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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ 

    คณะอุตสาหกรรมเกษตร  ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม   

 

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร   
1.1 รหัสหลักสูตร 25570000009964 
1.2 ชื่อหลักสูตร   

ภาษาไทย       : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
       ภาษาอังกฤษ    : Doctor of Philosophy Program in Biotechnology 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
ภาษาไทย       : ชื่อเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
   ชื่อย่อ  :  ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

       ภาษาอังกฤษ    : ชื่อเต็ม : Doctor of Philosophy (Biotechnology) 
    ชื่อย่อ  : 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 
  อ่ืนๆ (ระบ)ุ ……………………………………………………………………………………………………………… 
5.2 ภาษาที่ใช้ 

  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)...................................................... 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา) ภาษาอังกฤษมากกว่าร้อยละ 50 

5.3 การรับนักศึกษา 
  รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
  รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ 

  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
  เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น 
      ชื่ อสถาบันภายนอกประเทศ ได้ รับความร่วมมือจาก  Hokkaido University, Ritsumeikan 
University, Kyoto Institute of Technology, Okayama University, SKOG OG LANDSKAP, Wageningen 
University, University of Hawaii at Manoa, University of Natural Resources and Applied Life 
Sciences, Toyama Prefectural University, University of California, Universitair Medisch Centrum 
Groningen 

     ชื่อสถาบันภายในประเทศ ได้รับความร่วมมือจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

      รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน แลกเปลี่ยนนักศึกษาและท าวิจัยร่วมกัน 
  เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น 
                ชื่อสถาบัน....................................................................... ประเทศ .............................................. 
                รูปแบบของการร่วม 
  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ อ่ืน เป็นผู้ให้ปริญญา 
  ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2 สถาบัน) 

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

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
  หลักสูตรปรับปรุง       ก าหนดเปิดสอนเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 

ปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชวีภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิทยาเขตหาดใหญ่  ในคราวประชุมครั้งที่ 15 (1/2560) 

เมื่อวันที่  1  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2560                            
  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 384(4/2560) 

เมื่อวันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 
   ได้รับการรับรองหลักสูตรโดยองค์กร (ถ้ามี)…………………………………………………… 

เมื่อวันที่................... เดือน............................. พ.ศ. ...................... 
 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน   
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ในปีการศึกษา 2562 
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
1) นักวิชาการ/นักวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพในสถาบันวิจัยของหน่วยงานของรัฐและเอกชน ทั้งในและ

ต่างประเทศ 
2)   พนักงานฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพในโรงงานอุตสาหกรรม 
3) อาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน และในต่างประเทศ ที่สอนและวิจัยในสาขาเทคโนโลยี  

ชีวภาพและสาขาท่ีเกีย่วข้อง  
4) ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ/ที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 

 

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคณุวุฒิการศกึษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    
 

เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษาระดับ ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา), 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา,ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
3-9001- 

00161-151 
อาจารย์ นายวิริยะ ดวงสุวรรณ Ph.D. (Chemical and Process Engineering),   

U. of Surrey, U.K., 2553 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), ม.สงขลานครินทร์, 
2544 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), ม.สงขลานครินทร์, 
2537 

3-7306- 
00919-798 

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

3-1017-
01914-615 

รศ. นายศุภศิลป์ มณีรัตน์ Ph.D. (Agriculture), Okayama U., Japan, 2548 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ), ม.สงขลานครินทร์, 2541  
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ), ม.เกษตรศาสตร์, 2536  

 
 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน   
  ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม และภาควิชาอ่ืนของคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร รวมถึงภาควิชา คณะ และหน่วยงานอ่ืนๆ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ที่มีความเกี่ยวข้องกันในหลักสูตร นอกจากนี้อาจใช้สถานที่และอุปกรณ์ขององค์กรภายนอก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อีกด้วย 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
  จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งระบุสถานการณ์การ
พัฒนาทางเศรษฐกิจในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ว่าประเทศมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ย
ประมาณร้อยละ 5 ต่อปี จนท าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี 2557 มาอยู่ที่ประมาณ 
196,240 บาท หรือประมาณ 6,041 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ต่อคนต่อปี ซึ่งท าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะ
ขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ 8 ปีที่ผ่านมาการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ 3.2 ชะลอจากร้อยละ 5.7 
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ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ซึ่งต่ ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากว่าระดับที่จะท าให้ประเทศไทย
หลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอ
ตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ส าหรับสถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรมของประเทศ ได้รับการยกระดับดีขึ้นจากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงให้เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ ในระดับต่ าเมื่อ
เปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมี
จ านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดย
ในปี 2556 บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามีจ านวน 11 คนต่อประชากร 10,000 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ 20-30 คนต่อประชากร 10,000 คน  
  จากกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย (พ.ศ. 2555-2564) ที่มีนโยบาย
ชัดเจนที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมจากอุตสาหกรรมเคมีไปสู่การเป็นอุตสาหกรรมชีวภาพ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่
สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ เนื่องจากประเทศไทยมีความพร้อมด้านวัตถุดิบจากการเกษตรและ
ทรัพยากรชีวภาพที่หลากหลาย เทคโนโลยีชีวภาพจัดเป็นสาขาหนึ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมชีวภาพของประเทศ เนื่องจากเป็นสาขาที่มีการน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และ
เทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบจากการเกษตรและทรัพยากรชีวภาพ เพ่ือผลิต
ผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ หรือเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตทางชีวภาพที่มีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ
อุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นการน าความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ในการพัฒนาและแก้ปัญหาต่างๆ ในระบบ
การผลิตภาคอุตสาหกรรม และการพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ ด้านอาหารและการเกษตร ด้านการแพทย์ และด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ปัจจุบันประเทศ
ไทยมีการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมและการขนส่งค่อนข้างสูง โดยเชื้อเพลิงดังกล่าวส่วนใหญ่แล้ว
ต้องน าเข้ามาจากต่างประเทศท าให้ประเทศไทยประสบปัญหาเกี่ยวกับความเสียเปรียบด้านพลังงาน           
การพิจารณาหาแหล่งพลังงานใหม่ๆ จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญและได้รับการผลักดันจากหลายๆ ฝ่ายอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพใหม่ๆ เพ่ือผลิตพลังงานทางเลือกที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังสอดคล้อง
กับโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล Thailand 4.0 ข้อที่ 1 

11.2. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศไทยยังคงประสบ
สภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ 
อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่
รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศใน
ปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาคุณภาพการผลิต ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพ
การศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบ
แนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญดังนี้ (1) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ 
(4) การพัฒนาสู่ความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ท าให้สังคมมีความต้องการเทคโนโลยี
หลายรูปแบบเพ่ือท าให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น ซึ่งเทคโนโลยีชีวภาพเป็นศาสตร์หนึ่งที่
มีความส าคัญต่อการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชากร อาทิเช่น การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า การเพ่ิม
ความหลากหลายของทรัพยากรในการน าไปใช้ประโยชน์ การลดปัญหาสิ่งแวดล้อม การสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพมีการปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและ



5 
 

รองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม โดยต้องส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนรวมทั้งการวิจัยที่น าไปสู่การพัฒนาทาง
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพให้มีความหลากหลาย มีประสิทธิภาพ เน้นการบูรณาการความรู้ และการแก้ปัญหา
ของโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลมาจากการเพ่ิมจ านวนของโรงงาน
อุตสาหกรรม ตลอดจนการน าเอาองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์มากขึ้น 
 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

  ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก ท าให้มีความจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่ทันสมัย
สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนจากอุตสาหกรรมเคมีเป็นอุตสาหกรรมชีวภาพ และรองรับการแข่งขันทางด้านการ
พัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความช านาญทางด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพอย่างมืออาชีพพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับ
ลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยด้านมุ่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย และการผลิตบัณฑิตที่ดีและเก่ง รวมถึง มีความ
เข้าใจในผลกระทบของเทคโนโลยีชีวภาพต่อสังคม มีบทบาทต่อการแก้ปัญหาและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่มี
ประโยชน์ต่อการพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ และสังคม   

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่   

มุ่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย และมุ่งธ ารงปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่ดีและเก่ง และเนื่องจาก
เทคโนโลยีชีวภาพเป็นศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรจึงต้องเน้นและส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่ค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาชีพ โดยใส่ใจถึงผลกระทบต่อผู้บริโ ภค
ปลายทาง สังคมและวัฒนธรรมไทย โดยที่ยังคงพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพที่มีความทันสมัยและคุ้มค่า สามารถ
ปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของพันธกิจของสถาบัน 
 

13.  ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  

นักศึกษาของภาควิชา/หลักสูตร สามารถลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/
หลักสูตรอ่ืน หรือที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ได้  โดยผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
  นักศึกษาของภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกที่เปิดในหลักสูตรนี้ได้ โดยให้
เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

13.3  การบริหารจัดการ 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรส ารวจรายวิชาที่เปิดสอนโดยหลักสูตรอ่ืน/ภาควิชาอ่ืน ในแต่ละภาค

การศึกษาและประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบการสอนรายวิชาดังกล่าว ก่อนเปิดภาค
การศึกษา  

2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามการด าเนินการเรียนการสอนตามหลักเกณฑ์และระเบียบต่างๆ 
ดาเนินงานภายใต้ระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน
ก าหนดโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
1.1 ปรัชญา 

   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เน้นให้ผู้เรียนมีการวิจัยเชิงลึกเพ่ือพัฒนา
องค์ความรู้ใหมท่างด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งน าไปสู่การสร้างนวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
ไดอ้ย่างยั่งยืนพร้อมทั้งสร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม 

1.2 ความส าคัญ 
  เทคโนโลยีชีวภาพมีรากฐานการพัฒนามาจากการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ โดยเฉพาะในยุคอุตสาหกรรม
ที่ใช้จุลินทรีย์เป็นตัวกลางในการผลิตที่ เรียกว่าจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม จนท าให้เกิดเป็นการปฏิวัติทาง
อุตสาหกรรมชีวภาพอ่ืนๆ ตามมา การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพให้เกิดประโยชน์กับมนุษย์สูงสุดจ าเป็นต้องมีความรู้
ความเข้าใจในวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย และความสามารถในการด ารงชีวิตอยู่ของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ 
ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งถือเป็นรากฐานส าคัญในการค้นหาศักยภาพใหม่ๆ เช่น เป็นแนวทาง
ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติได้มากขึ้น สามารถควบคุมให้เกิดการ
ประหยัดพลังงานได้ อ านวยประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมของโลก เป็นต้น 
   โดยเทคโนโลยีชีวภาพภายในประเทศที่มีความส าคัญในการพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ เศรษฐกิจและสังคม 
รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แบ่งได้ 3 ด้าน คือ ด้านอาหารและการเกษตร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหาร
สุขภาพ อาหารที่เสริมโปรไบโอติกและพรีไบโอติก การปรับปรุงพันธุ์พืช-สัตว์ การพัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัยโรคใน
สัตว์ ด้านการแพทย์ ได้แก่ การพัฒนาชุดตรวจโรค การสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคที่ เป็นปัญหา
ส าคัญของประเทศ การวางแผนด้านสาธารณสุขของประเทศ การพัฒนาวัคซีนต้นแบบส าหรับรักษาโรคเอดส์และ
ภูมิแพ้อันเกิดจากการแพ้ไรฝุ่น เป็นต้น และด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การส่งเสริมให้โรงงานอาหาร
ประเภทต่างๆ ส่งเสริมการบ าบัดน้ าเสียโดยให้มีผลพลอยได้เป็นแก๊สชีวภาพ เพ่ิมการลงทุนระบบการผลิตแก๊ส
ชีวภาพ การใช้พลังงานชีวภาพ ทั้งในรูปของเอทานอลและไบโอดีเซล ในด้านสิ่งแวดล้อมมีการพัฒนานวัตกรรม
หลายด้าน เช่น ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างของพลาสติกย่อยสลายได้ ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์เพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการ
บ าบัดของเสีย รวมทั้งการฟ้ืนฟูพ้ืนที่เสื่อมโทรม นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล 
Thailand 4.0 ข้อที่ 1 

จากความส าคัญของเทคโนโลยีชีวภาพดังกล่าวข้างต้น ท าให้การศึกษาวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพจึง
เป็นเรื่องเร่งด่วนและจ าเป็นที่จะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการเพ่ิมคุณค่าผลผลิตจากการเกษตร
และทรัพยากรชีวภาพที่มีคุณภาพและมีความหลากหลาย การลดต้นทุนโดยการน าวัสดุเศษเหลือกลับมาใช้ใหม่ 
การประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานชีวภาพทดแทน การออกแบบกระบวนการแปรรูปที่มีทิศทางที่ถูกต้อง 
ชัดเจน ยืดหยุ่นท าให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีประโยชน์ ตรงกับความต้องการของตลาด มีความคุ้มค่าต่อ     
การผลิตและสามารถน าวัสดุเหลือใช้จากภาคอุตสาหกรรมมาท าให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนมีวิธีการก าจัดวัสดุเหลือ
ใช้ได้อย่างถูกวิธี ก็จะท าให้ลดปัญหามลภาวะที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
อุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงจัดท าหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพและ
ปรับปรุงให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสามารถผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ที่มีความสามารถใน
ด้านการท างานวิจัยได้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ได้งานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติ  โดยหลักสูตรนี้มีความแตกต่างจากหลักสูตรอ่ืน คือเน้นงานวิจัยที่น าเอาปัญหาจาก
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ภาคอุตสาหกรรมที่ส าคัญในภาคใต้มาตั้งเป็นโจทย์วิจัย เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับการพัฒนาชุมชนและอุตสาหกรรม
ในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

1.3 วัตถุประสงค์  
เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปนี้ 
(1) เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพ่ือสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้าน

เทคโนโลยีชีวภาพหรือนวัตกรรมซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานสังคมและประเทศ  
(2) เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาทางด้าน

เทคโนโลยีชีวภาพได้ 
(3)  เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพที่มีคุณธรรมและจริยธรรม 
(4) เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น า 
(5)  เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
                                                                                                                                                                                                                                                     

2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
   คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในรอบการศึกษา (3 ปี) 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณ
ทิ ตศึ กษาของ สกอ. และ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
แล ะค วาม ต้ อ งก ารขอ ง
ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 

1.  การปรับปรุงหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 
2. ประชุม/สัมมนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสู ตร  อาจารย์ประจ าหลักสู ต ร  
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน 

3. ติดตามการเปลี่ ยนแปลงและความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่ เกี่ ย วข้ อ งด้ านการจั ดการ
อุตสาหกรรมเกษตร 

1. ห ลั กสู ต รที่ ผ่ าน การป รั บ ป รุ งต าม
ข้อก าหนดของรอบเวลา 

2. ผ ล ส รุ ป แ ล ะ ผ ล ก ารป ระ เมิ น ก า ร
ประชุมสัมมนา 

3. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

2.  ส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนให้เป็น active learning 

1.   ก าหนดเป้าหมายรายวิชาที่มีการจัดการ
เรียนการสอนแบบ active learning 

2.   เพิ่มพูนทักษะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน
แบบ active learning ของคณาจารย์ 

1.  แผนการจัดการเรียนการสอนแบบ 
active learning  ส าหรับรายวิชาที่เปิด
สอนอย่างน้อยร้อยละ 50  

1. กิจกรรมการเรียนรู้ด้ วยตนเองและ
กรณีศึกษาในรายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ.3) อย่างน้อยร้อยละ 50 

3.  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และ
การประเมินผลเพื่อให้บรรลุ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ทุก
ด้าน 

1. พัฒนาทักษะอาจารย์ ในการจัดการ
เรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 

2. ก าหนดให้มีการจัดการเรียนรู้และการ
ประเมินผลตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ทุกวิชา 

1. ผลการพัฒนาทักษะของอาจารย์ที่ร่วม
กิจกรรมการเพิ่มพูนทักษะการจัดการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

2. รายวิชาที่จัดการเรียนรู้และประเมินผล
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้
ใ น   curriculum mapping ข อ ง
หลักสูตร 

4.  พัฒนาทรัพยากรการเรียนการ
สอนที่จ าเป็น อย่างเพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ 

1.  ก า ห น ด แ ผ น ค ว า ม ต้ อ งก า ร แ ล ะ
งบประมาณ เพื่อจัดหาทรัพยากรการ
เรียนการสอนที่ สอดคล้องกับความ
ต้องการของหลักสูตร 

1.  ผลการตรวจสอบและการเตรียมความ
พร้อมด้านทรัพยากรการเรียนการสอน
ที่จ าเป็นในแต่ละภาคการศึกษา 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ   

จัดการศึกษาระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์ และมีข้อก าหนดต่างๆ เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ) 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

ไม่มี 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   

ไม่มี 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน   

วิชาภาคทฤษฎี เรียนวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.00-16.30 น. 
วิชาภาคปฏิบัติ เรียนวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.00-16.30 น. 
ภาคต้น    เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
ภาคปลาย เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

    2.2.1 แบบ 1  
     1)  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (แบบ 1.1) 

     เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ        
มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.50 และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด 
 2)  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (แบบ 1.2) 
   เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ โดย
มีผลการเรียนดีมาก           

3)  คุณสมบัติที่นอกเหนือจากข้อ 1) และ 2) ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
    2.2.2 แบบ 2  
   1)  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (แบบ 2.1) 
    เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพหรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง      
มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด และมีประสบการณ์ในการวิจัย
หรือมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือผลงานวิจัยอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้ความเห็นชอบ 
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2)  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (แบบ 2.2) 
   เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพหรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง โดย
มีผลการเรียนดีมาก            

3)  คุณสมบัติที่นอกเหนือจากข้อ 1) และ 2) ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
1) นักศึกษาที่ ไม่ ได้ส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพขาดความรู้ พ้ืนฐานด้าน                   

เทคโนโลยีชีวภาพ  
2) ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษต่ า 
3) ขาดหลักการคิด วิเคราะห์ และประมวลผล  

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณารายวิชาพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะด้านชีวเคมี       

จุลชีววิทยา วิศวกรรม และก าหนดให้นักศึกษาลงเรียนรายวิชาพ้ืนฐานที่จ าเป็นเพ่ิมเติม โดย            
ไม่นับหน่วยกิต หากนักศึกษายังไม่เคยลงเรียนรายวิชานั้นหรือมีผลการเรียนต่ ากว่าระดับ B  

2) จัดให้มีกิจกรรมการอ่านบทความทางวิชาการที่เป็นภาษาอังกฤษ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการน าเสนอข้อมูลเชิงวิชาการ เพ่ือเพ่ิมทักษะในการคิด วิเคราะห์ และประมวลผล ทั้งใน
รูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   

นักศึกษา/ปีการศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
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 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 5 5 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 

 ใช้งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของคณะอุตสาหกรรมเกษตรและบัณฑิตวิทยาลัย 
ในการด าเนินการผลิตบัณฑิต  โดยมีการประมาณรายรับและรายจ่ายในการผลิตต่อคนต่อปี ดังนี้ 
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2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
ค่าบ ารุงการศึกษา 

300,000 600,000 900,000 1,320,000 1,320,000 
ค่าลงทะเบียน 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 249,600 499,100 748,700 878,200 878,200 

รวมรายรับ 549,600 1,099,100 1,648,700 2,198,200 2,198,200 
      

2.6.2   งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
ก. งบด าเนินการ           
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 2,588,300 2,743,600 2,908,200 3,082,700 3,267,600 
2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน   
(ไม่รวม 3) 

329,700 692,400 1,091,400 1,091,400 1,091,400 

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

รวม (ก) 2,918,000 3,436,000 3,999,600 4,174,100 4,359,000 
ข. งบลงทุน           
ค่าครุภัณฑ์ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

รวม (ข) 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
รวม (ก) + (ข) 3,918,000 4,436,000 4,999,600 5,174,100 5,359,000 
จ านวนนักศึกษา  5 10 15 20 20 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 783,600 443,600 333,307 258,705 267,950 

 
2.7 ระบบการศึกษา 

  แบบชั้นเรียน 
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี) 
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตรปริญญาเอก   

หลักสูตรปริญญาเอกหลักสูตรนี้แบ่งเป็น 2  แบบคือ 
-  แบบ 1.1  และ 1.2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยการท าวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว   
   แต่อาจก าหนดให้เรียนเพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพิ่มข้ึนได้         
   โดยไม่นับหน่วยกิต 
-  แบบ 2.1 และ 2.2  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยและการเรียนรายวิชา 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    จ านวน  48  หน่วยกิต 
    (ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท) 
    *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)     
     853-948  วิทยานิพนธ์      48(0-144-0) 
               (Thesis) 
    *ไม่นับหน่วยกิต 
  3.1.3.2  ส าหรับหลักสูตรแบบ 1.2    จ านวน  72  หน่วยกิต 
     (ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี) 
    *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)     
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*853-699 สัมมนา 4      1(0-2-1) 
         (Seminar IV) 
     853-972  วิทยานิพนธ์      72(0-216-0) 
                  (Thesis) 
    *ไม่นับหน่วยกิต 
  3.1.3.3  ส าหรับหลักสูตรแบบ 2.1   จ านวน  48  หน่วยกิต   
     (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(1-0-2) 
                (Special Topics in Biotechnology) 
   853-696 สัมมนา 1      1(0-2-1) 
               (Seminar I) 
   853-697 สัมมนา 2      1(0-2-1) 
               (Seminar II) 
   853-698   สัมมนา 3      1(0-2-1) 
                (Seminar III) 
   3.1.3.3.2 หมวดวิชาเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า    6    หน่วยกิต 
  เลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกที่นักศึกษาต้องการเรียนเน้นในด้านนั้น และสามารถ

เลือกรายวิชาอ่ืนๆ ได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
   กลุ่มวิชาเลือก  
   รายวิชาเลือกจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
      850-512  การวิเคราะห์อาหารขั้นสูง    3(2-3-4) 
                (Advanced Food Analysis) 
    850-552  คุณสมบัติทางกายภาพและวิศวกรรมของอาหาร 3(2-3-4) 
             และวัสดุชีวภาพ 
                (Physical and Engineering Properties of Food  
     and Biomaterials) 
    850-584  เทคโนโลยีการแปรรูปพืชน้ า    3(2-3-4) 
                (Aquatic Plant Processing Technology) 
    850-652  ปรากฏการณ์ส่งผ่านในอาหารและวัสดุชีวภาพ  3(3-0-6) 
                (Transport Phenomena of Food and Biomaterials) 
    853-523  เมตาบอลิซึมของเซลล์    3(3-0-6) 
                (Cell Metabolism) 
   853-524  พ้ืนฐานเทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ  1(0-3-0) 
       (Fundamental Research Techniques in Biotechnology) 
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   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  เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมข้ันสูง   3(3-0-6) 

     (Advanced Environmental Biotechnology) 
    853-543  การย่อยสลายและการก าจัดสารปนเปื้อนทางชีวภาพ 3(3-0-6) 
                (Biodegradation and Bioremediation) 
   853-544  เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ    3(3-0-6) 

     (Bioenergy Technology) 
    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) 
                (Biotechnology Entrepreneurship) 

853-594 หัวข้อเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ   3(3-0-6) 
                (Selected Topics in Biotechnology) 
    853-611  เครื่องมือไซเบอร์ในการท าวิจัย   1(1-0-2) 
                (Cybertools for Research) 
    853-631  ตัวเร่งชีวภาพที่ถูกตรึง    3(3-0-6) 
                (Immobilized Biocatalysts) 
    853-661  สารออกฤทธิ์ชีวภาพในอาหาร   3(3-0-6) 
                (Bioactive Compounds in Foods) 
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    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) 
    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) 

    854-551  แบบจ าลองในระบบชีวภาพ    3(3-0-6) 
                (Modeling and Simulation in Biological System) 
    854-631  เทคโนโลยีกระบวนการแยกและสกัดสาร  3(3-0-6) 
                (Separation and Extraction Process Technology) 
    854-651  แบบจ าลองและการควบคุมกระบวนการชีวภาพ 3(3-0-6) 
                (Bioprocess Modeling and Control) 
    857-532  การตลาดอุตสาหกรรมเกษตร   3(3-0-6) 
                (Agro-Industry Marketing) 
     3.1.3.3.3  หมวดวิชาวิทยานิพนธ ์  จ านวน      36    หน่วยกิต  
     853-936 วิทยานิพนธ์     36(0-108-0) 
                 (Thesis)  
 นอกจากรายวิชาที่ระบุในหลักสูตรนี้ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา อ่ืนๆ ที่เปิดสอนใน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ได้โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

3.1.3.4 ส าหรับหลักสูตรแบบ 2.2    จ านวน  72  หน่วยกิต 
(ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี) 

   3.1.3.4.1   หมวดวิชาบังคับ   จ านวน     17    หน่วยกิต 
   - วิชาบังคับท่ัวไป    จ านวน     14    หน่วยกิต 
   853-521  เทคโนโลยีชีวภาพ     4(4-0-8) 
             (Biotechnology) 
   853-525  เทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ   3(1-6-2) 
             (Research Techniques in Biotechnology) 
   853-621  เทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง   2(1-3-2) 
             (Advanced Research Techniques in Biotechnology) 
   853-691  หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ    1(1-0-2) 
             (Special Topics in Biotechnology) 
   853-696  สัมมนา 1      1(0-2-1) 
             (Seminar I) 
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   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 ตามหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา    
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดังนี้  

   กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม 
   853-542  เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมข้ันสูง   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)    
   3.1.3.4.2   หมวดวิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า  7 หน่วยกิต 
  เลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกที่นักศึกษาต้องการเรียนเน้นในด้านนั้น ดังรายวิชาเลือก

ที่ระบุในข้อ 3.1.3.3.2 และสามารถเลือกรายวิชาอ่ืนๆ ได้โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร      
ซึ่ งนอกจากรายวิชาที่ ระบุ ในหลักสูตรนี้  นักศึ กษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนๆ ที่ เปิ ดสอนใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ได้โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

   3.1.3.4.3   หมวดวิชาวิทยานิพนธ ์  จ านวน     48    หน่วยกิต 
   853-948   วิทยานิพนธ์     48(0-144-0) 
                 (Thesis) 
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3.1.4    ค าอธิบายความหมายรหัสและหน่วยกิต 
   3.1.4.1  ความหมายของรหัสวิชา 
  รหัสวิชา หมายถึง หมายเลขประจ ารายวิชานั้นๆ ประกอบด้วยตัวเลข 6 ตัว โดยที่เลขแต่ละ
ตัว  มีความหมายดังนี้ 
  -   เลข 3 ตัวแรก เป็นรหัสประจ 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 
            วชิาที่เน้นทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (เลข 3 ตัวแรก รหัส 853) 
    กลุ่มท่ี 1  พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 

   กลุ่มท่ี 2  พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
    กลุ่มท่ี 3  เทคโนโลยีการหมักและเอนไซม์ 
    กลุ่มท่ี 4  เทคโนโลยีชีวภาพพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
    กลุ่มท่ี 5  เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล 

   กลุ่มท่ี 6  เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร 
    กลุ่มท่ี 7  วิศวกรรมพันธุศาสตร์ 
    กลุ่มท่ี 8  การจัดการและธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ 

กลุ่มท่ี 9  สัมมนา และหัวข้อพิเศษ 
  วิชาที่เน้นด้านวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (เลข 3 ตัวแรก รหัส 854) 

    กลุ่มท่ี 1  พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 
    กลุ่มท่ี 2  กระบวนการต้นน้ า 
    กลุ่มท่ี 3  กระบวนการปลายน้ า 
    กลุ่มท่ี 4  เครื่องมือและการควบคุม  

กลุ่มท่ี 5 แบบจ าลอง การจ าลองสถานการณ์ และการหาผลเลิศ 
    -   เลขตัวที่  6  หมายถึง  ล าดับรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชาส าหรับรายวชิาวิทยานิพนธ ์
  -   เลขตัวที่  4 หมายถึง  รหัสประจ าระดับการศึกษา 
            เลข 8  หมายถึง  วิชาในระดับปริญญาโท 
            เลข 9  หมายถึง  วิชาในระดับปริญญาเอก 
  -   เลขตัวที่ 5-6  หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตร เช่น 836 คือ 
วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตร คือ  36 หน่วยกิต 
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        3.1.5 แผนการศึกษา 

   3.1.5.1   ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรแบบ  1 

ปีที ่ ภาคการ 
ศึกษาที่ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท   
(แบบ 1.1) 

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  
 (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 
853-699 สัมมนา 4                

 รวม                       18  หน่วยกิต 
รวมตลอดหลักสูตร                 48  หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร          72  หน่วยกิต 

 

  หมายเหตุ วิชา 853-696 สัมมนา 1, 853-697 สัมมนา 2, 853-698 สัมมนา 3, 853-699 สัมมนา 4                
ไม่นับหน่วยกิต        
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3.1.5.2   ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรแบบ  2 

ปีที ่
ภาคการ 
ศึกษาท่ี 

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท   
(แบบ 2.1) 

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   
(แบบ 2.2) 

1 1 853-691 หัวข้อพิเศษทาง            1 หน่วยกิต  
เทคโนโลยีชีวภาพ    

วิชาบังคับตามกลุ่มวิชา               0 หน่วยกิต 
วิชาเลือก/และหรือวิทยานิพนธ ์    9 หน่วยกิต 
                  

853-521 เทคโนโลยีชวีภาพ    4 หน่วยกิต 
853-525 เทคนิควิจัยทาง       3 หน่วยกิต 
เทคโนโลยีชีวภาพ                 
วิชาบังคับตามกลุ่มวิชา          3 หน่วยกิต             
วิชาเลือก                          3 หน่วยกิต 

รวม                     10 หน่วยกิต รวม                            13 หน่วยกิต 
2 853-621 เทคนิควิจัยทาง           2 หนว่ยกิต

เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสงู       
วิชาเลือก/และหรือวิทยานิพนธ ์   6 หน่วยกิต 
853-696 สัมมนา 1                  1 หน่วยกิต 

853-621 เทคนิควิจัยทาง  2 หน่วยกิต 
เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสงู          
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 หัวข้อพิเศษทาง       1 หน่วยกิต        

            เทคโนโลยีชีวภาพ                                                     
 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 
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3.1.6 ค าอธิบายรายวิชา 
850-512       การวิเคราะห์อาหารขั้นสูง               3(2-3-4) 
  (Advanced Food Analysis)  
รายวิชาบังคับก่อน : อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
   การเตรียมตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง  ทฤษฎีและหลักการวิเคราะห์  การประยุกต์ใช้เครื่องมือ
ชั้นสูงในการวิเคราะห์อาหาร  ประกอบด้วยเทคนิคทางเคมีวิเคราะห์  เทคนิคทางสเปกโตรสโคปี เทคนิคทาง
โครมาโทกราฟี  อิเลกโตโฟลิซิส  เทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้างทางจุลภาค เทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้างทาง
ผลึกโดยใช้เครื่องเอกซ์เรย์  ในอาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร 
   Sample preparation, sampling; theory and principles of analysis; application of 
advanced instruments for food and food products analysis including chemical analysis technique, 
spectroscopic technique, chromatographic technique, electrophoresis, microstructural analysis 
technique, x-ray diffraction technique 
 
850-552  คุณสมบัติทางกายภาพและวิศวกรรมของอาหารและวัสดุชีวภาพ 3(2-3-4) 

     (Physical and Engineering Properties of  Food and Biomaterials) 
รายวิชาบังคับก่อน: อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
  สมบัติทางกายภาพและวิศวกรรมของอาหารและวัสดุชีวภาพ ซึ่ งประกอบด้วย สมบัติทาง
ความร้อน สมบัติทางไฟฟ้า สมบัติทางรีโอโลยี สมบัติเกี่ยวกับผิวหน้า และการเปลี่ยนเฟส การประยุกต์ใช้
สมบัติทางกายภาพและวิศวกรรมในอุตสาหกรรมอาหาร 
  Physical and engineering properties of food and biomaterial; thermal 
properties; electrical properties; rheological properties; surface properties and phase transition; 
application of physical and engineering properties in food industry 
 
850-584       เทคโนโลยีการแปรรูปพืชน้ า                                    3(2-3-4) 
  (Aquatic Plant Processing Technology)  
รายวิชาบังคับก่อน : อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
  การจ าแนกและสัณฐานวิทยาของพืชน้ าและสาหร่ายทะเล การเพาะเลี้ยงและการเก็บเกี่ยว
องค์ประกอบทางเคมีและคุณค่าทางโภชนาการ กรรมวิธีการแปรรูปพืชน้ าและสาหร่ายทะเล การใช้ประโยชน์
จากพืชน้ าและผลิตภัณฑ์  
    Identification and morphology of aquatic plants and seaweeds; culturing and 
harvesting; chemical composition and nutritional value;  processing of aquatic plants and 
seaweeds;  applications of aquatic plants and their products 
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850-652 ปรากฏการณ์ส่งผ่านในอาหารและวัสดุชีวภาพ  3(3-0-6) 
 (Transport Phenomena of Food and Biomaterials) 
รายวิชาบังคับก่อน: อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
 แบบจ าลองโดยทั่วไปของปรากฏการณ์ส่งผ่าน คุณลักษณะและคุณสมบัติของอาหาร และ
วัสดุชีวภาพอ่ืนๆ ปรากฏการณ์ส่งผ่านในผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลว ปรากฏการณ์ส่งผ่านในผลิตภัณฑ์ที่เป็น
ของแข็ง ปรากฏการณ์ส่งผ่านและแหล่งที่มา แบบจ าลองปรากฏการณ์ส่งผ่านในการท างานเป็นหน่วยบางชนิด                       
และเครื่องมือแปรรูป การรวบรวมและน าเสนอรายงานในหัวข้อที่เก่ียวข้อง 
 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 
 
