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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตหาดใหญ่  คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม   

หมวดท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร   
   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
   Doctor of Philosophy Program in Biotechnology 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
 ชื่อเต็ม  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
  Doctor of Philosophy (Biotechnology) 
 ชื่อย่อ  ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
  Ph.D. (Biotechnology) 

 

3. วิชาเอก (ถ้ามี)  ไม่มี 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
  1)  แบบ 1.1 และ 2.1  ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
  2)  แบบ 1.2 และ 2.2  ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ  
หลักสูตรปริญญาเอก 

5.2 ภาษาที่ใช้ 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเปนนภาษาไทย 
  หลักสูตรจดัการศึกษาเปนนภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)...................................................... 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเปนนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)  ภาษาอังกฤษมากกว่าร้อยละ 20 

5.3 การรับนักศึกษา 
  รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
  รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ 
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  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้ ส าหรับนักศึกษาต่างชาติที่ไม่
สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้รับเข้าเฉพาะแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
  เปนนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
  เปนนหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น 
      ชื่อสถาบัน..................................................................................................................................... 

      รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน............................................................................................. 
  เปนนหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น 
                   ชื่อสถาบัน....................................................................... ประเทศ .............................................. 
                   รูปแบบของการร่วม 
  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เปนนผู้ให้ปริญญา 
  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ อื่น เปนนผู้ให้ปริญญา 
  ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2 สถาบัน) 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
  ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา) 
  อ่ืน ๆ (ระบุ)......................................................................................................................... 

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
 หลักสูตรปรับปรุง       ก าหนดเปิดสอนเดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2555 

ปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2552 
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการ  ในคราวประชุมครั้งที่  131(2/2555)   
 เมื่อวันที ่  7    เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2555   
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 338(2/2555) 
เมื่อวันที ่   17   เดือน  มีนาคม   พ.ศ. 2555 
ได้รับการรับรองหลักสูตรโดยองค์กร (ถ้ามี)…………………………………………………… 
 เมื่อวันที่................... เดือน............................. พ.ศ. ...................... 

 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน   
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ในปีการศึกษา 2556 
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
1)  อาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน และในต่างประเทศ ที่สอนและวิจัยในสาขา

 เทคโนโลยีชีวภาพ ที่เน้นด้านเทคโนโลยีชีวภาพอาหารและเอนไซม์ เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม 
 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล  

2)  นักวิชาการ/นักวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพในสถาบันวิจัยของหน่วยงานของรัฐและเอกชน  
 และในต่างประเทศ 
3) นักออกแบบ/นักวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มจาก 

วัสดุเศษเหลือโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร 
4)  ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ/ที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
5)  ผู้ตรวจสอบงานหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น ISO 14001 
 

9.  ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบตัรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    

ชื่อ-สกุล 
เลขประจ าตัว 

บัตร
ประชาชน 

ต าแหน่ง วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก (สาขาวิชา), 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1.  นางสาวทิพรัตน์ 
 หงภัทรคีรี 

3-9299- 
00400-956 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร),  
        ม.สงขลานครินทร์, 2527   
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ),  
        ม.สงขลานครินทร์, 2535 
Ph.D. (Food Science),  
 U. of Wisconsin-Madison, U.S.A., 2543 

2. นางปิยะรัตน์ 
 บุญแสวง 

3-7499- 
00432-132 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ. (เทคโนโลยีทางอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ), 
 จุฬาลงกรณ์ฯ, 2534 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ),  
 จุฬาลงกรณ์ฯ,  2537 
Ph.D. (Chemical Engineering),  
 Texas A&M U., U.S.A., 2545 

3. นายอภิชาติ      
 อู๋ไพจิตร 

3-7306- 
00919-798 

อาจารย์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์),  
 ม. เกษตรศาสตร์, 2534 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ),  
 ม. มหิดล, 2540 
Dr.techn. (Technical Chemistry), 
      Graz U. of Technology, Austria, 2546 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน   
ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม และภาควิชาอ่ืนของ          

คณะอุตสาหกรรมเกษตร  รวมถึงภาควิชา  คณะ และหน่วยงานอ่ืนๆ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์          
วิทยา เขตหาดใหญ่ที่มีความเกี่ ยวข้องกันในหลักสูตร  เช่น  คณะวิทยาศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์                     
คณะทรัพยากรธรรมชาติ และคณะวิศวกรรมศาสตร์  นอกจากนี้อาจใช้สถานที่และอุปกรณ์ขององค์กรภายนอก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อีกด้วย 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1.   สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
จากกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย (พ.ศ. 2552-2557) ที่มีการตั้งเป้าหมาย

ที่เปนนรูปธรรมคือ การเพิ่มจ านวนบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่เพิ่มขึ้น  3 เท่าตัวในระยะเวลา 6 ปี            
เปนน 180 บริษัท รวมทั้งให้มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศไทยเพิ่มขึ้น และมีการผลิต
บุคลากรด้านเทคโนโลยีชีวภาพมากกว่า 7,000 คน จากเดิม 1,500 คน นอกจากนี้ยังมีปัจจัยผลักดันที่ส าคัญได้แก่ 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ประกาศให้การลงทุนด้านเทคโนโลยีชีวภาพได้รับ      
สิทธิประโยชน์สูงสุด การจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้เห็นศักยภาพของการด าเนินธุรกิจชีวภาพในประเทศไทย  
ทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องในหลายๆ รูปแบบ การพัฒนาแหล่งเงินทุน (Venture Capital) สนับสนุน
การด าเนินธุรกิจชีวภาพสมัยใหม่ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยหลายแห่งจัดท าหลักสูตรด้าน Technopreneur และมี
การส่งผลงานแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพของนักศึกษาไปประกวดและได้รับรางวัลทั้ง             
ในเวทีโลกและเอเชีย แต่พบว่าผู้ส าเร็จการศึกษาที่เข้าสู่สายงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพยังมีจ านวนน้อยมาก      
ในปี พ.ศ. 2550 มีบุคลากรวิจัยที่ท างานเต็มเวลาเพียง 3,735 คน ซึ่งท างานในภาคเอกชน 900 คน จึงยังต้องการ
มาตรการผลักดันให้บุคลากรที่ผลิตเข้าสู่ตลาดแรงงาน  และต้องมีกลไกเพื่อบริหารผลผลิตที่เกิดจากการลงทุน
ในระยะที่ผ่านมาทั้งเพื่อเก็บเกี่ยวผลงานวิจัยที่พร้อมใช้งานและการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยที่ด าเนินการมา      
ระดับหนึ่งแล้ว รวมทั้งการวางแผนส าหรับการลงทุนวิจัยและพัฒนาเพื่ออนาคต  

นอกจากนี้ เทคโนโลยีชีวภาพยังเปนนศาสตร์หนึ่งที่มีความจ าเปนนในการด าเนินการตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งระบุยุทธศาสตร์การสร้างฐานการผลิตที่ส่งเสริม
การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็งและสมดุล โดยมุ่งเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทาง
การเกษตร ซึ่งครอบคลุมการสร้างมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและประมง รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้และ    
ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเปนนพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจสร้างสรรค์  และเพื่อเปนน
การเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเสรีทางการค้าของอาเซียนในปี 2558 ท าให้มีความจ าเปนนต้องมีการพัฒนา
องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพจึงต้องมี
ความทันสมัยและพัฒนาศักยภาพของผู้ เรียน  ท าให้ต้องมีการวางแผนหลักสูตรให้ได้เรียนรู้เทคนิคที่มี
ความส าคัญทางเทคโนโลยีชีวภาพ เน้นทักษะด้านการปฏิบัติการ และเน้นการเรียนการสอนและการแก้ปัญหา
แบบ problem based learning ในรายวิชาต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการเรียนการสอนรวมทั้งการวิจัย      
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ที่สอดคล้องกับแนวทางที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาของชุมชนและการใช้
ทรัพยากรในท้องถิ่น และตอบสนองต่อนโยบายพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 

11.2.  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งระบุยุทธศาสตร์การปรับ
โครงสร้างทางสังคมให้เปนนสังคมที่มั่นคง เปนนธรรม มีพลัง และเอ้ืออาทร และจากปัจจัยการเพิ่มขึ้นของจ านวน
ประชากร ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ท าให้สังคมมีความต้องการเทคโนโลยี          
หลายรูปแบบเพื่อท าให้เกิดการพัฒนามากขึ้น รวมทั้งเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งมีความส าคัญต่อการมีชีวิตความ
เปนนอยู่ที่ดีของประชากร อาทิเช่น การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า การเพิ่มความหลากหลายของทรัพยากร
ในการน าไปใช้ประโยชน์ การลดปัญหาสิ่งแวดล้อม การสร้างผลิตภัณฑ์ที่ เปนนมิตรกับสิ่งแวดล้อม            
ดังนั้นหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพจึงจ าเปนนต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการ
ของสังคมและรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม โดยต้องส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนรวมทั้งการวิจัย    
ที่น าไปสู่การพัฒนาทางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพให้มีความหลากหลาย มีประสิทธิภาพ เน้นการ       
บูรณาการความรู้ และการแก้โจทย์ปัญหาของโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มี
ผลมาจากการเพิ่มจ านวนของโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนการน าเอาองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์มากขึ้น  

 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเปนนต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มี
ศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการการขยายตัวทางเศรษฐกิจและจ านวนประชากร           
และรองรับการแข่งขันทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยการผลิต
บุคลากรที่มีความรู้ความช านาญทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ จ าเปนนต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันทีและ
มีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ  รวมถึงความเข้าใจ              
ในผลกระทบของเทคโนโลยีชีวภาพต่อสังคม โดยต้องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเปนนไป
ตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้านมุ่งสู่ความเปนนเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย และการ            
ผลิตบัณฑิตที่ดีและเก่ง 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่   

มุ่งสู่ความเปนนเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย และมุ่งธ ารงปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่ดีและเก่ง และเนื่องจาก
เทคโนโลยีชีวภาพเปนนศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรจึงต้องเน้นและส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่ค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาชีพ โดยใส่ใจถึงผลกระทบต่อผู้บริโภค
ปลายทาง สังคมและวัฒนธรรมไทย โดยที่ยังคงพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพที่มีความทันสมัยและคุ้มค่า สามารถ
ปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของพันธกิจของสถาบัน 
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13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น  

จ านวน 23 รายวิชา ได้แก่ 
1) คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 10 รายวิชา คือ  

 318-503  ชีวสารสนเทศ 1     2(2-1-3) 
               (Bioinformatics I) 
 326-512  สรีรวิทยาของจุลินทรีย์    3(2-3-4) 
               (Microbial Physiology) 
 326-513  พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์    3(2-3-4) 
               (Microbial Genetics) 
 328-513  เทคนิคปฏิบัติการทางชีวเคมี    3(2-4-3) 
               (Biochemical Laboratory Techniques) 
 328-613  เทคโนโลยีของโปรตีนและเอนไซม์   2(2-0-4) 
               (Technology of Protein and Enzyme) 
 328-621  ชีวเคมีของพืช     3(3-0-6) 
               (Plant Biochemistry) 
 330-527  นิเวศวิทยาทางสรีระของสัตว์ทะเล   3(3-0-6) 
               (Physiological Ecology of Marine Animals) 
 330-572  การเพาะเลี้ยงสาหร่าย     3(2-3-4) 
               (Algal Culture) 
 330-573  เทคโนโลยีโพรโทพลาสต์    3(2-3-4) 
               (Protoplast Technology) 
 330-601  เซลล์และเซลล์วิทยาของพืช    4(3-3-6) 

              (Cells and Plant Cell Biology) 
2) คณะทรัพยากรธรรมชาติ จ านวน 8 รายวิชา คือ 

 510-501  เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงของพืชปลูก   3(2-3-4) 
  (Advanced Crop Biotechnology) 
 510-601  พันธุวิศวกรรมของพืชปลูก    3(2-3-4) 
               (Crop Genetic Engineering) 
 510-602  พันธุศาสตร์เชิงโมเลกุลของพืชปลูก   3(2-3-4) 
               (Crop Molecular Genetics) 
 515-503  การผลิตสุกรขั้นสูง     3(3-0-6) 
    (Advanced Swine Production) 
 515-507  เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสัตว์   3(2-3-4) 
               (Biotechnology for Animal Production) 
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 530-531  โรคสัตว์น้ าขั้นสูง     3(2-3-4) 
               (Advanced Aquatic Animal Diseases) 
 530-532  พยาธิวิทยาของกุ้ง     3(2-3-4) 
            (Shrimp Pathology) 
 530-534  พันธุศาสตร์ปริมาณเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ปลา  3(3-0-6) 
              (Quantitative Genetics for Fish Improvement) 

3) คณะเภสัชศาสตร์ จ านวน 4 รายวิชา คือ 
 570-661  การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชสมุนไพรขั้นสูง                             2(1-3-2) 

              (Advanced Medicinal Plants Tissue Culture)  
 570-562  การสกัดและตรวจเอกลักษณ์สารจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  2(1-3-2) 
   (Separation and Identification of Natural Products) 
 570-563   การตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ      2(1-3-2) 
    (Biological Activity Determination of Natural Products) 
 570-763   การก าหนดสูตรโครงสร้างทางเคมีของผลิตภัณฑ์ 3(3-0-6) 
    ธรรมชาติ 
    (Chemical Structure Determination of Natural Products) 

4) คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 รายวิชา คือ 
 830-500   มลพิษทางทะเล     3(2-3-4) 
    (Marine Pollution) 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
   นักศึกษาของภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกที่เปิดในหลักสูตรนี้ได้ โดยให้
เปนนไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

13.3 การบริหารจัดการ 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรส ารวจรายวิชาที่เปิดสอนโดยหลักสูตรอ่ืน/ภาควิชาอ่ืน ในแต่ละภาค

การศึกษาและประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบการสอนรายวิชาดังกล่าว ก่อนเปิดภาคการศึกษา  
2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามการด าเนินการเรียนการสอนตามหลักเกณฑ์และระเบียบต่างๆ 

ดาเนินงานภายใต้ระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ฯ ซึ่งเปนนไปตามมาตรฐาน
ก าหนดโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
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หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
1.1 ปรัชญา 

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  เน้นให้ผู้เรียนมีการวิจัยเชิงลึกเพื่อพัฒนา
องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อน าไปสู่นวัตกรรมที่เปนนประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศได้        
พร้อมทั้งเปนนผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม 

 

1.2 ความส าคัญ 
เทคโนโลยีชีวภาพมีรากฐานการพัฒนามาจากการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ โดยเฉพาะในยุค

อุตสาหกรรมที่ใช้จุลินทรีย์เปนนตัวกลางในการผลิตที่เรียกว่าจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม จนท าให้เกิดเปนนการ
ปฏิวัติทางอุตสาหกรรมชีวภาพอ่ืนๆ ตามมา การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพให้เกิดประโยชน์กับมนุษย์สูงสุด
จ าเปนนต้องมีความรู้ความเข้าใจในวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย และความสามารถในการด ารงชีวิต
อยู่ของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งถือเปนนรากฐานส าคัญในการค้นหาศักยภาพ
ใหม่ๆ เช่น เปนนแนวทางก่อให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติได้มากขึ้น 
สามารถควบคุมให้เกิดการประหยัดพลังงานได้ อ านวยประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สภาพแวดล้อมของโลก เปนนต้น 

โดยเทคโนโลยีชีวภาพภายในประเทศที่มีความส าคัญในการพัฒนาชีวิต ความเปนนอยู่ เศรษฐกิจและ
สังคม รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แบ่งได้ 3 ด้าน คือ ด้านการเกษตร ได้แก่ การปรับปรุงพันธุ์พืช-สัตว์ 
การพัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัยโรคในสัตว์ ด้านการแพทย์ ได้แก่ การพัฒนาชุดตรวจโรค การสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับโรคที่เปนนปัญหาส าคัญของประเทศ การวางแผนด้านสาธารณสุขของประเทศ  การพัฒนาวัคซีน
ต้นแบบส าหรับรักษาโรคเอดส์และภูมิแพ้อันเกิดจากการแพ้ไรฝุ่น เปนนต้น และด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
ได้แก่ การส่งเสริมให้โรงงานอาหารประเภทต่างๆ เพิ่มการลงทุนระบบการผลิตก๊าซชีวภาพ การใช้พลังงาน
ชีวภาพทั้งในรูปของเอทานอลและไบโอดีเซล  ในด้านสิ่งแวดล้อมมีการพัฒนานวัตกรรมหลายด้าน                
เช่น ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างของพลาสติกย่อยสลายได้ ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการบ าบัด
ของเสีย รวมทั้งการฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรม  

จากความส าคัญของเทคโนโลยีชีวภาพดังกล่าวข้างต้น ท าให้การศึกษาวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
จึงเปนนเร่ืองเร่งด่วนและจ าเปนนที่จะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการศึกษาวิจัย เพื่อให้ได้ข้ อมูล    
เชิงวิชาการที่จะเปนนประโยชน์ให้กับชุมชนและอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ดังนั้นภาควิชา
เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงจัดท าหลักสูตร
เทคโนโลยีชีวภาพและปรับปรุงให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสามา รถผลิตบัณฑิตสาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ ที่มีความสามารถในด้านการท างานวิจัยได้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้งานวิจัยที่มีคุณภาพ 
สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยหลักสูตรนี้มีความแตกต่างจากหลักสูตรอ่ืน 
คือเน้นงานวิจัยที่น าเอาโจทย์ปัญหาจากภาคอุตสาหกรรมที่ส าคัญในภาคใต้มาตั้งเปนนโจทย์วิจัย เพื่อให้เกิด
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ประโยชน์กับการพัฒนาชุมชนและอุตสาหกรรมในท้องถิ่นอย่างเปนนรูปธรรม ซึ่งจะรวมไปถึงการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน  

 

1.3 วัตถุประสงค์  
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปนี้ 
(1) เพื่อผลิตบุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพที่มีคุณธรรมและจริยธรรม 
(2) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรอบรู้ ความเข้าใจในทฤษฎีอย่างลึกซึ้ง และความสามารถในการ 
 ท าวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
(3) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคนิคการวิจัยระดับสูง ทางด้าน

เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(4) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในกลุ่ม 
 ได้อย่างเหมาะสม และมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง 
(5)  เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ผลของการวิจัย และ

พัฒนาการใหม่ ๆ รวมทั้งมีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อถึงผลการศึกษา
ค้นคว้าและการวิจัยระดับสากล 

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
   คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในรอบการศึกษา (1 ปี) 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์  

ม า ต ร ฐ า น ข อ ง  ส ก อ .  แ ล ะ
มาตรฐานวิชาชีพ 

1. ติดตามการปรับปรุงหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 
2. ประชุม/ สัมมนาผู้ รั บผิ ดชอบหลักสูตร  
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
3. ติดตามความก้าวหน้าขององค์ความรู้ใน
วิชาชีพ 

 
4. ติดตามความคาดหวังของสังคมต่อ 
    ผู้ประกอบวิชาชีพ 

1. รายงานการประเมินหลักสูตรและ
เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 

2. ผลสรุปและผลการประเมินการ
ประชุมสัมมนา 

3. รายวิชาในหลักสูตรที่ปรับปรุงให้
สอดคล้องกับความก้าวหน้าของ
องค์ความรู้ในวิชาชีพ 

4. ผลสรุปจากการสอบถามความ
ค า ด ห วั ง ข อ ง ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร
บัณฑิตศึกษา 

2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
เน้นการเรียนให้ผู้ เ รียนสืบหา
ความรู้และสร้างความรู้ 

1. เพิ่มพูนทักษะอาจารย์ในการจัดการเรียน   
การสอนที่ เน้นการเรียนให้ผู้ เรียนสืบหา
ความรู้และสร้างความรู้ 

2. จัดท าโครงการเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษา เพื่อรับการเรียนการสอนที่เน้นการ
เรียนให้ผู้เรียนสืบหาความรู้และสร้างความรู้ 

1. จ านวนโครงการเพิ่มพูนทักษะ 
อาจารย์และโครงการเตรียมความ
พร้อมให้กับนักศึกษา 

2. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมการ
เพิ่มพูนทักษะ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

 3. ประชุมอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ เพื่อ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

4. ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
การประเมินผลที่เน้นพัฒนาการของผู้เรียน
ในแผนการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา 

5. ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน      
ที่เน้นผู้เรียนเปนนส าคัญ 

6. พัฒนาสารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

3. รายงานการประชุมภาควิชาอย่าง
 น้อยเดือนละ 1 ครั้ง  
4. ผลการประเมินประสิทธิภาพ     

การเรียนการสอนที่เน้นการเรียน
ให้ผู้เรียนสืบหาความรู้และสร้าง
ความรู้ 

5. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการ
เรียนการสอนที่เน้นการเรียนให้
ผู้ เรียนสืบหาความรู้และสร้าง
ความรู้ 

6. จ านวนรายวิชาที่ก าหนดกิจกรรม
การสืบหาความรู้และสร้างความรู้ 

7. จ านวนรายวิชาที่ใช้การประเมนิผล
ที่เนน้พัฒนาการของผู้เรียน 

8. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
สารสนเทศที่สนบัสนุนการสืบหา
ความรู้และสร้างความรู้ 

3. ส่งเสริมการจัดการเรียนรูเ้พื่อให้
บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้   
ทุกด้านและปรบัปรุงวิธีการวัด
และวิธีการประเมินผล 

1. พัฒนาทักษะอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้และ
การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งทักษะการปฏิบัติทาง
วิชาชีพ  

2. เพิ่มพูนทักษะอาจารย์เกี่ยวกับวิธีการวัดและ
ประเมินผล 

3. ก าหนดเกณฑ์ในการวัดและประเมินแต่ละ
รายวิชา 

4. ติดตามประเมินทักษะอาจารย์ในการจัดการ
เรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละ
ด้าน 

5. ก าหนดให้มีคณะกรรมการวิเคราะห์ข้อสอบ
ในทุกรายวิชาและทุกครั้งที่สอบ 

1. จ านวนโครงการเพิ่มพูนทักษะ 
อาจารย ์

2. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมการ
เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนรู้
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้และ
ทักษะ เกี่ ยวกับ วิ ธีการ วัดและ
ประเมินผล 

3. เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
4. จ านวนรายวิชาที่ใช้วิธีการวัดและ

ประเมินผลตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
5. ความพึ งพอใจของผู้ เ รี ยนต่อ

ระบบการวัดและประเมินผล 
6. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ

จัดการเรียนรู้  ตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้แต่ละด้าน 

7. รายงานผลการวิเคราะห์ข้อสอบ 
8. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการ

จัดการเรียนรู้ของอาจารย์ 
9. ผลการประเมินนักศึกษาในแต่ละ

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ   

จัดการศึกษาระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์ และมีข้อก าหนดต่างๆ เปนนไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ฉ) 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
ไม่มี 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   
ไม่มี 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน   

วิชาภาคทฤษฎี เรียนวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00-16.30 น. 
วิชาภาคปฏิบัติ เรียนวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00-16.30 น. 
ภาคต้น  เดือนมิถุนายน – กันยายน 
ภาคปลาย เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์ 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
    2.2.1 แบบ 1  

     1)  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
   เปนนผูท้ี่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและ
   ได้รับเกียรตินิยม 
         2)  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
  เปนนผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและ
  ได้รับเกียรตินิยม             

3)  คุณสมบัติที่นอกเหนือจากข้อ 1) และ 2) ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
  และให้เปนนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
    2.2.2 แบบ 2  
  1) ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
   เปนนผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพหรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง    
และมีประสบการณ์ในการวิจัยหรือมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือผลงานวิจัยอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรให้ความเห็นชอบ 

        2) ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 เปนนผูท้ี่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพหรือ 

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง     
โดยได้รับเกียรตินิยม  



  12 

3)  คุณสมบัติที่นอกเหนือจากข้อ 1) และ 2) ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
  และให้เปนนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

1) ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะด้านชีวเคมี จุลชีววิทยา วิศวกรรม ไม่เพียงพอที่จะเรียน
ในสาขาวิชาชีพ 

2) นักศึกษาที่ ไม่ได้ส า เ ร็จการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพขาดความรู้พื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ 

3) ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษต่ า 
4) ขาดหลักการคิด วิเคราะห์ และประมวลผล  

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณารายวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะด้านชีวเคมี       

จุลชีววิทยา วิศวกรรม และก าหนดให้นักศึกษาลงเรียนรายวิชาพื้นฐานที่จ าเปนนเพิ่มเติม โดย            
ไม่นับหน่วยกิต หากนักศึกษายังไม่เคยลงเรียนรายวิชานั้นหรือมีผลการเรียนต่ ากว่าระดับ B  

2) จัดให้มีกิจกรรมการอ่านบทความทางวิชาการที่เปนนภาษาอังกฤษ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการน าเสนอข้อมูลเชิงวิชาการ เพื่อเพิ่มทักษะในการคิด วิเคราะห์ และประมวลผล ทั้งในรูปแบบ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   
นักศึกษา/ปีการศึกษา ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
ชั้นปีที่ 1 5 5 5 5 5 
ชั้นปีที่ 2 - 5 5 5 5 
ชั้นปีที่ 3 - - 5 5 5 
ชั้นปีที่ 4 - - - 5 5 
รวม 5 10 15 20 20 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา - - - 5 5 
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2.6 งบประมาณตามแผน 
 ใช้งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของคณะอุตสาหกรรมเกษตรและบัณฑิตวิทยาลัย     
ในการด าเนินการผลิตบัณฑิต  โดยมีการประมาณรายรับและรายจ่ายในการผลิตต่อคนต่อปี ดังนี้ 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 

หมวด เงิน 
ปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 
ก. งบด าเนินการ  
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 1,860,000 1,971,900 2,090,214 2,215,627 2,348,565 
2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  
    (ไม่รวม 3) 

280,000 588,000 898,800 1,209,880 1,330,868 

3. ทุนการศึกษา 0 0 0 0 0 
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0 

รวม (ก) 2,140,000 2,559,900 2,989,014 3,425,507 3,679,433 

ข. งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

รวม (ข) 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

รวม (ก) + (ข) 2,290,000 2,709,900 3,139,014 3,575,507 3,829,433 

จ านวนนักศึกษา  5 10 15 20 20 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 458,000 270,990 209,268 178,775 191,472 

