหนดอื่นๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา

คุณลักษณะพิเศษ กลยทุธหรือกจิกรรมของนักศกึษา 

ผลลพัธการเรียนรู

ระดับหลักสูตร 

(PLOs) 

1. สามารถบูรณาการองคความรู

ทางเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงเพ่ือ

สรางองคความรูใหมหรือ

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพ

อาหาร พลังงาน และ

สิ่งแวดลอม

1. จดัอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการทำวจิัยขั้นสูงดาน

เทคโนโลยีชีวภาพ

2. จดักิจกรรมสัมมนาในรายวิชาเพื่อแลกเปล่ียน

ความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ ทางดาน

เทคโนโลยีชีวภาพ

3. จดักิจกรรมใหนักศึกษานำเสนอขอมูลเชงิ

วิชาการที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีชีวภาพเชิงลึก

เพื่อเพิ่มทักษะในการคิด วเิคราะห และ

ประมวลผล

4. จดักิจกรรมใหนักศึกษาไดฝกทกัษะในการสราง

นวัตกรรมดานเทคโนโลยีชีวภาพ และสงผลงาน

เขาประกวด

PLO2 สามารถบูรณา

การองคความรูทาง

เทคโนโลยีชีวภาพขั้น

สูงเพ่ือสรางองค

ความรูใหมหรอื

นวัตกรรมทาง

เทคโนโลยีชีวภาพ

อาหาร พลังงาน และ

สิ่งแวดลอม  

2. สามารถริเริม่พัฒนาโจทยวิจัย

เพ่ือสรางองคความรูใหมหรือ

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพ

1. จดัสัมมนาเพือ่แลกเปล่ียนความรูและเทคโนโลยี

ใหม ๆ ทางดานเทคโนโลยีชีวภาพ

2. จดักิจกรรมในรายวิชาใหนักศึกษาไดไปดงูาน

นอกสถานที่และรับรูปญหาของ

ภาคอุตสาหกรรม และนำกลับมาตั้งเปนโจทย

วิจัย

3. จดัอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการแกปญหาใน

ภาคอุตสาหกรรม

PLO4 สามารถร ิ เริ่ม

พัฒนาโจทยวิจัยเพ่ือ

สรางองคความรูใหม

หร ือนว ัตกรรมทาง

เทคโนโลยีชีวภาพ 

3. สามารถเสนอแนวความคิด

สำหรับการประกอบการธุรกิจ

ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

1. จดักิจกรรมเพิ่มทักษะการเรยีนรูตลอดชวีิต (Life

Long Learning) และกิจกรรมที่เกีย่วของกับ

ทักษะและ mindset การเปนผูประกอบการ

2. จดักิจกรรมไปดูงานนอกสถานที่และรับรูปญหา

ของภาคอตุสาหกรรม

PLO5 สามารถเสนอ

แนวความคิดสำหรับ

การประกอบการ

ธุรกิจทาง

เทคโนโลยีชีวภาพ 
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2. ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLOs) ที่สอดคลองกับมาตรฐานดานผลลัพธของผูเรียนตามมาตรฐาน 

 การอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
 

ผลลพัธการเรียนรู 

ระดับหลักสูตร (PLOs) 

ทักษะทั่วไป 

(Generic 

Skill) 

ทักษะเฉพาะ 

(Specific Skill) 

มาตรฐานดานผลลพัธของผูเรียน 

ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผูเรียน 

(Learner) 

ผูรวมสรางสรรค 

(Co-creator) 

พลเมืองที่เขมแข็ง 

(Active citizen) 

PLO1 สามารถแสดงออกถึง

การมีคุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณทางวิชาการ  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

PLO2 สามารถบูรณาการองค

ความรูทางเทคโนโลยีชีวภาพ

ขั้นสูงเพ่ือสรางองคความรู

ใหมหรือนวัตกรรมทาง

เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร 

พลังงาน และสิ่งแวดลอม  

 
 
    

PLO3 สามารถใชเทคโนโลยี

สารสนเทศคนควาและเรียนรู

เทคโนโลยี นวัตกรรม และ

สถานการณโลกดวยตนเอง  

     

PLO4 สามารถริเริ่มพัฒนา

โจทยวิจัยเพ่ือสรางองคความรู

ใหมหรือนวัตกรรมทาง

เทคโนโลยีชีวภาพ 

     

PLO5 สามารถเสนอ

แนวความคิดสำหรับการ

ประกอบการธุรกิจทาง

เทคโนโลยีชีวภาพ 

     

PLO6 สามารถส่ือสารทั้งการ

พูดและการเขียนเชิงวิชาการได

อยางถูกตองและตรงประเด็น  
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3. ความสัมพันธระหวางผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

 แหงชาติ /มคอ.1  สาขา/สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ พ.ศ 2564 / มาตรฐานวิชาชีพ 
 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติระดับปริญญาเอก 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

  1.1 สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซอนในบรบิททางวชิาการหรือวิชาชีพ โดยคำนึงถึง

   ความรูสึกของผูอื่นที่จะไดรับผลกระทบ 

  1.2 ริเริ่มชี้ใหเห็นขอบกพรองของจรรยาบรรณที่ใชอยูในปจจุบันเพื่อทบทวนและแกไข 

  1.3 แสดงออกซึ่งภาวะผูนำในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ 

   ทำงานและสังคมที่กวางขวางขึ้น 

2. ความรู 

  2.1 มีความเขาใจอยางถองแทและลึกซึ้งในองคความรูที่เปนแกนในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ เพื่อนำมา 

   พัฒนานวัตกรรมหรือสรางองคความรูใหม  

  2.2 รูเทคนิคการวิจัยและพัฒนาขอสรุปซึ่งเปนที่ยอมรับของสาขาวิชาเพื่อแกไขประเด็นปญหาสำคัญที่จะ

   เกิดขึ้น 

  2.3 มีความเขาใจอยางลึกซึ้งและกวางขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปล่ียนแปลงในวิชาการและวิชาชีพทั้งใน

   ระดับชาติและนานาชาติ 

3. ทักษะทางปญญา 

  3.1 ใชความรูทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อวิเคราะหประเด็นและปญหาสำคัญไดอยางสรางสรรคและ 

   พัฒนาแนวทางการแกปญหาดวยวิธีการใหม ๆ  

  3.2 สามารถสังเคราะหผลงานการวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรูที่สรางสรรค โดยบูรณาการ 

   แนวความคิดตาง ๆทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชา 

  3.3 สามารถออกแบบและดำเนินการโครงการวิจัยที่สำคัญในเรื่องที่ซับซอนที่เกี่ยวกับการพัฒนา 

   องคความรูใหม 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

  4.1 มีความสามารถระดับสูงในการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ 

  4.2 สามารถวางแผน วิเคราะหและแกปญหาที่ซับซอนสูงมากดวยตัวเอง 

  4.3 มีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของตนเอง และรวมมือกับผูอื่นอยางเต็มที่เพื่อการจัดการ 

   ขอโตแยงและปญหาตาง ๆ 

  4.4 แสดงออกถึงความโดดเดนในการเปนผูนำในทางวิชาการหรือวิชาชีพ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  5.1 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่อนำมาใชใน 

   การศึกษาคนควาปญหาที่สำคัญและซับซอน 

  5.2 สามารถส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุมบุคคลตาง ๆ ทั้งในวงการ 

   วิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป 

  5.3 สามารถนำเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ ผานส่ิงพิมพทางวิชาการและ

   วิชาชีพรวมทั้งวิทยานิพนธหรือโครงการวิจัย 
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ตารางแสดงความสัมพันธระหวางผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแหงชาติ / มคอ.1 สาขา/สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ         

พ.ศ 2564 / มาตรฐานวิชาชีพ ระดับปริญญาเอก 

 

ผลลัพธการเรียนรู 

ระดับหลักสูตร (PLOs) 
คุณธรรม 

จริยธรรม 
ความรู 

ทักษะทาง

ปญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ 

ระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห 

เชิงตัวเลข   

การส่ือสาร และ 

การใชเทคโนโลย ี

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

PLO1 แสดงออกถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ                  

PLO2 สามารถบูรณาการองคความรูทางเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงเพือ่สรางองค

ความรูใหมหรอืนวัตกรรมทางเทคโนโลยชีีวภาพอาหาร พลังงาน และสิ่งแวดลอม 

    
 

  
 
 
 

   
 

 

 
 
 
 
 
 

   

PLO3 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศคนควาและเรียนรูเทคโนโลยี นวัตกรรม และ

สถานการณโลกดวยตนเอง 

                

PLO4 ร ิ เร ิ ่มพ ัฒนาโจทยว ิจ ัยเพื ่อสร างองคความร ู ใหม หร ือนว ัตกรรมทาง

เทคโนโลยีชีวภาพ 

    
 
 
 

  
 
 
 
 
 
       

PLO5 เสนอแนวความคิดสำหรับการประกอบการธุรกิจทางเทคโนโลยีชีวภาพ     
 
 
 

  
 
 
 
 
 

       

PLO6 สามารถสื่อสารทัง้การพูดและการเขยีนเชิงวิชาการไดอยางถูกตองและตรงประเด็น                 
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4. ผลลัพธการเรียนรู ระดับหลักสูตร (PLOs)  กลยุทธ/วิธีการสอน และกลยุทธ/วิธีการวัดและการ
 ประเมินผล ระดับปริญญาเอก 

ผลลพัธการเรียนรู 

ระดับหลักสูตร (PLOs) 

กลยทุธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรู กลยทุธการประเมินผลการ

เรียนรู 

PLO1 สามารถแสดงออกถึงการมี

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

ทางวิชาการ 

 

1) สรางวัฒนธรรมองคกร เพื ่อปลูกฝงใหนักศึกษามี

ระเบียบวินัย เนนการเขาชั ้นเรียนตรงเวลา แตงกาย

สุภาพ และเสียสละ 

2) มอบหมายใหนักศึกษาทำงานเปนกลุม ฝกการเปน

ผูนำ สมาชิกกลุม ฝกความรับผิดชอบ 

3) อาจารยผู สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ให

นักศึกษาเคารพกฎระเบียบ มีความรับผิดชอบตอสังคม 

 

