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วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ 

Master of Science Program in Biotechnology 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 

ชือ่สถาบันอุดมศกึษา     มหาวทิยาลัยพะเยา 

คณะ/วิทยาลัย    คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร     :    0651 

 ภาษาไทย        :    วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ 

 ภาษาอังกฤษ     :    Master of Science Program in Biotechnology 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวชิา  

 ชื่อเต็ม (ไทย)    :    วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (เทคโนโลยชีวีภาพ) 

 ชื่อย่อ (ไทย)    :    วท.ม. (เทคโนโลยชีวีภาพ) 

 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)    :    Master of Science (Biotechnology) 

 ชื่อย่อ (อังกฤษ)     :    M.Sc. (Biotechnology) 

3. วิชาเอก 

 ไม่ม ี

4. จำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

 จำนวนไม่นอ้ยกวา่ 36(3) หน่วยกติ 

5. รูปแบบของหลักสตูร 

 5.1  รูปแบบ 

  หลักสูตรปรญิญาโท 2 ป ี

 5.2  ภาษาท่ีใช ้

  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 5.3  การรับเข้าศกึษา 

  รับนสิิตไทยหรอืตา่งชาตทิี่ใชภ้าษาไทยได้เป็นอย่างดี 
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 5.4  ความร่วมมอืกับสถาบันอื่น    

     ไม่มี 

 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศกึษา 

     ใหป้รญิญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (เทคโนโลยชีวีภาพ) มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสตูรและการพจิารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร 

                6.1  หลักสูตรปรับปรุงมาจากหลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยชีวีภาพ หลักสูตรปรบัปรุง     

พ.ศ. 2560 เปดิสอน ภาคการศกึษาตน้ ปกีารศกึษา 2565  

 6.2 คณะกรรมการประจำคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติเห็นชอบหลักสูตร 

ในการประชมุ ครัง้ที่ ........ วันที่ ..30. เดือน .พฤศจกิายน.. พ.ศ. .2563.... 

  6.3 คณะกรรมการวชิาการ มหาวทิยาลัยพะเยา  เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครัง้ที่ ..6/2565.. วันที่ 15 เดือน มนีาคม พ.ศ. 2565   

  6.4 คณะกรรมการพจิารณากล่ันกรองหลักสูตรของมหาวทิยาลัยพะเยา เห็นชอบ 

หลักสูตร ในการประชมุครัง้ที่ 5/2565 วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565           

  6.5 สภามหาวทิยาลัยพะเยา อนุมัตหิลักสูตร ในการประชุมครัง้ที่ ......................   

    วันที่ .....................เดือน .......................พ.ศ. .......................   

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มคีุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมคีวามพรอ้มเผยแพร่คณุภาพหลักสูตรและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  ในปกีารศกึษา 2566 

 
 

8. อาชพีท่ีสามารถปฏบิตัไิด้หลังสำเร็จการศึกษา  

 8.1 นักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์/นักวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ      

ในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวสิาหกจิ และเอกชน  

 8.2 นักวิเคราะห์โครงการวจิัยในหน่วยงานต่าง ๆ 

 8.3 อาจารย์ทางด้านเทคโนโลยชีวีภาพและวทิยาศาสตร์ชวีภาพ ในสถาบันการศกึษา 

 8.4 ผู้ เชี่ยวชาญ/ให้คำปรึกษาด้านเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ              

ในบรษิัทเอกชน 
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9.  ชือ่ – นามสกุล  เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒกิารศกึษา 

     ของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

 

ลำดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

ทางวชิาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

สำเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นางสุภัค มหัทธนพรรค 35007005XXXXX รองศาสตราจารย ์ วท.ด. 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

ชวีวทิยา 

วทิยาการหลังการเก็บ

เกี่ยว 

เกษตรศาสตร ์

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่

2548 

2543 

 

2540 

2 นางสาวสุภาพร  ภัสสร  36501010XXXXX ผูช้่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. 

 

 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

Biochemistry and 

Molecular 

Pharmacology 

เทคโนโลยชีวีภาพ 

 

เทคโนโลยชีวีภาพ 

University of Salerno, 

Italy 

 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลย ี         

พระจอมเกล้าธนบุรี 

มหาวทิยาลัยรังสิต 

2552 

 

 

2542 

 

2536 

3 นายขรรค์ชยั ด้ันเมฆ 35307002XXXXX อาจารย ์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เทคโนโลยชีวีภาพ 

เทคโนโลยชีวีภาพ 

ชวีวิทยา 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2554 

2546 

2542 
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10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

         10.1 มหาวทิยาลัยพะเยา  

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกจิ 

 การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศและการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ต่าง ๆ รอบตัว         

ทำให้ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการแข่งขัน ผู้คนต้องติดตามการเปล่ียนแปลง

ดังกล่าวใหท้ันต่อสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายด้านเศรษฐกจิ การเมือง วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

และการทำวิจัยที่มีเพิ่มขึ้น ทั้งทางด้านเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ การปรับปรุงพันธ์ุของพืชและสัตว์ การ

ประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ นอกจากนี้ยังมีการเติบโตด้านอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องด่ืม และอาหารเสริม

สุขภาพ หรืออาหารที่ทำหน้าที่เป็นอาหารเสริมสุขภาพ บริษัทที่ทำธุรกิจด้านการขายอุปกรณ์ และ

สารเคมีทางวิทยาศาสตร์  การปรากฏของโรคอุบัติใหม่ชนิดต่าง ๆ และการเปล่ียนแปลงของสภาวะ

แวดล้อมอย่างรวดเร็ว จึงมีความต้องการความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพในด้านต่าง ๆ หรือความรู้

ข่าวสารทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ เพิ่มขึ้น แต่ในปัจจุบันสัดส่วนของนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยต่อ

ประชากรของประเทศไทยยังไม่เพียงพอ ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต้องนำปัญหาการ

ขาดแคลนบุคลากรในสายงานดังกล่าวมาพิจารณาอย่างรอบด้าน และต้องให้ความสำคัญกับความ

ต้องการของตลาดแรงงานด้วย  อีกทั้งเทคโนโลยีชีวภาพได้รับความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้ง

ประเทศไทยในการที่จะพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เทคโนโลยีชีวภาพเป็นสาขาหนึ่งที่มี                          

การเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว จนนับเป็นลำดับต้น ๆ ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และเป็นสาขา        

ที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศได้อย่างชัดเจน รัฐบาลไทยได้เล็งเห็นความสำคัญของสาขานี้      

จึงได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์หนึ่ง  ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยตั้งเป้าหมายการพัฒนา

เทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย รวมถึงการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ที่มีมูลค่า             

ไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ ซึ่งได้จากการส่งออกสินค้าเกษตรเพื่อเป็น

วัตถุดิบในการเตรยีมอาหาร  อาหารแปรรูป อาหารสัตว์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปลีะประมาณ 

30,000 ล้านบาท ยิ่ งไปกว่านั้น  ยังสามารถเพิ่ มมูลค่าให้ กับสินค้าเกษตรกรรม โดยการใช้

เทคโนโลยีชีวภาพเข้ามาปรับปรุง หรือจัดทำให้วัตถุดิบเป็นสินค้าพร้อมบริโภคได้อีกด้วย ซึ่งจะทำให้    

เกดิมูลค่าเพิ่มขึ้นในประเทศ ลดการนำเขา้และส่งเป็นสินคา้ออกได้อีกด้วย  

 รัฐบาลปัจจุบันได้กำหนด “ประเทศไทย 4.0” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศ หรือโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วใน

ศตวรรษที่ 21 ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ซึ่งงานนวัตกรรมทาง                          

ด้านเทคโนโลยีชีวภาพจัดอยู่ใน กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  ซึ่งมีแนวโน้ม              

ที่จะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอนาคตอันใกล้นี้ ดังนั้นหลักสูตรทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ                

จงึมคีวามสำคัญในปัจจุบัน  
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการส่ือสารทำให้คนไทยเรียนรู้

ข่าวสารและรับวัฒนธรรมจากต่างชาติ ทำให้วิถีชีวิตของคนเปล่ียนแปลงไปต้องปรับตัวให้เท่าทัน             

การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ต้องตอบรับการแข่งขันให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์สูงสุดกับความหลากหลาย               

ของทรัพยากรทั้งทางชีวภาพและทางกายภาพ โดยจำเป็นต้องคำนึงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมาแต่เดิม 

การที่ต้องมีจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ           

โดยต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพของท้องถิ่น อีกทั้งยังมีนโยบายของรัฐบาล                 

ที่ต้องการผลักดันให้ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของบริการสุขภาพและอาหารของโลก จึงต้องมี              

การวิจัยและพัฒนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของคนไทย            

และมนุษยชาติ นอกจากนี้การถ่ายทอดวัฒนธรรมจากต่างประเทศซึ่งอาจส่งผลให้พฤติกรรม                

และค่านิยมของนิสิตเปล่ียนไป การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องเน้นและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่คำนึงถึง

คุณธรรม จรยิธรรมทางวชิาชพีโดยใส่ใจถงึผลกระทบต่อผู้รับข้อมูลข่าวสารและสังคมภายใตว้ัฒนธรรม

ไทยโดยยังคงการใช้เทคโนโลยทีี่ทันสมัยและเปล่ียนแปลงไปตามการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี  

 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 

 ของสถาบัน  

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 การพัฒนาหลักสูตรเน้นการพัฒนาศักยภาพของนิสิตให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถคิด 

วิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ นำไปพัฒนางานวิจัยขั้นสูง                

และสรา้งองค์ความรูใ้หม่เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการทางด้านเทคโนโลยชีีวภาพ นำไปสู่การสรา้งงาน 

สรา้งอาชพีที่มคีุณภาพที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ 

 

            12.2 ความเก่ียวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

(1) ด้านการผลติบัณฑติ 

    ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมมีต่อพันธกิจ

มหาวทิยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านวชิาการและการวิจัยที่จะเป็นประโยชน์ชุมชนในทอ้งถิ่น  และต่อ

ประเทศชาติ  เนื่องจากการใช้อินเทอร์เน็ตที่แพร่หลาย จึงเป็นช่องทางในการถ่ายทอดวัฒนธรรม จาก

ต่างประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้พฤติกรรมและค่านิยมของนิสิตเปล่ียนไป  การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องเน้น

และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่คำนึงถึงคุณธรรม  จริยธรรมทางวิชาชีพโดยใส่ใจถึงผลกระทบต่อผู้รับ

ข้อมูลข่าวสารและสังคมภายใต้วัฒนธรรมไทยโดยยังคงการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเปล่ียนแปลงไป

ตามการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี 
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   การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบัน  ที่เน้นการศึกษาวิจัยเพื่อเป็น

แหล่งสะสมและสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม และ

เทคโนโลยชีวีภาพทางการแพทย์ โดยเนน้ทัง้วทิยาการเฉพาะสาขาและการเชื่อมโยงความรูต้่าง ๆ  ในรูป

ของสหวิทยาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเอง และสังคมทุกระดับให้มีความเข้มแข็งอย่าง

ยั่งยนื 

(2)  ด้านการวิจัย 

    การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับพันธกิจด้านการวิจัยที่เน้นการศึกษาวิจัย เพื่อ

พัฒนาชุมชน ดังนั้นหลักสูตรเน้นการพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งสะสมและสร้างองค์ความรู้  ด้าน

เทคโนโลยชีวีภาพ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเอง และสังคมทุกระดับใหม้คีวามเขม้แข็งอย่างยั่งยนื 

(3)  ด้านบริการวิชาการ 

    การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับพันธกิจด้านการบริการวิชาการโดยเพิ่ม

รายละเอียดเกี่ยวกับการบริการวิชาการ  และการลงพื้นที่เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนตาม     

พันธกจิของมหาวทิยาลัย 

(4)  ด้านการทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม 

พัฒนาหลักสูตรเพื่อสอดคล้องกับอัตลักษณ์ท้องถิ่น และวัฒนธรรมทางด้านอาหาร

และวถิชีวีติ 

 

13.  ความสัมพันธ์กับหลกัสูตรอื่นท่ีเปดิสอนในคณะ/ สาขาวชิาอื่นของสถาบัน 

 13.1 กลุ่มวชิา/ รายวชิาในหลักสูตรที่เปดิสอนโดยคณะ/ สาขาวชิา/ หลกัสูตรอื่น 

   รายวชิาในหลักสูตรที่เปดิสอนโดยคณะศลิปศาสตร์ 

     146700   ภาษาอังกฤษแบบเขม้สำหรับระดับบัณฑติศึกษา                  3(3-0-6)  

                      Intensive English for Graduate Studies 

 13.2 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลักสูตรที่เปดิสอนให้สาขาวิชา/หลักสตูรอื่น  

    ไม่ม ี

 13.3 กลุ่มวชิา/รายวชิาที่เปดิสอนให้สาขาวชิา/หลักสูตรอื่น 

    ไม่ม ี

 13.4 การบริหารจัดการ  

   มหาวิทยาลัยพะเยาได้กำหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนในรายวิชา 146700 

ภาษาอังกฤษแบบเขม้สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา ในโครงสรา้งหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษาทุกหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน คณะศิลปศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้พิจารณา

ขอ้กำหนดรายวชิา การจัดการเรยีนการสอน และการประเมนิผล 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  

 บูรณาการความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมเกษตรและวิทยาศาสตร์

สุขภาพ เพื่อสรา้งมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรชีวภาพ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของชุมชมเพื่อการยกระดับ

คุณภาพชวีติของชุมชน 

 1.2 ความสำคัญ   

 เทคโนโลยีชีวภาพเป็นสาขาวิชาหนึ่งที่ครอบคลุมขอบเขตความรู้ที่กว้างขวาง ตั้งแต่เทคโนโลยี           

ที่ใช้ในเกษตรกรรมจนถึงอุตสาหกรรม  การแพทย์  การผลิตพลังงาน และการรักษาสภาพแวดล้อม 

นอกจากนี้เทคโนโลยีชีวภาพยังเป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศ ดังจะเห็นได้

จากการลงทุนวจิัยพัฒนา และการประยุกต์ใชใ้นภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่าน

มา ปัจจุบันการขับเคล่ือนนโยบายของรัฐบาลไทยมุ่งเนน้ด้านการปฏิรูปเศรษฐกิจชวีภาพ (Bio Economy) 

ซึ่งให้ความสำคัญในการส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยการปฏิรูปเศรษฐกิจชีวภาพซึ่งเป็นเศรษฐกิจกระแส

ใหม่ที่จะเป็นพลังขับเคล่ือนใหป้ระเทศไทยสู่การพัฒนานวัตกรรมจากความรู้ด้านเทคโนโลยชีีวภาพและ

ทุนจากความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ของประเทศ ทำให้มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560 – 2579 โดยตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางด้านการพัฒนา

เทคโนโลยีชีวภาพในเอเชีย นอกจากนี้อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ยังเป็น 1 ใน 10 

อุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อ

ยกระดับประเทศเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 อีกด้วย เพื่อสร้างความมั่นคงทั้งในด้านพลังงาน อาหาร และ

สุขภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเศรษฐกจิ และสังคม รวมทั้งหลักสูตรยังตอบสนองต่อ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ SDGs ในด้าน SDG2: ความอดอยาก เพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการ

อาหารรายย่อย เพิ่มโอกาสสำหรับการเพิ่มมูลค่า โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีประโยชน์ต่อ

สุขภาพ และได้มาตรฐานอาหารทางเลือก คงความหลายหลายทางพันธุกรรมของพืช สัตว์ และ

จุลินทรีย์ และสร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ทรัพยากร

ทางพันธุกรรมและองค์ความรู้ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องอย่างธรรมและเท่าเทียม ตามที่ตกลงกันระหว่าง

ประเทศ ภายในปี 2573 และ มีส่วนร่วมในเป้าหมาย SDG12: การบริโภคและการผลิตอย่างรับผิดชอบ 

ลดปริมาณของเสียและอาหารเหลือทิ้งในห่วงโซ่อาหาร โดยการนำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาสกัด

หรอืแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ดังนัน้การผลิตมหาบัณฑติที่มคีวามรูค้วามสามารถในการ

ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร และทางการวิทยาศาสตร์

การแพทย์ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย จึงมีความจำเป็นและเป็นที่ต้องการของ
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ตลาดแรงงานเป็นอย่างยิ่ง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศ

ต่อไป 

 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

            1.3.1 เพื่อให้บัณฑิตสามารถติดตามและรวบรวมข้อมูลความก้าวหน้าทางวิชาการด้าน

เทคโนโลยชีวีภาพอย่างเป็นระบบถูกตอ้งตามหลักวชิาการ 

 1.3.2 เพื่อให้บัณฑิตสามารถพัฒนาแนวคิดการสร้างต้นแบบนวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพ

ด้านอุตสาหกรรมเกษตรและวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อตอบสนองความต้องการของ

ชุมชน 

   1.3.3 เพื่อใหบ้ัณฑติใชก้ระบวนการทำวจิัยทางเทคโนโลยชีวีภาพด้านอุตสาหกรรมเกษตรและ

วิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อแก้ปัญหาของชุมชนหรือภาคอุตสาหกรรมตามหลัก

จรรยาบรรณนักวจิัย 

     1.3.4  เพื่อให้บัณฑิตสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพด้าน

อุตสาหกรรมเกษตรและวทิยาศาสตร์การแพทย์ได้อย่างเหมาะสม 

 

2. ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)  

PLO1 ผูเ้รยีนสามารถอธบิายความรูด้้านเทคโนโลยชีวีภาพได้อย่างถูกตอ้งตามหลักวิชาการ 

PLO2 ผูเ้รยีนสามารถใชเ้ครื่องมอืวทิยาศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยชีวีภาพได้อย่างถูกตอ้ง 

PLO3   ผูเ้รียนสามารถออกแบบนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีชวีภาพเพื่อการแก้ไขปัญหาของ

ชุมชนหรอืภาคอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม 

PLO4     ผู้ เรียนสามารถทำวิจัยด้านทางเทคโนโลยีชีวภาพด้านอุตสาหกรรมเกษตรและ

วทิยาศาสตร์การแพทย์ได้ถูกตอ้งตามหลักจรรยาบรรณนักวจิัย 

PLO5  ผู้เรียนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพได้อย่าง

เหมาะสม 

   

3. แผนพัฒนาปรับปรุง   

แผนการพัฒนา/ 

เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี ้

1. ดำรงไวซ้ึ่งความทนัสมัยของ

หลักสูตรและส่งเสรมิให้

อาจารย์และนสิิตสรา้งองค์

ความรูใ้หม่ ๆ 

1.   หลักสูตรมเีนื้อหาเหมาะสมทัง้ทาง 

ด้านทฤษฎ ี และปฏบิัติ และมี

กจิกรรมทางวชิาการทีจ่ะช่วยใหน้สิิต

สามารถติดตามข่าวสารทันสมัยได้

จากการเรยีนรูด้้วยตนเอง 

1. จำนวนรายวชิาตา่ง ๆ ที่มี

การสอนทัง้ทฤษฏแีละ

ปฏบิัต ิ 

2. จำนวนอาจารย์ ประวัติ

การทำงานและการ
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แผนการพัฒนา/ 

เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี ้

ฝกึอบรมของอาจารย ์

3. จำนวนผูส้นบัสนุนการ

เรยีนรู ้หรอือาจารยพ์เิศษ 

2. มกีารปรับปรุงระบบ

อาจารย์ที่ปรกึษาใหมุ้่ง

ผลสัมฤทธิ์การเรยีนรูข้อง

นสิิต  

1. จัดปฐมนเิทศนสิิตใหม่เตรยีมความ  

พรอ้มด้านการปรบัตัวและเทคนคิการ

เรยีนรู ้

2. มอบหมายใหอ้าจารย์ทีป่รกึษา

ตดิตามผลการเรยีนรูข้องนสิิตอย่าง

สม่ำเสมอ 

1. รายงานผลการประเมนิ

ความเขา้ใจในระบบการ

เรยีนการสอนของนสิิต 

2. รายงานการเขา้พบ

อาจารย์ที่ปรกึษารวบรวม

จากนสิิต 

3. รายงานการตดิตามการให้

คำปรกึษาของอาจารยท์ี่

ปรกึษา 

3. ป ระ เมิ น ม าต รฐาน ขอ ง

หลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ 

 

1. จัด รวบ รวมฐานข้อมู ล ของนิ สิ ต 

อาจารย์  อุปกรณ์ สอน ครุ ภัณ ฑ์  

งบ ป ระมาณ  ค วาม ร่ วม มื อท าง

วิชาการ ผลงานตีพิมพ์  ของแต่ละ

ภาคการศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลในการ

ประเมนิ 

2. สำรวจความพงึพอใจของนสิิตที่มตี่อ

หลักสูตรที่สำเร็จการศกึษา เพื่อ

ทราบถงึประสบการณค์วามพงึพอใจ

ต่อการเรยีนการสอน และหลักสูตร 

1. รายงานผลประเมินความ

พึงพอใจในส่ิงอำนวยความ

สะดวกทางการศึกษาจาก

ผูเ้รยีนและผูส้อน 

2. จำนวนผลงานตีพิมพ์ของ

นิ สิ ต ใ น แ ต่ ล ะ ภ า ค

การศกึษา 

3. รายงานการประเมินความ

พึงพอใจในการใช้หลักสูตร

จากนสิิต 

 

4. พัฒนาหลักสูตรให้

สอดคล้องกับกับ 

ความตอ้งการของผูใ้ช้

มหาบัณฑติ 

1. ประสานความรว่มมอืกับสถาน

ประกอบการในการจัดกจิกรรมการ

เรยีนการสอน ในรูปแบบการศกึษาดู

งาน และสอบถามความตอ้งการของ

ผูใ้ชม้หาบัณฑติ  

1. รายงานสถานประกอบการ

ที่ใหค้วามอนุเคราะห์นสิิต

เขา้ศกึษาดูงาน 

2. รายงานการประเมนิความ

พงึพอใจของผูใ้ช้

มหาบัณฑติต่อหลักสูตร 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศกึษา การดำเนนิการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

          1.1 ระบบ 

  ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา

ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561  

 

 1.2 การจัดการศกึษาภาคการศกึษาฤดูร้อน  

ไม่ม ี

 

 1.3 การเทียบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวภิาค  

ไม่ม ี

2. การดำเนินการหลักสูตร  

 2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

  ภาคการศกึษาตน้ เดือน มถุินายน – ตุลาคม 

ภาคการศกึษาปลาย เดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์ 

 

 2.2 คุณสมบัตขิองผู้เข้าศกึษา 

2.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา             

ที่กระทรวงศกึษาธกิารรับรองหรอืที่สภามหาวทิยาลัยรับรอง 

2.2.2 ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถงึที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิด

อันได้กระทำโดยความประมาท หรอืความผดิอันเป็นลหุโทษ 

2.2.3 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องจากความประพฤตจิากสถาบันการศกึษาใด 

2.2.4 เป็นผูม้สุีขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

2.2.5 มีคุณสมบัตอิย่างอื่นตามที่มหาวทิยาลัยกำหนด 

       2.2.6 คุณสมบตัเิฉพาะสาขาวชิาเทคโนโลยีชวีภาพ 

1) แผน ก แบบ ก1 สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขา

เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ในการทำงาน

ด้านเทคโนโลยชีวีภาพหรือสายงานที่เกี่ยวขอ้งอย่างนอ้ย 1 ป ี

2) แผน ก แบบ ก2 สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขา

เทคโนโลยชีวีภาพ หรอืสาขาอื่นที่เกี่ยวขอ้ง 
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3) แผน  ข  สำเร็จการศึกษาในระดับปริญ ญ าตรีหรือ เที ยบ เท่ า  สาขา

เทคโนโลยชีวีภาพ หรอืสาขาอื่นที่เกี่ยวขอ้ง  

  การคัดเลอืกผู้เข้าศกึษา 

   เป็น ไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณ ฑิตศึกษา 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

  พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ 

 

 2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ ข้อจำกัดของนสิติในข้อ 2.3  

  จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ การใช้ส่ือการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษให้มากขึ้น 

รวมถึงการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษในวิชาสัมมนาและวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นิสิตฝึกฝนทักษะ                 

ในการส่ือสารเป็นภาษาอังกฤษใหดี้ขึ้น 

 

 2.5  แผนการรับนิสติและผู้สำเร็จการศกึษาในระยะ 5 ป ี 

 2.5.1 แผน ก แบบ ก 1  

 

จำนวนนิสิต จำนวนนสิิตแต่ละปกีารศกึษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ชัน้ปทีี่ 1  5 5 5 5 5 

ชัน้ปทีี่ 2   5 5 5 5 

         รวม  5     10       10       10       10 

จำนวนคาดว่าจะสำเร็จการศกึษา   5 5 5 5 

 

 2.5.2 แผน ก แบบ ก 2  

 

จำนวนนสิิต จำนวนนสิิตแต่ละปกีารศกึษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ชัน้ปทีี่ 1  10     10 10 10 10 

ชัน้ปทีี่ 2       10       10       10       10 

          รวม  10 20 20 20 20 

จำนวนคาดว่าจะสำเร็จการศกึษา  10 10 10 10 
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 2.5.3 แผน ข  

 

จำนวนนสิิต จำนวนนสิิตแต่ละปกีารศกึษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ชัน้ปทีี่ 1  5 5 5 5 5 

ชัน้ปทีี่ 2   5 5 5 5 

          รวม  5     10       10       10       10 

จำนวนคาดว่าจะสำเร็จการศกึษา  5 5 5 5 

 

2.6 งบประมาณตามแผน     

      2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

หมวดรายรับ 
ปงีบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

ค่าลงทะเบยีน 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 

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

 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดรายจ่าย 
ปงีบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

1. งบบุคลากร 1,800,000 1,854,000 1,909,620 1,966,909 2,025,916 

2. งบลงทุน 

    (ครุภัณฑ์ทางการศกึษา) 

- - - - - 

3. งบดำเนนิการ 

     (ค่าใชส้อยและค่าวัสดุ) 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

4. งบดำเนนิการ 

    (สาธารณูปโภค)               

- - - - - 

รวมรายจ่าย 1,810,000 1,864,000 1,919,.620 1,976,908 2,035,915 

ค่าใชจ้่ายต่อหัวต่อปี 45,250 46,600 47,990 49,422 50,897 
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2.7  ระบบการศกึษา 

                แบบชัน้เรยีน 

               

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวชิา และการลงทะเบยีนเรียนข้ามมหาวทิยาลัย 

        เป็นไปตามขอ้บังคบัของมหาวทิยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561 

 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1  หลักสูตร 

  3.1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 36 (3) หน่วยกติ 

  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

          โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศกึษาธกิาร ดังนี้ 

 

ลำดับที่ รายการ 

เกณฑ์ สกอ . หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

แผน ก 

แบบ ก1 

แผน ก 

แบบ ก2 
แผน ข 

แผน ก 

แบบ ก1 

แผน ก 

แบบ ก2 
แผน ข 

แผน ก 

แบบ ก1 

แผน ก 

แบบ ก2 
แผน ข 

1. 