853-521   เทคโนโลยีชีวภาพ      4(4-0-8) 
  (Biotechnology) 
รายวิชาบังคับก่อน: 326-202, 328-302 หรือเทียบเท่า หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
   ความหมาย ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของเทคโนโลยีชีวภาพ หลักการพ้ืนฐานของ
เทคโนโลยีชีวภาพ กระบวนการ เทคนิคและผลิตภัณฑ์ของเทคโนโลยีชีวภาพ สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ขั้นสูง       
เมตาบอลิซึมและกลไกการควบคุม วิศวกรรมพันธุศาสตร์ จีโนมและไบโออินฟอร์มาติก เทคโนโลยีชีวภาพ     
ระดับนาโน วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ การออกแบบถังปฏิกรณ์และการขยายขนาดการผลิตโมเดลลิ่ง           
และสภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการ เทคโนโลยีเอนไซม์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพด้านต่างๆ 
กระบวนการทางเศรษฐศาสตร์ สิทธิบัตร กฎหมาย และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ จริยธรรมทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ กรณีศึกษา    
   Meaning, history and development of biotechnology; basic principles in 
biotechnology; related process, techniques and product in biotechnology; advanced 
microbial physiology, metabolism and control mechanism; genetic engineering, genome and 
bioinformatics; nanobiotechnology; bioprocess engineering, reactor design, scale up, 
modeling and process optimization; enzyme technology; various applications of 
biotechnology; economics, patent, laws and business relating to biotechnology, ethics in 
biotechnology; recent research in biotechnology; case study    
 
853-523  เมตาบอลิซึมของเซลล์  3(3-0-6) 
  (Cell Metabolism) 
รายวิชาบังคับก่อน: 328-302, 853-211 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
  ภาพรวมของเซลล์เมตาบอลิซึม การส่งผ่านสารประกอบต่างๆ ระหว่างเซลล์  กระบวนการ 
ย่อยสลายและการสังเคราะห์ภายในเซลล์ กระบวนการส่งถ่ายอิเลคตรอนและการสร้างพลังงาน เทอร์โม
ไดนามิกส์ของระบบชีวภาพ จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์ สมดุลของวิถีเมตาบอลิซึม กลไกการควบคุมเมตาบอลิ
ซึม และการประยุกต์ใช้ และการน าเสนอรายงานความก้าวหน้าในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
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  Overview of cellular metabolism; transport phenomenon; catabolic and 
biosynthetic processes; electron transport and energy production; thermodynamic of 
biological systems; enzyme kinetics; metabolic stoichiometry; metabolic regulation and 
applications; presentation and report on the advances in cell metabolism 
 
853-524 พ้ืนฐานเทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1(0-3-0)  

 (Fundamental Research Techniques in Biotechnology) 
   หลักการและความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ การท าให้ปลอดเชื้อ การเตรียมอาหาร
เลี้ยงเชื้อ การตรวจนับและวิเคราะห์จ านวนจุลินทรีย์ การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์ รวมทั้งเทคนิคพ้ืนฐานทาง
เทคโนโลยีชีวภาพอาหารและสิ่งแวดล้อม อาทิ การตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ในตัวอย่างอาหารและการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน้ า 
   Principles of laboratory safety; aseptic technique; media preparation; microbial 
counts and determination of microorganisms; preservation of microorganisms; fundamental 
techniques in food and environmental biotechnology as determination of microorganisms in food 
and analysis of water quality 
 
853-525 เทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3(1-6-2)  

 (Research Techniques in Biotechnology) 
   หลักการการคัดแยกและคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ หลักการจ าแนกเชื้อที่คัดเลือกได้ด้วยวิธีทางชีว
โมเลกุล การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ หลักการเก็บเกี่ยวและการท าบริสุทธิ์
โปรตีน การตรวจวิเคราะห์โดยใช้โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงและแก๊สโครมาโตกราฟี รวมทั้งการ
วิเคราะห์ปัญหาและพัฒนาโครงร่างวิจัย การออกแบบการทดลองและการท าโครงงานพิเศษ 
  Principles of isolation and screening of desired microorganisms; principles of 
identification of selected microorganisms by molecular method; optimization for production 
of bioproducts from microorganisms; principles of protein recovery and purification; 
chromatographic techniques such as high-performance liquid chromatography and gas 
chromatography; problem analysis and proposal development; experimental design and 
mini-project 
 

853-531  อาหารหมักดั้งเดิม  3(3-0-6) 
  (Traditional Fermented Foods) 
รายวิชาบังคับก่อน: 853-211 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
  บทบาทของจุลินทรีย์ในอาหารหมักดั้งเดิม การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมีของอาหาร
ระหว่างการหมัก กรรมวิธีการผลิตและการควบคุมการหมักอาหารดั้งเดิมชนิดต่างๆ การศึกษาดูงานนอก
สถานที่ การน าเสนอรายงานความก้าวหน้าในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
  Roles of microorganisms in traditional fermented foods, physical and chemical 
changes occurred during fermentation; fermentation processes and process control of 
various traditional fermented foods; field trips to fermentation factories; presentation and 
report of the related topics  
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853-532  เทคโนโลยีของยีสต์      3(3-0-6) 
  (Yeast Technology) 
รายวิชาบังคับก่อน: 326-202  หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
  ผลของปัจจัยทางกายภาพและเคมีต่อการเจริญและการสร้างผลิตภัณฑ์ของยีสต์ การคัดเลือก
และการปรับปรุงพันธุ์ โดยใช้เทคนิคทางพันธุศาสตร์ การหมักแอลกอฮอล์ การผลิตยีสต์ขนมปัง ยีสต์อาหาร
และอาหารสัตว์ ไวตามินและสารเคมีอ่ืนๆ การน 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, presentation on the current topics relating to the subject 
 
853-534 เทคโนโลยีเอนไซม์      3(3-0-6) 
  (Enzyme Technology) 
รายวิชาบังคับก่อน: 326-202, 328-302 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
   สมบัติทางกายภาพและเคมีของเอนไซม์ การควบคุมการผลิตและการท างานของเอนไซม์ 
จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์ การคัดแยกจุลินทรีย์ที่ผลิตเอนไซม์ เทคโนโลยีทางพันธุวิศวกรรมเพ่ือการพัฒนา
สมบัติของเอนไซม์ การตรึงเอนไซม์ การใช้ประโยชน์ของเอนไซม์ในอุตสาหกรรมต่างๆ  การน าเสนอและ
รายงานความก้าวหน้าในเนื้อหาที่เก่ียวข้อง  
   Physical and chemical properties of enzymes; regulation of enzyme synthesis 
and activities; enzyme kinetics; isolation of enzyme producing microorganisms; genetic  
engineering  to improve properties of enzymes; enzyme immobilization; industrial application 
of enzymes; presentation and report of the related topics 
 
853-535   เทคโนโลยีการหมักขั้นสูง  3(3-0-6) 
  (Advanced Fermentation Technology) 
รายวิชาบังคับก่อน: อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
  ความส าคัญของอุตสาหกรรมการหมัก การแยกและคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีความส าคัญ                      
ในอุตสาหกรรม การปรับปรุงสายพันธุ์จุลินทรีย์ ถังหมักและอุปกรณ์ การหาสภาวะที่เหมาะสมในการหมัก    
การเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์ จลนพลศาสตร์ของกระบวนการหมัก แบบจ าลองของกระบวนการชีวภาพและโมเดล
ทางคณิตศาสตร์ วิศวกรรมของเมตาบอลิก ผลิตภัณฑ์หมัก กรณีศึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ได้จาก
การหมัก การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
  Importance of fermentation industry; isolation and selection of 
microorganisms for fermentation industry; microbial strain improvement; fermenter and 
equipment; optimum conditions for fermentation; product recovery; kinetics of fermentation 
processes; bioprocess simulation and mathematic model; metabolic engineering; fermented 
products; case study in development of fermentation products;  field trips 
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853-541  การใช้ประโยชน์และการบ าบัดวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
  (Waste Utilization and Treatment in Agro-Industry) 
รายวิชาบังคับก่อน: 853-211 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
  ล าดับขั้นตอนในการจัดการวัสดุเศษเหลือ เทคโนโลยีสะอาด หลักการพ้ืนฐานในการ         
แปรสภาพวัสดุเศษเหลือด้วยกระบวนการทางชีวภาพ ผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากการใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือ
ในโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรต่างๆ หลักการในการบ าบัดน้ าเสีย ระบบบ าบัดน้ าเสีย การรายงาน
ความก้าวหน้าด้านการใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือและการบ าบัดน้ าเสีย การศึกษาดูงานนอกสถานที่  
   Waste management hierarchy; clean technology; basic principles of biological 
conversion of waste; bioproducts from waste utilization in various agro-industries; principles 
of wastewater treatment; wastewater treatment system; recent research and development in 
waste utilization and wastewater treatment; field trips 
 
853-542  เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมข้ันสูง     3(3-0-6) 
 (Advanced Environmental Biotechnology) 
รายวิชาบังคับก่อน: 853-521 หรือเรียนควบคู่กัน หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
  ความส าคัญของปัญหามลพิษที่เกิดจากการเกษตรและอุตสาหกรรม ปัจจัยในการสลายตัวและ
กลไกการสลายตัวของสารที่ก่อมลพิษ การย่อยสลายและการก าจัดสารปนเปื้อนทางชีวภาพ การใช้เทคนิคพันธุ
วิศวกรรมในเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม  การจัดการวัสดุเศษเหลือ การก าจัดมลพิษทางอากาศ ระบบบ าบัด
น้ าเสีย ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาและรายงานความก้าวหน้าในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง การดูงาน
นอกสถานที ่  
  Importance of pollution from industry and agriculture; factors affecting 
degradation and mechanisms of pollutant degradation; biodegradation and bioremediation; 
utilization of genetic engineering in environmental biotechnology; waste management; air 
pollution treatment; wastewater treatment system;  green products for good environment; 
case study and report on recent development in related topics; field trips 
 
853-543  การย่อยสลายและการก าจัดสารปนเปื้อนทางชีวภาพ   3(3-0-6) 
  (Biodegradation and Bioremediation) 
รายวิชาบังคับก่อน: 326-202, 328-302, 853-542 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
   ความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์กับการย่อยสลายของสารปนเปื้อน ปัจจัยที่มีผลต่อการย่อย
สลายและการก าจัดสารปนเปื้อนทางชีวภาพ การย่อยสลายและการก าจัดสารปนเปื้อนทางชีวภาพประเภท
ต่างๆ การก าจัดโลหะหนักโดยวิธีทางชีวภาพ เทคโนโลยีการก าจัดสารปนเปื้อนโดยชีววิธี เทคนิควิเคราะห์
ประเภทต่างๆ การรายงานความก้าวหน้าทางการย่อยสลายและการก าจัดสารปนเปื้อนทางชีวภาพ 
   Relationship between microorganisms and degradation of pollutants;  factors 
affecting biodegradation and bioremediation; biodegradation and bioremediation of 
xenobiotics;  microbial remediation of heavy metals; bioremediation technologies;  analytical 
techniques;  presentation and report on advanced in biodegradation and bioremediation 
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853-544 เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ      3(3-0-6) 
  (Bioenergy Technology) 
รายวิชาบังคับก่อน: อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
   ความส าคัญของพลังงาน แหล่งพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน    
ชีวมวลและทรัพยากรส าหรับการผลิตพลังงานชีวภาพ ประเภทของพลังงานชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพใน
กระบวนการผลิตเอทานอล แก๊สมีเทน แก๊สไฮโดรเจน แก๊สโซฮอล์ ไบโอดีเซล ไฟฟ้าและเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรม 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพพลังงาน สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง กรณีศึกษาและการศึกษาดูงาน 
    Importance of energy; source of energy; energy conservation; laws related to 
energy; biomass and resources for bioenergy production; type of bioenergy; application of 
biotechnology for production of ethanol, methane, hydrogen, gasohol, biodiesel, electricity and 
fuels in industry; progress in bioenergy technology; bioenergy technology related patents; case 
study and factory visit 
  
853-551 เทคโนโลยีของสาหร่าย  3(3-0-6) 
 (Algal Technology) 
รายวิชาบังคับก่อน: 853-521 หรือเรียนควบคู่กัน หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
 ชนิดของสาหร่ายและสายพันธุ์ที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ วิธีการเพาะเลี้ยง ปัจจัยที่มีผลต่อ
การเจริญ วิธีการเก็บเกี่ยวและอบแห้ง ปัญหาการปนเปื้อน องค์ประกอบทางเคมีของสาหร่าย คุณค่าทางอาหารและ
ประโยชน์ต่างๆ ของสาหร่าย การผลิตสารที่มีมูลค่าสูงจากสาหร่าย ถังปฏิกรณ์ส าหรับเพาะเลี้ยงสาหร่าย             
การน าเสนอและการท ารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาในปัจจุบัน 
 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; presentation and report on recent development 
 
853-552  เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเลขั้นสูง     3(3-0-6) 
  (Advanced Marine Biotechnology) 
รายวิชาบังคับก่อน 853-521 หรือเรียนควบคู่กัน หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
  ความส าคัญของเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล สิ่งมีชีวิตในทะเลที่มีศักยภาพในการประยุกต์ใช้
ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล ชนิดและการผลิตชีวผลิตภัณฑ์จากทะเลที่ส าคัญ รวมทั้งการแยกสาร
ผลิตภัณฑ์และการท าให้บริสุทธิ์ด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ  การประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือแก้ไขปัญหาสภาวะแวดล้อมทางทะเล การน าเสนอรายงานความก้าวหน้าในเนื้อหา           
ที่เก่ียวข้อง  
  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 
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853-561  เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร      3(3-0-6) 
  (Food Biotechnology) 
รายวิชาบังคับก่อน: 853-521 หรือเรียนควบคู่กัน หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
  ผลกระทบของเทคโนโลยีชีวภาพต่อคุณภาพของวัตถุดิบ คุณค่าทางโภชนาการและ
กระบวนการแปรรูปในอุตสาหกรรมอาหาร การประยุกต์ใช้วิธีการและเทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพด้าน
เทคโนโลยีการหมัก เทคโนโลยีเอนไซม์ เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม วิศวกรรมโปรตีน และวิศวกรรมกระบวนการ
ชีวภาพในการดัดแปรองค์ประกอบของอาหารเพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติหรือเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูง 
การเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิต และการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการวิเคราะห์องค์ประกอบของอาหาร 
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 
 
853-562 จุลชีววิทยาอาหารขั้นสูง  3(3-0-6) 
 (Advanced Food Microbiology) 
รายวิชาบังคับก่อน: 326-202 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
  เทคนิควิเคราะห์ขั้นสูงทางด้านจุลชีววิทยาอาหาร การเปรียบเทียบเทคนิควิเคราะห์ดั้งเดิมกับ
เทคนิควิเคราะห์ที่รวดเร็วและออโตเมท การใช้เทคนิคทางพันธุกรรม และอิมมูโนในการตรวจหาจุลินทรีย์ที่
ก่อให้เกิดโรคในอาหาร แนวทางใหม่ๆ ทางเทคโนโลยีการหมักของอาหารหมักประเภทต่างๆ จุลินทรีย์ที่มีผลดีต่อ
สุขภาพ จุลชีววิทยาของกระบวนการถนอมอาหารแบบใหม่ๆ และการควบคุมคุณภาพอาหารในด้านจุลชีววิทยา    
การน าเสนอรายงานความก้าวหน้าในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
  Advanced techniques in food microbiology, conventional versus rapid and 
automated methods, 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  เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม  3(3-0-6) 
  (Genetic Engineering Technology) 
รายวิชาบังคับก่อน: 328-302  หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
 หลักเบื้องต้นของพันธุวิศวกรรม  การสร้างดีเอ็นเอลูกผสม ดีเอ็นเอไลบรารี่ การวิเคราะห์และ
คัดเลือกจุลินทรีย์ที่มียีนลูกผสม  เครื่องมือทางอณูวิทยาที่ใช้ในการศึกษาการท างานของยีน พันธุวิศวกรรมของ
เซลล์สัตว์และพืช การประยุกต์ใช้ดีเอ็นเอลูกผสมในสาขาต่างๆ ของเทคโนโลยีชีวภาพรวมทั้งพันธุศาสตร์มนุษย์  
การน าเสนอรายงานความก้าวหน้าในเนื้อหาที่เก่ียวข้อง  
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 Principles of genetic engineering involving 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 

 
853-572 วิศวกรรมเมตาบอลิก  3(3-0-6) 
 (Metabolic Engineering) 
รายวิชาบังคับก่อน: 328-501, 853-523 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
   ความส าคัญของวิศวกรรมเมตาบอลิซึม ภาพรวมของเมตาบอลิซึมภายในเซลล์ ปฏิกริยา
ภายในเซลล์และสมดุลปฏิกริยา กลไกการควบคุมวิถีเมตาบอลิซึมและปรับปรุงเมตาบอลิซึม การควบคุมฟลักซ์
ของวิถีเมตาบอลิซึม ปฏิกิริยาประกอบในวิถีเมตาบอลิซึมและการหาฟลักซ์นั้นๆ เครือข่ายและการวิเคราะห์วิถี
เมตาบอลิซึม และการน าเสนอรายงานความก้าวหน้าในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
  Importance of metabolic engineering; overview of cellular metabolisms; 
cellular reactions and reaction 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) 
  (Biotechnology Entrepreneurship) 
รายวิชาบังคับก่อน: 853-521 หรือเรียนควบคู่กัน หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
  ความส าคัญและคุณลักษณะของการประกอบธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพ ความรู้พ้ืนฐานทางธุรกิจส าหรับนักเทคโนโลยีชีวภาพ แนวโน้มและประเภทของธุรกิจ
เทคโนโลยีชีวภาพในระดับประเทศและระดับสากล กระบวนการที่ส าคัญ ในการด าเนินการเพ่ือประกอบธุรกิจ
เทคโนโลยีชีวภาพ กลยุทธ์ทางธุรกิจ การจัดท าแผนธุรกิจ การพัฒนาการตลาดทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
กรณีศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ การฝึกท าแผนธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ และการน าเสนอ
ตัวอย่างบริษัทท่ีด าเนินธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ 
  Significance and characteristics of biotechnology entrepreneurship;                 
biotechnology industry; basic business principles for biotechnologists; trends in biotechnology 
business at national and international levels; important process in biotechnology 
entrepreneurship business initiation; business strategy and plan; biotechnology market 
development; case studies in biotechnology business; practice on developing biotechnology 
business plan and presentation, examples of biotechnology companies 
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853-594   หัวข้อเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ   3(3-0-6) 
  (Selected Topics in Biotechnology) 
รายวิชาบังคับก่อน: 853-521 หรือเรียนควบคู่กัน หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
   การศึกษาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ และรายงานเกี่ยวกับการค้นพบสิ่งใหม่ หรือ
เทคนิคใหม่ เรื่องต่างๆ ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมที่เก่ียวกับเทคโนโลยีชีวภาพ 
  Study on recent and development in biotechnology, presentation and report 
related to interesting new products or new techniques that will be benefit to industry  
 
853-611   เครื่องมือไซเบอร์ในการท าวิจัย  1(1-0-2) 
  (Cybertools for Research) 
รายวิชาบังคับก่อน: อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
  การวางแผนงานวิจัย การสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลห้องสมุดและอินเตอร์เน็ตเพ่ือตรวจ
เอกสารงานวิจัย การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ เพ่ือค้นหาบทความจากวารสารอิเล็กทรอนิกส์ การติดต่อใช้
เอกสารระหว่างห้องสมุดด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนรายงานวิจัยแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการสร้าง
เอกสารด้วย html การใช้สถิติเพ่ืองานวิจัย การใช้สถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษาและการเลือกใช้
สถิติที่เหมาะสมกับงานวิจัย 
  Research planning; searching for information resources using internet tools and 
library resources needed 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; use of statistical packages; 
case study; how to choose proper statistics for your research 
 
853-621 เทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง 2(1-3-2) 
  (Advanced Research Techniques in Biotechnology) 
รายวิชาบังคับก่อน: 853-525 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
   หลักการ วิธีการ และเทคนิคในการวิจัยและวิเคราะห์รวมทั้งเครื่องมือและวิทยาการขั้นสูง 
การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์และความหลากหลายทางชีวภาพ การโคลนยีนและการตรวจ
วิเคราะห์  การพัฒนาคุณสมบัติของโปรตีน การตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางชีวโมเลกุล ตลอดจน
ความก้าวหน้าของเทคนิคใหม่ๆ ในงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
  Principles, methods and techniques in research and analysis, instrumentation 
and advanced technology; monitoring of microbial changes and biodiversity, gene cloning 
and detection, protein improvement; molecular techniques and advanced research 
techniques in biotechnology 
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853-631  ตัวเร่งชีวภาพที่ถูกตรึง                                     3(3-0-6) 
  (Immobilized Biocatalysts)  
รายวิชาบังคับก่อน : 853-534 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
   คุณสมบัติของเซลล์และเอนไซม์ การผลิตเซลล์และเอนไซม์ คุณสมบัติของสารยึดเกาะที่ใช้ตรึง 
วิธีการตรึงตัวเร่งชีวภาพแบบดูดเกาะ แบบพันธะโควาเลนท์ แบบกักขัง และแบบอ่ืนๆ คุณสมบัติของตัวเร่งชีวภาพ
หลังการตรึง จลนพลศาสตร์ของตัวเร่งที่ถูกตรึง และการออกแบบถังปฏิกรณ์ การใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรม และ
เทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้อง การค้นคว้าและการน าเสนอรายงานความก้าวหน้าในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
  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 
 
853-661  สารออกฤทธิ์ชีวภาพในอาหาร  3(3-0-6) 
            (Bioactive Compounds in Foods) 
รายวิชาบังคับก่อน: 324-233 หรือ 850-221 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
 นิยามของสารออกฤทธิ์ชีวภาพ ชนิดและแหล่งของสารออกฤทธิ์ชี วภาพ องค์ประกอบของ
อาหารที่ เป็นสารออกฤทธิ์ชีวภาพ  บทบาทของสารออกฤทธิ์ชีวภาพในอาหารและการประยุกต์ใช้                
การสังเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมีของสารออกฤทธิ์ชีวภาพ มุมมองทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพต่อสารออกฤทธิ์
ชีวภาพ การเสนอรายงานในหัวข้อปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง 
 Definition of bioactive compounds; types and sources of bioactive 
compounds; food components that are bioactive compounds; role of bioactive compounds 
in foods and their applications; chemical and biochemical syntheses of bioactive 
compounds, their biotechnological perspective; presentation relating to current topics 
 
853-662   จุลชีววิทยาขั้นสูงของจุลินทรีย์ที่ก่อโรคในอาหาร  3(3-0-6) 
  (Advanced Microbiology of Foodborne Pathogens) 
รายวิชาบังคับก่อน: 853-211 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
   การติดเชื้อและสารพิษที่เกิดจากจุลินทรีย์ก่อโรคที่ติดต่อผ่านทางอาหาร เทคนิคใหม่ๆ ในการ
ตรวจหาและจ าแนกจุลินทรีย์ก่อโรคที่ติดต่อทางอาหาร การควบคุมโรค ระบบนิเวศและยุทธวิธีที่เกี่ยวข้องใน
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 
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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 
 
853-664  พิษวิทยาอาหาร  3(3-0-6) 
 (Food Toxicology) 
รายวิชาบังคับก่อน: 853-211 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
  สารเคมีที่เป็นพิษในอาหารรวมทั้งลักษณะทางเคมี การสังเคราะห์ทางชีวภาพ เมตาบอลิซึม 
พิษวิทยา การเกิดปฏิกิริยาและการควบคุม การตรวจหา การวิเคราะห์ความปลอดภัยของสารเคมีที่เป็นพิษใน
อาหาร การตอบสนองทางชีวภาพของสารพิษในอาหาร  การแพ้อาหาร การไม่ทนทานต่ออาหาร  วิทยาอิมมูน
และพิษวิทยาของอิมมูน สารพิษในอาหารที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ การเขียนรายงานและน าเสนอหัวข้อปัจจุบัน                       
ที่เก่ียวข้อง 
  Chemical hazards in foods including the aspects of chemistry, biosynthesis, 
metabolism, toxicology, mode of action and controls, detection, evaluation of the safety of 
foodborne chemical, biological responses to foodborne toxins, food allergies, food 
intolerance, immunology/immuno-toxicology and naturally-occurring foodborne toxicants; 
term papers;  presentation relating to current topics 
 
853-691 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ      1(1-0-2) 
  (Special Topics in Biotechnology) 
รายวิชาบังคับก่อน: 853-521 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
                     เทคโนโลยีสมัยใหมแ่ละนวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
  Modern technology and innovation in biotechnology 
 
853-696 สัมมนา 1       1(0-2-1) 
  (Seminar I) 
รายวิชาบังคับก่อน: อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
 การน าเสนอข้อมูลและความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ พร้อมทั้งการ
น าส่งรายงานฉบับสมบูรณ์  
            Presentation of information and research progress in biotechnology; 
submission of final report 
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853-697 สัมมนา 2       1(0-2-1) 
  (Seminar II) 
รายวิชาบังคับก่อน: อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
   การน าเสนอข้อมูลและความก้าวหน้างานวิจัยที่ด าเนินการอยู่ การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล
งานวิจัย พร้อมทั้งการน าส่งรายงานฉบับสมบูรณ์             
            Presentation of information 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 : 853-697  
 การน าเสนอข้อมูลและความก้าวหน้างานวิจัยที่ด าเนินการอยู่ที่เพ่ิมเติมจากวิชาสัมมนา 2 
การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลงานวิจัย พร้อมทั้งการน าส่งรายงานฉบับสมบูรณ์  
            Presentation of information 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 IV) 
รายวิชาบังคับก่อน: 853-698 
 การน าเสนอข้อมูลและความก้าวหน้างานวิจัยที่ด าเนินการอยู่ที่เพ่ิมเติมจากวิชาสัมมนา 3 
การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลงานวิจัย พร้อมทั้งการน าส่งรายงานฉบับสมบูรณ์  
         Presentation of information 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 
  
853-936         วิทยานิพนธ์    36(0-108-0) 
    (Thesis) 

    การศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ตามลักษณะเนื้อหาวิชาที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร ภายใต้การดูแลและแนะน าของคณะกรรมการที่ปรึกษา เขียนโดยใช้ภาษาอังกฤษ 
  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 เขียนโดยใช้ภาษาอังกฤษ  
  Study and research in biotechnology followed description in curriculum and 
advisor committee’s suggestion;  writing must be in english 
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853-972        วิทยานิพนธ์    72(0-216-0) 
         (Thesis) 
    การศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ตามลักษณะเนื้อหาวิชาที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร ภายใต้การดูแลและแนะน าของคณะกรรมการที่ปรึกษา เขียนโดยใช้ภาษาอังกฤษ 
   Study and research in biotechnology followed description in curriculum and 
advisor committee’s suggestion; writing must be in english 
 
854-511 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพขั้นสูง                                  3(3-0-6) 
 (Advanced Bioprocess Engineering) 
รายวิชาบังคับก่อน : 854-212 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
 เทอร์โมไดนามิกส์และสตอยคิโอเมตรีของการหมัก จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาเอนไซม์ 
จลนพลศาสตร์ของการเจริญของเซลล์ การใช้สับสเตรท การสร้างผลิตภัณฑ์ การแยกผลิตภัณฑ์ชีวภาพโดยวิธี
เชิงกล การตกผลึก เทคโนโลยีเมมเบรน การสกัดและการแยกโดยวิธีของอีเลคโทรโฟรีซีส และโครมาโตกราฟฟี 
เศรษฐศาสตร์ของกระบวนการชีวภาพ และการเปรียบเทียบต้นทุนการผลิต และการหาผลเลิศส าหรับ
กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ  
   Thermodynamics and stoichiometry in fermentation; kinetics of enzymatic 
reaction; kinetics of cell 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 
 
854-531       การออกแบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพ  3(3-0-6) 
  (Bioreactor Design)  
รายวิชาบังคับก่อน : 326-202 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
  แนวคิดทั่วไปในการออกแบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพ ปรากฏการณ์การส่งผ่านในถังปฏิกรณ์
ชีวภาพ รีโอโลจีและการถ่ายโอนโมเมนตัม การถ่ายโอนมวล และการถ่ายโอนความร้อน เครื่องมือวัดและ
ควบคุมในกระบวนการหมัก การวิเคราะห์และออกแบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพ ถังปฏิกรณ์แบบถังกวน แพค -เบด 
ฟลูอิไดซ์เบด แอร์ลิฟท์ ฯลฯ การออกแบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพเพ่ือให้ได้แบบที่ดีที่สุด  
  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 : 850-323 หรืออยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
   การวัดค่าและการควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรมเกษตร การใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ 
เพ่ือให้ทราบถึงสภาพของระบบทั้งทางกายภาพและเคมีได้ในระยะอันสั้น การเขียนรายงานและน าเสนอใน
หัวข้อปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง 
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   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 
 
854-551       แบบจ าลองในระบบชีวภาพ            3(3-0-6) 
  (Modeling and Simulation in Biological System)  
รายวิชาบังคับก่อน : 326-202 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
   ไดนามิกส์ของระบบชีวภาพที่มีความซับซ้อนน้อย การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
ประชากรของจุลินทรีย์  ประชากรผสมในระบบธรรมชาติและระบบประยุกต์  โมเดลที่ เ กี่ยวข้องกับ 
ปรากฏการณ์การส่งผ่านในระบบชีวภาพ การตรวจสอบโมเดลและการหาค่าพารามิเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์    
ซิมิวเลชันในการศึกษาไดนามิกส์ของระบบชีวภาพ การหาผลเลิศในระบบชีวภาพ การเขียนรายงานและ
น าเสนอในหัวข้อปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง 
  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 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
  หลักการเก็บเกี่ยวอนุภาคที่ไม่ละลายน้ าและอนุภาคแขวนลอยออกจากน้ าหมัก โดยใช้          
ยูนิตออเปอร์เรชั่นต่างๆ ได้แก่ การกรองและการกรองระดับโมเลกุล การเหวี่ยงแยก การท าให้เซลล์แตก        
การสกัด การดูดซึม อิลูชั่นโครมาโตกราฟฟี การตกตะกอน อัลตราฟิวเตรชั่น อิเลคโตรฟอริซิส การตกผลึกและ
การท าให้แห้ง รวมไปถึงเศรษฐศาสตร์ของกระบวนการแยกและสกัดสาร 
   Principles of recovery of  insolubles and suspended particles from  broth 
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 าลองทางคณิตศาสตร์ในเทคโนโลยีกระบวนการชีวภาพและการ
ควบคุม กฎพ้ืนฐานของกระบวนการทางกายภาพและเคมี จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริ ยา แบบจ าลอง ทาง
คณิตศาสตร์ของกระบวนการทางเคมีและชีวภาพ การออกแบบการทดลองและการใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้าง
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ การหาผลเลิศและการควบคุมกระบวนการ 
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  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 
 
857-532  การตลาดอุตสาหกรรมเกษตร     3(3-0-6) 

  Agro-Industry Marketing  
   ความส าคัญของการตลาดในอุตสาหกรรมเกษตร ระบบสารสนเทศและสิ่งแวดล้อม          
ทางการตลาด ส่วนแบ่งการตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย และการวางต าแหน่งทางการตลาด การวิเคราะห์
ตลาด ผู้บริโภคและพฤติกรรมผู้บริโภค กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ การออกแบบกลยุทธ์การตั้งราคา ช่องทางการตลาด
และสนับสนุนการกระจายตัวสินค้า การส่งเสริมการตลาด การส่งออก การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาง อุตสาหกรรม
เกษตร 
   Perspective and importance of marketing in agro-industry; information systems 
and environmental marketing; market share; select target markets and market positioning; 
marketing research, consumers and consumer behavior; product strategy; designed pricing 
strategy; marketing channels and distribution; marketing promotion; export; development of 
agro-industry products 
 

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที่ 
เลข

ประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทาง 

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

วุฒิการศึกษาระดบัตร-ีโท-เอก (สาขาวชิา), 
สถาบนัที่ส าเร็จการศึกษา, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนและ
ผลงาน 

ทางวชิาการ 
1  3-9098- 

00661-359 
ศ. นางพนูสุข  

ประเสริฐสรรพ์ 
Ph.D. (Biotechnology), U. of Queensland, 
Australia, 2530 
M.Sc.St. (Biotechnology),  
U. of Queensland, Australia, 2524 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การอาหาร),  

ม.เกษตรศาสตร์, 2520 

ดูภาค 
ผนวก ง 

2  3-1017-
01914-615 

รศ. นางสาวเบญจมาส  
เชียรศิลป ์

D.Eng. (Biotechnology), Osaka U., Japan, 
2546 
M.Eng. (Biotechnology), Osaka U., Japan, 
2542 
B.Eng. (Chemical Engineering), Tohoku U., 
Japan, 2540 

ดูภาค 
ผนวก ง 

3  3-9007-
00422-371 

รศ. นายศุภศิลป์  
มณีรัตน์ 

Ph.D. (Agriculture), Okayama U., Japan, 
2548 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ), ม.สงขลานครินทร์, 
2541  
วท.บ. (เทคโนโลยชีีวภาพ), ม.เกษตรศาสตร์, 
2536  

ดูภาค 
ผนวก ง 
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ที่ 
เลข

ประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทาง 

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

วุฒิการศึกษาระดบัตร-ีโท-เอก (สาขาวชิา), 
สถาบนัที่ส าเร็จการศึกษา, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนและ
ผลงาน 

ทางวชิาการ 
4  3-7306- 

 00919-798 
ผศ. นายอภิชาติ  

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

ดูภาค 
ผนวก ง 

5 3-9299- 
00400-956 

ผศ. นางสาวทพิรัตน์  
หงภัทรคีรี 

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

ดูภาค 
ผนวก ง 

6 3-7499- 
00432-132 

ผศ. นางปิยะรัตน ์ 
บุญแสวง 

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

ดูภาค 
ผนวก ง 

7 3-8499-
00296-77-7 

ผศ. นางสาวปุณณาณ ี
สัมภวะผล 

ปร.ด. (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑธ์รรมชาติ),  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, 2552 
วท.ม. (พิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ)  
ม.มหิดล, 2547 
วท.บ. (อาหารและโภชนาการ), ม.มหิดล, 2544 