1) ประเมินจากการตรงตอเวลา

ของนักศ ึกษาในการเข าเร ียน    

การส งงานที ่ ได ร ับมอบหมาย    

การแตงกาย  

2) การแสดงออกของนักศึกษา

เมื ่อมีการทำงานเปนกลุ มและ

ระหวางการเรียนการสอน 

3) ความเคารพตอกฎ ระเบียบ 

และการร ับผ ิดชอบในหน าที่        

ที่ไดรับมอบหมาย 

PLO2 สามารถบูรณาการองคความรู

ทางเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงเพือ่สราง

องคความรูใหมหรือนวตักรรมทาง

เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร พลังงาน 

และส่ิงแวดลอม  

1) เนนการเรียนการสอนที่เปน active learning ฝกให

นักศึกษารูจักคนควาขอมูลและแลกเปล่ียนความรู 

2) จัดกิจกรรมดูงานนอกสถานที ่และการเรียนรู จาก

สถานการณจริง  

3) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอกที ่ม ีความ

เชี่ยวชาญหรือมีประสบการณตรง 

4) จัดกิจกรรม Journal club 

5) สงเสริมใหมีการสงประกวดนวัตกรรม 

6) สงเสริมใหมีการขอยื่นจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร 

1)  ป ระ เม ิ นจ ากผลส ั มฤทธิ์

ทางการเรียนและการปฏิบัติงาน

ของนักศึกษาในดานตางๆ คือ 

การสอบขอเขียน/ปฏิบัติ/

ปากเปลา/การเขียน

รายงาน/การนำเสนอ 

2)  ประ เม ิ นระหว  า งการจั ด

กิจกรรม 

3 )  จำนวนช ิ ้ น ง านท ี ่ ส  ง เ ข า

ประกวด 

4) จำนวนชิ้นงานที่ขอยื่นจด

อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร 

PLO3 สามารถใชเทคโนโลยี

สารสนเทศคนควาและเรียนรู

เทคโนโลยี นวัตกรรม และ

สถานการณโลกดวยตนเอง 

มอบหมายงานใหน ักศ ึกษาคนคว ารวบรวมความรู

เกี ่ยวกับความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และ

สถานการณโลกของรายวิชานั ้นๆ โดยใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ประเมินจากการนำเสนอ/ 

การเขียนรายงาน 
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ผลลพัธการเรียนรู 
ระดับหลักสูตร (PLOs) 

กลยทุธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรู กลยทุธการประเมินผลการ
เรียนรู 

PLO4 สามารถริเริ่มพัฒนาโจทยวิจัย

เพื่อสรางองคความรูใหมหรอื

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

1) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝกทักษะการคิด ทั้งใน

ระดับบุคคลและกลุม 

2) จัดกิจกรรมพบปะผูประกอบการ 

3) จัดอบรม การออกแบบการทดลอง และวิเคราะห

ขอมูล  

ประเมินจาก  

1) การสอบโครงราง/นำเสนอ

รายงานความกาวหนา  

2) ประเมินโดย

ผูประกอบการภาคเอกชน 

PLO5 สามารถเสนอแนวความคิด

สำหรับการประกอบการธรุกิจทาง

เทคโนโลยีชีวภาพ 

 

1) จดักระบวนการเรียนการสอนที่ฝกทักษะการคิด 

เชิงธรุกิจ 
2) จดักิจกรรมสัมมนาใหนักศึกษานำเสนอหนาชั้นเรียน

และเขียนรายงาน 

3) จดับรรยายพิเศษโดยวทิยากรภายนอกที่มคีวาม

เชี่ยวชาญหรือมปีระสบการณตรง 

ประเมินจาก  

1) สอบปองก ันว ิทยาน ิพนธ/     

สงเลมรายงานวิทยานิพนธ  

2)  ประ เม ิ นระหว  า งการจั ด

กิจกรรม 

 

 

PLO6 สามารถส่ือสารทั้งการพดูและ

การเขียนเชงิวิชาการไดอยางถกูตอง

และตรงประเดน็  

1) จัดกิจกรรมสัมมนาใหนักศึกษานำเสนอหนาชั้นเรียน

และเขียนรายงาน 

2) จัดใหมีการถายทอดเทคโนโลยีแกผูใชประโยชน 

3) จัดอบรมการเขียนเพื่อตีพิมพผลงานทางวิชาการ  

ประเมินจาก  

1) การสอบปองกันวิทยานิพนธ/ 

สงเลมรายงานวิทยานิพนธ  

2) ประเมินโดยผูรับการ

ถายทอดเทคโนโลย ี 
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5. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLOs) สูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 

ระดับปริญญาเอก 

 ความรับผดิชอบหลัก   ความรับผดิชอบรอง 
 

รายวิชาและหนวยกิต 
ผลลพัธการเรียนรูระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

853-501 ชุดวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดลอม 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)       
853-524 เทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ  3((1)-6-2)       
853-525 เมตาบอลิซึมของเซลล  3((3)-0-6)       
853-531 เทคโนโลยีเอนไซม   3((3)-0-6)       
853-532 อาหารหมักด้ังเดิม  3((3)-0-6)       
853-533 เทคโนโลยีของยีสต  3((3)-0-6)       
853-534 เทคโนโลยีของสาหราย      3((3)-0-6)       
853-541 การใชประโยชนและการบำบัดวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมเกษตร 3((3)-0-6)       
853-542 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดลอมขั้นสูง 3((3)-0-6)       
853-543 การยอยสลายและการกำจัดสารปนเปอนทางชีวภาพ 3((3)-0-6)       
853-544 จุลินทรียทางการเกษตรและการประยุกตใช 3((3)-0-6)       
853-551 เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ        3((3)-0-6)       
853-561 เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร     3((3)-0-6)       
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รายวิชาและหนวยกิต 
ผลลพัธการเรียนรูระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

853-562 จุลชีววิทยาอาหารขั้นสูง        3((3)-0-6)       
853-571 เทคโนโลยีวิศวกรรมพันธุศาสตร 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 การออกแบบถังปฏิกรณชีวภาพ                            3((3)-0-6)       
853-583 การวัดและควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ             3((3)-0-6)       
853-584 การสรางแบบจำลองและการควบคุมกระบวนชีวภาพ 3((3)-0-6)       
853-585 กระบวนการปลายน้ำในเทคโนโลยีชีวภาพ                             3((3)-0-6)       
853-601 ชุดวิชาการประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ  6((4)-6-8)       

853-602 ชุดวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือเศรษฐกิจชีวภาพ-หมุนเวียน-สีเขยีว (BCG) 6((4)-6-8)       

853-621 เทคนคิวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพขัน้สูง 2(1-3-2)       
853-622 การจดัการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับผลิตภัณฑชีวภาพ 3((3)-0-6)       
853-631  เทคโนโลยีเอนไซมขัน้สูง 3((3)-0-6)       
853-632  ตวัเรงชีวภาพทีถู่กตรึง 3((3)-0-6)       
853-661  สารออกฤทธิ์ชวีภาพในอาหาร 3((3)-0-6)       
853-662  เมตาบอลิซึมของจลิุนทรียในอาหาร 3((3)-0-6)       
854-681 เทคโนโลยีกระบวนการแยกและสกัดสาร 3((3)-0-6)       
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รายวิชาและหนวยกิต 
ผลลพัธการเรียนรูระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

853-691 หวัขอพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1(1-0-2)       
510-501 เทคโนโลยีชีวภาพขัน้สูงของพืชปลูก 3((2)-3-4)       

595-761 เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรมขั้นสูง 1 3((3)-0-6)       

595-762 เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรมขั้นสูง 2 3((3)-0-6)       

853-696 สัมมนา 1                  1(0-2-1)       
853-697 สัมมนา 2                  1(0-2-1)       
853-698 สัมมนา 3                  1(0-2-1)       
853-699 สัมมนา 4                  1(0-2-1)       
853-936 วิทยานิพนธ                    36(0-108-0)       
853-948 วิทยานิพนธ            48(0-144-0)       
853-972 วิทยานิพนธ           72(0-216-0)       

 

 

 

 

 

 

 



 56 

6. ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเม่ือสิ้นปการศึกษา 

6.1 หลกัสูตร แบบ 1.1 

ปที่ รายละเอยีด 

1 มีความรู และทักษะทางเทคโนโลยีชีวภาพ สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศคนควา 

วิเคราะห และติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยีนวัตกรรม และสถานการณโลก 

กำหนดโจทยวิจัย และพัฒนาโครงรางวิทยานิพนธ   

2 ประยุกตและบูรณาการองคความรูดานเทคโนโลยีชีวภาพ ดำเนินการวิจัย วิเคราะห

ขอมูล และแกปญหาโดยใชนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไดอยางมืออาชีพเพ่ือประโยชน

ตอการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร และสื่อสารโดยใชภาษาเชิงวิชาการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ตีพิมพเผยแพรระดับนานาชาติ 

3 สามารถบูรณาการองคความรูและสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพที่ทันสมัยและ

เปนประโยชนตอการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน ตีพิมพ

เผยแพรระดับนานาชาติและถายทอดองคความรูใหม  

 

6.2 หลกัสูตร แบบ 1.2 

ปที่ รายละเอยีด 

1 มีความรู และทักษะทางเทคโนโลยีชีวภาพ สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศคนควา 

วิเคราะห และติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณโลก  

2 ประยุกตและบรูณาการองคความรูดานเทคโนโลยีชีวภาพ กำหนดโจทยวิจัย และพัฒนา

โครงรางวิทยานิพนธ ดำเนินการวิจัย วิเคราะหขอมูล และแกปญหาโดยใชนวัตกรรม

เทคโนโลยีชีวภาพไดอยางมืออาชีพเพื่อประโยชนตอการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร และ

สื่อสารโดยใชภาษาเชิงวิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพ  

3/4 สามารถบูรณาการองคความรูและสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพที่ทันสมัยและ

เปนประโยชนตอการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน ตีพิมพ

เผยแพรระดับนานาชาติและถายทอดองคความรูใหม 

 

6.3 หลกัสูตร แบบ 2.1 

ปที่ รายละเอยีด 

1 มีความรู และทักษะทางเทคโนโลยีชีวภาพ สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศคนควา 

วิเคราะห และติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณโลก 

กำหนดโจทยวิจัย และพัฒนาโครงรางวิทยานิพนธ   

2 ประยุกตและบูรณาการองคความรูดานเทคโนโลยีชีวภาพ ดำเนินการวิจัย วิเคราะห

ขอมูล และแกปญหาโดยใชนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไดอยางมืออาชีพเพ่ือประโยชน
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ปที่ รายละเอยีด 

ตอการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร และสื่อสารโดยใชภาษาเชิงวิชาการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

3 สามารถบูรณาการองคความรูและสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพที่ทันสมัยและ

เปนประโยชนตอการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน ตีพิมพ

เผยแพรระดับนานาชาติและถายทอดองคความรูใหม  

 

6.3 หลกัสูตร แบบ 2.2 

ปที่ รายละเอยีด 

1 มีความรู และทักษะทางเทคโนโลยีชีวภาพ สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศคนควา 

วิเคราะห และติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณโลก  

2 ประยุกตและบูรณาการองคความรูดานเทคโนโลยีชีวภาพ กำหนดโจทยวิจัย และพัฒนา

โครงรางวิทยานิพนธ ดำเนินการวิจัย วิเคราะหขอมูล และแกปญหาโดยใชนวัตกรรม

เทคโนโลยีชีวภาพไดอยางมืออาชีพเพ่ือประโยชนตอการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร 

และสื่อสารโดยใชภาษาเชิงวิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3 ประยุกตและบูรณาการองคความรูดานเทคโนโลยีชีวภาพ ดำเนินการวิจัย วิเคราะห

ขอมูล และแกปญหาโดยใชนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไดอยางมืออาชีพเพ่ือประโยชน

ตอการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร และสื่อสารโดยใชภาษาเชิงวิชาการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ตีพิมพเผยแพรระดับนานาชาติ 

4 สามารถบูรณาการองคความรูและสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพที่ทันสมัยและ

เปนประโยชนตอการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน ตีพิมพ

เผยแพรระดับนานาชาติ และถายทอดองคความรูใหม 
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หมวดที่ 5 หลกัเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

 การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษา         

ชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563 หนา 9 หมวดที่ 4 (ภาคผนวก ง) 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสำเร็จการศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะทำการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูดังนี้ 

1) การเรียนการสอนในระดับรายวิชา ประกอบดวย 2 สวน คือ 

- ประเมินจากความคิดเห็นของนักศึกษาตอประสิทธิภาพการสอนและการควบคุมวิทยานิพนธ 

- ประเมินจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยพิจารณาจากแผนการสอน เนื้อหาและความทันสมัย  

    การประเมินขอสอบ และผลสัมฤทธิข์องการเรียนการสอน 

2) การทวนสอบ 

รายวิชาบรรยาย/ปฏิบัติการ 

- มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและความสอดคลองของขอสอบใหเปนไปตามวัตถปุระสงค 

    และแผนการสอนของรายวิชา 

- มีคณะกรรมการประเมินและรับรองผลระดับคะแนน 

รายวิชาวทิยานพินธ 

- มีระบบการตดิตามความกาวหนาการทำงานวิจัยโดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และมีคณะกรรมการ

    ประเมินการนำเสนอรายงานความกาวหนาวทิยานิพนธระดบัหลักสูตร 

- มีระบบประกนัคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา ดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู และรายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังนักศึกษาสำเร็จการศึกษา มีการสำรวจผลสัมฤทธิ์ของการ

ประกอบอาชีพของบัณฑิต และนำผลที่ไดมาปรับปรุงการเรียนการสอนและหลักสูตร โดยมีการดำเนินการดังนี้ 

1) ศึกษาความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เพื่อใหไดขอมูลมาพฒันาบัณฑิตศึกษา 

2) มีการติดตามขอมูลของบัณฑิตตอการไดงานทำเพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให สอดคลองกับ

ความตองการของผูใชบัณฑิต 

3) ความคิดเห็นจากผูทรงคุณวฒุิภายนอกหรืออาจารยพิเศษตอกระบวนการเรียนรูและผลสัมฤทธิข์องนักศึกษา 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

  นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาไดตองมีคุณสมบัติเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวย

การศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563 หนา 14 หมวดที่ 6 และเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

โดยมีรายละเอยีด ดังนี ้

  แบบ 1 ผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเปนผูมีสิทธิขอทำวิทยานิพนธ เสนอ

วิทยานิพนธ และการสอบปากเปลาขั ้นสุดทาย โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแตงตั ้ง ซึ ่งจะตอง

ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 
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  สำหรับผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการ

ยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที ่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา           

เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการอยางนอย 2 เรื่อง  

  แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ำกวา 3.00 

จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา สอบผานการสอบวัดคุณสมบัต ิ(Qualifying Examination)  เพื่อเปนผูมี

สิทธิของทำวิทยานิพนธ เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั ้นสุดทายโดยคณะกรรมการที่

สถาบันอุดมศึกษานั้นแตงตั้ง ซึ่งจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและตองเปน

ระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 

  สำหรับผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการ

ยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ  

4. การอุทธรณของนักศึกษา 

นักศึกษาสามารถดำเนินการอุทธรณตอการดำเนินงานของหลักสูตรฯ ไดโดยการยื่นคำรองตอประธาน

หลักสูตรฯ จากนั้นประธานหลักสูตรฯ จะนำเขาพิจารณาในที่ประชุมหลักสูตรฯ และประธานหลักสูตรฯ จะ

ดำเนินการแจงผลการพิจารณาใหนักศึกษาทราบโดยตรง 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย 
 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารยใหม 

1.1 การมอบหมายใหมีอาจารยพี่เล้ียงทำหนาที่ใหคำแนะนำและเปนที่ปรึกษาในดานการจัดการเรียนการสอน 

1.2 ชี้แจงและมอบเอกสารที่เกี ่ยวของ ไดแก รายละเอียดหลักสูตร ซึ่งแสดงถึงปรัชญา ความสำคัญและ

วัตถุประสงคของหลักสูตร กฎระเบียบการศึกษา คูมือนักศึกษา คูมืออาจารย ฯลฯ ใหอาจารยใหม 

1.3 ชี้แจงและมอบเอกสารรายละเอียดรายวิชา ซึ่งแสดงถึงผลการเรียนรูที่คาดหวังจากรายวิชาและกลยุทธ

การสอนและการประเมินผลใหแกอาจารยผูสอนทั้งอาจารยใหมและอาจารยพิเศษ 

1.4 การมอบหมายใหอาจารยใหมศึกษาคนควา จัดทำเอกสารที่เกี่ยวของกับการสอนในหัวขอหนึ่งหรือหลาย

หัวขอที่ อาจารยใหมมีความรูและถนัด เพื่อทดลองทำการสอนภายใตคำแนะนำของอาจารยพี่เลี้ยงหรือประธาน

หลักสูตร 

1.5 การกำหนดใหอาจารยใหมเขารวมสังเกตการณการสอนของอาจารยในหลักสูตร 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2)  กำหนดใหอาจารยตองเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองดานการจัดการเรียนการสอน การวัดและการ 

ประเมินผลตามความตองการของอาจารยและเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการเปด

หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาอาจารยในหัวขอตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การผลิตผลงาน

ทางวิชาการ เปนประจำทุกป 

3)  การจัดใหมีการสอนแบบเปนทีม ซึ่งจะสงเสริมโอกาสใหอาจารยไดมีประสบการณการสอนรวมกับคน

อื่น รวมถึงการมีโอกาสไดเปนผูรับผิดชอบรายวิชา ผูประสานงาน และผูรวมทีมการสอน 

4)  การกระตุนใหอาจารยใชงานวิจัยมาเพิ่มพูนและสรางเสริมประสบการณในการเรียนการสอน 

5)  การสงเสริมใหคณาจารยเขารวมโครงการอบรมที่จัดขึ้นทั้งในและนอกหนวยงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะการ

จัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 

6)  การสงเสริมหรือสรางโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดานการจัดการเรียนการสอน

ระหวาง อาจารยในหลักสูตร หรือทำวิจัยการเรียนการสอนที่สามารถนำไปเผยแพรในการประชุมวิชาการที่มีการ

จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชพีดานอื่นๆ 

1)  กระตุนใหอาจารยทำผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

2)  การฝกอบรมการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัย และการเขียนบทความวิจัยตีพิมพในวารสารทั้งในและ

ตางประเทศ 

3)  การสนับสนุนความรวมมือในการทำงานวิจัยทั้งในและตางประเทศ 

4)  สนับสนุนใหอาจารยจัดทำผลงานวิชาการเพื่อใหมีตำแหนงทางวิชาการสูงขึ้น 

5)  การสงเสริมใหอาจารยเขารวมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่จัดขึ้นทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

7)  สนับสนุนการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และสนับสนุนใหคณาจารยนำเสนอผลงานทาง

วิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

8)  สนับสนุนใหคณาจารยเขารวมเปนคณะกรรมการประจำวิชาชีพ  
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลกัสูตร 
 

  ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ไดกำหนดใหทุกหลักสูตรมีระบบการประกัน

คุณภาพหลักสูตร ดังตอไปนี้ 
 

1. การกำกับมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบดวยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมกันไมนอยกวา 

3 คน ซึ่งไดรับมอบหมายและแตงตั้งจากคณบดี โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทำหนาที่วางแผน การจัดการ

เรียนการสอน การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนาหลักสูตร โดยมีแนวทางการบริหารหลักสูตรเพื่อให

บรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตรและเปนไปตามการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรที่

กำหนดโดย สกอ.  

เปาหมาย วิธีการดำเนินการ วิธีการประเมินผล 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารยประจำหลักสูตร 

อาจารยผูสอนและอาจารยที่

ปรึกษาวิทยานพินธ มีความรู 

ความสามารถ และสมบัติ

ตามเกณฑมาตรฐานของ

หลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.  

1. กำหนดอาจารยผูรับผิดชอบ 3 คนโดยไมซ้ำกับหลักสูตร

อื่น และมีคุณวุฒิไมต่ำกวาปริญญาเอกหรือขั้นต่ำ ป.โท  

ที่ดำรงตำแหนง รศ. และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการ

เผยแพร อยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ป ยอนหลัง     

โดย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

1. มีการทบทวนประวัติ

อาจารย ด  านค ุณว ุฒิ  

ประสบการณ ภาระงาน

อ า จ า ร ย  ท ี ่ ป ร ึ ก ษ า

วิทยานิพนธผลงานทาง

วิชาการ ทุนวิจัยและการ

พ ั ฒ น า อ บ ร ม ข อ ง

อาจารยทุกป  

2. มีการทบทวนแผนการ

สอนในแตรายว ิชาทุก

ภาคการศึกษา  

3 .  ม ีการประเม ินผล

ความพึงพอใจ การเรียน

การสอนโดยนักศึกษา 

 

2. กำหนดอาจารยประจำหลักสูตรมีคุณวุฒิไมต่ำกวา
ปริญญาเอกหรือขั้นต่ำ ป.โท ที่ดำรงตำแหนง รศ. และมี
ผลงานทางว ิชาการท ี ่ ได ร ับการเผยแพร  อย างน อย            
3 รายการ ในรอบ 5 ป ยอนหลัง โดย 1 รายการตองเปน
ผลงานวิจัย 

3. กำหนดใหอาจารยประจำมีคุณวุฒิไมต่ำกวาปริญญาโท 
และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร อยางนอย     
3 รายการ ในรอบ 5 ป ยอนหลัง โดย 1 รายการตองเปน
ผลงานวิจัย 

4. กำหนดอาจารยผูสอน เปนอาจารยประจำหลักสูตรหรือ 
อาจารยพิเศษ มีคุณวุฒิขั ้นต่ำ ป.โท  และมีผลงานทาง
วิชาการที่ไดรับการเผยแพร อยางนอย 1 รายการ ในรอบ 
5 ป ยอนหลัง กรณีอาจารยพิเศษตองมีชั ่วโมงการสอน    
ไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารยประจำเปน
ผูรับผิดชอบรายวิชา 

5. กำหนดคุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
เปนอาจารยประจำหลักสูตร ที่มีคุณวุฒิป.เอก หรือขั้นต่ำ 
ป.โท ที ่มีตำแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทาง
วิชาการที่ไดรับการเผยแพร อยางนอย 3 รายการในรอบ    
5 ป ยอนหลัง โดย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 
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เปาหมาย วิธีการดำเนินการ วิธีการประเมินผล 

6. กำหนดคุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม 
(ถามี) เปนอาจารยประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ ป.เอก หรือ
ขั ้นต่ำ ป.โท ที ่ม ีตำแหนงรองศาสตราจารย หรือเปน
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก มีคุณวุฒิ ป.เอก และมีผลงานทาง
วิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติ    
ไมนอยกวา 10 เรื่อง 

 7. กำหนดอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ   

เปนอาจารยประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิป.เอก หรือขั้นต่ำ   

ป.โท ที่มีตำแหนง รศ. และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการ

เผยแพร อยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลังโดย     

1 รายการตองเปนผลงานวิจัย หรือเปนผู ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกสถาบันที ่ม ีค ุณวุฒิ ป.เอก และมีผลงานทาง

วิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติ     

ไมนอยกวา 10 เรื่อง 

 

8. กำหนดภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหเปนไป

ตามเกณฑที่ สกอ กำหนด 

9. กำหนดใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธมีผลงานวิจัยอยาง

ตอเนื่องและสม่ำเสมอ 

นักศึกษามีความสามารถใน

การสรางองคความรูใหม 

และมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ  

การต ีพ ิมพ  เผยแพร ผลงานของผ ู สำ เร ็จการศ ึกษา               

มีการเผยแพรผลงานตามเกณฑ สกอ. 