 
 
 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 
 
 

2555 2556 2557 2558 2559 

ค่าบ ารุงการศึกษา 280,000 
 

560,000 
 

840,000 
 

1,120,000 
 

1,120,000 
 ค่าลงทะเบยีน 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 190,000 380,000 570,000 760,000 760,000 

รวมรายรับ 470,000 940,000 1,410,000 1,880,000 1,880,000 
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2.7 ระบบการศึกษา 
  แบบชั้นเรียน 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี) 
เปนนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตรปริญญาเอก   

หลักสูตรปริญญาเอกหลักสูตรนี้แบ่งเปนน 2  แบบคือ 
-  แบบ 1.1  และ 1.2 เปนนแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยการท าวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว   
   แต่อาจก าหนดให้เรียนเพิ่มเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพิ่มขึ้นได้         
   โดยไม่นับหน่วยกิต 
-  แบบ 2.1 และ 2.2  เปนนแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยและการเรียนรายวิชา ร่วมกับการท าวิทยานิพนธ์ 

 
 3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

  1)  แบบ 1.1 และ 2.1 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
  2)  แบบ 1.2 และ 2.2 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
 

 3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
หมวดวิชา แบบ 1 แบบ 2 

แบบ 1.1  แบบ 1.2 แบบ 2.1  แบบ 2.2 
หมวดวิชาบังคับ   - - 6 17 
หมวดวิชาเลือก     - - 6  7 
วิทยานิพนธ์ 48 72 36 48 

รวมไม่น้อยกว่า 48 72 48 72 
 

 3.1.3 รายวิชา  
  3.1.3.1  ส าหรับหลักสูตรแบบ 1.1  (ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท) 
    853-948  วิทยานิพนธ์     48(0-144-0) 
                 (Thesis) 
  3.1.3.2  ส าหรับหลักสูตรแบบ 1.2  (ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี) 
    853-972  วิทยานิพนธ์     72(0-216-0) 
                 (Thesis) 
  3.1.3.3  ส าหรับหลักสูตรแบบ 2.1  (ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท) 
   3.1.3.3.1   หมวดวิชาบังคับ  จ านวน    6    หน่วยกิต 
    853-621  เทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง  2(1-3-2) 
                 (Advanced Research Techniques in Biotechnology) 
    853-691  หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1   1(1-0-2) 
                 (Special Topics in Biotechnology I) 
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    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) 
   3.1.3.3.2 หมวดวิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า    6    หน่วยกิต 
   เลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกที่นักศึกษาต้องการเรียนเน้นหนัก และสามารถ

เลือกรายวิชาอื่นๆ ได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  กลุ่มวิชาเลือก 
   รายวิชาเลือกจากคณะวิทยาศาสตร์ 
    318-503  ชีวสารสนเทศ 1     2(2-1-3) 
                 (Bioinformatics I) 
    326-512  สรีรวิทยาของจุลินทรีย์    3(2-3-4) 
                 (Microbial Physiology) 
    326-513  พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์    3(2-3-4) 
                 (Microbial Genetics) 
    328-513  เทคนิคปฏิบัติการทางชีวเคมี    3(2-4-3) 
                 (Biochemical Laboratory Techniques) 
    328-613  เทคโนโลยีของโปรตีนและเอนไซม์   2(2-0-4) 
                 (Technology of Protein and Enzyme) 
    328-621  ชีวเคมีของพืช     3(3-0-6) 
                 (Plant Biochemistry) 
    330-527  นิเวศวิทยาทางสรีระของสัตว์ทะเล   3(3-0-6) 
                 (Physiological Ecology of Marine Animals) 
    330-572  การเพาะเลี้ยงสาหร่าย    3(2-3-4) 
                 (Algal Culture) 
    330-573  เทคโนโลยีโพรโทพลาสต์    3(2-3-4) 
                 (Protoplast Technology) 
    330-601  เซลล์และเซลล์วิทยาของพืช    4(3-3-6) 
                 (Cells and Plant Cell Biology) 
   รายวิชาเลือกจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
    510-501  เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงของพืชปลูก   3(2-3-4) 
                 (Advanced Crop Biotechnology) 
    510-601  พันธุวิศวกรรมของพืชปลูก    3(2-3-4) 
                 (Crop Genetic Engineering) 
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    510-602  พันธุศาสตร์เชิงโมเลกุลของพืชปลูก   3(2-3-4) 
                 (Crop Molecular Genetics) 

       515-503  การผลิตสุกรขั้นสูง      3(3-0-6) 
        (Advanced Swine Production) 

    515-507  เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสัตว์   3(2-3-4) 
                 (Biotechnology for Animal Production) 
    530-531  โรคสัตว์น้ าขั้นสูง     3(2-3-4) 
                 (Advanced Aquatic Animal Diseases) 
    530-532  พยาธิวิทยาของกุ้ง     3(2-3-4) 
                 (Shrimp Pathology) 
    530-534  พันธุศาสตร์ปริมาณเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ปลา  3(3-0-6) 
                 (Quantitative Genetics for Fish Improvement) 
   รายวิชาเลือกจากคณะเภสัชศาสตร์ 
    570-562  การสกัดและตรวจเอกลักษณ์สารจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  2(1-3-2) 
                 (Separation and Identification of Natural Products) 
   570-563   การตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ   2(1-3-2) 
      (Biological Activity Determination of Natural Products) 
    570-661  การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชสมุนไพรขั้นสูง 2(1-3-2) 
                 (Advanced Medicinal Plants Tissue Culture) 
   570-763   การก าหนดสูตรโครงสร้างทางเคมีของผลิตภัณฑ์ 3(3-0-6) 
      ธรรมชาติ 
      (Chemical Structure Determination of Natural Products) 
   รายวิชาเลือกจากคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
   830-500   มลพิษทางทะเล     3(2-3-4) 
      (Marine Pollution) 
   รายวิชาเลือกจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
       850-542  การวิเคราะห์อาหารขั้นสูง    3(2-3-4) 
                 (Advanced Food Analysis) 
    850-652  คุณสมบัติทางกายภาพและวิศวกรรมของอาหาร 3(3-0-6) 
             และวัสดุชีวภาพ 
                 (Physical and Engineering Properties of Food and Biomaterials) 
    850-653  ปรากฏการณ์ส่งผ่านในอาหารและวัสดุชีวภาพ 3(3-0-6) 
                 (Transport Phenomena of Food and Biomaterials) 
    851-515  เทคโนโลยีการแปรรูปพืชน้ า    3(2-3-4) 
                 (Aquatic Plant Processing Technology) 
    851-531  พิษวิทยาในสัตว์ทะเล    3(3-0-6) 
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                 (Marine Toxicology) 
    853-523  เมตาบอลิซึมของเซลล์    3(3-0-6) 
                 (Cell Metabolism) 
    853-531  อาหารหมักดั้งเดิม     3(3-0-6) 
                 (Traditional Fermented Foods) 
    853-532  เทคโนโลยีของยีสต์     3(3-0-6) 
                 (Yeast Technology) 
    853-534  เทคโนโลยีเอนไซม์     3(3-0-6) 
                 (Enzyme Technology) 

853-535 เทคโนโลยีการหมักขั้นสูง    3(3-0-6) 
                 (Advanced Fermentation Technology) 
    853-541  การใช้ประโยชน์และการบ าบัดวัสดุเศษเหลือ  3(3-0-6) 
       จากอุตสาหกรรมเกษตร 
                 (Waste Utilization and Treatment in Agro-Industry) 
    853-542  เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมขั้นสูง   3(3-0-6) 
                 (Advanced Environmental Technology) 
    853-543  การย่อยสลายและการก าจัดสารปนเปื้อนทางชีวภาพ 3(3-0-6) 
                 (Biodegradation and Bioremediation) 

    853-551  เทคโนโลยีของสาหร่าย    3(3-0-6) 
                 (Algal Technology) 
    853-552  เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเลขั้นสูง   3(3-0-6) 
                 (Advanced Marine Biotechnology) 
    853-561  เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร    3(3-0-6) 
                 (Food Biotechnology) 
    853-562  จุลชีววิทยาอาหารขั้นสูง    3(3-0-6) 
                 (Advanced Food Microbiology) 
    853-571  เทคโนโลยีวิศวกรรมพันธุศาสตร์   3(3-0-6) 
                 (Genetic Engineering Technology) 
    853-572  วิศวกรรมเมตาบอลิก    3(3-0-6) 
                 (Metabolic Engineering) 
    853-581  การประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ  3(3-0-6) 
                 (Entrepreneurship in Biotechnology) 

853-594    หัวข้อเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ   3(3-0-6) 
                 (Selected Topics in Biotechnology) 
    853-611  เคร่ืองมือไซเบอร์ในการท าวิจัย   1(1-0-2) 
                 (Cybertools for Research) 
    853-631  ตัวเร่งชีวภาพที่ถูกตรึง    3(3-0-6) 
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                 (Immobilized Biocatalysts) 
    853-661  สารออกฤทธิ์ชีวภาพในอาหาร   3(3-0-6) 
                 (Bioactive Compounds in Foods) 
    853-662  จุลชีววิทยาขั้นสูงของจุลินทรีย์ที่ก่อโรคในอาหาร 3(3-0-6) 
                 (Advanced Microbiology of Food-borne Pathogens) 
    853-663  เมตาบอลิซึมของจุลินทรีย์ในอาหาร   3(3-0-6) 
                 (Microbial Metabolism in Foods) 
    853-664  พิษวิทยาอาหาร     3(3-0-6) 
                 (Food Toxicology) 
    853-692  หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2   1(1-0-2) 
                 (Special Topics in Biotechnology II) 
    854-531  การออกแบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพ   3(3-0-6) 
                 (Bioreactor Design) 
    854-541  การวัดและระบบการควบคุมกระบวนการทางอาหาร 3(3-0-6) 
       และระบบชีวภาพ 
                 (Measurement and Process Control in Food and Biological System) 
    854-631  เทคโนโลยีกระบวนแยกและสกัดสาร   3(3-0-6) 
                 (Separation and Extraction Process Technology) 
    854-651  แบบจ าลองและการควบคุมกระบวนการชีวภาพ 3(3-0-6) 
                 (Bioprocess Modeling and Control) 
    854-551  แบบจ าลองในระบบชีวภาพ    3(3-0-6) 
                 (Modeling and Simulation in Biological System) 
    857-551  การตลาดทางอุตสาหกรรมเกษตร   3(3-0-6) 
                 (Marketing in Agro-Industry) 
 

 นอกจากรายวิชาที่ระบุในหลักสูตรนี้  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา อ่ืนๆ ที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือมหาวิทยาลัยอ่ืนๆได้โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

   3.1.3.3.3 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ จ านวน   36  หน่วยกิต 
    853-936  วิทยานิพนธ์     36(0-108-0) 
                 (Thesis) 
  3.1.3.4  ส าหรับหลักสูตรแบบ 2.2  (ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี) 
   3.1.3.4.1   หมวดวิชาบังคับ  จ านวน     17    หน่วยกิต 
   - วิชาบังคับทั่วไป   จ านวน    14    หน่วยกิต 
    853-521  เทคโนโลยีชีวภาพ     4(4-0-8) 
                 (Biotechnology) 
    853-524  เทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ   3(1-6-2) 
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                 (Research Techniques in Biotechnology) 
    853-621  เทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง  2(1-3-2) 
                 (Advanced Research Techniques in Biotechnology) 
    853-691  หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1   1(1-0-2) 
                 (Special Topics in Biotechnology I) 
    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) 
   - วิชาบังคับตามกลุ่มวิชา  จ านวน     3    หน่วยกิต 
      เรียนรายวิชาบังคับในแต่ละกลุ่มวิชาจ านวน  3  หน่วยกิต  ตามหัวข้อ 

วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดังนี้  
    กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม 
   853-542  เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมขั้นสูง   3(3-0-6) 
     (Advanced Environmental  Biotechnology) 
    กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอาหารและเทคโนโลยีเอนไซม์ 
   853-534  เทคโนโลยีเอนไซม์     3(3-0-6) 
     (Enzyme Technology)   หรือ 
   853-561 เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร    3(3-0-6) 
     (Food Biotechnology)  
    กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล 
   853-552  เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเลขั้นสูง   3(3-0-6) 
     (Advanced Marine  Biotechnology) 
    กลุ่มวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
   854-511  วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพขั้นสูง   3(3-0-6) 
     (Advanced Bioprocess Engineering) 
    กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืชหรือสัตว์ 
   330-575  การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชยืนต้น     3(2-3-4) 
     (Tissue Culture of Woody Species)   หรือ 
   330-576  การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อไม้ดอกไม้ประดับและพืชผัก   3(2-3-4) 
     (Tissue Culture of Ornamentals and Vegetables)   หรือ 
   515-503  เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสัตว์   3(2-3-4) 
     (Biotechnology for Animal Production) 
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   3.1.3.4.2   หมวดวิชาเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า     7    หน่วยกิต 
   เลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกที่นักศึกษาต้องการเรียนเน้นหนัก ดังรายวิชา

เลือกที่ระบุในข้อ 3.1.3.3.2 และสามารถเลือกรายวิชาอ่ืนๆ ได้โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร  ซึ่งนอกจากรายวิชาที่ระบุในหลักสูตรนี้  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนๆ ที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ได้โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

   3.1.3.4.3   หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ จ านวน     48    หน่วยกิต 
    853-948  วิทยานิพนธ์     48(0-144-0) 
                 (Thesis) 

3.1.4    ค าอธิบายความหมายรหัสและหน่วยกิต 
   3.1.4.1  ความหมายของรหัสวิชา 
  รหัสวิชา   หมายถึง  หมายเลขประจ ารายวิชานั้นๆ ประกอบด้วยตัวเลข 6 ตัว โดยที่เลขแต่ละ
ตัว  มีความหมายดังนี้ 
  - เลข 3 ตัวแรก เปนนรหัสประจ าสาขาวิชา    แสดงถึงภาควิชาผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษา
รายวิชานั้นๆ   
  เช่น   853-***   คือ รายวิชาที่เปิดสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
   854-***  คือ รายวิชาที่เปิดสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนชีวภาพ 
ส าหรับรายวิชาที่ไม่ใช่วิทยานิพนธ์ 
  -   เลขตัวที่  4 หมายถึง  รหัสประจ าระดับการศึกษา 
           เลข 5 หมายถึง  วิชาในระดับปริญญาโท 
           เลข 6 หมายถึง  วิชาในระดับปริญญาเอก  
    -    เลขตัวที่  5  หมายถึงกลุ่มวิชา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
              วิชาที่เน้นทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
    กลุ่มที่ 1  พื้นฐานทั่วไป 

   กลุ่มที่ 2  พื้นฐานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
    กลุ่มที่ 3  เทคโนโลยีการหมักและเอนไซม์ 
    กลุ่มที่ 4  เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม 
    กลุ่มที่ 5  เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล 

   กลุ่มที่ 6  เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร 
    กลุ่มที่ 7  วิศวกรรมพันธุศาสตร์ 
    กลุ่มที่ 8  การจัดการและธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ 

กลุ่มที่ 9  สัมมนา และหัวข้อพิเศษ 
  วิชาที่เน้นด้านวิศวกรรมกระบวนการ 

    กลุ่มที่ 1  พื้นฐานทั่วไป 
    กลุ่มที่ 2  Upstream process 
    กลุ่มที่ 3  Downstream process 
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   กลุ่มที่ 4  เคร่ืองมือและการควบคุม  
กลุ่มที่ 5 แบบจ าลอง การจ าลองสถานการณ์ และการหาผลเลิศ 

    -    เลขตัวที่  6  หมายถึง  ล าดับรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 
ส าหรับรายวิชาวิทยานิพนธ์ 

  -   เลขตัวที่  4 หมายถึง  รหัสประจ าระดับการศึกษา 
               เลข 8  หมายถึง  วิชาในระดับปริญญาโท 
               เลข 9  หมายถึง  วิชาในระดับปริญญาเอก 
  -  เลขตัวที่ 5-6  หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตร 

เช่น  836  คือ วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ตาม                                  
หลักสูตร คือ  36 หน่วยกิต 

 
 
 

        3.1.5 แผนการศึกษา 
   3.1.5.1   ส าหรับนักศึกษาท่ีศึกษาในหลักสูตรแบบ  1 

ปีท่ี ภาคการ 
ศึกษาที่ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  (แบบ 
1.1) 

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  (แบบ 
1.2) 

1 1 853-948 วิทยานิพนธ์            8 หน่วยกิต 853-972 วิทยานิพนธ์            9 หน่วยกิต 
2 853-948 วิทยานิพนธ์            8 หน่วยกิต 

853-696 สัมมนา 1                
853-972 วิทยานิพนธ์            9 หน่วยกิต 
853-696 สัมมนา 1                

                                   รวม                        16 หน่วยกิต      รวม                        18 หน่วยกิต 
2 1 853-948 วิทยานิพนธ์             8 หน่วยกิต 853-972 วิทยานิพนธ์            9 หน่วยกิต 

2 853-948 วิทยานิพนธ์            8 หน่วยกิต 
853-697 สัมมนา 2                

853-972 วิทยานิพนธ์            9 หน่วยกิต 
853-697 สัมมนา 2                

                       รวม                       16 หน่วยกิต     รวม                       18 หน่วยกิต 
3 1 853-948 วิทยานิพนธ์            8 หน่วยกิต 853-972 วิทยานิพนธ์            9 หน่วยกิต 

2 853-948 วิทยานิพนธ์            8 หน่วยกิต 
853-698 สัมมนา 3                

853-972 วิทยานิพนธ์            9 หน่วยกิต 
853-698 สัมมนา 3                

                       รวม                        16 หน่วยกิต     รวม                       18 หน่วยกิต 
4 1 - 853-972 วิทยานิพนธ์            9 หน่วยกิต 

2 - 853-972 วิทยานิพนธ์            9 หน่วยกิต 
     รวม                       18 หน่วยกิต 

รวมตลอดหลักสูตร                 48 หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร          72 หน่วยกิต 
หมายเหตุ วิชา 853-696 สัมมนา 1, 853-697 สัมมนา 2, 853-698 สัมมนา 3 ไม่นับหน่วยกิต             
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3.1.5.2   ส าหรับนักศึกษาท่ีศึกษาในหลักสูตรแบบ  2 

ปีท่ี ภาคการ 
ศึกษาที่ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  (แบบ 
2.1) 

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   
(แบบ 2.2) 

1 1 853-691 หัวข้อพิเศษทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ 1             1 หน่วยกิต 
วิชาบังคับตามกลุ่มวิชา         3 หน่วยกิต 
วิชาเลือก/และหรือวิทยานิพนธ์                  
                                             6 หน่วยกิต 

853-521 เทคโนโลยีชีวภาพ    4 หน่วยกิต 
853-524 เทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ                  
3 หน่วยกิต 
วิชาบังคับตามกลุ่มวิชา           3 หน่วยกิต             
วิชาเลือก                                 3 หน่วยกิต 

รวม                      10 หน่วยกิต รวม                                       13 หน่วยกิต 
2 853-621 เทคนิควิจัยทาง

เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง      2 หน่วยกิต 
วิชาเลือก/และหรือวิทยานิพนธ์                  
                                             6 หน่วยกิต 
853-696 สัมมนา 1               1 หน่วยกิต 

853-621 เทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ขั้นสูง         2 หน่วยกิต 
วิชาเลือก                       4 หน่วยกิต 
853-948 วิทยานิพนธ์              3 หน่วยกิต 
853-696 สัมมนา 1                  1 หน่วยกิต 

รวม                        9 หน่วยกิต รวม                                       10 หน่วยกิต 
2 1 853-936 วิทยานิพนธ์           7 หน่วยกิต 853-691 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1                  

                                                     1 หน่วยกิต 

 853-948 วิทยานิพนธ์              8 หน่วยกิต 
รวม                        7 หน่วยกิต รวม                                         9 หน่วยกิต 

2 853-697 สัมมนา 2                1 หน่วยกิต 853-697 สัมมนา 2                  1 หน่วยกิต 
853-936 วิทยานิพนธ์            7 หน่วยกิต 853-948 วิทยานิพนธ์              8 หน่วยกิต 
รวม                        8 หน่วยกิต รวม                                         9 หน่วยกิต 

3 1 853-936 วิทยานิพนธ์            7 หน่วยกิต 853-948 วิทยานิพนธ์              8 หน่วยกิต 
รวม                        7 หน่วยกิต รวม                                         8 หน่วยกิต 

2 853-698 สัมมนา 3                1 หน่วยกิต 853-698 สัมมนา 3                  1 หน่วยกิต 
853-936 วิทยานิพนธ์            6 หน่วยกิต 853-948 วิทยานิพนธ์              8 หน่วยกิต 
รวม                        7 หน่วยกิต รวม                                         9 หน่วยกิต 

4 1 - 853-948 วิทยานิพนธ์              8 หน่วยกิต 
 รวม                                         8 หน่วยกิต 

2 - 853-699 สัมมนา 4                  1 หน่วยกิต 
 853-948 วิทยานิพนธ์              5 หน่วยกิต 
 รวม                                         6 หน่วยกิต 

  รวมตลอดหลักสูตร   48 หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร              72 หน่วยกิต 

3.1.6 ค าอธิบายรายวิชา 
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   อยู่ในภาคผนวก ก 
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล 
เลขประจ าตัว 

บัตร
ประชาชน 

ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา ระดับ ตรี-โท-เอก(สาขา), สถาบันที่
ส าเร็จการศึกษา, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงาน
สอน 

1. นางสาวทิพรัตน์ 
 หงภัทรคีรี 

3-9299- 
00400-956 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร),  
        ม.สงขลานครินทร์, 2527   
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ),  
        ม.สงขลานครินทร์, 2535 
Ph.D. (Food Science),  
 U. of Wisconsin-Madison, U.S.A., 2543 

ภาคผนวก จ 

2. นางปิยะรัตน์ 
 บุญแสวง 

3-7499- 
00432-132 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วท.บ.(เทคโนโลยีทางอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ), 
 จุฬาลงกรณ์ฯ, 2534 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ),  
 จุฬาลงกรณ์ฯ,  2537 
Ph.D. (Chemical Engineering),  
 Texas A&M U., U.S.A., 2545 

ภาคผนวก จ 

3.  นายอภิชาติ      
 อู๋ไพจิตร 

3-7306- 
00919-798 

อาจารย์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์),  
 ม. เกษตรศาสตร์, 2534 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ),  
 ม. มหิดล, 2540 
Dr.techn. (Technical Chemistry), 
      Graz U. of Technology, Austria, 2546 

ภาคผนวก จ 

4. นายอรัญ  
 หันพงศ์กิตติกูล 

5-9098-
99021-477 

รอง
ศาสตราจารย์ 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์การอาหาร),    
        ม.เกษตรศาสตร์, 2512 
วท.ม. (จุลชีววิทยา),  
 ม.เกษตรศาสตร์, 2518 
Ph.D. (Biotechnology), U. of New South Wales, 

Australia, 2527 

ภาคผนวก จ 

5.  นายวิริยะ  
 ดวงสุวรรณ 

3-9001-
00161-151 

อาจารย์ วศ.บ. (เคร่ืองกล),  
 ม. สงขลานครินทร์, 2537 
วศ.ม. (เคร่ืองกล),  
 ม. สงขลานครินทร์, 2544 
Ph.D. (Chemical and Process Engineering),  

 U. of Surrey, U.K., 2553 

ภาคผนวก จ 

นอกจากนี้จะเชิญอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ที่มีประสบการณ์ในการสอนระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อร่วมสอน  
 

4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)  
ไม่มี 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
นักศึกษาทุกคนต้องมีหัวข้องานวิจัยของตนเอง  โดยเปนนการค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่น่าสนใจใน           

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพภายใต้การดูแลและให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา มีขอบเขตการท างานที่ชัดเจน          
และมีการรายงานความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษา การเขียนวิทยานิพนธ์ตามรูปแบบที่ก าหนด การน าเสนอ
ผลงานต่อที่ประชุมวิชาการและทดสอบความรู้ด้วยปากเปล่าต่อคณะกรรมการสอบ 
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

เปนนโครงการวิจัยเชิงลึกในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่  มีการเขียนวิทยานิพนธ์
ตามรูปแบบที่ก าหนด การน าเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการและทดสอบความรู้ด้วยปากเปล่า                  
ต่อคณะกรรมการสอบ 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1)  สามารถวางแผน ก าหนดกรอบแนวคิด และวิธีด าเนินงานในการท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์หรือ
โครงการทางวิชาการอย่างเปนนระบบได้ด้วยตนเอง 

2)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆ                 
ที่เกี่ยวข้อง มีการสืบค้นข้อมูลอย่างเปนนระบบ 

3)  สามารถด าเนินงานวิจัยอย่างสร้างสรรค์ด้วยตนเอง โดยใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ         
ดุลยพินิจ เทคนิควิจัยหรือเทคนิคค านวณ และการวิเคราะห์ เพื่อหาข้อสรุปที่สมบูรณ์ที่ขยาย        
องค์ความรู้เดิมหรือแนวทางปฏิบัติได้อย่างมีนัยส าคัญ 

4)  สามารถสื่อสารผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้การสื่อสารด้วยปากเปล่าและการเขียน รวมทั้ง
สามารถน าเสนอรายงานแบบเปนนทางการได้ดี 

5.3 ช่วงเวลา  
ภาคการศึกษาปกติ 

5.4  จ านวนหนว่ยกิต     
  แบบ 1.1 และ 2.1  จ านวน 48 หน่วยกิต 
  แบบ 1.2 และ 2.2 จ านวน 72 หน่วยกิต 

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

เรียนรายวิชาตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกจนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย 
5.6 กระบวนการประเมินผล  

1)  นักศึกษาทุกคนต้องมีการน าเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ภาคการศึกษาละคร้ัง         
ตลอดระยะเวลาการท าวิทยานิพนธ์ 

2)  ต้องน าเสนอและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

3)  ต้องส่งรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก าหนด 
4)  ข้อก าหนดอ่ืนๆ ให้เปนนไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล  

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. มีความสามารถในการพัฒนาและสร้าง