ดูภาค 
ผนวก ง 

8 3-8099- 
00352-669 

 

ผศ. นายอัครวิทย์  
กาญจนโอภาษ 
 

Ph.D. (Oceanography), U. of California, 
U.S.A., 2545 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ), ม.สงขลานครินทร์, 
2536 
วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร), ม.สงขลานครินทร,์ 
2532    

ดูภาค 
ผนวก ง 

9 3-9001- 
00161-151 

อาจารย ์ นายวิริยะ  
ดวงสุวรรณ 

Ph.D. (Chemical and Process Engineering), 
U. of Surrey, U.K., 2553 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), ม.สงขลานครินทร,์ 
2544 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), ม.สงขลานครินทร,์ 
2537 

ดูภาค 
ผนวก ง 

10 
 

1-3410-
00025-727 

อาจารย ์ นางสาววาสนา   
สุโยธา 

Ph.D. (Biotechnology), Ritsumeikan U., 
Japan, 2558 
M.Eng. (Applied chemistry and Biotech- 
nology), Ritsumeikan U., Japan, 2555 
B.Eng. (Bioscience and Biotechnology), 
Ritsumeikan U., Japan, 2553 

ดูภาค 
ผนวก ง 

11 3-9009-
00728-716 

อาจารย ์ นางสาวอัจฉรา 
ธรรมรัตน์ 

Ph.D. (Materials and Life Science), Kyoto 
Institute of Technology, Japan, 2555 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ),  
ม.สงขลานครินทร,์ 2551 
วท.บ. (ชีววิทยา), ม.สงขลานครินทร์, 2548 

ดูภาค 
ผนวก ง 
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ที่ 
เลข

ประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทาง 

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

วุฒิการศึกษาระดบัตร-ีโท-เอก (สาขาวชิา), 
สถาบนัที่ส าเร็จการศึกษา, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนและ
ผลงาน 

ทางวชิาการ 
12 3-9007-

00060-924 
อาจารย ์ นายบัญญัติ   

เฉิดฉิ้ม 
Ph.D. (Wood Biology and Wood 
Technology), Georg-August U. of 
Göttingen, Germany, 2553 
วท.ม. (ฟิสิกส์), ม.วลัยลักษณ,์ 2547 
วท.บ. (ฟิสิกส์), ม.สงขลานครินทร์, 2540 

ดูภาค 
ผนวก ง 

13 3-9301-
00451-680 

อาจารย ์ นายประวิทย์  
คงจันทร ์

Ph.D. (Life Science: Environmental 
Biotechnology), Technical U. Of Denmark, 
Denmark, 2553 
วศ.ม.(วิศวกรรมเคมี), จุฬาลงกรณ์ฯ, 2542 
วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี), ม.สงขลานครินทร,์ 2535 

ดูภาค 
ผนวก ง 

 

     นอกจากนี้จะเชิญอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มีประสบการณ์ในการสอนระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือร่วมสอน  

 
4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)  

ไม่มี 
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
  นักศึกษาทุกคนต้องมีหัวข้องานวิจัยของตนเอง โดยเป็นการค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที ่น่าสนใจใน           
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพภายใต้การดูแลและให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา มีขอบเขตการท างานที่ชัดเจน 
และมีการรายงานความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษา การเขียนวิทยานิพนธ์ตามรูปแบบที่ก าหนด การน าเสนอ
ผลงานต่อที่ประชุมวิชาการและทดสอบความรู้ด้วยปากเปล่าต่อคณะกรรมการสอบ  

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
  เป็นโครงการวิจัยเชิงลึกในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่  มีการเขียนวิทยานิพนธ์
ตามรูปแบบที ่ก าหนด การน าเสนอผลงานต่อที ่ประชุมวิชาการและทดสอบความรู ้ด ้วยปากเปล่า  ต่อ
คณะกรรมการสอบ 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1) 1)  มีวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน เคารพกฎ มีความรับผิดชอบต่อ

สังคมและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
2) มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการและเทคนิคการวิจัยทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการในระดับสากล 

สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพหรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่และสร้างสรรค์นวัตกรรม 

3) มีทักษะการประมวลความคิดอย่างเป็นระบบ สามารถวิเคราะห์ปัญหาน าไปสู่การตั้งโจทย์วิจัยอย่าง
สร้างสรรค์ และเสนอแนวทางการแก้ไขทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพได้อย่างมืออาชีพ 

4) ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 

5) สามารถใช้ เทคนิคการคิดวิเคราะห์  เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์  ติดตาม
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
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5.3  ช่วงเวลา  
 แบบ  1.1 และ 2.1 ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ถึง ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2  
 แบบ  1.2 ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ถึง ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2  
 แบบ  2.2 ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ถึง ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2  
5.4  จ านวนหน่วยกิต     

  แบบ 1.1 และ 2.2  จ านวน 48 หน่วยกิต 
  แบบ 1.2    จ านวน 72 หน่วยกิต 
  แบบ 2.1   จ านวน 36 หน่วยกิต 

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

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกจนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย 
5.6  กระบวนการประเมินผล  

1)  นักศึกษาทุกคนต้องมีการน าเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ภาคการศึกษาละครั้ง ตลอด
ระยะเวลาการท าวิทยานิพนธ์ 

2)  ต้องน าเสนอและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั ้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการซึ ่งประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

3)  ต้องส่งรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก าหนด  
4)  ข้อก าหนดอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอน และการประเมินผล  
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. มีความสามารถในการพัฒนาและ

ส ร้ า งอ งค์ ค ว าม รู้ ร ะ ดั บ สู งด้ า น
เทค โน โลยี ชี วภ าพและสามารถ
ประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม และมีภาวะเป็น
ผู้น าทางวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. มีค วามสามารถด้ าน เทค โน โลยี

สารสนเทศ สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ทางด้านเทคโนโลยี ชีวภาพ 

 
3. มีความสามารถด้านการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษทางวิชาการเชิงลึกใน
ระดับสากล 

 
 
 
 
 
4. มีจิตวิญญาณของการถือประโยชน์

ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

1. น าปัญหาจากภาคอุตสาหกรรมมาเป็นโจทย์วิจัยในการท า
วิทยานิพนธ์  เพ่ือให้ เกิดองค์ความรู้ ใหม่ที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ 

2. จัดอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะการท าวิจัยขั้นสูงด้านเทคโนโลยี 
ชีวภาพ 

3. จัดกิจกรรมสัมมนาในรายวิชาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  

4. จัดกิจกรรมให้นักศึกษาน าเสนอข้อมูลเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีชีวภาพเชิงลึก เพ่ือเพ่ิมทักษะในการคิด วิเคราะห์   
และประมวลผล 

5. จัดกิจกรรมในรายวิชาให้นักศึกษาได้ไปดูงานนอกสถานที่และ
น าเสนอแนวทางในการน าเทคโนโลยีชีวภาพไปใช้เกิดประโยชน์
กับภาคอุตสาหกรรม  

6. จัดอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาในภาคอุตสาหกรรม 
 
1. จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น 

การสืบค้นองค์ความรู้จากฐานข้อมูลต่างๆ    
2. เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ

คณะ/มหาวิทยาลัย 
 

1. ใช้สื่อการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษและมีการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษในบางวิชา 

2. จัดกิจกรรมทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนที่ส่งเสริมการ 
ใช้ภาษาอังกฤษ 

3. ร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคณะ/มหาวิทยาลัย 
4. สนับสนุนให้นักศึกษามีประสบการณ์น าเสนอผลงานใน 

ที่ประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ  
 

1. จัดกิจกรรมในรายวิชาที่น าเอาปัญหาของชุมชนมาตั้งเป็นโจทย์
วิจัยเพื่อแก้ปัญหาให้กับชุมชน โดยเน้นการถือประโยชน์ของเพ่ือน
มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

2. สนับสนุนการร่วมโครงการในวันถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็น
กิจที่หนึ่งของคณะ/มหาวิทยาลัย 

3. สอดแทรกจิตส านึกของการถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่
หนึ่งในการเรียนการสอนและการท ากิจกรรมของนักศึกษา 

4. สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือสังคม 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) มีวินัย ตรงต่อเวลา และซื่อสัตย์สุจริต  
2) มีสัมมาคารวะ ให้เกียรติ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย เน้นการเข้าชั้นเรียนตรง

เวลาและแต่งกายสุภาพ 
2) มอบหมายให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผู้น า สมาชิกกลุ่ม ฝึกความรับผิดชอบ 
3) อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ให้นักศึกษาเคารพกฎระเบียบ มีความ

รับผิดชอบต่อสังคม 
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย การ
แต่งกาย 

2) การแสดงออกของนักศึกษาเม่ือมีการท างานเป็นกลุ่ม 
3) ความเคารพต่อกฎ ระเบียบ และการรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

2.2 ความรู้   
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ 
เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก 

2) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
3) สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรม 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) เน้นการเรียนการสอนที่ เป็น active learning ฝึกให้นักศึกษารู้จักค้นคว้าข้อมูลและ

แลกเปลี่ยนความรู้ 
2) จัดกิจกรรมดูงานนอกสถานที่และการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
3) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ตรง 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติงานของนักศึกษาในด้านต่างๆ คือ 

1) การสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ/ปากเปล่า 
2) การเขียนรายงาน/การน าเสนอ 

2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

1) มีทักษะในการประมวลความคิดอย่างเป็นระบบ 
2) สามารถวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพได้อย่าง

มืออาชีพ  
3) สามารถตั้งโจทย์วิจัยได้ด้วยตัวเองอย่างมีระบบและสร้างสรรค์ 
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2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝึกทักษะการคิด ทั้งในระดับบุคคลและกลุ่ม 
2) จัดกจิกรรมสัมมนาให้นักศึกษาน าเสนอหน้าชั้นเรียนและเขียนรายงาน 
3) จัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

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

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบของตน และรับผิดชอบในการกระท าของตน มีความรับผิดชอบ
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม 

2) สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ                
และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
1) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร 
2) สอดแทรกเรื่องการมีมนุษยสัมพันธ์ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการท างานเป็นกลุ่ม 

และงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย/การน าเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 
2) ประเมินเรื่องความมีมนุษยสัมพันธ์โดยผู้สอนและเพ่ือนร่วมชั้น  

2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สามารถระบุและน าเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์                    
แปลความหมาย และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

2) สามารถสื่อสารทั้งการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกโดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สอดแทรกเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในรายวิชา 
2) จัดการเรียนการสอนที่มีการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน ในระหว่างผู้เรียน ผู้สอน               

และผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ 
3) มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้ารวบรวมความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

นวัตกรรม และสถานการณ์โลกของรายวิชานั้นๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเมินจาก 
1) การน าเสนอ/การเขียนรายงาน 

 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา   

(Curriculum Mapping)   
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

คุณธรรม จริยธรรม (ตามข้อ 2.1.1) 
1) มีวินัย ตรงต่อเวลา และซื่อสัตย์สุจริต  
2) มีสัมมาคารวะ ให้เกียรติ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม 

ความรู้ (ตามข้อ 2.2.1) 
1) มีความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ 

เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก 
2) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
3) สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรม 

ทักษะทางปัญญา (ตามข้อ 2.3.1) 
1) มีทักษะในการประมวลความคิดอย่างเป็นระบบ 
2) สามารถวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพได้อย่าง

มืออาชีพ  
3) สามารถตั้งโจทย์วิจัยได้ด้วยตัวเองอย่างมีระบบและสร้างสรรค ์

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (ตามข้อ 2.4.1) 
1) ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบของตน และรับผิดชอบในการกระท าของตน มีความรับผิดชอบ 

ต่องานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม 
2) สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ                

และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ตามข้อ 2.5.1) 

1) สามารถระบุและน าเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์                     
แปลความหมาย และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

2) สามารถสื่อสารทั้งการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกโดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง 

 

  

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
850-512 การวิเคราะห์อาหารขั้นสูง   ○    ○   ○    ○ 
850-552 คุณสมบัติทางกายภาพและวิศวกรรมของอาหารและวัสดุชีวภาพ  ○   ○  ○     ○ ○  
850-584 เทคโนโลยีการแปรรูปพืชน้ า     ○        ○  

850-652 ปรากฏการณส์่งผ่านในอาหารและวัสดุชีวภาพ   ○  ○      ○  ○  
853-521 เทคโนโลยีชีวภาพ        ○   ○ ○   

853-524 พื้นฐานเทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ             ○   

853-525 เทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ             ○   

853-534 เทคโนโลยีเอนไซม ์           ○    

853-542 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมขั้นสูง            ○  ○  

853-544 เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ               

853-552 เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเลขั้นสูง                

853-561 เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร               

853-523 เมตาบอลิซึมของเซลล ์               
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 

853-531 อาหารหมักดั้งเดิม               

853-532 เทคโนโลยีของยีสต ์               

853-535 เทคโนโลยีการหมักขั้นสงู           ○  ○  

853-541 การใช้ประโยชน์และการบ าบัดวสัดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมเกษตร        ○    ○    

853-543 การย่อยสลายและการก าจัดสารปนเปื้อนทางชีวภาพ               

853-551 เทคโนโลยีของสาหร่าย               

853-562 จุลชีววิทยาอาหารขั้นสูง               

853-571 เทคโนโลยีวิศวกรรมพันธุศาสตร ์        ○   ○ ○   

853-572 วิศวกรรมเมตาบอลิก               

853-581 การประกอบการธุรกิจเทคโนโลยชีีวภาพ               

853-594 หัวข้อเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ        ○   ○   ○ 

853-611 เครื่องมือไซเบอร์ในการท าวิจยั      ○   ○  ○ ○  ○ 

853-621 เทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง      ○   ○   ○   

853-631 ตัวเร่งชีวภาพท่ีถูกตรึง       ○   ○      
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 

853-661 สารออกฤทธ์ิชีวภาพในอาหาร       ○   ○      

853-662 จุลชวีวิทยาข้ันสูงของจุลินทรีย์ที่ก่อโรคในอาหาร      ○   ○      

853-663 เมตาบอลิซึมของจุลินทรีย์ในอาหาร       ○   ○      

853-664 พิษวิทยาอาหาร      ○   ○      

853-691 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ       ○  ○ ○  ○   ○ 

853-696 สัมมนา 1      ○  ○ ○     ○ 

853-697 สัมมนา 2      ○  ○ ○   ○  ○ 

853-698 สัมมนา 3       ○  ○ ○   ○  ○ 

853-699 สัมมนา 4         ○  ○ ○   ○  ○ 

853-936 วิทยานิพนธ ์              

853-948 วิทยานิพนธ ์              

853-972 วิทยานิพนธ ์              

854-511 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพข้ันสูง          ○ ○    

854-531 การออกแบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพ               
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
854-541 การวัดและระบบการควบคุมกระบวนการทางอาหารและระบบ

ชีวภาพ               

854-551 แบบจ าลองในระบบชีวภาพ               

854-631 เทคโนโลยีกระบวนการแยกและสกัดสาร      ○   ○      

854-651 แบบจ าลองและการควบคุมกระบวนการชีวภาพ      ○   ○      

857-532 การตลาดอุตสาหกรรมเกษตร ○   ○       ○   ○ 
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  (ภาคผนวก จ) 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาก าลังศึกษา 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะท าการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
1) การเรียนการสอนในระดับรายวิชา ประกอบด้วย 2 ส่วน  คือ 

- ประเมินจากความคิดเห็นของนักศึกษาต่อประสิทธิภาพการสอนและการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
- ประเมินจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยพิจารณาจากแผนการสอน เนื้อหาและ

ความทันสมัย การประเมินข้อสอบ และผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอน 
2) การทวนสอบ 
รายวิชาบรรยาย/ปฏิบัติการ 

- มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและความสอดคล้องของข้อสอบให้เป็นไปตาม 
วัตถุประสงค์และแผนการสอนของรายวิชา  

- มีคณะกรรมการประเมินและรับรองผลระดับคะแนน  
รายวิชาวิทยานิพนธ์ 

- มีระบบการติดตามความก้าวหน้าการท างานวิจัยโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และมี
คณะกรรมการประเมินการน าเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 

ระดับหลักสูตร 
- มีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการ

เรียนรู้และรายงานผล 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนักศึกษาส าเร็จการศึกษา มีการส ารวจผลสัมฤทธิ์ของ
การประกอบอาชีพของบัณฑิต และน าผลที่ได้มาปรับปรุงการเรียนการสอนและหลักสูตร โดยมีการด าเนินการ
ดังนี้ 

 1) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือให้ได้ข้อมูลมาพัฒนาบัณฑิตศึกษา 
 2) มีการติดตามข้อมูลของบัณฑิตต่อการได้งานท าเพ่ือน ามาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้

สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 3) ความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหรืออาจารย์พิเศษต่อกระบวนการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์

ของนักศึกษา 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

  เกณฑ์ส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ) และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาศึกษา พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

   แบบ 1 มีผลงานตีพิมพ์อย่างน้อย 2 เรื่องในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ   
   แบบ 2 มีผลงานตีพิมพ์อย่างน้อย 1 เรื่องในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ   
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่     
  

การเตรียมการในระดับมหาวิทยาลัย  
1) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  
2) อาจารย์ ใหม่ทุกคนต้องได้ รับการฝึกอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของอาจารย์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
3) จัดเตรียมเอกสารคู่มือบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มอบแก่คณะ เพ่ือให้อาจารย์ใหม่ได้ศึกษา

ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
 

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

หลักสูตรที่สอน 
4) มอบหมายอาจารย์อาวุโสเป็นอาจารย์พี่เลี้ยง โดยมีหน้าที่ 

4.1) ให้ค าแนะน าและการปรึกษาเพ่ือเรียนรู้และปรับตัวเองเข้าสู่การเป็นอาจารย์ในคณะ 
4.2) ประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ 

5) สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่พัฒนาทักษะด้านการวิจัย ได้แก่ การพัฒนาโครงการวิจัย การเข้าร่วมเป็น
สมาชิกในหน่วยวิจัย (research unit) ต่างๆ 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์      
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

 

  การพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย 
1) จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐาน  

การสร้างครูมืออาชีพ การสอนแบบ active learning  
2) มีโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งครอบคลุมทักษะ 

การจัดการเรียนการสอนขั้นพ้ืนฐานและขั้นสูง การผลิตสื่อการสอน รวมทั้งการวัดและการ
ประเมินผล 
 

    การพัฒนาระดับคณะ 
1) มีแผนพัฒนาบุคลากรและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและ

ประเมินผลให้กับอาจารย์เป็นประจ าทุกปี 
2) จัดสรรงบประมาณเพ่ือให้อาจารย์ไปพัฒนาความรู้และทักษะด้านการสอน การวัดและประเมินผล 
3) ส่งเสริมให้มีการเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลให้ทันสมัย อาทิ  

การสนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ ฝึกอบรม และดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
การวัดและประเมินผล การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
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2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
 

การพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัย 
1) มหาวิทยาลัยให้ทุนสนับสนุนการไปเข้าร่วมประชุมเพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ 
2) มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยการให้ทุนสนับสนุนเงิน

ค่าใช้จ่ายรายเดือนส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่น าเสนอผลงานพัฒนาการเรียนการสอนและท าวิจัย 
         

การพัฒนาระดับคณะ 
1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาทักษะด้านวิชาการและการวิจัย การเข้าร่วมกลุ่มวิจัย การท าวิจัย 

และการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
2) แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์ในการเข้าสู่

ต าแหน่งทางวิชาการ 
3) ส่งเสริมอาจารย์ทุกคนให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือพัฒนาวิชาชีพอย่าง

ต่อเนื่อง เช่น การสนับสนุนการศึกษาต่อ การฝึกอบรม การดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร
ต่างๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ 

4) ส่งเสริมให้อาจารย์ได้เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์ ตลอดจนด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 

2.3 การพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นอาจารย์ 
 

การพัฒนาระดับคณะ 
1) ส่งเสริมให้อาจารย์ทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
2) ก าหนดให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม ตลอดจน 
 การท างานเป็นทีม 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีระบบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร โดยมีองค์ประกอบ 6 ด้าน ดังต่อไปนี้  

1.  การก ากับมาตรฐาน    
  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. ก าหนดให้หลักสูตร
ต้องผ่านเกณฑ์ 11 ข้อ ได้แก่ จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร คุณสมบัติ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานผู้ส าเร็จการศึกษา ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด การ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตาม
กรอบมาตรฐาน 
 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน การด าเนินงานตามเกณฑ ์ การประเมินผล 

1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 
3 คน 

1. มีการปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยและสอดคล้องกับ
ม า ต ร ฐ า น  โ ด ย ก า ร
พิ จารณาปรับปรุงตาม
เวลาที่ สกอ. ก าหนด 

2. ก าหนดให้อาจารย์ที่สอน
มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญา
โท หรือผู้มีประสบการณ์
หลายปี  และมี จ าน วน
อาจารย์ประจ าไม่น้อยกวา่
เกณฑ์มาตรฐาน 

3. มีการประเมินหลักสูตร
โ ด ย ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในทุกปี 
และภายนอกอย่างน้อย
ทุก  5 ปี 

4.ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียน
การสอน โดยบัณ ฑิ ตที่
ส าเร็จการศึกษา 

 
 

1. หลั กสู ต รที่ ได้ รั บ ก าร
รับรองจาก สกอ. และ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

2. จ านวนวิชาที่มีการเรียน
ภาคปฏิบั ติ  และแบบ 
active learning 

3. จ า น ว น แ ล ะ ร า ย ชื่ อ
อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า ที่ มี
คุณวุฒิและประสบการณ์ 

4. ผลการประเมินรายวิชา 
การเรียนการสอน และ
อาจารย์ผู้สอน 

5. ผลการประเมินหลักสูตร
โด ย ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ภายในและภายนอก 

6.ผลการประเมินความพึง
พอใจของบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาแล้วทุกปี 

 
 
 

2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- มีคุณ วุฒิ  ป .เอก หรือ ขั้นต่ า  ป .โท  ที่ มี

ต าแหน่ง รศ.  
- มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ 

อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง 
โดย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
-  มีคุณวุฒิ  ป.เอกหรือขั้นต่ า ป .โท ที่ ด ารง

ต าแหน่ง ศ.  
-  มีผลงานทางวิชาการที่ ได้รับการเผยแพร่ 

อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง 
โดย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
-  เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหรือ อาจารย์

พิเศษ มีคุณวุฒิ ป.เอก หรือขั้นต่ า ป.โท มี
ต าแหน่ง รศ. 

-  มีประสบการณ์การสอน 
-  มีผลงานทางวิชาการที่ ได้รับการเผยแพร่ 

อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง 
-  กรณีอาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงการสอนไม่

เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารย์
ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน การด าเนินงานตามเกณฑ ์ การประเมินผล 

5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
-  เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่มีคุณวุฒิ        

ป .เอ ก  ห รื อ ขั้ น ต่ า  ป .โท  ที่ มี ต า แห น่ ง         
รองศาสตราจารย์ 

-  มีผลงานทางวิชาการที่ ได้รับการเผยแพร่ 
อย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง 
โดย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
(ถ้ามี) 
- เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มี คุณ วุฒิ      

ป.เอก หรือขั้นต่ า ป.โท ที่มีต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ 

- เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มีคุณวุฒิ ป.เอก 
และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ ไม่น้อยกว่า 5 
เรื่อง 

7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์   
    เป็ น อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร ห รื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีคุณวุฒิ และ
ผลงานทางวิชาการ 
- อาจารย์ประจ าหลักสูตร ป.เอก หรือขั้นต่ า    

ป .โท ที่ มี ต าแหน่ ง ศ . และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ อย่างน้อย 3 
รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดย 1 รายการ
ต้องเป็นผลงานวิจัย 

- ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิ ป.เอก 
และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ ไม่น้อยกว่า 5 

8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
มีการเผยแพร่ผลงานตามเกณฑ์ครบทุกราย 

9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
และสม่ าเสมอ 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 
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2. บัณฑิต   
     2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ    
  มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิจากผู้ใช้บัณฑิตในทุกปีการศึกษา เพ่ือน าผล
มาใช้ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยประเมินตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน
ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ดังนี้ 
  1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม     
  2) ด้านความรู้     
  3) ด้านทักษะทางปัญญา      
  4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล   
  5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     2.2 การได้งานท าของบัณฑิต 
  ความต้องการก าลังคนสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมของ
ประเทศ มีจ านวนมาก ทั้งนี้คณะฯ และมหาวิทยาลัยร่วมกันส ารวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือน าข้อมูลมาประกอบการปรับปรุงหลักสูตร นอกจากนี้ยังใช้ข้อมูลที่เกี่ยวเนื่อ งกับการ
ประมาณความต้องการของตลาดแรงงาน 
 
3. นักศึกษา   
     3.1 การรับนักศึกษา  

มีกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ พร้อมทั้งให้นักศึกษาน าเสนอโครงร่าง
งานวิจัย โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือให้มีความโปร่งใส ชัดเจนและสอดคล้องกับคุณสมบัติของ
นักศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร และได้นักศึกษาที่มีความพร้อมในการเรียน สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่
หลักสูตร ก าหนด จากกระบวนการรับนักศึกษาจะท าให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐานของนักศึกษาซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สามารถน ามาใช้ในการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาแต่ละรายก่อนเข้าศึกษาได้ และมีการปฐมนิเทศ นักศึกษา โดย
แนะน าหลักสูตร ระบบการเรียนการสอน กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
     3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  
           3.2.1 มีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ผ่านการเรียนการสอนใน 
รายวิชา และการท าวิทยานิพนธ์ ลดความเสี่ยงของอัตราการลาออกกลางคัน และสามารถส าเร็จการศึกษาได้
ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด โดยมีกลไกในการควบคุมดูแล การให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษา                 
มีคู่มือนักศึกษา การจัดหาอาจารย์วิทยานิพนธ์ การติดตามความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ การจัดเก็บ
ข้อมูล นักศึกษารายบุคคล  
  3.2.2 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา ด้านวิชาการ และอ่ืนๆ  

- มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพ่ือแนะน าเกี่ยวกับการเรียนการสอนในหลักสูตร  โดย          
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

- มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาแรกเข้า เพื่อช่วยเหลือให้ค าปรึกษาด้านการเรียน
แก่นักศึกษา  

- เมื่อนักศึกษามีหัวข้อวิทยานิพนธ์และเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว และพร้อมที่จะ
ท าวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ คณะจะด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/ อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) เพ่ือให้ค าปรึกษาและดูแลนักศึกษาทั้งด้านการเรียนการวิจัย และอ่ืนๆ  
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- อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้องจัดสรรเวลาให้นักศึกษาได้พบและขอค าแนะน า 
- มีหน่วยบัณฑิตศึกษาที่ให้ค าแนะน านักศึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาได้อีกทางหนึ่ง 

    3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา  
มีการติดตามอัตราการคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา และความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียน

ของนักศึกษาเป็นประจ าทุกปี เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในกระบวนการจัดการการเรียนการสอนและการพัฒนา
หลักสูตร 

การอุทธรณ์ของนักศึกษา  
- นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องเพ่ือขออุทธรณ์ ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนน 
   และวิธีการประเมินผล  
- จัดช่องทางรับค าร้องเพ่ือการขออุทธรณ์ของนักศึกษา  
- จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษา 

 
4.  อาจารย์    
      4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  

4.1.1 การรับอาจารย์ใหม่มีการคัดเลือกอาจารย์ประจ าใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย โดยต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศของ
มหาวิทยาลัยหรือประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของ
อาจารย์ประจ า 

 4.1.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
เตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้ บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร 
และได้บัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 4.1.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ มีการเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษตามความเหมาะสมเพ่ือให้ท าหน้าที่
สอน หรือ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยอาจารย์พิเศษต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
      4.2 คุณภาพอาจารย์    

มีการจัดท าข้อมูลและติดตามผลการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นประจ าทุกปี                  
โดยพิจารณาจากร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและปริมาณผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
      4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์  
  มีการติดตามอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
      5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  

 5.1.1 พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับเกณฑ์ของ สกอ. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถก้าวทันหรือ
เป็นผู้น าในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ โดยมีระบบกลไกในการออกแบบหลักสูตรและ
สาระรายวิชาในหลักสูตร  

5.1.2 มีการประเมินหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ โดยประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายในอย่าง
ต่อเนื่องและจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทุกๆ 5 ปี รวมทั้งประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการ
สอนโดยบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา  

5.1.3 มีปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี 
  5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

5.2.1 มีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และ
การท าวิจัยเพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ที่ทันสมัย โดยมีการก ากับติดตามและตรวจสอบการจัดท าแผนการ
เรียนรู้ (มคอ.3) ในทุกรายวิชาก่อนเปิดสอน  
  5.2.2 มีระบบการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาแต่ละราย และมีระบบการช่วยเหลือก ากับติดตามการท าวิทยานิพนธ์ 
     5.3 การประเมินผู้เรียน  
  5.3.1 มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
  5.3.2 มีการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5) 
 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

6.1 การบริหารงบประมาณ 
คณะ/หลักสูตรจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อการเรียน    

การสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้น
เรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา     
     6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

1) ส านักทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทรของมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวบรวม
เอกสาร ต ารา วารสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และข้อมูลวิจัยออนไลน์ 

2) ครุภัณฑ์ของภาควิชา รวมถึงอุปกรณ์ของหน่วยงานอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
     6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

1) หลักสูตรมีการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม โดยประสานงานระหว่างส านักทรัพยากร
การเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร และอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือจัดซื้อหนังสือและต ารา
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนและท าวิทยานิพนธ์  

2) ประสานงานระหว่างภาควิชาและคณะเพ่ือจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์พ้ืนฐานในการเรียนและท าวิจัย
เพ่ือใช้ในห้องปฏิบัติการ 

      6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้ 
 หลักสูตรจะท าการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้ โดยการส ารวจความต้องการของ
นักศึกษาและอาจารย์ และน าข้อมูลที่ได้มาประเมินล าดับความส าคัญเพ่ือด าเนินการจัดหาทรัพยากรให้
เพียงพอต่อการเรียนการสอนต่อไป 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม 

และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร อย่างน้อยปีการศึกษาละสองครั้ง  
โดยต้องบันทึกการประชุมทุกคร้ัง 

     

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

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อย ก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

     

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย/สภา
วิชาชีพก าหนด ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ
ปีการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือ
การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนินงานที่รายงานในผลการ
ด าเนินการของหลักสูตรปีที่ผ่านมา 

     

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

     

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ   
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

     

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย  ไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

(13) ผลงานตีพิมพ์ระดับชาติและระดับนานาชาติของนักศึกษาที่จบในปีนั้นๆ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  

     

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายโดยตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือ
ติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่านคือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่าง
น้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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หมวดที ่8   การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
การประเมินกลยุทธ์การสอนที่ได้ก าหนดไว้ในแผน เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดย

พิจารณาจากผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ได้แก่ อาจารย์ในภาควิชา/หลักสูตร อาจารย์ผู้จัดการวิชา อาจารย์
ผู้สอน และนักศึกษา ดังนี้ 

1) การประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ค าแนะน า/ข้อเสนอแนะ ในการด าเนินการตามกลยุทธ์
การสอนของคณาจารย์ในภาควิชา และกรรมการบริหารหลักสูตร 

2) อาจารย์ผู้จัดการวิชา/อาจารย์ผู้สอนขอความเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ท่านอ่ืนหลังการ
วางแผนกลยุทธ์การสอนส าหรับรายวิชา 

3) ประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค หากพบ
ปัญหาต้องด าเนินการพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1) การประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกภาคการศึกษาโดยนักศึกษาตาม

รายละเอียดที่คณะก าหนด  
2) แจ้งผลการประเมินทักษะการสอนให้แก่อาจารย์ผู้สอนและกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อใช้ใน

การปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 
3) คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะการสอนของอาจารย์เพ่ือจัดกิจกรรมในการพัฒนา/ปรับปรุง

ทักษะและกลยุทธ์การสอนในภาพรวม 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากผลกระทบของหลักสูตร ได้แก่ 

นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย บัณฑิตที่จบการศึกษา กรรมการบริหารหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมิน
ภายนอก นายจ้าง ผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืนๆ 

1) การประเมินรายวิชาและหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนจบการศึกษา  โดย
แบบสอบถามหรือการประชุมนักศึกษากับอาจารย์ในหลักสูตร 

2) การประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร การบริการของคณะและมหาวิทยาลัยของบัณฑิตที่จบ
การศึกษาแล้ว ในช่วงเวลาของการรับปริญญา  

3) การประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต 
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
     คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับภาควิชาและระดับคณะประกอบด้วยกรรมการ 3 คน โดย
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่ งชี้              
(Key Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนา
หลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ และมีการประเมิน
เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี  
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
1) อาจารย์ผู ้จ ัดการวิชาทบทวนผลการประเมินการสอนในวิชาที ่ร ับผิดชอบในระหว่าง           

ภาคการศึกษาปรับปรุงทันทีจากข้อมูลที่ ได้รับเมื่อสิ้นภาคการศึกษา จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการรายวิชาเสนอหัวหน้าภาควิชา 

2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 จากการ
ประเมินคุณภาพภายในภาควิชา 

3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการหลักสูตรประจ าปี โดยรวบรวมข้อมูลการ
ประเมินการสอนรายวิชา การประเมินการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก รายงานผล         
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา รายงานผลการประเมินหลักสูตร รายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผู ้ทรงคุณวุฒิ จัดท ารายงานผลกา รด าเนินการหลักสูตร
ประจ าปี เสนอหัวหน้าภาควิชา  

พิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินการหลักสูตรจากร่างรายงานผลการด าเนินการหลักสูตรและความ
คิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็นและวางแผนปรับปรุงการด าเนินการเพ่ือใช้ในรอบการศึกษาต่อไป 
จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรเสนอต่อคณบดี         
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ภาคผนวก ก 
ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ความร่วมมือกับสถาบนัอื่น  
   เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
   เป็นหลักสูตรที่ได้รับความรว่มมือสนับสนุนจากสถาบันอ่ืน 

- ช่ือสถาบัน…………………………………………………...... 
- รูปแบบของความร่วมมือสนับสนนุ………………....... 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
1)  อาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน และใน

ต่างประเทศ ที่สอนและวิจัยในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 
ที่ เน้นด้านเทคโนโลยี ชีวภาพอาหารและเอนไซม์ 
เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมกระบวนการ
ชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล  

2)  นักวิชาการ/นักวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพในสถาบันวิจัยของ
หน่วยงานของรัฐและเอกชนและในต่างประเทศ 

3)  นักออกแบบ/นักวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยี 
ชีวภาพและผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเศษเหลือ
โรงงานอุตสาหกรรมเกษตร 

4)  ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ/ที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ 

5)  ผู้ตรวจสอบงานหรือมาตรฐานที่ เกี่ยวข้องกับงาน
ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น ISO 14001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร    
ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ผศ. นางสาวทิพรัตน์ หงภัทรครี ี
ผศ. นางปิยะรัตน์ บญุแสวง 

อาจารย ์ นายอภิชาติ อู๋ไพจิตร 
 
สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามา
พิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

จากกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของ
ประเทศไทย (พ.ศ. 2552-2557) ที่มีการตั้งเป้าหมายที่เป็น
รูปธรรมคือ การเพิ่มจ านวนบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ความร่วมมือกับสถาบนัอื่น  
   เป็นหลักสตูรของสถาบันโดยเฉพาะ 
  เป็นหลักสตูรทีไ่ด้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบัน
อื่น 
-  ช่ือสถาบั นภายนอกประเทศ  ได้ รับความร่วมมือจาก 
Hokkaido University, Ritsumeikan University, Kyoto 
Institute of Technology, Okayama University, SKOG 
OG LANDSKAP, Wageningen University, University of 
Hawaii at Manoa, University of Natural Resources 
and Applied Life Sciences, Toyama Prefectural 
University, University of California, Universitair 
Medisch Centrum Groningen 
-  ช่ื อสถาบั นภายในประเทศ  ได้ รับความร่ วมมื อจาก 
มหาวิทยาลั ย เชี ยงใหม่ , มหาวิทยาลั ย เกษตรศาสตร์ , 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
-  รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน แลกเปลี่ยนนักศึกษา
และท าวิจัยร่วมกัน 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  

1) นั กวิชาการ/นั กวิจั ยด้ านเทคโนโลยี ชี วภาพใน
สถาบันวิจัยของหน่วยงานของรัฐและเอกชน ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

2) พนักงานฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพในโรงงานอุตสาหกรรม 

3) อาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน และ
ใน ต่ า งป ร ะ เท ศ  ที่ ส อ น แ ล ะ วิ จั ย ใน ส าข า
เทคโนโลยีชีวภาพและสาขาท่ีเกี่ยวข้อง  

4) ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ/ที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร    
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย ์ นายวิริยะ ดวงสุวรรณ 
ผศ. นายอภิชาติ อู๋ไพจิตร 
รศ. นายศุภศลิป์ มณรีัตน ์

 
สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามา
พิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
  จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติฉบับที่ 
12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งระบุสถานการณ์การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  11         
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
เพิ่มขึ้น 3 เท่าตัวในระยะเวลา 6 ปี เป็น 180 บริษัท รวมทั้งให้มี
การจัดตั้งศูนย์วิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 
และมีการผลิตบุคลากรด้านเทคโนโลยีชีวภาพมากกว่า 7,000 
คน จากเดิม 1,500 คน นอกจากนี้ยังมีปัจจัยผลักดันที่ส าคัญ
ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) 
ประกาศให้การลงทุนด้านเทคโนโลยีชีวภาพได้รับสิทธิประโยชน์
สูงสุด การจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้เห็นศักยภาพของการ
ด าเนินธุรกิจชีวภาพในประเทศไทยทั้งในและต่างประเทศอย่าง
ต่อเนื่องในหลายๆ รูปแบบ การพัฒนาแหล่งเงินทุน (Venture 
Capital) สนับสนุนการด าเนินธุรกิจชีวภาพสมัยใหม่ นอกจากนี้ 
มหาวิทยาลัยหลายแห่งจัดท าหลักสูตรด้าน Technopreneur 
และมีการส่งผลงานแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
ของนักศึกษาไปประกวดและได้รับรางวัลทั้งในเวทีโลกและ
เอเชีย  แต่พบว่ าผู้ ส า เร็จการศึ กษาที่ เข้ าสู่ ส ายงานด้ าน
เทคโนโลยีชีวภาพยังมีจ านวนน้อยมาก ในปี พ.ศ. 2550 มี
บุคลากรวิจัยที่ท างานเต็มเวลาเพียง 3,735 คน ซึ่งท างานใน
ภาคเอกชน 900 คน จึงยังต้องการมาตรการผลักดันให้บุคลากร
ที่ผลิตเข้าสู่ตลาดแรงงาน และต้องมีกลไกเพื่อบริหารผลผลิตที่
เกิดจากการลงทุนในระยะที่ผ่านมาทั้งเพื่อเก็บเกี่ยวผลงานวิจัยท่ี
พร้อมใช้งานและการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยที่ด าเนินการมา
ระดับหนึ่งแล้ว รวมทั้งการวางแผนส าหรับการลงทุนวิจัยและ
พัฒนาเพื่ออนาคต  
           นอกจากนี้ เทคโนโลยีชีวภาพยังเป็นศาสตร์หนึ่งที่มี
ความจ าเป็นในการด าเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งระบุยุทธศาสตร์
การสร้างฐานการผลิตที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ
อย่างเข้มแข็งและสมดุล โดยมุ่ งเน้นการวิจัยเพื่ อพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร ซึ่งครอบคลุมการสร้าง
มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและประมง รวมทั้งการพัฒนาองค์
ความรู้และ   ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็นพื้นฐานในการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเพื่อเป็น
การเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเสรีทางการค้าของอาเซยีน
ในปี 2558 ท าให้มีความจ าเป็นต้องมีการพัฒนา องค์ความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว หลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพจึงต้องมีความทันสมัยและพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน ท าให้ต้องมีการวางแผนหลักสูตรให้ได้
เรียนรู้เทคนิคที่มีความส าคัญทางเทคโนโลยีชีวภาพ เน้นทักษะ
ด้านการปฏิบัติการ และเน้นการเรียนการสอนและการ
แก้ปัญหาแบบ problem based learning ในรายวิชาต่างๆ 
นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการเรียนการสอนรวมทั้งการวิจัยที่
สอดคล้องกับแนวทางที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์
ในการแก้ปัญหาของชุมชนและการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น และ
ตอบสนองต่อนโยบายพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ

ว่าประเทศมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยประมาณร้อยละ 
5 ต่อปี จนท าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) 
ในปี 2557 มาอยู่ที่ประมาณ 196,240 บาท หรือประมาณ 
6,041 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ต่อคนต่อปี ซึ่งท าให้ประเทศ
ไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง 
(Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ 8 ปีท่ีผ่าน
มาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน 
โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ 3.2 ชะลอจากร้อยละ 5.7 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ซึ่งต่ ากว่าศักยภาพของระบบ
เศรษฐกิจและต่ ากว่าระดับที่จะท าให้ประเทศไทยหลุดจาก
กับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดย
สาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการ
ลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ส าหรับสถานการณ์การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ 
ได้รับการยกระดับดีขึ้นจากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเช่ือมโยง
ให้เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับ
ต่ า เมื่ อ เป รี ยบ เที ยบ กั บ กลุ่ ม ป ระ เท ศที่ มี ร าย ได้ สู ง 
ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ
ยั งมี จ าน วน ไม่ เพี ย งพ อต่ อก ารส่ ง เส ริ ม ก ารพัฒ น า
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  วิจัย และนวัตกรรมในระดับ
ก้าวหน้า โดยในปี 2556 บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามี
จ านวน 11 คนต่อประชากร 10,000 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ
กับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ 20-30 คนต่อ
ประชากร 10,000 คน  
  จากกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ
ของประเทศไทย (พ.ศ. 2555-2564) ที่มีนโยบายชัดเจนที่
จะพัฒนาอุตสาหกรรมจากอุตสาหกรรมเคมีไปสู่การเป็น
อุตสาหกรรมชีวภาพ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่สะอาดและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ เนื่องจากประเทศไทยมีความพร้อม
ด้ านวัตถุดิบจากการเกษตรและทรัพยากรชีวภาพที่
หลากหลาย เทคโนโลยี ชีวภาพจัด เป็นสาขาหนึ่ งที่ มี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของ
ประเทศ เนื่ อ งจาก เป็ นสาขาที่ มี ก ารน าความรู้ท าง
วิทยาศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์  และเทคโนโลยี  ม า
ประยุกต์ ใช้ในกระบวนการเปลี่ ยนแปลงวัตถุดิบจาก
การเกษตรและทรัพยากรชีวภาพ เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ทาง
ชีวภาพ หรือเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตทาง
ชีวภาพท่ีมีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม รวมทั้ง
เป็นการน าความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ในการพัฒนา
และแก้ปัญหาต่างๆ ในระบบการผลิตภาคอุตสาหกรรม และ
การพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ด้านอาหารและการเกษตร 
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ประเทศ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
            จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
11 (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งระบุยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง
ทางสังคมให้เป็นสังคมที่มั่นคง เป็นธรรม มีพลัง และเอื้ออาทร 
และจากปัจจัยการเพิ่มขึ้นของจ านวนของประชากร ท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ท าให้สังคมมีความ
ต้องการเทคโนโลยีหลายรปูแบบเพ่ือท าให้เกิดการพัฒนามากข้ึน 
รวมทั้งเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งมีความส าคัญต่อการมีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีของประชากร อาทิเช่น การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างคุ้มค่า การเพิ่มความหลากหลายของทรัพยากรในการ
น าไปใช้ประโยชน์ การลดปัญหาสิ่งแวดลอ้ม การสร้างผลิตภณัฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนั้นหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพจึง
จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของสังคมและรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม 
โดยต้องส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนรวมทั้งการวิจัยที่น าไปสู่
การพัฒนาทางอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ชีวภาพให้มีความ
หลากหลาย มีประสิทธิภาพ เน้นการบูรณาการความรู้ และการ
แก้โจทย์ปัญหาของโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการ
แก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลมาจากการเพิ่มจ านวนของ
โรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนการน าเอาองค์ความรู้ที่ได้จาก
การวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์มากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการแพทย์ และด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ปัจจุบัน
ประเทศไทยมีการใช้พลังงานเช้ือเพลิงในภาคอุตสาหกรรม
และการขนส่งค่อนข้างสูง โดยเช้ือเพลิงดังกล่าวส่วนใหญ่
แล้วต้องน าเข้ามาจากต่างประเทศท าให้ประเทศไทยประสบ
ปัญหาเกี่ยวกับความเสียเปรียบด้านพลังงาน การพิจารณา
หาแหล่งพลังงานใหม่ๆ จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญและได้รับการ
ผลักดันจากหลายๆ ฝ่ายอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการพัฒนา
เทคโนโลยี ชีวภาพใหม่ๆ เพื่อผลิตพลังงานทางเลือกที่
หลากหลาย นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจ
ของรัฐบาล Thailand 4.0 ข้อที่ 1 
 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
          ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศไทยจะยังคงประสบ
สภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ท่ีอาจ
ก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ 
อาทิ  กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี  ความท้าทายของ
เทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  การเกิดภัย
ธรรมชาติที่รุนแรงประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้ง
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น 
ปัญหาคุณภาพการผลติความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพ
การศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การ
พัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจ าเป็นต้องยึด
กรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญดังนี้ (1) 
การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วน
ร่วม (3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูป
ประเทศ และ (4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ท าให้สังคมมีความต้องการ
เทคโนโลยีหลายรูปแบบเพื่อท าให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมมากข้ึน ซึ่งเทคโนโลยีชีวภาพเป็นศาสตร์
หนึ่ งที่มีความส าคัญต่อการมี ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของ
ประชากร อาทิเช่น การใช้ทรัพยากร ธรรมชาติอย่างคุ้มค่า 
การเพิ่มความหลากหลายของทรัพยากรในการน าไปใช้
ประโยชน์ การลดปัญหาสิ่งแวดล้อม การสร้างผลิตภัณฑ์ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของ
สังคมและรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม โดยต้อง
ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนรวมทั้งการวิจัยที่น าไปสู่การ
พัฒนาทางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพให้มีความหลากหลาย 
มีประสิทธิภาพ เน้นการบูรณาการความรู้ และการแก้ปัญหา
ของโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการแก้ปัญหาด้ าน
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12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนา
หลักสูตรจึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและ
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและจ านวนประชากร และรองรับการแข่งขันทางด้าน
การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ 
โดยการผลิตบุ คลากรที่ มี ความรู้ความช านาญ ทางด้ าน
เทคโนโลยีชีวภาพ จ าเป็นต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้
ทันทีและมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะ
งานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเข้าใจในผลกระทบ
ของเทคโนโลยีชีวภาพต่อสังคม โดยต้องปฏิบัติตนอย่างมือ
อาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่ งเป็นไปตามนโยบายและ
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้านมุ่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยี
และการวิจัย และการผลิตบัณฑิตที่ดีและเก่ง 

 
 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/
ภาควิชา/หลักสูตรอื่น  
  นักศึกษาของภาควิชา/หลักสูตร สามารถลงทะเบียน
เรียนวิชาเลือกที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นหรือที่
เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ 
ได้ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 
 
13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้ภาควิชา/
หลักสูตรอื่น 
  นั กศึ กษ าของภ าควิชา/หลั กสู ต รอื่ น ส าม ารถ
ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกที่เปิดในหลักสูตรนี้ได้ โดยให้เป็นไป
ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

จ านวน 23 รายวิชา ได้แก่ 
1) คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 10 รายวิชา คือ 
      318-503 ชีวสารสนเทศ 1               2(2-1-3)  
      326-512 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์           3(2-3-4) 
      326-513 พันธุศาสตร์ของจลุนิทรีย์         3(2-3-4) 

328-513 เทคนิคปฏิบัติการทางชีวเคมี     3(2-4-3) 
328-613 เทคโนโลยีของโปรตีนและ        2(2-0-4) 

                  เอนไซม ์
328-621 ชีวเคมีของพืช           3(3-0-6)     
330-527 นิเวศวิทยาทางสรรีะ              3(3-0-6)  
            ของสัตว์ทะเล 

สิ่ งแวดล้ อมที่ มี ผลมาจากการเพิ่ มจ านวนของโรงงาน
อุตสาหกรรม ตลอดจนการน าเอาองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย
ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์มากขึ้น 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก ท าให้มีความ
จ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่ทันสมัยสอดคล้องกับ
การปรับเปลี่ยนจากอุตสาหกรรมเคมีเป็นอุตสาหกรรม
ชีวภาพ และรองรับการแข่ งขันทางด้ านการพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยการ
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความช านาญทางด้านเทคโนโลยี 
ชีวภาพอย่างมืออาชีพพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และมี
ศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้ง
ด้านวิชาการและวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นไป
ตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ด้านมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย และการผลิตบัณฑิตที่ดี
และเก่ง รวมถึงมีความเข้าใจในผลกระทบของเทคโนโลยี 
ชีวภาพต่อสังคม มีบทบาทต่อการแก้ปัญหาและพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ 
เศรษฐกิจ และสังคม   
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/
ภาควิชา/หลักสูตรอื่น  
  นักศึกษาของภาควิชา/หลักสูตร สามารถลงทะเบียน
เรียนวิชาเลือกที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
หรือที่ เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือ
มหาวิทยาลั ยอื่ น ๆ  ได้  โดยผ่ านความ เห็ นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ์
13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่ เปิ ดสอนให้
ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
  นั กศึ กษาของภาควิชา/หลักสู ต รอื่ นสามารถ
ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกที่เปิดในหลักสูตรนี้ได้ โดยให้
เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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330-572 การเพาะเลี้ยงสาหรา่ย          3(2-3-4) 
330-573 เทคโนโลยีโพรโทพลาสต์          3(2-3-4) 
330-601 เซลล์และเซลล์วิทยาของพืช      4(3-3-6) 

2) คณะทรัพยากรธรรมชาติ จ านวน 8 รายวิชา คือ 
 510-501 เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสงู          3(2-3-4)      
             ของพืชปลูก 
510-601 พันธุวิศวกรรมของพืชปลูก       3(2-3-4) 
510-602 พันธุศาสตร์เชิงโมเลกุล          3(2-3-4)         

ของพืชปลูก 
515-503 การผลิตสุกรขั้นสูง     3(3-0-6) 
515-507 เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสตัว์  3(2-3-4) 
530-531 โรคสัตว์น้ าขั้นสูง                   3(2-3-4) 3(2-3-4) 
530-532 พยาธิวิทยาของกุ้ง                 3(2-3-4) 3(2-3-4) 
530-534 พันธุศาสตร์ปริมาณเพื่อ           3(3-0-6) 
            การปรับปรุงพันธุ์ปลา  

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

    570-562 การสกัดและตรวจเอกลักษณ์     2(1-3-2)  
                สารจากผลติภณัฑ์ธรรมชาต ิ 2(1-3-2) 

570-563 การตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ   2(1-3-2) 
ของผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ       

570-763 การก าหนดสูตรโครงสรา้ง        3(3-0-6) 
ทางเคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาต ิ

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
ปรัชญา 
          หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 
ชีวภาพ เน้นให้ผู้ เรียนมีการวิจัยเชิงลึกพัฒนาองค์ความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งน าไปสู่นวัตกรรม ท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาประเทศได้พร้อมทั้งที่มีคุณธรรมและจริยธรรม 

 
ความส าคัญ 

เทคโนโลยีชีวภาพมีรากฐานการพัฒนามาจากการใช้
ประโยชน์จากจุลินทรีย์ โดยเฉพาะในยุคอุตสาหกรรมที่ใช้
จุลินทรีย์ เป็ นตั วกลางในการผลิตที่ เรียกว่าจุล ชีววิทยา
อุตสาหกรรม จนท าให้เกิดเป็นการปฏิวัติทางอุตสาหกรรม
ชีวภาพอื่นๆ ตามมา การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพให้ เกิด
ประโยชน์กับมนุษย์สูงสุดจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจใน
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย และความสามารถ
ในการด ารงชีวิตอยู่ของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งถือเป็นรากฐานส าคัญในการค้นหาศักยภาพ
ใหม่ๆ เช่น เป็นแนวทางก่อให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ สามารถใช้

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
ปรัชญา 
          หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 
ชีวภาพ เน้นให้ผู้เรียนมีการวิจัยเชิงลึกเพื่อพัฒนาองค์ความรู้
ใหม่ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งน าไปสู่การสร้างนวัตกรรม 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืนพร้อมท้ัง
สร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม 
ความส าคัญ 

เทคโนโลยีชีวภาพมีรากฐานการพัฒนามาจากการใช้
ประโยชน์จากจุลินทรีย์ โดยเฉพาะในยุคอุตสาหกรรมที่ใช้
จุลินทรีย์ เป็นตัวกลางในการผลิตที่ เรียกว่าจุลชีววิทยา
อุตสาหกรรม จนท าให้เกิดเป็นการปฏิวัติทางอุตสาหกรรม
ชีวภาพอื่นๆ ตามมา การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพให้เกิด
ประโยชน์กับมนุษย์สูงสุดจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจใน
วิ วัฒ น าการของสิ่ งมี ชี วิ ต  ค วาม ห ลากห ลาย  แล ะ
ความสามารถในการด ารงชีวิตอยู่ของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ ภายใต้
สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งถือเป็นรากฐานส าคัญ
ในการค้นหาศักยภาพใหม่ๆ เช่น เป็นแนวทางก่อให้เกิด
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ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติได้มากขึ้น สามารถควบคุมให้
เกิดการประหยัดพลังงานได้ อ านวยประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมของโลก เป็นต้น 

โดยเทคโนโลยีชีวภาพภายในประเทศที่มีความส าคัญ
ในการพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แบ่งได้ 3 ด้าน คือ ด้านการเกษตร 
ได้แก่ การปรับปรุงพันธุ์พืช-สัตว์ การพัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัยโรค
ในสัตว์ ด้านการแพทย์ ได้แก่ การพัฒนาชุดตรวจโรค การสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคที่เป็นปัญหาส าคัญของ
ประเทศ การวางแผนด้านสาธารณสุขของประเทศ การพัฒนา
วัคซีนต้นแบบส าหรับรักษาโรคเอดส์และภูมิแพ้อันเกิดจากการ
แพ้ไรฝุ่น เป็นต้น และด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การ
ส่งเสริมให้โรงงานอาหารประเภทต่างๆ เพิ่มการลงทุนระบบการ
ผลิตก๊าซชีวภาพ การใช้พลังงานชีวภาพทั้งในรูปของเอทานอล
และไบโอดีเซล ในด้านสิ่งแวดล้อมมีการพัฒนานวัตกรรมหลาย
ด้าน เช่น ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างของพลาสติกย่อยสลายได้ 
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์เพิ่มประสิทธิภาพในการกระบวนการบ าบัด
ของเสีย รวมทั้งการฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรม  

จากความส าคัญของเทคโนโลยีชีวภาพดังกล่าวข้างต้น 
ท าให้การศึกษาวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพจึงเป็นเรื่อง
เร่งด่วนและจ าเป็นที่จะต้องมีบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถ
ในการศึกษาวิจัย เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงวิชาการที่จะเป็นประโยชน์
ให้กับชุมชนและอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
ดั งนั้ นภ าควิช า เทค โน โลยี ชี วภ าพอุ ตส าหกรรม  คณ ะ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึ งจัดท า
หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพและปรับปรุงให้มีความทันสมัยอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อสามารถผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ที่
มีความสามารถในด้านการท างานวิจัยได้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้
ได้งานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ  โดยหลักสู ตรนี้มีความแตกต่างจาก
หลักสูตรอื่ น  คื อ เน้น งานวิจัยที่ น า เอาโจทย์ปัญ หาจาก
ภาคอุตสาหกรรมที่ส าคัญในภาคใต้มาตั้งเป็นโจทย์วิจัย เพื่อให้
เกิดประโยชน์กับการพัฒนาชุมชนและอุตสาหกรรมในท้องถิ่น
อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะรวมไปถึงการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุตสาหกรรมใหม่ สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
ธรรมชาติได้มากขึ้น สามารถควบคุมให้เกิดการประหยัด
พลังงานได้ อ านวยประโยชน์ที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมของโลก เป็นต้น 

โด ย เท ค โน โลยี ชี วภ าพ ภ าย ใน ป ระ เทศ ที่ มี
ความส าคัญในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ เศรษฐกิจและ
สังคม รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แบ่งได้ 3 ด้าน คือ 
ด้านอาหารและการเกษตร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหาร
สุขภาพ อาหารที่ เสริม โปรไบ โอติ กและพรี ไบ โอติ ก          
การปรับปรุงพันธุ์พืช-สัตว์ การพัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัยโรคใน
สัตว์ ด้านการแพทย์ ได้แก่ การพัฒนาชุดตรวจโรค การสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคที่เป็นปัญหาส าคัญของ
ประเทศ การวางแผนด้ านสาธารณ สุขของประเทศ          
การพัฒนาวัคซีนต้นแบบส าหรับรักษาโรคเอดส์และภูมิแพ้
อันเกิดจากการแพ้ไรฝุ่น เป็นต้น และด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ การส่งเสริมให้โรงงานอาหารประเภท
ต่างๆ ส่งเสริมการบ าบัดน้ าเสียโดยให้มีผลพลอยได้เป็นแก๊ส
ชีวภาพ เพิ่มการลงทุนระบบการผลิตแก๊สชีวภาพ การใช้
พลังงานชีวภาพทั้งในรูปของเอทานอลและไบโอดี เซล        
ในด้านสิ่งแวดล้อมมีการพัฒนานวัตกรรมหลายด้าน เช่น 
ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างของพลาสติกย่อยสลายได้ ผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการบ าบัดของเสีย 
รวมทั้งการฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรม นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล Thailand 4.0 ข้อที่ 1 

จากความส าคัญของเทคโนโลยีชีวภาพดังกล่าว
ข้างต้น ท าให้การศึกษาวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพจึง
เป็นเรื่องเร่งด่วนและจ าเป็นที่จะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในการเพิ่มคุณค่าผลผลิตจากการเกษตรและ
ทรัพยากรชีวภาพที่มีคุณภาพและมีความหลากหลาย       
การลดต้นทุนโดยการน าวัสดุ เศษเหลือกลับมาใช้ใหม่       
การประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานชีวภาพทดแทน       
การออกแบบกระบวนการแปรรูปที่มีทิศทางที่ถูกต้อง 
ชัดเจน ยืดหยุ่นท าให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ท่ีมีประโยชน์ 
ตรงกับความต้องการของตลาด มีความคุ้มค่าต่อการผลิต 
และสามารถน าวัสดุเหลือใช้จากภาคอุตสาหกรรมมาท าให้
เกิดประโยชน์ ตลอดจนมีวิธีการก าจัดวัสดุเหลือใช้ได้อย่าง
ถู กวิ ธี  ก็ จะท าให้ ลดปัญ หามลภาวะที่ จะ เกิ ดขึ้ นต่ อ
สิ่งแวดล้อม ดังนั้นภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์      
จึงจัดท าหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพและปรับปรุงให้มีความ
ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถผลิตบัณฑิตสาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ ที่มีความสามารถในด้านการท างานวิจัย
ได้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้งานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดย
หลักสูตรนี้มีความแตกต่างจากหลักสูตรอื่น คือเน้นงานวิจัย
ที่น าเอาปัญหาจากภาคอุตสาหกรรมที่ส าคัญในภาคใต้มาตั้ง
เป็นโจทย์วิจัย เพื่อให้เกิดประโยชน์กับการพัฒนาชุมชนและ
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วัตถุประสงค์  
เพื่อผลิตบัณฑติให้มีคณุลักษณะตอ่ไปนี้ 
(1) เพื่อผลิตบุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพที่มีคุณธรรม

และจริยธรรม 
(2) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรอบรู้ ความเข้าใจในทฤษฎี 

และความสามารถในการท าวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยี 
ชีวภาพ  

(3) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความสามารถในการประยุกต์ใช้
เทคนิคการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศเพื่อพัฒนาท่ียั่งยืน 

(4) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
และแสดงออกซึ่ งภาวะผู้น า และมีความรับผิดชอบใน
การศึกษาความรู้ด้วยตนเอง 

(5) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ และ
ประยุกต์ใช้ผลของการวิจัย และพัฒนาการใหม่ๆ รวมทั้งมี
ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อถึงผล
การศึกษาค้นคว้าและการวิจัย 

อุตสาหกรรมในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะน าไปสู่การ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
วัตถุประสงค์  
เพื่อผลิตมหาบณัฑิตใหม้ีคณุลักษณะต่อไปนี้ 

(1) เพื่ อผลิตดุษฎีบัณฑิ ตที่ มี ความสามารถในการ
ค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์สร้างองค์ความรู้ ใหม่หรือ
นวัตกรรมทางด้ าน เทคโนโลยี ชี วภาพซึ่ งเป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนางานสังคมและประเทศ 

(2) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์ปัญหาและ
เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยี 
ชีวภาพได้ 

(3)   เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ที่มี
คุณธรรมและจริยธรรม 

(4) เพื่ อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ และแสดงออกซึ่งภาวะผู้น า 

(5)  เพื่ อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความสามารถในการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

แผนพัฒนาปรับปรุง 
คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสรจ็ภายในรอบการศึกษา (1 ปี) 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 
1. ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. และ

มาตรฐานวิชาชีพ 
กลยุทธ ์
1. ติดตามการปรับปรุงหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 
2. ประชุม/สัมมนาผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 
3. ติดตามความก้าวหน้าขององค์ความรู้ในวิชาชีพ 
4. ติดตามความคาดหวังของสังคมต่อผู้ประกอบวิชาชีพ 
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. รายงานการประเมินหลักสูตรและเอกสารการปรับปรุง

หลักสูตร 
2. ผลสรุปและผลการประเมินการประชุมสัมมนา 
3. รายวิชาในหลักสูตรที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับความก้าวหน้า

ขององค์ความรู้ในวิชาชีพ 
 4. ผลสรุปจากการสอบถามความคาดหวังของผู้ ใช้บริการ

บัณฑิตศึกษา 

แผนพัฒนาปรับปรุง 
คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสรจ็ภายในรอบการศึกษา (3 ปี) 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 
1. ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาของ สกอ. และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
และความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 

กลยุทธ ์
1. การปรับปรุงหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 
2. ประชุม/สัมมนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์

ประจ าหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน 
3. ติดตามการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของผู้ ใช้

บัณฑิตทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการ
อุตสาหกรรมเกษตร 

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. หลักสูตรที่ผ่านการปรับปรุงตามข้อก าหนดของรอบเวลา 
2. ผลสรุปและผลการประเมินการประชุมสัมมนา 
3. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจและความต้องการ

ของผู้ใช้บัณฑิต 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 
2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเน้นการเรยีนให้ผู้เรียนสืบ

หาความรู้และสร้างความรู ้
กลยุทธ ์
1. เพิ่มพูนทักษะอาจารย์ในการจัดการเรียน การสอนที่เน้น

การเรียนให้ผู้เรียนสืบหาความรู้และสร้างความรู้ 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 
2.  ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้เป็น active learning  
กลยุทธ ์
1.  ก าหนดเป้าหมายรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน

แบบ active learning 
2.  เพิ่มพูนทักษะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การ



63 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
2. จัดท าโครงการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา เพื่อรับ

การเรยีนการสอนที่เน้นการเรียนให้ผู้เรยีนสืบหาความรู้และ
สร้างความรู ้

3. ประชุมอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

4. ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการประเมินผล
ที่เน้นพัฒนาการของผู้เรียนในแผนการจัดท ารายละเอียด
ของรายวิชา 

5. ประเมินประสิทธิภาพการเรยีนการสอน ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคัญ 

6. พัฒนาสารสนเทศท่ีสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. จ านวนโครงการเพิ่มพูนทักษะ อาจารย์และโครงการเตรียม

ความพร้อมให้กับนักศึกษา 
2. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมการเพิ่มพูนทักษะ 
3.  รายงานการประชุมภาควิชาอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  
4.  ผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่เน้นการ

เรียนให้ผู้เรียนสืบหาความรู้และสร้างความรู้ 
5. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนการสอนที่เน้นการเรียน

ให้ผู้เรียนสืบหาความรู้และสร้างความรู้ 
6. จ านวนรายวิชาที่ก าหนดกิจกรรมการสืบหาความรู้และสร้าง

ความรู้ 
7. จ านวนรายวิชาที่ใช้การประเมินผลที่ เน้นพัฒนาการของ

ผู้เรียน 
8.  ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสารสนเทศท่ีสนับสนุนการสบื

หาความรู้และสร้างความรู ้

จั ด ก าร เรี ยน การสอน แบ บ  active learning ขอ ง
คณาจารย์ 

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
 1.  แผนการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning  

ส าหรับรายวิชาที่เปิดสอนอย่างน้อยร้อยละ 50  
2.  กิจกรรมการเรียนรู้ด้ วยตนเองและกรณี ศึกษาใน

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) อย่างน้อยร้อยละ 50 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 
3. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อให้บรรลมุาตรฐานผลการ

เรียนรู้ทุกด้านและปรับปรุงวิธีการวัดและวิธีการประเมินผล 
กลยุทธ ์
1.  พัฒนาทักษะอาจารย์ ในการจัดการเรียนรู้และการ

ประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ 
ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมทั้งทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ  

2.  เพิ่มพูนทักษะอาจารย์เกี่ยวกับวิธีการวัดและประเมินผล 
3.  ก าหนดเกณฑ์ในการวัดและประเมินแต่ละรายวิชา 
4.  ติดตามประเมินทักษะอาจารย์ในการจัดการเรียนรู ้และการ

ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

5. ก าหนดให้มีคณะกรรมการวิเคราะห์ข้อสอบในทุกรายวิชา
และทุกครั้งท่ีสอบ 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 
3.  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลเพื่อให้

บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้าน 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาทักษะอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้และการ

ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ 

2. ก าหนดให้มีการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกวิชา 

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. ผลการพัฒนาทักษะของอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมการ

เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 

2. รายวิชาที่จัดการเรียนรู้และประเมิน ผลตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน curriculum mapping 
ของหลักสูตร 
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หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. จ านวนโครงการเพิ่มพูนทักษะ อาจารย์ 
2. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมการเพิ่มพูนทักษะการจัดการ

เรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้และทักษะเกี่ยวกับวิธีการ
วัดและประเมินผล 

3. เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
4. จ านวนรายวิชาที่ใช้วิธีการวัดและประเมินผลตามเกณฑ์ที่

ก าหนด 
5. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อระบบการวัดและประเมินผล 
6. ผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้  ตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 
7. รายงานผลการวิเคราะห์ข้อสอบ 
8. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์ 
9. ผลการประเมินนักศึกษาในแต่ละมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

เพิ่มข้อมูล 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 
4.  พัฒนาทรัพยากรการเรียนการสอนที่จ าเป็น อย่าง

เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ 
1.  ก าหนดแผนความต้องการและงบประมาณ เพื่อจัดหา

ทรัพยากรการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของหลักสูตร 

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1.  ผลการตรวจสอบและการเตรียมความพร้อมด้าน

ทรัพยากรการเรียนการสอนที่จ าเป็นในแต่ละภาค
การศึกษา 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และ