1. มกีารตดิตาม

ความกาวหนา

วิทยานิพนธทกุภาค

การศึกษา 

2. จำนวนผลงาน

วิชาการในการประชุม

วิชาการตางๆและการ

เผยแพรผลงานทาง

วารสารวิชาการตางๆ 

พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยกับ

เทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลงไป 

รวมถงึการเปล่ียนแปลงทาง

เศรษฐกิจ สังคม 

ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดลอม 

1. มีการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยทุก 5 ป  

2. มีการประเมินผลการดำเน ินงานของหลักสูตรทุก          

ปการศึกษา 

 

1. มกีารประเมนิ

หลักสูตรทุกปการศึกษา

โดยคณะกรรมการ

ประเมินหลักสูตรที่

แตงตั้งโดยมหาวิทยาลัย 

2. มกีารประเมนิหลักสูตร

ที่ปรับปรุงแลวทุก 5 ป
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โดยผูทรงคุณวฒุิ และ

คณะกรรมการคณะฯ      

เพื่อสงใหสภา

มหาวิทยาลัยอนุมัติ 
 

2. บัณฑิต 

    2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแหงชาติ    

  มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิจากผูใชบัณฑิตในทกุปการศึกษา เพื่อนำผลมาใช

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยประเมินตามมาตรฐานผลการเรียนรูทั ้ง 5 ดานตามที่

กำหนดไวในหลักสูตร ดังนี้ 

  1) ดานคุณธรรมจริยธรรม     

  2) ดานความรู     

  3) ดานทักษะทางปญญา      

  4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล   

  5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    2.2 การไดงานทำของบัณฑิต 

          มีการสำรวจภาวะการไดงานทำของบัณฑิตและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทุกป เพื่อนำขอมูลไป

ปรับปรุงหลักสูตรใหตรงกับความตองการกำลังคนสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังใชขอมูลที่

เกี่ยวเนื่องกับการประมาณความตองการของตลาดแรงงาน 
 

3. นักศึกษา 

    3.1 การรับนักศึกษา  

          มีกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาโดยวิธีการสอบสัมภาษณ พรอมทั้งใหนักศึกษานำเสนอโครงรางงานวิจัย 

โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อใหมีความโปรงใส ชัดเจนและสอดคลองกับคุณสมบัติของนักศึกษา      

ที่กำหนดในหลักสูตรและไดนักศึกษาที่มีความพรอมในการเรียน สามารถสำเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลา           

ที่หลักสูตรกำหนด จากกระบวนการรับนักศึกษาจะทำใหไดขอมูลพื้นฐานของนักศึกษาซึ่งคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรสามารถนำมาใชในการเตรียมความพรอมใหนักศึกษาแตละรายกอนเขาศึกษาได และมีการปฐมนิเทศ

นักศึกษา โดยแนะนำหลักสูตร ระบบการเรียนการสอน กฎเกณฑตาง ๆ ของการเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

    3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา  

          3.2.1 มีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรู ผานการเรียนการสอนในรายวิชา 

และการทำวิทยานิพนธ เพื่อใหนักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด โดยมีกลไกใน

การควบคุมดูแล การใหคำปรึกษาวิทยานิพนธแกนักศึกษา มีคูมือนักศึกษา การจัดหาอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

การติดตามความกาวหนาในการทำวิทยานิพนธและจัดเก็บขอมูลสถานะนักศึกษารายบุคคลทุกภาคการศึกษา 

  3.2.2 การสนับสนุนและการใหคำแนะนำนักศึกษา ดานวิชาการ และอื่นๆ  

- มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมเพื่อแนะนำเกี่ยวกับการเรียนการสอนในหลักสูตร โดยรองคณบดี

ฝายวิชาการและบัณฑิตศึกษา และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
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- มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาใหแกนักศึกษาแรกเขา เพื่อชวยเหลือใหคำปรึกษาดานการเรียนแก

นักศึกษา  

- เมื่อนักศึกษามีหัวขอวิทยานิพนธและเลือกอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธแลว และพรอมที่จะทำ

วิจัยเพื่อวิทยานิพนธ คณะจะดำเนินการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก/ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

รวม (ถามี) เพื่อใหคำปรึกษาและดูแลนักศึกษาทั้งดานการเรียนการวิจัย และอื่นๆ  

- อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตองจัดสรรเวลาใหนักศึกษาไดพบและขอคำแนะนำ 

- มีหนวยบัณฑิตศึกษาที่ใหคำแนะนำนักศึกษาและชวยเหลือนักศึกษาไดอีกทางหนึ่ง 

    3.3 ผลที่เกิดกบันักศึกษา  

มีการติดตามอัตราการคงอยู การสำเร็จการศึกษา และความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของ

นักศึกษาเปนประจำทุกป เพื่อนำขอมูลมาใชในกระบวนการจัดการการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร 

 

4. คณาจารย 

     4.1 การบริหารและพฒันาอาจารย  

4.1.1 การรับอาจารยใหมมีการคัดเลือกอาจารยประจำใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย 

โดยตองมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษไดตามเกณฑที่กำหนดไวในประกาศของมหาวิทยาลัยหรือ

ประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารยประจำ 

 4.1.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรจะตองรวมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสำหรับ

การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทำใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิตตาม

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

4.1.3 การแตงตั ้งอาจารยที ่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก/ อาจารยที ่ปรึกษาวิทยานิพนธร วม (ถามี)                

ที่สอดคลองกับหัวขอวิทยานิพนธของนักศึกษา โดยตองมีคุณวุฒิ ป.เอก หรือขั้นต่ำ ป.โท ที ่มีตำแหนงรอง

ศาสตราจารย และมีการติดตามผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรใหเปนไปตามเกณฑโดยตองมีผลงานอยาง

นอย 3 รายการในรอบ 5 ป ยอนหลัง โดย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย และมีภาระงานอาจารยที ่ปรึกษา

วิทยานิพนธเปนไปตามเกณฑที่ สกอ กำหนด 

 4.1.4  การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ มีการเสนอแตงตั้งอาจารยพิเศษตามความเหมาะสมเพื่อใหทำหนาที่

สอน หรือ เปนอาจารยที่ปรึกษารวมโดยอาจารยพิเศษตองมีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเทา ในสาขาวิชานั้น

หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และมีประสบการณดานการสอนและมีผลงานทาง

วิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื ่อรับปริญญาและเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตาม

หลักเกณฑที่กำหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดำรงตำแหนงทางวิชาการอยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ป

ยอนหลัง ทั้งนี้อาจารยพิเศษตองมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจำเปนผูรับผิดชอบ

รายวิชานั้น 
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     4.2 คุณภาพอาจารย    

มีการจัดทำขอมูลและติดตามผลการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจำหลักสูตรเปนประจำทุกป                  

โดยพิจารณาจากรอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่

ดำรงตำแหนงทางวิชาการ และปริมาณผลงานวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตร 

     4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย  

  หลักสูตรฯ มีการประชุมวางแผนกรอบอัตรากำลังอาจารยเพื ่อเพิ ่มอัตราใหมและทดแทนอาจารย           

ที่เกษียณอายุราชการทุก 4 ป และมีการทบทวนทุกป โดยยึดแนวปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยฯ และคณะฯ กำหนด 

ทั้งนี้เพื่อใหมีจำนวนอาจารยที่มีคุณสมบัติตรงตามความตองการของสาขาวิชาครบตามขอกำหนด สงผลดีตอ

คุณภาพดานการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการซึ่งเปนพันธกิจหลักของหลักสูตรฯ รวมทั้งมีระบบ

สนับสนุนความกาวหนาของตำแหนงทางวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตรฯ นอกจากนี้ หลักสูตรฯ มีการ

ติดตามอัตราการคงอยูของอาจารยประจำหลักสูตร และความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตรของอาจารยประจำ

หลักสูตรทุกป และมีการจัดทำแผนระยะสั้นและแบงภาระงานหากอาจารยตองการลาเพื่อไปเพิ่มพูนความรูและ

เหตุผลสวนตัวทุกป   

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

5.1 สาระของรายวชิาในหลักสูตร 

5.1.1 หลักสูตรฯ ไดดำเนินการตามระบบและกลไกในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามแผนที่คณะฯ 

และมหาวิทยาลัยฯ กำหนด โดยหลักสูตรมีการกำหนดผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก ศิษยเกา นักศึกษาปจจุบัน และ

ผูใชบัณฑิตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  เพื่อสำรวจความตองการและความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย แลวนำ

ขอมูลมาใชในการปรับปรุงหลักสูตรและกำหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยฯ และคณะฯ  รวมทั้งครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรูทั้ง 5 ดาน ที่เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2558 ไดแก คุณธรรม จริยธรรม, ความรู, ทักษะทางปญญา, ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ, และทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื ่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ   

5.1.2 นำผลการเรียนรูที ่คาดหวังไดกำหนดไวมาออกแบบสาระของรายวิชาตามหลักการของ OBE 

(Outcome Based Education) ครอบคลุมทั ้งรายวิชาบังคับ รายวิชาเลือก รายวิชาศึกษาดวยตนเอง และ

วิทยานิพนธ ซึ่งมีความสมดุลกันระหวางความรูทักษะทั่วไปและเฉพาะทาง และสอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตที่

พึงประสงคของมหาวิทยาลัยฯ ตามที่ระบุใน มคอ.2 และสอดคลองกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 

5.1.3 มีการประเมินหลักสูตรอยางสม่ำเสมอ โดยประเมินหลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิภายในอยางตอเนื่อง 

และจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกทุกๆ 5 ป รวมทั้งประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกป

การศึกษา 
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5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

5.2.1 มีการวางระบบผูสอนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑที่ สกอ. กำหนด และมีความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่สอน 

5.2.2 มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการทำวิจัยเพื่อใหนักศึกษา

ไดรับความรูที่ทันสมัย โดยมีการกำกับติดตามและตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู (มคอ.3) ในทุกรายวิชากอน

เปดสอน  

  5.2.3 มีระบบการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่มีความเชี่ยวชาญสอดคลองหรือสัมพันธกับหวัขอ

วิทยานิพนธของนักศึกษาแตละราย และมีระบบการชวยเหลือกำกับติดตามการทำวิทยานิพนธ 

  5.2.4 นักศึกษาสามารถยื่นคำรองเพื่อขออุทธรณ ในกรณีที่มีขอสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนน และ