องค์ความรู้ระดับสูง ด้านเทคโนโลยี 
ชีวภาพและสามารถประยุกต์ใช้เพื่อ
แก้ปัญหาและพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
และมีภาวะเปนนผู้น าทางวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. มีความสามารถด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 
 
3. มีความสามารถด้านการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษทางวิชาการเชิงลึกใน
ระดับสากล 

 
 
 
 
4. มีจิตวิญญาณของการถือประโยชน์ของ

เพื่อนมนุษย์เปนนกิจที่หนึ่ง 

1. น าปัญหาจากภาคอุตสาหกรรมมาเปนนโจทย์วิจัยในการท า
วิทยานิพนธ์ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ 

2. จั ด อ บ ร ม เ พื่ อ พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ก า ร ท า วิ จั ย ขั้ น สู ง ด้ า น
 เทคโนโลยีชีวภาพ 
3. จัดกิจกรรมสัมมนาในรายวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และ

เทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  
4. จัดกิจกรรมให้นักศึกษาน าเสนอข้อมูลเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ

เทคโนโลยีชีวภาพเชิงลึก เพื่อเพิ่มทักษะในการคิด วิเคราะห์   
และประมวลผล 

5. จัดกิจกรรมในรายวิชาให้นักศึกษาได้ไปดูงานนอกสถานที่และ
น า เสนอแนวทางในการน า เทคโนโลยีชีวภาพไปใช้ เกิด
ประโยชน์กับภาคอุตสาหกรรม  

6. จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาในภาคอุตสาหกรรม 
1. จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น 

การสืบค้นองค์ความรู้จากฐานข้อมูลต่างๆ    
2. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ

คณะ/มหาวิทยาลัย 
1. ใช้สื่อการเรียนการสอนที่เปนนภาษาอังกฤษและมีการสอนเปนน
ภาษาอังกฤษในบางวิชา 

2. จัดกิจกรรมทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนที่ส่งเสริมการ 
ใช้ภาษาอังกฤษ 

3. ร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคณะ/มหาวิทยาลัย 
4. สนับสนุนให้นักศึกษามีประสบการณ์น าเสนอผลงานใน 
ที่ประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ  

1. จัดกิจกรรมในรายวิชาที่น าเอาปัญหาของชุมชนมาตั้งเปนนโจทย์
วิจัยเพื่อแก้ปัญหาให้กับชุมชน โดยเน้นการถือประโยชน์ของ
เพื่อนมนุษย์เปนนกิจที่หนึ่ง 

2. สนับสนุนการร่วมโครงการในวันถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เปนนกิจที่หนึ่งของคณะ/มหาวิทยาลัย 

3. สอดแทรกจิตส านึกของการถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เปนน
กิจที่หนึ่งในการเรียนการสอนและการท ากิจกรรมของนักศึกษา 

4. สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) มีวินัย ตรงต่อเวลา และซื่อสัตย์สุจริต  
2) มีสัมมาคารวะ ให้เกียรติ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
3) เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อ

สังคม 
4) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย เน้นการเข้าชั้นเรียน 

ตรงเวลาและการแต่งกายสุภาพ 
2) มอบหมายให้นักศึกษาท างานเปนนกลุ่ม ฝึกการเปนนผู้น า สมาชิกกลุ่ม ฝึกความรับผิดชอบ 
3) อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ให้นักศึกษาเคารพกฎระเบียบ มีความรับผิดชอบ

ต่อสังคม 
4) จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังจิตวิญญาณในการถือประโยชน์สังคมเปนนที่ตั้ง 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย  

การแต่งกาย 
2) การแสดงออกของนักศึกษาเมื่อมีการท างานเปนนกลุ่ม 
3) ความเคารพต่อกฎ ระเบียบ และการรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
4) การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

2.2 ความรู ้  
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เปนนระบบ 
เปนนสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก 

2) รู้และเข้าใจหลักการและทฤษฎีพื้นฐานด้านเทคโนโลยีชีวภาพอย่างลึกซึ้ง และสามารถน าไป
ประยุกต์ได้ในการวางแผนและแก้ปัญหาในกิจกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 

3) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4) สามารถใช้ความรู้ความสามารถในสาขาวิชาไปประยุกต์ในการท าวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างองค์
ความรู้ใหม่ 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) เน้นการเรียนการสอนที่เปนน active learning ฝึกให้นักศึกษารู้จักค้นคว้าข้อมูลและแลกเปลี่ยน

ความรู ้



  27 

2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงและน าเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาของ
ภาคอุตสาหกรรม 

3) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ตรง 
4) จัดกิจกรรมฝึกให้นักศึกษารู้จ้กค้นคว้าข้อมูลและน าเสนอวิทยาการใหม่ๆ เพื่อน ามาแก้ปัญหา 

ในการท าวิจัยขั้นสูงและสร้างเปนนองค์ความรู้ใหม่ 
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติงานของนักศึกษาในด้านต่างๆ คือ 
1) การสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ/ปากเปล่า 
2) การเขียนรายงาน/การน าเสนอ 
3) การสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ/ปากเปล่า 
4) การเขยีนรายงาน/การน าเสนอ 

2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

1) มีทักษะในการประมวลความคิดอย่างเปนนระบบ และรวดเร็ว 
2) มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศ แนวคิด

และหลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อสรุปที่ได้ในการแก้ไขปัญหาหรือ
งานอื่นๆ  

3) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์  และมีความ
เปนนไปได้สูง โดยค านึงถึงความรู้ทางทฤษฎีที่เกี ่ยวข้อง ประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ และ
ผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจนั้น 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝึกทักษะการคิดระดับสูง ทั้งในระดับบุคคลและกลุ่ม  
2) จัดกิจกรรมสัมมนาให้นักศึกษาน าเสนอหน้าชั้นเรียนและเขียนรายงาน 
3) จัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
1) การสอบข้อเขียน/ปากเปล่า และการเขียนรายงาน/การน าเสนอ 
2) การเขียนรายงาน/การน าเสนอ 
3) การน าเสนอ 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบของตน และรับผิดชอบในการกระท าของตน มีความรับผิดชอบ
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม 

2) สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
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2.4.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
1) สอดแทรกเร่ืองความรับผิดชอบ การเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร 
2) สอดแทรกเร่ืองการมีมนุษยสัมพันธ์ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการท างานเปนนกลุ่ม 

และงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย/การน าเสนอผลงานเปนนกลุ่ม 
2) ประเมินเรื่องความมีมนุษยสัมพันธ์โดยผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้น 

2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สามารถระบุและน าเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์ แปล
ความหมาย และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ และเปนนสากล 

2) สามารถสื่อสารทั้งการพูดและการเขียนระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกโดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สอดแทรกเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในรายวิชา จากแหล่งข้อมูลระดับสากล 
2) จัดการเรียนการสอนที่มีการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน ที่เปนนภาษาอังกฤษ ในระหว่าง

ผู้เรียน ผู้สอน และผู้เกี่ยวข้อง  อื่น ๆ 
3) มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้ารวบรวมความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

นวัตกรรม และสถานการณ์โลกของรายวิชานั้น ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเมินจาก 
1) การน าเสนอ/การเขียนรายงาน 
2) การประเมินการน าเสนอโดยผู้สอนและผู้ร่วมเรียน/การเขียนรายงาน 
3) การน าเสนอ/การเขียนรายงาน 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา   
(Curriculum Mapping)   

ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
คุณธรรม จริยธรรม (ตามข้อ 2.1.1) 

1)  มีวินัย ตรงต่อเวลา และซื่อสัตย์สุจริต  
2)  มีสัมมาคารวะ ให้เกียรต ิและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
3)  เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
4)  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

ความรู ้(ตามข้อ 2.2.1) 
1) มีความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เปนน

ระบบ เปนนสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก 
2) รู้และเข้าใจหลักการและทฤษฎีพื้นฐานด้านเทคโนโลยีชีวภาพอย่างลึกซึ้ง และสามารถน าไป

ประยุกต์ได้ในการวางแผนและแก้ปัญหาในกิจกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
3) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
4) สามารถใช้ความรู้ความสามารถในสาขาวิชาไปประยุกต์ในการท าวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างองค์

ความรู้ใหม่ 
ทักษะทางปัญญา (ตามข้อ 2.3.1) 

1) มีทักษะในการประมวลความคิดอย่างเปนนระบบ และรวดเร็ว 
2) มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศ แนวคิด

และหลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อสรุปที่ได้ในการแก้ไขปัญหาหรือ
งานอื่นๆ  

3) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์  และมีความ
เปนนไปได้สูง โดยค านึงถึงความรู้ทางทฤษฎีที ่เกี ่ยวข้อง  ประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ          
และผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจนั้น 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (ตามข้อ 2.4.1) 
1) ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบของตน และรับผิดชอบในการกระท าของตน มีความรับผิดชอบ

ต่องานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม 
2) สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผูร่้วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ตามข้อ 2.5.1) 

1) สามารถระบุและน าเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์  
แปลความหมาย และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ และเปนนสากล 

2) สามารถสื่อสารทั้งการพูดและการเขียนระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกโดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ความรับผิดชอบหลัก  ○ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 
853- 521 เทคโนโลยีชีวภาพ   ○    ○ ○  ○    ○   
853-524 เทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ    ○   ○ ○   ○     ○ 

853-611  เครื่องมือไซเบอร์ในการท าวิจัย    ○   ○ ○   ○     ○ 

853-621 เทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง 
   ○   ○ ○   ○     ○ 

853-691 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 
      ○ ○   ○     ○ 

853-692 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 
      ○ ○   ○     ○ 

853-696 สัมมนา 1 
      ○ ○   ○     ○ 

853-697 สัมมนา 2 
                

853-698 สัมมนา 3  
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 
853-699 สัมมนา 4    

                

853-534 เทคโนโลยีเอนไซม์   ○ ○   ○ ○   ○   ○  ○ 

853-542  เทคโนโลยีชีวภาพส่ิงแวดล้อมขั้นสูง    ○ ○   ○       ○ ○  
853-552 เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเลขั้นสงู    ○ ○   ○       ○ ○  
853-561 เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร  ○ ○    ○ ○ ○ ○  ○  ○  ○ 

854-511 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพขั้นสูง   ○ ○   ○ ○     ○  ○  
853-523 เมตาบอลิซึมของเซลล ์   ○    ○ ○      ○   
853-531 อาหารหมักดั้งเดิม   ○ ○   ○ ○ ○  ○   ○  ○ 

853-532 เทคโนโลยีของยีสต ์  ○ ○    ○ ○ ○ ○  ○  ○  ○ 

853-535  เทคโนโลยีการหมักขัน้สูง  ○ ○ ○   ○       ○ ○  
853-541 การใช้ประโยชน์และการบ าบดัวัสดุเศษเหลือ

 จากอุตสาหกรรมเกษตร   ○ ○ ○   ○      ○ ○ ○  



  32 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 
853-543 การย่อยสลายและการก าจัดสารปนเปื้อนทาง

 ชีวภาพ  ○ ○    ○ ○  ○    ○   

853-551 เทคโนโลยีของสาหร่าย   ○    ○ ○ ○     ○   
853-562 จุลชีววิทยาอาหารขั้นสูง  ○ ○    ○  ○ ○    ○  ○ 

853-571 เทคโนโลยีวิศวกรรมพันธุศาสตร ์  ○ ○    ○  ○     ○ ○  
853-572 วิศวกรรมเมตาบอลิก  ○ ○ ○   ○ ○     ○  ○  
853-581 การประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ  ○ ○ ○   ○   ○    ○  ○ 

853-594  หัวข้อเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ                 
853-631 ตัวเร่งชีวภาพที่ถูกตรึง    ○    ○ ○      ○   
853-661  สารออกฤทธิ์ชีวภาพในอาหาร   ○ ○    ○ ○ ○ ○  ○  ○  ○ 

853-662  จุลชีววิทยาขั้นสูงของจุลินทรีย์ทีก่่อโรคใน
 อาหาร  ○ ○    ○ ○ ○ ○  ○  ○  ○ 

853-663  เมตาบอลิซึมของจุลินทรีย์ในอาหาร   ○ ○    ○ ○ ○ ○  ○  ○  ○ 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 
853-664  พิษวิทยาอาหาร  ○ ○    ○ ○ ○ ○  ○  ○  ○ 

854-531   การออกแบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพ   ○ ○   ○ ○     ○  ○  
854-541   การวัดและระบบการควบคุมกระบวนการทาง
อาหารและระบบชีวภาพ   ○ ○   ○ ○     ○  ○  

854-551   แบบจ าลองในระบบชีวภาพ   ○ ○   ○ ○     ○  ○  
854-631   เทคโนโลยีกระบวนการแยกและสกัดสาร   ○ ○   ○ ○     ○  ○  
854-651   แบบจ าลองและการควบคุมกระบวนการ

 ชีวภาพ   ○ ○   ○ ○     ○  ○  

857-551  การตลาดทางอุตสาหกรรมเกษตร  ○ ○ ○   ○   ○    ○  ○ 

853-936   วิทยานิพนธ์                 
853-948   วิทยานิพนธ์                 
853-972   วิทยานิพนธ์                 
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
     เปนนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  (ภาคผนวก ฉ) 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาก าลังศึกษา 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะท าการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ดังนี้ 
1) การเรียนการสอนในระดับรายวิชา ประกอบด้วย 2 ส่วน  คือ 
 -  ประเมินจากความคิดเห็นของนักศึกษาต่อประสิทธิภาพการสอนและการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
 -  ประเมินจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยพิจารณาจากแผนการสอน เนื้อหาและความ 

    ทันสมัย การประเมินข้อสอบ และผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอน 
2) การทวนสอบ 

 รายวิชาบรรยาย/ปฏิบัติการ 
- มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและความสอดคล้องของข้อสอบให้เปนนไปตาม 

    วัตถุประสงค์และแผนการสอนของรายวิชา  
- มีคณะกรรมการประเมินและรับรองผลระดับคะแนน  

        รายวิชาวิทยานิพนธ์ 
- มีระบบการติดตามความก้าวหน้าการท างานวิจัยโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และมี 

    คณะกรรมการประเมินการน าเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 
         ระดับหลักสูตร 

- มีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
และรายงานผล 

2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนักศึกษาส าเร็จการศึกษา มีการส ารวจผลสัมฤทธิ์ของการ

ประกอบอาชีพของบัณฑิต และน าผลที่ได้มาปรับปรุงการเรียนการสอนและหลักสูตร โดยมีการด าเนินการดังนี้ 
 1) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อให้ได้ข้อมูลมาพัฒนาบัณฑิตศึกษา 
 2) มีการติดตามข้อมูลของบัณฑิตต่อการได้งานท าเพื่อน ามาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ 

     สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 3) ความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหรืออาจารย์พิเศษต่อกระบวนการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์   

     ของนักศึกษา 
3. เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

  เกณฑ์ส าเร็จการศึกษาให้เปนนไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ฉ) 
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่     
  

   การเตรียมการในระดับมหาวิทยาลัย  
1) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  
2) อาจารย์ ใหม่ทุกคนต้องได้ รับการฝึกอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของอาจารย์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
3) จัดเตรียมเอกสารคู่มือบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มอบแก่คณะ เพื่อให้อาจารย์ใหม่ได้ศึกษา

ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
 

    การเตรียมการในระดับคณะ  
1) จัดเตรียมความพร้อมด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้แก่อาจารย์ใหม่ 
2) คณะเผยแพร่เอกสารคู่มือบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แก่อาจารย์ใหม่ทุกคน 
3) มีการปฐมนิเทศแนะแนวแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของคณะ /ภาควิชา ตลอดจน

หลักสูตรที่สอน 
4) มอบหมายอาจารย์อาวุโสเปนนอาจารย์พี่เลี้ยง โดยมีหน้าที่ 

4.1) ให้ค าแนะน าและการปรึกษาเพื่อเรียนรู้และปรับตัวเองเข้าสู่การเปนนอาจารย์ในคณะ 
4.2) ประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ 

5) สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่พัฒนาทักษะด้านการวิจัย ได้แก่ การพัฒนาโครงการวิจัย การเข้าร่วมเปนน

สมาชิกในหน่วยวิจัย (research unit) ต่างๆ 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์      
 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
       การพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย 

1) จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐาน  
การสร้างครูมืออาชีพ การสอนแบบ active learning  

2) มีโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งครอบคลุมทักษะ 
การจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานและขั้นสูง การผลิตสื่อการสอน รวมทั้งการวัดและการประเมินผล 

การพัฒนาระดับคณะ 
1) มีแผนพัฒนาบุคลากรและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

ให้กับอาจารย์เปนนประจ าทุกปี 
2) จัดสรรงบประมาณเพื่อให้อาจารย์ไปพัฒนาความรู้และทักษะด้านการสอน การวัดและประเมินผล 
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3) ส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลให้ทันสมัย อาทิ  
การสนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ ฝึกอบรม และดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
การวัดและประเมินผล  การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 
การพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัย 
1) มหาวิทยาลัยให้ทุนสนับสนุนการไปเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ 
2) มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยการให้ทุนสนับสนุนเงิน

ค่าใช้จ่ายรายเดือนส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่น าเสนอผลงานพัฒนาการเรียนการสอนและท าวิจัย 
          การพัฒนาระดับคณะ 

1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาทักษะด้านวิชาการและการวิจัย การเข้าร่วมกลุ่มวิจัย การท าวิจัย 
และการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

2) แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการเพื่อให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์ในการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 

3) ส่งเสริมอาจารย์ทุกคนให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
เช่น การสนับสนุนการศึกษาต่อ การฝึกอบรม การดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ        
การประชุมทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 

4) ส่งเสริมให้อาจารย์ได้เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์ ตลอดจนด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

2.3 การพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นอาจารย์ 
การพัฒนาระดับคณะ 
1) ส่งเสริมให้อาจารย์ทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
2) ก าหนดให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม ตลอดจน 
 การท างานเปนนทีม 
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การบริหารหลักสูตร 
การบริหารหลักสูตรโดยคณะกรรมการประจ าคณะฯ ท าหน้าที ่ก ากับ ดูแล การบริหารหลักสูตร           

ให้เปนนไปตามปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท าหน้าที่บริหาร
จัดการเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตร จัดท ารายงาน
ผลการด าเนินการของหลักสูตรและหน้าที ่อื ่นที ่เกี ่ยวข้อง อาจารย์ผู ้จ ัดการวิชา ท าหน้าที ่ จัดท า มคอ .3              
วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผล
รายวิชาที่รับผิดชอบเปนนไปอย่างมีคุณภาพ  

 

 เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย

ตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตทางด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพของ
ประเทศ 

2. ตรวจสอบและปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน 

3. มีการประเมินมาตรฐาน  
ของหลักสูตรอย่าง 
สม่ าเสมอ 

 
 
 

1. มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร ใ ห้
ทั น ส มั ย แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
มาตรฐ าน  โดยกา รพิ จ า รณา
ปรับปรุงตามเวลาที่ สกอ. ก าหนด 

2.  ก าหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒิ
ไ ม่ต่ ากว่ าปริญญาโท หรือผู้ มี
ปร ะสบการณ์ หล ายปี  และ มี
จ านวนอาจารย์ประจ าไม่น้อยกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน 

3. มี ก า รป ระ เ มิ นหลั กสู ต ร โด ย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
ทุกปี และภายนอกอย่างน้อยทุก  
5 ปี 

4. ประ เ มิ นค ว า มพึ งพอ ใ จขอ ง
หลักสูตรและการเรียนการสอน
โดยบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 

1. หลักสูตรที่ได้รับการรับรอง
จาก สกอ. และสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

2.  จ า น วนวิ ช า ที่ มี ก า ร เ รี ย น
ภาคปฏิบัติ  และแบบ active 
learning 

3. จ านวนและรายชื่ ออาจารย์
ป ร ะ จ า ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ แ ล ะ
ประสบการณ์ 

4. ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ร า ย วิ ช า        
การเรียนการสอน และอาจารย์
ผู้สอน 

5. ผลการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการภายในและ
ภายนอก 

6. ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา
แล้วทุกปี 
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
2.1  การบริหารงบประมาณ 

คณะ/หลักสูตรจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพื่อจัดซื้อต ารา สื่อการเรียนการสอน  
โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและ
สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม  
1)  ห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัยเปนนแหล่งรวบรวมเอกสาร ต ารา วารสาร ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ และข้อมูลวิจัยออนไลน ์
2)  ครุภัณฑ์ของภาควิชา รวมถึงอุปกรณ์ของหน่วยงานอ่ืนๆ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
1)  หลักสูตรมีการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม โดยประสานงานระหว่างส านักทรัพยากร

การเรียนรู้ คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร และอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อจัดซื้อหนังสือและต าราที่
เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและท าวิทยานิพนธ์  

2)  ประสานงานระหว่างภาควิชาและคณะเพื่อจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์พื้นฐานในการเรียนและท าวิจัยเพื่อ
ใช้ในห้องปฏิบัติการ 

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
หลักสูตรจะท าการประเมินความเพียงพอของทรัพยากร โดยการท าแบบสอบถามความต้องการของ

นักศึกษาและอาจารย์ และน าข้อมูลที่ได้มาประเมินล าดับความส าคัญเพื่อด าเนินการจัดหาทรัพยากร            
ให้เพียงพอต่อการเรียนการสอนต่อไป   

 
3.  การบริหารคณาจารย์ 
 3.1  การรับอาจารย์ใหม่  

การคัดเลือกอาจารย์ใหม่เปนนไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้อง
มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

 3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีการประชุมร่วมกันเพื่อวาง

แผนการจัดการการเรียนการสอน การประเมินผล และให้ความเห็นชอบต่อการประเมินผลทุกรายวิชา         
เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอนและหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางการ
บริหารเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักสูตรและได้มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตเปนนไปตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ 
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3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ  
การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษในหลักสูตร เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ตรงและความเชี่ยวชาญในงาน

เฉพาะทางแก่นักศึกษาและอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังต้องเปนนผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ  
 

4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
 4.1  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพควรมี
วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือผู้มีประสบการณ์ในการท างานในด้านที่เกี่ยวข้องกับ
ภาระงาน 
4.2  การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน  

สนับสนุนให้มีการดูงานภายนอกหน่วยงาน หรือการฝึกอบรม และการสัมมนา เพิ่มเพื่อ
ประสบการณ์การปฏิบัติงาน อย่างน้อย  1 คร้ังต่อปี 

 
5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา  
 5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นักศึกษา  

  1) มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปเพื่อแนะน า ดูแล ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการจัดแผนการ
เรียนและเร่ืองอ่ืนๆ ท าหน้าที่จนกระทั่งนักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
        2) ก าหนดระยะเวลาในการพบปะระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์กับ
นักศึกษาเพื่อรายงานความก้าวหน้าในการเรียน  การท าวิทยานิพนธ์ รวมทั้งการให้ค าปรึกษา/ค าแนะน าเร่ือง
ต่าง ๆ  

 5.2  การอุทธรณ์ของนักศึกษา   
นักศึกษาสามารถอุทธรณ์เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการเรียนหรืออ่ืนๆ โดยต้องเปนนไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
คณะและมหาวิทยาลัยร่วมกันส ารวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเพื่อน า

ข้อมูลมาประกอบการปรับปรุงหลักสูตร นอกจากนี้ยังใช้ข้อมูลอ่ืนๆ เพื่อประมาณความต้องการของ
ตลาดแรงงาน  
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 อยา่งน้อยก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด
ใน มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7  ปีท่ีผ่าน
มา 

     

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

     

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

     

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ทีมี่ต่อคุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย  ไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

(13)  ผลงานตีพิมพ์ระดับชาติและระดับนานาชาติของนักศึกษาที่จบในปีน้ันๆ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  

     

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายโดยตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อติดตาม
การด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่านคือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 
80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8   การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร  

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
การประเมินกลยุทธ์การสอนที่ได้ก าหนดไว้ในแผน เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยพิจารณา

จากผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ได้แก่ อาจารย์ในภาควิชา/หลักสูตร อาจารย์ผู้จัดการวิชา อาจารย์ผู้สอน และ
นักศึกษา ดังนี้ 

1) การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ค าแนะน า/ข้อเสนอแนะ ในการด าเนินการตามกลยุทธ์การ
สอนของคณาจารย์ในภาควิชา และกรรมการบริหารหลักสูตร 

2) อาจารย์ผู้จัดการวิชา/อาจารย์ผู้สอนขอความเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ท่านอ่ืนหลังการ
วางแผนกลยุทธ์การสอนส าหรับรายวิชา 

3) ประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค หากพบปัญหา
ต้องด าเนินการพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 

 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1) การประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกภาคการศึกษาโดยนักศึกษาตาม
รายละเอียดที่คณะก าหนด  

2) แจ้งผลการประเมินทักษะการสอนให้แก่อาจารย์ผู้สอนและกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อใช้ใน
การปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 

3) คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะการสอนของอาจารย์เพื่อจัดกิจกรรมในการพัฒนา/ปรับปรุงทักษะ
และกลยุทธ์การสอนในภาพรวม 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากผลกระทบของหลักสูตร ได้แก่ 

นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย บัณฑิตที่จบการศึกษา กรรมการบริหารหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก 
นายจ้าง ผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ 

1) การประเมินรายวิชาและหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนจบการศึกษา  โดย
แบบสอบถามหรือการประชุมนักศึกษากับอาจารย์ในหลักสูตร 

2) การประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร การบริการของคณะและมหาวิทยาลัยของบัณฑิตที่จบ
การศึกษาแล้ว ในช่วงเวลาของการรับปริญญา  

3) การประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
     คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับภาควิชาและระดับคณะประกอบด้วยกรรมการ 3 คน โดยเปนน
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน  ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ (Key Performance 
Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย 
แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนนระยะๆ และมีการประเมินเพื่อปรับปรุงหลักสูตร
อย่างต่อเน่ืองทุก 5 ปี  
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
1) อาจารย์ผู ้จ ัดการวิชาทบทวนผลการประเมินการสอนในวิชาที ่รับผิดชอบในระหว่างภาค

การศึกษาปรับปรุงทันทีจากข้อมูลที่ได้รับเมื่อสิ้นภาคการศึกษา จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
รายวิชาเสนอหัวหน้าภาควิชา 