โครงสร้างของหลักสูตร 
วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน   

ภาคต้น    เดือนมิถุนายน – กันยายน 
ภาคปลาย เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ ์

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
แบบ 1  
1)  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
 เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางวิทยาศาสตร์
ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับเกียรตินิยม 
2)   ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
  เป็ นผู้ ที่ ส า เร็จการศึ กษาในระดับปริญ ญ าตรีทาง
วิทยาศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและได้รับเกียรตินิยม 
3)  คุณสมบัติที่นอกเหนือจากข้อ 1) และ 2) ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและให้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลั ยส งขลานครินทร์ ว่ าด้ ว ยการศึ กษ าระดั บ
บัณฑิตศึกษา  
2.2.2 แบบ 2  
1)  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพหรือสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้อง หรือ
ปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีหรือ
สาขาวิชาที่ เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ในการวิจัยหรือมี
ผลงานวิจั ยที่ ได้ รับการตีพิ มพ์  หรือผลงานวิจัยอื่นๆ  ที่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้ความเห็นชอบ 
 2)  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ี
เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพหรือสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้อง หรือ
ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีหรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับเกียรตินิยม 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และ
โครงสร้างของหลักสูตร 

วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน   
ภาคต้น    เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
ภาคปลาย เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1 แบบ 1  
1)  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (แบบ 1.1) 
เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ ากว่า 3.50 และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
2)  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (แบบ 1.2) 
เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ โดยมีผลการเรียนดีมาก  
3)  คุณสมบัติที่นอกเหนือจากข้อ 1) และ 2) ให้อยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและให้เป็นไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
2.2.2 แบบ 2  
1)  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (แบบ 2.1) 
เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือ
ปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมและมีผล
การสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด เคมีหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมี
ประสบการณ์ในการวิจัยหรือมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ 
หรือผลงานวิจัยอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้
ความเห็นชอบ  
2)  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (แบบ 2.2) 
เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือ
ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีหรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลการเรียนดีมาก 

ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
1) ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะด้านชีวเคมี     

จุลชีววิทยา วิศวกรรม ไม่เพียงพอที่จะเรียนในสาขาวิชาชีพ 
2) นักศึกษาท่ีไม่ได้ส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
3) ขาดความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  
4) ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษต่ า 
5) ขาดหลักการคิด วิเคราะห์ และประมวลผล 

ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
1) นักศึกษาที่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี 

ชีวภาพขาดความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยี ชีวภาพ  
2) ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษต่ า 
3) ขาดหลักการคิด วิเคราะห์ และประมวลผล    
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ส าหรับหลักสูตรแบบ 2.1 

กลุ่มวชิาเลือก 
รายวิชาเลือกจากคณะวิทยาศาสตร์ 
รายวิชาเลือกจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
รายวิชาเลือกจากจากคณะเภสัชศาสตร ์
รายวิชาเลือกจากคณะการจดัการสิ่งแวดล้อม 
รายวิชาเลือกจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 
 
 

850-524  การวิเคราะห์อาหารขั้นสูง            3(2-3-4) 
850-652  คุณสมบัติทางกายภาพและ            3(3-0-6) 
             วิศวกรรมของอาหารและวัสดุชีวภาพ 
850-653  ปรากฏการณส์่งผ่านในอาหาร          3(3-0-6) 
             และวัสดุชีวภาพ  
851-515  เทคโนโลยีการแปรรูปพืชน้ า            3(2-3-4) 
857-551  การตลาดทางอุตสาหกรรมเกษตร      3(3-0-6) 
851-531  พิษวิทยาในสัตว์ทะเล                     3(3-0-6) 
 

         เลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกที่นักศึกษาต้องการ
เรียนเน้นหนัก และสามารถเลือกรายวิชาอื่นๆ ได้โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
 
 
 
 
        นอกจากรายวิชาที่ระบุในหลักสูตรนี้ นักศึกษาสามารถ
เลือกเรียนรายวิชาอื่นๆ ที่ เปิดสอนในมหาวิทยาลัย  สงขลา
นครินทร์หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ ได้โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
ส าหรับหลักสูตรแบบ 2.2 
- วิชาบังคับท่ัวไป 
853-521  เทคโนโลยีชีวภาพ                 4(4-0-8) 
853-524  เทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ         3(1-6-2)  
 853-621  เทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง  2(1-3-2)   
853-691  หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1      1(1-0-2) 
 853-696  สัมมนา 1                  1(0-2-1) 
853-697  สัมมนา 2                  1(0-2-1) 
 853-698  สัมมนา 3                  1(0-2-1) 
 853-699  สัมมนา 4                  1(0-2-1) 
 
 
 

ส าหรับหลักสูตรแบบ 2.1 
กลุ่มวชิาเลือก 

ตัดรายวิชาเลือกจากนอกคณะ 
 
 
 

 
 

รายวิชาเลือกจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
แก้ไขรหสัวิชา ช่ือวิชา และหน่วยกิต 
850-512  การวิเคราะห์อาหารขั้นสูง          3(2-3-4)  
850-552  คุณสมบัติทางกายภาพและ             3(2-3-4) 
             วิศวกรรมของอาหารและวัสดุชีวภาพ 
850-584  เทคโนโลยีการแปรรูปพืชน้ า   3(2-3-4) 
850-652  ปรากฏการณส์่งผ่านในอาหารและ  3(3-0-6) 
             วัสดุชีวภาพ   
857-532  การตลาดอุตสาหกรรมเกษตร          3(3-0-6) 
ตัดรายวิชา 851-531  พิษวิทยาในสัตว์ทะเล      3(3-0-6) 
 

       เลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกที่นักศึกษาต้องการ
เรียนเน้นในดา้นนั้น และสามารถเลือกรายวิชาอื่นๆ ได้โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสตูรและ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
เพิ่มกลุ่มวิชาเลือก 
853-524  พื้นฐานเทคนิควิจัยทางเทคโนโลยี      1(0-3-0) 
             ชีวภาพ 
853-544  เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ     3(3-0-6) 
       นอกจากรายวิชาที่ระบุในหลักสูตรนี้ นักศึกษาสามารถ
เลือกเรียนรายวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ ได้โดยผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ์
ส าหรับหลักสูตรแบบ 2.2 
- วิชาบังคับท่ัวไป 
853-521  เทคโนโลยีชีวภาพ             4(4-0-8) 
853-525  เทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ     3(1-6-2)  
 853-621  เทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ     2(1-3-2) 
             ขั้นสูง 
853-691  หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ     1(1-0-2) 
 853-696  สัมมนา 1              1(0-2-1) 
853-697  สัมมนา 2              1(0-2-1) 
 853-698  สัมมนา 3              1(0-2-1) 
 853-699  สัมมนา 4              1(0-2-1) 
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- วิชาบังคับตามกลุ่มวิชา 
       เรียนรายวิชาบังคับในแต่ละกลุ่มวิชาจ านวน 3 หน่วยกิต 
ตามหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดังนี้ 
 
 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืชหรือสัตว ์
515-503  เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสัตว์      3(2-3-4) 
         เลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกที่นักศึกษาต้องการ
เรียนเน้นหนัก ดังรายวิชาเลือกที่ระบุในข้อ 3.1.3.3.2 และ
สามารถเลือกรายวิชาอื่นๆ ได้โดยความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งนอกจากรายวิชาที่ระบุในหลักสูตร
นี้  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอื่นๆที่ เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ ได้โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
 

ความหมายของรหัสวิชา 
วิชาที่เน้นทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
 

      กลุ่มที่ 4 เทคโนโลยีชีวภาพและสิ่งแวดล้อม 
 

แผนการศึกษา 
ส าหรับหลักสูตรแบบ 2.2 (ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญา
ตรี) 
853-521 เทคโนโลยีชีวภาพ                          4 หน่วยกิต 
853-524 เทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ      3 หน่วยกิต                                                    
วิชาบังคับตามกลุ่มวิชา                              3 หน่วยกิต 
วิชาเลือก                                              3 หน่วยกิต 

- วิชาบังคับตามกลุ่มวิชา 
     เรียนรายวิชาบังคับในแต่ละกลุ่มวิชาจ านวน 3 หน่วยกิต 
ตามหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ดังนี ้
 

ตัดวิชากลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืชหรือสัตว ์
 
        เลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกท่ีนักศึกษาต้องการ
เรียนเน้นในด้านนั้น ดังรายวิชาเลือกที่ระบุในข้อ 3.1.3.3.2 
และสามารถเลือกรายวิชาอื่นๆ ได้โดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งนอกจากรายวิชาที่ระบุใน
หลักสูตรนี้ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอื่นๆ ที่เปิด
สอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ 
ได้โดยผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
ความหมายของรหัสวิชา 
วิชาที่เน้นทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (เลข 3 ตัวแรก รหัส 
853) 
     กลุ่มที่ 4 เทคโนโลยีชีวภาพพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 

แผนการศึกษา 
ส าหรับหลักสูตรแบบ 2.2  (ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี) 
853-521 เทคโนโลยีชีวภาพ                      4 หน่วยกิต 
853-525 เทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ    3 หน่วยกิต                                                     
วิชาบังคับตามกลุ่มวิชา                            3 หน่วยกิต 
วิชาเลือก                                            3 หน่วยกิต 

ค าอธิบายรายวิชา 
850-542 การวิเคราะห์อาหารขั้นสูง  3(2-3-4) 
(Advanced Food Analysis)  
รายวิชาบังคับก่อน : 324-243 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสตูรฯ 
       การเตรียมตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง ทฤษฎี หลักการ
วิเคราะห์และการประยุกต์ใช้เครื่องมือช้ันสูง ในการวิเคราะห์
อาหาร ประกอบด้วยเทคนิคทางเคมีวิเคราะห์ เทคนิคทางโคร
มาโตกราฟีและอิเลกโตโฟลิซิส  และเทคนิคการวิเคราะห์
โครงสร้างทางจุลภาพ 
       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 

ค าอธิบายรายวิชา 
850-512 การวิเคราะห์อาหารขั้นสูง  3(2-3-4) 
(Advanced Food Analysis)  
รายวิชาบังคับก่อน : อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
บริหารหลักสูตรฯ 
        การเตรียมตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง ทฤษฎีและ
หลักการวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้เครื่องมือช้ันสูงในการ
วิเคราะห์อาหาร ประกอบด้วยเทคนิคทางเคมีวิเคราะห์  
เทคนิคทางสเปกโตรสโคปี เทคนิคทางโครมาโทกราฟี อิเลก
โตโฟลิซิส เทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้างทางจุลภาค เทคนิค
การวิเคราะห์โครงสร้างทางผลึกโดยใช้เครื่องเอกซ์เรย์ใน
อาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร 
       Sample preparation, sampling; theory and 
principles of analysis; application of advanced 
instruments for food and food products analysis 
including chemical analysis technique, spectroscopic 
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techniques 
 
 
 

850-652 คุณสมบัติทางกายภาพและวิศวกรรมของอาหารและ
วัสดุชีวภาพ  3(3-0-6) 
(Physical and Engineering Properties of  Food and 
Biomaterials) 
รายวิชาบังคับก่อน: อยู่ในดุลยพินจิของคณะกรรมการบริหาร
หลักสตูรฯ 
       สมบัติทางกายภาพและวิศวกรรมของอาหารและวัสดุ
ชีวภาพ ได้แก่ สมบัติความร้อน สมบัติ ทางไฟฟ้าสมบัติทางรี
โอโลยี  สมบัติ เกี่ยวกับผิวหน้า และการเปลี่ยนเฟส  การ
ประยุกต์ใช้สมบัติเหล่านี้กับกระบวนการแปรรูป 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 
 

853-521  เทคโนโลยีชีวภาพ 4(4-0-8) 
(Biotechnology) 
รายวิชาบังคับก่อน: 326-202, 328-302 หรือเทียบเท่า หรืออยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
           ความหมาย ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของ
เทคโนโลยีชีวภาพเมตาบอลิซึมและกลไกการควบคุม วิศวกรรม
พันธุศาสตร์ จีโนมและไบโออินฟอร์มาติก หลักการพื้นฐานของ
เทคโนโลยีชีวภาพ วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ การออกแบบ 
ถังปฏิกรณ์และการขยายขนาดการผลิต โมเดลลิ่งและสภาวะที่
เหมาะสมของกระบวนการ เทคโนโลยีเอนไซม์ การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีชีวภาพ ด้านต่างๆ  กระบวนการทางเศรษฐศาสตร์ 
สิทธิบัตร กฎหมาย และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชวีภาพ 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 

technique, chromatographictechnique, 
electrophoresis, microstructural analysis technique, 
x-ray diffraction technique 
 

850-552 คุณสมบัติทางกายภาพและวิศวกรรมของอาหาร
และวัสดุชีวภาพ  3(2-3-4) 
(Physical and Engineering Properties of  Food and 
Biomaterials) 
ร า ย วิ ช า บั ง คั บ ก่ อ น : อ ยู่ ใน ดุ ล ย พิ นิ จ ข อ งค ณ ะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
       สมบัติทางกายภาพและวิศวกรรมของอาหารและวัสดุ
ชีวภาพ ซึ่งประกอบด้วย สมบัติทางความร้อน สมบัติทาง
ไฟฟ้า สมบัติทางรีโอโลยี สมบัติเกี่ยวกับผิวหน้า และการ
เปลี่ยน เฟส การประยุกต์ ใช้สมบัติทางกายภาพและ
วิศวกรรมในอุตสาหกรรมอาหาร 
      Physical and engineering properties of food 
and biomaterial; thermal properties; electrical 
properties; rheological properties; surface properties 
and phase transition; application of physical and 
engineering properties in food industry 
 

853-521  เทคโนโลยีชีวภาพ 4(4-0-8) 
(Biotechnology) 
รายวิชาบังคับก่อน: 326-202, 328-302 หรือเทียบเท่า หรืออยู่
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
ความหมาย ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของ
เทคโนโลยีชีวภาพ หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยีชีวภาพ 
กระบวนการ เทคนิคและผลิตภัณฑ์ของเทคโนโลยีชีวภาพ 
สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ขั้นสูง เมตาบอลิซึมและกลไกการ
ควบคุม วิศวกรรมพันธุศาสตร์ จีโนมและไบโออินฟอร์มาติก 
เทคโนโลยีชีวภาพระดับนาโน วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
การออกแบบถังปฏิกรณ์และการขยายขนาดการผลิตโมเดล
ลิ่ง และสภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการ เทคโนโลยี
เอนไซม์  การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี ชีวภาพด้านต่างๆ 
กระบวนการทางเศรษฐศาสตร์ สิทธิบัตร กฎหมาย และ
ธุรกิจที่ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ชีวภาพ จริยธรรมทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
กรณีศึกษา    
        Meaning, history and development of 
biotechnology; basic principles in biotechnology; 
related process, techniques and products in 
biotechnology; advanced microbial physiology, 
metabolism and control mechanism; genetic 
engineering, genome and bioinformatics; 
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biotechnology; recent research; case study in 
biotechnology 
 
 
 
 
 
 

 
853-523 เมตาบอลิซึมของเซลล์  3(3-0-6)  3(3-0-6) 
(Cell Metabolism) 
รายวิชาบังคับก่อน: 328-302, 853-211 หรืออยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
          ห ลั ก ก า รขอ ง เซ ล ล์ เม ต าบ อ ลิ ซึ ม  ก ารส่ งผ่ า น
สารประกอบต่างๆ ระหว่างเซลล์ กระบวนการ ย่อยสลายและ
การสังเคราะห์ภายในเซลล์ กระบวนการส่งถ่ายอิเลคตรอน 
เทอร์โมไดนามิกส์ของระบบชีวภาพ จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์ 
สมดุลของวิถีเมตาบอลิซึม   กลไกการควบคุมเมตาบอลิซึม และ
การประยุกต์ใช้ และการน าเสนอรายงานความก้าวหน้าใน
เนื้อหาท่ีเกี่ยวข้อง 
           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 
 
 
853-524  เทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ  3(1-6-2) 3(1-6-2)  
(Research Techniques in Biotechnology) 
รายวิชาบังคับก่อน: 853-521 หรือเรียนควบคู่กัน หรืออยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

ขั้นตอนการเขียนโครงร่างวิจัย หลักการการคัดแยกและ
คัดเลือกเช้ือจุลินทรีย์ที่ต้องการ หลักการการจ าแนกเช้ือที่
คัดเลือกได้ด้วยวิธีทางชีวโมเลกุล การออกแบบวิธีการทดลอง 
หลักการเก็บเกี่ยวและท าบริสุทธิ์โปรตีน เทคนิคพื้นฐานและ
ความปลอดภัยในการท าการทดลองในห้องปฏิบัติการ รวมทั้ง
การฝึกปฎิบัติจริงในการใช้เครื่องมือส าคัญที่เกี่ยวข้องในการท า
วิจัย 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 

nanobiotechnology; bioprocess engineering, 
reactor design, scale up, modeling and process 
optimization; enzyme technology; various 
applications of biotechnology; economics, patent, 
laws and business relating to biotechnology, ethics 
in biotechnology; recent research in 
biotechnology; case study 
 

853-523 เมตาบอลิซึมของเซลล์  3(3-0-6)  3(3-0-6) 
(Cell Metabolism) 
รายวิชาบังคับก่อน: 328-302, 853-211 หรืออยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
          ภาพรวมของเซลล์ เมตาบอลิซึม  การส่ งผ่ าน
สารประกอบต่างๆ ระหว่างเซลล์ กระบวนการย่อยสลาย
และการสังเคราะห์ภายในเซลล์ กระบวนการส่งถ่าย
อิเลคตรอนและการสร้างพลังงาน เทอร์โมไดนามิกส์ของ
ระบบชีวภาพ จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์ สมดุลของวิถี      
เมตาบอลิซึม การควบคุมเมตาบอลิซึม และการประยุกต์ใช้ 
และการน าเสนอรายงานความก้าวหน้าในเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้อง 
         Overview of cellular metabolism; transport 
phenomenon; catabolic and biosynthetic 
processes; electron transport and energy 
production; thermodynamic of biological systems; 
enzyme kinetics; metabolic stoichiometry; 
metabolic regulation and applications; 
presentation and report on the advances in cell 
metabolism 
 
853-525 เทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ  3(1-6-2) 3(1-6-2)  
(Research Techniques in Biotechnology) 
       หลักการการคัดแยกและคัดเลือกเช้ือจุลินทรีย์ 
หลักการจ าแนกเช้ือที่คัดเลือกได้ด้วยวิธีทางชีวโมเลกุล การ
หาสภาวะที่เหมาะสม ในการผลิตผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ 
หลักการเก็บเกี่ยวและการท าบริสุทธิ์โปรตีน การตรวจ
วิเคราะห์ โดยใช้โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงและ
แก๊สโครมาโตกราฟี รวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหาและพัฒนา
โครงร่างวิจัย การออกแบบการทดลองและการท าโครงงาน
พิเศษ 
        Principles of isolation and screening of 
desired microorganisms; principles of identification 
of selected microorganisms by molecular method; 
optimization for production of bioproducts from 
microorganisms; principles of protein recovery and 
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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 
 

 
853-532 เทคโนโลยีของยีสต์  3(3-0-6)  3(3-0-6) 
(Yeast Technology) 
รายวิชาบังคับก่อน: 326-202  หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
         ผลของปัจจัยทางกายภาพและเคมีต่อการเจริญและการ
สร้างผลิตภัณฑ์ของยีสต์ การคัดเลือกและการปรับปรุงพันธุ์ โดย
ใช้เทคนิคทางพันธุศาสตร์ การหมักแอลกอฮอล์ การผลิตยีสต์
ขนมปัง ยีสต์อาหารและอาหารสัตว์ ไวตามินและสารเคมีอื่นๆ 
และการน าเสนอรายงานความก้าวหน้าในเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้อง 
 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 
 

 
853-594  หัวข้อเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6) 
(Selected Topics in Biotechnology) 
รายวิชาบังคับก่อน: 853-521 หรือเรียนควบคู่กัน หรืออยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
        การศึกษาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ และ
รายงานเกี่ยวกับการค้นพบสิ่งใหม่ หรือเทคนิคใหม่ เรื่องต่างๆที่
น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม 
        Study on recent and development in 
biotechnology,  Presentation and report related to 
interesting new products or new techniques that will 
be benefit to industry 
 

 
853-534 เทคโนโลยีเอนไซม์ 3(3-0-6) 
(Enzyme Technology) 
รายวิชาบังคับก่อน: 326-202, 328-302 หรืออยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
         การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของเอนไซม์ 
จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์และหลักกลไกการควบคุมการผลิต
และการท างานของเอนไซม์ การผลิต การแยกและการท า

purification; chromatographic techniques such as 
high-performance liquid chromatography and gas 
chromatography; problem analysis and proposal 
development; experimental design and mini-
project 

 

853-532 เทคโนโลยีของยีสต์  3(3-0-6)  3(3-0-6) 
(Yeast Technology) 
รายวิชาบังคับก่อน: 326-202  หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
        ผลของปัจจัยทางกายภาพและเคมีต่อการเจริญและ
การสร้างผลิตภัณฑ์ของยีสต์ การคัดเลือกและการปรับปรุง
พันธุ์ โดยใช้เทคนิคทางพันธุศาสตร์ การหมักแอลกอฮอล์ 
การผลิตยีสต์ขนมปัง ยีสต์อาหารและอาหารสัตว์ ไวตามิน
และสารเคมีอื่นๆ การน าเสนอรายงานความก้าวหน้าใน
เนื้อหาท่ีเกี่ยวข้อง 
         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, presentation on the current 
topics relating to the subject 
 

853-594  หัวข้อเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6) 
(Selected Topics in Biotechnology) 
รายวิชาบังคับก่อน: 853-521 หรือเรียนควบคู่กัน หรืออยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
        การศึกษาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ และ
รายงานเกี่ยวกับการค้นพบสิ่งใหม่ หรือเทคนิคใหม่ เรื่อง
ต่างๆที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีชีวภาพ 
        Study on recent and development in 
biotechnology,  presentation and report related to 
interesting new products or new techniques that 
will be benefit to industry 
 

853-534 เทคโนโลยีเอนไซม์ 3(3-0-6) 
(Enzyme Technology) 
รายวิชาบังคับก่อน: 326-202, 328-302 หรืออยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
       การศึกษาสมบัติทางกายภาพและเคมีของเอนไซม์  
ก ารค วบ คุ ม ก ารผ ลิ ต แล ะการท า งาน ของเอน ไซ ม์ 
จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์ การคัดแยกจุลินทรีย์ที่ผลิต
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เอนไซม์ให้บริสุทธิ์ การตรึงเอนไซม์ การใช้ประโยชน์ของ
เอนไซม์ ในอุตสาหกรรมต่างๆ และการน าเสนอรายงาน
ความก้าวหน้าในเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้อง 
         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 
 
 
 
 

853-535 เทคโนโลยีการหมักขั้นสูง  3(3-0-6)  3(3-0-6) 
(Advanced Fermentation Technology) 
รายวิชาบังคับก่อน: 853-211 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
       ความส าคัญของอุตสาหกรรมการหมัก การแยกและ
คัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีความส าคัญในอุตสาหกรรม การปรับปรุง
สายพันธุ์จุลินทรีย์  การหาสภาวะที่ เหมาะสมในการหมัก 
กระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุมถังหมัก กรณีศึกษาใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ได้จากการหมัก การศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ี 
       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 าบัดวัสดุเศษเหลือจาก
อุตสาหกรรมเกษตร  3(3-0-6) 
(Waste Utilization and Treatment in Agro-Industry) 
รายวิชาบังคับก่อน: 853-211 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
         การจัดการวัสดุเศษเหลือ เทคโนโลยีสะอาด การใช้
ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือในโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรต่างๆ 

เอนไซม์ เทคโนโลยีทางพันธุวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาสมบัติ
ของเอนไซม์ การตรึงเอนไซม์ การใช้ประโยชน์ของเอนไซม์
ใน อุ ต ส าห ก รรม ต่ า งๆ   ก ารน า เส น อและ ราย งาน
ความก้าวหน้าในเนื้อหาหาที่เกี่ยวข้อง  
        Physical and chemical properties of 
enzymes; regulation of enzyme synthesis and 
activities; enzyme kinetics; isolation of enzyme 
producing microorganisms; genetic  engineering  to 
improve properties of enzymes; enzyme 
immobilization; industrial application of enzymes; 
presentation and report of the related topics 
 

853-535 เทคโนโลยีการหมักขั้นสูง  3(3-0-6)  3(3-0-6) 
(Advanced Fermentation Technology) 
ร า ย วิ ช า บั ง คั บ ก่ อ น : อ ยู่ ใน ดุ ล ย พิ นิ จ ข อ งค ณ ะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
        ความส าคัญของอุตสาหกรรมการหมัก การแยกและ
คั ด เลื อกจุ ลิ น ท รีย์ ที่ มี ค วาม ส าคั ญ ใน อุ ต สาห กรรม            
การปรับปรุงสายพันธุ์จุลินทรีย์ ถังหมักและอุปกรณ์ การหา
สภาวะที่ เหมาะสมในการหมัก การเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์ 
จลนพลศาสตร์ของกระบวนการหมัก แบบจ าลองของ
กระบวนการชีวภาพและโมเดลทางคณิตศาสตร์ วิศวกรรม
ของเมตาบอลิก ผลิตภัณฑ์หมัก กรณีศึกษาในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ได้จากการหมัก การศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี 
   Importance of fermentation industry; 
isolation and selection of microorganisms for 
fermentation industry; microbial strain 
improvement; fermenter and equipment; 
optimum conditions for fermentation; product 
recovery; kinetics of fermentation processes; 
bioprocess simulation and mathematic model; 
metabolic engineering; fermented products; case 
study in development of fermentation products;  
field trips 
 

853-541 การใช้ประโยชน์และการบ าบัดวัสดุเศษเหลือจาก
อุตสาหกรรมเกษตร  3(3-0-6) 
(Waste Utilization and Treatment in Agro-Industry) 
รายวิชาบังคับก่อน: 853-211 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
       ล าดับขั้นตอนในการจัดการวัสดุเศษเหลือ เทคโนโลยี
สะอาด หลักการพื้นฐานในการแปรสภาพวัสดุเศษเหลือด้วย
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การบ าบัดน้ าเสีย การรายงานความก้าวหน้าด้านการใช้
ประโยชน์และบ าบัด วัสดุเศษเหลือ การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
         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 
 
 
 
 
 

 
 
853-542 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมขั้นสูง  3(3-0-6) 
(Advanced Environmental Biotechnology) 
รายวิชาบังคับก่อน: 853-521 หรือเรียนควบคู่กัน หรืออยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
        ความส าคัญของปัญหามลพิษที่เกิดจากการเกษตร และ
อุตสาหกรรมประเภทต่างๆ วงจรธาตุต่างๆ ปัจจัยในการ
สลายตัว และกลไกการสลายตัวของสารที่ก่อมลพิษ การใช้
เทคนิควิศวกรรมพันธุศาสตร์ในเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม 
การจัดการและการใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือ ระบบบ าบัด
น้ าเสีย ผลิตภัณฑ์ที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ISO14000 
กรณีศึกษาและรายงานความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ
สิ่งแวดล้อมและการดูงานนอกสถานท่ี 
       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 
 
 

 
853-691 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1(1-0-2) 
(Special Topics in Biotechnology) 
 รายวิชาบังคับก่อน: 853-521 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
        วิทยาการใหม่ ๆ และน่าสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ 
              New and interesting knowledge related to 
biotechnology 

กระบวนการทางชีวภาพ ผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากการใช้
ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือในโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร
ต่างๆ หลักการในการบ าบัดน้ าเสีย ระบบบ าบัดน้ าเสีย การ
รายงานความก้าวหน้าด้านการใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษ
เหลือและการบ าบัดน้ าเสีย การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  
        Waste management hierarchy; clean 
technology; basic principles of biological 
conversion of waste; bioproducts from waste 
utilization in various agro-industries; principles of 
wastewater treatment; wastewater treatment 
system; recent research and development in 
waste utilization and wastewater treatment; field 
trip 
 

853-542 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมขั้นสูง  3(3-0-6) 
(Advanced Environmental Biotechnology) 
รายวิชาบังคับก่อน: 853-521 หรือเรียนควบคู่กัน หรืออยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

ความส าคัญของปัญหามลพิษที่เกิดจากการเกษตร
และอุตสาหกรรม ปัจจัยในการสลายตั วและกลไกการ
สลายตัวของสารที่ก่อมลพิษ การย่อยสลายและการก าจัดสาร
ปนเปื้ อนทางชีวภาพ การใช้เทคนิคพันธุวิศวกรรมใน
เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม การจัดการวัสดุเศษเหลือ การ
ก าจัดมลพิษทางอากาศ ระบบบ าบัดน้ าเสีย ผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาและรายงานความก้าวหน้าใน
หัวข้อท่ีเกี่ยวข้อง การดูงานนอกสถานท่ี               
        Importance of pollution from industry and 
agriculture; factors affecting degradation and 
mechanisms of pollutant degradation; 
biodegradation and bioremediation; utilization of 
genetic engineering in environmental 
biotechnology; waste management; air pollution 
treatment; wastewater treatment system;  green 
products for good environment; case study and 
report on recent development in related topics; 
field trips 
 

853-691 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1(1-0-2) 
(Special Topics in Biotechnology) 
รายวิชาบังคับก่อน: 853-521 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
       เทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 
ชีวภาพ 
        Modern technology and innovation in 
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853-696  สัมมนา 1 1(0-2-1) (Seminar I) 
รายวิชาบังคับก่อน: อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 
        การเสนอข้อมูลและความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขา
เทคโนโลยีชีวภาพในเชิงวิเคราะห์ พร้อมทั้งการน าส่งรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ 
        Presentation of information and current topics 
in biotechnology, including submission reports 
 

853-697 สัมมนา 2    1(0-2-1)  (Seminar II) 
รายวิชาบังคับก่อน: อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 
        การเสนอข้อมูลและความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขา
เทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งการน าส่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์ 
        Presentation of information and current topics 
in biotechnology related to thesis, including 
submission of reports 
 
 

853-698  สัมมนา 3  1(0-2-1) (Seminar III) 
        การเสนอข้อมูลและความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขา
เทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งการน าส่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์ 
        Presentation of information and current topics 
in biotechnology related to thesis, including 
submission of reports 
 
 
 
 
 
 
853-699  สัมมนา 4  1(0-2-1) (Seminar IV) 
        การเสนอข้อมูลและความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขา
เทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งการน าส่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์ 
       Presentation of information and current topics in 
biotechnology related to thesis, including submission 
of reports 
 
 
 

biotechnology 
 

853-696  สัมมนา 1 1(0-2-1) (Seminar I) 
รายวิชาบังคับก่อน: อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
บริหารหลักสูตรฯ 
        การน าเสนอข้อมูลและความก้าวหน้าทางวิชาการใน
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ พร้อมท้ังการน าส่งรายงานฉบับ
สมบูรณ ์ 
        Presentation of information and current 
topics in biotechnology; submission of final report 
 
 

853-697 สัมมนา 2   1(0-2-1)  (Seminar II) 
รายวิชาบังคับก่อน: อยู่ในดุลยพินจิของคณะกรรมการบริหาร
หลักสตูรฯ 
        การน าเสนอข้อมูลและความก้าวหน้างานวิจัยที่
ด าเนินการอยู่ การวิเคราะห์และแปรผลข้อมูลงานวิจัย 
พร้อมท้ังการน าส่งรายงานฉบับสมบูรณ์             
        Presentation of information 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 : 853-697  
        การน าเสนอข้อมูลและความก้าวหน้างานวิจัยที่
ด าเนินการอยู่ที่เพิ่มเติมจากวิชาสัมมนา 2 การวิเคราะห์และ
แปลผลข้อมูลงานวิจัย พร้อมทั้งการน าส่งรายงานฉบับ
สมบูรณ์  
        Presentation of information 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 IV) 
รายวิชาบังคับก่อน : 853-698  
      การน าเสนอข้อมูลและความก้าวหน้างานวิจัยที่
ด าเนินการอยู่ที่เพิ่มเติมจากวิชาสัมมนา 3 การวิเคราะห์และ
แปลผลข้อมูลงานวิจัย พร้อมทั้งการน าส่งรายงานฉบับ
สมบูรณ์  
       Presentation of information and report in 
progress of research being conducted that have 
not been reported in seminar III; research data 
analysis and interpretation; submission of final 
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853-936  วิทยานิพนธ์ 36(0-108-0) 
 (Thesis) 

         การศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ตาม
ลักษณะเนื้อหาวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ภายใต้การดูแลและ
แนะน 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 าหนดไว้ในหลักสูตร ภายใต้การดูแล
และแนะน 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 าหนดไว้ในหลักสูตร ภายใต้การดูแล
และแนะน าของคณะกรรมการที่ปรึกษา  
         Study and research in biotechnology followed 
description in curriculum and advisor committee’s 
suggestion; writing must be in English 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

report 
 

853-936  วิทยานิพนธ์  36(0-108-0) 
 (Thesis) 

         การศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
ตามลักษณะเนื้อหาวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ภายใต้การ
ดูแลและแนะน าของคณะกรรมการที่ปรึกษา เขียนโดยใช้
ภาษาอังกฤษ 
        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 าหนดไว้ในหลักสูตร ภายใต้การ
ดูแลและแนะน าของคณะกรรมการที่ปรึกษา เขียนโดยใช้
ภาษาอังกฤษ  
        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 าหนดไว้ในหลักสูตร ภายใต้การ
ดูแลและแนะน าของคณะกรรมการที่ปรึกษา เขียนโดยใช้
ภาษาอังกฤษ 
        Study and research in biotechnology 
followed description in curriculum and advisor 
committee’s suggestion; writing must be in english 
 