วิธีการประเมินผล โดยจัดชองทางรับคำรองเพื่อการขออุทธรณของนักศึกษาทั้งสายตรงคณบดี กลองรับความ

คิดเห็น และ การทำ focus group หากมีขอรองเรียน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ/หรือคณะกรรมการ

พิจารณาการอุทธรณของนักศึกษาที่แตงตั้งโดยคณะฯ จะดำเนินการพิจารณาคำรองและแจงผลใหนักศึกษาทราบ 

5.3 การประเมินผูเรียน 

  5.3.1 มีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษามีความแตกตางกันตามลักษณะของวิชา ประกอบดวยการ

สอบ การคนควาเพื่อรายงานเปนกรณีศึกษา การนำเสนอ การแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมถึงการเรียนรูดานอื่นๆ ดวย 

ซึ่งรายละเอียดของ วิธีการประเมินผล คำอธิบายการประเมินโดยใช rubrics  ชวงเวลา และคาคะแนน ไดระบุไวใน 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) พรอมทั้งแจงใหผูเรียนทราบตั้งแตคาบแรกของการเรียนการสอนในแตละ

รายวิชา ดวยรูปแบบกระดาษและระบบออนไลน (ระบบ LMS) มีคณะกรรมการประเมินพิจารณาความเหมาะสม

ความสอดคลองของขอสอบใหเปนไปตามวัตถุประสงคและแผนการสอนของรายวิชา สำหรับรายวิชาวิทยานิพนธ 

ไดมีการประเมินผลเริ่มจากการสอบโครงรางวิทยานิพนธ ประเมินความกาวหนาของการวิจัยทุกภาคการศึกษา 

และการสอบปองกันวิทยานิพนธโดยคณะกรรมการจากภายในและภายนอกหลักสูตรสอดคลองกับประกาศของ

คณะฯ เมื่อส้ินสุดภาคการศึกษาหลักสูตรฯ มีการประชุมเพื่อตัดเกรดและพิจารณาวิธีการประเมินแตละรายวิชา 

  5.3.2 มีการกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5) ภายใน 30 วัน      

หลังส้ินสุดการเรียน ทุกภาคการศึกษา 

 5.3.3 มกีารทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระหวางนักศึกษากำลังศึกษาทุกภาคการศึกษา 
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 6.1 การบริหารงบประมาณ 

คณะ/หลักสูตรจัดสรรงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดเพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน 

โสตทัศนูปกรณ และวัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรอยางเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสราง

สภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา    

    6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม 

1) สำนักทรัพยากรการเรียนรู คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทรของมหาวิทยาลัยเปนแหลงรวบรวมเอกสาร 

ตำรา วารสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และขอมูลวิจัยออนไลน 

2) ครุภัณฑของคณะฯ รวมถึงอุปกรณของหนวยงานอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   
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    6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

1) หลักสูตรมีการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม โดยประสานงานระหวางสำนักทรัพยากรการ

เรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร และอาจารยประจำหลักสูตรเพื่อจัดซื้อหนังสือและตำราที่เกี่ยวของ เพื่อใชใน

การเรียนการสอนและทำวิทยานิพนธ  

2) ประสานงานระหวางหลักสูตรและคณะฯเพื่อจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑพื้นฐานในการเรียนและทำวิจัย

เพื่อใชในหองปฏิบัติการ 

   6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู 

          หลักสูตรมีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู โดยการสำรวจความตองการของนักศึกษา

และอาจารยทุกปการศึกษา และนำขอมูลที่ไดมาประเมินลำดับความสำคัญเพื่อดำเนินการจัดหาทรัพยากรให

เพียงพอตอการเรียนการสอนตอไป   
 

7. ตัวบงชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 

      ระดับปริญญาเอก 

ดัชนีบงชี้ผลการดำเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อยางนอยรอยละ 80 มกีารประชุมหลักสูตร 

 เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร  อยางนอย 

 ปการศึกษาละ 2 ครั้ง โดยตองบันทึกการประชุมทุกครัง้ 

X X X X X 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ทีส่อดคลองกับกรอบ 

 มาตรฐานคุณวฒุิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวฒุิสาขา/สาขาวชิา (ถาม)ี 

X X X X X 

3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 

 (ถาม)ี  ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ

 ภาคการศึกษาใหครบทกุวิชา 

X X X X X 

4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดำเนินการ

 ของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 

 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย/ 

 สภาวิชาชีพกำหนด ภายใน 60 วันหลังส้ินสุดปการศึกษา 

X X X X X 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที ่

 กำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชา 

 ที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

X X X X X 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรงุ การจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอนหรือการ

 ประเมินผลการเรียนรูจากผลการดำเนินงานทีร่ายงานในผลการดำเนินการ

 ของหลักสูตรปที่ผานมา 

X X X X X 

8) อาจารยใหม (ถามี) ทกุคนไดรบัการปฐมนเิทศหรือคำแนะนำดาน 

 การจดัการเรยีนการสอน 

X X X X X 
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ดัชนีบงชี้ผลการดำเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

9) อาจารยประจำทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวชิาชีพ 

 อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรยีนการสอน (ถามี) ไมนอยกวารอยละ 50

 ไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชพี อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บณัฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ 

 หลักสูตรเฉล่ียไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0 

  X X X 

12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบณัฑิตที่มีตอบณัฑิตใหมเฉล่ียไมนอยกวา  

 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

 

 ผลการดำเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทัง้หมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษาเพือ่ติดตามการ

ดำเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดำเนินงานตามขอ 1–5 และอยางนอยรอยละ 80 

ของตัวบงชี้ผลการดำเนินงานทีร่ะบุไวในแตละป 
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดำเนินการของหลกัสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธผิลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

การประเมินกลยุทธการสอนไดกำหนดไวในแผนพัฒนากระบวนการเรียนการสอน โดยมีกระบวนการดังนี้ 

1) หลักสูตรฯ กำหนดใหอาจารยมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกลยุทธการสอนแบบ active learning     

การประเมินหลักสูตรฯ โดยใช AUN-QA เพื่อใหสอดคลองกับความตองการบริหารหลักสูตรที่ใชผลการเรียนรูที่

คาดหวัง จัดอบรมการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและกลยุทธการสอน  

2) ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คำแนะนำ/ขอเสนอแนะ ในการดำเนินการตามกลยุทธการสอน

ของคณาจารยประจำหลักสูตร และกรรมการบริหารหลักสูตร 

3) อาจารยผูจัดการวิชา/อาจารยผูสอนนำกลยุทธการสอนที่วางแผนไวไปใช ประเมินผลการเรียนรูของ

นักศึกษาจากกิจกรรมการเรียนการสอนในหอง การอภิปรายโตตอบจากนักศึกษา การตอบคำถามของนักศึกษาใน

ชั้นเรียน รวมทั้งการสอบยอย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค  

4) จัดใหมีการประเมินรายวิชา ประเมินการสอน และประเมินผลสัมฤทธิ์ของแตละรายวิชา โดยนักศึกษา 

และกำหนดใหอาจารยผูจัดการวิชา/อาจารยผูสอนวิเคราะหผลการประเมินโดยนักศึกษา เพื่อนำมาปรับปรุงแผน

กลยุทธการสอนในรอบตอไป  

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยทุธการสอน 

1) นักศึกษาประเมินทักษะและวิธีการสอนของอาจารยผูสอน และประเมินตนเองตามผลการเรียนรูที่

หลักสูตรกำหนด  

2) ผูจัดการวิชาวิเคราะหผลการประเมิน แจงอาจารยผูสอน วางแผนการปรับปรุงกลยุทธการสอนเพื่อให

นักศึกษามีผลการเรียนรูตามที่หลักสูตรกำหนด และรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาตอผูรับผิดชอบหลักสูตร

ทุกภาคการศึกษา 

3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อพิจารณาทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

และการปรับปรุงแผนกลยุทธการสอน ในภาพรวมทั้งหลักสูตร เพื่อจัดกิจกรรมในการพัฒนา/ปรับปรุงทักษะและ    

กลยุทธการสอนในภาพรวม 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมและการบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวังจากกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก 

  2.1 การประเมินโดยนักศึกษาและบัณฑิต 

  ประเมินหลักสูตรและการบรรลุผลการเรียนรูโดย นักศึกษาทุกชั้นป บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแลว และ

ผูใชบัณฑิต ทุกปการศึกษา เพื่อใหไดขอมูลปอนกลับในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในภาพรวม 

  2.2 การประเมินโดยผูใชบัณฑิตและ/หรือผูมีสวนไดสวนเสียอื่น ๆ 

  ติดตามบัณฑิตใหมโดยสำรวจขอมูลจากนายจางและ/หรือผูบังคับบัญชาโดยการใชแบบสอบถามและ/

หรือการสัมภาษณ  
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  2.3 การประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผูประเมินภายนอก 

  คณะกรรมการประเมินหลักสูตรทำการวิเคราะหและประเมินหลักสูตรในภาพรวมและใชขอมูลปอนกลับ

ของผูเรียน ผูสำเร็จการศึกษา ผูใชบัณฑิตประกอบการประเมิน และจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร

ตอผูทรงคุณวุฒิและหรือผูประเมินภายนอกตามแนวทางของ AUN-QA และวางแผนปรับปรุงหลักสูตรในภาพรวม 

ทุกปการศึกษา   
 

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดำเนินการหลักสูตรประจำป โดยรวบรวมขอมูลการประเมิน

การสอนรายวิชา การประเมินการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ

นักศึกษา รายงานผลการประเมินหลักสูตร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 

จัดทำรายงานผลการดำเนินการหลักสูตรประจำป    

2) คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับภาควิชาและระดับคณะประกอบดวยกรรมการ 3 คน     

โดยเปนผู ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย 1 คน ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบงชี้                 

(Key Performance Indicators)  ในหมวดที่ 7 ขอ 7  
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมกับอาจารยจัดการวิชา/อาจารยผูสอนวิเคราะหทบทวนผลการ

ประเมิน การดำเนินงานที่ผานมา และสาระรายวิชาของหลักสูตรฉบับเดิม และพิจารณาสถานการณภายนอกหรือ

การพัฒนาที่จำเปนทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคม เพื่อนำไปสูการปรับปรุงปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค

ของหลักสูตร     

2) กำหนดผลการเรียนรูที ่คาดหวัง โครงสรางหลักสูตรและสาระรายวิชาที่ตรงกับความตองการของ         

ผูมีสวนไดสวนเสีย ทันสมัย สอดคลองกับปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร วิสัยทัศน และพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยฯ และคณะ 

3) การกำหนดแนวทางการจัดการเรียนรู รวมทั้งการวัดและประเมินผลที่สอดคลองกับหลักคิดและผลการ

เรียนรูที่คาดหวัง  

 4) เสนอรางหลักสูตรที ่ปรับปรุงแลวเพื ่อรับการประเมินโดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและ

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ทั้งนี้มหาวิทยาลัยไดกำหนดใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการ

ปรับปรุงดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะๆ และมีการประเมินเพื่อปรับปรุงหลักสูตรอยาง

ตอเนื่องทุก 5 ป       

   

 

 

 
 
 

     
  



 71 

ภาคผนวก ก 

ก-1 ตารางเปรียบเทียบความแตกตางระหวางหลกัสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหนง 

และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผ ู ร ับผิดชอบ

หลักสูตร   

ตำแหนงทาง

วิชาการ 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

รศ. นางสาวเบญจมาส เชียรศิลป 

ผศ. นางสาวทิพรัตน หงภัทรคีร ี

ผศ. นางปยะรัตน บญุแสวง 
 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหนง และ

คุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

ตำแหนงทาง

วิชาการ 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ผศ. นายอภิชาติ อูไพจิตร 

ศ. นางสาวเบญจมาส เชียรศิลป 

รศ. นายศุภศิลป มณีรัตน 

  
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

ปรัชญา 

หล ั ก ส ู ต รป ร ั ชญาด ุ ษฎ ี บ ั ณฑ ิ ต  ส าข า ว ิ ช า

เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) เนนให

ผูเรียนมีการวิจัยเชิงลึกเพื่อพัฒนาองคความรูใหม

ทางดานเทคโนโลยีชีวภาพ สามารถวิเคราะหปญหา

และเสนอแนวทางการแก  ไขป ญหาทางด  าน

เทคโนโลยีชีวภาพที่ตอบสนองตอภาคอุตสาหกรรม

อยางม ืออาชีพ และการสร างนว ัตกรรมที ่ เปน

ประโยชนตอการพัฒนาประเทศไดอยางย่ังยืน พรอม

ทั้งเปนผูที่มีคุณธรรมและจริยธรรม 

ความสำคญั 

  เทคโนโลยีชีวภาพมีรากฐานการพัฒนามา

จากการใชประโยชนจากจุลินทรีย โดยเฉพาะในยุค

อุตสาหกรรมที่ใชจุลินทรียเปนตัวกลางในการผลิตที่

เรียกวาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม จนทำใหเกิดเปน

การปฏิวัติทางอุตสาหกรรมชีวภาพอ่ืนๆ ตามมา การ

พัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพใหเกิดประโยชนกับมนุษย

สูงสุดจำเปนตองมีความรูความเขาใจในวิวัฒนาการ

ของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย และความสามารถ 

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

ปรัชญา 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 

ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) เนนใหผู เรียนมีการวิจัย

เพื ่อพัฒนาองคความรู  ใหมและนวัตกรรมทางด าน

เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร พลังงาน และสิ่งแวดลอมเพื่อ

พัฒนาภาคอุตสาหกรรมเกษตรในภาคใตอยางยั ่งยืน 

พรอมทั้งเปนผูที ่มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยจัดการ

เร ียนการสอนตามหล ักปร ัชญาพ ิพ ัฒนาการน ิยม 

(Progressivism) 

 

ความสำคญั/หลักการและเหตุผล 

เทคโนโลยีชีวภาพมีรากฐานการพัฒนามาจากการ

ใชประโยชนจากจุลินทรีย โดยเฉพาะในยุคอุตสาหกรรม

ที ่ ใชจ ุล ินทรีย  เปนตัวกลางในการผลิตที ่ เร ียกวาจ ุล

ชีววิทยาอุตสาหกรรม จนทำใหเกิดเปนการปฏิวัติทาง

อ ุ ตสาหกรรมช ี วภาพอ ื ่ น  ๆ  ตามมา  การพ ัฒนา

เทคโนโลยีช ีวภาพใหเก ิดประโยชนก ับมนุษยส ูงส ุด

จำเปนตองมีความรู ความเขาใจในวิว ัฒนาการของ

สิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย และความสามารถในการ 
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ในการดำรงชีวิตอยูของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ ภายใตสภาวะ

แวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งถือเปนรากฐานสำคัญ

ในการคนหาศักยภาพใหมๆ เชน เปนแนวทาง

กอใหเกิดอุตสาหกรรมใหม สามารถใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติไดมากขึ้น สามารถควบคุมให

เกิดการประหยัดพลังงานได อำนวยประโยชนที่

เ ก ี ่ ย วข  อ งก ั บการพ ัฒนาค ุณภาพช ี ว ิ ตและ

สภาพแวดลอมของโลก เปนตน 

   โดยเทคโนโลยีชีวภาพภายในประเทศที่มี

ความสำค ัญในการพ ัฒนาช ีว ิต  ความเป นอยู  

เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

แบงได 3 ดาน คือ ดานอาหารและการเกษตร ไดแก 

ผลิตภัณฑกลุมอาหารสุขภาพ อาหารที ่เสริมโปร

ไบโอติกและพรีไบโอติก การปรับปรุงพันธุพืช-สัตว 

การพัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัยโรคในสัตว ดานการแพทย 

ไดแก การพัฒนาชุดตรวจโรค การสรางองคความรู

ใหมๆ ที่เกี ่ยวของกับโรคที ่เปนปญหาสำคัญของ

ประเทศ การวางแผนดานสาธารณสุขของประเทศ 

การพัฒนาวัคซีนตนแบบสำหรับรักษาโรคเอดสและ

ภูมิแพอันเกิดจากการแพไรฝุ น เปนตน และดาน

พลังงานและสิ ่งแวดลอม ไดแก การสงเสริมให

โรงงานอาหารประเภทตางๆ สงเสริมการบำบัดน้ำ

เสียโดยใหมีผลพลอยไดเปนแกสชีวภาพ เพิ่มการ

ลงทุนระบบการผลิตแกสชีวภาพ การใชพลังงาน

ชีวภาพ ทั้งในรูปของเอทานอลและไบโอดีเซล ใน

ดานสิ่งแวดลอมมีการพัฒนานวัตกรรมหลายดาน 

เชน ผลิตภัณฑตัวอยางของพลาสติกยอยสลายได 

ผลิตภัณฑจุลินทรียเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ

บำบัดของเสีย รวมทั ้งการฟ นฟูพื ้นที ่เสื ่อมโทรม 

นอกจากนี้ยังสอดคลองกับโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจ

ของรัฐบาล Thailand 4.0 ขอที่ 1 

   

ดำรงชีวิตอยูของสิ่งมีชีวิตนั้น ๆ ภายใตสภาวะแวดลอมที่

เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งถือเปนรากฐานสำคัญในการคนหา

ศักยภาพใหม ๆ เชน เปนแนวทางกอใหเกิดอุตสาหกรรม

ใหม สามารถใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติไดมาก

ขึ ้น สามารถควบคุมใหเกิดการประหยัดพลังงานได 

อำนวยประโยชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

และสภาพแวดลอมของโลก เปนตน 

โดยเทคโนโลยีชีวภาพภายในประเทศที่มีความสำคัญ

ในการพัฒนาชีว ิต ความเปนอยู  เศรษฐกิจและสังคม 

รวมทั้งผลกระทบตอสิ่งแวดลอม แบงได 3 ดาน คือ ดาน

อาหารและการเกษตร ไดแก ผลิตภัณฑกลุมอาหารสุขภาพ 

อาหารที่เสริมโปรไบโอติกและพรีไบโอติก การปรับปรุง

พันธุพืช-สัตว การพัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัยโรคในสัตว ดาน

พลังงานและสิ ่งแวดลอม ไดแก การสงเสริมใหโรงงาน

อาหารประเภทตาง ๆ บำบัดน้ำเสียโดยใหมีผลพลอยได

เปนแกสชีวภาพ เพิ่มการลงทุนระบบการผลิตแกสชีวภาพ 

การใชพลังงานชีวภาพทั้งในรูปของเอทานอลและไบโอ

ดีเซล ในดานสิ่งแวดลอมมีการพัฒนานวัตกรรมหลายดาน 

เช น ผล ิตภ ัณฑต ัวอย างของพลาสต ิกย อยสลายได  

ผลิตภัณฑจุลินทรียเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการบำบัด

ของเสีย รวมทั ้งการฟ นฟูพื ้นที ่ เส ื ่อมโทรม และดาน

การแพทย ไดแก การพัฒนาชุดตรวจโรค การสรางองค

ความรูใหมๆ ที่เกี ่ยวของกับโรคที่เปนปญหาสำคัญของ

ประเทศ การวางแผนดานสาธารณสุขของประเทศ และ

การพัฒนาวัคซีนตนแบบสำหรับรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโร

นา 2019 (COVID-19)  เปนตน อีกทั้งประเทศไทยมีจุดเดน

ดานการปองกันการแพรกระจายของเชื้อไวรัส COVID-19   

ซึ่งหากสถานการณการแพรระบาดทั่วโลกดีขึ้น เปนที่คาดวา

ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของไทยจะคอย ๆ ฟนตัว สามารถ

กลับมาดำเนินกิจการไดเร็วกวาประเทศอื่น ๆ นำมาซึ่งการ

จางงานในภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด รวมทั้งกลุมอุตสาหกรรม

ที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีชีวภาพ เชน การผลิตผลิตภัณฑ 
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จากความสำคัญของเทคโนโลยีชีวภาพดังกลาว

ข  า ง ต  น  ท ำ ใ ห  ก า ร ศ ึ ก ษ า ว ิ จ ั ย ท า ง ด  า น

เทคโนโลยีชีวภาพจึงเปนเรื่องเรงดวนและจำเปนที่

จะตองมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการเพ่ิม

คุณคาผลผลิตจากการเกษตรและทรัพยากรชีวภาพที่

มีคุณภาพและมีความหลากหลาย การลดตนทุนโดย

การนำวัสดุเศษเหลือกลับมาใชใหม การประหยัด

พล ังงาน การใช พล ังงานช ีวภาพทดแทน การ

ออกแบบกระบวนการแปรรูปที่มีทิศทางที่ถูกตอง 

ชัดเจน ยืดหยุนทำใหเกิดเปนผลิตภัณฑใหมๆ ที่มี

ประโยชน ตรงกับความตองการของตลาด มีความ

คุมคาตอการผลิตและสามารถนำวัสดุเหลือใชจาก

ภาคอุตสาหกรรมมาทำใหเกิดประโยชน ตลอดจนมี

วิธีการกำจัดวัสดุเหลือใชไดอยางถูกวิธี ก็จะทำใหลด

ปญหามลภาวะที่จะเกิดขึ ้นตอสิ ่งแวดลอม ดังน้ัน

ภาควิชาเทคโนโลยีช ีวภาพอุตสาหกรรม คณะ

อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

จึงจัดทำหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพและปรับปรุงใหมี

ความทันสมัยอยางตอเนื่อง เพื่อสามารถผลิตบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ที่มีความสามารถในดาน