 

 

 

 

2. 

3. 

4. 

งานรายวิชา                     ไมน้่อยกว่า 

1.1  หมวดวิชาพื้นฐาน   

1.2  หมวดวชิาเฉพาะด้าน     ไม่น้อยกว่า                       

1.2.1  วิชาเอกบังคับ  

1.2.2  วชิาเอกเลือก           ไม่น้อยกว่า  

วทิยานิพนธ์                       ไม่น้อยกว่า  

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ไม่น้อยกวา่ 

รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกติ * 

 ..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

36 

..... 

..... 

12 

..... 

..... 

..... 

..... 

12 

..... 

...... 

  30-33 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

3-6 

..... 

 ..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

36 

..... 

3 

24 

8 

16 

7 

9 

12 

..... 

3 

30 

8 

22 

7 

15 

..... 

6 

3 

 ..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

36 

..... 

3 

24 

8 

16 

10 

6 

12 

..... 

3 

30 

8 

22 

10 

12 

..... 

6 

3 

  จำนวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า 
36 36 36  ..... 

36(3) 
36(3) 36(3) 36(3) 36(3) 

 

หมายเหตุ  สำหรับนสิิตระดับบัณฑติศกึษา กรณกีารทดสอบภาษาอังกฤษใหเ้ป็นไปตามประกาศ 

 มหาวทิยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2562 
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3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร  

  3.1.3.1 แผน ก แบบ ก1 

  1) วทิยานพินธ์ จำนวน 36 หน่วยกติ 

  204793             วทิยานพินธ์   36 หน่วยกติ 

             Thesis 

 

  2) รายวชิาบังคับไม่นับหน่วยกิต จำนวน   3 หน่วยกติ 

146700   ภาษาอังกฤษแบบเขม้สำหรับระดับบัณฑติศกึษา    

Intensive English for Graduate Studies    

3(3-0-6) 

 

            3.1.3.2 แผน ก แบบ ก2 

  1) หมวดวชิาพื้นฐาน จำนวน  8  หน่วยกติ 

   

  2) หมวดวชิาเฉพาะด้าน                     จำนวนไม่นอ้ยกว่า 16 หน่วยกติ 

   (ก) วชิาเอกบังคับ                         จำนวน  10 หน่วยกติ 

204701 

 

เครื่องมอืทางเทคโนโลยชีวีภาพ  

Instrumentation in Biotechnology 

2(2-2-5) 

 

204702 ระเบยีบวธิวีจิัยทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

Research Methodology in Science and Technology 

3(2-3-6) 

204731 ชวีวทิยาโมเลกุลและพันธุวศิวกรรม 

Molecular Biology and Genetic Engineering  

3(2-3-6) 

 

204703 

 

การคดิเชงิออกแบบนวตักรรมชวีภาพ  

Design Thinking for Bioinnovation 

3(2-3-6) 

 

204704 

 

ความปลอดภัยและความมั่นคงทางชวีภาพ   

Biosafety and Biosecurity 

2(2-2-5) 

 

204705 หัวขอ้พเิศษ 

Special Topics  

3(2-3-6) 

204791 

 

สัมมนา 1  

Seminar I 

1(0-2-1) 

 

204792 สัมมนา  2  

Seminar II 

1(0-2-1) 
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       (ข) วชิาเอกเลือก                        จำนวนไม่นอ้ยกว่า   6 หน่วยกติ 

                                      ใหน้ิสิตเลือกเรียนรายวชิากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังต่อไปนี้   

 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยชีวีภาพอุตสาหกรรมเกษตร 

 

204711 ของเสียจากอุตสาหกรรมเกษตรและการนำไปใชป้ระโยชน์ 

Agro-industrial wastes and their utilization 

3(2-3-6) 

 

204712 การประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยชีวีภาพในการควบคมุทางชวีวธิ ี

Application of biotechnology in biological control  

3(2-3-6)  

204713 

 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยกีารเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพชืเพื่อ

การเกษตร  

Applied Plant Tissue Culture Technology for Agriculture 

3(2-3-6) 

 

204714 กระบวนการหมักทางอุตสาหกรรม  

Industrial Fermentation Process 

3(2-3-6) 

204715 เทคโนโลยชีวีภาพทางอาหารขัน้สูง 

Advances in Food Biotechnology 

3(2-3-6) 

204716 การประยุกต์ใชเ้อนไซม์ในอุตสาหกรรม 

Application of Enzymes for Industry 

3(2-3-6) 
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กลุ่มวิชาเทคโนโลยชีวีภาพทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

 

204721 หลักการและการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีชวีภาพทางการแพทย์  

Principles and Applications in Medical Biotechnology  

3(2-3-6)  

204722 เทคโนโลยชีวีภาพผลิตภัณฑ์ธรรมชาต ิ  

Biotechnology in Natural Products  

3(2-3-6)  

204723 

 

นาโนเทคโนโลยี  

Nanotechnology 

3(2-3-6) 

 

204724 

 

จุลชวีวทิยาทางการแพทย์สมัยใหม ่

Modern medical microbiology 

3(3-0-6) 

 

204725 

 

ชวีเคมทีางการแพทย์ขัน้สูง 

Advance in Medical Biochemistry 

3(2-3-6) 

 

204732 

 

ชวีสารสนเทศ  

Bioinformatics  

3(2-3-6) 

 

 

  3) วทิยานพินธ์ จำนวน     12 หนว่ยกิต 

 

  4) รายวชิาบังคบัไม่นับหน่วยกติ จำนวน    3 หน่วยกติ 

146700   ภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับระดับบัณฑติศกึษา     

Intensive English for Graduate Studies    

 3(3-0-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204794 วทิยานพินธ์ 

Thesis 

12 หน่วยกติ 
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            3.1.3.3 แผน ข 

  1) หมวดวชิาพื้นฐาน จำนวน  8  หน่วยกติ 

 

  2) หมวดวชิาเฉพาะด้าน                     จำนวนไม่น้อยกว่า  22 หนว่ยกติ 

   (ก) วชิาเอกบังคับ                         จำนวน   10 หน่วยกติ 

 

   (ข) วชิาเอกเลือก                        จำนวนไม่นอ้ยกว่า   12 หน่วยกติ 

                                     ใหน้สิิตเลือกเรยีนรายวชิาในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยชีวีภาพอุตสาหกรรมเกษตร 

204711 ของเสียจากอุตสาหกรรมเกษตรและการนำไปใชป้ระโยชน์ 

Agro-industrial Wastes and their Utilization 

3(2-3-6) 

 

204712 การประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยชีวีภาพในการควบคมุทางชวีวิธ ี

Application of biotechnology in biological control  

3(2-3-6)  

   

204701 

 

เครื่องมอืทางเทคโนโลยีชวีภาพ  

Instrumentation in Biotechnology 

2(2-2-5) 

 

204702 ระเบยีบวธิวีิจัยทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

Research Methodology in Science and Technology 

3(2-3-6) 

204731 ชวีวทิยาโมเลกุลและพันธุวศิวกรรม 

Molecular Biology and Genetic Engineering  

3(2-3-6) 

 

204703 

 

การคดิเชงิออกแบบนวตักรรมชวีภาพ  

Design Thinking for Bioinnovation 

3(2-3-6) 

 

204704 

 

ความปลอดภัยและความมั่นคงทางชวีภาพ   

Biosafety and Biosecurity 

2(2-2-5) 

 

204705 หัวขอ้พเิศษ 

Special Topics  

3(2-3-6) 

204791 

 

สัมมนา 1  

Seminar I 

1(0-2-1) 

 

204792 สัมมนา  2  

Seminar II 

1(0-2-1) 
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204713 

 

การประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยกีารเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพชืเพื่อ

การเกษตร  

Applied Plant Tissue Culture Technology for Agriculture 

3(2-3-6) 

 

204714 กระบวนการหมักทางอุตสาหกรรม  

Industrial Fermentation Process 

3(2-3-6) 

204715 เทคโนโลยชีวีภาพทางอาหารขัน้สูง 

Advances in Food Biotechnology 

3(2-3-6) 

204716 การประยุกต์ใชเ้อนไซม์ในอุตสาหกรรม 

Application of Enzymes for Industry 

3(2-3-6) 

 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยชีวีภาพทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

204721 หลักการและการประยกุต์ใชเ้ทคโนโลยชีวีภาพทางการแพทย์  

Principles and Applications in Medical Biotechnology  

3(2-3-6)  

204722 เทคโนโลยชีวีภาพผลิตภัณฑ์ธรรมชาต ิ  

Biotechnology in Natural Products  

3(2-3-6)  

204723 

 

นาโนเทคโนโลยี  

Nanotechnology 

3(2-3-6) 

 

204724 

 

จุลชวีวทิยาทางการแพทย์สมัยใหม่ 

Modern medical microbiology 

3(3-0-6) 

 

204725 

 

ชวีเคมทีางการแพทย์ขัน้สูง 

Advance in Medical Biochemistry 

3(2-3-6) 

 

204732 

 

ชวีสารสนเทศ  

Bioinformatics  

3(2-3-6) 

 

 

  3) การศกึษาคน้ควา้ด้วยตนเอง จำนวน      6 หน่วยกติ 

 

  4) รายวชิาบังคบัไม่นับหน่วยกติ จำนวน      3 หน่วยกติ 

146700   ภาษาอังกฤษแบบเขม้สำหรับระดับบัณฑติศกึษา    

Intensive English for Graduate Studies    

  3(3-0-6) 

 

204795 การศกึษาคน้ควา้ด้วยตนเอง  

Independent Study 

 6 หน่วยกติ 
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3.1.4 แผนการศกึษา 

       3.1.4.1 แผน ก แบบ ก1  

 

ชั้นปทีี่  1  

ภาคการศกึษาต้น 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้สำหรับระดับบัณฑติศกึษา  

Intensive English for Graduate Studies  

3(3-0-6)  

(ไม่นับหน่วยกติ) 

204493

  

วทิยานพินธ์ 

Thesis 

9 

 รวม 9(3) หน่วยกิต 
 

 

ภาคการศกึษาปลาย 

204493

  

วทิยานพินธ์ 

Thesis 

    9 

 รวม 9 หน่วยกิต 

  

 

 

 

ชั้นปทีี่  2 

ภาคการศกึษาต้น 

204493

  

วทิยานพินธ์ 

Thesis 

9 

 รวม 9 หน่วยกิต 

 

ภาคการศกึษาปลาย 

204493

  

วทิยานพินธ์ 

Thesis 

9 

 รวม 9 หน่วยกิต 
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       3.1.4.1 แผน ก แบบ ก2  

 

ชั้นปทีี่  1  

ภาคการศกึษาต้น 

 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับระดับบัณฑติศกึษา    

Intensive English for Graduate Studies  

3(3-0-6) 

(ไม่นับหน่วยกติ) 

204701 เครื่องมอืทางเทคโนโลยชีวีภาพ 

Instrumentation in Biotechnology 

2(2-2-5) 

204703 

 

การคดิเชงิออกแบบนวตักรรมชวีภาพ  

Design Thinking for Bioinovation 

3(2-3-6) 

 

204731 ชวีวทิยาโมเลกุลและพันธุวิศวกรรม 

Molecular Biology and Genetic Engineering 

3(2-3-6) 

 รวม 8(3) หน่วยกิต 

 

       ภาคการศกึษาปลาย 

 

204702 ระเบยีบวธิวีจิัยทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

Research Methodology in Science and Technology 

3(2-3-6) 

204704 ความปลอดภัยและความมั่นคงทางชวีภาพ   

Biosafety and Biosecurity 

2(2-2-5) 

204705 หัวขอ้พเิศษ 

Special Topics  

3(2-3-6) 

204791 สัมมนา 1 

Seminar I 

1(0-2-1) 

204794 วทิยานพินธ์ 

Thesis 

1 หนว่ยกติ 

 รวม 10 หน่วยกิต 
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ชั้นปทีี่ 2 

ภาคการศกึษาต้น 

  

204792 สัมมนา 2 

Seminar II 

1(0-2-1) 

204794 วทิยานพินธ์ 

Thesis 

2 หน่วยกติ 

2047xx วชิาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

2047xx วชิาเอกเลือก 

Major Elective  

3(x-x-x) 

 รวม 9 หน่วยกิต 

 

 

ภาคการศกึษาปลาย 

 

204794 วทิยานพินธ์ 

Thesis 

9 หน่วยกติ 

 รวม 9 หน่วยกิต 
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3.1.4.2 แผน ข  

      

                         ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศกึษาต้น 

 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้สำหรับระดับบัณฑติศกึษา    

Intensive English for Graduate Studies (ไม่นับหน่วยกติ)    

3(3-0-6) 

 

204701 เครื่องมอืทางเทคโนโลยชีวีภาพ 

Instrumentation in Biotechnology 

2(2-2-5) 

204703 

 

การคดิเชงิออกแบบนวตักรรมชวีภาพ  

Design Thinking for Bioinnovation 

3(3-2-6) 

 

204731 ชวีวทิยาโมเลกุลและพันธุวศิวกรรม 

Molecular Biology and Genetic Engineering 

3(2-3-6) 

 รวม 8(3) หน่วยกิต 

 

        ภาคการศกึษาปลาย 

 

204702 ระเบยีบวธิวีจิัยทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

Research Methodology in Science and Technology 

3(2-3-6) 

204704 ความปลอดภัยและความมั่นคงทางชวีภาพ   

Biosafety and Biosecurity 

2(2-2-5) 

204705 หัวขอ้พเิศษ 

Special Topics  

3(2-3-6) 

204791 สัมมนา 1 

Seminar I 

1(0-2-1) 

 รวม 9 หน่วยกิต 
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ชั้นปทีี่ 2 

ภาคการศกึษาต้น 

  

204792 สัมมนา 2 

Seminar II 

1(0-2-1) 

2047xx วชิาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

2047xx วชิาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

2047xx วชิาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

 รวม 10 หน่วยกิต 

 

 

ภาคการศกึษาปลาย 

 

204795      การศกึษาคน้ควา้ด้วยตนเอง 

Independent Study 

6 หน่วยกติ 

2047xx วชิาเอกเลือก 

  Major Elective 

3(x-x-x) 

 รวม 9 หน่วยกิต 
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3.1.5 คำอธบิายรายวชิา  

 

3.1.5   คำอธบิายรายวชิา 

146700 ภาษาองักฤษแบบเขม้สำหรับระดับบัณฑติศกึษา      3(3-0-6) 

Intensive English for Graduate Studies 

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประเภทของบทอ่าน การอ่านและการเขียนเชิงวิเคราะห์และ

วิจารณ์ การเขียนระดับอนุเฉท การเขียนเรียงความ การแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณต่อ        

บทอ่านโดยการพูดและการเขียน การใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์เพื่อแสวงหาความรู้

เพิ่มเตมิเกี่ยวกับหัวขอ้ที่ตนสนใจและในวชิาชพีของตน ระบบอา้งองิและการเขยีนอา้งองิ  

Academic English, types of reading texts, analytical reading and writing, paragraph 

writing, essay writing, expressing critical opinion towards reading texts through speaking and 

writing, using technology and electronic data base, citation system and writing citation 

 

204701 เคร่ืองมอืทางเทคโนโลยชีวีภาพ        2(2-2-5) 

Instrumentation in Biotechnology 

หลักการและการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ อิเลคโตรโฟรีซีส เครื่อง

เรยีลทามพซีอีาร์ เครื่องดรอฟเลทดิจิตอลพีซอีาร์ เครื่องโฟลว์ไซโตมเิตอร์ เครื่องมอืวเิคราะห์ลำดับเบส

ยุคใหม่ เครื่องวิเคราะห์สำหรับงานโปรติโอม โครมาโตรกราฟี แมสสเปกโทรเมทรี่ เครื่องอ่านปฏิกิริยา

บนไมโครเพลท  ไมโครแอเรย์ เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย เครื่องระเหย 

เครื่องเนยีร์อินฟราเรดสเปกโทรมเิตอร์ ถังหมกั เครื่องมอืเพื่อกระบวนการหลังการผลิต  

Principles and application of instruments in biotechnology, electrophoresis, real time 

PCR, droplet digital PCR, flow cytometer, next generation sequencing, proteome analysis machine, 

chromatography, mass spectrometry, microplate reader, microarray, freeze dryer, spray dryer, 

evaporator, Near Infrared Spectrometer, fermenter, equipment for downstream process   

 

204702 ระเบยีบวิธวิีจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี      3(2-3-6) 

Research Methodology in Science and Technology 

ความหมาย ลักษณะ และเปา้หมายการวจิัยทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การเขยีน

โครงร่างงานวิจัย กระบวนการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บตัวอย่าง จัดเก็บเอกสารอ้างอิงโดย 

Endnote การรายงานการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงชีวสถิติ การเขียนผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ 

จรรยาบรรณนักวจิัย จรยิธรรมการวจิัยในมนุษย์ 
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Definitions, scopes and goals of biotechnology research, research proposal 

preparation, research procedure, data collections, data sampling, collection of references by 

Endnote, biostatistical analysis, research report, writing research paper for publication,  research 

ethic, ethical conduct for research involving humans 

 

204703 การคดิเชงิออกแบบนวัตกรรมชวีภาพ        3(2-3-6) 

Design Thinking for Bioinnovation 

หลักการคิดเชงิออกแบบ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงธุรกิจ การสร้างกรอบความคิด

เพื่อการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชนหรือภาคอุตสาหกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์

ทางชีวภาพ การนำเสนอผลงาน การสร้างแบบจำลอง การค้นคว้าข้อมูลออกแบบประกอบในการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ การเขียนแผนธุรกิจ การทดสอบผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ การเป็น

ผู้ประกอบการ ทรัพย์ สินทางปัญญา กรณีศึกษาการคิดเชิงออกแบบสำหรับผลิตภัณฑ์ทาง

เทคโนโลยชีวีภาพ 

Concepts of design thinking, creative thinking, business thinking, problem-solving 

conceptual framework of community and industry, bioproduct design, presentation, making a 

testing model, collecting relevant data for the bioproduct design, business model canvas, 

bioproduct testing, entrepreneurship, intellectual property, design thinking case studies for 

biotechnological products 

 

204704 ความปลอดภยัและความมั่นคงทางชวีภาพ       2(2-2-5) 

Biosafety and biosecurity 

หลักการและความหมายของความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับความปลอดภัยทาง

ชีวภาพ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน เทคโนโลยีตู้ชีวนิรภัย การทำลายเชื้อโรค 

การจัดการขยะตดิเชื้อ การบรรจุหบีห่อและการขนส่งเชื้อโรค การเฝ้าระวังทางสุขภาพ ความมั่นคงทาง

ชวีภาพ พระราชบัญญัตเิชื้อโรคและพษิจากสัตว์ กฎหมายและจรยิธรรมทางเทคโนโลยชีวีภาพ  

Principles and definitions of biosafety, biosecurity level, personal protective 

equipment, emergency and spill response, biosafety cabinet technology, decontamination and 

sterilization, infectious waste management, packaging and transportation of pathogens, medical 

surveillance, biosecurity, act of pathogen and animal toxin, law and ethics in biotechnology 
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204705  หัวขอ้พิเศษ           3(2-3-6) 

 Special Topics  

  การกำหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจ หรือที่เป็นปัจจุบันหรือกรณีศึกษา ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

เทคโนโลยีชีวภาพ การค้นคว้า การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การนำเสนอ การ

อภปิราย และการตอบขอ้ซักถาม 

  Selecting interesting or current topic or case study in biotechnology, studying, collecting 

data, analyzing and synthesizing, presenting, discussing and answering question 

 

204711  ของเสยีจากอุตสาหกรรมเกษตรและการนำไปใช้ประโยชน์      3(2-3-6) 

Agro-industrial Wastes and their Utilization  

หลักการการนำเอาของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรไปใช้

ประโยชน์ องค์ประกอบของชีวมวล กระบวนการเตรียมตัวอย่าง การใช้ประโยชน์จากวัสดุทาง

การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร การผลิตกรดอินทรีย์ อาหารสัตว์ การผลิตชีวมวล ชีวพลังงาน ไบ

โอเอทานอล ไบโอดีเซล ข้อควรพิจารณาในเชิงเศรษฐศาสตร์และส่ิงแวดล้อมของการผลิต การเพิ่ม

มูลค่า ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากของเสียทางการเกษตรเพื่อใชป้ระโยชน์ในชุมชน 

Principle of industrial and agricultural waste utilization, components of biomass, 

pretreatment process, utilization of available agricultural and agro-industrial wastes, production of 

organic acids, animal feed, biomass production, bioenergy, bioethanol, biodiesel, economic and 

environmental considerations in the production, value creation, innovative products from agricultural 

waste for community uses 

 

204712  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยชีวีภาพในการควบคุมทางชวีวธิ ี         3(2-3-6) 

Application of biotechnology in biological control  

หลักการของการควบคุมทางชวีภาพ กลไกในการควบคุมทางชีวภาพของจุลินทรยี์ การ

บ่งบอกสายพันธ์ุจุลินทรีย์และการปรับปรุงพันธ์ุจุลินทรยี์ที่ใช้ควบคุมทางชีวภาพ การผลิตสารชีวภัณฑ์ 

ระดับความปลอดภัยทางชีวภาพในการควบคุมชีววิธี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมทางชีวภาพ 

นวัตกรรมทางการควบคุมชวีวิธี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการควบคุมทางชีววิธีสำหรับแก้ไข

ปัญหาทางการเกษตรของชุมชน   

Principle of biological control, mechanism of microorganism in biological control, 

identification and genetic breeding in microorganism for biological control, production of 

biomolecule, biosecurity level in biological control, research of biological control, innovation of 
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biological control, application of biotechnology in biological control for farming communities to solve 

agricultural problems  

 