เพิ่มค าอธิบายรายวิชา 
853-524 พื้นฐานเทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1(0-3-0)   
(Fundamental Research Techniques in 
Biotechnology) 
       หลักการและความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ 
การท าให้ปลอดเชื้อ การเตรียมอาหารเลีย้งเช้ือ การตรวจนับ
และวิเคราะห์จ านวนจุลินทรีย์ การเก็บรักษาเช้ือจุลินทรีย์ 
รวมทั้งเทคนิคพื้นฐานทางเทคโนโลยีชีวภาพอาหารและ
สิ่งแวดล้อม อาทิ การตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ในตัวอย่าง
อาหารและการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
        Principles of laboratory safety; aseptic 
technique; media preparation; microbial counts 
and determination of microorganisms; preservation 
of microorganisms; fundamental techniques in 
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853-581   การประกอบธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ  3(3-0-6) 
(Entrepreneurship in Biotechnology) 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
ผศ. นางสาวทิพรัตน์  หงภัทรครี ี
ผศ. นางปิยะรัตน์  บุญแสวง 

อาจารย ์ นายอภิชาติ  อู๋ไพจิตร 
รศ. นายอรัญ หันพงศ์กิตติกลู 

อาจารย ์ นายวิริยะ ดวงสุวรรณ 

food and environmental biotechnology as 
determination of microorganisms in food and 
analysis of water quality 
 

853-544 เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ 3(3-0-6) 
(Bioenergy Technology) 
รายวิชาบังคับก่อน: อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 
    ความส าคัญของพลังงาน แหล่งพลังงาน การอนุรักษ์
พลังงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน ชีวมวลและทรัพยากร
ส าหรับการผลิตพลังงานชีวภาพ ประเภทของพลังงานชีวภาพ 
การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในกระบวนการผลิตเอทานอล แก๊ส
มี เทน แก๊สไฮโดรเจน แก๊สโซฮอล์  ไบโอดี เซล ไฟฟ้าและ
เช้ือเพลิงในอุตสาหกรรม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ
พลังงาน สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง กรณีศึกษาและการศึกษาดูงาน 
    Importance of energy; source of energy; energy 
conservation; laws related to energy; biomass and 
resources for bioenergy production; type of bioenergy; 
application of biotechnology for production of 
ethanol, methane, hydrogen, gasohol, biodiesel, 
electricity and fuels in industry; progress in bioenergy 
technology; bioenergy technology related patents; 
case study and factory visit 
 

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

อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
ศ. นางพูนสุข ประเสริฐสรรพ ์
รศ. นางสาวเบญจมาส เชียรศลิป ์
รศ. นายศุภศลิป์ มณรีัตน ์
ผศ. นายอคัรวิทย์ กาญจนโอภาษ 
ผศ. นายอภิชาติ อู๋ไพจิตร 
ผศ. นางสาวทิพรัตน์ หงภัทรครี ี

          ผศ. นางปิยะรัตน ์บุญแสวง 
ผศ. นายอัครวิทย์ กาญจนโอภาษ 

อาจารย ์ นายวิริยะ ดวงสุวรรณ 
อาจารย ์ นางสาววาสนา สโุยธา 
อาจารย ์ นางสาวอัจฉรา ธรรมรตัน ์
อาจารย ์ นายบัญญตัิ เฉิดฉิม้ 
อาจารย ์ นายประวิทย์ คงจันทร ์
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
5.3  ช่วงเวลา  ภาคการศึกษาปกติ 
  

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
5.3  ชวงเวลา  

แบบ  1.1 และ 2.1 ตั้งแต่ ช้ันปีที่  1 ภาคการศึกษาที่  1        
ถึง ช้ันปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2  
แบบ  1.2 ตั้งแต่ช้ันปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ถึง ช้ันปีที่ 4 
ภาคการศึกษาที่ 2 
แบบ  2.2 ตั้งแต่ช้ันปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ถึง ช้ันปีที่ 4 
ภาคการศึกษาที่ 2 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) มีวินัย ตรงต่อเวลา และซื่อสัตย์สุจริต  
2) มีสัมมาคารวะ ให้ เกียรติ  และยอมรับฟั งความ

คิดเห็นของผู้อื่น 
3) เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและ

สังคม รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
4) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  และมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมเพื่อการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ ใช้ พัฒ นาการเรียน รู้ด้าน

คุณธรรม จริยธรรม 
1) ก าหนดให้มี วัฒนธรรมองค์กร เพื่ อปลูกฝังให้

นักศึกษามีระเบียบวินัย เน้นการเข้าช้ันเรียนตรง
เวลาและแต่งกายสุภาพ 

2) มอบหมายให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็น
ผู้น า สมาชิกกลุ่ม ฝึกความรับผิดชอบ 

3) อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ให้
นักศึกษาเคารพกฎระเบียบ มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

4) จดักิจกรรมส่งเสริมการปลกูฝังจิตวิญญาณในการถือ
ประโยชน์สังคมเป็นท่ีตั้ง 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้า
เรียน การส่งงานท่ีได้รับมอบหมาย การแต่งกาย 

2) การแสดงออกของนักศึกษาเมื่อมีการท างานเป็น
กลุ่ม 

3) ความเคารพต่อกฎ ระเบียบ และการรับผิดชอบใน
หน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 

4) การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  
2.2 ความรู้   
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1)   มี ค วาม รู้ ใน ส าขาวิ ช า เทค โน โลยี ชี วภ าพ ทั้ ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็น

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) มีวินัย ตรงต่อเวลา และซื่อสัตย์สุจริต  
2) มีสัมมาคารวะ ให้เกียรติ และยอมรับฟังความ

คิดเห็นของผู้อื่น 
3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและสังคม 

 
 
 
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ ใช้ พัฒนาการเรียน รู้ด้าน

คุณธรรม จริยธรรม 
1)   ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อปลูกฝังให้

นักศึกษามีระเบียบวินัย เน้นการเข้าช้ันเรียนตรง
เวลาและแต่งกายสุภาพ 

2)    มอบหมายให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็น
ผู้น า สมาชิกกลุ่ม ฝึกความรับผิดชอบ 

3)    อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ให้
นักศึกษาเคารพกฎระเบียบ มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

 
 
2.1.3   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม   

จริยธรรม 
1)  ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการ

เข้าเรียน การส่งงานท่ีได้รับมอบหมาย การแต่งกาย 
2) การแสดงออกของนักศึกษาเมื่อมีการท างานเป็น

กลุ่ม 
3) ความเคารพต่อกฎ ระเบียบ และการรับผิดชอบใน

หน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 
2.2 ความรู้   
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) มี ค วาม รู้ ใน ส าขาวิ ช า เทค โน โลยี ชี วภ าพทั้ ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็น
ระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก 
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ระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก 

2) รู้และเข้ าใจหลักการและทฤษฎีพื้ น ฐานด้ าน
เทคโนโลยีชีวภาพและสามารถน าไปประยุกต์ได้ใน
การวางแผนและแก้ปั ญ หาในกิ จกรรมด้ าน
เทคโนโลยีชีวภาพ 

3)   มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

4)   สามารถใช้ความรู้ความสามารถในสาขาวิชา ในการ
ประยุกต์ใช้และแก้ไขปัญหาในงานได้ 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) เน้นการเรียนการสอนที่เป็น active learning ฝึกให้ 

นักศึกษารู้จัดค้นคว้าข้อมูลและแลกเปลี่ยนความรู้ 
2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
3) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอกที่มีความ

เชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ตรง 
4) จัดกิจกรรมดูงานนอกสถานท่ีและน าเสนอแนวทางใน

การแก้ปัญหาของภาคอุตสาหกรรม 
 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาในด้านต่างๆ คือ 

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

2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

1) มีทักษะในการประมวลความคิดอย่างเป็นระบบ 
2) มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ท าความ

เข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศ แนวคิดและ
หลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้
ข้อสรุปท่ีได้ในการแก้ไขปัญหาหรืองานอ่ืนๆ  

3) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการ
แก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู ้ทาง
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ และ
ผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจนั้น 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้าน
ทักษะทางปญัญา 

1) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝึกทักษะการคิด ทั้งใน
ระดับบุคคลและกลุ่ม 

2) จัดกิจกรรมสัมมนาให้นักศึกษาน าเสนอหน้าช้ันเรียน
และเขียนรายงาน 

3) จัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

2) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

3) สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรม 
 
 
 
 
 
 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) เน้นการเรียนการสอนที่เป็น active learning ฝึกให้

นักศึกษารู้จักค้นคว้าข้อมูลและแลกเปลี่ยนความรู้ 
2) จัดกิจกรรมดูงานนอกสถานที่และการเรียนรู้จาก

สถานการณ์จริง 
3) จัดบรรยายพิ เศษโดยวิทยากรภายนอกที่มีความ

เชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ตรง 
 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาในด้านต่างๆ คือ 

1) การสอบข้อเขียน/ปฏิบตัิ/ปากเปลา่ 
2) การเขียนรายงาน/การน าเสนอ 

 
 

2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

1) มีทักษะในการประมวลความคิดอย่างเป็นระบบ 
2) สามารถวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไข

ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพได้อย่างมืออาชีพ 
3) สามารถตั้งโจทย์วิจัยได้ด้วยตัวเองอย่างมีระบบและ

สร้างสรรค์ 
 
 
 
 
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้าน

ทักษะทางปัญญา 
1) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝึกทักษะการคิด ทั้งใน

ระดับบุคคลและกลุ่ม 
2) จัดกิจกรรมสัมมนาให้นักศึกษาน าเสนอหน้าช้ันเรียน

และเขียนรายงาน 
3) จัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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2.3.3   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง

ปัญญา 
1) การสอบข้อเขียน/ปากเปล่า และการเขียนรายงาน/

การน าเสนอ 
2) การเขียนรายงาน/การน าเสนอ 
3) การน าเสนอ 

2.4 ทั กษ ะความสั ม พั นธ์ ระหว่ างบุ คคลและความ
รับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

1) ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบของตน และรับผิดชอบ
ในการกระท าของตน มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับ
มอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม 

2) สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะ
ผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การเข้าใจวัฒนธรรม
ขององค์กร 

2) สอดแทรกเรื่องการมีมนุษยสัมพันธ์ จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เน้นการท างานเป็นกลุ่ม และงานที่
ต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน รู้ด้านทั กษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย/
การน าเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 

2) ประเมินเรื่องความมีมนุษยสัมพันธ์โดยผู้สอนและ
เพื่อนร่วมชั้น  

2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สามารถระบุและน าเทคนิคทางสถิติหรือคณติศาสตรท์ี่
เกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์ แปลความหมาย และ
เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

2) สามารถสื่อสารทั้งการพูดและการเขียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3) สามารถติ ดตามความก้าวหน้ าทางเทคโน โลยี 
นวัตกรรม และสถานการณ์โลกโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

1) การสอบข้อเขียน/ปากเปล่า  
2) การเขียนรายงาน/การน าเสนอ 

 
 

2.4 ทักษะความสัม พันธ์ระหว่างบุคคลและค วาม
รับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ข้อมูลคงเดิม 
 
 
 
 
 
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้าน

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ข้อมูลคงเดิม 
 
 
 
 
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน รู้ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ข้อมูลคงเดิม 

 
 
 

2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1)  สามารถระบุและน าเทคนิคทางสถิตหิรือคณติศาสตรท์ี่
เกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์ แปลความหมาย และ
เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

2)  สามารถสื่อสารทั้งการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3)  สามารถติ ดตามความก้าวหน้ าทางเทคโนโลยี 
นวัตกรรม และสถานการณ์โลกโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้าน

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สอดแทรกเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ในรายวิชา 

2) จัดการเรียนการสอนที่มีการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง 
การเขียน ในระหว่างผู้เรียน ผู้สอนและผู้เกี่ยวข้อง
อื่นๆ 

3) มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้ารวบรวมความรู้
เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และ
สถานการณ์โลกของรายวิชานั้นๆ โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ประเมินจาก 
1) การน าเสนอ/การเขียนรายงาน 
2) การประเมินการน าเสนอโดยผู้สอนและผู้ร่วมเรียน/

การเขียนรายงาน 
3) การน าเสนอ/การเขียนรายงาน  

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อมูลคงเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ
วิ เคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเมินจาก 

         1) การน าเสนอ/การเขียนรายงาน 
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ภาคผนวก ข 
ส่วนที่  1   ตารางสรุปหลักการและเหตุผล  ปรัชญาของหลักสูตร  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 

หลักการและเหตผุล ปรัชญาของหลักสตูร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 เทคโนโลยีชีวภาพมีรากฐานการพัฒนามา
จากการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ โดยเฉพาะใน             
ยุคอุตสาหกรรมที่ใช้จุลินทรีย์เป็นตัวกลางในการผลิต    
ที่เรียกว่าจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม จนท าให้เกิดเป็น
การปฏิวัติทางอุตสาหกรรมชีวภาพอ่ืนๆ ตามมา การ
พัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพให้เกิดประโยชน์กับมนุษย์
สูงสุดจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย และความสามารถใน
การด ารงชีวิตอยู่ของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ ภายใต้สภาวะ
แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งถือเป็นรากฐานส าคัญใน
การค้นหาศักยภาพใหม่ๆ เช่น เป็นแนวทางก่อให้เกิด
อุตสาหกรรมใหม่ สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
ธรรมชาติได้มากขึ้น สามารถควบคุม ให้เกิดการ
ประหยัดพลังงานได้ อ านวยประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมของโลก 
เป็นต้น 

โดยเทคโนโลยีชีวภาพภายในประเทศที่มี
ความส าคัญในการพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ
และสังคม รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แบ่งได้       
3 ด้าน คือ ด้านอาหารและการเกษตร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
กลุ่มอาหารสุขภาพ อาหารที่ เสริมโปรไบโอติกและ       
พรีไบโอติก การปรับปรุงพันธุ์พืช-สัตว์ การพัฒนาวิธี
ตรวจวินิ จฉั ยโรคในสั ตว์  ด้ านการแพทย์  ได้ แก่            
การพัฒนาชุดตรวจโรค การสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ         
ที่ เกี่ยวข้องกับโรคที่ เป็นปัญหาส าคัญของประเทศ       
การวางแผนด้านสาธารณสุขของประเทศ การพัฒนา
วัคซีนต้นแบบส าหรับรักษาโรคเอดส์และภูมิแพ้อันเกิด
จากการแพ้ ไรฝุ่น เป็นต้น และด้านพลั งงานและ
สิ่ งแวดล้อม ได้แก่  การส่ งเสริมให้โรงงานอาหาร
ประเภทต่างๆ ส่งเสริมการบ าบัดน้ าเสียโดยให้มีผล
พลอยได้เป็นแก๊สชีวภาพ เพิ่มการลงทุนระบบการผลิต
แก๊สชีวภาพ การใช้พลังงานชีวภาพ ทั้ งในรูปของ      
เอทานอลและไบโอดีเซล ในด้านสิ่งแวดล้อมมีการ
พัฒนานวัตกรรมหลายด้าน เช่น ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างของ
พลาสติ กย่อยสลายได้  ผลิ ตภัณฑ์ จุ ลินทรีย์ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการบ าบัดของเสีย รวมทั้งการ
ฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรม นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับโมเดล

 หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ เน้น
ให้ผู้เรียนมีการวิจัยเชิง
ลึ ก เพื่ อ พั ฒ น า อ งค์
ความรู้ ใหม่ ท างด้ าน
เทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่ง
น า ไ ป สู่ ก า ร ส ร้ า ง
น วั ต ก ร ร ม  ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศได้อย่างยั่งยืน
พร้อมทั้งสร้างบัณฑิต  
ที่ มี คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ
จริยธรรม 

(1) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มี
ความสามารถในการ
ค้นคว้าวิจัยเพื่ อสรรค์
สร้างองค์ ความรู้ ใหม่
หรือนวัตกรรมทางด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพซึ่ ง
เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนางานสังคมและ
ประเทศ 

(2) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่
ส า ม า ร ถ วิ เค ร า ะ ห์
ปัญหาและเสนอแนว
ทางการแก้ ไขปัญ หา
ท างด้ าน เท ค โน โล ยี 
ชีวภาพได้ 

 (3) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยี 
ชีวภาพที่ มี คุณ ธรรม
และจริยธรรม 

 (4) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่
มีความสามารถท างาน
ร่วมกับผู้ อ่ื น ได้  และ
แสดงออกซึ่งภาวะผู้น า 

(5)  เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่
มีความสามารถในการ
วิ เค ราะ ห์ เชิ งตั ว เล ข
สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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หลักการและเหตผุล ปรัชญาของหลักสตูร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
พัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล Thailand 4.0 ข้อที่ 1  

จากความส าคัญของเทคโนโลยีชี วภาพ
ดั งกล่ าวข้ างต้ น  ท าให้ การศึ กษาวิ จั ยทางด้ าน
เทคโนโลยีชีวภาพจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนและจ าเป็นที่
จะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ในการเพิ่ม
คุณค่าผลผลิตจากการเกษตรและทรัพยากรชีวภาพที่มี
คุณภาพและมีความหลากหลาย การลดต้นทุนโดยการ
น าวัสดุเศษเหลือกลับมาใช้ใหม่ การประหยัดพลังงาน 
การใช้ พลั งงานชี วภาพทดแทน การออกแบบ
กระบวนการแปรรูปที่ มีทิ ศทางที่ ถูกต้อง ชัดเจน 
ยืดหยุ่นท าให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีประโยชน์ 
ตรงกับความต้องการของตลาด มีความคุ้มค่าต่อการ
ผลิต และสามารถน าวัสดุเหลือใช้จากภาคอุตสาหกรรม
มาท าให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนมีวิธีการก าจัดวัสดุ
เหลือใช้ได้อย่างถูกวิธี ก็จะท าให้ลดปัญหามลภาวะที่จะ
เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
อุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ จึงจัดท าหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ
และปรับปรุงให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
สามารถผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ที่มี
ความสามารถในด้านการท างานวิจัยได้มีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้ได้งานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถตีพิมพ์เผยแพร่
ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยหลักสูตรนี้มี
ความแตกต่างจากหลักสูตรอ่ืน คือเน้นงานวิจัยที่น าเอา
ปัญหาจากภาคอุตสาหกรรมที่ส าคัญในภาคใต้มาตั้งเป็น
โจทย์วิจัย เพื่อให้เกิดประโยชน์กับการพัฒนาชุมชนและ
อุตสาหกรรมในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะน าไปสู่
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  
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ส่วนที่  2  ตารางแสดงรายละเอียดความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของหลักสูตรรายวิชา 
และค าอธิบายเพิ่มเติม 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชาท่ีสอดคล้อง ค าอธิบาย
เพ่ิมเติม  รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

(1)  เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มี
ค วาม ส าม ารถ ใน ก าร
ค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์สร้าง
อ งค์ ค ว าม รู้ ให ม่ ห รื อ
น วั ต ก ร ร ม ท า ง ด้ า น
เทคโนโลยีชีวภาพซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนา
งานสังคมและประเทศ 

 

853-524 
853-525 
853-621 
853-691 
853-696 
853-697 
853-698 
853-699 
853-936 
853-948 
853-972 

พื้นฐานเทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ  
เทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ  
เทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง 
หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ  
สัมมนา 1 
สัมมนา 2 
สัมมนา 3 
สัมมนา 4 
วิทยานิพนธ ์
วิทยานิพนธ ์
วิทยานิพนธ ์

1(0-3-0) 
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) 

 

(2)  เพื่ อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่
สามารถวิเคราะห์ปัญหา
และเสนอแนวทางการ
แก้ ไขปั ญ ห าท างด้ าน
เทคโนโลยีชีวภาพได้ 

  853-521 
853-524 
853-525 
853-581 
853-611 
853-621 
853-691 
853-696 
853-697 
853-698 
853-699 
853-936 
853-948 
853-972 

เทคโนโลยีชีวภาพ 
พื้นฐานเทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ  
เทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
การประกอบการธุรกิจเทคโนโลยชีีวภาพ 
เครื่องมือไซเบอร์ในการท าวิจยั 
เทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง 
หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ  
สัมมนา 1 
สัมมนา 2 
สัมมนา 3 
สัมมนา 4 
วิทยานิพนธ ์
วิทยานิพนธ ์
วิทยานิพนธ ์

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

 

(3 )  เพื่ อ ผ ลิ ต ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
ส า ข า วิ ช า เท ค โน โล ยี 
ชีวภาพที่มีคุณธรรมและ
จริยธรรม 

 

853-521 
853-524 
853-525 
853-621 
853-691 
853-696 
853-697 
853-698 
853-699 
853-936 
853-948 
853-972 

เทคโนโลยีชีวภาพ 
พื้นฐานเทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ  
เทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
เทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง 
หัวข้อพิเศษทาเทคโนโลยีชีวภาพ  
สัมมนา 1 
สัมมนา 2 
สัมมนา 3 
สัมมนา 4 
วิทยานิพนธ ์
วิทยานิพนธ ์
วิทยานิพนธ ์

4(4-0-8) 
1(0-3-0) 
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  รายวิชาท่ีสอดคล้อง  ค าอธิบาย

เพ่ิมเติม  รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
(4) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความ 

สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
และแสดงออกซึ่งภาวะผู้น า 

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

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

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) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความ 
สามารถในการวิ เคราะห์ เชิง
ตั ว เล ข สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

853-524 
853-525 
853-611 
853-621 
853-691 
853-696 
853-697 
853-698 
853-699 
853-936 
853-948 
853-972 

พื้นฐานเทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ  
เทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ  
เครื่องมือไซเบอร์ในการท าวิจัย 
เทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง 
หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ  
สัมมนา 1 
สัมมนา 2 
สัมมนา 3 
สัมมนา 4 
วิทยานิพนธ ์
วิทยานิพนธ ์
วิทยานิพนธ ์

1(0-3-0) 
3(1-6-2) 
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) 
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ภาคผนวก  ค 
ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิกับการด าเนินการของ 

ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

ประเด็น ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ  
ค าชี้แจงและการ

ด าเนินการ 
1.  ข้อมูลทั่วไป 
- ช่ือหลักสูตร ปริญญา 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สถานการณ์ภายนอก
หรือการพัฒนาท่ีจ าเป็น
และผลกระทบ 

 
 
 
 
 
- กลุ่มวิชา/รายวิชา

หลักสตูรอื่นที่เปิดสอน 

 
- ข้อ 5.4 ควรเพิ่มความร่วมมือกับสถาบันอื่น และเพิ่มการให้
ปริญญาใน 5.5 ได้  
 

- ข้อ 8. ควรตัดข้อความใน 1) อาจารย์ในมหาวิทยาลัย ออก 
และให้พิจารณาการเขียน ข้อ 8. อาชีพที่สามารถประกอบได้
หลังส าเร็จการศึกษา 3) นักออกแบบ/นักวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเศษ
เหลือโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร 
 

- แก้ไขข้อ 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ควร
ระบุให้ชัดเจนว่าในปัจจุบันการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
พึ่ งพาอุตสาหกรรมใด เกิดปัญหาใด และท าไมต้องเป็น
เทคโนโลยีชีวภาพ  
 

- ข้อ  12.1 การพัฒนาหลักสูตรควรเขียน ให้ เห็นภาพว่า   
หลักสูตรฯ ของคณะฯ จะพัฒนาอย่างไร มีอัตลักษณ์อย่างไร 
บัณฑิตพึงประสงค์ที่ผลิตขึ้นจะเข้ามามีบทบาทในสังคมอย่างไร 
 

- มี ข้อ เสนอแนะให้ เพิ่ ม  ข้อ  13 “และอาจารย์ที่ ปรึกษา
วิทยานิพนธ์” 

 
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
(หน้าท่ี 2) 
 

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
(หน้าท่ี 2) 
 
 
 
 

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
(หน้าท่ี 4) 
 
 
 

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
(หน้าท่ี 5) 
 
 

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
(หน้าท่ี 5) 

1.  ข้อมูลเฉพาะหลักสูตร 
- ปรัชญา ความส าคัญ

วัตถุประสงค์ของ
หลักสตูร 

 
 

 
- แก้ไขการเขียนในข้อ 1.2  ความส าคัญ 
 
 

- วัตถุประสงค์ ข้อที่ 3 ควรตัดค าว่า “อยู่ในประเทศ” เพราะ
ดษุฎีบัณฑิตที่จบอาจไปท างานในอาเซียนหรือประเทศอื่นๆ 

 
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
(หน้าท่ี 6) 
 

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
(หน้าท่ี 7) 

2. ระบบการจัดการศึกษา 
การด าเนิน การและ
โครงสร้างของ
หลักสูตร 

- วัน-เวลาในการ
ด าเนินการเรียนการ
สอน 
 

- คุณสมบัตผิู้เข้ารบั
การศึกษา 

 
 
 
 
วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน ไม่ต้องระบุเวลา   
 
 
 

- คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา แบบ 1 ข้อ 1 “ได้รับเกียรตินิยม” 
เพราะจบปริญญาโท หรืออาจจะระบุเฉพาะในระดับปริญญาตรี 
“ได้รับเกียรตินิยม อันดับ 1” เพราะจะไม่ต่างจากคุณสมบัติ
แบบ 2 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาข า
เทคโนโลยีชีวภาพ 

 
 
 
 

ข้อมูลยังคงเดิม เนื่องจาก
หลักสูตรมีการจัดการเรียน
การสอนในเวลาราชการจึง
ควรระบุช่วงเวลาไว้ 
 

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
 (หน้าท่ี 9-10) 
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ประเด็น ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ  
ค าชี้แจงและการ

ด าเนินการ 
- เกี่ยวกับปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า ควรได้รับการแก้ไขแล้ว
ตั้งแต่การเรียนขั้นปริญญาโท หากยังติดปัญหาเดิมอีกควร
แนะน าให้นักศึกษาพัฒนาตนเองจนพร้อมที่จะศึกษาต่อ  

เนื่องจากนักศึกษาที่รับเข้า
จบปริญ ญ าโทต่ างสาขา 
ห ลั ก สู ต ร ก า ห น ด ใ ห้
นั ก ศึ ก ษ า ล ง เรี ย น วิ ช า
เทคโนโลยีชีวภาพและวิชา
อื่น โดยไม่นับหน่วยกิต 

- โครงสร้างของหลักสูตร - โครงสร้างของหลักสูตรมีความเหมาะสม 
- มีข้อเสนอแนะให้มีการสอดแทรกความรู้ในการพัฒนาด้าน
นวัตกรรมในวิชาหัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

 
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
(หน้าท่ี 29) 

-   รายวิชา - รายวิชาบังคับในแต่ละกลุ่มวิชา หมวดวิชาเลือก เสนอให้เพิ่ม 
“อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์” 
 

- 853-541 “การใช้ประโยชน์และการบ าบัดวัสดุ เศษเหลือ” 
เสนอให้ปรับเป็น “การใช้ประโยชน์และการบ าบัดวัสดุเหลือใช้” 
 

 
- มีจุดเด่น คือ มีรายวิชาให้เลือกเรียนมากและหลากหลาย ควรมี
รายวิชาที่แสดงความลุ่มลึกของวิชาที่ต่างจากรายวิชาระดับ      
ป. โท แนะน าให้เน้นรายวิชา Scale up, Reactor design 

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
(หน้าท่ี 13, 15, 16) 
 

ข้อมูลยังคงเดิม เนื่องจาก
เป็ น ศั พ ท์ เฉ พ าะที่ ใ ช้ ใน
สาขาวิชา 

 

หลักสูตรได้ก าหนดรายวิชา
บังคับ 853-621 และ 853-
691 รวมทั้งวิชาเลือกรหัส 
853-6XX และ 854-6XX 

-   ค าอธิบายรายวิชา 
 
 
 

- 850-584 เทคโนโลยีการแปรรูปพืชน้ า “จ าแนก ควรใช้ 
classification”/ “identification” ภาษาไทยควรใช้  “การ
เทียบเคียงหรือพิสูจน์เอกลักษณ์” และ “Seaweed” ภาษาไทย
ควรใช้ “สาหร่ายทะเล” 
 

853-521 เนื้อหาวิชามากและกว้าง ตั้งแต่พื้นฐานจนเฉพาะ
หัวข้อท่ีสามารถจดัเป็นวิชาเรียนได้เป็นวิชาๆ ควรปรับให้มี
เนื้อหาเหมาะสมส าหรับปริญญาเอกมากขึ้น  
 
 
 
 
 

- 853-523 เมตาบอลิซึมของเซลล์ “กระบวนการส่งถ่าย
อิเลคตรอน” เสนอให้เพิ่ม “กระบวนการส่งถ่ายอิเลคตรอนและ
การสร้างพลังงาน” (oxidative phosphorylation /Energy 
Production) 
 

- 853-524 พื้นฐานเทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ เสนอให้
ตัด “การศึกษาลักษณะรูปร่างและการจัดเรียงตัวของจุลินทรีย์” 
เพื่อให้สอดคล้องกับภาษาอังกฤษ 
 
 
 

เนื่องจากเป็นรายวิชานอก
หลักสูตร ได้ด าเนินการแจ้ง
หลักสูตรที่ เกี่ยวข้อง โดย
ยืนยันใช้ค าอธิบายเดิม 
 

เป็นวิชาที่นักศึกษาได้เรียนรู้
พื้ น ฐ าน ท าง เท ค โน โล ยี 
ชีวภาพอย่างครอบคลุม ซึ่ง
หั วข้ อ ใน เชิ งลึ กจะอยู่ ใน
เนื้ อหาของรายวิชาอื่นๆ 
และสอดคล้องกับหั วข้อ
วิทยานิพนธ์ 
 

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
(หน้าท่ี 20-21) 
 
 
 

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
(หน้าท่ี 21) 
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ประเด็น ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ  
ค าชี้แจงและการ

ด าเนินการ 
- 853-525 เทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ “หลักการการ
จ าแนกเช้ือท่ีคัดเลือกได้ด้วยวิธีทางชีวโมเลกุล” เสนอให้ปรับเปน็ 
“หลักการการระบุเช้ือท่ีคัดเลือกได้ด้วยวิธีทางชีวโมเลกุล” 
 

- ข้อเสนอแนะ วิชา 853-525 วิชานี้มีทั้งบรรยายและปฏิบัติการ 
การเขียนค าอธิบายวิชาท าให้ไม่แน่ใจว่าเน้นอะไร เทคนิคการ
วิเคราะห์ หรือการเขียนโครงงาน  
 

- 853-532 เทคโนโลยีของยีสต์ เสนอให้ตัด is required 
 
 

- 853-541 การใช้ประโยชน์และการบ าบัดวัสดุเศษเหลือจาก
อุตสาหกรรมเกษตร “วัสดุเศษเหลือ” เสนอให้แก้ไขเป็น “วัสดุ
เหลือใช้”  
 

- 8 5 3 -5 4 2  เท ค โน โล ยี ชี ว ภ า พ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ขั้ น สู ง 
“biodeterioration” ยังไม่มีความหมายเป็นภาษาไทย 
 

- 853-594 หัวข้อเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
เสนอให้เพิ่ม “ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ” 
 

- 853-936/853-948/853-972 วิทยานิพนธ์ ให้เพิ่ม “เขียนโดย
ใช้ภาษาอังกฤษ” 
 

- ควรเพิ่มรายวิชาเรียน/แทรกเนื้อหาด้านการตลาด ต้นทุน 
เศรษฐศาสตร์ การจัดการ 

ข้อมูลยังคงเดิม เนื่องจาก
เป็นศัพท์เฉพาะที่ใช้ใน
สาขาวิชา 
 

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
(หน้าท่ี 21) 

 
 

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
(หน้าท่ี 22) 
 

ข้อมูลยังคงเดิม เนื่องจาก
เป็ น ศั พ ท์ เฉ พ าะที่ ใ ช้ ใน
สาขาวิชา 
 

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
(หน้าท่ี 23) 
 

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
(หน้าท่ี 27) 
 

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
(หน้าท่ี 30) 
 

หลักสูตรได้ก าหนดรายวิชา
เลือกที่ เกี่ยวข้องดังกล่าว 
เช่น  857 -532 , 853-521, 
853-561, 853-581, 854-
511 

- อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
 
 
 
 

- ข้อก าหนดเกี่ยวกับการ
ท าโครงงานหรืองาน 
วิจัยช่วงเวลา 

 
 
 
 
 
 
 

- อาจารย์ทั้งภาควิชามีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 
สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ โดยไม่ต้องแยกหลักสูตร
ปกติและนานาชาติ เป็น 5 + 5 เนื่องจากมีการจัดการเรียนการ
สอนร่วมกัน 
 

- ผลงานทางวิชาการที่น าเสนอควรเป็นผลงานในรอบ 5 ปีท่ีผ่าน
มา 
 

-  ข้อ 5.3 ควรระบุช่วงเวลา 
 

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
(หน้าท่ี 34-35) 

 
 
 

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
(ภาคผนวก ง) 
 

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
(หน้าท่ี 36) โดยในทาง
ปฏิบัตินักศึกษาต้องท างาน
วิจัยทั้งปีการศึกษา 
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ประเด็น ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ  
ค าชี้แจงและการ

ด าเนินการ 
3. ผลการเรียนรู้กลยุทธ์

การสอนและการ
ประเมินผล 

-  การพัฒนาผลการ
เรียนรู ้

 
 
 
- ข้อ 2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อ 2) “สามารถสื่อสารทั้งการพูดและ
การเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ” เสนอให้แก้ไขเป็น “สามารถ
สื่ อสารทั้ งการพู ดและการเขียนภาษาอั งกฤษได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ” 

 
 

 
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
(หน้าท่ี 39) 

 
 

 
4. การประกันคุณภาพ

หลักสูตร 
- การรับนักศึกษา 
 
 
 

 

 
 
- เสนอให้ก าหนดกระบวนการรับนักศึกษาหรือวิธีการคัดเลือก
นักศึกษาอย่างชัดเจน เช่น การสอบข้อเขียน หรือสอบสัมภาษณ์
เพื่อได้นักศึกษาตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

-  หลักสูตรปรับปรุงควรเน้นมาตรฐานวิชาชีพ  

 
 

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
(หน้าท่ี 51) 

 
 

หลักสตูรยังไม่มมีาตรฐาน
วิชาชีพ (มคอ.1) 
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ภาคผนวก  ง 
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(1) ชื่อ   นางพูนสุข ประเสริฐสรรพ์    
ต าแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์ 
วุฒิการศึกษา  วท.บ. (วิทยาศาสตร์การอาหาร), ม.เกษตรศาสตร์, 2520 

M.Sc.St. (Biotechnology), U. of Queensland, Australia, 2524 
      Ph.D. (Biotechnology), U. of Queensland, Australia, 2530 
 

 1. ภาระงานสอน 
  1.1  ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
   ระดับปริญญาตรี 

  รายวิชา หน่วยกิต 
850-403 GENERAL AGRO-INDUSTRY  3(2-3-4) 
850-496 SEMINAR  1(0-2-1) 
850-498 SENIOR PROJECT 2(0-6-0) 
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) 

    
   ระดับบัณฑิตศึกษา 

  รายวิชา หน่วยกิต 
853-521 BIOTECHNOLOGY 4(4-0-8) 
853-541 WASTE UTILIZATION AND TREATMENT IN AGRO-INDUSTRY 3(3-0-6) 
853-542 ADVANCED ENVIRONMENTAL BIOTECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-581 BIOTECHNOLOGY ENTREPRENEURSHIP 3(3-0-6) 
853-594 SELECTED TOPICS IN BIOTECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-596 SEMINAR I 1(0-2-1) 
853-597 SEMINAR II 1(0-2-1) 
853-691 SPECIAL TOPICS IN BIOTECHNOLOGY  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) 
853-818 THESIS 18(0-54-0) 
853-836 THESIS 36(0-108-0) 
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) 
853-541 WASTE UTILIZATION AND TREATMENT IN AGRO-INDUSTRY 3(3-0-6) 
853-542 ADVANCED ENVIRONMENTAL BIOTECHNOLOGY 3(3-0-6) 
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  รายวิชา หน่วยกิต 
853-581 BIOTECHNOLOGY ENTREPRENEURSHIP 3(3-0-6) 
853-594 SELECTED TOPICS IN BIOTECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-691 SPECIAL TOPICS IN BIOTECHNOLOGY  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 (ย้อนหลัง 5 ปี) 

Chookaew, T. , O-Thong, S.  and Prasertsan, P.  2012.  Fermentative production of hydrogen 
and soluble metabolites from crude glycerol of biodiesel plant by the newly isolated 
thermotolerant Klebsiella pneumoniae TR17. Int. J Hydrogen Energy. 37: 13314-13322. 