การทำงานวิจัยไดมีประสิทธิภาพ เพื่อใหไดงานวิจัย

ที่มีคุณภาพ สามารถตีพิมพเผยแพรในระดับประเทศ

และระดับนานาชาติ โดยหลักสูตรนี้มีความแตกตาง

จากหลักสูตรอื่น คือเนนงานวิจัยที่นำเอาปญหาจาก

ภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญในภาคใตมาตั้งเปนโจทย

วิจัย เพื่อใหเกิดประโยชนกับการพัฒนาชุมชนและ

อุตสาหกรรมในทองถิ ่นอยางเปนรูปธรรม ซึ ่งจะ

นำไปสูการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน 

อาหาร เครื่องดื่ม และยารักษาโรค การบำบัดของเสีย 

น้ำเสีย พลังงานชีวภาพ  การประยุกตการใชประโยชนจาก

วัสดุเศษเหลือ การอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอม เปนตน 

จากความสำคัญของเทคโนโลยีชีวภาพดังกลาวขางตน     

ทำใหการศึกษาวิจัยทางดานเทคโนโลยีชีวภาพจึงเปนเรื่อง

เร งด วนและจำเป นท ี ่จะต องม ีบ ุคลากรท ี ่มีความรู

ความสามารถ ในการเพิ่มคุณคาผลผลิตจากการเกษตร

และทรัพยากรชีวภาพที่มีคุณภาพและมีความหลากหลาย 

การลดตนทุนโดยการนำวัสดุเศษเหลือกลับมาใชใหม 

การประหยัดพลังงาน การใชพลังงานชีวภาพทดแทน    

การออกแบบกระบวนการแปรรูปที ่มีทิศทางที ่ถูกตอง 

ชัดเจน ยืดหยุ นทำใหเก ิดเปนผลิตภัณฑใหม ๆ ที ่มี

ประโยชน ตรงกับความตองการของตลาด มีความคุมคาตอ

การผลิต และสามารถนำวัสดุเหลือใชจากภาคอุตสาหกรรม

มาทำใหเกิดประโยชน ตลอดจนมีวิธีการกำจัดวัสดุเหลือ

ใชไดอยางถูกวิธี ก็จะทำใหลดปญหามลภาวะที่จะเกิดขึ้น

ตอสิ่งแวดลอม 

 ดังน ั ้นคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาว ิทยาลัย  

สงขลานครินทร จึงจัดทำหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ 

ปรับปรุงใหม ีความทันสมัยและสอดคลองกับโมเดล

เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสี

เข ียว  (BCG economy) เพ ื ่อใหสามารถผลิตบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ที่มีความสามารถในดานการ

ทำงานวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ สามารถ

นำผลงานวิจัยไปประยุกตใชไดจริง รวมทั้งตีพิมพเผยแพร

ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยหลักสูตรนี ้มี

ความแตกตางจากหลักสูตรอื่น คือเนนงานวิจัยที่นำเอา

ปญหาจากภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญในภาคใตมาตั้งเปน

โจทยวิจัย เพื่อใหเกิดประโยชนกับการพัฒนาชุมชนและ

อุตสาหกรรมในทองถิ่นอยางเปนรูปธรรม ซึ่งจะนำไปสูการ

พ ัฒนาประเทศตามเป  าหมายการพ ัฒนาที่ ย ั ่ ง ยืน 

(Sustainable Development Goals)  

  

http://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
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วัตถุประสงค  

เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตใหมีคุณลักษณะตอไปน้ี 

(1) เพื ่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความสามารถในการ

คนควาวิจัยเพื ่อสรรคสรางองคความรู ใหมหรือ

นว ัตกรรมทางด านเทคโนโลย ีช ีวภาพซ ึ ่ ง เปน

ประโยชนตอการพัฒนางานสังคมและประเทศ  

(2) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่สามารถวิเคราะหปญหา

และเสนอแนวทางการแก  ไขป ญหาทางด  าน

เทคโนโลยีชีวภาพได 

(3) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม 

(4) เพื ่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความสามารถทำงาน

รวมกับผูอ่ืนไดและแสดงออกซึ่งภาวะผูนำ 

(5) เพื ่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความสามารถในการ

วิเคราะหเชิงตัวเลขสื ่อสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วัตถุประสงค 

เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตใหมีคุณลักษณะตอไปน้ี 

(1)  สามารถแสดงออกถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณทางวิชาการ 

(2)  สามารถบูรณาการองคความรูทางเทคโนโลยีชีวภาพ

ขั ้นส ูงเพ ื ่อสร างองคความร ู  ใหม หร ือนว ัตกรรมทาง

เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร พลังงาน และสิ่งแวดลอม 

(3)  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศคนควาและเรียนรู

เทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณโลกดวยตนเอง 

(4)  สามารถเสนอแนวความคิดสำหรับการประกอบการ

ธุรกิจทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

(5)  สามารถสื่อสารทั้งการพูดและการเขียนเชิงวิชาการได

อยางถูกตองและตรงประเด็น 

 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ 

และโครงสรางของหลักสตูร 

รายวิชาในกลุมวิชาบังคับสำหรบัหลักสูตร แบบ 2.2 

853-521  เทคโนโลยีชีวภาพ                     4(4-0-8) 

853-525  เทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3(1-6-2) 

853-621 เทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง

                                   2(1-3-2) 

853-691  หวัขอพิเศษทางเทคโนโลยชีีวภาพ  1(1-0-2) 

853-696  สัมมนา 1                       1(0-2-1) 

853-697  สัมมนา 2                       1(0-2-1) 

853-698  สัมมนา 3                       1(0-2-1) 

853-699  สัมมนา 4             1(0-2-1) 

 

รายวิชาเลอืก 

850-512  การวิเคราะหอาหารขั้นสูง       3(2-3-4) 

850-552  คุณสมบัติทางกายภาพและวิศวกรรมของ

อาหารและวัสดุชีวภาพ                   3(2-3-4) 

850-584  เทคโนโลยีการแปรรูปพืชน้ำ    3(2-3-4) 
 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และ

โครงสรางของหลักสูตร 

เพิ่มกลยุทธจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ active learning 

ในรายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตร และเชื่อมโยงกิจกรรมการ

เรียนกับหัวขอวิจัยในวิทยานิพนธ เพื่อเพิ่มทักษะการคนควา 

การคิดวิเคราะห การบูรณาการความรูที่ไดในแตละรายวิชามา

ใชในการแกไขปญหาและพัฒนางานวิจัยของนักศึกษา    

การจดัการเรยีนการสอน หลักสูตรนี้มรีูปแบบการจดัการเรยีน

การสอน ดงันี ้

1) มีรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรูกับการ

ทำงาน (Work Integrated Learning: WIL) เพื่อใหเกิดการ

เรียนรูที่สามารถปฏิบัติงานไดจริง เชน   การเรียนรูที่เนนการ

ลงมือทำจริง การผสมผสานการเรียนรูจากประสบการณจริง

นอกหองเรียนผนวกกับการเรียนในหองเรียน ทั้งในรูปแบบ

ของการศึกษาวิจัย   การฝกงาน สหกิจศึกษา   การทำงาน

เพื่อสังคม   เปนตน   โดยจัดใหมีรายวิชาที่สอดแทรก WIL    

ไมนอยกวารอยละ 50 ของรายวิชาในหลักสูตร (แบบ 1.1 

และ 1.2)   
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850-652  ปรากฏการณสงผานในอาหารและวัสดุ

ชีวภาพ                            3((3)-0-6) 

853-523  เมตาบอลิซึมของเซลล          3((3)-0-6) 

853-524  พ้ืนฐานเทคนิควิจยัทางเทคโนโลยีชีวภาพ

                             1(0-3-0) 

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

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

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

853-535  เทคโนโลยีการหมักขั้นสูง      3((3)-0-6) 

853-541 การใชประโยชนและการบำบัดวัสดุเศษ

เหลือ                            3((3)-0-6) 

853-542  เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดลอมขั้นสูง

                   3((3)-0-6) 

853-543  การยอยสลายและการกำจัดสารปนเปอน

ทางชีวภาพ                           3((3)-0-6) 

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

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

853-552  เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเลขั้นสูง  

                                                  3((3)-0-6) 

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

2) กำหนดใหมีรายวิชาที่จัดการเรียนรูแบบเชิงรุก (Active 

Learning) ไมนอยกวารอยละ 50 ของจำนวนชั่วโมงตาม

หนวยกิตทฤษฎี และหลักสูตรจัดการเรียนรู แบบเชิงรุก 

((Active Learning)) รอยละ 100 ของรายวิชาในหลักสูตร 

รายวิชา  

เปลี่ยนแปลงรายวิชาในกลุมวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรแบบ 

2.2   โดยเพิ่มรายวิชา 

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

853-502  ชุดวชิาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม           

                                      6((4)-6-8) 

853-522 การประกอบการธรุกจิเทคโนโลยีชีวภาพ 3((3)-0-6) 

  

ยกเลิกการเลือกรายวิชาบังคับตามกลุมและรวมวิชาบังคับตาม

กลุมใหอยูในหมวดวิชาเลือก หมวดวิชาเลือกใหเลือกตามหวัขอ

วิทยานิพนธของนักศึกษาโดยไดรบัความเห็นชอบจากอาจารยที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จาก

รายวิชาตอไปนี้  

853-525  เมตาบอลิซึมของเซลล       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  เทคโนโลยีของสาหราย                  3((3)-0-6) 

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

853-571  เทคโนโลยีวิศวกรรมพันธุศาสตร  

                                                  3((3)-0-6)  

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

853-581  การประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ

                            3((3)-0-6) 

853-594 หัวขอเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ

                  3((3)-0-6) 

853-611 เครือ่งมือไซเบอรในการทำวิจัย   1(1-0-2) 

853-631  ตัวเรงชีวภาพที่ถูกตรึง         3((3)-0-6) 

853-661  สารออกฤทธ์ิชีวภาพในอาหาร 3((3)-0-6) 

853-541 การใชประโยชนและการบำบัดวัสดุเศษเหลือจาก 

            อุตสาหกรรมเกษตร                         3((3)-0-6) 

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

853-543 การยอยสลายและการกำจดั      3((3)-0-6)                                                          

             สารปนเปอนทางชีวภาพ   

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

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

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

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

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

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

853-582 การออกแบบถงัปฏิกรณชีวภาพ      3((3)-0-6) 
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853-662  จลุชีววิทยาขั้นสูงของจุลินทรียทีก่อโรคใน

อาหาร                                     3((3)-0-6) 

853-663  เมตาบอลิซึมของจลุินทรียในอาหาร  

                                                  3((3)-0-6) 

853-664  พิษวิทยาอาหาร           3((3)-0-6) 

854-531  การออกแบบถังปฏิกรณชีวภาพ 

                            3((3)-0-6) 

854-541  การวัดและระบบการควบคุม

กระบวนการทางอาหาร                 3((3)-0-6) 

854-551  แบบจำลองในระบบชีวภาพ    3((3)-0-6) 

854-631  เทคโนโลยีกระบวนการแยกและสกัดสาร

                            3((3)-0-6) 

854-651  แบบจำลองและการควบคุมกระบวนการ

ชีวภาพ                                     3((3)-0-6) 

857-532  การตลาดอุตสาหกรรมเกษตร 3((3)-0-6) 

 

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

             อุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ  

853-584 การสรางแบบจำลองและการควบคุม     3((3)-0-6) 

             กระบวนชีวภาพ    

853-585 กระบวนการปลายน้ำในเทคโนโลยีชีวภาพ 3((3)-0-6) 

853-622 การจดัการเทคโนโลยีและนวัตกรรม       3((3)-0-6) 