204713  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยกีารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพ่ือการเกษตร     3(2-3-6) 

Applied Plant Tissue Culture Technology for Agriculture  

                ความสำคัญและหลักการของเทคนิคเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช การประยุกต์ใช้เทคนิค

เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อเพื่อการขยายพันธ์ุพืช การผลิตพืชปลอดไวรัส การขยายพัน ธ์ุพืชในระดับ

อุตสาหกรรม การคัดเลือกพืชเพื่อการปรับปรุงพันธ์ุ การส่งถ่ายยีนในพืช การผลิตสารทุติยภูมิจากพืช

สมุนไพร เทคโนโลยโีพรโทพลาสต์ และการอนุรักษ์พันธุกรรมพชื 

  Importance and principle of plant tissue culture technique, application of plant 

tissue culture technique for plant propagation, virus-free plant production, plant propagation in 

large scale, plant selection for breeding, plant transformation, production of secondary metabolites 

from medicinal plant, protoplast technology and plant genetic conservation 

 

204714  กระบวนการหมักทางอุตสาหกรรม        3(2-3-6) 

Industrial Fermentation Process 

ชนิดของการหมัก การเพาะเล้ียงเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ การเพาะเล้ียงจุลินทรีย์ใน

ระดับอุตสาหกรรม พื้นฐานการคำนวณทางวศิวกรรม สารชวีโมเลกุล เมแทบอลิซมึ จลนพลศาสตร์ของ

กระบวนการหมัก ถังปฏิกรณ์ชีวภาพ ระบบการตรึงเซลล์ การเก็บเกี่ยวผลผลิต การทำให้บริสุทธิ์ การ

ตกผลึก การทำแหง้ 

Types of fermentation, cultivations of plant and animal tissue, industrial cultivation 

of microorganisms, engineering principles and calculations, biomolecules, metabolisms, fermentation 

kinetics, bioreactors, immobilized cell system, product recovery, purification, crystallization, drying 

methods 

 

204715  เทคโนโลยชีวีภาพทางอาหารขั้นสูง        3(2-3-6) 

Advances in Food Biotechnology 

ความสำคัญ และแนวโน้มในอนาคตในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มมูลค่า

ของอาหาร เทคโนโลยีการพัฒนากล้าเชื้อด้วยเทคนิคทางพันธุวศิวกรรม การตรวจสอบการปลอมปนใน

อาหาร การตรวจวเิคราะห์คุณภาพและความปลอดภัยของอาหารโดยวธิีการทางชีวโมเลกุล เทคโนโลยี

การเพาะเล้ียงเนื้อเทียม เนื้อสัตว์เทียมที่ผลิตจากส่วนผสมที่มาจากเห็ดราและพืช ความสำคัญของ

อาหารสุขภาพและส่วนประกอบอาหารเสริมสุขภาพ ประเภทของสารประกอบที่ทำหน้าที่ส่งเสริม
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สุขภาพ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน สารประกอบโพลีฟีนอล โพรไบโอติกส์ การประยุกต์ใช้

กระบวนการทางเทคโนโลยชีวีภาพผลิตอาหารและส่วนประกอบอาหารสรา้งเสรมิสุขภาพ 

Importance and future trends in the application of biotechnology to increase the 

value of food, current developments in starter culture technology and its genetic processing, 

quantitative evaluation of microorganisms in food by modern rapid techniques, cultured meat 

production technology, Fungi-based meat, Plant-based meat, importance of functional food, 

functional ingredient and structure that work to promote health, carbohydrates, lipid, protein, 

polyphenolic compound, probiotics, ingredient and structure that work to promote health, 

application of biotechnological process to produce food and ingredient of functional food 

 

204716  การประยุกต์ใช้เอนไซม์ในอุตสาหกรรม       3(2-3-6) 

Application of Enzymes for Industry 

การผลิตเอนไซม์ เอนไซม์จากจุลินทรีย์ จลนศาสตร์ของเอนไซม์ การทำเอนไซม์ให้

บริสุทธิ์ การผลิตเอนไซม์ตรึงรูปด้วยวิธี พันธะโควาเลนซ์ แอดซอฟชั่น เอนแทรพเมนต์ และเอนแคป

ซูเลชั่น การประยุกต์ใช้เอนไซม์ด้านการเกษตรเพื่อใช้ในชุมขน ไบโอรีไฟเนอรี อาหารและอาหารสัตว์ 

อุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อ ส่ิงแวดล้อม เครื่องสำอาง เภสัชกรรม การแพทย์ การตรวจทาง

หอ้งปฏบิัตกิาร  

Production of enzyme, microbial enzyme, kinetic of enzyme, purification of enzyme, 

production of immobilized enzyme by covalent bond adsorption entrapment and encapsulation, 

application of enzyme in agriculture for uses in farming communities, biorefinery, food and animal 

feed, paper and pulp industry, environment, cosmetic, pharmaceutical, medical, laboratory 

diagnosis 

 

204721  หลักการและการประยุกต์เทคโนโลยชีวีภาพทางการแพทย์     3(2-3-6) 

Principles and Application in Medical Biotechnology 

ประวัติ ความเป็นมา การพัฒนา ความรู้พื้นฐานของการเพาะเล้ียงเซลล์ การทำ            

โคลนนิ่ง และหลักการการใช้ยีนรักษาโรคในระดับยีนและเซลล์ การนำเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกต์ใช้

ทางการแพทย์ และสาธารณสุข การตรวจวินิจฉัย การป้องกัน และการรักษาโรคต่าง ๆ ของมนุษย์ 

เทคโนโลยีการเจริญพันธ์ุของมนุษย์ นิติเวชวิทยา ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทาง

การแพทย์ กฎหมาย และจรยิธรรมที่เกี่ยวขอ้ง 

History, development, basic knowledge in medical biotechnology and medical 

biomolecule, basic knowledge of tissue culture, cloning and principle of gene therapy in gene and 
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cellular level, application of biotechnology in medical and public health, diagnostic, protection and 

therapy of human diseases, human reproductive technology, forensic science, current topics in 

medical biotechnology, law and ethic 

 

204722 เทคโนโลยชีวีภาพผลติภัณฑ์ธรรมชาต ิ       3(2-3-6) 

Biotechnology in Natural Products 

ความรู้พื้นฐานของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ แหล่งที่มา คุณสมบัติทางเคมี หน้าที่ทาง

ชีวภาพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิตยาและสารชีวภัณฑ์ การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

ในทางการแพทย์ เภสัชศาสตร์ การเกษตรและอุตสาหกรรม เทคนิคการแยก การสกัดสาร และการทำ

ให้บริสุทธิ์ของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เครื่องมือวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

โครมาโตรกราฟ ีอิเลคโตรโฟรซีสี เทคโนโลยเีมมเบรน การวเิคราะห์เชงิปรมิาณและคุณภาพ 

Basic knowledge of natural products, natural sources, chemical properties, 

biological functions and product development, production of drug and biomaterials, application of 

natural products in medical and pharmaceutical sciences, agriculture and industry, isolation, 

extraction and purification of natural product, laboratory analytical instruments for natural product, 

chromatography techniques, electrophoresis, membrane technology, quantitative and qualitative 

analysis 

 

204723 นาโนเทคโนโลยี             3(2-3-6) 

Nanotechnology 

ความหมาย ชนิดของนาโนเทคโนโลยี นาโนเคมี นาโนเทคโนโลยชีีวภาพ นาโนเซ็นเซอร์ 

การแพทย์นาโน อาหารยุคนาโน อนุภาคนาโน และการประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์

สุขภาพ ขอ้ดี และขอ้เสียของนาโนเทคโนโลย ี 

Definition types of nanotechnology, nanochemistry, nanobiotechnology, nanosensor, 

nanomedicine, nanofood, nanoparticle and application of nanotechnology in medical sciences, 

advantages and disadvantages of nanotechnology 

 

204724 จุลชวีวิทยาทางการแพทย์สมัยใหม ่        3(3-0-6) 

Modern medical microbiology  

ลักษณะและความสำคัญของจุลินทรีย์ทางการแพทย์ การจำแนกชนิด การเพิ่มจำนวน 

ความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์และโฮสต์ พยาธิกำเนิด ยาปฏิชีวนะและกลไกการดื้อยา การพัฒนายา
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ปฏชิวีนะในปัจจุบัน วัคซีน ภูมิคุม้กันวทิยา การศึกษาจุลินทรีย์ทางการแพทย์ในระดับโมเลกุล เทคนคิใน

การตรวจวนิจิฉัย ระบาดวทิยา การปอ้งกันและการควบคุมโรค โรคตดิเชื้ออุบัตใิหม่และอุบัตซิำ้  

Characteristics and importance of medical microorganisms, classification, 

proliferation, relationships between microorganisms and hosts, pathogenesis, antibiotics and 

mechanisms of resistance, development of current antibiotics, vaccines, immunology, molecular 

biology of medical microorganisms, techniques in diagnosis, epidemiology, prevention and control of 

disease, emerging and recurrent infectious diseases 

 

204725 ชวีเคมทีางการแพทยข์ั้นสูง          3(2-3-6) 

Advance in Medical Biochemistry  

เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล ความสัมพันธ์เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล กลไก

ของสารต้านอนุมูลอิสระ เมตาบอลิซึมของฮมี ภูมิคุ้มกันระดับโมเลกุล การตายแบบอะพอพโตซิส ต่อม

ไร้ท่อวิทยาระดับโมเลกุลโรคที่เกิดจากเมแทบอลิซึม การประยุกต์ใช้ชีวเคมีในการแพทย์แบบมุ่งเป้า 

ชีวเคมีกับการผลิตวัคซีน ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการทางชีวเคมีกับเทคโนโลยีชีวภาพ การ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการป้องกันและรักษาภาวะผิดปกติอันเนื่องมาจากกระบวนการทาง

ชวีเคม ีหัวขอ้ปัจจุบันที่เกี่ยวกับชวีเคมทีางการแพทย์ 

Metabolism of biomolecules, interrelationship of biomolecules metabolism, 

mechanism of antioxidants, heme metabolism, apoptosis, molecular endocrinology, metabolic 

diseases applications of biochemistry in precision medicine, vaccine production. diseases caused by 

metabolism, relationships between biochemical processes and biotechnology, application of 

biotechnology in prevention and therapy of disorders caused by biochemical processes 

 

204731  ชวีวิทยาโมเลกุลและพันธุวศิวกรรม        3(2-3-6) 

Molecular Biology and Genetic Engineering 

แก่นของชีววิทยาโมเลกุล พันธุวิศวกรรม กรดนิวคลีอิกและโปรตีน การแสดงออกของ

ยีน วิถีเมแทบอลิซึม เทคนิควิเคราะห์สารชีวโมเลกุล การดัดแปลงพันธุกรรม เครื่องมือทางด้านชีวสา

รสนเทศ ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการ วิศวกรรมเมตาโบลิค ชีววิทยาระบบ การประยุกต์ใช้ทาง

เทคโนโลยชีวีภาพ 

Central Dogma of molecular biology, genetic engineering, nucleic acids and 

proteins, gene expression, metabolic pathway, analytical techniques of biomolecules, gene 

manipulation, bioinformatics tools, phylogenetic analysis, metabolic engineering, systems biology, 

applications in biotechnology 
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204732 ชวีสารสนเทศ           3(2-3-6) 

Bioinformatics  

การประยุกต์ใช้โมเดลในการวิเคราะห์ข้อมูลทางชีวสารสนเทศ การสืบค้นวรรณกรรม 

การใช้งานฐานข้อมูลทางด้านชีววิทยา เครื่องมือทางด้านชีวสารสนเทศ จีโนมิกส์เชิงคำนวณ การ

วเิคราะห์เชงิบูรณาการของขอ้มูลระดับโอมกิส์ ชีววิทยาระบบ ชวีวทิยาสังเคราะห์ 

Application of modeling for bioinformatics analysis, literature search, use of 

biological databases, bioinformatics tools, computational genomics, integrative analysis of omics 

data, systems biology, synthetic biology 

 

204791  สัมมนา 1                                        1(0-2-1) 

Seminar I 

             การค้นคว้า  การรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน   การนำเสนอ               

การอภปิราย และการตอบขอ้ซักถามในประเด็นทางด้านเทคโนโลยชีวีภาพ      

Studying, collecting data, analyzing and synthesizing, report writing, presenting, 

discussing and answering question in Biotechnology  

 

204792 สัมมนา 2               1(0-2-1) 

Seminar II 

  การฝึกทักษะการผลิตสื่อนำเสนอชนิดต่างๆ การสื่อสารเนื้อหาทางวิชาการ                     

การอภิปราย  การวิเคราะห์ปัญหา เทคนิคการเขียนหัวข้อวิชาการ  การนำเสนอผลงานที่เกี่ยวกับ

เทคโนโลยชีวีภาพ 

                    Practice in creation of presentation media, emphasizing skill building to 

communicate, discussion, analysis of problems, academic technical writing, presentation in 

Biotechnology 

 

204793 วิทยานิพนธ์                                                                    36 หน่วยกติ 

Thesis 

                     องค์ประกอบของวิทยานิพนธ์ ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กำหนดหัวข้อ

วิทยานิพนธ์ การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ ทำการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล            

การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทำรายงานความก้าวหน้า การจัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และบทความ

วจิัยเพื่อตพีมิพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์สำเรจ็การศกึษา 
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Elements of thesis, review literature and related research, and determine thesis 

title, constructing new knowledge by systematic research methodology, do research, collect data, 

analyze data, prepare progress report, prepare full-text thesis and research article in order to get 

published according to the graduation criteria 

 

204794 วิทยานิพนธ์                                                                          12 หน่วยกิต 

Thesis 

การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหา การนำเสนอ และ

การตีพิมพ์เผยแพร่ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ ภายใต้การดูแลแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา

วทิยานพินธ์ 

          Constructing new knowledge by systematic research methodology, problem 

solving, presentation and publishing in Biotechnology under guidance of thesis advisor 

  

204795 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง                6 หน่วยกิต 

Independent Study 

            การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล  การวิจัย การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน  การ

นำเสนอ การอภปิราย และการเผยแพรผ่ลงานในหัวขอ้ทางด้านเทคโนโลยชีวีภาพ                                                   

 Studying, collecting data, researching, analyzing and synthesizing, report writing, 

presenting, discussing and publishing in Biotechnology  
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ความหมายของเลขรหัสรายวชิา  

 1.  เลขสามลำดับแรก หมายถงึ สาขาวชิา 

 2. เลขในลำดับที่ 4  หมายถงึ ระดับบัณฑติศกึษา 

   เลข 7   หมายถงึ   รายวชิาในระดับปรญิญาโท 

 3. เลขในลำดับที่ 5    หมายถงึ  หมวดหมู่ในสาขาวชิา 

  เลข 0   หมายถงึ  หมวดวชิาสรา้งเสรมิทกัษะวชิาชพี 

  เลข 1   หมายถงึ  หมวดวชิาที่เกี่ยวขอ้งทางอุตสาหกรรมเกษตร 

  เลข 2   หมายถงึ  หมวดวชิาที่เกี่ยวขอ้งทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

เลข 3   หมายถงึ  เทคโนโลยชีวีภาพสมัยใหม่ 

  เลข 9  หมายถงึ  สัมมนา วทิยานพินธ์ และการศกึษาคน้ควา้ด้วยตนเอง 

 4. เลขในลำดับที่ 6    หมายถงึ   อนุกรมของรายวชิา 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒขิองอาจารย ์

  3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร  

 

ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

ทางวชิาการ 

คุณวุฒ ิ

 
สาขาวชิา สำเร็จการศกึษาจากสถาบัน 

ป ี

1* นางสุภัค มหัทธนพรรค 35007005XXXXX รองศาสตราจารย ์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชวีวทิยา 

วทิยาการหลังการ

เก็บเกี่ยว  

เกษตรศาสตร ์

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2548                  

2543  

2540 

2 นายกฤษชยั พูลเจรญิ 31009024XXXXX ผูช้่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

Medical Sciences 

 

ชวีเคม ี

พันธุศาสตร ์

Newcastle University, United 

Kingdom 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

2556 

 

2543 

2536 

3 นายฉัตรมงคล สุวรรณ

ภูมิ 

 

 

 

 

15099001XXXXX ผูช้่วยศาสตราจารย ์ วท.ด. 

 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

ความหลากหลาย

ทางชวีภาพและ

ชวีวทิยาชาตพิันธ์ุ 

ชวีวทิยา 

การประมง 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

 

 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยแม่โจ้ 

2555 

 

       

2552 

2550 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

ทางวชิาการ 

คุณวุฒ ิ

 
สาขาวชิา สำเร็จการศกึษาจากสถาบัน 

ป ี

4 นางสาวดุจฤดี                

ปานพรหมมนิทร ์

31899000XXXXX ผูช้่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. 

 

วท.ม. 

 

 

วท.บ. 

เทคโนโลยชีวีภาพ

เกษตร 

 เทคโนโลยทีี่

เหมาะสมเพื่อการ

พัฒนาทรัพยากร 

ประมง 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

 

 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2551 

 

2542 

 

 

2538 

5 นางสาวศริลัิกษณ์  

สันพา 

31009024XXXXX ผูช้่วยศาสตราจารย ์ D.Eng. 

  

วท.ม. 

วท.บ. 

 Science and 

Engineering 

 ชวีวทิยา 

 จุลชวีวทิยา 

Ritsumeikan University, Japan 

 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2549 

 

2544 

2541 

6 นางสาวสุรวีัลย์   

บำรงุไทย 

53499000xxxxx ผูช้่วยศาสตราจารย ์ ปรด. 

 

วทบ. 

จุลชวีวทิยาทาง

การแพทย ์

จุลชวีวทิยา 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

 

มหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี

2558 

 

2550 

7* นางสาวสุภาพร  ภัสสร  36501010XXXXX ผูช้่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. 

 

 

 

Biochemistry and 

Molecular 

Pharmacology 

 

University of Salerno, Italy 

 

 

 

2552 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

ทางวชิาการ 

คุณวุฒ ิ

 
สาขาวชิา สำเร็จการศกึษาจากสถาบัน 

ป ี

วท.ม. 

 

วท.บ. 

เทคโนโลยชีวีภาพ 

เทคโนโลยชีวีภาพ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลย ี         

พระจอมเกล้าธนบรุี 

มหาวทิยาลัยรังสิต 

2542 

 

2536 

8* นายขรรค์ชยั ด้ันเมฆ 35307002XXXXX อาจารย ์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เทคโนโลยชีวีภาพ 

เทคโนโลยชีวีภาพ 

ชวีวทิยา 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2554 

2546 

2542 

9 นางสาวพนตินาฎ  

อู่พุฒนิันท ์

36599000xxxxx อาจารย ์ วท.ด. 

วท.บ. 

จุลชวีวทิยาประยุกต ์

จุลชวีวทิยา 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2554 

2546 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวรวสิรา รื่นไวย ์ 31499004XXXXX อาจารย ์ ปร.ด. 

 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

เทคโนโลยชีวีภาพ 

 

เทคโนโลยชีวีภาพ 

 

จุลชวีวทิยา 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลย ี         

พระจอมเกล้าธนบุรี 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลย ี         

พระจอมเกล้าธนบรุี 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้า

ธนบุร ี

2552 

 

2544 

 

2539 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

ทางวชิาการ 

คุณวุฒ ิ

 
สาขาวชิา สำเร็จการศกึษาจากสถาบัน 

ป ี

11 นางสาวสุมนา  

เหลืองฐติกิาญจนา 

35603003XXXXX อาจารย ์ Ph.D. 

 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

Biotechnology 

 

เทคโนโลยชีวีภาพ

เกษตร   

เกษตรศาสตร ์

The University of Tokyo, Japan 

 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

มหาวทิยาลัยนเรศวร                                      

2556 

 

2550 

 

2547 

หมายเหตุ  * อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 
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1.2.2 อาจารย์พิเศษ (ให้เรียงตาม ตำแหน่งวชิาการ คุณวุฒ ิตัวอักษร ก-ฮ) 

ลำดับ ชื่อ-สกุล 
ตำแหน่ง 

วชิาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา สำเร็จการศกึษาจากสถาบัน ป ี

1 นางสาวเบญจมาส เชยีรศลิป์ ศาสตราจารย ์ Ph.D.  

M.Eng. 

B.Eng. 

Biotechnology 

Biotechnology 

Chemical Engineering 

Osaka University, Japan 

Osaka University, Japan 

Tohoku University, Japan 

2546 

2542 

2540 

2 นางจรญัญา ณรงคะชวนะ รองศาสตราจารย ์ D. Agr. Sc. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Biochemical Regulation 

เทคโนโลยชีวีภาพ 

ชวีเคมี 

Nagoya University, Japan 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2533 

2528 

2525 

3 นางสาวปัญจภัทร โสจกิุล ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. 

วท.บ. 

Plant Biology 

เภสชัศาสตร ์

Cornell University, USA 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

2546 

2538 

4 นายอภิชาต ิชดิบุร ี

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. 

วท.ม. 

ทษ.บ. 

พชืสวน 

พชืสวน 

พขืสวน 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

สถาบันเทคโนโลยกีารเกษตรแม่โจ ้ 

2550 

2539 

2536 

5 นางสาวจุไรรัตน์ เมา้กำเนดิ 

 

อาจารย ์ Ph.D. 

M.Eng. 

วท.บ. 

Engineering (Biotechnology) 

Engineering (Biotechnology) 

เทคโนโลยชีวีภาพ 

Osaka University, Japan 

Osaka University, Japan 

มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง 

2556 

2550 

2548 

6 นางสาวสุทธิพร พนิจิสวุรรณ 

 

อาจารย ์ ปร.ด. 

วท.บ. 