2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 จากการ
ประเมินคุณภาพภายในภาควิชา 

3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการหลักสูตรประจ าปี โดยรวบรวมข้อมูลการ
ประเมินการสอนรายวิชา การประเมินการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก รายงานผลการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา รายงานผลการประเมินหลักสูตร รายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จัดท ารายงานผลการด าเนินการหลักสูตรประจ าปี เสนอ
หัวหน้าภาควิชา  

พิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินการหลักสูตรจากร่างรายงานผลการด าเนินการหลักสูตรและความ
คิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็นและวางแผนปรับปรุงการด าเนินการเพื่อใช้ในรอบการศึกษาต่อไป 
จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรเสนอต่อคณบดี         
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ภาคผนวก ก 
ค าอธิบายรายวิชา 

1. รายวิชาบังคับ 
1.1 รายวิชาบังคับทั่วไป 

853-521   เทคโนโลยีชีวภาพ      4(4-0-8) 
  (Biotechnology) 
  รายวิชาบังคับก่อน: 326-202, 328-302 หรือเทียบเท่า หรืออยู่ในดุลยพินิจของ                      
         คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

  ความหมาย ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของเทคโนโลยีชีวภาพ  กระบวนการ เทคนิค 
และผลิตภัณฑ์ของเทคโนโลยีชีวภาพ จริยธรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพ   สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ขั้นสูง                 
เมตาบอลิซึมและกลไกการควบคุม วิศวกรรมพันธุศาสตร์ จีโนมและไบโออินฟอร์มาติก  หลักการพื้นฐานของ
เทคโนโลยีชีวภาพ วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ การออกแบบถังปฏิกรณ์และการขยายขนาดการผลิต       
โมเดลลิ่งและสภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการ เทคโนโลยีเอนไซม์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ         
ด้านต่างๆ  กระบวนการทางเศรษฐศาสตร์ สิทธิบัตร กฎหมาย และธุ รกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ กรณีศึกษา 

 Meaning, history and development of  biotechnology; related process, techniques and product 
in biotechnology; ethics in biotechnology; advanced microbial physiology, metabolisms and control 
mechanisms; genetic engineering, genome and bioinformatics; basic principles in biotechnology; bioprocess 
engineering, reactor design, scale up, modeling and process optimization;  enzyme technology; various 
applications of biotechnology; economics, patent, laws and business relating to biotechnology; recent research; 
case study in biotechnology 

 

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

 รายวิชาบังคับก่อน: 853-521 หรือเรียนควบคู่กัน หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 

 ขั้นตอนการเขียนโครงร่างวิจัย หลักการการคัดแยกและคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่ต้องการ หลักการ
การจ าแนกเชื้อที่คัดเลือกได้ด้วยวิธีทางชีวโมเลกุล การออกแบบวิธีการทดลอง หลักการเก็บเกี่ยวและท าบริสุทธิ์
โปรตีน เทคนิคพื้นฐานและความปลอดภัยในการท าการทดลองในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งการฝึกปฎิบัติจริงใน
การใช้เคร่ืองมือส าคัญที่เกี่ยวข้องในการท าวิจัย และการท า miniproject 

 Methodology for proposal development; principles of isolation and screening of desired 
microorganisms; principles of identification of selected microorganism by molecular method; experimental 
design techniques; principles of protein recovery and purification; basic laboratory techniques and safety; 
practical and hand-on experiences for main instruments those would be used in research; miniproject  
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853-621  เทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง 2(1-3-2) 
  (Advanced Research Techniques in Biotechnology) 
  รายวิชาบังคับก่อน: 853-521 หรือเรียนควบคู่กัน หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 
  หลักการ วิธีการ และเทคนิคในการวิจัยและวิเคราะห์ รวมทั้งเคร่ืองมือและวิทยาการขั้นสูง   เช่น 
นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนส์ เทคนิคทางด้านสเปกโตรสโคปี  ความก้าวหน้าของเทคนิคใหม่ๆ                       
ในงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
  Principles, methods and techniques in research and analysis;  instrumentation and advanced 
technology i.e. NMR, spectroscopy;  advanced techniques in biotechnological research 

 

853-691 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ  1    1(1-0-2) 
  (Special Topics in Biotechnology I) 
  รายวิชาบังคับก่อน: 853-521 หรือเรียนควบคู่กัน หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 
                            วิทยาการใหม่ ๆ และน่าสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 
  New and interesting knowledge related to biotechnology that have been approved by Program 
Administrative Committees 
 
853-692 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ  2    1(1-0-2) 
  (Special Topics in Biotechnology II) 
  รายวิชาบังคับก่อน: 853-691 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
                            วิทยาการใหม่ ๆ และน่าสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 
  New and interesting knowledge related to biotechnology that have been approved by Program 
Administrative Committees 
 
853-696  สัมมนา 1       1(0-2-1) 
  (Seminar I) 
  รายวิชาบังคับก่อน: อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
  การเสนอข้อมูลและความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพในเชิงวิเคราะห์ พร้อม
ทั้งการน าส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 
  Presentation of information and current topics in biotechnology, including submission reports 
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853-697  สัมมนา 2       1(0-2-1) 
  (Seminar II) 
  รายวิชาบังคับก่อน: อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
  การเสนอข้อมูลและความก้าวหน้างานวิจัยที่ด าเนินการอยู่ การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลวิจัย 
พร้อมทั้งการน าส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 

 Presentation and report in progress of research being conducted; research data analysis and 
interpretation; submission of final report 
 
853-698  สัมมนา 3       1(0-2-1) 
  (Seminar III) 
  รายวิชาบังคับก่อน: อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
  การเสนอข้อมูลและความก้าวหน้างานวิจัยที่ด าเนินการอยู่ที่เพิ่มเติมจากสัมมนา 2 การวิเคราะห์
และแปลผลข้อมูลวิจัย พร้อมทั้งการน าส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 

 Presentation and report in progress of research being conducted that have not been reported in 
Seminar II; research data analysis and interpretation; submission of final report 
 
853-699  สัมมนา 4       1(0-2-1) 
  (Seminar III) 
  รายวิชาบังคับก่อน: อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
   การเสนอข้อมูลและความก้าวหน้างานวิจัยที่ด าเนินการอยู่ที่เพิ่มเติมจากสัมมนา 3          
การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลวิจัย พร้อมทั้งการน าส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 

 Presentation and report in progress of research being conducted that have not been reported in 
Seminar III; research data analysis and interpretation; submission of final report 

 

1.2  รายวิชาบังคับตามกลุ่มวิชา 
 

330-575 การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชยืนต้น  3(2-3-4) 
 (Tissue Culture of Woody Species) 
 รายวิชาบังคับก่อน: 330-470 หรืออยู่ในดุลยพินิจของภาควิชาฯ 
  การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชยืนต้นที่เป็นพืชเศรษฐกิจเขตร้อน เช่น ไม้ผล ไม้ป่า การศึกษาการปรับ 
สภาพของพืชที่ให้ผลผลิตแล้วกลับคืนสู่สภาพต้นอ่อน การป้องกันและก าจัดสารพิษที่ปล่อยออกจากชิ้นส่วนพืช  
ตลอดจนการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ 
  Tissue culture of economic tropical trees eg. fruit trees and forest trees;  techniques of in vitro 
culture for rejuvenation and or prevention and solving problem of explant browning and contamination 
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330-576 การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อไม้ดอกไม้ประดับและพืชผัก  3(2-3-4) 
 (Tissue Culture of Ornamentals and Vegetables) 
 รายวิชาบังคับก่อน: 330-470  หรืออยู่ในดุลยพินิจของภาควิชาฯ 
  การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผักที่เป็นพืชเศรษฐกิจ เน้นการใช้เทคนิคเพาะเลี้ยง 
เน้ือเยื่อในการเพิ่มจ านวนต้นพันธุ์ที่มีลักษณะดีที่คัดเลือกแล้วให้มีปริมาณมากในเวลาอันสั้น 
  Tissue culture of economic ornamentals and vegetables;  use of tissue culture techniques for  
rapid mass propagation of desirable and selected plants 
 

515-507 เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสัตว์  3(2-3-4) 
  (Biotechnology for Animal Production) 
  รายวิชาบังคับก่อน : 515-511 หรืออยู่ในดุลยพินิจของภาควิชาฯ 
 กระบวนการผลิตเอมบริโอ  การย้ายฝากเอมบริโอ  พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
  Embryo production, embryo transfer, genetic engineering and animal production 
 

853-534 เทคโนโลยีเอนไซม์      3(3-0-6) 
 (Enzyme Technology) 
 รายวิชาบังคับก่อน: 326-202, 328-302 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของเอนไซม์ จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์และหลักกลไก
การควบคุมการผลิตและการท างานของเอนไซม์ การผลิต การแยกและการท าเอนไซม์ให้บริสุทธิ์ การตรึง
เอนไซม์ การใช้ประโยชน์ของเอนไซม์ในอุตสาหกรรมต่างๆ และการน าเสนอรายงานความก้าวหน้าในเน้ือหา   
ที่เกี่ยวข้อง 
  Physical and chemical properties of enzyme, enzyme kinetics, regulation of enzyme syntheses 
and activity, production, isolation and purification, immobilization and industrial applications of enzymes   as 
well as presentation and report of related topics 
 

853-542  เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมขั้นสูง     3(3-0-6) 
 (Advanced Environmental Biotechnology) 
 รายวิชาบังคับก่อน: 853-521 หรือเรียนควบคู่กัน หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 
 ความส าคัญของปัญหามลพิษที่เกิดจากการเกษตร และอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ วงจรธาตุต่างๆ  
ปัจจัยในการสลายตัว และกลไกการสลายตัวของสารที่ก่อมลพิษ  การใช้เทคนิควิศวกรรมพันธุศาสตร์ใน
เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม  การจัดการและการใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือ ระบบบ าบัดน้ าเสีย ผลิตภัณฑ์ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ISO14000 กรณีศึกษาและรายงานความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมและ
การดูงานนอกสถานที่ 
 The importance of pollution from industry and agriculture, Element cycles;  factors affecting 
degradation and mechanisms of degradation; utilization of genetic engineering in environmental 
biotechnology;  waste management;  waste utilization;    wastewater treatment;  green products for good 
environment;  ISO 14000;   case study and report on recent development in related topics; field trips 
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853-552 เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเลขั้นสูง     3(3-0-6) 
 (Advanced Marine Biotechnology) 
 รายวิชาบังคับก่อน 853-521 หรือเรียนควบคู่กัน หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 
 คว ามส า คั ญของ เทคโนโลยี ชี ว ภ าพทา งทะ เ ล  สิ่ ง มี ชี วิ ต ในทะ เ ลที่ มี ค ว ามส า คั ญ                              
ต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ชนิดและการผลิตชีวผลิตภัณฑ์จากทะเลที่ส าคัญ รวมทั้งการแยกสาร
ผลิตภัณฑ์และการท าให้บริสุทธิ์ด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ  การประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อแก้ไขปัญหาสภาวะแวดล้อมทางทะเล  และการน าเสนอรายงานความก้าวหน้าในเนื้อหา  ที่
เกี่ยวข้อง  
 Importance of marine biotechnology, types of marine organisms with potential in marine 
biotechnological applications, types of marine products and their productions and purifications using 
biotechnological methods;  applications of biotechnology in marine bioremediation and pollution control;  
presentation of new topics in marine biotechnology 
 

853-561 เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร      3(3-0-6) 
 (Food Biotechnology) 
 รายวิชาบังคับก่อน: 853-521 หรือเรียนควบคู่กัน หรืออยู่ในดลุยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 
 ผลกระทบของเทคโนโลยีชีวภาพต่อคุณภาพของวัตถุดิบ คุณค่าทางโภชนาการและกระบวนการ
แปรรูปในอุตสาหกรรมอาหาร การประยุกต์ใช้วิธีการและเทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพด้านเทคโนโลยีการหมัก 
เทคโนโลยีเอนไซม์  เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม  วิศวกรรมโปรตีน และวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพในการ    
ดัดแปรองค์ประกอบของอาหารเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติห รือเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสู ง                     
การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการวิเคราะห์องค์ประกอบ            
ของอาหาร  และการน าเสนอรายงานความก้าวหน้าในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
 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 
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854-511 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพขั้นสูง                                   3(3-0-6) 
 (Advanced Bioprocess Engineering) 
  รายวิชาบังคับก่อน : 854-212 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
  เทอร์โมไดนามิกส์และสตอยคิโอเมตรีของกระบวนการหมัก จลนพลศาสตร์ของปฏิกิ ริยา
เอนไซม์ จลนพลศาสตร์ของการเจริญของเซลล์ การใช้สับสเตรท การสร้างผลิตภัณฑ์    การแยกผลิตภัณฑ์
ชีวภาพโดยวิธีเชิงกล การตกผลึก เทคโนโลยีเมมเบรน     การสกัดและการแยกโดยวิธีของอีเลคโทรโฟรีซีส และ
โครมาโตกราฟฟี  เศรษฐศาสตร์ของกระบวนการชีวภาพ รวมถึงการเปรียบเทียบต้ นทุนการผลิต                       
และการหาผลเลิศส าหรับกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ  

Thermodynamics and stoichiometry in fermentation; kinetics of enzymatic reaction; kinetics of 
microbial growth; consumption rate of substrate and product formation rate; physical and chemical separation 
technique; crystallization; membrane technology; extraction and separation by electrophoresis and 
chromatography; economics study of cost and benefit of investment in bioprocess 

 
2. รายวิชาเลือก 

2.1    รายวิชาเลือกจากคณะวิทยาศาสตร์ 
318-503   ชีวสารสนเทศ 1  2(2-1-3) 
 (Bioinformatics I) 
 รายวิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นชอบของผู้สอน 
  การวิเคราะห์ล าดับเบสของดีเอ็นเอ   การเปรียบเทียบล าดับเบสหลายเส้น  การสร้างแผนภูมิชาติ
พันธุ์  การวิเคราะห์จีโนมด้วยคอมพิวเตอร์  วิเคราะห์การแสดงออกของยีน และโครงสร้างของโปรตีน 
 DNA sequence analysis, multiple sequence alignment, phylogenetic tree construction, 
computational genomics, gene expression and protein structure analyses  

 
326-512     สรีรวิทยาของจุลินทรีย์  3(2-3-4) 
  (Microbial Physiology)  

รายวิชาบังคับก่อน : 326-501 หรืออยู่ในดุลยพินิจของภาควิชาฯ 
  สรีรวิทยาและการเติบโตของจุลินทรีย์ ปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับการเติบโต   การสร้างพลังงาน         
การสังเคราะห์สารในเซลล์ และการควบคุมเมแทบอลิซึม  
  Structures and functions of microbial cells; microbial growth; microbial control; transportation 
of substances; energy production of heterotrophs and autotrophs; metabolism of carbohydrate, lipid, nitrogen 
and control of metabolisms 
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326-513 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์       3(2-3-4) 
(Microbial Genetics) 
รายวิชาบังคับก่อน : 326-501  หรืออยู่ในดุลยพินิจของภาควิชาฯ 
การควบคุมการท างานของยีนส์ การถ่ายโอนยีนส์โดยวิธีต่างๆ   การกลายพันธุ์ของจุลินทรีย์ 

เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม การเพิ่มปริมาณดีเอนเอ และการประยุกต์ใช้ 
Regulation of gene expression; gene transfer; microbial mutations; genetic engineering 

techniques; DNA amplification and its applications 
 

328-513 เทคนิคปฏิบัติการทางชีวเคมี  3(2-4-3) 
(Biochemical Laboratory Techniques) 

 รายวิชาบังคับก่อน: 328-511 หรืออยู่ในดุลยพินิจของภาควิชาฯ 
 ทฤษฎีและเทคนิคที่ใช้ในการศึกษาในห้องปฏิบัติการชีวเคมี เช่น การตกตะกอน อัลตร้าเซ็น 

ตริฟิวเกชัน การแยกสารโดยเทคนิคทางโครมาโตกราฟี และอิเล็กโตรฟอริซิส สเปคโตรโฟโตเมตรี           เทคนิค
เกี่ยวกับการใช้สารกัมมันตรังสี  
 Theories and techniques used in biochemistry laboratory, for example, chromatography (gel 
filtration and ionexchange), spectrophotometry (UV-VIS and fluorescence), electrophoresis (SDS-PAGEand 
isoelectrofocusing), centrifugation and techniques related to the use of radioisotopes 
  

 328-613 เทคโนโลยีของโปรตีนและเอนไซม์  2(2-0-4) 
(Technology of Protein and Enzyme)  

             รายวิชาบังคับก่อน : 328-501 หรือเทียบเท่า  หรืออยู่ในดุลยพินิจของภาควิชาฯ 
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางเคมีกับสมบัติทางกายภาพของโปรตีนและเอนไซม์ สมบัติ 

ทางจลนศาสตร์ ของเอนไซม์ เทคนิคทางชีวเคมีส าหรับเตรียมโปรตีนและเอนไซม์ทั้งจากธรรมชาติและ              
รีคอมมิแนนท์ ตลอดจนท าให้บริสุทธิ์ การประยุกต์ใช้โปรตีนและเอนไซม์ด้านต่าง ๆ ทั้งระดับห้องปฏิบัติการ
และอุตสาหกรรม 

Relationship of structure and physicochemical properties, kinetics, biochemical and molecular 
techniques in preparation and purification of native and recombinant protein and enzyme, applications of 
protein or enzyme in laboratory and industry 

 

328-621  ชีวเคมีของพืช  3(3-0-6) 
  (Plant Biochemistry) 
  รายวิชาบังคับก่อน :  
 โครงสร้างและการท างานของเซลล์พืช กระบวนการสังเคราะห์และแตกสลายของชีวโมเลกุล
ของพืช การสังเคราะห์แสง การตรึงไนโตรเจน ฮอร์โมนพืช กระบวนการหายใจที่ต่อต้านผลของไซยาไนด์ 
พันธุศาสตร์ของพืชชีวเคมีของยางพาราและการประยุกต์ใช้ 
 Study of structure and function of plant cells, biosynthesis and degradation of biomolecules 
in plants, photosynthesis, nitrogen fization, plant hormones, cyanide resistant respiration, plant genetics, 
rubber biochemistry and its applications 
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330-527  นิเวศวิทยาทางสรีระของสัตว์ทะเล  3(3-0-6) 
  (Physiological Ecology of Marine Animals) 
  รายวิชาบังคับก่อน : อยู่ในดุลยพินิจของภาควิชาฯ 
  ลักษณะการปรับตัวทางสรีระต่อสิ่งแวดล้อมที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่  การหาอาหาร   การกิน 
อาหาร  การจัดสรรพลังงานที่ได้จากอาหาร อัตราการเจริญเติบโต  การควบคุมขนาดของร่างกาย   แผนการ 
สืบพันธุ์  การปรับตัวทางอุณหภูมิ  และการตอบสนองต่อความเครียดทางสภาวะแวดล้อม 
 Physiological adaptation of organisms to their habitats; searching for food and foraging, 
energy allocation for food, development rate, control of body size, reproduction plan, adaptation to 
temperature and response to environmental stress 

 
330-572 การเพาะเลี้ยงสาหร่าย  3(2-3-4) 

(Algal Culture) 
 รายวิชาบังคับก่อน : ชีววิทยาเบื้องต้น หรือเทียบเท่า หรืออยู่ในดุลยพินิจของภาควิชาฯ 

ชีววิทยาของสาหร่ายโดยเฉพาะสาหร่ายที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ  วิธีการเพาะเลี้ยงและการเลือก 
แหล่ ง เพ าะ เลี้ ย ง  อิทธิ พลสิ่ ง แวดล้ อมและปั จจั ยส า คัญที่ มี ผลต่ อก าร เ จ ริญ เติ บ โตของสาห ร่ า ย                              
การผลิต    การเก็บเกี่ยว  อภิปรายความก้าวหน้าและปัญหาในการเพาะเลี้ยง  ศึกษานอกสถานที่  
  Biology of algae, especially on economic algae, methods of cultivation and site selection, 
environmental effects and factors affecting growth, production, harvesting, discussion on progress and 
problems in algal culture, field study included 

 

330-573 เทคโนโลยีโพรโทพลาสต์   3(2-3-4) 
(Protoplast Technology) 

 รายวิชาบังคับก่อน : การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อและอวัยวะพืช หรือเทียบเท่า หรืออยู่ในดุลยพินิจของ
ภาควิชาฯ 

              การแยกโพรโทพลาสต์ด้วยเอนไซม์  การเพาะเลี้ยง  การสร้างผนังเซลล์ใหม่   การรวมกัน 
ของโพรโทพลาสต์  การคัดเลือกลูกผสม   และการเกิดต้นใหม่จากเซลล์ลูกผสมที่ได้จากการรวมกันของ 
เซลล์ร่างกาย  
   Enzymatic isolation of protoplasts, protoplast culture, cell wall regeneration, fusion,  
selection, fusion products and plant regeneration from somatic hybrids 
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330-601 เซลล์และเซลล์วิทยาของพืช   4(3-3-6) 
(Cells and Plant Cell Biology)  
รายวิชาบังคับก่อน : ชีววิทยาของเซลล์ หรือเทียบเท่า หรืออยู่ในดุลยพินิจของภาควิชาฯ  
ทฤษฎีต่าง ๆ  ที่ครอบคลุมหัวข้อใหม่ๆ  ที่น่าสนใจทางเซลล์วิทยา   ซึ่งครอบคลุมถึงเร่ือง     

กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน โมเลกุลและการสร้างองค์ประกอบของเซลล์    โครงสร้างของเซลล์
และเซลล์ออร์แกเนลล์ในระดับจุลภาคและโมเลกุล  สรีรวิทยาของเซลล์โดยทั่วไป การเจริญ การเปลี่ยนแปลง
และการท าหน้าที่เฉพาะของเซลล์พืช    การแก่ตายของเซลล์พืช   รวมทั้งวิธีการศึกษาเซลล์และการเพาะเลี้ยง
เน้ือเยื่อพืช 

Ultrastructure of cell and organelles, cell physiology, cell differentiation and cell 
specialization in plant; methods for cytological and cytochemical analysis and plant tissue culture 

   
2.2    รายวิชาเลือกจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ 

510-501        เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงของพืชปลูก  3(2-3-4) 
 (Advanced Crop Biotechnology)  

รายวิชาบังคับก่อน : 510-401 หรือเทียบเท่า หรืออยู่ในดุลยพินิจของภาควิชาฯ 
การประยุกต์การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อและพันธุวิศวกรรมเพื่อการ ปรับปรุงพันธุ์พืช 
Application of tissue culture and genetic engineering for crop improvement 

 

510-601 พันธุวิศวกรรมของพืชปลูก                             3(2-3-4) 
   (Crop Genetic Engineering) 

รายวิชาบังคับก่อน : 510-501 หรืออยู่ในดุลยพินิจของภาควิชาฯ  
ยีนที่ส าคัญในการปรับปรุงพันธุ์พืชทั้งในพืชและจากจุลินทรีย์ที่ส าคัญ ยีนต้านทานโรค แมลง 

และความแห้งแล้ง ยีนควบคุมการให้ผลผลิต ล าดับและการตัดต่อยีน พาหะตัวน า   เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม 
การตรวจสอบผลการตัดต่อ และตัวตรวจสอบทางเคมีที่ส าคัญ 
  Important genes in crop improvement from both plants and important microorganisms e.g. 
insects, diseases and drought resistant genes, yield controlling genes, sequence and gene recombinants, vectors, 
techniques in genetic engineering, expression and important chemical markers 
 
510-602          พันธุศาสตร์เชิงโมเลกุลของพืชปลูก                   3(2-3-4) 
  (Crop Molecular Genetics)  
 รายวิชาบังคับก่อน : 510-501 หรืออยู่ในดุลยพินิจของภาควิชาฯ 
    ยีนในระดับเซลล์พืช หน้าที่ กลไก และการแสดงออกของยีน การแยกยีนจากเซลล์พืชเพื่อการ 
ปรับปรุงพันทางพันธุวิศวกรรม 
  Function of genes, mechanisms and gene expression of important traits, gene isolation from 
plant cells, genetic engineering and molecular markers for plant improvement 
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515-503   การผลิตสุกรขั้นสูง       3(3-0-6) 
(Advanced Swine Production) 
รายวิชาบังคับก่อน : 515-422 หรืออยู่ในดุลยพินิจของภาควิชาฯ 

  การวางโครงการและการจัดการฟาร์มสุกรในเชิง    การค้า การค านวณต้นทุนการผลิต และ
ผลผลิต การใช้คอมพิวเตอร์ในการค านวณสูตรอาหารสุกรและแบบจ าลองการเลี้ยงสุกรด้วยคอมพิวเตอร์ 
การศึกษางานวิจัยสมัยใหม่ด้านการผลิตสุกร 

Project planning and farm management of commercial pig production; calculation of 
production cost and products; use of computer for feed formulation and pig growth model; recent research 
study on pig production 
 

515-507   เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสัตว์     3(2-3-4) 
(Biotechnology for Animal Production) 
รายวิชาบังคับก่อน :  515-511  อยู่ในดุลยพินิจของภาควิชาฯ 
กระบวนการผลิตเอ็มบริโอ การย้ายฝากเอ็มบริโอส าหรับสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม พันธุวิศวกรรม และ

เทคโนโลยี        ชีวภาพในการผลิตสัตว์ 
Process of embryo production; embryo transfer in farm animal; genetic engineering and 

biotechnology in animal production  
 

530-531        โรคสัตว์น้ าขั้นสูง  3(2-3-4) 
(Advanced Aquatic Animal Diseases)  
รายวิชาบังคับก่อน : 530-331 หรือเทียบเท่า หรืออยู่ในดุลยพินิจของภาควิชาฯ  
โรคเฉพาะด้านที่ก าลังมีปัญหาอยู่ในสัตว์น้ าเศรษฐกิจในปัจจุบัน เช่น โรคติดเชื้อไวรัส  

แบคทีเรียในปลาทะเลและกุ้งทะเล การประยุกต์ ใช้เทคนิคใหม่ ๆ ที่ช่วยในการวินิจฉัยโรคได้อย่างรวดเร็ว 
รวมทั้งการจัดระบบการเลี้ยงในการป้องกันรักษาโรค 
 Specific desease problem in economical aquatic animals such as viral and bacteria diseases in 
marine fish and shrimp; the application of biotechnology for rapid diagnosis, techniques for management of 
culture system, prevention and control of those problems 
 