            สำหรบัผลิตภัณฑชีวภาพ 

853-631  เทคโนโลยีเอนไซมขัน้สูง        3((3)-0-6) 

853-632  ตัวเรงชีวภาพทีถู่กตรึง                       3((3)-0-6) 

853-661  สารออกฤทธิ์ชวีภาพในอาหาร       3((3)-0-6) 

853-662  เมตาบอลิซึมของจลิุนทรียในอาหาร       3((3)-0-6) 

853-681 เทคโนโลยีกระบวนการแยกและสกัดสาร  3((3)-0-6) 

510-501 เทคโนโลยีชีวภาพขัน้สูงของพืชปลูก        3((2)-3-4) 

595-761 เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรมขั้นสูง 1  3((3)-0-6) 

595-762 เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรมขั้นสูง 2  3((3)-0-6) 

ตัดรายวิชาเลือก 

853-552 เทคโนโลยชีีวภาพทางทะเลขั้นสูง           3((3)-0-6) 

850-552 คุณสมบัติทางกายภาพและวิศวกรรมของอาหาร

  และวัสดุชีวภาพ                               3((2)-3-4) 

850-584 เทคโนโลยีการแปรรปูพืชน้ำ                 3((2)-3-4) 

857-532  การตลาดอุตสาหกรรมเกษตร              3((3)-0-6) 
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 เพิ่มรายวิชาเลือก 

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

853-502 ชุดวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม   6((4)-6-8) 

853-544 จุลินทรียทางการเกษตรและการประยุกตใช    

                                                             3((3)-0-6)  

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

853-585 กระบวนการปลายน้ำในเทคโนโลยชีีวภาพ        

                                                   3((3)-0-6) 

859-599 ระเบยีบวิธีวิจยั                              1-3((x)-x-x) 

853-601 ชุดวิชาการประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ 

                                                              6((4)-6-8) 

853-602 ชุดวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ- 

            หมุนเวียน-สีเขียว (BCG)                     6((4)-6-8) 

853-622 การจดัการเทคโนโลยีและนวัตกรรม       3((3)-0-6) 

            สำหรบัผลิตภัณฑชีวภาพ 

853-631 เทคโนโลยีเอนไซมขัน้สูง        3((3)-0-6 

853-681 เทคโนโลยีกระบวนการแยกและสกัดสาร 3((3)-0-6) 

ความหมายของรหัสวิชา 

เลข 3 ตัวแรก เปนรหัสประจำสาขาวิชา แสดงถึง

ภาควิชาผูรับผิดชอบการจัดการศึกษารายวิชาน้ันๆ   

เชน   853-***  คือ รายวิชาที่เปดสอนใน

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

          854-***  คือ รายวิชาที่เปดสอนใน

สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนชีวภาพ 

สำหรับรายวิชาที่ไมใชวิทยานิพนธ 

เลขตัวที่ 4   หมายถึง รหัสประจำระดับการศึกษา    

เลขตัวที่ 5   หมายถึง วิชาในระดับปริญญาโท 

เลขตัวที่ 6   หมายถึง วิชาในระดับปริญญาเอก 

- เลขตัวที่   5  หมายถึงกลุมวิชา ซึ่งมีรายละเอียด

ดังตอไปน้ี  

         กลุมที่ 9  สัมมนา  

- เลขตัวที่  6  หมายถึง  ลำดับรายวิชาในแตละ

กลุมวิชา 

ความหมายของรหัสวิชา 

เลข 3 ตัวแรก เปนรหัสประจำสาขาวิชา  

แสดงถึงภาควิชาผูรับผิดชอบการจัดการศึกษารายวิชาน้ันๆ   

เชน   853-***  คือ รายวิชาที่เปดสอนในสาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ 

          854-*** คือ รายวิชาที่เปดสอนในสาขาวิชา

วิศวกรรมกระบวนชีวภาพ 

สำหรับรายวิชาที่ไมใชวิทยานิพนธ 

เลขตัวที่ 4  หมายถึง รหัสประจำระดับการศึกษา    

  เลข 5  หมายถึง วิชาในระดับปริญญาโท 

     เลข 6  หมายถึง วิชาในระดับปริญญาเอก 

เลขตัวที่ 5  หมายถึงกลุมวิชา ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

     เลข 0   หมายถึง ชุดวิชา  

  เลข 1   หมายถึง พ้ืนฐานทัว่ไป 

  เลข 2   หมายถึง พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

  เลข 3   หมายถึง เทคโนโลยีเอนไซมและการหมัก 

    เลข 4   หมายถึง เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดลอม 

  เลข 5   หมายถึง เทคโนโลยีชีวภาพพลังงาน 
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 เลข 6   หมายถึง เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร 

  เลข 7   หมายถึง วิศวกรรมพันธุศาสตร 

  เลข 8   หมายถึง วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ   

  เลข 9   หมายถึง สัมมนาและหัวขอพิเศษ 

เลขตัวที่ 6  หมายถึง ลำดับรายวิชาในแตละกลุมวิชา 

สำหรับรายวิชาวิทยานิพนธ 
เลขตัวที่ 4 หมายถึง ช้ันปหรือระดับการศึกษาของรายวิชา
น้ัน 
     เลข  9 หมายถึง วิชาในระดับปริญญาเอก 
เลขตัวที่ 5-6 หมายถึง จำนวนหนวยกิตวิทยานิพนธตาม
หลักสูตร เชน 936 คือ วิทยานิพนธในระดับปริญญาเอก 
จำนวนหนวยกิตตามหลักสูตรคือ 36 หนวยกิต 

ขอกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวจิัย 
นักศึกษาทุกคนตองมีหัวของานวิจัยของตนเอง โดย

เปนการคนคว าว ิจ ัยในหัวข อท ี ่น าสนใจใน สาขา
เทคโนโลยีชีวภาพภายใตการดูแลและใหคำปรึกษาจาก
อาจารยที่ปรึกษา มีขอบเขตการทำงานที่ชัดเจน และมี
การรายงานความกาวหนาทุกภาคการศึกษา การเขียน
วิทยานิพนธตามรูปแบบที่กำหนด การนำเสนอผลงาน
ตอที่ประชุมวิชาการและทดสอบความรูดวยปากเปลา
ตอคณะกรรมการสอบ 

 

ขอกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 
นักศึกษาทุกคนตองมีหัวของานวิจัยของตนเอง โดยเปนการ
คนควาวิจัยในหัวขอที่เกี่ยวของในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพและ
เปนหัวขอที่นาสนใจทันสมัยและเปนประโยชนตอการพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตร นักศึกษากำหนดหัวขอวิจัยภายใตการ
ดูแลและใหคำปรึกษาจากอาจารยที ่ปรึกษา มีขอบเขตการ
ทำงานที ่ช ัดเจน และมีการรายงานความกาวหนาทุกภาค
การศึกษา การเข ียนว ิทยานิพนธ ตามร ูปแบบที ่กำหนด        
การนำเสนอผลงานตอที่ประชุมวิชาการและทดสอบความรู
ดวยปากเปลาตอคณะกรรมการสอบ 

มาตรฐานผลการเรียนรู 

1) มีวินัย ตรงตอเวลา ซื่อสัตยสุจริต ยอมรับฟงความ

คิดเห็นของผูอื่น เคารพกฎ มีความรับผิดชอบตอ

สังคมและมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ 

2) มีความรูความเขาใจกระบวนการและเทคนิค

การวิจัยทันตอความกาวหนาทางวิชาการในระดับ

สากล สามารถบ ูรณาการความรู ในสาขาว ิชา

เทคโนโลยีชีวภาพหรือศาสตรที่เกี่ยวของ และพัฒนา

องคความรูใหมและสรางสรรคนวัตกรรม 

 

มาตรฐานผลการเรียนรู 

ระบุมาตรฐานผลการเรียนรูหลักๆที ่ตองการจากการ

ทํางานวิจัยทั้งวิทยานิพนธ โดยกำหนดใหสอดคลองกับที่ระบุ

ไวในแผนที ่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธการ

เร ียนร ู ระด ับหลักส ูตร (PLOs) ส ู รายว ิชา  (Curriculum 

Mapping) 

1) แสดงออกถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณทางวิชาการ 
2) สามารถบูรณาการองคความรูทางเทคโนโลยีชีวภาพขั้น

สูงเพ่ือสรางองคความรูใหมหรือนวัตกรรมทาง

เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร พลังงาน และสิ่งแวดลอม 
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3) มีท ักษะการประมวลความคิดอยางเปนระบบ

สามารถวิเคราะหปญหานำไปสูการตั้งโจทยวิจัยอยาง

สร างสรรค และเสนอแนวทางการแกไขทางด าน

เทคโนโลยีชีวภาพไดอยางมืออาชีพ 

4) ตระหนักในหนาที ่ร ับผิดชอบตองานที ่ไดรับ

มอบหมาย สามารถปรับตัวและทำงานรวมกับผูอ่ืน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ มีมนุษยสัมพันธที ่ด ีกับ

ผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป 

5) สามารถใชเทคนิคการคิดวิเคราะห เสนอแนวทาง

การแก  ไขป ญหาอย  า งสร  า งสรรค   ต ิ ดตาม

ความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศอยางเปนระบบ 

3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศคนควาและเรียนรู

เทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณโลกดวยตนเอง 
4) ริเริม่พัฒนาโจทยวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหมหรือ

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
5) เสนอแนวความคิดสำหรับการประกอบการธุรกิจทาง

เทคโนโลยีชีวภาพ 
6) สามารถสื่อสารทั้งการพูดและการเขียนเชิงวิชาการได

อยางถูกตองและตรงประเด็น 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน และการ

ประเมินผล 

1) การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา

เพิ่มตารางกลยุทธหรือกิจกรรมการพัฒนา

คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

2) การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน

เพิ่มแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ 

มาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) 

หมวดที ่ 4 ผลการเรียนรู  กลยุทธการสอน และการ

ประเมินผล 

1) การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา

เพิ ่มคอลัมน ผลลัพธการเรียนรู ระดับหลักสูตร (PLOs)

ในตารางกลยุทธหรือกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษ

ของนักศึกษา 

2) เพิ่มเติมตารางผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLOs)

ที่สอดคลองกับมาตรฐานดานผลลัพธของผูเรียนตามมาตรฐาน 

การอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

3) เพิ่มเติมตารางความสัมพันธระหวางผลลัพธการเรยีนรูระดบั

หลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ /มคอ.1 สาขา/สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ พ.ศ 

2565 / มาตรฐานวิชาชีพ 

4) เพิ่มเติมตารางผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLOs)

กลยุทธ/วิธีการสอน และกลยุทธ/วิธกีารวัดและการประเมินผล 

5) ตัดออกแผนที ่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ

มาตรฐานผลการ เ ร ี ยนรู จ ากหล ั กส ู ตรสู ร ายว ิ ช า 

(Curriculum Mapping) 

6) เพิ่มเติมแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ

การเรียนรู ระดับหลักสูตร (PLOs) สูรายวิชา (Curriculum 

Mapping) 

7) เพิ ่มเติมความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรู เมื ่อสิ ้นป

การศึกษา 
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