Yossan, S. , O-Thong, S.  and Prasertsan, P.  2012.  Effect of initial pH, nutrients and 
temperature on hydrogen production from palm oil mill effluent using thermotolerant 
consortia and corresponding microbial communities. Int. J Hydrogen Energy. 37: 13806-
13814. 

Noparat, P. , Prasertsan P.  and O-Thong S.  2012.  Potential for using enriched cultures and 
thermotolerant bacterial isolates for production of biohydrogen from oil palm sap and 
microbial community analysis. Int. J Hydrogen Energy. 37: 16412-16420. 

Petlamul, W.  and Prasertsan, P.  2012.  Evaluation of of Metarhiziumanisopliae and 
strains Beauveriabassiana against Spodopteralitura on the basis of their virulence, 
germination rate, conidia production, radial growth and enzyme activity. Mycobiology. 
40(2) :111-116.Sangkharak, K. and Prasertsan, P. 2012. Screening and identification of 
polyhydroxy-alkanoates producing bacteria and biochemical characterization of their 
possible application. J. Gen. Appl. Microbiol. 58(3): 173-182. 

Riansa-ngawong, W. , Suwansa-ard, M. and Prasertsan, P. 2012. Application of palm pressed 
fiber as a carrier for ethanol production byCandidashehatae TISTR5843.  Electronic J. 
Biotechnology. (http://www.ejbiotechnology.info, DOI :10.2225/vol 15-issue6-fulltext-1) 

Mamimin, C. , Thongdumyu, P. , Hniman, A. , Prasertsan, P. , Imai, T.  and O-Thong, S.  2012. 
Simultaneous thermophilic hydrogen production and phenol removal from palm oil 
mill effluent by Thermoanaerobacterium-rich sludge. Int. J Hydrogen Energy 

Yossan, S., Xiao, L., Prasertsan, P. and He, Z. 2013. Hydrogen production in microbial electrolysis 
cells: Choice of catholyte. Int. J Hydrogen Energy. 38: 9619-9624. 

http://www.ejbiotechnology.info/
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Chookaew, T., Prasertsan, P. and Ren, Z.J.  2013. Two-stage conversion of crude glycerol to 
energy using dark fermentation linked with microbial fuel cell or microbial electrolysis 
cell. New Biotechnology. 31(2): 179-184. 

Seengenyoung, J., Prasertsan, P. and O-Thong, S. 2013. Biohydrogen production from palm 
oil mill effluent pretreated by chemical methods using Thermoanaerobacterium-rich 
sludge. Iranica Journal of Energy & Environment 4 (4): 312-319. 

Boukaew, S.  and Prasertsan, P.  2013.  Factors affecting antifungal activity of Streptomyces 
philanthi RM-1-138 against Rhizoctoniasolani.  World J MicrobiolBiotechnol.  DOI 
10.1007/s11274-013-1424-z. 

Boukaew, S. , Plubrukam, A.  and Prasertsan, P.  2013.  Effect of volatile substances 
from Streptomyces philanthi RM-1-138 on growth ofRhizoctoniasolani on rice leaf. 
BioControl. DOI 10.1007/s10526-013-9510-6. 

Boukaew, S., Klinmanee, C. and Prasertsan, P. 2013. Potential for the integration of biological 
and chemical control of sheath blight disease caused by Rhizoctoniasolani on rice. 
World J MicrobiolBiotechnol. DOI 10.1007/s11274-013-1353-x. 

Sattayasamitsathit, S.  and Prasertsan, P.  2013.  Improvement of 5-aminolevulinic acid 
production by Rubrivivaxbenzoatilyticus PS-5 with self-flocculation by co-fermentation of 
precursors and volatile fatty acids under pH-controlled condition. AnnalMicrobiol. DOI 
10.1007/s13213-013-0637-6. 

Sattayasamitsathit, S.  and Prasertsan, P.  2013.  Characterization of a newly 
isolated Rubrivivaxbenzoatilyticus PS-5 with self-flocculation property and optimization 
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  (2) ชื่อ   นางสาวเบญจมาส เชียรศิลป์ 
   ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
   วุฒิการศึกษา  B.Eng. (Chemical Engineering), Tohoku U., Japan, 2540 

M.Eng. (Biotechnology), Osaka U., Japan, 2542 
D.Eng. (Biotechnology), Osaka U., Japan, 2546 

 
   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) 
854-213 PROCESSING ENGINEERING 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) 
853-535 ADVANCED FERMENTATION TECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-551 ALGAL TECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-572 METABOLIC ENGINEERING 3(3-0-6) 
853-594 SELECTED TOPICS IN 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  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) 
854-511 ADVANCED BIOPROCESS ENGINEERING 3(3-0-6) 
854-531 BIOREACTOR DESIGN 3(3-0-6) 
854-541 MEASUREMENT AND PROCESS CONTROL IN FOOD AND 

BIOLOGICAL SYSTEM 
3(3-0-6) 

854-651 BIOPROCESS MODELING AND CONTROL 3(3-0-6) 
854-551 MODELING AND SIMULATION IN BIOLOGICAL SYSTEM 3(3-0-6) 
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  1.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้  
  รายวิชา หน่วยกิต 

853-521 BIOTECHNOLOGY 4(4-0-8) 
853-534 ENZYME TECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-535 ADVANCED FERMENTATION TECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-544 BIOENERGY TECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-551 ALGAL TECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-572 METABOLIC ENGINEERING 3(3-0-6) 
853-594 SELECTED TOPICS IN BIOTECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-691 SPECIAL TOPICS IN BIOTECHNOLOGY  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) 
854-511 ADVANCED BIOPROCESS ENGINEERING 3(3-0-6) 
854-531 BIOREACTOR DESIGN 3(3-0-6) 
854-541 MEASUREMENT AND PROCESS CONTROL IN FOOD AND 

BIOLOGICAL SYSTEM 
3(3-0-6) 

854-551 MODELING AND SIMULATION IN BIOLOGICAL SYSTEM 3(3-0-6) 
854-651 BIOPROCESS MODELING AND CONTROL 3(3-0-6) 

 
2. ผลงานทางวิชาการ  การค้นคว้าวิจัย หรือการแต่งต ารา (ย้อนหลัง 5 ปี) 

2.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
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(IF=4.75) 
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47(4): 793-800. (IF=1.223) 
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encapsulation of oleaginous yeast Trichosporonoidesspathulata with microalgae 
in alginate gel beads. Appl. Biochem. Biotechnol. 173(2): 522-534 (IF=1.893)  

Loyarkat, S. , Cheirsilp, B.  and Umsakul, K.  (2013)  Decanter cake waste as a renewable 
substrate for biobutanol production by Clostridium beijerinckii . Process Biochem. 
48(12): 1933-1941. (IF=2.414) 

Loyarkat, S., Cheirsilp, B. and Umsakul, K. (2013) Direct conversion of sugars and organic 
acids to biobutanol by non-growing cells of Clostridiumspp.  incubated in a 
nitrogen-free medium. Appl. Biochem. Biotechnol. 171(7): 1726-1738. (IF=1.893) 
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biobutanol production by Clostridiumspp.  Bioresour.  Technol.  146:  200-207. 
(IF=4.75) 

Louhasakul, Y. and Cheirsilp, B. (2013) Industrial wastes as a promising renewable source 
for production of microbial lipid and direct transesterification of the lipid into 
biodiesel. Bioresour. Technol. 142: 329-337 (IF=4.75) 

Charoenphun, N. , Cheirsilp, B. , Sirinupong, N. , Youravong, W.  ( 2013)  Calcium-binding 
peptides derived from tilapia ( Oreochromisniloticus)  protein hydrolysate.  Eur. 
Food Res. Technol. 236(1): 57-63 (IF=1.436) 

Charoenphun, N. , Youravong, W.  and Cheirsilp, B.  ( 2013)  Determination of reaction 
kinetics of hydrolysis of tilapia (Oreochromisniloticus)  protein for manipulating 
production of bioactive peptides with antioxidant activity, angiotensin -I-
converting enzyme inhibitory activity and Ca-binding properties. Int. J. Food Sci. 
Technol. 48(2): 419-428. (IF=1.24) 

Louhasakul, Y.  and Cheirsilp, B.  ( 2013)  Industrial wastes utilization for low cost 
production of raw material oil through microbial fermentation .  Appl.  Biochem. 
Biotechnol. 169(1): 110-122.  (IF=1.893) 

Kitcha, S.  and Cheirsilp, B.  ( 2013)  Enhancing lipid production from crude glycerol by 
newly isolated oleaginous yeasts: Strain selection, process optimization and fed-
batch strategy. Bioener. Res. 6(1): 300-310. (IF=4.25) 

Tran, H.T.M. , Cheirsilp, B. , Hodgson, B.  and Umsakul, K.  (2013)  Biobutanol production 
from cassava starch by a co-culture of Clostridium butylicum and Bacillus 
subtilis: Effect of batch and fed-batch fermentation with pH-control and in situ 
product recovery. J. Biobased Mater. Bio. 7:1-7 (IF=1.037)  

Yeesang, C.  and Cheirsilp, B.  ( 2014)  Low-cost production of green microalga 
Botryococcusbraunii biomass with high lipid content through mixotrophic and 
photoautotrophic cultivation.  Appl.  Biochem.  Biotechnol.  174( 1) :  116-129 
(IF=1.687)  

Tongprawhan, W., Srinuanpan, S. and Cheirsilp, B. (2014) Biocapture of CO2 from biogas 
by oleaginous microalgae for improving methane content and simultaneously 
producing lipid. Bioresour. Technol. 170: 90-99 (IF=5.039) 

Kitcha, S. and Cheirsilp, B. (2014) Bioconversion of lignocellulosic palm byproducts into 
enzymes and lipid by newly isolated oleaginous fungi .  Biochem. Eng. J. 88: 1-6 
(IF=2.579)  

Cheirsilp, B. , Mandik, Y. I. and Prasertsan, P. (2015) Evaluation of optimal conditions for 
cultivation of marine Chlorellasp.  as potential sources of lipids, exopolymeric 
substances and pigments. Aquacult. Int. (Article in press) 

Tampitak, S., Louhasakul, Y., Cheirsilp, B. and Prasertsan, P. (2015) Lipid production from 
hemicellulose and holocellulose hydrolysate of palm empty fruit bunches by 
newly isolated oleaginous yeasts. Appl. Biochem. Biotechnol. 176(6): 1801-1814 
(IF=1.687) 
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Loyarkat, S. , Cheirsilp, B.  and Prasertsan, P.  ( 2015)  Two-stage repeated-batch 
fermentation of immobilized Clostridium beijerinckii on oil palm fronds for 
solvents production. Process Biochem. 50: 1167-1176 (IF=2.516). 

Mandik, Y.  I. , Cheirsilp, B. , Boonsawang, P.  and Prasertsan, P.  (2015)  Optimization of 
flocculation efficiency of lipid-rich marine Chlorellasp. biomass and evaluation of 
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(IF=5.039)   

Cheirsilp, B. and Kitcha, S. (2015) Solid state fermentation by cellulolytic oleaginous fungi 
for direct conversion of lignocellulosic biomass into lipids :  Fed-batch and 
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 (3) ชื่อ   นายศุภศิลป์ มณีรัตน์ 
   ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 

วุฒิการศึกษา  วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ), ม.เกษตรศาสตร์, 2536 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ), ม.สงขลานครินทร์, 2541 
Ph.D. (Agriculture), Okayama U., Japan, 2548 

 
 1. ภาระงานสอน 

  1.1  ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
   ระดับปริญญาตรี 

 รายวิชา หน่วยกิต 
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) 
853-525 RESEARCH TECHNIQUES IN BIOTECHNOLOGY 3(1-6-2) 
853-531 TRADITIONAL FERMENTED FOODS 3(3-0-6) 
853-543 BIODEGRADATION AND BIOREMEDIATION 3(3-0-6) 
853-552 ADVANCED MARINE BIOTECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-594 SELECTED TOPICS IN BIOTECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-596 SEMINAR I 1(0-2-1) 
853-597 SEMINAR II 1(0-2-1) 
853-691 SPECIAL TOPICS IN BIOTECHNOLOGY  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) 
853-818 THESIS 18(0-54-0) 
853-836 THESIS 36(0-108-0) 
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) 
853-525 RESEARCH TECHNIQUES IN BIOTECHNOLOGY 3(1-6-2) 
853-531 TRADITIONAL FERMENTED FOODS 3(3-0-6) 
853-543 BIODEGRADATION AND BIOREMEDIATION 3(3-0-6) 
853-552 ADVANCED MARINE BIOTECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-594 SELECTED TOPICS IN BIOTECHNOLOGY 3(3-0-6) 
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 รายวิชา หน่วยกิต 
853-691 SPECIAL TOPICS IN BIOTECHNOLOGY  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) 
853-818 THESIS 18(0-54-0) 
853-836 THESIS 36(0-108-0) 
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 (ย้อนหลัง 5 ปี) 
2.1  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
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35(1): 166-177.  

Saimmai, A. , Kaewrueng, J.  and Maneerat, S. 2012.  Used lubricating oil degradation and 
biosurfactant production by SC-9 consortia obtained from oil contaminated soil.  Ann. 
Microbiol. 62(4): 1757-1767.  

Musikasang, H., Sohsomboon, N., Tani, A. And Maneerat, S. 2012. Bacteriocin producing lactic 
acid bacteria as probiotic potential from Thai indigenous chicken.  Czech J.  Anim. Sci. 
57(3): 137-149.  

Saimmai, A. , Sobhon, V.  and Maneerat, S.  2012.  Mangrove sediment, a new source of 
potential biosurfactant producing bacteria. Ann. Microbiol. 62(4): 1669-1679.  

Saelim, K. , Sohsomboon, N. , Kaewsuwan,S.  and Maneerat, S. 2012.  Probiotic properties of 
Enterococcus faecium CE5-1 producing a bacteriocin-like substance and antagonistic 
effect against antibiotic-resistant enterococci in vitro.  Czech J. Anim. Sci. 57(11): 529-
539.  

Saimmai, A. , Rukadee, O. , Sobhon, V.  and Maneerat, S.  2012.  Biosurfactant production by 
Bacillus subtilis TD4 and Pseudomonas aeruginosa SU7 grown on crude glycerol 
obtained from biodiesel production plant as sole carbon source. J. Sci. Ind. Res. 71(6): 
396-406.  

Saimmai, A. , Rukadee, O. , Onlamool, T. , Sobhon, V.  and Maneerat, S.  2012.  Isolation and 
functional characterization of a biosurfactant produced by a new and promising of 
Oleomonassagaranensis AT18. World J.Microbiol. Biotechnol. 28(10): 2973-2986.  

Saimmai, A., Rukadee, O., Onlamool, T., Sobhon, V. and Maneerat, S. 2012.Characterization 
and phylogenetic analysis of microbial surface active compounds-producing bacteria. 
Appl. Biochem. Biotechnol. 168(5): 1003-1018. 

Saimmai, A. , Onlamool, T. , Sobhon, V.  and Maneerat, S.  2013.  An efficient biosurfactant-
producing bacterium SelenomonasruminantiumCT2, isolated from mangrove sediment 
in south of Thailand. World J. Microbiol. Biotechnol. 29(1): 87-102.  
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Saimmai, A. and Maneerat, S. 2012. Phylogenetic analysis of biosurfactant-producing bacteria 
isolated from palm oil industry and evaluation for biosurfactants production using low-
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pp. 301. 
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 (4)  ชื่อ   นายอภิชาติ อู๋ไพจิตร 
   ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

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

 
 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) 
853-421 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-471 MOLECULAR BIOTECHNOLOGY 3(3-0-6) 
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 FUNDAMENTAL RESEARCH TECHNIQUES IN BIOTECHNOLOGY 1(0-3-0) 
853-525 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) 
853-594 SELECTED TOPICS IN BIOTECHNOLOGY 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) 
853-691 SPECIAL TOPICS IN BIOTECHNOLOGY 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) 
853-818 THESIS 18(0-54-0) 
853-836 THESIS 36(0-108-0) 
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 FUNDAMENTAL RESEARCH TECHNIQUES IN BIOTECHNOLOGY 1(0-3-0) 
853-525 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) 
853-594 SELECTED TOPICS IN BIOTECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-621 ADVANCED RESEARCH TECHNIQUES IN BIOTECHNOLOGY 2(1-3-2) 
853-691 SPECIAL TOPICS IN BIOTECHNOLOGY  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 (ย้อนหลัง 5 ปี) 
2.1 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม  

Suwansri, J., Upaichit, A. and H-Kittikun, A. 2012. Expression purification and partial 
characterization of lipase cloned from Bacillus thermoamylovorans BHK52.               
The 23rd Annual Meeting of the Thai Society of Biotechnology ‘‘TSB 2011: Systems 
Biotechnology: Quality & Success’’, 1-2 February 2012, Mahidol University, Bangkok 
province, Thailand. (Poster presentation) 

Fibriana, F., Upaichit, A. and Hongpattarakere, T. 2013. Optimization of bioprocess variables 
for fungal lipase production using statistical experimental design: a mini review.        
The 2nd ASEAN Academic Society International Conference (AASIC 2013), 4-5 November 
2013, Bangkok province, Thailand. (Oral presentation) 

Upaichit, A., Ninpetch, S. and Chor-Kularb, A. 2016. Encapsulation of probiotic Lactobacillus 
plantarum SKI19 and evaluation of the gastrointestinal transit tolerance. The 
54th Kasetsart University Annual Conference, 2-5 February 2016, Bangkok province, 
Thailand. (Poster presentation) 

 
 2.2  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

Fibriana, F. and Upaichit, A. 2015. Proteases from latex of Euphorbia spp. and Its application 
on milk clot formation. Biosaintifika. 7(2): 92-99. 

Choojit, S., Bornscheuer, U.T., Upaichit, A. and H-Kittikun, A. 2016. Efficient 
phosphatidylserine synthesis by a phospholipase D from Streptomyces sp. SC734 
isolated from soil-contaminated palm oil. Eur. J. Lipid Sci. Technol. 118: 803-813. 
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 (5) ชื่อ   นางสาวทิพรัตน์  หงภัทรคีรี 
   ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  วุฒิการศึกษา  วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร), ม.สงขลานครินทร์, 2527 

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

  
 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 หน่วยกิต 
853-521 BIOTECHNOLOGY 4(4-0-8) 
853-523 CELL METABOLISM 3(3-0-6) 
853-531 TRADITIONAL FERMENTED FOODS 3(3-0-6) 
853-561 FOOD BIOTECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-562 ADVANCED FOOD MICROBIOLOGY 3(3-0-6) 
853-594 SELECTED TOPICS IN 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) 
853-661 BIOACTIVE COMPOUNDS IN FOODS 3(3-0-6) 
853-662 ADVANCED MICROBIOLOGY OF FOOD-BORNE PATHOGENS 3(3-0-6) 
853-663 MICROBIAL METABOLISM IN FOODS 3(3-0-6) 
853-664 FOOD TOXICOLOGY 3(3-0-6) 
853-691 SPECIAL TOPICS IN BIOTECHNOLOGY  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) 
853-523 CELL METABOLISM 3(3-0-6) 
853-531 TRADITIONAL FERMENTED FOODS 3(3-0-6) 
853-561 FOOD BIOTECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-562 ADVANCED FOOD MICROBIOLOGY 3(3-0-6) 
853-594 SELECTED TOPICS IN BIOTECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-661 BIOACTIVE COMPOUNDS IN FOODS 3(3-0-6) 
853-662 ADVANCED MICROBIOLOGY OF FOOD-BORNE PATHOGENS 3(3-0-6) 
853-663 MICROBIAL METABOLISM IN FOODS 3(3-0-6) 
853-664 FOOD TOXICOLOGY 3(3-0-6) 
853-691 SPECIAL TOPICS IN BIOTECHNOLOGY  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 (ย้อนหลัง 5 ปี) 

2.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
Kongnum, K. and Hongpattarakere, T. 2012. Effect of Lactobacillus plantarumisolated from digestive 

tract of wild shrimp on growth and survival of white shrimp ( Litopenaeusvannamei) 
challenged withVibrio harveyi. Fish Shellfish Immunol. 32 (1): 170–177. IF (2011) = 3.044 

Hongpattarakere, T., Cherntong, N., Wichienchot, S., Kolida, S. and Rastall, R.A. 2012. In vitro prebiotic 
evaluation of exopolysaccharides produced by marine isolated lactic acid bacteria. Carbhydr. 
Polym. 87: 846–852. IF (2012) = 3.479 

Nuylert, A.  And Hongpattarakere, T. 2013. Improvement of cell-bound lipase from 
RhodotorulamucilaginosaP11I89 using as methanol-tolerant whole-cell biocatalysts for 
production of palm-oil biodiesel. Ann. Microbiol. 63(3): 929–939. IF (2013) = 1.039 

Hongpattarakere, T. and Rattanaubon, P. 2013.  Improvement of freeze-dried Lactobacillus plantarum 
survival using water-soluble and insoluble prebiotics from food crops. Food Bioproc. Technol. 
6: 1885–1896. IF (2013) = 3.126 

Uraipan, S. , Brigidi, P. and Hongpattarakere, T. 2014. Antagonistic mechanismsofsynbiotic between 
Lactobacillus plantarum CIF17AN2and green banana starch in the proximal colon model 
challenged with Salmonella Typhimurium. Anaerobe. 28: 44–53. IF (2014) = 2.475 

Sangmanee, P. and Hongpattarakere, T. 2014. Inhibitory of multiple antifungal components produced 
by Lactobacillus plantarum K35 on growth, aflatoxin production and ultrastructure alterations 
of Aspergillus flavus and Aspergillus parasiticus. Food Control. 40: 224–233 IF (2014) = 2.806 
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Buntin, N. and Hongpattarakere, T. 2014. Antimicrobial activity and plantaricin (pln) encoding genes of 
Lactobacillus plantarum isolated from various sources. J. Biotechnol. 185 (Supplement): S74. 
(May 2014) IF (2014) = 2.871 

Hongpattarakere, T. and Uraipan, S., 2014. Antagonistic activity of Lactobacillus plantarum and saba 
banana starch under proximal colon model challenged with Salmonella Typhimurium. J. 
Biotechnol. 185 (Supplement) : S76. (May 2014) IF (2014) = 2.871 

Kongnum, K. And Hongpattarakere, T. 2014. Cholesterol-lowering mechanism of lactic acid bacteria 
and Bifidobacterium sp.  isolated from breast milk and infant feces.  J.  Biotechnol.  185 
(Supplement): S78. (May 2014) IF (2014) = 2.871  

Uraipan, S. and Hongpattarakere, T. 2015. In vitr o Probiotic and antagonistic characteristics against 
foodborne pathogens of lactic acid bacteria and bifidobacteria isolated from feces of healthy 
Thai infants. JundishapurJ. Microbiol. (published online) IF (2014) = 0.387 

Hongpattarakere, T. and Uraipan, S. 2015. Bifidogenic characteristic and protective effect of saba starch 
on survival of Lactobacillus plantarum CIF17AN2 during vacuum-drying and storage. 
Carbohydr. Polym. 117: 255–261. IF (2014) = 4.074 

Kanjan, P. and Hongpattarakere, T. 2016. Antibacterial metabolites secreted under glucose-limited 
environment of the mimicked proximal colon model by lactobacilli abundant in infant feces. 
Appl. Microbiol. Biotechnol. (accepted). IF (2014) = 3.337 

Hongpattarakere, T., Buntin, N. and Nuylert, N. 2016. Histamine development and bacterial diversity in 
microbially-challenged tonggol (Thunnustonggol) under temperature abuse during canning 
manufacture. J. Food Sci. Technol. 53(1): 245–256. IF (2014) = 2.203 

 

2.2 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการ 
Sangmanee, P. and Hongpattarakere, T. 2012. Antifungal activity of lactic acid bacteria against aflatoxin-

producing fungi. The 23rd Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology “ Systems 
Biotechnology: Quality & Success” , Mahidol University, Bangkok, Thailand. Febuary 1st-2nd, 
2012. p. 244. 

Taweerodjanakarn, S. and Hongpattarakere, T. 2014. Evaluation of potential probiotic properties of 
Enterococcus faecalis M125 isolated from breast milk. 24th International ICFMH conference - 
FOOD MICRO 2014, Nantes, France. September 1st-4th, 2014. p. 640. 

Buntin, N. and Hongpattarakere, T. 2014. Antimicrobial activity and plantaricin (pln) encoding genes of 
Lactobacillus plantarum isolated from various sources.  European Biotechnology Congress 
2014. Grand Hotel Tiziano e deiCongressi, Leece, Italy. May 15th-18th, 2014. 

Hongpattarakere, T.  andUraipan, S., 2014. Antagonistic activity of Lactobacillus plantarum and saba 
banana starch under proximal colon model challenged with Salmonella Typhimurium. 
European Biotechnology Congress 2014. Grand Hotel Tiziano e deiCongressi, Leece, Italy. May 
15th-18th, 2014. 
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Kongnum, K. and Hongpattarakere, T. 2014. Cholesterol-lowering mechanism of lactic acid bacteria 
and Bifidobacterium sp. isolated from breast milk and infant feces. European Biotechnology 
Congress 2014. Grand Hotel Tiziano e deiCongressi, Leece, Italy. May 15th-18th, 2014. 

Kanjan, P.  and Hongpattarakere, T.  2014.  Antagonistic interaction of probiotic lactic acid bacteria 
isolated from feces. The 2nd International Conference on Food and Applied Bioscience. The 
Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand. Febuary 6th-7th, 2014. p. 162. 

Buntin, N.  and Hongpattarakere, T.  2014.  Adhesion mechanisms and cell surface properties of 
Lactobacillus plantarum isolated from various sources. The 2nd International Conference on 
Food and Applied Bioscience. The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand. Febuary 6th-7th, 2014. 
p. 161. 
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 (6) ชื่อ   นางปิยะรัตน์ บุญแสวง    
   ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

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

 
  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) 
853-535 ADVANCED FERMENTATION TECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-542 ADVANCED ENVIRONMENTAL BIOTECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-544 BIOENERGY TECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-594 SELECTED TOPICS IN BIOTECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-596 SEMINAR I 1(0-2-1) 
853-597 SEMINAR II 1(0-2-1) 
853-691 SPECIAL TOPICS IN BIOTECHNOLOGY  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) 
853-818 THESIS 18(0-54-0) 
853-836 THESIS 36(0-108-0) 
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) 
853-535 ADVANCED FERMENTATION TECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-542 ADVANCED ENVIRONMENTAL BIOTECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-544 BIOENERGY TECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-594 SELECTED TOPICS IN BIOTECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-691 SPECIAL TOPICS IN BIOTECHNOLOGY  1(1-0-2) 
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รายวิชา หน่วยกิต 
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 (ย้อนหลัง 5 ปี) 
  2.1  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
Boonsawang, P. , Subkaree, Y.  and Srinorakutara, T.  2012.  Ethanol production from palm 

pressed fiber by prehydrolysis prior to simultaneous saccharification and fermentation 
(SSF).Biomass Bioener. 40:127-132. 

Boonsawang, P., Rerngnarong, A., Tongurai, C. and Chaiprapat, S. 2014. Effect of nitrogen and 
phosphorus on performance of acidogenic and methanogenic reactors for treatment 
of biodiesel wastewater. Songklanakarin J. Sci. Technol. 36 (6): 643-649. 

Kamcharoen, A. , Champreda, V. , Eurwilaichitr, L.  and Boonsawang, P.  2014.  Screening and 
Optimization of Parameters Affecting Fungal Pretreatment of Oil Palm Empty Fruit 
Bunch (EFB) by Experimental Design. Int.J.Energy Environ Eng. 5 (4): 303-312.  

Saritpongteeraka, K, Boonsawang, P., Sung, S. and Chaiprapat, S. 2014. Co-fermentation of oil 
palm lignocellulosic residue with pig manurein anaerobic leach bed reactor for fatty 
acid production.  Energ Convers. Manage.84:354-362. 

Mandik, Y. I. , Cheirsilp, B. , Boonsawang, P.  and Prasertsan, P.  2015.  Optimization of 
flocculation efficiency of lipid-rich marine Chlorella sp. biomass and evaluation of its 
composition in different cultivation modes. BioresourceTechnol. 182:89-97. 

Boonsawang, P., Rerngnarong, A., Tongurai, C. and Chaiprapat, S. 2015. Effect of pH, OLR, and 
HRT on performance of acidogenic and methanogenic reactors for treatment of 
biodiesel wastewater. Desalin Water Treat. 54: 3317-3327. 

 
2.2  บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม  

Boonsawang, P. , Suwansa-ard, S.  and Chaiprapat, S.  2013.  Biogas Production from Co-
digestion of Palm Oil Wastewater and Decanter Cake Using Two-Stage Anaerobic 
Process.  The 1st International Symposium on Microbial Technology for Food and 
Energy Security.  25-27 Nov, 2013.  The Rama Gardens Hotel. Bangkok. Thailand. 

Junpadit, P., Boonsawang, P. and Suksaroj, T.  2014. Polyhydroxyalkanoate production from 
palm oil factory wastes and its application for 3-hydroxyalkanoate methyl esters as 
biofuels. The 5th International Conference on Sustainable Energy and Environment 
( SEE 2014) :  Science, Technology and Innovation for ASEAN Green Growth.  19-21 
November 2014, Anantara Bangkok River Resort&Spa, Bangkok, Thailand. 
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 (7) ชื่อ   นางสาวปุณณาณี  สัมภวะผล   
   ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วุฒิการศึกษา วท.บ. (อาหารและโภชนาการ), ม.มหิดล, 2544 
 วท.ม. (พิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ), ม.มหิดล, 2547 
 ปร.ด. (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ),  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 

  1. ภาระงานสอน 
   1.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
   ระดับปริญญาตรี 

รายวิชา หน่วยกิต 
850-325 HUMAN NUTRITION 2(2-0-4) 
850-496 SEMINAR 1(1-2-0) 
850-498 SENIOR PROJECT 3(0-9-0) 
851-421 POST HARVEST SCIENCE AND TECHNOLOGY OF FISH 3(2-3-4) 
853-212 AGRICULTURAL PRODUCTS MICROBIOLOGY LABORATORY I 1(0-3-0) 

    
   ระดับบัณฑิตศึกษา 

รายวิชา หน่วยกิต 
850-514   FOOD ADDITIVES 3(3-0-6) 
850-571 
850-572 
850-573 
850-574 
850-575 
850-581 

FOOD SAFETY AND RISK ASSESSMENT 
ADVANCED FOOD MICROBIOLOGY AND FOOD SAFETY 
FOODBORNE PATHOGENS AND CONTROLS 
TAXONOMY AND CLASSIFICATION OF BACTERIA IN FOOD 
FOODBORNE DISEASE OUTBREAKS 
UTILIZATION OF BY-PRODUCTS FROM FISHERY INDUSTRY 

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

850-592 SEMINAR I 1(0-2-1) 
850-593 SEMINAR II 1(0-2-1) 
850-671 SPECIAL TOPICS IN FOOD MICROBIOLOGY AND FOOD SAFETY 3(3-0-6) 
850-692 SEMINAR I 1(0-2-1) 
850-693 SEMINAR II 1(0-2-1) 
850-694 SEMINAR III 1(0-2-1) 
850-818 
850-838 

THESIS 
THESIS 

20(0-60-0) 
36(0-108-0) 

850-514   FOOD ADDITIVES 3(3-0-6) 
850-571 
850-572 
850-573 
850-574 
850-575 
850-581 
 

FOOD SAFETY AND RISK ASSESSMENT 
ADVANCED FOOD MICROBIOLOGY AND FOOD SAFETY 
FOODBORNE PATHOGENS AND CONTROLS 
TAXONOMY AND CLASSIFICATION OF BACTERIA IN FOOD 
FOODBORNE DISEASE OUTBREAKS 
UTILIZATION OF BY-PRODUCTS FROM FISHERY 
INDUSTRY 

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

850-592 SEMINAR I 1(0-2-1) 
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850-593 SEMINAR II 1(0-2-1) 
850-671 SPECIAL TOPICS IN FOOD MICROBIOLOGY AND FOOD SAFETY 3(3-0-6) 
850-692 SEMINAR I 1(0-2-1) 
850-693 SEMINAR II 1(0-2-1) 
850-694 SEMINAR III 1(0-2-1) 

  

  1.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชา หน่วยกิต 
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) 

 
บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
Tirawat, D., Phongpaichit, S., Benjakul, S., Sumpavapol, P. 2016. Microbial load reduction of 

sweet basil using acidic electrolyzed water and lactic acid in combination with mild 
heat. Food Control.  64: 29-36. 