530-532        พยาธิวิทยาของกุ้ง  3(2-3-4)  
         (Shrimp Pathology) 
                      รายวิชาบังคับก่อน : 530-331 หรืออยู่ในดุลยพินิจของภาควิชาฯ 
 โรคและสาเหตุของการเกิดโรคในกุ้งหลายชนิด ทั้งในธรรมชาติ และระบบของการเลี้ยง เช่น  
โรคปรสิต เชื้อรา แบคทีเรียและไวรัส ริเก็ตเซีย และคลามีเดีย ภูมิคุ้มกันโรคเบื้องต้นในกุ้ง สาเหตุที่เกี่ยวข้องใน
การเกิดโรค เช่น การจัดการระบบของการเลี้ยงอาหารที่มีผลต่อการเกิดโรค และสารพิษในแหล่งน้ า รวมทั้งการ
ใช้ยาและสารเคมีในการป้องกันและรักษาโรค  
 Diseases and causative agent of disease in shrimp in natural water and culture system e.g. parasite, 
fungi, bacteria and virus, rickettsia and chlamydia; basic immunological function in shrimp; causative agent of 
disease e.g. management in culture system, nutritional disorder, pollutant and drug and chemical uses for 
curation and prevention 
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530-534        พันธุศาสตร์ปริมาณเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ปลา  3(3-0-6) 
  (Quantitative Genetics for Fish Improvement) 
 รายวิชาบังคับก่อน : 530-434 หรืออยู่ในดุลยพินิจของภาควิชาฯ 

          ทฤษฎีพันธุศาสตร์ปริมาณและพันธุศาสตร์ประชากรที่ประยุกต์ ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ปลา  
ความแปรผันทางพันธุกรรม อินบรีดิง การคัดเลือก และระบบการผสมพันธุ์  
 Quantitative and population genetics theories applied to fish improvement: genetic variation, 
inbreeding, selection and mating systems 

 

2.3    รายวิชาเลือกจากคณะเภสัชศาสตร์ 
570-562 การสกัดและตรวจเอกลักษณ์สารจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  2(1-3-2) 
 (Separation and Identification of Natural Products) 
 รายวิชาบังคับก่อน : อยู่ในดุลยพินิจของภาควิชาฯ 
 แนวคิดและขั้นตอนในการวิจัยและพัฒนายาจากสมุนไพร  การตรวจสอบสารเคมีในพืช  การสกัด
แยกสารและการท าให้สารบริสุทธิ์  การพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติโดยอาศัยคุณสมบัติทาง
กายภาพ  คุณสมบัติทางเคมีร่วมกับเทคนิคสเปคโตรสโกปี  ได้แก่ Infrared (IR), Nuclear Magnetic Resonance 
(NMR) และ Mass Spectroscopy (MS) 
 The idea and procedure in research and development of medicines from medicinal plants, 
extraction, separation and purification, identification principle by physical and chemical properties, including 
spectroscopy techniques i.e. Infrared (IR), Nuclear Magnetic Resonance (NMR) and Mass Spectroscopy (MS) 
 

570-563        การตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  2(1-3-2) 
 (Biological Activity Determination of Natural Products)  
 รายวิชาบังคับก่อน : อยู่ในดุลยพินิจของภาควิชาฯ 
 การตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากสมุนไพร  การประเมินค่าโดยการแสดงผลในหลอด
ทดลองหรือต่อสิ่งมีชีวิตบางชนิด 
 Biological activity determination of crude extract from natural products, in vitro or living 
organisms evaluation 
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570-661 การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชสมุนไพรขั้นสูง  2(1-3-2) 
 (Advanced Medicinal Plants Tissue Culture)  
 รายวิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 
 การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อสมุนไพร โดยครอบคลุมเทคนิคต่างๆ ในการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืช เช่น  
การตรึงเซลล์อิลิซิเตชั่น (Elicitation) การหมักเซลล์เพาะเลี้ยงของพืชเป็นต้น และการน าเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงไป 
ประยุกต์ใช้ เช่นการศึกษาวิถีชีวสังเคราะห์ของพืช การตรวจหาสารทุติยภูมิ การศึกษาพันธุวิศวกรรมของเซลล์พืช   
การท าเอนไซม์จากเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงของพืชให้บริสุทธิ์ เป็นต้น 
 Tissue cultures of medicinal plants, covering various techniques in plant tissue cultures, i.e., cell  
elicitation and plant cell fermentation; further application using cultured plant cells and tissues including 
biosynthetic study, screening of secondary metabolites, genetic engineering in plant cells, and enzyme 
purification are also discussed 
 

570-763 การก าหนดสูตรโครงสร้างทางเคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ   3(3-0-6) 
  (Chemical Structure Determination of Natural Products) 
  รายวิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 
 ศึกษาลักษณะเฉพาะทางสเปกโทรสโกปีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกลุ่มต่าง ๆ  เช่น ฟลาโวนอยด์       
คูมาริน  โครโมน  ควิโนน  เทอร์ปีนอยด์และสเตอรอยด์  แอลคาลอยด์  กรดอะมิโนและเพปไทด์ และ
คาร์โบไฮเดรต   หลักการวิเคราะห์และก าหนดสูตรโครงสร้างทางเคมีของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีสูตร
โครงสร้างซับซ้อน  โดยใช้เทคนิคนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์    สเปกโทรสโกปีและเทคนิคท าง     
สเปกโทรสโกปีอ่ืน ๆ   การวิเคราะห์สเตอรีโอเคมีของสาร  ทั้งโดยใช้เทคนิคทางสเปกโทรสโกปีและโดยการ
สังเคราะห์สารอนุพันธ์ 
 The study of spectroscopic characteristics among natural products, including flavonoids,  
coumarins, chromones, terpenoids and steroids, alkaloids, amino acids and peptides, and carbohydrates,  
focusing on strategic structure determination of natural products using nuclear magnetic resonance  
spectroscopy and other spectroscopic techniques; also included are stereochemical analyses using both  
spectroscopic techniques and chemical derivatization  
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2.4    รายวิชาเลือกจากคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
830-500        มลพิษทางทะเล                                              3(2-3-4) 
 (Marine Pollution) 

 ประเภทของมลพิษ ผลของมลพิษต่อสิ่งมีชีวิตในทะเล การตรวจวัดสภาวะมลพิษทางทะเล           
การป้องกันและการลดผลกระทบของการพัฒนาชายฝั่งต่อระบบนิเวศ 
 Type of pollution; effects of pollutants on marine organisms; measurement of marine pollutants; 
protection and mitigation of the impact of coastal development on the ecosystem 
 

2.5    รายวิชาเลือกจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
850-542       การวิเคราะห์อาหารขั้นสูง                3(2-3-4) 
 (Advanced Food Analysis)  

รายวิชาบังคับก่อน : 324-243 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
 การเตรียมตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง ทฤษฎี หลักการวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้เคร่ืองมือชั้นสูง 

ในการวิเคราะห์อาหาร ประกอบด้วยเทคนิคทางเคมีวิเคราะห์ เทคนิคทางโครมาโตกราฟีและอิเลกโตโฟลิซิส 
และเทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้างทางจุลภาพ 
  Sample preparation, sampling; theory and principle of analysis, application of advanced 
instruments for food analysis including chemical analysis techniques, chromatography techniques, 
electrophoresis  and microstructural analysis techniques 
 

850-652 คุณสมบัติทางกายภาพและวิศวกรรมของอาหารและวัสดุชีวภาพ  3(3-0-6) 
(Physical and Engineering Properties of  Food and Biomaterials) 
รายวิชาบังคับก่อน: อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

 สมบัติทางกายภาพและวิศวกรรมของอาหารและวัสดุชีวภาพ ได้แก่ สมบัติความร้อน สมบัติ 
ทางไฟฟ้า สมบัติทางรีโอโลยี สมบัติเกี่ยวกับผิวหน้า และการเปลี่ยนเฟส การประยุกต์ใช้สมบัติเหล่านี้กับ
กระบวนการแปรรูป การเก็บรักษา และการประเมินคุณภาพ 
  Physical  and engineering properties of food and biomaterials; thermal properties, electrical 
properties, rheological properties surface properties, phase transition in foods; searching and presentation of 
related topics 
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850-653 ปรากฏการณ์ส่งผ่านในอาหารและวัสดุชีวภาพ  3(3-0-6) 
 (Transport Phenomena of Food and Biomaterials) 
 รายวิชาบังคับก่อน: อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

 แบบจ าลองโดยทั่วไปของปรากฏการณ์ส่งผ่าน คุณลักษณะและคุณสมบัติของอาหาร และวัสดุ 
ชีวภาพอ่ืนๆ ปรากฏการณ์ส่งผ่านในผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลว ปรากฏการณ์ส่งผ่านในผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง 
ปรากฏการณ์ส่งผ่านและแหล่งที่มา แบบจ าลองปรากฏการณ์ส่งผ่านในการท างานเป็นหน่วยบางชนิด และ
เคร่ืองมือแปรรูป การรวบรวมและน าเสนอรายงานในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 
 General models of transport phenomena, characterization and properties of food and other 
biological materials, transport phenomena of liquid products, transport phenomena in solid foods, transport 
phenomena and the source term, transport phenomena models in some unit operations and processing 
equipment, reviewing and presentation of related topics 
 

851-515       เทคโนโลยีการแปรรูปพืชน้ า                                      3(2-3-4) 
 (Aquatic Plant Processing Technology)  
 รายวิชาบังคับก่อน : 851-511 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
 การจ าแนกและสัณฐานวิทยาของพืชน้ าและสาหร่าย การเพาะเลี้ยงและการเก็บเกี่ยว 
องค์ประกอบทางเคมีและคุณค่าทางโภชนาการ   กรรมวิธีการแปรรูปพืชน้ าและสาหร่าย การใช้ประโยชน์จากพืช
น้ าและผลิตภัณฑ์  
   Identification and morphology of aquatic plants and seaweeds;  culturing and harvesting;  
chemical composition and nutritional value;  processing of aquatic plants and seaweed;  applications of aquatic 
plants and their products 
851-531    พิษวิทยาในสัตว์ทะเล       3(3-0-6) 
  (Marine Toxicology)  
 รายวิชาบังคับก่อน : 324-135, 328-302 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
 ชนิดของสัตว์ทะเลที่เป็นพิษ ชนิดของสารพิษในสัตว์ทะเล สาเหตุ ลักษณะ และอาการของการเกิด
พิษจากสัตว์ทะเล   กลยุทธ์การควบคุมและการเฝ้าระวังการเกิดพิษจากสัตว์ทะเล  
 Types of toxic marine organisms, types of marine toxins; causes, properties and symptoms of 
poisoning from marine organisms; control and monitoring strategies 
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853-523 เมตาบอลิซึมของเซลล์  3(3-0-6) 

 (Cell Metabolism) 
  รายวิชาบังคับก่อน: 328-302, 853-211 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

 หลักการของเซลล์เมตาบอลิซึม   การส่งผ่านสารประกอบต่าง ๆ ระหว่างเซลล์   กระบวนการ      
ย่อยสลายและการสังเคราะห์ภายในเซลล์ กระบวนการส่งถ่ายอิเลคตรอน เทอร์โมไดนามิกส์ของระบบชีวภาพ 
จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์ สมดุลของวิถีเมตาบอลิซึม   กลไกการควบคุมเมตาบอลิซึม และการประยุกต์ใช้ และ
การน าเสนอรายงานความก้าวหน้าในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
 Overview of cellular metabolism; transport phenomenon; catabolic and biosynthetic processes; 
electron transport and oxidative phosphorylation; thermodynamic of biological systems; enzyme kinetics; 
metabolic stoichiometry; metabolic regulation and applications; presentation and report on the advances in cell 
metabolism 
 

853-531 อาหารหมักดั้งเดิม  3(3-0-6) 
 (Traditional Fermented Foods) 
 รายวิชาบังคับก่อน: 853-211 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
 บทบาทของจุลินทรีย์ในอาหารหมักดั้งเดิม การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมีของอาหารระหว่าง
การหมัก  กรรมวิธีการผลิตและการควบคุมการหมักอาหารดั้งเดิมชนิดต่างๆ การศึกษาดูงานนอกสถานที่         
และการน าเสนอรายงานความก้าวหน้าในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
  Roles of microorganisms in traditional fermented foods, physical and chemical changes occurred  
during  fermentation, fermentation processes and process control of various fermented foods;  field trips to 
fermentation factories;  presentation of related topics 
 
853-532 เทคโนโลยีของยีสต์  3(3-0-6) 
 (Yeast Technology) 
  รายวิชาบังคับก่อน: 326-202  หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
 ผลของปัจจัยทางกายภาพและเคมีต่อการเจริญและการสร้างผลิตภัณฑ์ของยีสต์  การคัดเลือกและการ
ปรับปรุงพันธุ์ โดยใช้เทคนิคทางพันธุศาสตร์ การหมักแอลกอฮอล์ การผลิตยีสต์ขนมปัง ยีสต์อาหารและอาหาร
สัตว์ ไวตามินและสารเคมีอื่นๆ และการน าเสนอรายงานความก้าวหน้าในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
 Physical and chemical factors influencing yeast growth and metabolite production, screening and 
strain improvement by genetic manipulation, alcoholic fermentation, yeast production, yeast bread, yeast for 
food and feed, vitamin and other secondary metabolites are included;   presentation on the current topics 
relating to the subject is required 
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853-535  เทคโนโลยีการหมักขั้นสูง  3(3-0-6) 
 (Advanced Fermentation Technology) 
 รายวิชาบังคับก่อน: 853-211 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
 ความส าคัญของอุตสาหกรรมการหมัก  การแยกและคัด เลือกจุลินทรีย์ที่ มีความส าคัญ                       
ในอุตสาหกรรม การปรับปรุงสายพันธุ์จุลินทรีย์ การหาสภาวะที่เหมาะสมในการหมัก กระบวนการปฏิบัติงาน
และการควบคุมถังหมัก   กรณีศึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ได้จากการหมัก การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 The importance of fermentation industry, Isolation and selection of microorganisms for 
fermentation industry, Microbial strain improvement; optimum conditions for fermentation;  process and 
control for fermentation; case study in development of fermentation products;  field trips; presentation and 
report on the advance fermentation technology 
 
853-541 การใช้ประโยชน์และการบ าบัดวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
 (Waste Utilization and Treatment in Agro-Industry) 
 รายวิชาบังคับก่อน: 853-211 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
 การจัดการวัสดุเศษเหลือ เทคโนโลยีสะอาด การใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือในโรงงาน
อุตสาหกรรมเกษตรต่างๆ การบ าบัดน้ าเสีย การรายงานความก้าวหน้าด้านการใช้ประโยชน์และบ าบัด               
วัสดุเศษเหลือ การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 Waste management hierarchy, clean technology, waste utilization in various agro-industries;  
wastewater treatment; recent research and development in waste utilization and wastewater treatment;          
field trip 
 

853-543 การย่อยสลายและการก าจัดสารปนเปื้อนทางชีวภาพ   3(3-0-6) 
 (Biodegradation and Bioremediation) 
 รายวิชาบังคับก่อน: 326-202, 328-302, 853-542 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

ความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์กับการย่อยสลายของสารปนเปื้อนในสภาพแวดล้อม  ปัจจัยที่มีผลต่อ
การย่อยสลายและการก าจัดสารปนเปื้อนทางชีวภาพ  การย่อยสลายและการก าจัดสารปนเปื้อนทางชีวภาพ
ประเภทต่างๆ  การก าจัดโลหะหนักโดยวิธีทางชีวภาพ  เทคโนโลยีการก าจัดสารปนเปื้อนโดยชีววิธี             
เทคนิควิเคราะห์ประเภทต่าง ๆ  การรายงานความก้าวหน้าทางการย่อยสลายและการก าจัดสารปนเปื้อนทาง
ชีวภาพ 

Relationship between microorganisms and the degradation of pollutants;  factors effecting 
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  
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853-551 เทคโนโลยีของสาหร่าย  3(3-0-6) 
 (Algal Technology) 
 รายวิชาบังคับก่อน: 853-521หรือเรียนควบคู่กัน หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
 ชนิดของสาหร่ายและสายพันธุ์ที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ วิธีการเพาะเลี้ยง ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เจริญ วิธีการเก็บเกี่ยวและอบแห้ง ปัญหาการปนเปื้อน องค์ประกอบทางเคมีของสาหร่าย คุณค่าทางอาหารและ
ประโยชน์ต่างๆของสาหร่าย การผลิตสารที่มีมูลค่าสูงจากสาหร่าย ถังปฏิกรณ์ส าหรับเพาะเลี้ยงสาหร่าย            
และการน าเสนอรายงานความก้าวหน้าในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
 Types and strains of algae with economic importance, cultivation methods, factors affecting 
growth, methods of harvesting and drying, contamination problems, chemical composition of algae, nutritive 
value and other benefits, production of high value products, reactor for algae cultivation, report on recent 
development 
 

853-562 จุลชีววิทยาอาหารขั้นสูง  3(3-0-6) 
 (Advanced Food Microbiology) 
 รายวิชาบังคับก่อน: 326-202 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

 เทคนิควิเคราะห์ขั้นสูงทางด้านจุลชีววิทยาอาหาร รวมถึงการเปรียบเทียบเทคนิควิเคราะห์ดั้งเดิมกับ
เทคนิควิเคราะห์ที่รวดเร็วและออโตเมท รวมทั้งการใช้เทคนิคทางพันธุกรรม  และอิมมูโนในการตรวจหา           
จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคในอาหาร แนวทางใหม่ ๆ ทางเทคโนโลยีการหมักของอาหารหมักประเภท  ต่าง ๆ         
จุลินทรีย์ที่มีผลดีต่อสุขภาพ จุลชีววิทยาของกระบวนการถนอมอาหารแบบใหม่ ๆ และการควบคุมคุณภาพอาหาร
ในด้านจุลชีววิทยา รวมทั้งการน าเสนอรายงานความก้าวหน้าในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
 Advanced techniques in food microbiology, including conventional versus rapid and automated 
methods as well as genetic and immunological techniques in the detection of foodborne pathogens;              
new approaches in fermentation technology of various fermented foods, health-promoting microbes, 
microbiology in new food preservation methods and controlling the microbiological quality of foods; 
presentation relating to current topics 
 
853-571 เทคโนโลยีวิศวกรรมพันธุศาสตร์  3(3-0-6) 
 (Genetic Engineering Technology) 
  รายวิชาบังคับก่อน: 328-302  หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

  หลักเบื้องต้นของวิศวกรรมพันธุศาสตร์ (การสร้างดีเอ็นเอลูกผสม ดีเอ็นเอไลบราร่ี  การวิเคราะห์
และคัด เลือกจุลินทรีย์ที่ มียีนลูกผสม)  เค ร่ืองมือทางอณูวิทยาที่ ใช้ ในการศึกษาการท างานของยีน              
วิศวกรรมพันธุศาสตร์ของเซลล์สัตว์และพืช การประยุกต์ใช้ดีเอ็นเอลูกผสม และการน าเสนอรายงาน
ความก้าวหน้าในเน้ือหาที่เกี่ยวข้อง 

  Principle 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, applications of recombinant DNA in various areas 
of biotechnology and on human genetics, presentation of current issues and trends 
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853-572 วิศวกรรมเมตาบอลิก  3(3-0-6) 
 (Metabolic Engineering) 
 รายวิชาบังคับก่อน: 328-501, 853-523 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

ความส าคัญของวิศวกรรมเมตาบอลิซึม กระบวนการเมตาบอลิซึมของเซลล์ ปฏิกริยาภายในเซลล์
และสมดุลปฏิกริยา  กลไกการควบคุมวิถีเมตาบอลิซึมและปรับปรุงเมตาบอลิซึม การควบคุมฟลักซ์ของ            
วิถี        เมตาบอลิซึม ปฏิกิริยาประกอบในวิถีเมตาบอลิซึมและการหาฟลักซ์นั้นๆ  และการน าเสนอรายงาน
ความก้าวหน้าในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
 Importance of metabolic engineering; overview of cellular metabolisms; cellular reactions and 
material balances; metabolic pathway regulations and manipulations; determination of metabolic fluxes and 
metabolic flux analysis; metabolic control analysis; metabolic networks and analysis; presentation and report 
on the advance in metabolic engineering 
 

853-581 การประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ  3(3-0-6) 
 (Entrepreneurship in Biotechnology) 

 รายวิชาบังคับก่อน: 853-521 หรือเรียนควบคู่กัน หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
 ความรู้พื้นฐานทางธุรกิจส าหรับนักเทคโนโลยีชีวภาพ  แนวโน้มและประเภทของธุรกิ จ
เทคโนโลยีชีวภาพในระดับประเทศและระดับสากล กระบวนการที่ส าคัญในการด าเนินการเพื่อประกอบธุรกิจ
เทคโนโลยีชีวภาพ   กลยุทธ์ทางธุรกิจและการจัดท าแผนธุรกิจ  กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการธุรกิจ
เทคโนโลยีชีวภาพ   การฝึกปฏิบัติท าแผนประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ และการน าเสนอในชั้นเรียน    
การเยี่ยมชมหน่วยงาน องค์กร หรือบริษัทที่ด าเนินธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ 
 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; case studies in biotechnology business; hand-on practice on developing biotechnology 
entrepreneurship and business plan;  discussion and presentation by students;  organization or company visit  
 
853-594  หัวข้อเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ   3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Biotechnology) 
 รายวิชาบังคับก่อน: 853-521 หรือเรียนควบคู่กัน หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
  การศึกษาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ และรายงานเกี่ยวกับการค้นพบสิ่งใหม่ หรือ 
เทคนิคใหม่ เร่ืองต่างๆที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม 
 Study on recent and development in biotechnology,  Presentation and report related to interesting 
new products or new techniques that will be benefit to industry  
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853-611  เคร่ืองมือไซเบอร์ในการท าวิจัย  1(1-0-2) 

 (Cybertools for Research) 
 รายวิชาบังคับก่อน: อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
 การวางแผนงานวิจัย การจัดการ การสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลห้องสมุดและอินเตอร์เนต        
เพื่อตรวจเอกสารและงานวิจัย   การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อค้นหาบทความจากวารสารอิเล็กทรอนิกส์     
การติดต่อใช้เอกสารระหว่างห้องสมุดด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  การเขียนรายงานวิจัยแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง   
การสร้างเอกสารด้วย html การใช้สถิติเพื่องานวิจัยจากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจและที่ได้จากการทดลอง  การใช้
สถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษาและการเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับงานวิจัย 
 Research planning, execution and management, searching for information resources from digital 
libraries, internet tools and library resources needed to search for literature on research topics, the use of on-line 
databases, guides for acquisition of articles from e-journals, interlibrary loan services from the Internet, 
electronic presentation of research reports, a web-based instruction of technical writing as well as tools for 
creating html documents, statistics for research, data from survey and experimental design, use of statistical 
packages, case study, how to choose proper statistics for your research 
 

853-631 ตัวเร่งชีวภาพที่ถูกตรึง                                           3(3-0-6) 
 (Immobilized Biocatalysts)  
 รายวิชาบังคับก่อน : 853-534 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

คุณสมบัติของเซลล์และเอนไซม์ การผลิตเซลล์และเอนไซม์ คุณสมบัติของสารยึดเกาะที่ใช้ตรึง   
วิธีการตรึงตัวเร่งชีวภาพแบบดูดเกาะ แบบพันธะโควาเลนท์ แบบกักขัง และแบบอ่ืนๆ คุณสมบัติของตัวเร่ง
ชีวภาพหลังการตรึง จลนพลศาสตร์ของตัวเร่งที่ถูกตรึง และการออกแบบถังปฏิกรณ์ การใช้ประโยชน์ทาง
อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้อง  การค้นคว้าและการน าเสนอรายงานความก้าวหน้าในเนื้อหา          
ที่เกี่ยวข้อง 
 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) 
  รายวิชาบังคับก่อน: 324-233 หรือ 850-221 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
 องค์ประกอบของอาหารที่เป็นสารออกฤทธิ์ชีวภาพ  ชนิดและแหล่งของสารออกฤทธิ์ชีวภาพ  
บทบาทของสารออกฤทธิ์ชีวภาพในอาหารและการประยุกต์ใช้  การสังเคราะห์ทางชีวเคมีและทางเคมีของ       
สารออกฤทธิ์ชีวภาพ  การเสนอรายงานในหัวข้อปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง 
 Bioactivity of food components, bioactive compounds, source of bioactive compounds in foods, 
role of bioactive compounds in food system and their application, biochemical and chemical synthesis of the 
compounds, their biotechnological perspective, Presentation relating to current topics 
 
853-662  จุลชีววิทยาขั้นสูงของจุลินทรีย์ที่ก่อโรคในอาหาร  3(3-0-6) 
 (Advanced Microbiology of Food-borne Pathogens) 
 รายวิชาบังคับก่อน: 853-211 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
  การติดเชื้อและสารพิษที่เกิดจากจุลินทรีย์ก่อโรคที่ติดต่อผ่านทางอาหาร   เทคนิคใหม่ๆ ในการ
ตรวจหาและจ าแนกจุลินทรีย์ก่อโรคที่ติดต่อทางอาหาร   การควบคุมโรค   ระบบนิเวศน์และยุทธวิธีที่เกี่ยวข้องใน
การอยู่รอดของจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร    กลไกและความรุนแรงในการก่อโรค  การน าเสนอรายงานในหัวข้อ
ปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง 
 Infectious and toxigenic agents of foodborne diseases;  novel techniques in detection, identification 
and controls;  ecology and survival strategies in foods as well as virulence mechanisms of  foodborne 
pathogens;  presentation relating to current topics 
 