เทคโนโลยชีวีภาพ 

เทคโนโลยกีารอาหาร 

มหาวิทยาลัยพระจอมเกลา้เจา้ธนบุร ี

มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง 

2554 

2545 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  

 ไม่ม ี
 

5. ข้อกำหนดเก่ียวกับการทำโครงงานหรืองานวจัิย 

5.1 คำอธบิายโดยย่อ  

     แผน ก 

 กำหนดให้นิสิตต้องทำงานวิจัยซึ่งจัดเป็นวิทยานิพนธ์ ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาเอกบังคับ สำหรับ

หัวข้องานวิจัยต้องเกี่ยวข้องกับการวิจัยในด้านเทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตร อุตสาหกรรม หรือ 

การแพทย์ 

   แผน ข 

    กำหนดให้นิสิตต้องทำงานวิจัยซึ่งจัดเป็นการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ่งอยู่ในหมวด

วิชาเอกบังคับ สำหรับหัวข้องานวิจัยต้องเกี่ยวข้องกับการวิจัยในด้านเทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตร 

อุตสาหกรรม หรอื การแพทย์ 

  

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 นิสิตมีความรู้ และทักษะในการทำงานวิจัย การค้นคว้าหาข้อมูลงานวิจัย ตลอดจน สามารถ

เขียนรายงานการวิจัยได้ สำหรับการควบคุมคุณภาพการทำงานวิจัยประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ          

การเสนอโครงร่าง การประเมินความก้าวหนา้การศึกษา การสอบปากเปล่า และการตีพิมพ์ผลงานวิจัย

ในการรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการหรือวารสารวิชาการ เพื่อเป็นส่วนของการประเมินผล

ของวทิยานพินธ์ และการศกึษาคน้ควา้ด้วยตนเอง 

 5.3 ช่วงเวลา 

  ภาคการศกึษาตน้หรอืปลายของชัน้ปทีี่ 2 

 5.4 จำนวนหน่วยกิต 

 วทิยานพินธ์ 36 หน่วยกติ (แผน ก แบบ ก1) 

 วทิยานพินธ์ 12 หน่วยกิต (แผน ก แบบ ก2) 

     การศกึษาคน้ควา้ด้วยตัวเอง 6 หน่วยกติ (แผน ข)   

 5.5 การเตรียมการ 

   มกีารกำหนดชั่วโมงการให้คำปรกึษา จัดทำบันทึกการให้คำปรกึษา การประเมินความก้าวหน้า

การศกึษา 
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  5.6 กระบวนการประเมนิผล 

มีการประเมินความก้าวหน้าการศึกษา การสอบปากเปล่า การจัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน และ

การนำเสนองานทางวิชาการ หรือตีพิ มพ์ ผลงานวิชาการในระดับประเทศหรือนานาชาติ  
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หมวดท่ี 4   ผลการเรียนรู้ กลยทุธ์การสอน และการประเมนิผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนสิติ 

1.1 มกีระบวนการคดิอย่างมเีหตุมผีล         1.1 การทำงานเป็นทมีในชัน้เรยีน 

1.2 การมอบหมายงานใหท้ำเป็นกจิกรรมนอกชัน้เรยีน 

1.3 การนำเสนองานในชัน้เรยีน 

1.2 มภีาวะผูน้ำ มคีวามรับผดิชอบและมี

วนิัยในตนเอง 

มอบหมายงานที่มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง การทำงาน

เป็นกลุ่ม และการทำงานร่วมกับชุมชน เช่น การ

คน้ควา้ขอ้มูลสารสนเทศ 

1.3 มจีรรยาบรรณในวชิาชพี การสอดแทรกข้อคิดทางด้านคุณธรรมจริยธรรมใน

วชิาเรยีนทุกรายวชิา 

 

2. การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes :PLOs) 

PLO กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรู กลยุทธการประเมินผล 
PLO 1 ผู้ เรียนสามารถอธิบ าย

ความรู้ด้านเทคโนโลยีขีวภาพได้

อย่างถูกตอ้ง 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดย

เน้นให้ผู้เรียนนำความรู้จากศาสตร์

ต่ า ง ๆ  ที่ เกี่ ย วข้ อ ง  ม าใช้ ในการ

อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่าง

ถูกตอ้ง 

 

1. ประเมนิความรูจ้ากการ

นำหลักการทางวชิาการ

มาอธบิายเหตุการณ์ที่

เกดิขึ้นได้อย่างถูกตอ้ง

ตามหลักวชิาการ 

2. ประเมินผลการทำงาน

ทั้งจากในห้องเรียนและ

จากการนำเสนอผลงาน

ตามที่ได้รับมอบหมาย 

PLO 2 ผูเ้รยีนสามารถใชเ้ครื่องมือ

วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ท า ง ด้ า น

เทคโนโลยีชีวภาพได้อย่างถูกต้อง

ตามหลักวชิาการ 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดย

เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้เครื่องมือ

ทางวิทยาศาสตร์ ที่ เกี่ยวข้องทาง

เทคโนโลยีชวีภาพ มาใช้ในการทำงาน

วิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างถูกต้อง

ตามหลักวชิาการ 

 

1 . ป ร ะ เมิ น ค วาม รู้ แ ล ะ

ทักษะจากการใช้เครื่องมือ

เพื่ อ ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ ใ น

ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ท า ง

วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

เทคโนโลยีชีวภาพ ได้อย่าง

ถูกต้องตามหลักวชิาการ 

2. ประเมนิผลการทำงานทั้ง

จากในห้องเรียนและจาก
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PLO กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรู กลยุทธการประเมินผล 
การนำเสนอผลงานตามที่

ไดรั้บมอบหมาย 

PLO 3 ผู้ เรียนสามารถออกแบบ

น วั ต ก ร ร ม ท า ง ด้ า น

เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการแก้ไข

ปั ญ ห า ข อ ง ชุ ม ช น ห รื อ

ภ า ค อุ ต ส า ห ก ร ร ม ไ ด้ อ ย่ า ง

เหมาะสม 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

มุ่ ง เน้ น ให้ ผู้ เรี ย น น ำ ค ว า ม รู้ ที่

หลากหลายทางเทคโนโลยีชีวภาพ

เพื่ อ ออกแบ บ แนวคิ ดการสร้ า ง

นวัตกรรมนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหา

โจทย์วจิัยได้อย่างเหมาะสม 

2. เน้นให้ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมสมัยที่

เกี่ยวข้อง แล้วมานำเสนอในชั้นเรียนให้

ผู้ที่สนใจรับฟัง และโต้ตอบภายใต้หลัก

วชิาการ 

1. ประเมินความสามารถ

ใ น วิ เ ค ร า ะ ห์  ก า ร

แกป้ัญหา ตลอดจนการใช้

ค ว า ม รู้ ที่ ไ ด้ ศึ ก ษ า ใน

ห ลั ก สู ต ร ไป ใช้ ใน ก าร

ออกแบบแนวคิดการทำ

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทาง

ชวีภาพ 

2. ประเมินจากชิ้นงานที่

ได้รับมอบหมาย 

 
PLO 4 ผู้เรียนสามารถทำวิจัยด้าน

ท า ง เท ค โน โล ยี ชี ว ภ า พ ด้ า น

อุ ต ส า ห ก ร ร ม เก ษ ต ร แ ล ะ

วิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ถูกต้อง

ตามหลักจรรยาบรรณนักวจิัย 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือ

พัฒนากระบวนการสร้างความมีส่วน

ร่วมของชุมชนหรือภาคอุตสาหกรรม

กับผู้ เรียนเพื่อให้เข้าใจ เข้าถึงปัญหา

หรอืความต้องการของชุมชนได ้

2.เน้นให้ผู้เรียนฝึกพัฒนาแนวคิดการ

อ อ ก แบ บ ก ระบ วน ก ารวิ จั ย ที่ เป็ น

ป ระโยช น์ ต่ อต อ บ สน อ งต่ อค วาม

ต้องการชุมชน ตามหลักจรรยาบรรณ

นักวจิัย 

3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น

กระบวนการกลุ่ม โดยให้มีส่วนร่วมใน

คดิ วิเคราะห์และอภิปรายผลข้อมูลจาก

กระบวนการทำวิจัยของตนเองและผู้อื่น

โ ด ย อ า ศั ย ห ลั ก ก า ร ท า ง

เท ค โน โล ยี ชี ว ภ าพ แ ล ะศ าส ต ร์ที่

เกี่ยวข้อง 

1 . ผู้ เรี ย น ส าม าร ถ ใช้

เหตุผล ใช้เทคโนโลยีต่าง 

ๆ ไปสร้างกระบวนการทำ

วิจั ยอย่ างถูกต้ อ งตาม

หลักจรรยาบรรณนักวจิัย 

2. ประเมินจากชิ้นงานที่

ได้รับมอบหมาย 

3. ความสามารถในการ

ส่ือสารและทำงานร่วมกับ

บุคคล/องค์กรอื่นได้อย่าง

เหมาะสม 

PLO 5 ผู้ เรียนสามารถถ่ายทอด

องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยทาง

เท ค โน โล ยี ชี ว ภ า พ ไ ด้ อ ย่ า ง

1. ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนโดยมุ่งเน้นให้นิสิตนำความรู้ใน

แ ข น ง ต่ า ง ๆ  เพื่ อ ใช้ ใน ก า ร คิ ด 

1. ประเมินผลจากการ

อภิปรายทั้งในและนอกชั้น

เรยีน  
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PLO กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรู กลยุทธการประเมินผล 
เหมาะสม วิเคราะห์ ข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่

เกิดขึ้น นำมาผสมผสานองค์ความรูท้ี่

เกี่ ย วข้อง  และถ่ายทอดได้อย่ าง

ถูกตอ้งตามหลักวชิาการ  

 

2. ประเมินจากชิ้นงานที่

ได้รบัมอบหมาย 

3. ป ร ะ เมิ น จ า ก ก า ร

นำเสนอกรอบแนวคดิหรือ

โจทย์วจิัย 
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ตารางแสดงความเชือ่มโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO)  

ผลการเรียนรู้มหาวทิยาลัย 

ผลการเรียนรู้มหาวทิยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 

1.คุณธรรม จริยธรรม      

(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มี

จรรยาบรรณทางวชิาการและวิชาชีพ 

√ √ √ √ √ 

(2) มีวนัิย และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบยีบและ

ขอ้บังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

√ √ √ √ √ 

(3) เคารพสิทธแิละรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น รวมทัง้เคารพในคุณค่า

และศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 

  √ √ √ 

(4) สามารถวินิจฉัยปัญหาหรือขอ้ขัดแย้งตามหลักการ เหตุผลและค่านิยม

อันดีงาม 

  √ √ √ 

2.ความรู้      

(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีที่ศึกษา

และสามารถนำมาประยุกต์ในการศกึษาคน้คว้าในสาขาวิชา 

√ √ √ √ √ 

(2) มีความเขา้ใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติอย่างลึกซึ้ง √ √ √ √ √ 

(3) มีความเขา้ใจในวิธกีารพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และการประยุกต์ใช้ที่

ตระหนักถงึผลกระทบต่อสังคม 

  √ √  

3.ทักษะทางปัญญา      

(1) สามารถนำความรู้ไปใช้ในการแกไ้ขปัญหาและพัฒนาแนวคิดริเร่ิม 

สร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 

√ √ √ √ √ 

(2) สามารถสังเคราะห์และบูรณาการผลงานวิชาการหรือองค์ความรู้เดิม

ในการพัฒนาความคิดใหม่ๆ หรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ 

   √  

(3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเทคนิคเฉพาะทาง ในการวเิคราะห์

ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซอ้น และให้ขอ้เสนอแนะได้อย่างสร้างสรรค์ 

  √ √  
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ผลการเรียนรู้มหาวทิยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 

(4) สามารถขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติจากการวางแผนและ

ดำเนินการวิจัยหรือการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

   √ √ 

4. ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ      

(1) สามารถคัดกรองขอ้มูลทางคณติศาสตร์และสถิติเพือ่ใช้ในการศกึษา

ค้นคว้า และเสนอแนะแกไ้ขปัญหา 

√ √ √ √ √ 

(2) สามารถส่ือสารได้อย่างมีประสิทธภิาพและเหมาะสม ทัง้ในวงการ

วชิาการ วชิาชีพและชุมชน ทัง้ในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ

ผ่านส่ิงตีพมิพ์ทางวิชาการ 

  √ √ √ 

(3) มีภาวะความเป็นผู้นำทางวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถแสดงความ

คิดเห็นทางวิชาการหรือวชิาชีพ ตลอดจนสร้างปฏิสัมพันธ์กับผูอ้ื่นอย่าง

สร้างสรรค์ 

  √ √ √ 

(4) มีความรับผดิชอบและวางแผนในการพัฒนาตนเองและองค์กรอย่างมี

ประสิทธภิาพ 

   √  

5. ทักษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     

(1) สามารถคัดกรองขอ้มูลทางคณติศาสตร์และสถติิเพื่อใช้ในการศกึษาค้นคว้าและ

เสนอแนะแก้ไขปัญหา โดยเจาะลึกในประเด็นที่เกี่ยวขอ้ง 

√ √ √ √ √ 

(2) สามารถส่ือสารได้โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลทัง้ในวงการวชิาการ 

วิชาชีพและชุมชน ทัง้ในรูปแบบทีเ่ป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านส่ิงตีพมิพ์ทาง

วชิาการ 

  √ √ √ 

6. สนุทรียภาพ      

(1) มีความรู้ ความเขา้ใจและซาบซึ้งในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึษา ศลิปะ

และวัฒนธรรม 

  √ √ √ 

7.ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลกิภาพ      

(1) มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร (PLO) สู่กระบวนรายวิชา (Curriculum Mapping) 

กลุ่มวชิา/รหัสวขิา ชื่อวชิา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 

หมวดวชิาพื้นฐาน       

204701  เครื่องมือทางเทคโนโลยชีีวภาพ 
  

 
 

 

204702  ระเบียบวธีิวจิัยทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
  

 
 

 

204731  ชีววทิยาโมเลกุลและพันธุวศิวกรรม 
 

    

หมวดวชิาเฉพาะ       

วชิาเอกบังคับ       

204703 การคดิเชิงออกแบบนวัตกรรมชีวภาพ  
 

 
 

 
 

204704 ความปลอดภยัและความมัน่คงทางชีวภาพ  
  

 
 

 

204705  หัวขอ้พิเศษ 
  

  
 

204791 สัมมนา 1    
   

 
204792 สัมมนา 2   

   
 

กลุ่มวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ

อุตสาหกรรมเกษตร 

      

204711  ของเสยีจากอุตสาหกรรมเกษตรและการนำไปใช้ประโยชน์ 
 

 
   

204712  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยชีีวภาพในการควบคุมทางชีววธีิ 
 

    
204713  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยกีารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพ่ือ

การเกษตร 
  

 
  

204714  กระบวนการหมักทางอุตสาหกรรม 
  

  
 

204715 เทคโนโลยชีีวภาพทางอาหารขัน้สูง 
 

    
204716  การประยุกต์ใช้เอนไซม์ในอุตสาหกรรม 
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กลุ่มวชิา/รหัสวขิา ชื่อวชิา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 

กลุ่มวชิาเทคโนโลยชีวีภาพทาง

วทิยาศาสตร์สุขภาพ 

      

204721  หลักการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยชีีวภาพทางการแพทย์   
  

 
204722  เทคโนโลยชีีวภาพผลติภัณฑธ์รรมชาติ      

204723  นาโนเทคโนโลย ี   
   

204724  จุลชีววทิยาทางการแพทย์สมัยใหม ่  
  

  
204725  ชีวเคมทีางการแพทย์ขัน้สงู  

  
  

204732  ชีวสารสนเทศ 
  

 
 

 

วทิยานพินธ์และการศกึษาค้นคว้า

ด้วยตนเอง 

      

204793  วทิยานพินธ์      
204794  วทิยานพินธ์      
204795  การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง        
รายวชิาบังคับไม่นับหน่วยกิต       

146700  ภาษาอังกฤษแบบเขม้สำหรับระดับบัณฑติศกึษา   
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คำอธบิายผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย 

 2.1  คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทาง

วชิาการและวชิาชพี 

  (2) มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 

ขององค์กรและสังคม 

  (3) เคารพสิทธิและรับฟังความคดิเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคณุค่าและศักด์ิศรีของ

ความเป็นมนุษย์ 

  (4) สามารถวนิจิฉัยปัญหาหรอืขอ้ขัดแยง้ตามหลักการ เหตุผลและค่านยิมอันดีงาม 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) การเรยีนรูจ้ากสถานการณ์จรงิ 

 (2) สอดแทรกในเนื้อหาวชิาเรยีน 

 (3) การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ 

 (4) จัดกจิกรรมพเิศษเพื่อพัฒนาการเรยีนรู้ 

 (5) การสอนแบบอภปิรายจากตัวอย่างกรณศีกึษา 

2.1.3 วิธกีารวัดและประเมนิผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ประเมินโดยอาจารย์จากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนิสิต  

เช่น การให้คะแนนการตรงต่อเวลาเข้าชั้นเรียน ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย การส่ง

รายงาน และตรวจสอบการทำทุจรติในการสอบ เป็นตน้ 

(2) ผูใ้ชม้หาบัณฑติประเมนิคณุธรรม จรยิธรรม และความอดทนของมหาบัณฑติ 

 

2.2  ความรู้ 

2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีที่ศึกษาและสามารถ

นำมาประยุกต์ในการศกึษาค้นควา้ในสาขาวชิา 

  (2) มคีวามเขา้ใจทฤษฎี การวจิัยและการปฏบิัตอิย่างลึกซึ้ง  

  (3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และการประยุกต์ใช้ที่ตระหนักถึง

ผลกระทบต่อสังคม 
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  2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

  (1) การให้ภาพรวมของความรู้ก่อนเข้าสู่บทเรียน การสรุปย้ำความรู้ใหม่หลังบทเรียน

พร้อมกับเชื่อมโยงความรูใ้หม่กับความรูเ้ดิม การเชื่อมโยงความรู้จากวชิาหนึ่งไปสู่อีกวิชาหนึ่งในระดับที่

สูงขึ้น การเลือกใชว้ธิกีารสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ 

  (2) ใช้การสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหาสาระ ได้แก่ การบรรยาย การ

ทบทวน การฝกึปฏบิัติการ และเทคนคิการสอนอื่น ๆ ที่เน้นผูเ้รยีนเป็นสำคัญ เช่น การเรยีนแบบร่วมมือ 

การเรยีนแบบใชป้ัญหาเป็นฐาน การเรยีนโดยการคน้ควา้ด้วยตนเอง การเรยีนแบบ flipped classroom 

  (3) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง จากการทัศนศึกษา จากวิทยากรและนักวิชาการ

นอกสถาบัน ในหัวขอ้ที่น่าสนใจ และทันสมัย 

  (4) การถาม-ตอบปัญหาทางวชิาการในหอ้งเรยีน   

   

  2.2.3 วิธกีารวัดและประเมนิผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

 (1) ประเมนิจากผลงานระหว่างภาค เชน่ งานที่ได้รับมอบหมาย การเขียนรายงาน  

  (2) การสอบย่อย การนำเสนอรายงานการคน้ควา้หนา้ชัน้ 

  (3) ประเมนิจากการสอบขอ้เขยีน การสอบปฏบิัต ิ 

  (4) การประเมนิการวเิคราะห์กรณศีกึษา 

  (5) ประเมนิความพงึพอใจของมหาบัณฑติ และผูใ้ชม้หาบัณฑติต่อหลักสูตร    

 2.3  ทักษะทางปัญญา 

  2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   (1) สามารถนำความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาแนวคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ เพื่อ

ตอบสนองประเด็นหรอืปัญหา 

   (2) สามารถสังเคราะห์และบูรณาการผลงานวิชาการหรือองค์ความรู้เดิมในการพัฒนา

ความคดิใหม่ๆ หรอืเสนอเป็นความรูใ้หม่ 

   (3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเทคนิคเฉพาะทาง ในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหา

ที่ซับซอ้น และใหข้อ้เสนอแนะได้อย่างสรา้งสรรค ์

  (4) สามารถขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติจากการวางแผนและดำเนินการ

วจัิยหรอืการศกึษาคน้ควา้ด้วยตนเอง 

 

     2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) การแนะนำและฝึกกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์เมื่อเริ่มเข้าศึกษา เริ่มจากโจทย์ 

ที่ง่าย และเพิ่มความยากตามระดับชัน้เรยีนที่สูงขึ้นในรายวชิาที่เหมาะสม 
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  (2) การมอบหมายงานการแกป้ัญหาจากโจทย์ปัญหา และกรณศีกึษา หรอืสถานการณ์

จำลอง 

  (3) การจัดให้มีรายวิชาที่เสริมสร้างการพัฒนาทักษะทางเชาวน์ปัญญา ให้ได้ฝึกสืบค้น 

รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในรายวิชา 

ต่าง ๆ เช่น ระเบยีบวธิวีจิัยทางเทคโนโลยชีวีภาพ วทิยานพินธ์ หรอืการศกึษาคน้ควา้ด้วยตนเอง  

  (4) การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่เปิดโอกาสให้มีการอภิปราย แสดงความ 

คดิเห็นได้มากขึ้น 

    2.3.3  วิธกีารวัดและประเมนิผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 ประเมนิตามสภาพจรงิ โดยการประเมนิทักษะทางปัญญา ดังนี้ 

(1) การประเมนิกระบวนการคดิ 

(2) การทดสอบความสามารถในการคดิ 

(3) การประเมินผลงานที่ เกิดจากกระบวนการคิด ได้แก่ รายงานการศึกษาและ

วิเคราะห์กรณีศึกษา รายงานผลการอภิปรายกลุ่ม รายงานผลการสัมมนา และรายงานการศึกษาด้วย

ตนเอง 

 

 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

   2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผดิชอบ 

  (1)  สามารถแกไ้ขปัญหาที่มคีวามซับซอ้นได้ด้วยตนเอง 

  (2) มีความรับผิดชอบในการทำงานและร่วมมือกับผู้อื่นในการจัดการปัญหา             

ได้อย่างเหมาะสม 

  (3) มภีาวะความเป็นผูน้ำและผูต้ามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ ์

  (4) มี ค วามรับผิดชอบและวางแผนในการพัฒ นาตน เองให้ มี ป ระสิทธิภ าพ                 

ในการปฏบิัตงิานระดับสูง 

  2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

  (1) ใช้การสอนแบบกลุ่มร่วมมือ ซึ่งต้องแนะนำกฎ กติกา มารยาท บทบาท และความ

รับผดิชอบของแต่ละคนในการเรยีนรูร้่วมกัน 

  (2) มอบหมายการทำงานแบบกลุ่มย่อย ที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุ่ม และตำแหน่ง

หนา้ที่ในกลุ่ม  

                    (3) การอภปิรายกลุ่ม 

  (4) สอนโดยใชผู้เ้รยีนเป็นศูนย์กลางและส่วนร่วม 

2.4.3 วิธกีารวัดและประเมนิผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
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และความรับผดิชอบ 

  (1) ประเมนิความรับผดิชอบในการเรยีน และการทำงาน ทัง้รายบุคคลและรายกลุ่ม 

 (2) ประเมนิตนเอง และประเมนิซึ่งกันและกัน (Peer evaluation) 

 (3) ประเมนิโดยกลุ่มบุคคลที่เขา้ร่วมกจิกรรม 

 (4) สังเกตพฤตกิรรมในการเรยีน 

 

 2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

  2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

  (1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้า           

และเสนอแนะแก้ไขปัญหา 

  (2) สามารถส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ทั้งในวงการวิชาการ วิชาชีพ

และชุมชน ทัง้ในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านส่ิงตพีมิพ์ทางวชิาการ 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์  

เชงิตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

  (1) มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์หรือคำนวณในบางรายวิชาที่ต้องฝึก

ทักษะ โดยอาจารย์ผูส้อนตอ้งแนะนำวธิกีาร ติดตามตรวจสอบงาน และตรวจแกพ้รอ้มใหค้ำแนะนำ 

  (2) มอบหมายงานที่ต้องมีการเรียบเรียงนำเสนอเป็นภาษาเขียน และที่ต้องมีการ

นำเสนอด้วยวาจาทัง้แบบปากเปล่าและใชส้ื่อประกอบการนำเสนอ 

  (3) มอบหมายงานที่ตอ้งมกีารสบืคน้ขอ้มูลโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

  (4) การจัดรายวิชาสัมมนาใหน้ิสิตสบืคน้ขอ้มูล เรียบเรยีงเป็นรายงาน และนำเสนอด้วย

ส่ืออิเล็กทรอนกิส์    

2.5.3 วิธกีารวัดและประเมนิผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชงิตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

(1) ประเมนิจากผลงานกจิกรรมที่เกี่ยวขอ้งกับการวเิคราะห์เชงิตัวเลข และการสบืคน้ 

ขอ้มูลด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ 

(2) ประเมินทักษะการส่ือสารด้วยภาษาเขียนจากรายงานแต่ละบุคคลหรือรายงานกลุ่ม

ในส่วนที่นสิิตนัน้รับผดิชอบ    

(3) ประเมินทักษะการส่ือสารด้วยภาษาพูดจากพัฒนาการการนำเสนอรายงานในชั้น

เรยีน การนำเสนอสัมมนา  

(4) สังเกตพฤตกิรรมในชัน้เรยีน   

 



52 
 

 

 2.6. สุนทรียภาพ 

  2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสนุทรียภาพ 

  (1) มคีวามรู ้ความเขา้ใจและซาบซึ้งในคุณคา่ของศาสตร์ที่ศึกษา ศลิปะและวัฒนธรรม 

2.6.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ 

(1) มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ก่อให้เกิดความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะ 

ดนตรแีละวัฒนธรรม 

2.6.3 วิธกีารวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ 

(1) ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมายด้านสุนทรียศิลป์ เช่นการออกแบบสื่อที่ใช้ใน

การนำเสนอ 

 

       2.7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลกิภาพ 

  2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลกิภาพ 

(1) มสุีขนสัิยที่ส่งเสรมิต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

   (2) สามารถพฒันาบคุลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริม 

สุขภาพและพัฒนาบุคลกิภาพ 

(1) มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ก่อให้เกิดการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา

บุคลิกภาพ 

2.7.3 วิธกีารวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ 

พัฒนาบุคลกิภาพ 

(1) ประเมินผลจากการแสดงพฤติกรรม เช่นบุคลิกภาพในการนำเสนอผลงานทาง

วชิาการ 
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หมวดท่ี 5  หลักเกณฑ์ในการประเมนิผลนิสติ  

 

1. กฎระเบยีบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ

บัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561  

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนสิติ 

 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนสิติยังไม่สำเร็จการศกึษา 

มีการทวนสอบในระดับรายวิชา โดยหัวหน้าสาขาวิชาแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ

ของสาขาวิชา ประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับผลการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในรายวิชา ความ

เหมาะสมของการให้คะแนนในกระดาษคำตอบ และการให้ระดับคะแนน  อย่างน้อย 25 % ของรายวชิา

ที่เปดิสอนในแต่ละปี 

 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนสิติสำเร็จการศกึษา 

มีการทวนสอบระดับหลักสูตร โดยการจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของ

มหาบัณฑติ  และผูใ้ช้มหาบัณฑติ 

 

3. เกณฑ์การสำเร็จการศกึษาตามหลักสูตร 

 การสำเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ

บัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

แผน  ก  แบ บ  ก  1  เสนอวิทยานิพ น ธ์และสอบผ่ านการสอบปากเป ล่า ขั้ น สุดท้ าย                  

โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ สำหรับ

ผลงานวทิยานพินธ์หรือส่วนหนึ่งของวทิยานิพนธ์ต้องได้รับการตพีิมพ์ หรอือย่างนอ้ยได้รับการยอมรับให้

ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เรื่อง หลักเกณฑ์การพจิารณาวารสารทางวชิาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ 

แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนน

เฉล่ียไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พรอ้มทั้งเสนอวทิยานิพนธ์และสอบผ่าน   

การสอบปากเปล่าขัน้สุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบนัอุดมศกึษานัน้แต่งตัง้และต้องเป็นระบบเปิดให้

ผูส้นใจเขา้รับฟังได้ 

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับ    

การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ ผลงานทาง
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วิชาการ หรือนําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับ     

การตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ (Proceedings) ดังกล่าว 

แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉล่ีย      

ไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ 

(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอรายงาน

การค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้น

แต่งตัง้ โดยเป็นระบบเปดิใหผู้ส้นใจเขา้รับฟังได้ และรายงานการคน้ควา้อิสระ หรอืส่วนหนึ่งของรายงาน

การคน้ควา้อิสระตอ้งได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งทีส่บืคน้ได 
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หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย ์

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 

 1.1 กำหนดใหอ้าจารย์ใหม่ทุกคนจะตอ้งเขา้ปฐมนเิทศของมหาวทิยาลัย 

1.2 ชี้แจงและมอบเอกสารที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายละเอียดหลักสูตร ซึ่งแสดงถึงปรัชญา 

ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร กฎระเบียบการศึกษา คู่มือนสิิต คู่มืออาจารย์

ใหกั้บอาจารย์ใหม่    

1.3 ชี้แจงและมอบเอกสารรายละเอียดรายวิชา ซึ่งแสดงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจาก                

รายวิชา และกลยุทธ์การสอน และการประเมินผล  ให้แก่อาจารย์ผู้สอนทั้งอาจารย์ใหม่                

และอาจารย์พเิศษ  

1.4 กำหนดใหอ้าจารย์ใหม่ตอ้งผ่านการฝกึอบรม (หลักสูตรสำหรับอาจารย์ใหม่) เรื่องกลยุทธ์   

และวธิกีารสอนแบบต่าง ๆ กลยุทธ์การประเมนิผลสัมฤทธิ์ของนสิิต 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

มีกระบวนการให้ความรู้วิธีการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และเปิดโอกาสให้

คณาจารย์พัฒนาตนเองทางวิชาชีพและวิชาการตามสายงาน  โดยอาจารย์ทุกคนต้องได้รับการพัฒนา  

โดยการไปเขา้ร่วมฝกึอบรมในหัวขอ้ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวขอ้งอย่างนอ้ย 1 โครงการต่อปี  

 

 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมนิผล 

2.1.1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติด้านการจัดการเรียนการสอน (กลยุทธ์การสอน วิธีการ

สอน) การวัด และประเมินผล  ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีโดยกองบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย       

โดยกำหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับอาจารย์ใหม่ในปีแรกที่เข้าทำงาน และ

เขา้รับการฝกึอบรมเพิ่มเตมิหรอืฟื้นฟูทุก 2 ป ี อย่างนอ้ยรอ้ยละ 50  ของอาจารย์ทั้งหมดในสาขา 

2.1.2 การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ อภิปรายปัญหา และแนวทางการ

แกไ้ข ระหว่างอาจารย์ในสาขาวชิาอย่างนอ้ย  1 ครัง้ต่อภาคการศกึษา 

2.1.3 การสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรมภายนอกสถาบัน  และนำการ

เรียนรู้มาถ่ายทอดในสาขาวิชา  หรือคณะ หรือนิสิต หรือบุคลากร  หรือมีการแลกเปล่ียนเอกสาร 

ขอ้มูล ระหว่างอาจารย์ 

2.1.4 อาจารย์ใหม่เข้าไปเรยีนรู้เทคนคิการสอน และการประเมินผลจากอาจารย์เก่าที่มี

ประสบการณ์การสอน  และมส่ีวนร่วมสอนในวชิากำกับ  

2.1.5 การสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรยีนการสอน  และเผยแพร่ผลงานวิจัย

ในเว็ปไซต์ของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ (www.agri.up.ac.th) 

  

 

http://www.agri.up.ac.th/
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2.2  การพัฒนาวิชาการและวชิาชพีด้านอื่นๆ 

2.2.1 การสนับสนุนการเขา้ร่วมฟัง และนำเสนอผลงานทางวชิาการในที่ประชุมวชิาการ 

2.2.2 การฝึกอบรมการพัฒนาขอ้เสนอโครงการวิจัย และการเขยีนบทความวจิัยตีพมิพ์

ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ 

2.2.3 การสนับสนุนการร่วมมอืในงานวจิัยทัง้ใน และต่างประเทศ 

2.2.4 การสนับสนุนการเขา้รับการฝกึอบรม การประชุมสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ 

2.2.5 การสนับสนุนใหม้แีนวทางที่สามารถสรา้งงานนวัตกรรมตามความเชี่ยวชาญ 
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การกำกับมาตรฐาน 

 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่เสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตร

ปรับปรุง หรือเสนอปิดหลักสูตร ตลอดจนดำเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

และการประกันคุณภาพการศกึษาของหลักสูตร 

2. บัณฑติ 

    คณะจัดให้มีแบบสอบถามสำหรับหน่วยงาน หรือองค์กรที่เป็นนายจ้างของบัณฑิต เพื่อ

ประเมินความพึงพอใจและความสามารถของบัณฑิต เพื่อนำข้อมูลมาเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงการ

เรยีนการสอน ใหส้อดคล้องกับความตอ้งการของตลาดแรงงานอย่างแทจ้รงิ 

 

3. นิสติ 

 3.1 การให้คำปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นสิติ 

  3.1.1 คณะพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้กับนิสิตทุกคนพร้อม

จัดระบบอาจารย์ที่ปรกึษาและอัตราส่วนอาจารย์ต่อนสิิตไม่เกนิเกณฑ์ที่มหาวทิยาลัยกำหนด 

  3.1.2 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาด้านอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำใน

การจัดทำกจิกรรมเสรมิหลักสูตรแก่นสิิต 

4. คณาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

 มรีะบบการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวทิยาลัย โดย

อาจารย์ใหม่จะตอ้งมวีุฒกิารศกึษาระดับปรญิญาเอกขึ้นไปและ/หรอืมคีวามเชี่ยวชาญในสาขาวชิาหรอืที่

เกี่ยวขอ้ง 

4.2 การมสี่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การตดิตาม และทบทวนหลักสูตร 

 มีระบบการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ

ผู้สอนประชุมร่วมกันในการออกแบบ วางแผนการจัดการเรียนการสอน การวัด และประเมินผล การ

รวบรวมขอ้มูล เพื่อการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรกึษา หารอืแนวทางที่จะทำใหบ้รรลุเปา้หมายตาม

หลักสูตร และได้บณัฑติตามคุณลักษณะที่พงึประสงค์  
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 4.3 การแต่งต้ังคณาจารย์พิเศษ 

 พิจารณาจัดหาอาจารย์พิเศษที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือมีวุฒิ

การศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาเอกหรือตำแหน่งทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์ เพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการฯในการพจิารณาอนุมัติ และดำเนนิการเรยีนเชญิเป็นอาจารย์พเิศษต่อไป 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผู้เรียน 

 หลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีการรายงานผลการดำเนินการหลักสูตร ซึ่งจะรายงาน

ข้อมูลการดำเนินการต่าง ๆ ของหลักสูตรในทุกปี โดยจะคลอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ อัตราการ

สำเร็จการศึกษา จํานวนและรอยละนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละป 

ปัจจัย/สาเหตุที่มีผลกระทบต่อจำนวนนิสิตตามแผนการศึกษา การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ทั้งภายใน

ภายนอกที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนผิดปกติ การบริหารหลักสูตร 

การประเมินหลักสูตรจากผู้สำเร็จการศึกษา การประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงแผนการ

ดำเนนิการใหม่สำหรับปถัีดไป ซึ่งจะควบคุมโดยอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 

การเรียนการสอน มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ โดย

คลอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ การวางแผนการสอน วิธีการสอนและพฤติกรรมการสอน ผลการ

สอน และส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สอนและคณะฯได้รับทราบข้อมูลและนำไป

ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอนต่อไป 

การประเมนิผูเ้รยีน กรณีที่นิสิตมคีวามสงสัยเกี่ยวกับการประเมนิรายวชิาใด สามารถที่จะยื่นคำ

รอ้งขอดูกระดาษคำตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวธิกีารประเมนิของอาจารย์ในแต่ละรายวชิา

ได้ ทัง้นี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวธิกีารที่มหาวทิยาลัยกำหนด  

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มอียู่เดิม 

 มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียน

การสอนดังต่อไปนี้  

1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใช้ร่วมกันของมหาวิทยาลัยห้องละ 100 เครื่อง 3 ห้องเรียน ณ 

อาคารเรยีนรวมใหม่หลังที่ 3 

2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใช้ร่วมกันของมหาวิทยาลัยห้องละ 80 เครื่อง 2 ห้องเรียน ณ 

อาคารเรยีนและปฏบิัตกิารด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. ห้องปฏิบัติการเครือข่ายใช้ร่วมกันของคณะประกอบด้วยเครื่องลูกข่าย 10 เครื่องและอุปกรณ์

เครือข่ายแลน 2 ชุดการทดลอง ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการด้านภาษาและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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 มหาวิทยาลัยพะเยายังเตรียมทรัพยากรให้บริการในการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเอง สืบค้นข้อมูล

และส่ือสารสนเทศดังต่อไปนี้ 

2. ห้องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเครือข่าย 8 ห้อง รวม 680 เครื่อง พร้อมเชื่อมต่อระบบเครือข่าย

ความเร็วในการรับส่งข้อมูล 100 Mbps ณ ห้อง self-access และศูนย์บรรณสารและ

ส่ือการศกึษา 

3. บริการ Wireless Access Point จำนวน 456 จุดครอบคลุมพื้นที่ภายในอาคารเรียนและ

หอพักที่ความเร็วในการรับส่งขอ้มูล 45/100/300 Mbps 

 จำนวนทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการในมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วยหนังสือจำนวน 

110,949 เล่ม และส่ือโสตทัศน์จำนวน 8,131 รายการ โดยเมื่อรวมกับวิทยานิพนธ์และหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์จะมีจำนวนกว่า 250,000 รายการ ซึ่งเกินจำนวนที่กำหนดโดย ประกาศสำนักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษาเรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 นิสิตสามารถค้นและ

จองหนังสือจากเว็บไซด์ของศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา ผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ได้ 

นอกจากนั้นยังมีฐานข้อมูลออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้นิสิตได้ค้นคว้า

งานวิจัยได้ อาทิเช่น ฐานข้อมูล ACM Digital Library, Academic Search Premier, Emerald, Science 

Direct, และ Springer Link เป็นต้น โดยนิสิตสามารถเข้าใช้ผ่านเว็บไซด์ของศูนย์บรรณสารและ

ส่ือการศกึษาของมหาวทิยาลัยได้เช่นเดียวกัน 

 

 6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเตมิ 

  6.2.1 มกีารศกึษาความตอ้งการ และนำมาวางแผนการจัดหาและแผนการใชท้รัพยากร

การเรยีนการสอน 

  6.2.2 อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชามีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือตลอดจน

ส่ือประกอบการเรยีนการสอน 

  6.2.3 ติดตามการใชท้รัพยากรการเรยีนการสอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 

6.3 การประเมนิความความเพียงพอของทรัพยากร 

  6.3.1 ประเมินความเพียงพอของทรัพยากร วางแผน จัดหา และติดตามการใช้

ทรัพยากรการเรยีนการสอน โดยใหอ้าจารย์ นสิิต มส่ีวนร่วม 

  6.3.2 ประเมนิความพงึพอใจต่อความเพยีงพอของทรัพยากร ของอาจารย์ นสิิต 

  6.3.3 ติดตามการใช้ทรัพยากร ทัง้ตำรา วารสาร สื่อ และอุปกรณ์ ตามความเหมาะสม

และสถานการณ์ของมหาวทิยาลัย 

  6.3.4 นำผลการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรมาปรับปรุงแผนและการบริหาร

จัดการทรัพยากรในปตี่อไป 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)   

 ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนนิงาน ปทีี่ 1 ปทีี่ 2 ปทีี่ 3 ปทีี่ 4 ปท่ีี 5 

1. อาจารย์ประจำหลักสูตร อย่างนอ้ยรอ้ยละ 80 มส่ีวน

ร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อตดิตาม และทบทวนการ

ดำเนนิการของหลักสูตร  

     

2. มรีายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  

ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดับอุดมศึกษา

แห่งชาต ิหรอืมาตรฐานคุณวฒุสิาขา/สาขาวชิา (ถา้ม)ี 

     

3. มรีายละเอียดของรายวชิา และรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้ม)ี ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4  อย่างนอ้ยก่อนการเปดิสอนในแต่ละภาค

การศกึษาใหค้รบทุกรายวชิา 

     

4. จัดทำรายงานผลการดำเนนิการของรายวชิา และ

รายงานผลการดำเนนิการของประสบการณภ์าคสนาม 

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

ส้ินสุดภาคการศกึษา  ที่เปดิสอนใหค้รบทุกรายวชิา 

     

5. จัดทำรายงานผลการดำเนนิการของหลักสูตร               

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปีการศึกษา 

     

6. มกีารทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนสิิตตามมาตรฐาน           

ผลการเรยีนรูท้ี่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถา้มี) อย่าง

นอ้ยรอ้ยละ 25 ของรายวชิาที่เปดิสอนในแต่ละปกีารศกึษา 

     

7. มกีารพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน      

กลยุทธ์ การสอน หรอื การประเมนิผลการเรยีนรูจ้ากผล

การประเมนิการดำเนนิงานที่รายงานใน มคอ.7 ปทีี่แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถา้ม)ี ทุกคน ได้รับการปฐมนเิทศหรอื

คำแนะนำด้านการจัดการเรยีนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวชิาการ 

และ/หรอืวชิาชพี อย่างนอ้ยปลีะหนึ่งครัง้ 

     

10. จำนวนบุคลากรสนบัสนุนการเรยีนการสอน (ถา้ม)ี 

ได้รับการพัฒนาวชิาการและ/หรอืวชิาชพี ไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 50 ต่อปี 
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนนิงาน ปทีี่ 1 ปทีี่ 2 ปทีี่ 3 ปทีี่ 4 ปท่ีี 5 

11. ระดับความพงึพอใจของนสิิตปสุีดทา้ย/บัณฑติใหม่ที่มตี่อ

คุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไม่นอ้ยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพงึพอใจของผู้ใชบ้ัณฑติที่มตี่อบัณฑติ

ใหม ่เฉล่ียไม่นอ้ยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

รวมตวับ่งชี้ (ขอ้) ในแตล่ะปี 9 10 10 11 11 

ตัวบ่งชี้บังคับ (ขอ้ที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งชี้ตอ้งผ่านรวม (ขอ้) 8 8 8 9 9 

เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้

บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจำนวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดำเนินการบรรลุ

เปา้หมาย ไม่นอ้ยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพจิารณาจากจำนวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
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หมวดท่ี  8  การประเมนิและปรับปรุงการดำเนนิการของหลกัสูตร 

 

1. การประเมนิประสทิธผิลของการสอน 

 1.1  การประเมนิกลยุทธ์การสอน 

1. การประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น และขอ

คำแนะนำ/ขอ้เสนอแนะของอาจารยท์ี่มคีวามรูใ้นการใชก้ลยุทธ์การสอน 

2. อาจารย์รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ขอความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจาก

อาจารยท์่านอื่น หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนสำหรับรายวชิา  

3. การสอบถามจากนิสิต ถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ ใช้ โดยใช้

แบบสอบถามหรอืการสนทนากับกลุ่มนสิิต ระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผูส้อน 

4. ประเมินจากการเรียนรู้ของนิสิต จากพฤติกรรมการแสดงออก การทำกิจกรรม  

และผลการสอบ     

 1.2  การประเมนิทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1. การประเมินการสอนโดยนิสิตทุกปลายภาคการศึกษา จัดทำโดยกองบริการ

การศกึษาของมหาวทิยาลัย 

2. การประเมนิการสอนของอาจารยเ์พื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวชิาการจากการสังเกต

ในชัน้เรยีนถงึวธิกีารสอน กจิกรรม งานที่มอบหมายแก่นสิิต โดยคณะกรรมการวชิาการคณะฯ  

 

2. การประเมนิหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 โดยนิสติปัจจุบัน และบัณฑติที่จบการศกึษาในหลกัสูตร  

การประเมนิหลักสูตรในภาพรวม  โดยนสิิตชัน้ปทีี่ 2 ในภาคปลายก่อนจบการศกึษา   

ในรูปแบบสอบถาม หรอื การประชุมตัวแทนนสิิตกับตัวแทนอาจารย ์

2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒ ิท่ีปรึกษา และ/หรือจากผู้ประเมนิ 

การประเมนิจากการเยี่ยมชมและขอ้มูลในร่างรายงานผลการดำเนนิการหลักสูตร 

2.3 โดยนายจ้าง และ/หรือผู้มสี่วนเก่ียวข้องอื่น ๆ  

แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต  และการประชุม

ทบทวนหลักสูตร โดย ผูท้รงคุณวุฒ ิผูใ้ชง้านนสิิต หรอืบัณฑติ 

3. การประเมนิผลการดำเนินงานตามรายละเอยีดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการ

ประเมนิคุณภาพภายในระดับสาขาวชิา ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน โดยเป็นผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวิชา

เทคโนโลยชีวีภาพ อย่างนอ้ย 1 คน 
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4. การทบทวนผลการประเมนิและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

1. อาจารย์ประจำวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบใน

ระหว่างภาค ปรับปรุงทันทีจากข้อมูลที่ได้รับ  เมื่อส้ินภาคการศึกษา จัดทำรายงานผลการ

ดำเนนิการรายวชิาเสนอหัวหนา้สาขาวชิาผ่านอาจารย์รับผดิชอบหลักสูตร 

2. อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดำเนินการตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7    

จากการประเมนิคุณภาพภายในสาขาวชิา 

3. อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดำเนินการหลักสูตรประจำปี โดยรวบรวมข้อมูล

การประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานรายวิชา รายงานผลการประเมินการสอน และส่ิงอำนวย

ความสะดวก  รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต รายงานผลการประเมินหลักสูตร รายงาน

ผลการประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จัดทำรายงานผลการดำเนินการ

หลักสูตรประจำป ีเสนอหัวหนา้สาขาวชิา  

4. ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการดำเนินการหลักสูตร           

จากร่างรายงานผลการดำเนินการหลักสูตร และความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็น 

วางแผนปรับปรุงการดำเนินการเพื่อใช้ในรอบการศึกษาต่อไป จัดทำรายงานผลการดำเนินการของ

หลักสูตร เสนอต่อคณบดี    
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวทิยาลัยพะเยา  

ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561  
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ภาคผนวก ข 

ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา เรือ่ง  

การสอบผา่นความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิต 

        ระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2562 
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ภาคผนวก ค 

ประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา เร่ือง  หลักเกณฑ์และ

แนวปฏบัิตใินการเทยีบโอนผลการเรยีน 

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554  
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ภาคผนวก ง 

ตารางเปรยีบเทียบหลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560

และหลักสตูรปรับปรุง  พ.ศ. 2565 
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ตารางเปรียบเทยีบโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

ลำดับที่ รายการ 

เกณฑ์ สกอ . หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

แผน ก 

แบบ ก 1 

แผน ก 

แบบ ก 2 
แผน ข 

แผน ก 

แบบ ก 1 

แผน ก 

แบบ ก 2 
แผน ข 

แผน ก 

แบบ ก 1 

แผน ก 

แบบ ก 2 
แผน ข 

1. 

 

 

 

 

2. 

3. 

4. 

งานรายวชิา                     ไม่น้อยกว่า 

1.1  หมวดวิชาพื้นฐาน   

1.2  หมวดวชิาเฉพาะด้าน     ไม่น้อยกว่า                       

1.2.1  วิชาเอกบังคับ  

1.2.2  วชิาเอกเลือก           ไม่น้อยกว่า  

วทิยานิพนธ์                       ไม่น้อยกว่า  

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ไม่น้อยกวา่ 

รายวชิาบังคับไม่นับหน่วยกติ * 

 ..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

36 

..... 

..... 

12 

..... 

..... 

..... 

..... 

12 

..... 

...... 

  30-33 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

3-6 

..... 

 ..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

24 

..... 

..... 

12 

12 

12 

3 

3 

30 

..... 

..... 

12 

18 

..... 

6 

3 

 ..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

36 

..... 

3 

24 

8 

16 

10 

6 

12 

..... 

3 

30 

8 

22 

10 

12 

..... 