Arfat, Y.A., Benjakul, S., Prodpran, T., Sumpavapol, P., Songtipya, P. 2016. Physico-Mechanical 
Characterization and Antimicrobial Properties of Fish Protein Isolate/Fish Skin Gelatin-
Zinc Oxide (ZnO) Nanocomposite Films. Food and Bioprocess Technology. 9Z1X: 101-
112. 

Sai-Ut, S., Benjakul, S., Sumpavapol, P. and Kishimura, H. 2015. Purification and 
characterization of extracellular gelatinolytic protease from Bacillus 
amyloliquefaciens H11. Journal of Food Biochemistry. 39(1): 119-128.  

Arfat, Y.A., Benjakul, S., Vongkamjan, K., Sumpavapol, P. and Yarnpakdee, S. 2015. Shelf-life 
extension of refrigerated sea bass slices wrapped with fish protein isolate/fish skin 
gelatin-ZnO nanocomposite film incorporated with basil leaf essential oil. Journal of 
Food Science and Technology. 52 (10) : 6182-6193 

Maqsood, S., Kittiphattanabawon, P., Benjakul, S., Sumpavapol, P. and Abushelaibi, A. 2015. 
Antioxidant activity of date (Phoenix dactylifera var. Khalas) seed and its preventive 
effect on lipid oxidation in lipid model systems. International Food Research Journal. 
22(3): 1180-1188.  

Kaewmanee, T., Nagfar, L., Sumpavapol, P. and Benjakul, S. 2015. Functional and 
antioxidative properties of bambara groundnut (Voandzeia subterranea) protein 
hydrolysates. International Food Research Journal. 22(4): 1584-1595. 

Ayama, H., Sumpavapol, P. and Chanthachum, S. 2014. Effect of encapsulation of selected 
probiotic cell on survival in simulated gastrointestinal tract condition. Songklanakarin 
Journal of Science and Technology. 36(3): 291-300.  

Wonghirundecha, S., Benjakul, S. and Sumpavapol, P. 2014. Total phenolic content, 
antioxidant and  antimicrobial activities of stink bean (Parkia speciosa Hassk.) pod 
extracts. Songklanakarin Journal of Science and Technology. 36(3): 301-308.  

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=35729900400&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6508284201&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=35588706600&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=36609044300&zone=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84951059539&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Sumpavapol%2c+P&st2=&sid=54002456D4F27A2CE788A9C3928D0FD5.WeLimyRvBMk2ky9SFKc8Q%3a830&sot=b&sdt=b&sl=26&s=AUTHOR-NAME%28Sumpavapol%2c+P%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84951059539&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Sumpavapol%2c+P&st2=&sid=54002456D4F27A2CE788A9C3928D0FD5.WeLimyRvBMk2ky9SFKc8Q%3a830&sot=b&sdt=b&sl=26&s=AUTHOR-NAME%28Sumpavapol%2c+P%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84951059539&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Sumpavapol%2c+P&st2=&sid=54002456D4F27A2CE788A9C3928D0FD5.WeLimyRvBMk2ky9SFKc8Q%3a830&sot=b&sdt=b&sl=26&s=AUTHOR-NAME%28Sumpavapol%2c+P%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6505684374&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=35588706600&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=12239809500&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=36609044300&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=25224761300&zone=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84952982174&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Sumpavapol%2c+P&st2=&sid=54002456D4F27A2CE788A9C3928D0FD5.WeLimyRvBMk2ky9SFKc8Q%3a830&sot=b&sdt=b&sl=26&s=AUTHOR-NAME%28Sumpavapol%2c+P%29&relpos=1&citeCnt=1&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84952982174&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Sumpavapol%2c+P&st2=&sid=54002456D4F27A2CE788A9C3928D0FD5.WeLimyRvBMk2ky9SFKc8Q%3a830&sot=b&sdt=b&sl=26&s=AUTHOR-NAME%28Sumpavapol%2c+P%29&relpos=1&citeCnt=1&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84952982174&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Sumpavapol%2c+P&st2=&sid=54002456D4F27A2CE788A9C3928D0FD5.WeLimyRvBMk2ky9SFKc8Q%3a830&sot=b&sdt=b&sl=26&s=AUTHOR-NAME%28Sumpavapol%2c+P%29&relpos=1&citeCnt=1&searchTerm=
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Sai-Ut, S., Benjakul, S. Sumpavapol, P. and Kishimura, H. 2014. Optimization of gelatinolytic 
enzyme production by B. amyloliquefaciens sp. H11 through Plackett-Burman design 
and response surface methodology. International Aquatic Research. 6:59. doi 
10.1007/s40071-014-0059-5.  

Arfat, Y.A., Benjakul, S., Prodpran, T., Sumpavapol, P. and Songtipya, P. 2014. Properties and 
antimicrobial activity of fish protein isolate/fish skin gelatin film containing basil leaf 
essential oil and zinc oxide nanoparticles. Food Hydrocolloids. 41: 265-273.  

Sai-Ut, S., Benjakul, S. Sumpavapol, P. and Kishimura, H. 2014. Effect of drying methods on 
odourous compounds and antioxidative activity of gelatin hydrolysate produced by 
protease from B. amyloliquefaciens H11. Drying Technology. 32(13): 1552-1559.  

Sai-Ut, S., Benjakul, S., Sumpavapol, P. and Kishimura, H. 2014. Antioxidant activity of gelatin 
hydrolysate produced from fish skin gelatin using extracellular protease from Bacillus 
amyloliquefaciens H11. Journal of Food Processing and Preservation. 
doi:10.1111/jfpp.12244.  

Pongsetkul, J., Benjakul, S., Sumpavapol, P., Osako, K. and Faithong, N. 2014. Chemical 
composition and physical properties of salted shrimp paste (Kapi) produced in 
Thailand. International Aquatic Research. 6:155-166. 

Khunthongpan, S., Bourneow, C., H-Kittikun, A., Tanasupawat, S., Benjakul, S. and 
Sumpavapol, P. 2013. Enterobacter siamensis sp. nov., a transglutaminase-producing 
bacterium isolated from seafood processing wastewater in Thailand. The Journal of 
General and Applied Microbiology. 59(2): 135-140.  

Khunthongpan, S., Sumpavapol, P., Tanasupawat, S., Benjakul, S. and H-Kittikun, A. 2013. 
Providencia thailandensis sp. nov., isolated from seafood processing wastewater. The 
Journal of General and Applied Microbiology. 59(3): 185-190.  

Sai-Ut, S., Benjakul, S. and Sumpavapol, P. 2013. Gelatinolytic enzymes from Bacillus 
amyloliquefaciens isolated from fish docks: characteristics and hydrolytic activity. 
Journal of Food Science and Biotechnology. 22(4): 1015-1021.  

Ahmad, M., Benjakul, S., Sumpavapol, P. and Nirmal, N.P. 2012. Quality changes of sea bass 
slices wrapped with gelatin film incorporated with lemongrass essential oil. 
International Journal of Food Microbiology. 155(3): 171-178.  

Bourneow, C., Benjakul, S., Sumpavapol, P. and H-Kittikun, A. 2012. Isolation and cultivation 
of transglutaminase-producing bacteria from seafood processing factories. Innovative 
Romanian Food Biotechnology. 10: 28-39. 

Benjakul, S., Kittiphanattanabawon, P., Sumpavapol, P. and Maqsood, S. 2012. Antioxidant 
activities of lead (Leucaena leucocephala) seed as affected by extraction solvent, 
prior dechlorophyllisation and drying methods. Journal of Food Science and 
Technology-Mysore. 51(11): 3026-3037.  
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บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม  
Maha, R., Kaewmanee, T., Sumpavapol, P. and Karrila, T.T. 2015. Effect of smoking materials 

on quality of fish cracker. The proceeding of The 17th Food Innovation Asia 
Conference 2015. June 18-19, 2015, Bangkok, Thailand. 

Khunthongpan, S., H-Kittikun, A., Tanasupawat, S., Benjakul, S. and Sumpavapol, P. 2014. 
Phenotypic and genotypic characterization of a transglutaminase-producing bacterium 
isolated from seafood processing wastewater in Thailand. The proceeding of 2014 The 
1st ASEAN Microbial Biotechnology Conference (AMBC 2014), February 19-21, 2014, 
Thailand. 

Ayama, H., Sumpavapol, P. and Chanthachum, S. 2013. Effect of encapsulation of selected 
probiotic lactic acid bacteria on survival in simulated gastrointestinal tract condition. 
The 15th Food Innovation Asia Conference 2013. June 13-14, 2013, Bangkok, Thailand. 

Dangkhaw, N., Maneerat, S. and Sumpavapol, P. 2013. Effect of growth phase and 
cryoprotectants on viability of Enterococcus hirae K34 and Lactobacillus pentosus 
K39 subjected to freeze-drying. The 15th Food Innovation Asia Conference 2013. June 
13-14, 2013, Bangkok, Thailand.  

Senthong, R. and Sumpavapol, P. 2013. Effect of growth phase and cryoprotectant on 
survival of selected probiotic strains subjected to freeze-drying. The 15th Food 
Innovation Asia Conference 2013. June 13-14, 2013, Bangkok, Thailand. 

Wonghirundecha, S. and Sumpavapol, P. 2013. Total phenolic content and antimicrobial 
activity of stink bean (Parkia speciosa Hassk.) pods. The 15th Food Innovation Asia 
Conference 2013. June 13-14, 2013, Bangkok, Thailand. 

Wonghirundecha, S. and Sumpavapol, P. 2013. Study on optimal condition for the extraction 
of phenolic compounds and antimicrobial agent from Parkia speciosa Hassk. pods. 
The 15th Food Innovation Asia Conference 2013. June 13-14, 2013, Bangkok, Thailand. 

Sai-Ut, S., Benjakul, S. and Sumpavapol, P. 2013. Screening of gelatinolytic enzyme producing 
bacteria for production of hydrolysate with antioxidative activity. The proceeding of 
2013  2nd International Confernece on Nutritional and Food Sciences (ICNFS 2013), 
July 27-28, 2013. Moscow, Russia. 

Sai-Ut S., Sumpavapol, P. and Benjakul, S. Optimization of gelatinolytic enzyme production 
by Bacillus amyloliquefaciens H11 through statistical design approach. 13th ASEAN 
Food Conference (AFC2013), September 9-11, 2013. Singapore. 

Ngafa, L., Kaewmanee, T. and Sumpavapol, P. 2012. Functionality and antioxidant properties 
of protein hydrolysate from Bambara groundnut (Voandzeia subterranean) protein 
concentrate treated with alcalase. The 14th Food Innovation Asia Conference 2012. 
June 14-15, 2012, Bangkok, Thailand. 

Dangkhaw, N., Maneerat, S. and Sumpavapol, P. 2012. Characterization of lactic acid bacteria 
isolated from Kung-Som, a traditional fermented shrimp, in respect of their probiotic 
properties. The proceeding of 2012 International Conference on Nutrition and Food 
Science (ICNFS 2012), July 23-24, 2012, Singapore. 



113 
 

Senthong, R., Chanthachum, S. and Sumpavapol, P. 2012. Screening and identification of 
probiotic lactic acid bacteria isolated from Poo-Khem, a traditional slated crab. The 
proceeding of 2012 International Conference on Nutrition and Food Science (ICNFS 
2012), July 23-24, 2012, Singapore. 

Wonghirundecha, S. and Sumpavapol, P. 2012. Antibacterial activity of selected plant by-
products against food-borne pathogenic bacteria. The proceeding of 2012 
International Conference on Nutrition and Food Science (ICNFS 2012), July 23-24, 
2012, Singapore. 

Khunthongpan, S., H-Kittikun, A., Bourneow, C., Tanasupawat, S and Sumpavapol, P. 2012. 
Identification of transglutaminase-producing bacterium isolated from seafood 
processing wastewater. The proceeding of 2012 International Conference on Nutrition 
and Food Science (ICNFS 2012), July 23-24, 2012, Singapore. 

Sumpavapol, P. 2012. Antibacterial activity of selected thai indigenous plants against food-
borne pathogenic bacteria. The proceeding of 2012 International Conference on 
Nutrition and Food Science (ICNFS 2012), July 23-24, 2012, Singapore. 
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   (8)     ชื่อ    นายอัครวิทย์  กาญจนโอภาษ 
   ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วุฒิการศึกษา  วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร), ม.สงขลานครินทร์, 2532 
 วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ), ม.สงขลานครินทร์, 2536 
  Ph.D. (Oceanography), U. of California, U.S.A., 2545 

 
 1. ภาระงานสอน 

  1.1  ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
   ระดับปริญญาตรี    

รายวิชา หน่วยกิต 
850-496 SEMINAR  1(0-2-1) 
850-498 SENIOR PROJECT 2(0-6-0) 
853-421 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY 3(3-0-6) 

    
   ระดับบัณฑิตศึกษา 

รายวิชา หน่วยกิต 
853-521 BIOTECHNOLOGY 4(4-0-8) 
853-525 RESEARCH TECHNIQUES IN BIOTECHNOLOGY 3(1-6-2) 
853-535 ADVANCED FERMENTATION TECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-552 ADVANCED MARINE BIOTECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-581 BIOTECHNOLOGY ENTREPRENEURSHIP 3(3-0-6) 
853-594 SELECTED TOPICS IN BIOTECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-596 SEMINAR I 1(0-2-1) 
853-597 SEMINAR II 1(0-2-1) 
853-691 SPECIAL TOPICS IN BIOTECHNOLOGY  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) 
853-818 THESIS 18(0-54-0) 
853-836 THESIS 36(0-108-0) 
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) 
853-525 RESEARCH TECHNIQUES IN BIOTECHNOLOGY 3(1-6-2) 
853-535 ADVANCED FERMENTATION TECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-552 ADVANCED MARINE BIOTECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-581 BIOTECHNOLOGY ENTREPRENEURSHIP 3(3-0-6) 
853-594 SELECTED TOPICS IN BIOTECHNOLOGY 3(3-0-6) 
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  รายวิชา หน่วยกิต 
853-691 SPECIAL TOPICS IN BIOTECHNOLOGY  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 (ย้อนหลัง 5 ปี) 
Horkaew, J., Chantrapromma, S., Anantapong, T., Kanjana-Opas, A. and Fun, H-K. 2012. (E)-4-

Bromo-N'-(4-hy-droxy-3-meth-oxy-benzyl-idene) benzohydrazide monohydrate. Acta Cryst. 
E68: 1069-1070.   

Eiamsa-Ard, P., Kanjana-Opas, A., Cahoon, E.B., Chodok, P. and Kaewsuwan, S. 2013. Two novel 
Physcomitrella patens fatty acid elongases (ELOs): identification and functional 
characterization. Appl. Microbiol. Biotechnol. 97(8): 3485-3497.  

Sangnoi, Y., Plubrukarn, A., Arunpairojana, V., Kanjana-Opas, A. 2 01 4 .  A new antibacterial 
amino phenyl pyrrolidone derivative from a novel marine gliding bacterium Rapidithrix 
thailandica. World J. Microbiol. Biotechnol. 30 (3): 1135-1139. 

Sangnoi, Y., Anantapong, T., Kanjana-Opas, A. 2016 . Antibacterial activity of aquatic gliding 
bacteria.   SpringerPlus. 5 (1): 1-9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=22952132400&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6505893202&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6508329891&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=12544568800&zone=
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=16152&origin=resultslist
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=22952132400&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55405623000&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=12544568800&zone=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84957808819&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Akkharawit+Kanjana-Opas&st2=&sid=704F8BE92CAD63EEE4A9C239AAA41A36.zQKnzAySRvJOZYcdfIziQ%3a10&sot=b&sdt=b&sl=36&s=AUTHOR-NAME%28Akkharawit+Kanjana-Opas%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84957808819&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Akkharawit+Kanjana-Opas&st2=&sid=704F8BE92CAD63EEE4A9C239AAA41A36.zQKnzAySRvJOZYcdfIziQ%3a10&sot=b&sdt=b&sl=36&s=AUTHOR-NAME%28Akkharawit+Kanjana-Opas%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=21100228569&origin=resultslist
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 (9)  ชื่อ   นายวิริยะ  ดวงสุวรรณ 
   ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
   วุฒิการศึกษา  วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), ม.สงขลานครินทร์, 2537 
      วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), ม.สงขลานครินทร์, 2544 

Ph.D. (Chemical and Process Engineering), U. of Surrey, 
U.K., 2553  
 

 1. ภาระงานสอน 
  1.1  ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
   ระดับปริญญาตรี 
 

รายวิชา หน่วยกิต 
850-314 FOOD PROCESSING AND ENGINEERING LABORATORY 2(0-6-0) 
850-316 AGRO-INDUSTRY PROCESSING AND ENGINEERING 3(3-0-6) 
850-317 AGRO-INDUSTRY PROCESSING AND ENGINEERING LABORATORY 1(0-3-0) 
850-496 SEMINAR 1(0-2-1) 
850-498 SENIOR PROJECT 3(0-9-0) 
853-341 ENVIRONMENT AND CLEAN TECHNOLOGY IN AGRO-INDUSTRY 3(2-3-4) 
853-421 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY 3(3-0-3) 
854-211 PROCESSING ENGINEERING I 2(2-0-4) 
854-212 PROCESSING ENGINEERING II 2(2-0-4) 
854-213 PROCESSING ENGINEERING LABORATORY 1(0-3-0) 
854-311 FOOD ENGINEERING 2(2-0-4) 

 

   ระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวิชา หน่วยกิต 
853-521 BIOTECHNOLOGY 4(4-0-8) 
854-511 ADVANCED BIOPROCESS ENGINEERING 3(3-0-6) 
854-531 BIOREACTOR DESIGN 3(3-0-6) 
853-594 SELECTED TOPICS IN 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 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) 
854-631 SEPARATION AND EXTRACTION PROCESS TECHNOLOGY  3(3-0-6) 
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  1.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชา หน่วยกิต 
853-521 BIOTECHNOLOGY 4(4-0-8) 
853-594 SELECTED TOPICS IN BIOTECHNOLOGY   3(3-0-6) 
853-691 SPECIAL TOPICS IN BIOTECHNOLOGY  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) 
854-511 ADVANCED BIOPROCESS ENGINEERING 3(3-0-6) 
854-531 BIOREACTOR DESIGN 3(3-0-6) 
854-631 SEPARATION AND EXTRACTION PROCESS TECHNOLOGY  3(3-0-6) 

  
  2.  ผลงานทางวิชาการ  การค้นคว้าวิจัย หรือการแต่งต ารา (ย้อนหลัง 5 ปี) 
Nutongkaew, T., Duangsuwan, W., Prasertsan, S. and Prasertsan, P. 2014. Effect of 

inoculum size on production of compost and enzymes from palm oil mill biogas 
sludge mixed with shredded palm empty fruit bunches and decanter cake . 
Songklanakarin J. Sci. Technol. 36 (3), 275-281. 

Nutongkaew, T., Duangsuwan, W., Prasertsan, S. and Prasertsan, P. 2014. Physicochemical 
and biochemical changes during composting of different mixing ratios of biogas 
sludge with palm oil mill wastes and biogas effluent . Journal of Material Cycles and 
Waste Management. 16, 131-140. 

Duangsuwan, W., Prasertsan, P. and Chawalitsittikul, A. 2014. Design and testing of long 
throat venturi- and jet-type bubble generators for using in palm oil industry . In 
Proceeding of The International Bioscience Conference (IBSC 2014). Phuket, 
Thailand. 29-30 September 2014, pp. 230-233. 

Khangkhachit, W., Duangsuwan, W. and Prasertsan, P. 2014. Effect of sludge pretreatment 
methods to improve methane production from palm oil mill effluent . In Proceeding 
of The International Bioscience Conference (IBSC 2014). Phuket, Thailand. 29-30 
September 2014, pp. 95-98. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://link.springer.com/journal/10163
http://link.springer.com/journal/10163
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 (10) ชื่อ   นางสาววาสนา  สุโยธา 
   ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

วุฒิการศึกษา  B. Eng. (Bioscience and Biotechnology), Ritsumeikan 
U., Japan, 2553 

 M.Eng. (Applied chemistry and Biotechnology), 
RitsumeikanU., Japan, 2555 
Ph.D. (Biotechnology), Ritsumeikan U., Japan, 2558 
 
 

  1. ภาระงานสอน 
  1.1  ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
   ระดับปริญญาตรี 
  รายวิชา               หน่วยกิต 

850-496 SEMINAR  1(0-2-1) 
850-498 
853-211 
853-212 
853-311  
853-421 
853-431 

SENIOR PROJECT 
AGRIULTURAL PRODUCT MICROBIOLOGY I 
AGRIULTURAL PRODUCT MICROBIOLOGY LAB I 
AGRIULTURAL PRODUCT MICROBIOLOGY II                                   
INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY 
FERMENTATION TECHNOLOGY 

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

 

  

   ระดับบัณฑิตศึกษา                     
รายวิชา  หน่วยกิต 
853-521 BIOTECHNOLOGY 4(4-0-8) 
853-524 FUNDAMENTAL RESEARCH TECHNIQUES IN BIOTECHNOLOGY 1(0-3-0) 
853-525 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 
853-535 

ENZYME TECHNOLOGY 
ADVANCED FERMENTATION TECHNOLOGY 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

853-571 GENETIC ENGINEERING TECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-594 SELECTED TOPICS IN BIOTECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-596 SEMINAR I 1(0-2-1) 
853-597 SEMINAR II 1(0-2-1) 
853-611 CYBERTOOLS FOR RESEARCH 1(1-0-2) 
853-621 ADVANCED RESEARCH TECHNIQUES IN BIOTECHNOLOGY 2(1-3-2) 
853-631 IMMOBILIZED BIOCATALYSTS 3(3-0-6) 
853-691 SPECIAL TOPICS IN BIOTECHNOLOGY  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) 
853-818 THESIS 18(0-54-0) 
853-836 THESIS 36(0-108-0) 
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 FUNDAMENTAL RESEARCH TECHNIQUES IN BIOTECHNOLOGY 1(0-3-0) 
853-525 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 
853-535 

ENZYME TECHNOLOGY 
ADVANCED FERMENTATION TECHNOLOGY 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

853-571 GENETIC ENGINEERING TECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-594 SELECTED TOPICS IN BIOTECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-611 CYBERTOOLS FOR RESEARCH 1(1-0-2) 
853-621 ADVANCED RESEARCH TECHNIQUES IN BIOTECHNOLOGY 2(1-3-2) 
853-631 IMMOBILIZED BIOCATALYSTS 3(3-0-6) 
853-691 SPECIAL TOPICS IN BIOTECHNOLOGY  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 (ย้อนหลัง 5 ปี) 
Suyotha, W. , Yano, S. , Tachiki, T., and Wakayama,  M.Structure domian of α-1,3-glucanase 

from Bacillus circulans KA-304. The Annual Meeting of Japan Society for Bioscience, 
Biotechnology and Agrochemistry. 22-26 March 2012. Kyoto, Japan. 

Suyotha, W. , Yano, S. , Tachiki, T. , and Wakayama, M.  N-terminal region of α-1,3-glucanase 
from Bacillus circulans KA-304.  15th International Biotechnology Symposium and 
Exhibition. 16-21 September 2012, Daegu, Korea.  

Suyotha, W., Yano, S., Fujimoto, H., Tachiki, T., and Wakayama, M. Cloning and expression of 
the novel α-1,3-glucanasegene from Paenibacillussp.  FH11, The Annual Meeting of 
Japan Society for Biotechnology. 18-20 September 2013. Hiroshima, Japan. 

Suyotha, W. , Yano, S. ,Takagi, K. , Rattanakit-Chandet, N. , Tachiki, T. , and Wakayama, M. 
Domain structure and function of α-1,3-glucanase from Bacillus circulans KA-304, an 
enzyme essential for degrading basidiomycete cell walls.  2013. Biosci.  Biotechnol. 
Biochem. 77(3), 639-647. 

Suyotha, W. , Yano, S. , Itoh, T. , Fujimoto, H. , Hibi, T. , Tachiki, T. , and Wakayama, M.  2014. 
Characterization of α-1,3-glucanase isozyme from Paenibacillus glycanilyticus FH11 in 
a new subgroup of family 87. J Biosci Bioeng. 118 (4), 378-385 .  
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Suyotha,W.,YanoS., Kubo, M. and WakayamaM. Characterization of α-1,3-glucanase isozyme 
from Paenibacillus glycanilyticus FH11, fisrt characterized enzyme in a new subgroup 
of family 87. The 1st Joint Seminarof New Core to Core Program A. Advanced Research 
Networks on Establishment of an International Reseaech Core for Bio-research Fields 
with Microbes from Tropical Areas (Part of The Thailand Research EXPO 2014) .  10-11 
August 2014, Bangkok, Thailand.  

Suyotha,W. ,YanoS. , Kubo, M.  and WakayamaM.  Enhanced the stability of the catalytic 
domain of novel α-1,3 glucanase from Paenibacillus glycanilyticus with Brevibacillus 
expression system. The 6th International Conference on Fermentation Technology for 
Value Added Agricultural Products. 29- 30 July 2015, Khon Kaen, Thailand. 

Suyotha, W., Yano, S., and Wakayama, M. α-1, 3-glucanase : present situation and  prospect 
of research. 2016. World J MicrobiolBiotechnol. 32(2). doi: 10.1007/s11274-015-1977-0 
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(11)   ชื่อ   นางสาวอัจฉรา ธรรมรัตน์ 
   ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 

วุฒิการศึกษา  วท.บ. (ชีววิทยา), ม.สงขลานครินทร์, 2548 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ), ม.สงขลานครินทร์, 2551 
Ph.D. (Materials and Life Science), Kyoto Institute of    
Technology, Japan, 2555 
 

1. ภาระงานสอน 
  1.1  ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
   ระดับปริญญาตรี  

รายวิชา หน่วยกิต 
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) 
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 FUNDAMENTAL RESEARCH TECHNIQUES IN BIOTECHNOLOGY 1(0-3-0) 
853-525 RESEARCH TECHNIQUES IN BIOTECHNOLOGY 3(1-6-2) 
853-534 ENZYME TECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-542 ADVANCED ENVIRONMENTAL BIOTECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-571 GENETIC ENGINEERING TECHNOLOGY  3(3-0-6) 
853-594 SELECTED TOPICS IN BIOTECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-621 ADVANCED RESEARCH TECHNIQUES IN BIOTECHNOLOGY 2(1-3-2) 
853-596 SEMINAR I 1(0-2-1) 
853-597 SEMINAR II 1(0-2-1) 
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) 
853-818 THESIS 18(0-54-0) 
853-836 THESIS 36(0-108-0) 
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 FUNDAMENTAL RESEARCH TECHNIQUES IN BIOTECHNOLOGY 1(0-3-0) 
853-525 RESEARCH TECHNIQUES IN BIOTECHNOLOGY 3(1-6-2) 
853-534 ENZYME TECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-542 ADVANCED ENVIRONMENTAL BIOTECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-571 GENETIC ENGINEERING TECHNOLOGY  3(3-0-6) 
853-594 SELECTED TOPICS IN BIOTECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-621 ADVANCED RESEARCH TECHNIQUES IN BIOTECHNOLOGY 2(1-3-2) 
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 (ย้อนหลัง 5 ปี) 

Thumarat, U., Nakamura, R., Kawabata, T., Suzuki, H. and Kawai, F. 2012. Biochemical and genetic 
analysis of a cutinase-type polyesterase from a thermophilic Thermobifidaalba AHK119. 
ApplMicrobiolBiotechnol. 95: 419-430. impact factor 3.425 

Kitadokoro, K., Thumarat, U., Nakamura, R., Nishimura, K., Karatani, H., Suzuki, H. and Kawai, 
F.  2012.  Crystal structure of cutinase Est119 from Thermobifidaalba AHK119 that can 
degrade modified polyethylene terephthalate at 1.76 Å resolution. PolymDegrad Stab. 
97: 771-775. impact factor 2.770 

F. Kawai, U.  Thumarat, K.  Kitadokoro, T. Waku, T.  Tada, N.  Tanaka, T.  Kawabata (2013)  In 
Green Polymer Chemistry: Biocatalysis and Materials II (H. N. Chen, R. A. Gross and P. B. 
Smith, eds) , Comparison of polyester-degrading cutinases from Genus Thermobifida. 
ACS Symp.  Series Vol.  1144, Chapt.  9, pp.  111-120, American Chemical Society, 
Washington DC. 
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(12)  ชื่อ   นายบัญญัติ  เฉิดฉิ้ม 
   ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
   วุฒิการศึกษา  วท.บ. (ฟิสิกส์), ม.สงขลานครินทร์, 2540 
      วท.ม. (ฟิสิกส์), ม.วลัยลักษณ์, 2547 

Ph.D. (Wood Biology and Wood Technology), Georg-
August University of Göttingen, Germany, 2553  

  

 1. ภาระงานสอน 
  1.1  ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
   ระดับปริญญาตรี 

รายวิชา 
927-252      CHEMISTRY OF WOOD 
927-252      LAB CHEMISTRY OF WOOD 
927-357      ENERGY CONVERSION TECHNOLOGY FROM BIOMASS 
927-257      PROGRESSION OF RUBBERWOOD TECHNOLOGY 
927-411      SEMINAR 
927-254      PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTY OF WOOD 
927-255      DETERIORATION AND PRESERVATION OF WOOD 
927-305      RESEARCH AND DEVELOPMENT OF PRODUCT 
927-443      STUDENT PROJECT 
937-211      FOUNDATION TO MATERIAL SCIENCE 
933-318      VALUE-ADDED PRODUCTS AND BY-PRODUCTS UTILIZATION      

FROM FAT AND OIL INDUSTRY 

หน่วยกิต 
3(2-3-4) 
1(0-3-1) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
1(0-2-1) 
4(3-3-6) 
3(2-3-4) 
2(2-0-4) 
5(0-15-0) 
3(3-0-6) 
3(2-3-4) 

 

   ระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวิชา หน่วยกิต 
853-818 THESIS  18(0-54-0) 
853-836 THESIS 36(0-108-0) 
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 
853-936 THESIS 36(0-108-0) 
853-948 THESIS 48(0-144-0) 
853-972 THESIS 72(0-216-0) 
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  2.  ผลงานทางวิชาการ  การค้นคว้าวิจัย หรือการแต่งต ารา (ย้อนหลัง 5 ปี)  
Cherdchim, B., Sudchada, R. 2013. Ethylene stimulation of rubberwood (Hevea brasiliensis) 

increases the water permeability of lumber. The Fifth International Symposium 
Indonesian Wood Research Society (IWoRS), 7-9 November 2013, Balikpapan, 
Indonesia. 

Cherdchim, B. and Sudchada, R. 2014. Ethylene Stimulation of Rubberwood (Hevea 
brasiliensis) Increases the Water Permeability of Lumber. Journal of Agricultural 
Science and Technology A 4:129-134. 

Cherdchim, B. and Satansat , J. (Accepted) 2016. Influences of ethylene stimulation of 
rubber trees (Hevea brasiliensis) on the extractives and fungal resistance of lumber. 
CERNE. 22(3) : 223-232 
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(13)  ชื่อ  นายประวิทย์ คงจันทร์ 
   ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

วุฒิการศึกษา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), ม.สงขลานครินทร์, 2535 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี), จุฬาลงกรณ์ฯ, 2542 

 Ph.D. (Life Science: Environmental Biotechnology) 
Technical U. of Denmark, Denmark, 2553 

  

 1. ภาระงานสอน 
  1.1  ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
   ระดับปริญญาตรี 

รายวิชา หน่วยกิต 
721-382 UNIT OPERATION II 3(3-0-6) 
721-333 PETRO-CHEMISTRY 2(2-0-4) 
721-352 INSTRUMENTATION FOR MEASUREMENT AND CONTROL 3(3-0-6) 
721-483 CATALYST IN CHEMICAL INDUSTRY 2(2-0-4) 
721-281 CHEMICAL INDUSTRIAL PROCESSES 3(3-0-6) 
721-481 INDUSTRIAL CHEMISTRY 3(3-0-6) 
721-383 UNIT OPERATION LAB 1(0-3-0) 
721-482 INDUSTRIAL CHEMISTRY LAB 1(0-3-0) 

 

 

   ระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวิชา หน่วยกิต 
721-593 SEMINAR IN APPLIED CHEMISTRY I 1(0-2-1) 
721-594 SEMINAR IN APPLIED CHEMISTRY II 1(0-2-1) 
721-595 SPECIAL TOPICS IN APPLIED CHEMISTRY 2(1-3-2) 
721-551 BIOCHEMICAL ENGINEERING 3(3-0-6) 
721-552 BIO-ENERGY TECHNOLOGY 3(3-0-6) 
721-553 BIOCHEMICAL REACTOR ANALYSIS AND DESIGN 3(3-0-6) 
721-556 WASTE CONVERSION TO ENERGY 3(3-0-6) 
853-818 THESIS  18(0-54-0) 
853-836 THESIS 36(0-108-0) 
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 
853-936 THESIS 36(0-108-0) 
853-948 THESIS 48(0-144-0) 
853-972 THESIS 72(0-216-0) 

  

https://neo-mis3.pn.psu.ac.th/neo-mis/registra2/searchsubjectdesc.php?subject_key=00010378
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
และปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  

(หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) 
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