853-663  เมตาบอลิซึมของจุลินทรีย์ในอาหาร  3(3-0-6) 
 (Microbial Metabolism in Foods) 
 รายวิชาบังคับก่อน: 853-521 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
 อิทธิพลของเมตาบอลิซึมของจุลินทรีย์ต่อคุณสมบัติของอาหารที่ผลิตโดยการหมักและผลของ       
จุลินทรีย์สิ่งแวดล้อมของอาหารต่อกลไกที่ส าคัญของจุลินทรีย์ การเสนอรายงานในหัวข้อปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง 
 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 
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853-664  พิษวิทยาอาหาร  3(3-0-6) 
 (Food Toxicology) 
 รายวิชาบังคับก่อน: 853-211 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
 สารเคมีที่เป็นพิษในอาหารรวมทั้งลักษณะทางเคมี การสังเคราะห์ทางชีวภาพ เมตาบอลิซึม พิษวิทยา 
การเกิดปฏิกิริยาและการควบคุม การตรวจหา การวิเคราะห์ความปลอดภัยของสารเคมีที่เป็นพิษในอาหาร  การ
ตอบสนองทางชีวภาพของสารพิษในอาหาร  การแพ้อาหาร การไม่ทนทานต่ออาหาร  วิทยาอิมมูนและพิษวิทยา
ของอิมมูน สารพิษในอาหารที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ การเขียนรายงานและน าเสนอหัวข้อปัจจุบัน    ที่เกี่ยวข้อง 
 Chemical hazards in foods including the aspects of chemistry, biosynthesis, metabolism, 
toxicology, mode of action and controls, detection, evaluation of the safety of food-borne chemical, biological 
responses to food-borne toxins, food allergies, food intolerance, immunology/immuno-toxicology and 
naturally-occurring food-borne toxicants; term papers;  presentation relating to current topics 
 

854-531       การออกแบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพ  3(3-0-6) 
 (Bioreactor Design)  
 รายวิชาบังคับก่อน : 326-202, 854-212 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
 แนวคิดทั่วไปในการออกแบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพ ปรากฏการณ์การส่งผ่านในถังปฏิกรณ์ชีวภาพ       
รีโอโลจีและการถ่ายโอนโมเมนตัม การถ่ายโอนมวล และการถ่ายโอนความร้อนเคร่ืองมือวัดและควบคุมใน
กระบวนการหมัก การวิเคราะห์และออกแบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพ ถังปฏิกรณ์แบบถังกวน แพค-เบด  ฟลูอิไดซ์เบด 
แอร์ลิฟท์ ฯลฯ การออกแบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพเพื่อให้ได้แบบที่ดีที่สุด  
 Overview for bioreactor design; transport phenomena, rheology, momentum transfer, mass and 
heat transfer in bioreactor; measurement and control devices in fermentation process; analysis and design of 
bioreactor; stirred tank reactor; pack bed reactor; fluidized bed reactor; air-lift reactor etc.; design for optimum 
bioreactor 
 

854-541      การวัดและระบบการควบคุมกระบวนการทางอาหารและระบบชีวภาพ 3(3-0-6) 
  (Measurement and Process Control in Food and Biological System) 
 รายวิชาบังคับก่อน : 854-212, 850-323 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

ระบบการวั ดค่ าและการควบคุมกระบวนการทาง อุตสา หกรรม เกษตร  และการใช้
ไมโครโปรเซสเซอร์ เพื่อให้ทราบถึงสภาพของระบบทั้งทางกายภาพและเคมีได้ในระยะอันสั้น การเขียนรายงาน
และน าเสนอในหัวข้อปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง 

Measurement and control of parameters in agro-industry process; application of microprocessor 
for online monitoring of physical and chemical property of the process; report and presentation in related topics 
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854-551       แบบจ าลองในระบบชีวภาพ            3(3-0-6) 
 (Modeling and Simulation in Biological System)  
 รายวิชาบังคับก่อน : 326-202, 854-212 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

ไดนามิกส์ของระบบชีวภาพที่มีความซับซ้อนน้อย การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
ประชากรของจุลินทรีย์ ประชากรผสมในระบบธรรมชาติและระบบประยุกต์ โมเดลที่เกี่ยวข้องกับ  ปรากฏการณ์ 
การส่งผ่านในระบบชีวภาพ การตรวจสอบโมเดลและการหาค่าพารามิเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์ซิมิวเลชันใน
การศึกษาไดนามิกส์ ของระบบชีวภาพ การหาผลเลิศในระบบชีวภาพ การเขียนรายงานและน าเสนอในหัวข้อ
ปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง 

Dynamics study of non-complicated biological system; analysis of relationship between 
microorganism population in natural and applied system; mathematical modeling of transport phenomena in 
biological system; model validation and parameters fitting; computer simulation for dynamics study of 
biological system; process optimization; report and presentation in related topics 

 

854-631       เทคโนโลยีกระบวนการแยกและสกัดสาร                                3(3-0-6) 
 (Separation and Extraction Process Technology)  
 รายวิชาบังคับก่อน : 853-521 หรือเรียนควบคู่กัน หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 
 หลักการแยกเอาผลิตภัณฑ์ที่ ได้จากการหมักออกจากน้ าหมัก โดยใช้ยูนิตออเปอร์เรชั่นต่าง ๆ        
ได้แก่    การกรองและการกรองระดับโมเลกุล    การเหวี่ยงแยก   การท าให้เซลล์แตก   การสกัด   การดูดซึม         
อิลูชั่นโครมาโตกราฟฟี การตกตะกอน อัลตราฟิวเตรชั่น อิเลคโตรฟอลิซิส การตกผลึกและการท าใ ห้แห้ง          
รวมไปถึงเศรษฐศาสตร์ของกระบวนการแยกและสกัดสาร 
 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 downstream process 

 

 
854-651       แบบจ าลองและการควบคุมกระบวนการชีวภาพ  3(3-0-6) 
 (Bioprocess Modeling and Control)  
 รายวิชาบังคับก่อน : อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

ความส าคัญของแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในเทคโนโลยีกระบวนการชีวภาพและการควบคุม    กฏ
พื้นฐานของกระบวนการทางกายภาพและเคมี จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยา แบบจ าลอง ทางคณิตศาสตร์ของ
กระบวนการทางเคมีและชีวภาพ การออกแบบการทดลองและการใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ การหาผลเลิศและการควบคุมกระบวนการ 
 The importance of mathematical modeling in bioprocess technology and control;  Basic principles 
of physical and chemical process; reaction kinetics; mathematical modeling of chemical and biological process;  
experimental design and computer application in construction of mathematical modeling;  process optimization 
and control 
 



  65 

 
 

857-551        การตลาดทางอุตสาหกรรมเกษตร  3(3-0-6) 
  (Marketing in Agro-Industry)  
 รายวิชาบังคับก่อน : 461-212 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
 บทบาทของอุตสาหกรรมเกษตรต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ หลักและส่วนประสมของตลาด การตลาด
ภายในและส่งออกของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ข้อตกลงทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศที่
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 
 Role of Agro-Industry in economic development principle and of marketing, domestic marketing 
and exporting of agro-industrial products, trade agreement and investment between countries in relation to 
Agro-Industrial products 

 

3. วิชาวิทยานิพนธ์ 
853-936        วิทยานิพนธ์    36(0-108-0) 
   (Thesis) 

   การศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ตามลักษณะเนื้อหาวิชาที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร ภายใต้การดูแลและแนะน าของคณะกรรมการที่ปรึกษา  
 Study and research in biotechnology followed description in curriculum and advisor committee’s 
suggestion;  writing must be in  English  
 

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

   การศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ตามลักษณะเนื้อหาวิชาที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร ภายใต้การดูแลและแนะน าของคณะกรรมการที่ปรึกษา  
 Study and research in biotechnology followed description in curriculum and advisor committee’s 
suggestion;  writing must be in English 
 

853-972       วิทยานิพนธ์    72(0-216-0) 
   (Thesis) 
  การศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ตามลักษณะเนื้อหาวิชาที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร ภายใต้การดูแลและแนะน าของคณะกรรมการที่ปรึกษา  
 Study and research in biotechnology followed description in curriculum and advisor committee’s 
suggestion; writing must be in English 
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ภาคผนวก ข 

ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรทีป่รับปรงุใหม ่

หลักการและเหตุผล 

 เทคโนโลยี ชีวภาพเป็นสหวิทยาการ  ที่ อ าศั ย           
พื้นฐานความรู้ในหลากหลายสาขาวิชามาประกอบกัน จัดเป็น
ศาสตร์ที่มีการพัฒนาในด้านขององค์ความรู้และเทคโนโลยี      
ที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัย
หลักสูตรที่มีความทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีและวิทยาการด้านต่างๆที่เป็นพื้นฐานส าคัญ
ส าหรับเทคโนโลยีชีวภาพ ดังนั้นภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม  ค ณ ะ อุ ต ส า ห ก ร ร ม เ ก ษ ต ร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซ่ึงได้ด าเนินการเรียนการสอน
และการวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพมากว่า 15 ปี           
มีมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและประกอบ
อาชีพอยู่ในภาครัฐและเอกชนไม่ต่ ากว่า 80 คน ได้ตระหนักถึง
บทบาทและความส าคัญของสาขาวิชานี้ในการพัฒนาประเทศ 
และความจ าเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอนรวมทั้งการวิจัยให้ตรงกับความต้องการ
ของผู้เรียนและสังคมและสอดคล้องกับแนวทางที่มหาวิทยาลัย
ได้ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ และตอบสนองต่อนโยบายพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
 

หลักการและเหตุผล 

เทคโนโลยีชีวภาพมีรากฐานการพัฒนามาจากการ
ใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ โดยเฉพาะในยุคอุตสาหกรรมที่ใช้
จุลินทรีย์ เป็นตัวกลางในการผลิตที่ เรียกว่าจุลชีววิทยา
อุตสาหกรรม จนท าให้เกิดเป็นการปฏิวัติทางอุตสาหกรรม
ชีวภาพอื่นๆ ตามมา การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพให้เกิด
ประโยชน์กับมนุษย์สูงสุดจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจใน
วิ วัฒน าก า รของ ส่ิ ง มี ชี วิ ต  ค ว ามหลากหล าย  แ ล ะ
ความสามารถในการด ารงชีวิตอยู่ของส่ิงมีชีวิตนั้นๆ ภายใต้
สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงถือเป็นรากฐานส าคัญ
ในการค้นหาศักยภาพใหม่ๆ เช่น เป็นแนวทางก่อให้เกิด
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ใ ห ม่  ส า ม า ร ถ ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก
ทรัพยากรธรรมชาติได้มากขึ้น สามารถควบคุมให้เกิดการ
ประหยัดพลังงานได้ อ านวยประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมของโลก เป็นต้น 

โดย เทคโนโลยี ชีวภาพภายในประ เทศที่ มี
ความส าคัญในการพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ เศรษฐกิจและ
สังคม รวมทั้งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม แบ่งได้ 3 ด้าน คือ 
ด้านการเกษตร ได้แก่ การปรับปรุงพันธ์ุพืช-สัตว์ การพัฒนา
วิธีตรวจวินิจฉัยโรคในสัตว์ ด้านการแพทย์ ได้แก่ การพัฒนา
ชุดตรวจโรค การสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคที่
เป็นปัญหาส าคัญของประเทศ การวางแผนด้านสาธารณสุข
ของประเทศ การพัฒนาวัคซีนต้นแบบส าหรับรักษาโรค
เอดส์และภูมิแพ้อันเกิดจากการแพ้ไรฝุ่น เป็นต้น และด้าน
พลังงานและส่ิงแวดล้อม ได้แก่ การส่งเสริมให้โรงงาน
อาหารประเภทต่างๆ เพิ่มการลงทุนระบบการผลิตก๊าซ
ชีวภาพ การใช้พลังงานชีวภาพทั้งในรูปของเอทานอลและไบ
โอดีเซล ในด้านส่ิงแวดล้อมมีการพัฒนานวัตกรรมหลายด้าน 
เช่น ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างของพลาสติกย่อยสลายได้ ผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์เพิ่มประสิทธิภาพในการกระบวนการบ าบัดของเสีย 
รวมทั้งการฟื้นฟูพื้นที่เส่ือมโทรม  
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จากความส าคัญของเทคโนโลยีชีวภาพดังกล่าว

ข้างต้น ท าให้การศึกษาวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพจึงเป็น
เรื่องเร่งด่วนและจ าเป็นที่จะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในการศึกษาวิจัย เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงวิชาการที่
จะเป็นประโยชน์ให้กับชุมชนและอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน ดังนั้นภาควิชาเทคโนโลยี ชีวภาพ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม  ค ณ ะ อุ ต ส า ห ก ร ร ม เ ก ษ ต ร 
มห า วิท ย า ลั ย ส งขล านค ริ นท ร์  จึ ง จั ด ท าห ลั ก สู ต ร
เทคโนโลยีชีวภาพและปรับปรุงให้มีความทันสมัยอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อสามารถผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
ที่มีความสามารถในด้านการท างานวิจัยได้มีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้ได้งานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยหลักสูตรนี้มีความ
แตกต่างจากหลักสูตรอื่น คือเน้นงานวิจัยที่น าเอาโจทย์ปัญหา
จากภาคอุตสาหกรรมที่ส าคัญในภาคใต้มาตั้งเป็นโจทย์วิจัย 
เพื่อให้เกิดประโยชน์กับการพัฒนาชุมชนและอุตสาหกรรม
ในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงจะรวมไปถึงการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน  

ปรัชญาของหลกัสูตร ปรัชญาของหลักสูตร 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นที่ความเป็นสากล
ในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความช านาญในระดับสูงใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพที่พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม 

 หลัก สูตร วิทย าศ าสตรปรั ชญาดุ ษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเน้นให้ผู้เรียนมีการวิจัยเชิงลึก
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อน าไปสู่
นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศได้ พร้อมทัง้
เป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม 

วัตถุประสงค ์ วัตถุประสงค ์
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพที่มี

ศักยภาพในการท างานทั้งในระดับของผู้ประกอบการ 
นักวิจัยและนักวิชาการทั้งในภาครัฐและเอกชนเพื่อให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศและแผนกลยุทธ์ในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพพร้อมด้วย
คุณธรรมและจริยธรรม 

3.   เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ       
  โดยเน้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
  ที่ยั่งยืน 

(1) เพื่อผลิตบุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยี ชีวภาพที่มี
คุณธรรมและจริยธรรม 

(2) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรอบรู้ ความเข้าใจใน
ทฤษฎีอย่างลึกซ้ึง และความสามารถในการท าวิจัยขั้นสูง
เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  

(3) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความสามารถในการประยุกต์ใช้
เทคนิคการวิจัยระดับสูงทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

(4) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ และแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าในกลุ่มได้อย่าง
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เหมาะสม และมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการศึกษา
หาความรู้ด้วยตนเอง 

(5)  เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ 
และประยุกต์ใช้ผลของการวิจัย และพัฒนาการใหม่ ๆ 
รวมทั้งมีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การส่ือถึงผลการศึกษาค้นคว้าและการวิจัยระดับสากล 

ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
แบบ 2 
 
 
หมวดวิชาบังคบั 6 หน่วยกิต 
853-691 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1    1(1-0-2) 
853-692 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2    1(1-0-2) 
853-693 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3    1(1-0-2) 
853-696 สัมมนา 1                           1(1-0-2) 
853-697 สัมมนา 2                           1(1-0-2) 
853-698 สัมมนา 3                           1(1-0-2) 

ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพหรือสาขาที่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเห็นชอบ 
แบบ 2 
หมวดวิชาบังคบั 6 หน่วยกิต 
853-691 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 1(1-0-2) 
853-621 เทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง 2(1-3-2) 
853-696 สัมมนา 1                           1(0-2-1) 
853-697 สัมมนา 2                           1(0-2-1) 
853-698 สัมมนา 3                          1(0-2-1) 
หมายเหตุ    ในกรณีที่ไม่เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทสาขาเทคโนโลยี ชีวภาพหรือสาข าที่คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ ต้องลงรายวิชาตามที่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดโดยไม่นับหน่วยกิต 
 
 

ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ี
แบบ 2 
หมวดวิชาบังคับ                           13 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า)      11 หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์                                 48 หน่วยกิต 

ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
แบบ 2 
หมวดวิชาบังคับ                           17 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า)        7 หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์                                 48 หน่วยกิต 

รวม                                             72 หน่วยกิต รวม                                             72 หน่วยกิต 
 

หมวดวิชาบังคับ 13 หน่วยกิต 
วิชาบังคับทั่วไป                             10 หน่วยกิต 
853-521 เทคโนโลยีชีวภาพ            4(4-0-4) 
853-691 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1   1(1-0-2) 
853-692 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2  1(1-0-2) 
853-693 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3    1(1-0-2) 
853-696 สัมมนา 1                           1(1-0-2) 
853-697 สัมมนา 2                           1(1-0-2) 
853-698 สัมมนา 3                            1(1-0-2) 

หมวดวิชาบังคับ 17 หน่วยกิต 
วิชาบังคับทั่วไป                             14 หน่วยกิต 
853-521 เทคโนโลยีชีวภาพ            4(4-0-8) 
853-691 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1   1(1-0-2) 
853-524 เทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ  3(1-6-2) 
853-621 เทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง 2(1-3-2) 
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) 
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วิชาบังคับตามกลุ่มวิชา                  3 หน่วยกิต วิชาบังคับตามกลุ่มวิชา                  3 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก                          6-11 หน่วยกิต 
 นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาตามแขนงย่อยที่สนใจโดย
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้ผู้
ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทจะต้องลงทะเบียนเรียน
วิชาเลือกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกไม่น้อยกว่า          
11 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือก                           6-7 หน่วยกิต 
 นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาตามแขนงย่อยที่สนใจ
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ทั้ งนี้ ผู้ ที่ ส า เร็ จการศึกษาในระดับปริญญาโทจะต้อง
ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และผู้ที่
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชา
เลือกไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ค 
ส่วนที่  1   ตารางสรุปหลักการและเหตุผล  ปรัชญาของหลักสูตร  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 

หลักการและเหตุผล ปรัชญาของหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 เทคโนโลยีชีวภาพมีรากฐานการ
พัฒนามาจากการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ 
โดยเฉพาะในยุคอุตสาหกรรมที่ใช้จุลินทรีย์
เป็นตัวกลางในการผลิตที่เรียกว่าจุลชีววิทยา
อุตสาหกรรม จนท าให้เกิดเป็นการปฏิวัติทาง
อุตสาหกรรมชีวภาพอ่ืนๆ ตามมา การพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพให้เกิดประโยชน์กับมนุษย์
สูงสุดจ า เป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจใน
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย 
และความสามารถในการด ารงชีวิตอยู่ของ
สิ่ งมีชี วิตนั้นๆ ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งถือเป็นรากฐานส าคัญใน
การค้นหาศักยภาพใหม่ๆ เช่น เป็นแนวทาง
ก่อให้ เกิดอุตสาหกรรมใหม่  สามารถใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติได้มากขึ้น 
สามารถควบคุมให้เกิดการประหยัดพลังงาน
ได้ อ านวยประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมของโลก     
เป็นต้น 

โดย เทคโนโลยี ชี ว ภ าพภ า ย ใน 
ประเทศที่มีความส าคัญในการพัฒนาชีวิต 
ความเป็นอยู่  เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แบ่งได้ 3 ด้าน คือ 
ด้านการเกษตร ได้แก่ การปรับปรุงพันธุ์พืช-
สัตว์ การพัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัยโรคในสัตว์ 
ด้านการแพทย์ ได้แก่ การพัฒนาชุดตรวจโรค 
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรค
ที่เป็นปัญหาส าคัญของประเทศ การวางแผน

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเน้นให้
ผู้เรียนมีการวิจัยเชิงลึกเพื่อพัฒนา
องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี 
ชีวภาพ เพื่อน าไปสู่นวัตกรรม       
ที่ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศได้  พ ร้อมทั้ ง เป็นผู้ที่ มี
คุณธรรมและจริยธรรม 

(1) เพื่อผลิตบุคลากรสาขาวิชา
เ ท ค โนโล ยี ชี ว ภ าพที่ มี
คุณธรรมและจริยธรรม 

(2) เพื่ อผลิ ตดุษฎี บัณฑิ ตที่ มี
ความรอบรู้ ความเข้าใจใน
ทฤษฎีอย่ า งลึ กซึ้ ง  และ
ความสามารถในการท าวิจัย
ขั้นสูงเพื่อสร้างองค์ความรู้
ใ ห ม่ ใ น ส า ข า วิ ช า
เทคโนโลยีชีวภาพ  

(3) เพื่ อผลิ ตดุษฎี บัณฑิ ตที่ มี
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
ประยุกต์ใช้เทคนิคการวิจัย
ร ะ ดั บ สู ง ท า ง ด้ า น
เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อใช้
ประโยชนจ์ากทรัพยากรที่มี
อ ยู่ ใ นประ เทศ เพื่ อ ก า ร
พัฒนาที่ยั่งยืน 

(4) เพื่ อผลิ ตดุษฎี บัณฑิ ตที่ มี
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท า ง า น
ร่ ว ม กั บ ผู้ อ่ื น ไ ด้  แ ล ะ
แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าใน
กลุ่มได้อย่างเหมาะสม และ
มีความ รับผิดชอบอย่ าง
เ ต็ ม ที่ ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ห า
ความรู้ด้วยตนเอง 

(5)  เพื่ อผลิ ตดุษฎี บัณฑิ ตที่ มี
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้
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หลักการและเหตุผล ปรัชญาของหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ด้านสาธารณสุขของประเทศ การพัฒนา
วัคซีนต้นแบบส าหรับรักษาโรคเอดส์และ
ภูมิแพ้อันเกิดจากการแพ้ไรฝุ่น เป็นต้น และ
ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  ได้แก่  การ
ส่งเสริมให้โรงงานอาหารประเภทต่างๆ เพิ่ม
การลงทุนระบบการผลิตก๊าซชีวภาพ การใช้
พลังงานชีวภาพทั้ งในรูปของเอทานอล
และไบโอดีเซล ในด้านสิ่งแวดล้อมมีการ
พัฒนานวัตกรรมหลายด้าน เช่น ผลิตภัณฑ์
ตัวอย่างของพลาสติกย่อยสลายได้ ผลิตภัณฑ์
จุ ลิ น ท รี ย์ เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร
กระบวนการบ าบัดของเสีย รวมทั้งการฟื้นฟู
พื้นที่เสื่อมโทรม  

จากความส าคัญของ เทคโนโลยี 
ชีวภาพดังกล่าวข้างต้น ท าให้การศึกษาวิจัย
ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพจึงเป็นเร่ืองเร่งด่วน
และจ าเป็นที่จะต้องมีบุคลากรที่มี ความรู้
ความสามารถในการศึกษาวิจัย เพื่อให้ได้
ข้อมูลเชิงวิชาการที่จะเป็นประโยชน์ให้กับ
ชุมชนและอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน ดังนั้นภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
อุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลั ยสงขลานครินทร์  จึ งจัดท า
หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพและปรับปรุงให้มี
ความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถผลิต
บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ที่มี
ความสามารถในด้านการท างานวิจัยได้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้งานวิจัยที่มีคุณภาพ 
สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติ  โดยหลักสูตรนี้มีความ
แตกต่างจากหลักสูตรอ่ืน คือเน้นงานวิจัยที่

ผ ล ข อ ง ก า ร วิ จั ย  แ ล ะ
พัฒนาการใหม่ ๆ รวมทั้งมี
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสื่ อถึ งผลการศึ กษา
ค้นคว้าและการวิจัยระดับ
สากล 
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หลักการและเหตุผล ปรัชญาของหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
น าเอาโจทย์ปัญหาจากภาคอุตสาหกรรมที่
ส าคัญในภาคใต้มาตั้งเป็นโจทย์วิจัย เพื่อให้
เกิ ดประโยชน์กับการพัฒนาชุมชนและ
อุตสาหกรรมในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง
จะรวมไปถึงการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  
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ส่วนที่  2  ตารางแสดงรายละเอียดความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของหลักสูตรรายวิชาและค าอธิบายเพิ่มเติม 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชาที่สอดคล้อง ค าอธิบาย
เพิ่มเติม  รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

 (1) เพื่อผลิตบุคลากรสาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพที่มี
คุณธรรมและจริยธรรม 

 

 853-521 
 853-524 
853-581 

 
853-611 
853-621 

 
853-691 
853-696 
853-697 
853-698 
853-699 
853-936 
853-948 
853-972 

เทคโนโลยีชีวภาพ 
เทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
การประกอบการธุรกิจ
เทคโนโลยีชีวภาพ 
เคร่ืองมือไซเบอร์ในการท าวิจัย 
เทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ขั้นสูง 
หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 
สัมมนา 1 
สัมมนา 2 
สัมมนา 3 
สัมมนา 4 
วิทยานิพนธ์ 
วิทยานิพนธ์ 
วิทยานิพนธ์ 

4(4-0-8) 
3(1-6-2) 
3(3-0-6) 

 
1(1-0-2) 
2(1-3-2) 

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

36(0-108-0) 
48(0-144-0) 
72(0-216-0) 

 

(2) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความ
รอบรู้ ความเข้าใจในทฤษฎี
อย่างลึกซึ้ง และความสามารถ
ในการท าวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ  

 

853-521 
853-524 
853-621 

 
853-691 
853-696 
853-697 
853-698 
853-699 
853-936 
853-948 
853-972 

เทคโนโลยีชีวภาพ 
เทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
เทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ขั้นสูง 
หัวข้อพิเศษทาเทคโนโลยีชีวภาพ 1 
สัมมนา 1 
สัมมนา 2 
สัมมนา 3 
สัมมนา 4 
วิทยานิพนธ์ 
วิทยานิพนธ์ 
วิทยานิพนธ์ 
 

4(4-0-8) 
3(1-6-2) 
2(1-3-2) 

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

36(0-108-0) 
48(0-144-0) 
72(0-216-0) 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  รายวิชาที่สอดคล้อง  ค าอธิบาย 
เพิ่มเติม  รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

(3) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มี
ความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้เทคนิคการวิจัย
ระดับสูงทางด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรที่มี
อยู่ในประเทศเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 

 

853-524 
853-621 

 
853-691 
853-696 
853-697 
853-698 
853-699 
853-936 
853-948 
853-972 

เทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
เทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ขั้นสูง 
หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 
สัมมนา 1 
สัมมนา 2 
สัมมนา 3 
สัมมนา 4 
วิทยานิพนธ์ 
วิทยานิพนธ์ 
วิทยานิพนธ์ 

3(1-6-2) 
2(1-3-2) 

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

36(0-108-0) 
48(0-144-0) 
72(0-216-0) 

 

(4) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มี
ความสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้ และแสดงออกซึ่ง
ภาวะผู้น าในกลุ่มได้อย่าง
เหมาะสม และมีความ
รับผิดชอบอย่างเต็มที่ใน
การศึกษาหาความรู้ด้วย
ตนเอง 

853-691 
853-696 
853-697 
853-698 
853-699 
853-936 
853-948 
853-972 

หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 
สัมมนา 1 
สัมมนา 2 
สัมมนา 3 
สัมมนา 4 
วิทยานิพนธ์ 
วิทยานิพนธ์ 
วิทยานิพนธ์ 

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

36(0-108-0) 
48(0-144-0) 
72(0-216-0) 

 

(5)  เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มี
ความสามารถในการวิเคราะห์ 
และประยุกต์ใช้ผลของการ
วิจัย และพัฒนาการใหม่ ๆ 
รวมทั้งมีความสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สื่อถึงผลการศึกษาค้นคว้า
และการวิจัยระดับสากล 

853-524 
853-621 

 
853-691 
853-696 
853-697 
853-698 
853-699 
853-936 
853-948 
853-972 

เทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
เทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ขั้นสูง 
หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 
สัมมนา 1 
สัมมนา 2 
สัมมนา 3 
สัมมนา 4 
วิทยานิพนธ์ 
วิทยานิพนธ์ 
วิทยานิพนธ์ 

3(1-6-2) 
2(1-3-2) 

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

36(0-108-0) 
48(0-144-0) 
72(0-216-0) 
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ภาคผนวก ง 
ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิกับการด าเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงและการด าเนนิการ 

ปรัชญา ความส าคัญและวตัถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. วัตถุประสงค์ข้อ 3 ค าว่า “ท้องถิ่น” เป็นการเน้นการพัฒนา
เฉพาะภาคใต้ น่าจะใช้ค าว่า “ประเทศ” แทน 

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ (หนา้ที่ 9)  

2. ปรัชญาของทั้งสองหลักสูตรมีความแตกต่างกันชัดเจน ท าให้
มองเห็นความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
ว่า บัณฑิต ป.เอก มีสมบัติเด่นกว่า ป.โท อย่างไร 
    การเขียนความส าคัญของหลักสูตร ควรเพิ่มความชัดเจนของ
ผลกระทบของความรู้ด้านนี้ต่อการพัฒนาประเทศให้เป็น
รูปธรรมมากขึ้น ส่วนวัตถุประสงค์ครอบคลุมดีแล้ว 

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ (หนา้ที่ 8)  

3. มีปรัชญาของหลักสูตรที่มีความแตกต่างอย่างชัดเจน ระหว่าง
หลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สอดคล้องไปในแนวทาง
เดียวกันกับปรัชญาหลักสูตรที่ก าหนดไว้โดย สกอ. 