6 

3 

  จำนวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า 36 36 36  ..... 36(3) 36(3) 36(3) 36(3) 36(3) 
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ตารางเปรียบเทยีบรายละเอยีดหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2565 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาระที่ปรับปรุง 

137716 การเป็นผู้ประกอบการธุรกจิขนาด 

            กลางและขนาดย่อม        

            3(2-2-5) 

Entrepreneurship for Small and 

Medium Businesses 

           ความหมาย การเตรียมการจัดตั้ง

ธุรกิจ บทบาทของธุรกิจขนาดย่อม ปัจจัยที่มี

ผลต่อ ธุรกิจขนาดย่อม การตลาด การผลิต 

การเงิน และการบริหารบุคคล การวิเคราะห์

โอกาสของการเป็น ผู้ประกอบการธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม การวิเคราะห์

สภาวะการแข่งขัน การก่อตั้งธุรกิจการร่วม 

ลงทุนรูปแบบต่าง ๆ กลยุทธ์การเข้าธุรกิจ 

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจัดหา

แหล่งเงินทุน       การวิเคราะห์แหล่งเงินทุน 

และการจัดทำแผนธุรกิจ การวิเคราะห 

โอกาสของธุรกิจ การวิเคราะหสภาวะการ   

แขงขัน การกอตัง้ธุรกจิ                  

 Meaning, preparation of business, 

the role of small businesses management, 

factor  affecting small business 

management, marketing, production, 

finance and personnel administration, 

analysis of entrepreneurship of small and 

medium business opportunities, analysis of 

competition, the establishment of various 

forms of business investment and business 

strategy, intellectual property laws, funding 

sources, funding sources analysis, and 

business plan   

 ปดิรายวิชา 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้สำหรับระดบั 

            บัณฑติศกึษา 3(3-0-6) 

Intensive English for Graduate 

Studies 

            ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประเภท

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้สำหรับ

ระดับ 

            บัณฑติศกึษา 3(3-0-6) 

Intensive English for Graduate 

Studies 

คงเดมิ 
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาระที่ปรับปรุง 

ของบทอ่ าน การอ่านและการเขียนเชิ ง

วิเคราะห์และวิจารณ์ การเขียนระดับอนุเฉท 

การเขียนเรียงความ การแสดงความคิดเห็น

อย่างมีวิจารณญาณต่อบทอ่านโดยการพูด

แล ะก าร เขี ย น  ก าร ใช้ เท ค โน โล ยี แ ล ะ

ฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์เพื่อแสวงหาความรู้

เพิ่ ม เติมเกี่ยวกับหัวข้อที่ตนสนใจและใน

วิชาชีพของตน ระบบอ้างอิงและการเขียน

อา้งองิ  

            Academic English, types of 

reading texts, analytical reading and 

writing, paragraph writing, essay writing, 

expressing critical opinion towards reading 

texts through speaking and writing, using 

technology and electronic data base, 

citation system, and writing citation 

            ภ าษ าอั งก ฤ ษ เชิ ง วิ ช าก าร 

ประเภทของบทอ่าน การอ่านและการ

เขียนเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ การเขียน

ระดับอนุเฉท การเขียนเรียงความ การ

แสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณ

ต่อบทอ่านโดยการพูดและการเขยีน การ

ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ ฐ า น ข้ อ มู ล

อิ เลคทรอนิกส์ เพื่ อแสวงหาความรู้

เพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่ตนสนใจและใน

วิชาชีพของตน ระบบอ้างอิงและการ

เขยีนอา้งองิ  

            Academic English, types of 

reading texts, analytical reading and 

writing, paragraph writing, essay 

writing, expressing critical opinion 

towards reading texts through 

speaking and writing, using technology 

and electronic data base, citation 

system, and writing citation 

204701 เครื่องมอืทางเทคโนโลยชีวีภาพ

 2(2-0-4) 

           Instrumentation in Biotechnology                    

           ห ลั ก ก ารแล ะก ารป ระยุ ก ต์ ใช้

เครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ เครื่องเรียล

ทามพีซีอาร์ เครื่องดรอฟเลทดิจิตอลพีซีอาร์ 

เครื่องโฟลว์ไซโตมิเตอร์ เครื่องหาลำดับหา

สารพันธุกรรมและลำดับกรดอะมิโน เครื่อง

วิเคราะห์สำหรับงานโปรติโอม โครมาโตรก

ราฟ ีอิเลคโตรโฟรซีีส เครื่องอ่านปฏกิิรยิาบน

ไมโครเพลท  ไมโครแอเรย์ ถังหมัก อุปกรณ์

และการควบคุมถังหมัก กระบวนการหลัง

การผลติ  

            Principles and application of 

instruments in biotechnology, real time 

PCR, droplet digital PCR, flow cytometer, 

DNA and protein sequencer, proteome 

204701 เครื่องมอืทางเทคโนโลยชีวีภาพ

 2(2-2-5) 

           Instrumentation in 

Biotechnology                    

หลักการและการประยุกต์ใช้

เครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ อิเลค

โตรโฟรีซีส เครื่องเรียลทามพีซีอาร์  

เครื่องดรอฟเลทดิจิตอลพีซีอาร์ เครื่อง

โฟลว์ไซโตมิเตอร์ เครื่องมือวิเคราะห์

ลำดับเบสยุคใหม่ เครื่องวิเคราะห์สำหรับ

ง า น โป ร ติ โอ ม  โค ร ม า โต ร ก ร า ฟี  

แมสสเปกโทรเมทรี่ เครื่องอ่านปฏิกิริยา

บนไมโครเพลท  ไมโครแอเรย์ เครื่องทำ

แห้งแบบเยือกแข็ง เครื่องทำแห้งแบบพ่น

ฝ อ ย  เค รื่ อ ง ร ะ เห ย  เค รื่ อ ง เนี ย ร์

อินฟราเรดสเปกโทรมิ เตอร์ ถังหมัก 

เครื่องมอืเพื่อกระบวนการหลังการผลติ  

ปรับคำอธิบายรายวิชา 

และเพิ่มภาคปฏบิัต ิ
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analysis machine, chromatography, 

electrophoresis, microplate reader, 

microarray, fermenter, instrument and 

control of fermenter, downstream process   

Principles and application of 

instruments in biotechnology, 

electrophoresis, real time PCR, droplet 

digital PCR, flow cytometer, next 

generation sequencing, proteome 

analysis machine, chromatography, 

mass spectrometry, microplate reader, 

microarray, freeze dryer, spray dryer, 

evaporator, Near Infrared 

Spectrometer, fermenter, equipment 

for downstream process  

204702 ระเบยีบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี 3(2-3-6) 

Research Methodology in Science 

and Technology 

           ความหมาย ลักษณะ และเป้าหมาย

การวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ  การเขียน

โครงร่างงานวิจัย กระบวนการวิจัย การเก็บ

รวบรวมข้อมูล การเก็บตัวอย่าง จัดเก็บ

เอกสารอา้งอิงโดย Endnote การรายงานการ

วิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลเชงิชวีสถติ ิการเขยีน

ผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ จรรยาบรรณ

นักวิจัย จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

            The definitions, scopes and goals 

of biotechnology research, research 

proposal preparation, research procedure, 

data collections, data sampling, collection 

of references by Endnote, biostatistical 

analysis, research report, writing research 

paper for publication,  research ethics, 

ethical conduct for research involving 

humans 

204702 ระเบยีบวิธีวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 3(2-3-6) 

Research Methodology in 

Science and Technology 

           ความ ห มาย  ลั ก ษ ณ ะ  แล ะ

เป้าหมายการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ  

ก า ร เ ขี ย น โ ค ร ง ร่ า ง ง า น วิ จั ย 

กระบวนการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บตัวอย่าง จัดเก็บเอกสารอ้างอิง

โดย Endnote การรายงานการวิจัย การ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงชีวสถิติ  การเขียน

ผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ จรรยาบรรณ

นักวิจัย จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

            The definitions, scopes and 

goals of biotechnology research, 

research proposal preparation, 

research procedure, data collections, 

data sampling, collection of references 

by Endnote, biostatistical analysis, 

research report, writing research paper 

for publication, research ethics, ethical 

conduct for research involving humans 

คงเดมิ 

204703 ความปลอดภัยและความม่ันคงทาง

ชวีภาพ 2(2-0-4) 

204704 ความปลอดภัยและความม่ันคง

ทางชวีภาพ 2(2-2-5) 

ปรับรหัสรายวิชา 

คำอธิบายรายวิชาและ



95 
 

 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาระที่ปรับปรุง 

Biosafety and biosecurity 

           หลักการและความหมายของความ

ปลอดภัยและความม่ันคงทางชีวภาพ ความ

เสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง ความม่ันคง

ทางกายภาพ การบริหารจัดการบุคลากร 

การควบคุมและจัดการสารชีวภาพ การ

บริหารแผนความม่ันคง การรักษาความ

ม่ันคงของข้อ มูล  การขนส่งเคลื่ อนย้าย

ส า ร ชี วภ าพ  ก ฎ ร ะ เบี ย บ เพื่ อ ค วบ คุ ม

สารชีวภาพ พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษ

จากสัตว์ 

Principles and meanings of  

biosafety and biosecurity, risk and risk 

assessment, physical security, security 

management of personal and visitors, 

material control and accountability, 

program management, information 

security, transport of biological agents, 

regulations to control biological agents, act 

of pathogen and animal toxin 

            Biosafety and biosecurity 

           หลักการและความหมายของ

ความปลอดภัยและความม่ันคงทาง

ชีวภาพ ความเสี่ยงและการประเมิน

ความเสี่ยง ความม่ันคงทางกายภาพ 

การบริหารจัดการบุคลากร การควบคุม

และจัดการสารชีวภาพ การบริหารแผน

ความม่ันคง การรักษาความม่ันคงของ

ข้อมูล การขนส่งเคลื่อนย้ายสารชีวภาพ 

กฎระเบี ยบ เพื่ อควบคุมสารชีวภาพ 

พระราชบัญญัตเิชื้อโรคและพษิจากสัตว์ 

Principles and meanings of  

biosafety and biosecurity, risk and risk 

assessment, physical security, security 

management of personal and visitors, 

material control and accountability, 

program management, information 

security, transport of biological agents, 

regulations to control biological agents, 

act of pathogen and animal toxin 

เพิ่มภาคปฏบิัต ิ

204704 ระบบประกันคุณภาพผลติผลทาง

การเกษตร  3(3-0-6) 

Quality Assurance System for 

Agricultural Products 

มาตรฐานการผลติและการ 

รั บ ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ข อ งผ ล ผ ลิ ต ท า ง

การเกษตร การควบคุมคุณภาพเพื่อผลิต

อาหารปลอดภัย (Biosafety) การจัดการ

ระบบประกันคุณภาพ การตรวจรับรอง

มาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practice) 

และ GHP (Good Handling Practice) ภายใต้

ร ะบ บ  QA (Quality Assurance) TPM (Total 

Production Management) TQM (Total 

Quality Management) แ ล ะ  EIS 

(Environmental Impact Stagement) ใ ห้

สอดคลอ้งกับหลักเกณฑ์ทางสากล  

 ปดิรายวิชา 
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 Production standard and 

quality control of agricultural products, 

quality control for biosafety foods, quality 

management systems for GAP (Good 

Agricultural Practice) and GHP (Good 

Handling Practice) under QA (Quality 

Assurance) TPM (Total Production 

Management) TQM (Total Quality 

Management) and EIS (Environmental 

Impact Statement) related to international 

system 

 204703  การคดิเชงิออกแบบนวัตกรรม

ชวีภาพ 3(2-3-6) 

             Design Thinking for 

Bioinnovation 

          หลักการคิด

เชิงออกแบบ การคิดสร้างสรรค์ การคิด

เชิงธุรกิจ การสร้างกรอบความคิดเพื่อ

การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ

ของชุมชนหรือภาคอุตสาหกรรม การ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ การ

นำเสนอผลงาน การสร้างแบบจำลอง 

การค้นคว้าข้อมูลออกแบบประกอบใน

การออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ 

ก าร เขี ย น แผ น ธุ รกิ จ  ก ารท ด ส อ บ

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ท า ง ชี ว ภ า พ  ก า ร เป็ น

ผู้ประกอบการ ทรัพย์สินทางปัญญา 

กรณีศึกษาการคิดเชิงออกแบบสำหรับ

ผลติภัณฑ์ทางเทคโนโลยชีวีภาพ 

Concepts of design thinking, 

creative thinking, business thinking, 

problem-solving conceptual framework 

of community and industry, bioproduct 

design, presentation, making a testing 

model, collecting relevant data for the 

bioproduct design, business model 

เปดิรายวิชาใหม่ 



97 
 

 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาระที่ปรับปรุง 

canvas, bioproduct testing, 

entrepreneurship, intellectual property, 

design thinking case studies for 

biotechnological products 

 204705 หัวขอ้พเิศษ   3(2-3-6) 

            Special Topics or Selected 

Topics or Current Topics  

            การกำหนดประเด็นหัวข้อที่

สนใจหรือที่เป็นปัจจุบันหรือกรณีศึกษา  

ในสาขาที่ เกี่ยวข้องเทคโนโลยีชีวภาพ

เกษตร การค้นคว้า  การรวบรวมข้อมูล  

การ วิ เคราะห์และสั ง เคราะห์   ก าร

นำเสนอ  การอภิปราย และการตอบข้อ

ซักถาม  

            Selecting interesting or 

current topic or case study in 

Agriculture Biotechnology studying, 

collecting data, analyzing and 

synthesizing, presenting, discussing 

and answering question 

เปดิรายวิชาใหม่ 

204711 เทคโนโลยชีวีภาพสิ่งแวดลอ้ม                      

3(2-3-6) 

           Environmental Biotechnology          
           หลักการของเทคโนโลยีชีวภาพ

สิ่งแวดล้อม  การย่อยสลายวัสดุชีวภาพและ

สารสังเคราะห์ที่ปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อม

ที่มาจากกระบวนการทางอุตสาหกรรม 

บา้นเรอืน และการเกษตร เทคนิคต่าง ๆ ของ

กระบวนการบำบัดชีวภาพ ชีวเคมี เพื่อฟื้นฟู

สภาพแวดล้อมที่ปนเปื้อน การติดตาม และ

ประเมนิประสทิธิภาพของการย่อยสลาย การ

บำบัดสารมลพิษโดยใช้พืช การบำบัดสาร

มลพิษทางชีวภาพโดยใช้ สัตว์ จุลินทรีย์ เชื้อ

ร า  แ ล ะส าห ร่ า ย  ก า รค วบ คุ ม ม ล พิ ษ

สิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมทางน้ำ 

อากาศ และทางดิน ระบบบำบัดน้ำเสีย และ

204711 ของเสยีจากอุตสาหกรรมเกษตร

และการนำไปใชป้ระโยชน์ 

 3(2-3-6) 

            Agro-industrial Wastes and 

their Utilization 

            หลักการการนำเอาของเสยีของ

เหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมไปใช้

เป็นวัตถุดิบในการผลิต หลักการของ

ก ระบ วน ก าร ผ ลิ ต ชี วม วล  ก า ร ใช้

ประโยชน์จากวัสดุทางการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร การผลิตชีวมวล ชีว

พลังงาน ไบโอเอทธานอล และไบโอ

ดี เซ ล  ข้ อ ค ว ร พิ จ า ร ณ า ใ น เชิ ง

เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อมของการ

ผลิต การเพิ่มมูลค่าและนวัตกรรมการ

พัฒนาผลติภัณฑ์ 

ปรับชื่อและคำอธิบาย

รายวิชา 
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การจัดการขยะ  

             Principle of environmental 

biotechnology, degradation of biological 

and chemical compounds contaminated in 

the environment from industrial household 

and agricultural process, various 

techniques of biological and biochemical 

remediation to retrieve contaminated 

environment, follow and evaluate efficiency 

of degradation control, phytoremediation, 

bioremediation using animal bacteria fungi 

and algae, control of environmental 

            Principle of industrial waste 

utilization, principles of biomass 

production processes, the utilization of 

available agricultural and agro-

industrial wastes, biomass production, 

bioenergy, bioethanol, biodiesel, 

economic and environmental 

considerations in the production, 

value-added and product innovation 

2 0 4 7 12  ก า ร ค ว บ คุ ม ท า ง ชี ว ภ า พ                    

  3(2-3-6) 

             Biological Control  

            หลั กการของการควบคุ มทาง

ชีวภาพ กลไกในการควบคุมทางชีวภาพของ

จุลินทรีย์  การประยุกต์ใช้เชื้อปฏิปักษ์ในการ

ควบคุมทางชีวภาพ การบ่งบอกสายพันธ์ุ

จุลินทรีย์และการปรับปรุงพันธ์ุจุลินทรีย์ที่ใช้

ควบคุมทางชีวภาพ การผลิตสารชีวภัณฑ์ 

งานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องกับการควบคุมทาง

ชวีภาพ  

Principle of biological control, 

mechanism of microorganism in biological 

control, application of antagonistic for 

biological control, identification and genetic 

breeding in microorganism for biological 

control, production of bio-molecule. 

research of biological control 

204712 การประยกุต์ใช้

เทคโนโลยชีวีภาพในการควบคุมทางชวี

วิธี    3(2-3-6) 

           Application of biotechnology in 

biological control  

           ชีววิทยาระดับโมเลกุลของเชื้อ

สาเหตุโรคพืช โครงสร้างทางพันธุกรรม

ของเชื้อสาเหตุโรคพืชและความสัมพันธ์

ที่ เกี่ ยวข้องกับการก่อโรคและความ

ต้านทานโรค การจัดการยีนและพันธุ

วิศวกรรมของยีนพืชเพื่อการต้านทาน

โรคเชื้อโรคพืช  การควบคุมโรคพืชโดย

ชีววิธีในพืชเศรษฐกิจ ชนิดสูตรผสมของ

สารชี ว ภัณ ฑ์ ในการควบคุ ม โรคพื ช 

แนวโน้มในอนาคตของการควบคุมโรค

พชืโดยชวีวิธี    

          Molecular biology of plant 

pathogens, gene structures, gene 

regulation and gene expression 

involving infection and plant resistant, 

manipulation of genetic materials of 

plant for diseases resistant, Biological 

control of economic plant diseases, 

formulation of biological control agents 

ปรับชื่อและคำอธิบาย

รายวิชา 
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for plant disease management, future 

trends in biocontrol 

204713 การใชป้ระโยชน์จากการเพาะเลี้ยง 

            เนื้อเยื่อพชื  3(2-3-6) 

            Applied Plant Tissue Culture for 

Agricultural Technology              

            เทคนิคของการเพาะเลี้ยงเซลล์

เนื้อเยื่อ และอวัยวะของพืช รูปแบบของการ

เจริญและพัฒนาของเนื้อเยื่อไปเป็นแคลลัส 

เอ็มบริโอ และอวัยวะ การสร้างดีเอ็นเอสาย

ผสม และการใชเ้ครื่องหมายดเีอ็นเอ เพื่อการ

ปรับปรุงพันธ์ุพืช การประยุกต์ใช้เทคนิคการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการขยายพันธ์ุ การ

เก็บรักษาพันธ์ุ การปรับปรุงพันธ์ุพชื และการ

ผลติสารทุตยิภูมิ    การนําเซลล์ที่ไดจ้ากการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชมาใช้ประโยชน์ทางด้าน

เกษตร อุตสาหกรรม และการแพทย์ 

            Techniques in plant tissue and 

organ cultures, growth and developmental 

patterns of tissue through callus, 

embryogenesis and organogenesis, 

recombinant DNA construction and use 

DNA marker  for  crop improvement, 

application of plant tissue culture 

techniques for propagation, germplasm 

preservation, improvement of field crops 

and production of secondary metabolite,  

applications and recent research findings of 

modern biotechnology, utilization of cell 

from plant tissue culture in agriculture, 

industry and medical 

 

204713 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพชืเพื่อการเกษตร     

3(2-3-6) 

            Applied Plant Tissue Culture 

Technology for Agriculture 

            ความสำคัญและหลักการของ

เท ค นิ ค เพ าะ เลี้ ย ง เนื้ อ เยื่ อพื ช  ก าร

ประยุกต์ใช้เทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อ

การขยายพันธ์ุพืช การผลิตพืชปลอด

ไว รั ส  ก า ร ข ย า ย พั น ธ์ุ พื ช ใน ร ะดั บ

อุตสาหกรรม การคัดเลือกพืชเพื่อการ

ปรับปรุงพันธ์ุ การส่งถ่ายยีนในพืช การ

ผลิ ต สารทุ ติ ย ภู มิ จ ากพื ชส มุ น ไพ ร 

เทคโน โลยี โพรโทพลาสต์  และการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพชื 

 Importance and principle of 

plant tissue culture technique, 

application of plant tissue culture 

technique for plant propagation, virus-

free plant production, plant propagation 

in large scale, plant selection for 

breeding, plant transformation, 

production of secondary metabolites 

from medicinal plant, protoplast 

technology and plant genetic 

conservation. 

ปรับชื่อและคำอธิบาย

รายวิชา 

204714 กระบวนการหมักทางอุตสาหกรรม            

3(2-3-6)  

           Industrial Fermentation Process 

           ชนิดของการหมัก จลศาสตร์การ

204714 กระบวนการหมักทาง

อุตสาหกรรม    3(2-3-6) 

           Industrial Fermentation Process 

           ช นิ ด ข อ ง ก า ร ห มั ก  ก า ร

ปรับคำอธิบายรายวิชา 
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หมัก การะบวนการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ เซลล์

พื ช  แล ะ เซ ล ล์ สั ต ว์  ก ระบ วนการผลิ ต

ผลิต ภัณ ฑ์ ต่ างๆ อาหารและเครื่ องดื่ ม 

เอนไซม์ สารเมตาบอไลท์ปฐมภูมิ และทุติย

ภูมิ เอทานอล และไบโอดีเซล การติดตาม

ระบบแบบออนไลน์ในกระบวนการชีวภาพ 

การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการหมัก

แบบใหม่ๆ ระบบการตรึงเซลล์ การผลิต

พลังงานชีวภาพยุคใหม่ด้วยกระบวนการ 

consolidated bioprocessing 

             Type of fermentation, kinetics of 

fermentation, cultivation processes of 

microorganisms, plant and animal cells, 

production process of various products, 

enzyme foods and beverage, primary and 

secondary metabolite, ethanol and biofuel, 

online monitoring and control systems in 

bioprocess, advance in fermentation 

technology, immobilized cell system, recent 

advance biofuel production by consolidated 

bioprocessing 

เพาะเลี้ยงเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ การ

เพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ในระดับอุตสาหกรรม 

พื้นฐานการคำนวณทางวิศวกรรม สาร

ชวีโมเลกุล เมแทบอลิซมึ จลนพลศาสตร์

ของกระบวนการหมัก ถังปฏกิรณ์ชวีภาพ 

ระบบการตรึ ง เซลล์  ก าร เก็ บ เกี่ ย ว

ผลผลิต การทำให้บริสุทธ์ิ การตกผลึก 

การทำแห้ง 

Types of fermentation, 

cultivations of plant and animal tissue, 

industrial cultivation of microorganisms, 

engineering principles and calculations, 

biomolecules, metabolisms, 

fermentation kinetics, bioreactors, 

immobilized cell system, product 

recovery, purification, crystallization, 

drying methods                    

204715  เทคโนโลยชีวีภาพทาง

อาหาร    3(2-3-6) 

Food Biotechnology 

ค ว า ม ส ำ คั ญ 

ความกา้วหนา้ และแนวโนม้ในอนาคต ในการ

ประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพ กับการพัฒนา

ระบบ และเพิ่มมูลค่าของอาหาร เทคนิคขั้น

สูงต่าง ๆ ที่ ใช้สำหรับ เทคโนโลยีชีวภาพ        

ท า ง อ า ห า ร  ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อ า ห า ร จ า ก

เทคโนโลยีชีวภาพ ผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ 

ยีสต์ แบคทีเรีย รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากพืช 

และสัตว์ 

Importance, 

advancement and trend in the future for 

the application of biotechnology to develop 

204715  เทคโนโลยชีวีภาพทาง

อาหารขัน้สูง 3(2-3-6) 

Advances in Food 

Biotechnology 

ค วาม ส ำคั ญ  แ ล ะ

แนวโน้มในอนาคตในการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าของ

อาหาร เทคโนโลยีการพัฒนากล้าเชื้อ

ด้วยเทคนิคทางพันธุวิศวกรรม การ

ตรวจสอบการปลอมปนในอาหาร การ

ตรวจ วิ เค ราะ ห์ คุณ ภาพ และความ

ปลอดภัยของอาหารโดยวิธีการทางชีว

โมเลกุล เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อ

เทียม เนื้อสัตว์เทียมที่ผลิตจากส่วนผสม

ที่มาจากเห็ดราและพืช ความสำคัญของ

ปรับชื่อและคำอธิบาย

รายวิชา 
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system and increase value of food, 

advanced techniques in food biotechnology, 

food products from biotechnology, products 

from microorganisms, yeast, bacteria, 

including plant and animal 

 

อาหารสุขภาพและส่วนประกอบอาหาร

เสริมสุขภาพ ประเภทของสารประกอบที่

ทำหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ คาร์โบไฮเดรต 

ไขมัน โปรตีน สารประกอบโพลีฟีนอล 

โพ ร ไบ โอ ติ ก ส์  ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใช้

กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพผลิต

อาหารและส่วนประกอบอาหารสร้าง

เสรมิสุขภาพ 

Importance and 

future trends in the application of 

biotechnology to increase the value of 

food, current developments in starter 

culture technology and its genetic 

processing, quantitative evaluation of 

microorganisms in food by modern 

rapid techniques, cultured meat 

production technology, Fungi-based 

meat, Plant-based meat, importance 

of functional food, functional ingredient 

and structure that work to promote 

health, carbohydrates, lipid, protein, 

polyphenolic compound, probiotics, 

ingredient and structure that work to 

promote health, application of 

biotechnological process to produce 

food and ingredient of functional food 

204716 กระบวนการทางชวีภาพดา้น 

            พลังงาน ทดแทน  

 3(2-3-6) 

            Bioprocess in Biorefinery 

            กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ

ด้านพลังงานทดแทน เทคโนโลยีการเปลี่ยน

แป้งและน้ำตาลเป็นพลังงานทดแทน พืช

พลังงาน พืชน้ำมัน การผลิตพลังงานชีวภาพ

จากสาหร่าย            ไบโอแก๊ส การผลิต

พลังงานทดแทนจากชีวมวลพืชโดยการใช้

 ปดิรายวิชา 
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เอนไซม์ กรดด่างและวิธีทางกายภาพ  

            Bioprocess technology in 

biorefinery, the outlook of sugar and starch 

crops in  

biorefinery, energy crop, oil crops, 

microalgae as feedstock for biofuel, biogas 

technology, production of biofuel from 

biomass by using enzyme, acid base and 

physical method  

204717 การประยกุต์ใชเ้อนไซม์ใน

อุตสาหกรรม    3(2-3-6) 