ไม่มกีารแก้ไข 

แผนพัฒนาปรบัปรุงหลักสูตร 
1. ไม่ทราบว่าจะมีโครงการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา
เพื่อรับการเรียนการสอนแบบ active learning หรือไม่ ควรระบุ
ส าหรับการก าหนดให้มีคณะกรรมการวิเคราะห์ข้อสอบในทุก
รายวิชาว่าจะท าทุกครั้งที่สอบหรือว่าปีเว้นปี เป็นต้น 

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ (หนา้ที่ 9 และ 10)  

2. แผนพัฒนาปรับปรุงที่น าเสนอประกอบด้วย 5 แผน แผน 2 
และ 3 ควรรวบเป็นแผนเดียว โดยเน้นการเรียนให้ผู้เรียนสืบหา
ความรู้และสร้างความรู้ อาจารย์มีบทบาทเกื้อหนุนและช่วยปรับ
ทิศทางนักศึกษา ปรับกลยุทธ์และตัวช้ีวัดใหม่ให้สอดคล้องกับ
แผน เช่นกันแผน 4 และ 5 ควรรวมเป็นแผนเดียวกัน อาจใช้
ค าพูดของแผนที่ 5 เป็นหลัก ปรับกลยุทธ์ 4 มาไว้ใน 5 

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ (หน้าที่ 9 และ 10) 

3. ตัวบ่งช้ีถึง “การติดตามความก้าวหน้าขององค์ความรู้ใน
วิชาชีพ” ยังขาดความชัดเจน (หรือยังไม่ดี) 
   
 ตัวบ่งชี้ถึง กลยุทธ์ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ผู้สอนใน
รายวิชาต่างๆ” ยังไม่ชัดเจน 

แก้ไขตัวบ่ง ช้ี เป็น “รายวิชาในหลักสูตรที่ ปรับปรุงให้
สอดคล้องกับความก้าวหน้าขององค์ความรู้ในวิชาชีพ” 
(หน้าที่ 9) 
เพิ่มตัวบ่งช้ีเป็น “รายงานการประชุมภาควิชาอย่างน้อยเดือน
ละ 1 ครั้ง” (หน้าที่ 9) 
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ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงและการด าเนนิการ 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและแผนการรับนักศึกษา 
1. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ตามที่ก าหนดมีข้อดีท าให้มีโอกาส
รับนักศึกษาได้สูง ท าให้บรรลุแผนที่ตั้งไว้ส าหรับจ านวน
นักศึกษา แต่มีข้อที่น่ากังวลคือการปฏิบัติที่คณะกรรมการจะต้อง
ใช้  ดุลยพินิจมากในการที่ จะก าหนดว่าให้ เรี ยนแบบท า
วิทยานิพนธ์อย่างเดียวหรือเรียนแบบที่มีรายวิชา (coursework) 
ร่วมกับการท าวิทยานิพนธ์ 

เพิ่มเกณฑ์ผู้ที่จะศึกษาในแบบท าวิทยานิพนธ์อย่างเดียวนั้น
จะต้อง เป็นผู้ที่ ส า เร็ จการศึกษาระดับปริญญาตรีทาง
วิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและได้รับเกียรติ
นิยม (หน้าที่ 11) 

2. คุณสมบัตินักศึกษาเข้าศึกษาช้ัน ป.โท มีความยืดหยุ่นสูงซ่ึง
เป็นจุดเด่นช่วยตอบค าถามด้านแนวทางการพัฒนาบัณฑิตที่มี
ความรู้ด้านชีวภาพส่ิงแวดล้อม อาหารและเอนไซม์ และอื่นๆ 
(หน้าที่ 14-15) ได้ แต่ขณะเดียวกันก็เป็นจุดด้อยในด้านความรู้
พื้นฐานและอาจส่งผลว่าเทคโนโลยีชีวภาพคืออะไร บัณฑิตที่จบ
การศึกษามีสมบัติพื้นฐานอย่างไร ต้องรู้อย่างดีเกี่ยวกับส่ิงมีชีวิต
หรือไม่ ดังนั้นหลักสูตรควรมีขั้นตอนเพื่อแก้จุดด้อยดังกล่าว 
นอกจากนี้การก าหนดคุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย เมื่ออ่านขอความหน้าที่ 65 หมวด 4 ข้อ 29.2 เข้าใจ
ว่าไม่มีการก าหนดอะไรเลย เพราะระเบียบฯ ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จึงเสนอแนะให้เขียน
เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความชัดเจน 
    ส่วนผู้ส า เร็จ  ป .ตรี  เข้ าศึกษาในระดับ ป . เอก โดยใช้
ประสบการณ์การท างานเป็นเกณฑ์  ควรขยายความด้าน
ประสบการณ์ให้ชัดเจน นอกจากนั้นไม่ควรตีกรอบเฉพาะ
ประสบการณ์จากอุตสาหกรรมเท่านั้น เพิ่มข้อความอื่นๆ ที่
กรรมการมั่นใจว่านักศึกษาที่เข้าศึกษามีศักยภาพเทียบเท่ากับผู้ที่
เรียนจบเกียรตินิยม  
    หลักสูตรทั้ งสองรับนักศึกษาเรียนในแผนที่  (1) ท า
วิทยานิพนธ์อย่างเดียว และ (2) เรียนพร้อมกับท าวิทยานิพนธ์ 
ดังนั้นควรสร้างเกณฑ์การรับนักศึกษา เพื่อจ าแนกนักศึกษาตาม
พื้นฐานของศักยภาพที่ต่างกันให้สอดคล้องกับแผนการเรียน 

หลักสูตรเพิ่มกลยุทธ์ในข้อที่ 2.4 ในการแก้จุดด้อยดังกล่าว 
(หน้าที่ 12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอตัดเกณฑ์ดังกล่าว 
 
 
 
 
 
เพิ่มเกณฑ์ผู้ที่จะศึกษาในแบบท าวิทยานิพนธ์อย่างเดียวนั้น
จะต้อง เป็นผู้ที่ ส า เร็ จการศึกษาระดับปริญญาตรีทาง
วิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและได้รับเกียรติ
นิยม (หน้าที่ 11) 

3. มีข้อเสนอแนะให้ก าหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมที่ชัดเจนส าหรับ
ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาดุษฎี
บัณฑิต แผนวิจัยที่ไม่มีการศึกษางานรายวิชา เช่น ป.โท แผนก 
แผน ก1 และ ป.เอก แผน 1 ทั้ง แผน 1.1 และแผน 1.2 ที่แตกต่าง
จากแผนการศึกษาที่มีการศึกษางาน 

เพิ่มเกณฑ์ผู้ที่จะศึกษาในแบบท าวิทยานิพนธ์อย่างเดียวนั้น
จะต้อง เป็นผู้ที่ ส า เร็ จการศึกษาระดับปริญญาตรีทาง
วิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและได้รับเกียรติ
นิยม (หน้าที่ 11) 
 

รายวิชาและการท าวิทยานิพนธ์  
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โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิต และรายวิชาเรียน 
1. วิชาบังคับตามกลุ่มวิชา จ านวน 3 หน่วยกิต ให้เลือกได้จาก
รายวิชาบังคับในแต่ละกลุ่มวิชา แต่พบว่าบางกลุ่มวิชาไม่มีให้
เลือกเช่น กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพส่ิงแวดล้อม และกลุ่มวิชา
เทคโนโลยี ชีวภาพทางทะเล รวมถึงกลุ่ม วิชาวิศวกรรม
กระบวนการชีวภาพ 
    ดั งนั้น  ในอนาคตควรเพิ่มราย วิชาไหมเพื่อให้ทันต่อ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 

เปลี่ยนจากค าว่า “เลือกเรียน…” เป็น “เรียน…” 

2. โครงสร้างหลักสูตรและจ านวนหน่วยกิตมีความเหมาะสมดี
แล้ว รายวิชาเรียนมีความหลากหลาย ให้นักศึกษาเลือกเรียน
นับเป็นจุดเด่นที่น่าสนใจ 

ไม่มีแก้ไข 

3. มีความเหมาะสมและเป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. แล้ว แต่
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แผน 2.2 ควรจะเพิ่มรายวิชา
สัมมนา 4 (1 หน่วยกิต) 

หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แผน 2.2 เพิ่มรายวิชาสัมมนา 4  
(1 หน่วยกิต) และลดหน่วยกิตวิชาเลือกเป็น 7 หน่วยกิต 
เพื่อให้หน่วยกิตรวมคงเดิม (หน้าที่ 14) 

รายวิชา 
1.1 ระดับปริญญาโท 
  - หมวดวิชาบังคับ 
    - วิชาบังคับทั่วไป มีความเหมาะสม 
    - วิชาบังคับตามกลุ่มวิชา บางกลุ่มวิชาไม่มีวิชาให้เลือก (ดูข้อ 
4) 
  - หมวดวิชาเลือก 
    มีจ านวนรายวิชาให้เลือกมากในแต่ละกลุ่มวิชา โดยเลือกไม่
น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ดังนั้นการวางแผนร่วมกันระหว่างอาจารย์
ที่ปรึกษาและนักศึกษาเป็นส่ิงจ าเป็นมากที่จะท าให้วิชาเลือกไป
เสริ ม ให้ มหาบัณฑิตมี ค วาม เ ช่ี ยวชาญ เฉพาะด้ านตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
  - หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 
    มีความเหมาะสมนักศึกษาได้ท าวิทยานิพนธ์มากพอที่จะมี
ผลงานที่เป็นประโยชน์เพื่อการตีพิมพ์หรือถ่ายทอดความรู้ได้ 
1.2 ระดับปริญญาเอก 
  - หมวดวิชาบังคับ 
    รายวิชา 853-691 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 
พิจารณาจากค าอธิบายรายวิชาแล้วจะต้องมีการวางแผนร่วมกัน 
เพื่อให้ได้วิทยากรใหม่ๆ ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่ เป็น
ภาพรวมของทุกกลุ่มวิชาซ่ึงอาจไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ถ้า 

เปลี่ยนจากค าว่า “เลือกเรียน…” เป็น “เรียน…” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาควิชาฯ มีการประชุมเพื่อก าหนดผู้รับผิดชอบรายวิชา 853-
691 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 ในแต่ละปี เพื่อให้
ได้วิทยากรใหม่ๆ ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่เป็นภาพรวม
ของทุกกลุ่มวิชา 
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ขาดการประสานงานที่ดี 
  - หมวดวิชาเลือก 
    ทั้งหลักสูตรแผน 2.1 และ 2.2 ที่หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 6 
และ 8 หน่วยกิต มีความจ าเป็นทีต่้องวางแผนร่วมกันเป็นอย่างดี
ระหว่างอาจารย์ทีป่รึกษาและนักศึกษา เพื่อใหดุ้ษฎบีัณฑิตมี

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (ตามกลุ่มสาขาวิชา) 

 

2.1 ระดับปริญญาโท 
  - หมวดวิชาบังคับ  
    ทั้งหมด 9 หน่วยกิต ในรายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มีค าอธิบาย
รายวิชากว้างมาก อาจท าให้ความลุ่มลึกของเนื้อหาวิชาขาดความ
เหมาะสมส าหรับการเรียนช้ัน ป.โท ควรพิจารณาลดเนื้อหาที่มี
ความซ้ าซ้อนกับรายวิชาอ่ืน  
    ส่วนค าอธิบายรายวิชาเทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพอ่าน
แล้วจับประเด็นไม่ได้ว่าเรียนอะไร 
  - หมวดวิชาเลือก 
    มีหลายวิชาจากหลายหลักสูตรให้เลือกเรียน นับว่าน่าสนใจ
มาก หากต้องการจัดให้นักศึกษาเรียน โดยเน้นว่ากลุ่มวิชาใดควร
เลือกเรียนวิชาเรียนอะไรเสนอแนะให้จัดรายวิชาเรียนให้ชัดเจน
กว่านี้ ควรตอบให้ได้ว่ารายวิชาให้เลือกของกลุ่มวิชานั้นๆ ให้
เลือกเรียนเพราะอะไร นอกจากนี้เมื่อดูรายวิชาให้เลือกเรียนตาม
กลุ่มวิชาแต่ละกลุ่มแล้วพบว่าคล้ายกันเป็นส่วนมาก และจากการ
เลือกเรียนดูแลโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอยู่แล้ว ดังนั้น
อาจไม่จ าเป็นต้องเขียนรายวิชาเลือกให้เลือกตามกลุ่มวิชาเลย  
  - หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 
    เหมาะสมดีแล้ว 
2.2 ระดับปริญญาเอก 
  - หมวดวิชาบังคับ 
    จ านวนหน่วยกิตมีความเหมาะสม ส าหรับวิชาเทคนิควิจัยทาง
ชีวภาพขั้นสูง ควรค านึงถึงเนื้อหาที่นักศึกษามีโอกาสน ามาใช้ใน
งานวิทยานิพนธ์ 
  - หมวดวิชาเลือก 
    ดูข้อเสนอแนะข้างต้น 

  
 
เนื่องจากหลักสูตรต้องการให้นักศึกษามองเห็นภาพรวมของ
เทคโนโลยีชีวภาพ ในเนื้อหาวิชานี้จึงเป็นการสอนความรู้
พื้นฐานของเทคโนโลยีชีวภาพด้านต่างๆ  ก่อนที่นักศึกษาจะ
ไปเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนในภาคผนวก ก 
 
แก้ไขค าอธิบายรายวิชาเทคนคิวิจยัทางเทคโนโลยี ชีวภาพ 
 
รวมวิชาเลือกที่ เหมือนกันไว้ในกลุ่มวิชาเลือกทั่ วไปและ
จัดเป็นกลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติมส าหรับกลุ่มวิชานั้นๆ  
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3.1 ระดับปริญญาโท 
  - หมวดวิชาบังคับ  
    มีความเหมาะสมแล้ว 
  - หมวดวิชาเลือก 
    มีความเหมาะสมแล้ว 
  - หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 
    มีความเหมาะสมแล้ว 
3.2 ระดับปริญญาเอก 
  - หมวดวิชาบังคับ 
    มีความเหมาะสมแล้ว 
  - หมวดวิชาเลือก 
    มีความเหมาะสมแล้ว 
  - หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 
    มีความเหมาะสมแล้ว 

 

แผนการศึกษา 
1. ปริญญาโท ทั้งแผน ก แบบ ก1 และ แบบ ก2 มีความ
เหมาะสมแต่ปริญญาเอกแบบ 2.1 ขาดความเหมาะสมเพราะวิชา 
853-621 เทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง ควรอยู่ปี 1 
เทอม 1 แต่จัดเป็นปี 1 เทอม 2 ซ่ึงก็เข้าใจเพราะจะสอนพร้อมกัน
กับปริญญาเอก แบบ 2.2 

คงไว้เหมือนเดิม 
 

2. ในการเรียนเป็นแบบ active learning การจัดแผนการศึกษา 
แบบ ก2 หลักสูตรแบบ 2 จะท าให้การเรียนในปีที่ 1 หนักเกินไป 
ควรกระจายหน่วยกิตไปเรียนในปีอื่นๆ  

เนื่องจากต้องการให้นักศึกษามีเวลาในการท าวิทยานิพนธ์ใน
ปีการศึกษาที่ 2 อย่างเต็มที่จึงคงไว้เหมือนเดิม   

3. ในแผนการศึกษา แผน ก2 รายวิชา 853-524 น่าจะย้ายไปเรียน
ในเทอม 2 เนื่องจากรายวิชานี้มี Prerequisite เป็นรายวิชา 853-
521 แล้วน ารายวิชาสัมมนา 1 เข้ามาไว้ในเทอม 1 แทน 
เ ช่น เดี ยวกันกับ วิชาบั งคับตามกลุ่มที่ มีบาง วิชาก าหนด 
Prerequisite เป็นวิชา 853-521 ก็ควรจะแยกไปอยู่ในเทอม 2  
 
 
    งานวิทยานิพนธ์ อาจจะยังไม่จ าเป็นต้องเริ่มในเทอม 1 ก็ได้ 
ส าหรบัแผนการศึกษา แผน ก2 นี้ ข้อสังเกตข้างต้นยังครอบคลุม
ไปถึงแผนการศึกษา แผน 2.2 ด้วย 
 
 
 

เนื่องจากรายวิชาอื่นสามารถเรียนควบคู่กับไปรายวิชา 853-
521 ได้ในภาคการศึกษาที่ 1 ดังนั้นจึงเพิ่มค าว่า “หรือเรียน
ควบคู่กัน”  
 
 
 
 
ส าหรับวิชาวิทยานิพนธ์ 2 หน่วยกิตแรก ที่ก าหนดให้ลงใน
ภาคการศึกษาที่  1 เพื่อต้องการให้นักศึกษามีหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ที่ชัดเจน 
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ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงและการด าเนนิการ 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
1.1 หน้า 4 หัวข้อ 11 ควรกล่าวถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ด้วยซ่ึงเป็นแผนระหว่างปี 2555-2559 
เพราะหลักสูตรปรับปรุงนี้จะใช้มิถุนายน 2555 และควรกล่าวถึง
การเปิดเสรีทางการค้าของ Asean ในปี 2558 
1.2 มีการพิมพ์ผิด แบบที่ต้องแก้ไขเพื่อความถูกต้อง (กรุณาดู
ตามหน้าที่พับไว้) 
1.3 ค าอธิบายรายวิชาในหลายๆ รายวิชายังใช้ของเดิมอยู่และไม่
มีภาษาอังกฤษควบคู่ภาษาไทย ควรท าเรื่องขอไปตามวิชาที่
เกี่ยวข้องเพื่อความสมบูรณ์ของหลักสูตร 

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ (หน้าที่ 4)  
 
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ  
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

2.1 เทคโนโลยีชีวภาพเป็นความรู้ที่มีการประยุกต์ใช้งานทั้งใน
ด้านพืช สัตว์ จุลินทรีย์ หลักสูตรควรพิจารณาว่าจะเน้นการผลิต
บัณฑิตระดับ ป.โท และ เอก ที่มีจุดเด่นด้านใด 
 
2.2 รายวิชาเรียนควรส้ินสุดในแต่ละวิชา ไม่ควรน ารายวิชา เช่น 
วิทยานิพนธ์มาเป็นส่วนหนึ่งของวิชาสัมมนา (หน้า 41) 
 
2.3 เกณฑ์การจบการศึกษานอกจากผลงานตีพิมพ์แล้ว หลักสูตร
ควรใช้ผลงานอื่น เช่น การใช้ประโยชน์ การจดสิทธิบัตร ด้วย 
2.4 ภาระงานสอนของอาจารย์ค่อนข้างมาก และมีภาระอื่นๆ 
เพิ่มขึ้น เช่น งานหลักสูตร ควรปรับให้มีความเหมาะสม 

หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตศึกษาที่มี
ความรู้ ในสาขา เทคโนโลยี ชีวภาพทั้ งในด้านพืช สัตว์ 
จุลินทรีย์ จึงไม่ข้อระบุเป็นด้านใดด้านหนึ่ง 
 
แก้จาก “การประเมินการน าเสนอสัมมนา” เป็น “การประเมิน
การน าเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์” (หน้าที่ 34) 
 
ก าหนดตามเกณฑ์ของสกอ. 
 
ในแต่ละรายวิชามีอาจารย์ร่วมสอนหลายคน ไม่ได้สอนทั้ง
วิชา   

3.1 ค าอธิบายรายวิชา 853-521 “_ _ _, modeling and optimum 
condition of process” 
     เสนอให้แก้ไขเป็น              “_ _ _, modeling and process 
optimization” แทนจะเหมาะสมกว่า 
3.2 ค าอธิบายรายวิชาสัมมนาทุกตัวเขียนเหมือนกันหมด จึงแยก
ไม่ออกว่าราย วิชาสัมมนาแต่ละตั วมีจุ ด เน้นที่ ต้ องการ 
วัตถุประสงค์ ซ่ึงต้องการให้มีความแตกต่างกันอย่างไร 
     ค าอธิบายรายวิชาสัมมนาแต่ละตัวน่าจะบอกถึงวัตถุประสงค์
และความคาดหวังของรายวิชาที่ต้องการที่แตกต่างกันในทุก
ระดับการศึกษา 

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ (ภาคผนวก ก)  
 
 
 
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ (ภาคผนวก ก) 
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ภาคผนวก จ 
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

1.  ภาระงานสอนของ   ศ.    รศ.    ผศ.   อ.     ดร. ทิพรัตน์  หงภัทรคีรี 
 1. ภาระงานสอน 
  1.1  ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
   ระดับปริญญาตรี    

รายวิชา หน่วยกิต 
850-496 SEMINAR  1(0-2-1) 
850-498 SENIOR PROJECT 2(0-6-0) 
853-211 AGRICULTURAL PRODUCTS MICROBIOLOGY I 2(2-0-4) 
853-212 AGRICULTURAL PRODUCTS MICROBIOLOGY LABORATORY I 1(0-3-0) 
853-311 AGRICULTURAL PRODUCTS MICROBIOLOGY II 2(2-0-4) 
853-421 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY 3(3-0-3) 

    
   ระดับบัณฑิตศึกษา 

รายวิชา หนว่ยกิต 
853-521 BIOTECHNOLOGY 4(4-0-8) 
853-524 RESEARCH TECHNIQUES IN BIOTECHNOLOGY 3(1-6-2) 
853-561 FOOD BIOTECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-562 ADVANCED FOOD MICROBIOLOGY 3(3-0-6) 
853-596 SEMINAR I 1(0-2-1) 
853-597 SEMINAR II 1(0-2-1) 
853-818 THESIS 18(0-54-0) 
853-836 THESIS 36(0-108-0) 
853-691 SPECIAL TOPICS IN BIOTECHNOLOGY I 1(1-0-2) 
853-692 SPECIAL TOPICS IN BIOTECHNOLOGY II 1(1-0-2) 
853-696 SEMINAR I 1(0-2-1) 
853-697 SEMINAR II 1(0-2-1) 
853-698 SEMINAR III 1(0-2-1) 
853-699 SEMINAR IV 1(0-2-1) 
853-936 THESIS 36(0-108-0) 
853-948 THESIS 48(0-144-0) 
853-972 THESIS 72(0-216-0) 
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  1.2  ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชา หน่วยกิต 

853-521 BIOTECHNOLOGY 4(4-0-8) 
853-524 RESEARCH TECHNIQUES IN BIOTECHNOLOGY 3(1-6-2) 
853-531 TRADITIONAL FERMENTED FOODS 3(3-0-6) 
853-532 YEAST TECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-561 FOOD BIOTECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-562 ADVANCED FOOD MICROBIOLOGY 3(3-0-6) 
853-611 CYBERTOOLS FOR RESEARCH 1(1-0-2) 
853-631 IMMOBILIZED BIOCATALYSTS 3(3-0-6) 
853-662 ADVANCED MICROBIOLOGY OF FOOD-BORNE PATHOGENS 3(3-0-6) 
853-664 FOOD TOXICOLOGY 3(3-0-6) 
853-691 SPECIAL TOPICS IN BIOTECHNOLOGY I 1(1-0-2) 
853-692 SPECIAL TOPICS IN BIOTECHNOLOGY II 1(1-0-2) 
853-696 SEMINAR I 1(0-2-1) 
853-697 SEMINAR II 1(0-2-1) 
853-698 SEMINAR III 1(0-2-1) 
853-699 SEMINAR IV 1(0-2-1) 
853-936 THESIS 36(0-108-0) 
853-948 THESIS 48(0-144-0) 
853-972 THESIS 72(0-216-0) 

  2. ผลงานทางวิชาการ  การค้นคว้าวิจัย หรือการแต่งต ารา  
Hongpattarakere, T. 2001. Production of monoglyceride from palm oil immobilized-lipase catalyzed 

glycerolysis reaction. Songklanakarin J. Sci. Technol. 23:547-553. 
Hongpattarakere, T.  N. Seksun and A. Suriya. 2003. Screening and Isolation of D-amino acid amidase-

producing microorganisms from soil samples. Songklanakarin J. Sci. Technol. 25: 255-265. 
Hongpattarakere, T., H. Komeda and Y. Asano. Purification, characterization, gene cloning and sequencing of 

D-stereospecific amino acid amidase from Delftia acidovorans. J. Indust. Microbio.l Biotechnol.   
 (in press). 
Hongpattarakere, T. 2002. Hyperthermostable cellulolytic and hemicellulolytic enzymes and their 

biotechnological applications. Songklanakarin J. Sci. Technol. 24:481-491. 
Hongpattarakere, T., H. Komeda and Y. Asano. Purification, characterization, gene cloning and sequencing of 

D-stereospecific amino acid amidase from soil bacterium: Delftia acidovorans. Proceedings of 7th 
Biennial Symposium International Society for Environmental Biotechnology. Chicago, USA. June 18-
21, 2004. 
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Hongpattarakere, T., Thanunchai, P., Sae-Lim, S. and Saknimit, G. 2004. Effects of ethanolic extracts from 
banana (Musa sapientum) on growth of probiotic bacteria. Proceedings of The 10th World Congress on 
Clinical Nutrition. Phuket, Thailand. Nov. 30 - Dec. 3, 2004. 