           Application of Enzymes for 

Industry 

การผลิต เอนไซ ม์  เอนไซ ม์จาก

จุลินทรีย์ จลนศาสตร์ของเอนไซม์ การทำ

เอนไซม์ให้บริสุทธ์ิ การผลิตเอนไซม์ตรึงรูป

ดว้ยวิธี พันธะโควาเลนซ์ แอดซอฟช่ัน เอนแท

รพเมนต์ และเอนแคปซูเลชั่น การประยุกต์ใช้

เอนไซม์ด้านการเกษตร พลังงานทดแทน 

อาหารและอาหารสั ต ว์  อุ ตส าหกรรม

กระดาษและเยื่อ สิ่งแวดล้อม เครื่องสำอาง 

เภสัชกรรม การตรวจ วินิจฉัย โรค  ทาง

การแพทย์ และการวิจัย 

Production of enzyme, microbial 

enzyme, kinetic of enzyme, purification of 

enzyme, production of immobilized 

enzyme by covalent bond adsorption 

entrapment and encapsulation, application 

of enzyme in agricultural process, 

biorefinery, food and animal feed, paper 

and pulp industry, environment, cosmetic, 

pharmaceutical, diagnostic, medical and 

research 

204716 การประยกุต์ใชเ้อนไซม์ใน

อุตสาหกรรม    3(2-3-6) 

           Application of Enzymes for 

Industry 

การผลิตเอนไซม์ เอนไซม์จาก

จุลินทรีย์ จลนศาสตร์ของเอนไซม์ การ

ทำเอนไซม์ให้บริสุทธ์ิ การผลิตเอนไซม์

ตรึงรูปด้วยวิธี พันธะโควาเลนซ์ แอด

ซอฟช่ัน เอนแทรพเมนต์ และเอนแคป

ซู เล ช่ัน การประยุกต์ ใช้ เอนไซม์ด้าน

การเกษตรเพื่อใช้ในชุมขน ไบโอรไีฟเนอรี 

อาหารและอาหารสัตว์ อุตสาหกรรม

ก ร ะ ด า ษ แ ล ะ เยื่ อ  สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม 

เครื่องสำอาง เภสัชกรรม การแพทย์ 

การตรวจทางห้องปฏบิัตกิาร  

Production of enzyme, 

microbial enzyme, kinetic of enzyme, 

purification of enzyme, production of 

immobilized enzyme by covalent bond 

adsorption entrapment and 

encapsulation, application of enzyme in 

agriculture for uses in farming 

communities, biorefinery, food and 

animal feed, paper and pulp industry, 

environment, cosmetic, 

pharmaceutical, medical, laboratory 

diagnosis 

ปรับรหัสและคำอธิบาย

รายวิชา 
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204718  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชวีภาพใน

การผลติอาหารสร้างเสรมิสุขภาพ    3(2-3-

6) 

Application of Biotechnology for 

Functional Food Production 

ความ เป็ นม าของอาห าร เส ริม

สุขภาพ ส่วนประกอบและโครงสร้างที่ทำ

หน้ าที่ ส่ งเสริมสุ ขภาพ การประยุกต์ ใช้

กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ ผลิต

อาหารและส่วนประกอบอาหารสร้างเสริม

สุขภาพ โภชนบำบัด และส่วนประกอบใน

อาหารสัตว์ สารต้านจุลินทรีย์ที่มีฤทธ์ิต่อ

แบคที เรียก่อ โรคที่พบในอาหาร ความ

ปลอดภัยทางอาหาร การตรวจสอบสาร

ปนเปื้อนหรอืจุลนิทรยี์ก่อโรคในอาหาร 

History of functional food, 

ingredient and structure that work to 

promote health, application of 

biotechnological process to produce food 

and ingredient of functional food, food 

therapy and ingredient in animal feed, 

antimicrobial agent which inhibit food born 

pathogen, food safety, investigation of 

contaminant and pathogenic bacteria in 

food 

 ปดิรายวิชา 

204721 หลักการและการประยกุต์ใช้

เทคโนโลยชีวีภาพทาง 

           การแพทย ์3(2-3-6) 

           Principles and applications in 

Medical Biotechnology 

            ประวัติ ความเป็นมา การพัฒนา 

ความรู้พื้นฐานของการเพาะเลี้ยงเซลล์ การ

ทำโคลนนิ่ง และหลักการการใช้ยีนรักษาโรค

ใน ร ะ ดั บ ยี น  แ ล ะ เซ ล ล์  แ ล ะ ก า ร น ำ

เทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกต์ใช้ทางการ

แพทย์ และสาธารณสุข การตรวจวินิจฉัย 

 คงเดมิ     
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การป้องกัน และการรักษาโรคต่าง ๆ ของ

มนุษย์ เทคโนโลยีการเจริญพันธ์ุของมนุษย์ 

นิ ติ เวช วิท ย า  ค วาม ก้ า วห น้ าท างด้ าน

เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ กฎหมาย 

และจรยิธรรมที่เกี่ยวขอ้ง 

             History, development, basic 

knowledge in medical biotechnology and 

medical biomolecule, basic knowledge of 

tissue culture, cloning and principle of gene 

therapy in gene and cellular level, 

application of biotechnology in medical and 

public health, diagnostic, protection and 

therapy of human diseases, reproductive 

technology, forensic science, current topics 

in medical biotechnology, law and ethic 

 

204722 เทคโนโลยชีวีภาพทางดา้น

ผลติภัณฑ์ธรรมชาต ิ3(2-3-6)  

Biotechnology in Natural Products 

             ความรู้พื้ นฐานของผลิต ภัณ ฑ์

ธรรมชาติ แหล่งที่มา คุณสมบัติทางเคมี 

หน้าที่ทางชีวภาพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

การผลิตยาและสารชีวภัณฑ์ การประยุกต์ใช้

ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในทางการแพทย์  เภสัช

ศาสตร์ การเกษตร และอุตสาหกรรม 

              Basic knowledge of natural 

products, natural sources, chemical 

properties, biological functions and product 

development, production of drug and bio-

materials, application of natural products in 

medical and pharmaceutical sciences, 

agriculture and industry 

204722 เทคโนโลยีชีวภาพผลิตภัณฑ์

ธรรมชาต ิ3(2-3-6)  

 Biotechnology in Natural Products 

           ความรู้พื้นฐานของผลิตภัณฑ์

ธรรมชาติ แหล่งที่มา คุณสมบัติทางเคมี 

หน้ าที่ ท างชี วภาพ  และการพัฒ นา

ผลิตภัณฑ์ การผลิตยาและสารชีวภัณฑ์ 

การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

ใน ท า ง ก าร แ พ ท ย์   เภ สั ช ศ า ส ต ร์  

การเกษตร และอุตสาหกรรม เทคนิค

การแยก การสกัดสาร และการทำให้

บ ริสุ ท ธ์ิ  ขอ งผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ธรรม ชาติ  

เครื่องมือวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ

ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ โครมา

โตรกราฟี อิเลคโตรโฟรีซีส เทคโนโลยี

เมมเบรน การวิเคราะห์เชิงปริมาณและ

คุณภาพ 

           Basic knowledge of natural 

products, natural sources, chemical 

properties, biological functions and 

ปรับชื่อวิชาและ

คำอธิบายรายวิชา 
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product development, production of 

drug and biomaterials, application of 

natural products in medical and 

pharmaceutical sciences, agriculture 

and industry, isolation, extraction and 

purification of natural product, 

laboratory analytical instruments for 

natural product, chromatography 

techniques, electrophoresis, membrane 

technology, quantitative and qualitative 

analysis 

204723 นาโนเทคโนโลยทีางการแพทย์

    3(2-3-6) 

            Medical Nanotechnology 

            ค ว า ม ห ม า ย  ช นิ ด ข อ ง น า โน

เทคโนโลยี นาโนเคมี นาโนเทคโนโลยีชีวภาพ 

นาโนเซ็นเซอร์ การแพทย์นาโน อาหารยุคนา

โน อนุภาคนาโน และการประยุกต์ใช้นาโน

เท ค โน โล ยี  ใน ท างด้ าน วิท ย าศ าส ต ร์

ก ารแพ ทย์  ข้ อดี  และข้ อ เสี ยของนาโน

เทคโนโลย ี 

           Definition types of nanotechnology, 

nanochemistry, nanobiotechnology, 

nanosensor, nanomedicine, nanofood, 

nanoparticle and application of 

nanotechnology in medical sciences, 

advantages and disadvantages of 

nanotechnology 

 

 

204723  นาโนเทคโนโลย ี

 3(2-3-6) 

            Nanotechnology 

           ความหมาย  ชนิ ดของนาโน

เ ท ค โ น โ ล ยี  น า โ น เ ค มี  น า โ น

เทคโนโลยชีีวภาพ นาโนเซ็นเซอร์ อาหาร

ยุ ค น า โน  อ นุ ภ า ค น า โน  แ ล ะ ก า ร

ป ร ะ ยุ ก ต์ ใช้ น า โน เท ค โน โล ยี ด้ า น

วิทยาศาสตร์สุขภาพ ข้อดี และข้อเสีย

ของนาโนเทคโนโลย ี 

            Definition types of 

nanotechnology, nanochemistry, 

nanobiotechnology, nanosensor, 

nanofood, nanoparticle and application 

of nanotechnology in medical sciences, 

advantages and disadvantages of 

nanotechnology 

ปรับคำอธิบายรายวิชา 

204724 ภูมคิุม้กันระดับเซลล์และโมเลกุล     

    3(2-3-6) 

Cellular and Molecular Immunology  

 ระบบภูมิคุ้มกันระดับ เซลล์และ

โมเลกุล ทฤษฏีพื้นฐานและความรู้ทันสมัย

ดา้นเคมีของภูมิคุ้มกัน การเตรียมวัคซีน การ

 ปดิรายวิชา 
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วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ  การใช้เทคนิค

ต่าง ๆ ในการวิเคราะห์        หาปริมาณ

โปรตนี ไกลโคโปรตนี ฮอร์โมนและอื่น ๆ ดว้ย

วิธีที่ มีความไวและความจำเพาะสู งการ

ประยุกต์ใชภู้มคิุม้กันในงานเทคโนโลยชีวีภาพ 

 Molecular and cellular 

immunology system, basic technique and 

current chemistry knowledge of 

immunology, preparation of vaccine, 

diagnostic in laboratory, use of various 

techniques to analyze amount of protein 

glycoprotein hormone and others with high 

sensitivity and specificity, application of 

immunology in biotechnology 

204725 ชี ว วิ ท ย าข อ ง เซ ล ล์ ต้ น ก ำ เนิ ด   

    3(2-3-6) 

            Stem Cell Biology 

 ชนิดและคุณสมบัติของเซลล์ต้น

กำเนิด กลไกการควบคุมคุณสมบัตขิองเซลล์

ต้ น ก ำ เนิ ด ใ น ร ะ ดั บ ยี น แ ล ะ อี พิ ยี น 

สภาพแวดล้อมจุลภาคของเซลล์ต้นกำเนิด 

การเปลีย่นแปลงเป็นเซลล์ร่างกายชนดิต่าง ๆ 

งานวิจัยและค้นคว้าทางด้านเซลล์วิทยาและ

อณูชีววิทยาของเซลล์ต้นกำเนิด เทคนิค

ล่ าสุดที่ ใช้ ในการศึกษาเซลล์ต้นกำเนิด 

เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์เพื่อเพิ่มจำนวน

และเปลี่ ยนแปลงเซลล์ต้ นกำเนิด  การ

ประยุกต์ใช้เซลล์ต้นกำเนิดเพื่องานวิจัยและ

เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภาวะเสื่อม 

            Definition, types and properties of 

stem cells, genetic and epigenetic 

mechanisms which regulate stem cell 

property, state of pluripotency, stem cell 

niche, cell differentiation into specific 

lineage, research in cellular and molecular 

biology of stem cells, current techniques in 

 ปดิรายวิชา 
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stem cell studies, cell culture techniques 

for expansion and differentiation 

applications of stem cells for research and 

regenerative medicine 

204726   จุลชวีวิทยาการแพทย์              

3(2-3-6) 

              Medical Microbiology 

 จุลิ นทรีย์ ที่ มี ค วามสำคัญ ทาง 

การแพ ท ย์ ในด้ านสั ณ ฐาน วิท ยา  ก าร

เพาะเลี้ยง สรีร วิทยา กลไกการก่อโรค 

ระบาดวิทยา ภาวะภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อ 

รวมทัง้การตรวจวินจิฉัยทางห้องปฏบิัตกิาร 

           Microorganisms of medical 

importance with emphasis on morphology, 

cultivation, physiology, pathogenesis, 

epidemiology, immunity to microbial 

infection and laboratory diagnosis 

204724   จุลชวีวิทยาทางการแพทย์

สมัยใหม่              3(3-0-6) 

              Modern medical 

microbiology 

 ลักษณะและความสำคัญของ

จุลินทรีย์ทางการแพทย์ การจำแนกชนิด 

การเพิ่มจำนวน ความสัมพันธ์ระหว่าง

จุลินทรีย์และโฮสต์  พยาธิกำเนิด ยา

ปฏชิีวนะและกลไกการดื้อยา การพัฒนา

ยาปฏิชีวนะในปัจจุบัน วัคซีน ภูมิคุ้มกัน

วิทยา การศึกษาจุลินทรีย์ทางการแพทย์

ในระดับโมเลกุล เทคนิคในการตรวจ

วินิจฉัย ระบาดวิทยา การป้องกันและ

การควบคุมโรค โรคติดเชื้ออุบัติใหม่และ

อุบัตซิำ้  

                Characteristics and 

importance of medical microorganisms, 

classification, proliferation, relationships 

between microorganisms and hosts, 

pathogenesis, antibiotics and 

mechanisms of resistance, 

development of current antibiotics, 

vaccines, immunology, molecular 

biology of medical microorganisms, 

techniques in diagnosis, epidemiology, 

prevention and control of disease, 

emerging and recurrent infectious 

diseases 

ปรับชื่อวิชาและ

คำอธิบายรายวิชา  

204727 ชวีเคมทีางการแพทย์             

3(2-3-6) 

            Medical Biochemistry 

          เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล 

204726 ชวีเคมทีางการแพทย์             

3(2-3-6) 

            Medical Biochemistry 

          เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล 

ปรับรหัสวิชา 
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ความสัม พัน ธ์ เมแทบอลิซึมของสารชีว

โมเลกุล       โรคที่ เกิดจากเมแทบอลิซึม 

ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการทางชวีเคมี

กับเทคโนโลยีชีวภาพ          การประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีชีวภาพในการป้องกัน และรักษา

ภาวะผิดปกติอันเนื่องมาจากกระบวนการ

ทางชวีเคมี 

               Metabolism of biomolecules, 

interrelationship of biomolecules 

metabolism, diseases caused by 

metabolism, relationships between 

biochemical processes and biotechnology, 

application of biotechnology in prevention 

and therapy of disorders caused by 

biochemical processes 

ความสัมพันธ์เมแทบอลิซึมของสารชีว

โมเลกุล       โรคที่เกิดจากเมแทบอลิซึม 

ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการทาง

ชีวเคมีกับเทคโนโลยีชีวภาพ          การ

ประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีชีวภาพในการ

ป้องกัน และรักษาภาวะผิดปกติอัน

เนื่องมาจากกระบวนการทางชวีเคม ี

               Metabolism of 

biomolecules, interrelationship of 

biomolecules metabolism, diseases 

caused by metabolism, relationships 

between biochemical processes and 

biotechnology, application of 

biotechnology in prevention and 

therapy of disorders caused by 

biochemical processes 

204728 โภชนาการทางการแพทย์           

3(2-3-6)                               

            Medical Nutrition 

            ความสำคัญของโภชนาการต่อ

สุขภาพ  ความต้องการสารอาหารของ

ร่างกายในภาวะปกติและขณะเกิดพยาธิ

สภาพ  อันตรกิ ริยาระห ว่างสารอาหาร 

กระบวนการเมแทบอลิซึมของสารอาหาร 

โภชนาการในแต่ละช่วงอายุ  โภชนพันธุ

ศาสตร์ โภชนพิษวิทยา การกำหนดอาหาร 

โภ ช น ะ บ ำ บั ด  อ า ห า ร เส ริ ม สุ ข ภ า พ

สถานการณ์ด้านอาหารและโภชนาการใน

อดตี ปัจจุบัน และแนวโนม้ในอนาคต  

               The importance of nutrition to 

health, the body nutrition needs under 

normal and abnormal conditions, the 

interaction between nutrients, metabolism 

of nutrients,  nutrition in each span of age, 

nutrition genetic, nutrition toxicology, 

dietetics, therapeutic nutrition, functional 

 ปดิรายวิชา 
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food, situation of food and nutrition in the 

past, the present and trends in the future 

204729 วิศวกรรมชวีภาพ 3(2-3-6)  

            Biological Engineering  

หลักการของวิศวกรรมชวีภาพ การ 

ป ร ะ ยุ ก ต์ ห ลั ก ก า ร พื้ น ฐ า น ด้ า น

วิศวกรรมศาสตร์กับการวิเคราะห์ระบบทาง

ชีววิทยา วิศวกรรมเนื้อเยื่อ  วัสดุชีวภาพ 

กลศ าสตร์ ชี วภ าพ  ชี วระบ บ  ชี ว วิท ย า

สังเคราะห์   การออกแบบซอฟแวร์หรือ

อุปกรณ์ชีวการแพทย์ การสร้างอุปกรณ์

ตรวจวัดทางชีววิทยา  การสร้างภาพทางชีว

การแพทย์ การประยุกต์ใช้วิศวกรรมชีวภาพ

ในงานดา้นต่างๆ 

Principle of biological engineering, 

application of engineering principles to the 

analysis of biological systems,  tissue 

engineering, biomaterials, biomechanics, 

systems biology, synthetic biology, design 

of soft wear or biomedical instrument, 

biosensor, medical imaging, application of 

biological engineering in various field 

 ปดิรายวิชา 

204731 ชวีวิทยาโมเลกุลและพันธุวิศวกรรม 

 3(2-3-6) 

            Molecular Biology and Genetic 

Engineering  

            หลักเกณฑ์ของชีววิทยาโมเลกุล

และพันธุวิศวกรรม การดัดแปลงพันธุกรรม 

พันธุวิศวกรรม การแสดงออกของยนี เทคนิค

วิเคราะห์สารชวีโมเลกุล แบบแผนลายพิมพ์ดี

เอ็นเอ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงกลุ่ม 

วิศวกรรมเมตาโบลิค วิศวกรรมกระบวนการ

ทางชีวภาพ เทคโนโลยีระดับโอมิกส์ ชวีวิทยา

สั ง เ ค ร า ะ ห์  ก า ร น ำ ม า ใ ช้ ใ น ท า ง

เทคโนโลยชีวีภาพ  

             Principle of molecular biology and 

204731 ชวีวิทยาโมเลกุลและพันธุ

วิศวกรรม  3(2-3-6) 

            Molecular Biology and Genetic 

Engineering  

            แก่นของชีววิทยาโมเลกุล พันธุ

วิศวกรรม กรดนิวคลีอิกและโปรตนี การ

แสดงออกของยีน เทคนิควิเคราะห์สาร

ชีวโมเลกุล การดัดแปลงพันธุกรรม 

วิศวกรรมเมตาโบลิค เทคโนโลยีระดับโอ

มิกส์ เครื่องมือทางด้านชีวสารสนเทศ 

ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการ ชีววิทยา

ร ะ บ บ  ก า ร น ำ ม า ใ ช้ ใ น ท า ง

เทคโนโลยชีวีภาพ 

            Central Dogma of molecular 

ปรับคำอธิบายรายวิชา  
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genetic engineering, molecular genetics, 

gene manipulation, genetic engineering, 

gene expression, analytical techniques of 

biomolecules, DNA fingerprints, cluster 

analysis, metabolic engineering, bioprocess 

engineering, omics technologies, synthetic 

biology, applications in biotechnology 

biology, genetic engineering, nucleic 

acids and proteins, gene expression, 

analytical techniques of biomolecules, 

gene manipulation, metabolic 

engineering, omics technologies, 

bioinformatics tools, phylogenetic 

analysis, systems biology, applications 

in biotechnology 

204732 ชวีสารสนเทศ  3(2-3-6) 

           Bioinformatics 

           ก าร ป ร ะยุ ก ต์ ใช้ โม เด ล ใน ก าร

วิเคราะห์ข้อมูลทางชีวสารสนเทศ การสืบค้น

วรรณกรรม การใช้งานฐานข้อมูลทางด้าน

ชีววิทยา การส่ งข้อมูลเข้าสู่ ธนาคารยีน 

เค รื่ อ งมื อท างด้ านชี วสารสน เทศ  การ

วิเคราะห์เชิงบูรณาการของข้อมูลระดับโอ

มิกส์ ชีววิทยาระบบ นวัตกรรมเลียนแบบ

ธรรมชาต ิ

            Application of modeling for 

bioinformatics analysis, literature search, 

use of biological databases, submitting 

data, bioinformatics tools, integrative 

analysis of omics data, systems biology, 

biomimicry 

204732 ชวีสารสนเทศ  3(2-3-6) 

           Bioinformatics 

           การประยุกต์ใช้โมเดลในการ

วิเคราะห์ข้อมูลทางชีวสารสนเทศ การ

สืบค้นวรรณกรรม การใช้งานฐานข้อมูล

ทางด้านชีววิทยา เครื่องมือทางด้านชี

วสารสนเทศ จีโนมิกส์เชิงคำนวณ การ

วิเคราะห์เชิงบูรณาการของข้อมูลระดับ

โอ มิ ก ส์  ชี ว วิ ท ย า ร ะ บ บ  ชี ว วิ ท ย า

สังเคราะห์ 

            Application of modeling for 

bioinformatics analysis, literature 

search, use of biological databases, 

bioinformatics tools, computational 

genomics, integrative analysis of omics 

data, systems biology, synthetic 

biology 

ปรับคำอธิบายรายวิชา 
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ตารางที่ 3 ตารางเปรียบเทยีบแผนการศกึษา หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2560 และหลักสูตร 

              ปรับปรุง  พ.ศ. 2565 

              

ตาราง 3.1 แผน ก แบบ ก2 
 

 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ช้ันปีที่ 1 ช้ันปีที่ 1 

ภาคการศึกษาตน้ ภาคการศึกษาต้น 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้สำหรับระดับ

บัณฑติศกึษา    

3(3-0-6) 146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้สำหรับระดับ

บัณฑติศกึษา    

3(3-0-6) 

 (ไม่นับหน่วยกติ)   (ไม่นับหน่วยกติ)  

204701 เคร่ืองมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ  2(2-0-4) 204701 เคร่ืองมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ  2(2-2-5) 

204704 ระ บ บ ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ผ ลิ ต ผ ล ท า ง

การเกษตร 

3(3-0-6) 204703 การคิดเชิงออกแบบนวัตกรรมชีวภาพ  3(2-3-6) 

204731 ชีววิทยาโมเลกุลและพันธุวศิวกรรม 3(2-3-6) 204731 ชีววิทยาโมเลกุลและพันธุวิศวกรรม 3(2-3-6) 

 รวม 8(3)  รวม 8(3) 

    

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

204702 ระเบยีบวิธวิีจัยทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

3(2-3-6) 204702 ระเบยีบวิธวิีจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(2-3-6) 

204791 สัมมนา 1 1(0-2-1) 204791 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

204703 ความปลอดภัยและความม่ันคงทางชีวภาพ 2(2-0-4) 204704 ความปลอดภัยและความม่ันคงทางชีวภาพ 2(2-2-5) 

2047xx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 204705 หัวขอ้พเิศษ 3(2-3-6) 

   204794 วทิยานิพนธ์ 1 หน่วยกิต 

 รวม 9  รวม 10 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ช้ันปีที่ 2 ช้ันปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

204792 สัมมนา 2 1(0-2-1)  204792 สัมมนา 2 1(0-2-1)  

204794 วทิยานิพนธ์ 3 หน่วยกติ 204794 วทิยานิพนธ์ 2 หน่วยกติ 

2047xx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 2047xx วชิาเอกเลอืก 3(x-x-x) 

2047xx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 2047xx วชิาเอกเลอืก 3(x-x-x) 

 รวม 10  รวม 9 

    

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

204794 วทิยานิพนธ์ 9 หน่วยกติ 204794 วทิยานิพนธ์ 9 หน่วยกติ 

 รวม 9  รวม 9 
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ตาราง 3.2 แผน  ข 

 

 

 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ช้ันปีที่ 2 ช้ันปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

204792 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 1(0-2-1) 204792 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

2047xx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 2047xx วชิาเอกเลอืก 3(x-x-x) 

2047xx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 2047xx วชิาเอกเลอืก 3(x-x-x) 

2047xx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 2047xx วชิาเอกเลอืก 3(x-x-x) 

 รวม 10  รวม 10 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

204795 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 6 หน่วยกติ 204795 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 6 หน่วยกติ 

2047xx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 2047xx วชิาเอกเลอืก 3(x-x-x) 

 รวม 9  รวม 9 

 

 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ช้ันปีที่ 1 ช้ันปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้สำหรับระดับ

บัณฑติศึกษา    

3(3-0-6) 146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้สำหรับระดับ

บัณฑติศกึษา    

3(3-0-6) 

 (ไม่นับหน่วยกติ)   (ไม่นับหน่วยกติ)  

204701 เคร่ืองมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ  2(2-0-4) 204701 เคร่ืองมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ  2(2-2-5) 

204704 ระบบประกันคุณภาพผลิตผลทางการเกษตร  3(3-0-6) 204703 การคิดเชิงออกแบบนวัตกรรมชีวภาพ  3(2-3-6) 

204731 ชีววิทยาโมเลกุลและพันธุวิศวกรรม 3(2-3-6) 204731 ชีววิทยาโมเลกุลและพันธุวิศวกรรม 3(2-3-6) 

 รวม 8(3)  รวม 8(3) 

    

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

204702 ระเบยีบวิธวิีจัยทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

3(2-3-6) 204702 ระเบยีบวิธวิีจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(2-3-6) 

204791 สัมมนา 1 1(0-2-1) 204791 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

204703 ความปลอดภยัและความม่ันคงทางชีวภาพ   2(2-0-4) 204704 ความปลอดภัยและความม่ันคงทางชีวภาพ   2(2-2-5) 

2047xx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x)  204705 หัวขอ้พิเศษ 3(2-3-6) 

 รวม 9  รวม 9 
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ภาคผนวก จ  

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร              
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ภาคผนวก ฉ 

รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร  
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รายงานการประชุมการวพิากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาเทคโนโลยชีวีภาพ  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ

วันอังคารที่ 24 พฤศจกิายน 2563 

เวลา 13.00 น. 

ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิมหาวทิยาลัยพะเยา  

---------------------- 

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม 

 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. วสุ ปฐมอารยี์  ประธานกรรมการ 

2. ดร. สุบนิ หนิจันทร์     กรรมการ 

3. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาพร ภัสสร  กรรมการ  

4. รองศาสตราจารย์ ดร. สุภัค  มหัทธนพรรค  กรรมการ 

5. ดร. ขรรค์ชัย ด้ันเมฆ    กรรมการ    

6. ดร. พนตินาฎ อู่พุฒนิันท์    กรรมการ 

7. ดร. รวสิรา รื่นไวย์     กรรมการ 

8. ดร. วนดิา แซ่จงึ     กรรมการ 

9. ดร. สุมนา เหลืองฐติิกาญจนา   กรรมการและเลขานุการ 

 

เริ่มประชุม     เวลา 9.00 น. 

 

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาพร ภัสสร ประธานหลักสูตร กล่าวเปิดประชุมการวิพากษ์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา จากนั้นนำเสนอหลักสูตรแบบย่อให้กรรมการ

ทุกท่านทราบโดยการนำเสนอด้วย power point หลังจบการนำเสนอ ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการ

วิพากษ์หลักสูตรโดยขอให้กรรมการพิจารณาในเล่มหลักสูตรตามลำดับ และหากกรรมการท่านใดมี

เสนอแนะก็ใหเ้สนอได้ ซึ่งมขีอ้เสนอแนะจากประธานกรรมการและกรรมการดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

สรุปเรื่อง  

1. รอ งศ าส ต ราจ ารย์  ด ร . ว สุ  ป ฐ ม อ ารี ย์  ภ าค วิ ช าชี วิ วิ ท ย า  ค ณ ะวิ ท ย าศ าส ต ร์  

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ให้ขอ้เสนอแนะรายละเอียดดังต่อไปนี้  

- หมวด 1 แสดงข้อมูลความร่วมมือกับสถาบันอื่นโดยเชื่อมโยงกับอาจารย์พิเศษใน

หลักสูตร 



118 
 

 

- หมวด 2 ปรับแก้เพิ่มเติมผู้ที่รับผิดชอบในการติดตามหลักฐานตัวบ่งชีให้ชัดเจน เช่น 

ผูร้ับผดิชอบจัดทำรายงานการประเมนิความพงึพอใจ การประเมนิการใหค้ำปรกึษาของ

อาจารย ์

- หมวด 3 สามารถปรับจำนวนรับเข้าของนิสิตทุกแผนการเรียนให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ เนื่องจากแนวโน้มของนักศกึษาลดลง  

- หมวด 3 วิชาความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพ วิชาการคิดเชิงออกแบบมี

ความเหมาะสมในหลักสูตรมาก 

- หมวด 4 ไม่แสดงวิธีการวัดผลประเมนิผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสรมิสุขภาพ การ

เลือกประเมินผลการเรียนรู้ใน curriculum mapping พิจารณาเลือกจุดดำเฉพาะเท่าที่

จำเป็น 

- หมวด 5 เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาแผน ก แบบ ก1 ควรสูงกว่าแผนอื่น ของแผน ก 

แบบ ก2 การสอบปากเปล่าในระบบเปิดควรเขียนให้ชัดเจนว่าเฉพาะช่วงเวลานำเสนอ

หรือตลอดทั้งการสอบ และของแผน ข ระบุแค่ส่วนหนึ่งของงานได้รับการเผยแพร่ใน

ลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้กว้างเกินไป ควรระบุว่าผลงานดังกล่างต้องผ่าน

ระบบการ peer review ก่อนการเผยแพร่ 

- หมวด 6 ควรเพิ่มทักษะด้านการสรา้งนวัตกรรมใหอ้าจารย์ 

- หมวด 7 มเีหมาะสม 

- หมวด 8 ควรระบุความถี่หรอืกรอบเวลาในการดำเนนิการ 

 

2. ดร. สุบิน หินจันทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทบางกอกคอไดเซพส์ จำกัด ให้ข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกับรายละเอียดดังต่อไปนี้  

- หมวด 1 ในหัวข้อ 12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบันในเนื้อหาส่วนใหญ่จะเน้นเรื่อง

การสะสมและสร้างองค์ความรู้ แต่ไม่ได้เน้นการสร้างนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถ

นำมาใช้ประโยชน์ได้จริงหรือการใช้วิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการนำเอาฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น เพื่อให้ก่อเกิดรายได้ให้กับผู้ประกอบการหรือชุมชน ควร

มุ่นเน้นงานวิจัยเพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับสภาวะ

ทางเศรษฐกจิตามที่เกดิขึ้นจรงิว่าผลผลิตการเกษตรของไทยไม่สามารถแข่งขันในตลาดโลก

แต่เทคโนโลยชีวีภาพจะสามารถช่วยใหไ้ด้ผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นจรงิ  

- หมวด 2 หลักสูตรควรมุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการได้ภายหลังสำเร็จ

การศกึษา โดยส่งเสรมิใหว้จิัยเพื่อใหเ้ป็นผลที่สามารถนำมาสรา้งมูลค่าทางเศรษฐกจิได้ 
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- หมวด 3 หลักสูตรมีความหลากหลายของรายวิชาที่สามารถนำไปสู่การบูรณาการในแต่ละ

สาขาวิชาเพื่อที่จะสร้างนวัตกรรมได้ ถ้าหลักสูตรสามารถให้มีการนำเอาความรู้แต่ละ

รายวชิามาใชอ้ย่างจรงิจังจะสามารถสรา้งนวัตกรรมได้ 

- หมวด 4 หลักสูตรแผน ก แบบ ก1 จะมีวิธีการวัดผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านอย่างไร

โดยเฉพาะทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล กจิกรรมที่เป็นกลุ่ม 

- หมวด 5 การประเมินผลนิสิตมีความเป็นไปได้หรอืไม่ที่จะให้มีการนำเสนอวิทยานิพนธ์หรือ

การสอบปากเปล่าแบบเปดิผ่านระบบ social media หรอื ใหบุ้คคลภายนอกเข้าร่วมได้ 

- หมวด 6 7 และ 8 มีความเหมาะสม หลักสูตรมีการปรับปรุงได้สอดคล้องกับสภาวการณ์

เหมาะสม 

3. คุณจุฑามาศ สุขเณศกุล ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัทบีทาเก้น จำกัด ให้ข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกับรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

หมวด 1 ควรมีความร่วมมือกับสถาบันอื่นๆ เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนความรู้ทางด้าน

วชิาการประสบการณ์ความรูโ้ดยตรง  

หมวด 2 หลักสูตรควรมุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตที่นำวิชาความรู้ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมทางด้านชีวภาพ รวมทั้งการวิจัยสามารถนำไปสร้างมูลค่าและประโยชน์กับตนเอง 

ผู้ประกอบการ ห้องปฏิบัติการ รวมทั้งส่วนรวม อยากให้เพิ่มเติมการบำบัดและการใช้

เทคโนโลยีทางชีวภาพในการบำบัดของเสียที่ได้จากอุตสาหกรรมและครัวเรือน อาจมีการเพิ่ม

ความรูใ้หต้ามสถานการณ์วกิฤตต่าง ๆ เช่น สถานการณ ์

หมวด 3 เนื้อหาในการดำเนินการสอบหรือความเข้าใจของหลักสูตร ควรมีระดับที่

เหมาะสมตามแผนการเรยีน พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ เช่น ใช้ข้อสอบภาษาอังกฤษภายใน

หลักสูตร ทั้งการพูด อ่านเขียน 

หมวด 4 มีการทดสอบความรู้ ก่อน-หลังเรียน เพื่อวัดความรู้นิ สิต มีการเรียน

ภาคปฏบิัตแิละการคน้ควา้นอกหอ้งเรยีนใหท้ำในกรณศีกึษาต่าง ๆ 

หมวด 5 จัดให้มีคณะกรรมการที่มีความรู้ เฉพาะด้านที่ เหมาะสมในการสอบ

วทิยานพินธ์  

หมวด 6 7 และ 8 มคีวามเหมาะสม ที่สามารถปฏบิัตไิด้ตามที่กำหนด 

 

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเตมิในภาพรวม 

- ควรส่งเสริมให้อาจารย์สามารถสร้างนวัตกรรมที่สามารถนำไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ได้จริง

ในภาคอุตสาหกรรม 

- เกณฑ์การรับเข้าสำหรับแผน ก ควรมีกฎเกณฑ์การคัดเลือกที่ เหมาะสม เนื่องจากทำ

วทิยานพินธ์อย่างเดียว  
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- ควรมกีารเสรมิความรูด้้านวชิาภาษาอังกฤษเพิม่เตมิในหลักสูตร เนื่องจาการเรยีนตามหลักสูตร

เพยีง 1 รายวชิา จะไม่เพยีงพอสำหรับการนำไปใชใ้นการทำงาน  

 

สรุปผลการพจิารณาหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ (สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ) หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 

หมวดที่ 1 ขอ้มูลทั่วไปของหลักสูตร 

 ผลการพจิารณา 

 กรรมการเห็นชอบด้วยโดยส่วนใหญ่ อาจารย์ประจำหลักสูตรมีคุณวุฒิและความรู้

ความสามารถที่หลากหลายตรงกับสาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ มีส่วนที่แก้ไขคำเพิ่มเตมิเพื่อใหก้าร

ดำเนนิการตดิตามหลักสูตรที่ชัดเจนขึ้นตามที่แกไ้ขในเล่มหลักสูตร 

หมวดที่ 2 ขอ้มูลเฉพาะของหลักสูตร 

 ผลการพจิาณา 

 กรรมการเห็นชอบด้วยโดยส่วนใหญ่ มส่ีวนที่แก้ไขคำเพิ่มเติมเพื่อให้การดำเนินการติดตาม

หลักสูตรที่ชัดเจนขึ้นตามที่แกไ้ขในเล่มหลักสูตร 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศกึษา การดำเนนิการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

- ระบบการจัดการศึกษา 

 ผลการพจิารณา 

 ไม่เปล่ียนแปลงเนื่องจากมีความเหมาะสม 

- การดำเนินการหลักสูตร  

 ผลการพจิารณา  

          ไม่เปล่ียนแปลงเนื่องจากมีความเหมาะสม 

- หลักสูตรและอาจารย์ผูส้อน  

   ผลการพจิารณา  

1. จำนวน 36 หน่วยกติ ทัง้ในแผน ก และ แผน ข มคีวามเหมาะสมดี มรีายวชิาไม่มากเกินไป 

2. โครงสรา้งหลักสูตรทั้งแผน ก และ แผน ข มีความเหมาะสมดี สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ สกอ.

กำหนด  

3. รายวิชาในหลักสูตร มีความเหมาะสมดี ครอบคลุมกับการนำองค์ความรูไปใช้หลังจบ

การศกึษา หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธ์การสอนและประเมนิผล 

 ผลการพจิารณา  

 ไม่เปล่ียนแปลงเนื่องจากมีความเหมาะสม มีส่วนที่แก้ไขคำผิดเพิ่มเติมตามที่แก้ไขในเล่ม

หลักสูตร 

หมวด 5 หลักเกณฑ์ในการประเมนิผลการศกึษา 
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 ผลการพจิารณา  

 ไม่เปล่ียนแปลงเนื่องจากมีความเหมาะสม มีส่วนที่แก้ไขคำผิดเพิ่มเติมตามที่แก้ไขในเล่ม

หลักสูตร 

หมวด 6 การพัฒนาคณาจารย ์

 ผลการพจิารณา  

 ไม่เปล่ียนแปลงเนื่องจากมีความเหมาะสม มีส่วนที่แก้ไขคำผิดเพิ่มเติมตามที่แก้ไขในเล่ม

หลักสูตร 

หมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 ผลการพจิารณา  

 ไม่เปล่ียนแปลงเนื่องจากมีความเหมาะสม มีส่วนที่แก้ไขคำผิดเพิ่มเติมตามที่แก้ไขในเล่ม

หลักสูตร 

หมวด 8 การประเมนิและปรับปรุงการดำเนนิการของหลักสูตร 

 ผลการพจิารณา  

 ไม่เปล่ียนแปลงเนื่องจากมีความเหมาะสม มีส่วนที่แก้ไขคำผิดเพิ่มเติมตามที่แก้ไขในเล่ม

หลักสูตร 

 

 เมื่อคณะกรรมการไม่มีข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานปิดการประชุม          

วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 

2565  

 

                            
 

(ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาพร ภัสสร) 

                            ประธานหลักสูตรฯ 

    ผูบ้ันทกึรายงานการประชุม 
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ภาคผนวก ช 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของ 

อาจารย์ประจำหลักสตูร  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 
 

 

ประวัติ 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภัค มหัทธนพรรค 

Assoc.Prof. Supuk Mahadtanapuk, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล    นางสภุัค มหัทธนพรรค 

รหัสประจำตัวประชาชน   35007005XXXXX 

ตำแหน่งทางวิชาการ       รองศาสตราจารย ์

สถานท่ีทำงาน               สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ 

สถานท่ีตดิต่อได้สะดวก    ส า ข า วิ ช า เท ค โน โล ยี ชี ว ภ า พ  ค ณ ะ เก ษ ต ร ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
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อุบลราชธาน.ีห นา้ 23-38. 
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อินทรยี์. วารสารเกษตรพระวรุณ. ปทีี่ 15 ฉบับที่ 1. หนา้ 41-50. 

 

สทิธบิัตร 

          สุภัค มหัทธนพรรค. (2561). กรรมวิธีการผลิตชีวภัณฑ์ป้องกันศัตรูพืชแบบเชื้อผสมและชีว

ภัณฑ์ดังกล่าว เลขที่ 1703002094 
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พ.ศ. 2543 วทิยาศาสตร์มหาบัณฑติ (ชวีเคม)ี 
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Volume 2019, Article ID 5086240, 11 pages, Published 17 June 2019 

      Available from: https://www.hindawi.com/journals/ijmicro/2019/5086240/abs/ 

Poonchareon K, Nuanmuang N, Prommuang P and Sriisan S. (2018). High-resolution melting-

curve analysis for serotyping of Salmonella spp. group B isolated from minced pork in 

https://www.hindawi.com/journals/ijmicro/2019/5086240/abs/
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melting curve analysis for rapid serotyping of Salmonella from hospitalised patients. 

Journal of Associated Medical Sciences [Internet]. 12 Nov.2018. [cited 3 

Dec.2018];52(1): 36-0.  
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สับปะรดภูแลเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในอาหารโคขุนระยะสุดท้าย วารสารสัตวบาล ปีที่ 29 ฉบับที่ 

123. หนา้ 31- 39. 
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Thana, S., Tosawat, T., Sorachakula, C., and Danmek, K. (2019) NUTRITIONAL COMPOSITION OF 

MAIZE HUSK SILAGE GENERATED FROM SOLID STATE FERMENTATION BY TRICHODERMA 

VIRIDE P01. Pak. J. Bot., 51(6): 2255-2260, DOI: http://dx.doi.org/10.30848/PJB2019-

6(28)  

อาณัติ ขัตติสะ, ขรรค์ชัย ด้ันเมฆ, วีระชัย ตีรอรุณศิริ, ตะวัน ห่างสูงเนิน และ สุภัค มหัทธนพรรค. 

(2561) การคัดเลือกเชื้อบาซิลลัสในการควบคุมโรคและเป็นปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้ในฟาร์มข้าว

อินทรยี์. วารสารเกษตรพระวรุณ. ปทีี่ 15 ฉบับที่ 1. หนา้ 41-50. 

กชมน ศรีคำภา, ประยงค์ จันทร์แดง, ขรรค์ชัย ด้ันเมฆ, วิชาญ อมรากุล และ โชค โสรัจกุล. (2561). 

เกษตรพันธสัญญากับผู้เล้ียงไก่ไข่ในจังหวัดพะเยา.การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

ครัง้ที่ 1 พ.ศ. 2561. มหาวทิยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, บุรรีัมย์. วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2561. 
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หัวเชื้อจุลินทรยี์หมักอาหารโคขุน UP1 และ UP2 ซึ่งเป็นเจา้ของร่วมระหว่างมหาวทิยาลัยพะเยา 

และ สวทช.ภาคเหนือ ซึ่งมีการทำสัญญาอนุญาตใช้สิทธิในผลงานวิจัยสำหรับจำหน่ายแก่

บริษัท เพอเฟกท์ ฮาโมนี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด สัญญาเลขที่ LCA-CO-2561-7967-TH 

(กรกฎาคม 2561) 
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แลกตกิเพือ่ใชเ้ป็นหัวเชื้อบรสุิทธิ์ในกระบวนการหมักปลาส้ม. Naresuan Phayao Journal. 13(2): 
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กมลนิชา เณรบำรุง และ พนิตนาฎ อู่พุฒินันท์. (2563). ฤทธิ์การต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจาก
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มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตศรรีาชา. จังหวัดชลบุร.ี 226-230.          

Boonwun, D. and Auputinan, P.  (2018) . Antimicrobial activity of vetiver grass extracts against 

skin pathogenic bacteria.  Proceeding of The 30th Annual Meeting of the Thai Society for 
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Auputinan, P. and Yapom, J. (2018). Characterization of probiotic lactic acid bacteria isolated from 

fermented foods.  Proceeding of International Conference of Agriculture and Natural 

Resources 2018 (ANRES 2018). Bangkok, Thailand: 176-178.  
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ลลิตา ลามะพรม. ตระกูล พรหมจักร และ รวิสรา ร่ืนไวย์ (2564) ผลของเส้นใยอาหารละลายน้ำที่
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ของนำ้ส้มสายชูหมักล้ินจี่. วารสารนเรศวรพะเยา. 14(1): 88-95. 
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Wicharaew, K., Prommajak, T. and Ruenwai, R. (2019) Effect of extraction methods on the 

physicochemical properties of fiber from bamboo shoot waste. Malaysian Applied Biology. 
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2561 – มนีาคม 2562): 32-44. 
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ภาคผนวก ซ 

ภาระการสอนของอาจารย์ประจำหลักสูตร 

และอาจารย์ประจำ  
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ภาระการสอนของอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ประจำ 

 

ลำดับ ชื่อ – สกุล 

ตำแหน่ง 

ทาง

วชิาการ 

คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

ภาระการสอน ช่ัวโมง/ปกีารศกึษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

1* นางสุภัค มหัทธ

นพรรค 

รอง

ศาสตราจ

ารย ์

วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชวีวทิยา 

วทิยาการหลัง

การเก็บเกี่ยว  

เกษตรศาสตร ์

360 360 360 360 360 

2 นายกฤษชยั 

พูลเจรญิ 

ผูช้่วย

ศาสตราจ

ารย ์

Ph.D. 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

Medical Sciences 

 

ชวีเคม ี

พันธุศาสตร ์

50 50 50 50 50 

3 นายฉัตรมงคล 

สุวรรณภูม ิ

ผูช้่วย

ศาสตราจ

ารย ์

วท.ด. 

 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

ความหลากหลาย

ทางชวีภาพและ

ชวีวทิยาชาตพิันธ์ุ 

ชวีวทิยา 

การประมง 

50 50 50 50 50 

4 นางสาวดุจฤดี                

ปานพรหมมิ

นทร ์

ผูช้่วย

ศาสตราจ

ารย ์

ปร.ด. 

 

วท.ม. 

 

 

วท.บ. 

เทคโนโลยชีวีภาพ

เกษตร 

 เทคโนโลยทีี่

เหมาะสมเพื่อการ

พัฒนาทรัพยากร 

ประมง 

50 50 50 50 50 

5 นางสาวศริิ

ลักษณ์ สันพา 

ผูช้่วย

ศาสตราจ

ารย ์

D.Eng. 

  

วท.ม. 

วท.บ. 

 Science and 

Engineering 

 ชวีวทิยา 

 จุลชวีวทิยา 

50 50 50 50 50 

6 นางสาวสุรวีัลย์  

บำรงุไทย 

ผูช้่วย

ศาสตราจ

ารย ์

ปรด. 

 

วทบ. 

จุลชวีวทิยาทาง

การแพทย ์

จุลชวีวทิยา 

50 50 50 50 50 

7* นางสาวสุภาพร  ผูช้่วย Ph.D. Biochemistry and 360 360 360 360 360 
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ภัสสร  ศาสตราจ

ารย ์

 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

Molecular 

Pharmacology 

เทคโนโลยชีวีภาพ 

เทคโนโลยชีวีภาพ 

8* นายขรรค์ชยั 

ด้ันเมฆ 

อาจารย ์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เทคโนโลยชีวีภาพ 

เทคโนโลยชีวีภาพ 

ชวีวทิยา 

360 360 360 360 360 

9 นางสาวพนติ

นาฎ  

อู่พุฒนิันท ์

อาจารย ์ วท.ด. 

วท.บ. 

จุลชวีวทิยา

ประยุกต ์

จุลชวีวทิยา 

360 360 360 360 360 

10 นางสาวรวสิรา 

รื่นไวย ์

อาจารย ์ ปร.ด. 

 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

เทคโนโลยชีวีภาพ 

 

เทคโนโลยชีวีภาพ 

 

จุลชวีวทิยา 

360 360 360 360 360 

11 นางสาวสุมนา 

เหลืองฐติิ

กาญจนา 

อาจารย ์ Ph.D. 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

Biotechnology 

 

เทคโนโลยชีวีภาพ

เกษตร  

เกษตรศาสตร ์

360 360 360 360 360 
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ภาคผนวก ฌ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) ราย

ช้ันปี 
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ตาราง ผลลัพธ์การเรยีนรูท้ี่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) รายชัน้ป ี

PLO ชั้นปทีี่ 1 ชั้นปท่ีี 2 

PLO 1 ผู้เรียนสามารถอธิบายความรู้ด้านเทคโนโลยีขีวภาพได้อย่าง

ถูกตอ้งตามหลักวชิาการ 

√ √ 

PLO 2 ผู้ เรี ย น ส า ม า ร ถ ใช้ เค รื่ อ ง มื อ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ท า ง ด้ า น

เทคโนโลยชีวีภาพได้อย่างถูกตอ้ง 

√ √ 

PLO 3 ผู้เรียนสามารถออกแบบนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีชวีภาพเพื่อ

การแกไ้ขปัญหาของชุมชนหรอืภาคอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม 

√ √ 

PLO 4 ผู้ เรี ยนสามารถทำวิจั ย ด้ านทางเท ค โน โลยี ชี วภ าพ ด้าน

อุตสาหกรรมเกษตรและวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ถูกต้องตามหลัก

จรรยาบรรณนักวจิัย 

√ √ 

PLO 5 ผู้ เรียนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ ได้จากงานวิจัยทาง

เทคโนโลยีชวีภาพได้อย่างเหมาะสม 

√ √ 
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