Hongpattarakere, T., and Riyaphan, O. 2004. Antimicrobial acitivity of chitosan prepared from carapace of 
black tiger shrimp (Penaeus monodon). Proceedings of The 10th World Congress on Clinical Nutrition. 
Phuket, Thailand. Nov. 30 - Dec. 3, 2004. 

Hongpattarakere, T. 2004. Free radical scavenging capacity in tropical fruits, herbal plants and locally-made 
fruit wines available in southern Thailand. Proceedings of The 10th World Congress on Clinical 
Nutrition. Phuket, Thailand. Nov. 30 - Dec. 3, 2004. 
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2.  ภาระงานสอนของ   ศ.    รศ.    ผศ.   อ.     ดร. ปิยะรัตน์  บุญแสวง 
 1. ภาระงานสอน 
  1.1  ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
   ระดับปริญญาตรี 

รายวิชา หน่วยกิต 
853-341 ENVIRONMENT AND CLEAN TECHNOLOGY IN AGRO-INDUSTRY  3(2-3-4) 
853-421 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY 3(3-0-3) 
853-431 FERMENTATION TECHNOLOGY 3(2-3-4) 
850-496 SEMINAR  1(0-2-1) 
850-498 SENIOR PROJECT 2(0-6-0) 

    
   ระดับบัณฑิตศึกษา 

รายวิชา หน่วยกิต 
853-521 BIOTECHNOLOGY 4(4-0-8) 
853-524 RESEARCH TECHNIQUES IN BIOTECHNOLOGY 3(1-6-2) 
853-535 ADVANCED FERMENTATION TECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-541 WASTE UTILIZATION AND TREATMENT IN AGRO-INDUSTRY 3(3-0-6) 
853-542 ADVANCED ENVIRONMENTAL BIOTECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-596 SEMINAR I 1(0-2-1) 
853-597 SEMINAR II 1(0-2-1) 
853-818 THESIS 18(0-54-0) 
853-836 THESIS 36(0-108-0) 
853-691 SPECIAL TOPICS IN BIOTECHNOLOGY I 1(1-0-2) 
853-692 SPECIAL TOPICS IN BIOTECHNOLOGY II 1(1-0-2) 
853-696 SEMINAR I 1(0-2-1) 
853-697 SEMINAR II 1(0-2-1) 
853-698 SEMINAR III 1(0-2-1) 
853-699 SEMINAR IV 1(0-2-1) 
853-936 THESIS 36(0-108-0) 
853-948 THESIS 48(0-144-0) 
853-972 THESIS 72(0-216-0) 
857-591 PROBLEM ANALYSIS AND MANAGEMENT IN AGRO-INDUSTRY 3(3-0-6) 

  
  1.2  ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รายวิชา หน่วยกิต 
853-521 BIOTECHNOLOGY 4(4-0-8) 
853-524 RESEARCH TECHNIQUES IN BIOTECHNOLOGY 3(1-6-2) 
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853-535 ADVANCED FERMENTATION TECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-541 WASTE UTILIZATION AND TREATMENT IN AGRO-INDUSTRY 3(3-0-6) 
853-542 ADVANCED ENVIRONMENTAL BIOTECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-691 SPECIAL TOPICS IN BIOTECHNOLOGY I 1(1-0-2) 
853-692 SPECIAL TOPICS IN BIOTECHNOLOGY II 1(1-0-2) 
853-696 SEMINAR I 1(0-2-1) 
853-697 SEMINAR II 1(0-2-1) 
853-698 SEMINAR III 1(0-2-1) 
853-699 SEMINAR IV 1(0-2-1) 
853-936 THESIS 36(0-108-0) 
853-948 THESIS 48(0-144-0) 
853-972 THESIS 72(0-216-0) 

 
 2. ผลงานทางวิชาการ  การค้นคว้าวิจัย หรือการแต่งต ารา  
  2.1  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
วิภารัตน์ ชัยเพชร, ปิยะรัตน์ บุญแสวง และ สุเมธ ไชยประพัทธ์.  2551.  ผลของการเตรียมตะกอนสลัดจ์ส าหรับ

ระบบบ าบัดไร้อากาศแบบสองขั้นตอนของน้ าเสียอุตสาหกรรมอาหารทะเลกระป๋อง. วารสารวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมไทย.  22 (3): 109-119. 

Rattanapan, C., Boonsawang, P. and Kantachote, D. 2009. Removal of H2S in down-flow GAC biofiltration 
using sulfide oxidizing bacteria from concentrated latex wastewater. Bioresource Technol. 100: 125-130. 

Boonsawang, P., Laeh, S.and Intrasungkha, N. 2008.  Enhancement of sludge granulation in anaerobic 
treatment of concentrated latex wastewater.  Songkla J Sci Technol. 30(Suppl.1):111-119. 

Boonsawang, P., Wongsuvan, T. and Cheirsilp, B. 2008. Production of polyhydroxyalkanoates; PHAs using 
carboxylic acid obtained from palm oil fiber fermentation. Thai J. Biotechnol.  8:91-98. 

Sukkasem, C., Xu, S., Park, S., Boonsawang, P. and Liu, H. 2008. Effect of nitrate on the performance of 
single chamber air cathode microbial fuel cells. Water Res. 42: 4743-4750. 

Chaisri, R., Boonsawang, P., Prasertsan, P. and Chaiprapat, S.  2007.  Effect of organic loading rate on 
methane and volatile fatty acids productions from anaerobic treatment of palm oil mill effluent in UASB 
and UFAF reactors.  Songkla J Sci Technol. 29 (Suppl.2:Grad.Res.):  311-324. 
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2.2  บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม  
Boonsawang, P., Rattanapan, C. and Kantachote, D. 2008. Biodegradation of hydrogen sulfide using 

biofiltration system. The proceedings of 7th National Environmental Conference, 12-14 March 2008, 
Chalabhorn Research Institute, Bangkok.    

Boonsawang, P., Laeh, S.and Intrasungkha, N. 2007.  Effect of aluminium chloride on granule formation in 
anaerobic wastewater treatment.  The proceedings of 6th National Environmental Conference, 7-9 March 
2007, Amarin Lagoon Hotel, Phitsanulok. 

Boonsawang, P., Wongsuvan, T. and Cheirsilp, B. 2007.  Production of polyhydroxyalkanoate using carboxylic 
acid produced from palm oil fiber fermentation.  The proceedings of 2nd International Conference on 
Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products, 23-25 May 2007, Kosa Hotel, Khon 
Kaen. 

Boonsawang, P. and Chaisri, R.  2007.  Anaerobic digestion of palm oil mill effluent in a two-stage 
UASB/UFAF system.  The 11th World Congress on Anaerobic Digestion (AD11), 23-27 September 
2007, Brisbane Convention Center, Brisbane, Australia.  

Boonsawang P. and Harnnarong R.  2006. Production of Carboxylic Acids from Palm Pressed Fiber. The 
proceedings of Sustainable Energy and Environment 2006: Technology and Policy Innovations, 21-23 
November  2006, Swissôtel Nai Lert Park, Bangkok. 

Boonsawang P., Intamano S., Pongsiraprapha P.  2006. Effect of sulfate precipitation pretreatment on hydrogen 
sulfide reduction in biogas production from wastewater of concentrated latex industry.  The  

 proceeding of 5th National Environmental Conference, 8-10 March 2006, Siam City Hotel, Bangkok. 
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3.  ภาระงานสอนของ   ศ.    รศ.    ผศ.   อ.     ดร. อภิชาติ อู๋ไพจิตร 
 1. ภาระงานสอน 
  1.1  ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
   ระดับปริญญาตรี 

รายวิชา หน่วยกิต 
853-341 ENVIRONMENT AND CLEAN TECHNOLOGY IN AGRO-INDUSTRY 3(2-3-4) 
853-212 AGRICULTURAL PRODUCTS MICROBIOLOGY LABORATORY I 1(0-3-0) 
853-471 MOLECULAR BIOTECHNOLOGY 3(3-0-0) 
850-496 SEMINAR  1(0-2-1) 
850-498 SENIOR PROJECT 2(0-6-0) 
853-421 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY 3(3-0-3) 

    
   ระดับบัณฑิตศึกษา 

รายวิชา หน่วยกิต 
853-521 BIOTECHNOLOGY 4(4-0-8) 
853-524 RESEARCH TECHNIQUES IN BIOTECHNOLOGY 3(1-6-2) 
853-561 FOOD BIOTECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-571 GENETIC ENGINEERING TECHNOLOGY  3(3-0-6) 
853-596 SEMINAR I 1(0-2-1) 
853-597 SEMINAR II 1(0-2-1) 
853-818 THESIS 18(0-54-0) 
853-836 THESIS 36(0-108-0) 
853-691 SPECIAL TOPICS IN BIOTECHNOLOGY I 1(1-0-2) 
853-692 SPECIAL TOPICS IN BIOTECHNOLOGY II 1(1-0-2) 
853-696 SEMINAR I 1(0-2-1) 
853-697 SEMINAR II 1(0-2-1) 
853-698 SEMINAR III 1(0-2-1) 
853-699 SEMINAR IV 1(0-2-1) 
853-936 THESIS 36(0-108-0) 
853-948 THESIS 48(0-144-0) 
853-972 THESIS 72(0-216-0) 

 
  1.2  ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รายวิชา หน่วยกิต 
853-521 BIOTECHNOLOGY 4(4-0-8) 
853-524 RESEARCH TECHNIQUES IN BIOTECHNOLOGY 3(1-6-2) 
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853-561 FOOD BIOTECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-571 GENETIC ENGINEERING TECHNOLOGY  3(3-0-6) 
853-596 SEMINAR I 1(0-2-1) 
853-597 SEMINAR II 1(0-2-1) 
853-621 ADVANCED RESEARCH TECHNIQUES IN BIOTECHNOLOGY 2(1-3-2) 
853-818 THESIS 18(0-54-0) 
853-836 THESIS 36(0-108-0) 
853-691 SPECIAL TOPICS IN BIOTECHNOLOGY I 1(1-0-2) 
853-692 SPECIAL TOPICS IN BIOTECHNOLOGY II 1(1-0-2) 
853-696 SEMINAR I 1(0-2-1) 
853-697 SEMINAR II 1(0-2-1) 
853-698 SEMINAR III 1(0-2-1) 
853-699 SEMINAR IV 1(0-2-1) 
853-936 THESIS 36(0-108-0) 
853-948 THESIS 48(0-144-0) 
853-972 THESIS 72(0-216-0) 

 
2. ผลงานทางวิชาการ  การค้นคว้าวิจัย หรือการแต่งต ารา  
 2.1  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

Mongkolsuk, S., Sukchawalit, R., Loprasert, S., Praituan, W. and Upaichit, A. 1998. Construction and 
physiological analysis of a Xanthomonas mutant to examine the role of the oxyR gene in oxidant-
induced protection against peroxide killing. J. Bacteriol. 180: 3988-3991. 

Kemavonge, K., Prasertsan, P., Upaichit, A. and Methacanon, P. 2007. Effect of co-substrate on production of 
poly--hydroxybutyrate (PHB) and copolymer PHBV from newly identified mutant Rhodobacter 
sphaeroides U7 cultivated under aerobic-dark condition. Songklanakarin J. Sci. Technol. 29: 1101-
1113. 

Kemavonge, K., Prasertsan, P., Upaichit, A. and Methacanon, P. 2008. Poly--hydroxybutyrate production by 
halotolerant Rhodobacter sphaeroides U7. World J. Microbiol. Biotechnol. 24: 2073-2085.  
2.2  บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม  

Zamroni, A., Cheirsilp, B. and Upaichit, A. 2008. Isolation, screening, and optimization of lipase-producing 
bacteria from palm oil contaminated wastes. The proceedings of 2nd International Conference on 
Mathematics and Natural Sciences (ICMNS), 28-30 October 2008, Indonesia. 

Ruampan, J., Hongpattarakere, T. and Upaichit, A. 2010. Screening and characterization of lactic acid bacteria 
isolated from traditional fermented foods that inhibit pathogenic bacteria. The proceedings of 22nd 
Annual Meeting and International Conference of the Thai Society for Biotechnology “TSB 2010: 
Biotechnology for Healthy Living”, 20-22 October 2010, Trang province, Thailand.   
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4. ภาระงานสอนของ   ศ.    รศ.     ผศ.   อ.     ดร. อรัญ   หันพงศ์กิตติกูล 
 1. ภาระงานสอน 
  1.1  ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
   ระดับปริญญาตรี 

รายวิชา หน่วยกิต 
850-496 SEMINAR  1(0-2-1) 
850-498 SENIOR PROJECT 2(0-6-0) 
853-211 AGRICULTURAL PRODUCTS MICROBIOLOGY I 2(2-0-4) 
853-212 AGRICULTURAL PRODUCTS MICROBIOLOGY LABORATORY I 1(0-3-0) 
853-311 AGRICULTURAL PRODUCTS MICROBIOLOGY II 2(2-0-4) 
853-341 ENVIRONMENT AND CLEAN TECHNOLOGY IN AGRO-INDUSTRY  3(2-3-4) 
853-421 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-431 FERMENTATION TECHNOLOGY 3(2-3-4) 
853-441 INDUSTRIAL PLANT ENVIRONMENT AND SANITATION 3(2-3-4) 

   
   ระดับบัณฑิตศึกษา 

รายวิชา หน่วยกิต 
853-521 BIOTECHNOLOGY 4(4-0-8) 
853-524 RESEARCH TECHNIQUES IN BIOTECHNOLOGY 3(1-6-2) 
853-534 ENZYME TECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-541 WASTE UTILIZATION AND TREATMENT IN AGRO-INDUSTRY 3(3-0-6) 
853-542 ADVANCED ENVIRONMENTAL BIOTECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-561 FOOD BIOTECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-562 ADVANCED FOOD MICROBIOLOGY 3(3-0-6) 
853-596 SEMINAR I 1(0-2-1) 
853-597 SEMINAR II 1(0-2-1) 
853-818 THESIS 18(0-54-0) 
853-836 THESIS 36(0-108-0) 
853-691 SPECIAL TOPICS IN BIOTECHNOLOGY I 1(1-0-2) 
853-692 SPECIAL TOPICS IN BIOTECHNOLOGY II  1(1-0-2) 
853-696 SEMINAR I 1(0-2-1) 
853-697 SEMINAR II 1(0-2-1) 
853-698 SEMINAR III 1(0-2-1) 
853-699 SEMINAR IV 1(0-2-1) 
853-936 THESIS 36(0-108-0) 
853-948 THESIS 48(0-144-0) 
853-972 THESIS 72(0-216-0) 
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  1.2  ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชา หน่วยกิต 

853-521 BIOTECHNOLOGY 4(4-0-8) 
853-524 RESEARCH TECHNIQUES IN BIOTECHNOLOGY 3(1-6-2) 
853-531 TRADITIONAL FERMENTED FOODS 3(3-0-6) 
853-532 YEAST TECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-534 ENZYME TECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-535 ADVANCED FERMENTATION TECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-561 FOOD BIOTECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-562 ADVANCED FOOD MICROBIOLOGY 3(3-0-6) 
853-541 WASTE UTILIZATION AND TREATMENT IN AGRO-INDUSTRY 3(3-0-6) 
853-594 SELECTED TOPICS IN BIOTECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-611 CYBERTOOLS FOR RESEARCH 1(1-0-2) 
853-631 IMMOBILIZED BIOCATALYSTS 3(3-0-6) 
853-662 ADVANCED MICROBIOLOGY OF FOOD-BORNE PATHOGENS 3(3-0-6) 
853-664 FOOD TOXICOLOGY 3(3-0-6) 
853-691 SPECIAL TOPICS IN BIOTECHNOLOGY I 1(1-0-2) 
853-692 SPECIAL TOPICS IN BIOTECHNOLOGY II  1(1-0-2) 
853-696 SEMINAR I 1(0-2-1) 
853-697 SEMINAR II 1(0-2-1) 
853-698 SEMINAR III 1(0-2-1) 
853-699 SEMINAR IV 1(0-2-1) 
853-936 THESIS 36(0-108-0) 
853-948 THESIS 48(0-144-0) 
853-972 THESIS 72(0-216-0) 

   
 2. ผลงานทางวิชาการ  การค้นคว้าวิจัย หรือการแต่งต ารา  
Kaewthong W, H-Kittikun A. Glycerolysis of Palm Olein by Immobilized Lipase PS. Enz. Microb. Technol. 

2004; 35:218-222. 
Wongsakul S. Bornscheuer UT, H-Kittikun A, Lipase-catalyzed Acidolysis and Phospholipase D Catalyzed 

Transphosphaditylation of Phosphocholine. Eur. J. Lipid Sci.Technol. 2004:106:665-670. 
Wongsakul S,  H-Kittikun A, Bornscheuer UT. Lipase-catalyzed Synthesis of Structure Triglycerides from 

1,3-Diacylglycerides. J. Am. Oil Chem. Soc.  2004; 81:151-152. 
Klinkesorn U, H-Kittikun A, Chinachoti P, Sophanodora P, Chemical Transesterification of Tuna Oil to 

Enriched Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids. Food Chem. 2004; 87: 415–421. 
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Kaewthong W, Sirisansaneeyakul S, Prasertsan P, H-Kittikun A, Continuous Production of Monoacylglycerol 
by Glycerolysis of Palm Olein with Immobilized Lipase. Process Biochem. 2005; 40: 1525-1530. 

Uttamangkabovorn M, Prasertsan P, H-Kittikun A, Water Conservation in Canned tuna (pet food) Plant in 
Thailand. J. Cleaner  Production. 2005; 13: 547-555. 

Asano Y, Tamura K, Doi N, Ueatrongchit T, H-Kittikun A, Ohmiya T, Screening for New Hydroxynitrilases 
from Plants. Biosci Biotechnol Biochem. 2005; 69: 2349-2357. 

Li Z.Y, Youravong, W, H-Kittikun A, Separation of Protease from Yellowfin Tuna Spleen Extract by 
Ultrafiltration. Bioresource Technol. 2006; 97: 2364-2370. 

Li Z.Y, Youravong, W, H-Kittikun A, Analysis of Fouling Mechanism during dead-end microfiltration of 
Tuna Spleen Extract. J Anhui University of Tech. Sci. 2006; 21: 1-6. 

Chaiyaso T, H-Kittikun A, Zimmermann W, Biocatalytic Acylation of Carbohydrates with Fatty Acids from 
Palm Fatty Acid Distillates.  J. Ind. Microbiol. Biotechnol. 2006; 33: 338-342. 

Cheirsilp B, Kaewthong W, H-Kittikun A, Kinetic Study of Glycerolysis of Palm Olein for Monoacylglycerol 
Production by Immobilized Lipase. Biochem. Eng. J. 2007; 35: 71-80. 

Pawongrat R, Xu X, H-Kittikun A, Synthesis of Monoacylglycerols Riched in Polyunsaturated Fatty Acids 
from Tuna Oils with Immobilized Lipase AK. Food Chem. 2007; 104: 251-258.  

Pawongrat R, Xu X, H-Kittikun A, Physico-enzymatic Production of Monoacylglycerols Enriched with Very-
Long-Chain Polyunsaturated Fatty Acids. J. Sci. Food Agr. 2008; 88: 256-262. 

H-Kittikun A, Kaewthong W, Cheirsilp B, Continuous Production of Monoacylglycerols from Palm Olein in 
Packed-bed reactor with Immobilized Lipase PS. Biochem. Eng. J. 2008; 40: 116-120. 

Katemai W, Maneerat S, Kawai F, Kanzaki H, Nitoda T, H-Kittikun A, Purification and Characterization of A 
biosurfactant Broduced by Issatchenkia orientalis SR4. J. Gen. Appl. Microbiol. 2008; 54: 79-82. 

Li Z.Y, Youravong, W, H-Kittikun A, Removal of Suspended Particles from Extract of Tuna Spleen by 
Microfiltration: Experimental Evaluation of A low Fouling Condition. J. Food Eng. 2008; 85: 309-315. 

Ueatrongchit T, Kayo A, Komeda H, Asano Y, H-Kittikun. Purification and Characterization of A Novel (R)-
Hydroxynitrile Lyase from Eriobotrya japonica (Loquat). Biosci. Biotechnol. Biochem. 2008; 72: 1513–
1522. 

Saelim K, Dissara Y, H-Kittikun A, Saccharification of Cassava Starch by Saccharomycopsis fibuligera 
YCY1 Isolated from Loog-Pang (rice cake starter). Songklanakarin J. Sci. Technol. 2008; 30: 65-71. 

Suwansukho P, Rukachisirikul V, Kawai F, H-Kittikun A, Production and Applications of Biosurfactant from 
Bacillus subtilis MUV4. Songklanakarin J. Sci. Technol. 2008; 30: 87-93. 
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Cheirsilp B, H-Kittikun A, Limkatanyu S, Impact of Transesterification Mechanisms on The Kinetic 
Modeling of Biodiesel Production by Immobilized Lipase. Biochem. Eng. J. 2008; 42: 261–269. 

Li Z.Y, H-Kittikun A, Youravong, W, Separation of Protease from Yellowfin Tuna Spleen Extract by 
Ultrafiltration: Effect of Hydrodynamics and Gas Sparging on Flux Enhancement and Selectivity. J. 
Membrane Sci. 2008; 311: 104-111. 

Li Z. Y, H-Kittikun A, Youravong, W, Removal of Suspended Solids from Tuna Spleen Extract by 
Microfiltration: A Batch Process Design and Improvement. Biochem. Eng. J. 2008; 38: 226–233. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  93 

5. ภาระงานสอนของ   ศ.    รศ.     ผศ.   อ.     ดร. วิริยะ ดวงสุวรรณ 
 1. ภาระงานสอน 
  1.1  ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
   ระดับปริญญาตรี 

รายวิชา หน่วยกิต 
850-496 SEMINAR  1(0-2-1) 
850-498 SENIOR PROJECT 2(0-6-0) 
854-211 PROCESSING ENGINEERING I 2(2-0-6) 
854-212 PROCESSING ENGINEERING II 2(2-0-6) 
854-311 FOOD ENGINEERING 2(2-0-6) 
854-213 PROCESSING ENGINEERING LABORATORY 3(0-1-0) 
854-213 FOOD PROCESSING  LABORATORY 3(0-1-0) 
853-421 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY 3(3-0-3) 

    
   ระดับบัณฑิตศึกษา 

รายวิชา หน่วยกิต 
853-521 BIOTECHNOLOGY 4(4-0-8) 
853-534 ENZYME TECHNOLOGY 3(3-0-6) 
854-511 ADVANCED BIOPROCESS ENGINEERING 3(3-0-6) 
853-535 ADVANCED FERMENTATION TECHNOLOGY 3(3-0-6) 
854-531 BIOREACTOR DESIGN 3(3-0-6) 
853-596 SEMINAR I 1(0-2-1) 
853-597 SEMINAR II 1(0-2-1) 
853-818 THESIS 18(0-54-0) 
853-836 THESIS 36(0-108-0) 
853-691 SPECIAL TOPICS IN BIOTECHNOLOGY I 1(1-0-2) 
853-692 SPECIAL TOPICS IN BIOTECHNOLOGY II 1(1-0-2) 
853-696 SEMINAR I 1(0-2-1) 
853-697 SEMINAR II 1(0-2-1) 
853-698 SEMINAR III 1(0-2-1) 
853-699 SEMINAR IV 1(0-2-1) 
853-936 THESIS 36(0-108-0) 
853-948 THESIS 48(0-144-0) 
853-972 THESIS 72(0-216-0) 
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  1.2  ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชา หน่วยกิต 

853-521 BIOTECHNOLOGY 4(4-0-8) 
853-534 ENZYME TECHNOLOGY 3(3-0-6) 
854-511 ADVANCED BIOPROCESS ENGINEERING 3(3-0-6) 
853-535 ADVANCED FERMENTATION TECHNOLOGY 3(3-0-6) 
854-531 BIOREACTOR DESIGN 3(3-0-6) 
853-691 SPECIAL TOPICS IN BIOTECHNOLOGY I 1(1-0-2) 
853-692 SPECIAL TOPICS IN BIOTECHNOLOGY II  1(1-0-2) 
853-696 SEMINAR I 1(0-2-1) 
853-697 SEMINAR II 1(0-2-1) 
853-698 SEMINAR III 1(0-2-1) 
853-699 SEMINAR IV 1(0-2-1) 
853-936 THESIS 36(0-108-0) 
853-948 THESIS 48(0-144-0) 
853-972 THESIS 72(0-216-0) 
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ภาคผนวก ฉ 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



96 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



101 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



102 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



103 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



104 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



105 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



106 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



107 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



108 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



109 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



110 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



111 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



112 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



113 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



114 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



115 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



116 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



117 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



118 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



119 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



120 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



121 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



122 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



123 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 124 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
 

ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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