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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 11    
1) ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 11 
2) แผนพัฒนาปรับปรุง 12  
 
หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 14    
1) ระบบการจัดการศึกษา 14 
2) การด าเนินการหลักสูตร 14 
3) หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 17   
4) องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 37 
 (ถ้ามี) 
5) ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 37 



 
 

สารบัญ (ต่อ) 
 

เรื่อง 
                                                                                                             หน้า 
หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 39                                                       
1) การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 39 
2) การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 41 
3) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 45 
 (Curriculum Mapping) 
 
หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 60 
1) กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 60 
2) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 60 
3) เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 60 
 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 61  
1) การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 61 
2) การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 61 
 
หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 63 
1) การก ากับมาตรฐาน 63 
2) บัณฑิต 63 
3) นักศึกษา 63 
4) อาจารย์ 65 
5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 65 
6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 67 
7) ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 68 
 
หมวดที ่8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 70 
1) การประเมินประสิทธิผลของการสอน 70 
2) การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 70  
3) การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 71 
4) การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 71 



 
 

สารบัญ  (ต่อ) 
 
เรื่อง  

หน้า 
ภาคผนวก 
1 ค าอธิบายรายวิชา 72  
2   ตารางแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร                103 
     ทีส่ะท้อน Active Learning 
3 ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 112 
4 รายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 113  
5 ส่วนที่ 1 สรุปหลักการและเหตุผล ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 119 
 ส่วนที่ 2 แสดงรายละเอียดความสอดคล้องวัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชา 
 และค าอธิบายเพิ่มเติม 
6 เอกสารเปรียบเทียบความเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกับการ 124          
 ด าเนินการหรือค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
7 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการ อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ า 127 
 และอาจารย์พิเศษ 
8 ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2558 157 
9 ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการแก้ไขถ้อยค าว่า "ขั้นปริญญา" พ.ศ. 2559 171 
10  ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี  173 
 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
11 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 175          
 เทคโนโลยีชีวภาพ 

 

http://reg.psu.ac.th/download/regulation/Bachelor_2558.pdf
http://reg.psu.ac.th/download/regulation/regulationUpdate.pdf
http://reg.psu.ac.th/download/regulation/Bachelor_2558.pdf


1 
 

รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขต  หาดใหญ่ คณะ  วิทยาศาสตร์   

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร   
ภาษาไทย:  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Science Program in Biotechnology  
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
ภาษาไทย        วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
                    วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  
ภาษาอังกฤษ    Bachelor of Science (Biotechnology)  
                    B.Sc. (Biotechnology) 
 
3. วิชาเอก (ถ้ามี) เทคโนโลยีชีวภาพ 
 - 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 131-132 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 รูปแบบ  
  หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ปี 
 ภาษาที่ใช้ 
  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 การรับนักศึกษา 
  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
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ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของคณะที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ............ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงมาจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา    

เทคโนโลยีชีวภาพ พ.ศ. 2554 
  ได้รับความเห็นชอบสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครั้งที่ 14(4/2559) เมื่อวันที่ 15 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
  ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครัง้ที ่380(10/2559) 

 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน   
  หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปีการศึกษา 2562 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  

1) นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักควบคุมคุณภาพและนักวิเคราะห์ ในหน่วยงานของรัฐและ
อุตสาหกรรม 
2) ครูและอาจารย์ในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพหรือวิทยาศาสตร์ชีวภาพ-กายภาพอ่ืน ๆ ในสถาบัน
ต่างๆ 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ล าดับ
ที ่

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษา 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปีพ.ศ. 

1  รองศาสตราจารย์ 
 

นางสาวสมพร  ตั๊นสกุล Ph.D. 
 

Diploma 
 
 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

Biotechnology 
 
Microbiology 

and 
Biotechnology 
จุลชีววิทยาทาง
อุตสาหกรรม 
จุลชีววิทยา 

Kyoto Institute of 
Technology, Japan 

Osaka University, Japan 
 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2547 
 

2539 
 
 

2534 
 

2530 
2 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
นางพรรณี  อัศวตรีรัตนกุล 
 

Diploma 
 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

Microbiology 
and 

Biotechnology 
ชีวเคมี  

ชีววิทยา 

Osaka University, Japan 
 
 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2535 
 
 

2527 
2525 

3 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

 

นางสุชีรา ธนนิมิตร ปร.ด. 
วท.บ. 

เคมี  
เคมี, เกียรตินิยม

อันดับสอง 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2552  
2546 
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ล าดับ
ที ่

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษา 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 

4 - นางสาวมลวดี วงศ์ลาภสุวรรณ ปร.ด. 
 
 

วท.บ. 
 

ชีววิทยาโมเลกุล
และชีวสารสน

เทศ 
เทคโนโลยีชีวภาพ

, เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

2554 
 
 

2549 

5 - นางสาวจุฑารัตน์ เอ้ียวกฤตยากร วศ.ด. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมเคมี 
วิศวกรรมเคมี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2555 
2550 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน   
          คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร  
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน   

 
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน   
1) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 1 รายวิชา คือ 
 001-101 อาเซียนศึกษา  3(2-2-5) 
  ASEAN Studies   
2) คณะ พยาบาลศาสตร์ จ านวน 1 รายวิชา คือ 
 001-131 สุขภาวะกายและจิต  3(2-2-5) 
  Healthy Body and Mind   
3) คณะ วิทยาศาสตร์ จ านวน 40 รายวิชา คือ 
 หมวดศึกษาท่ัวไป 
 315-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 1(0-0-3) 
   Co-Curricular Activities I 
 315-201 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม 3(3-0-6) 
 Science, Technology and Society  
 345-101 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ 3(2-2-5) 
  Computers and Applications  
 315-103 ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา 2(2-0-4) 
  Introduction to Intellectual Property 

319-505 เทคโนโลยีชีวภาพของไบโอพอลิเมอร์  3(3-0-6) 
       Biotechnology of Biopolymer 
 322-100 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
  Mathematics in Everyday Life 
 336-212 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) 
   Drugs and Health Products in Daily Life 
 336-213 สารพิษในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4)  
   Toxic  Substances  in  Daily  Life 
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 347-100 สถิติในชีวิตประจ าวัน    3(2-2-5) 
   Statistics in Daily Life  
 ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
 322-101 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 
  Calculus I 
 322-104 คณิตศาสตร์ทั่วไป  2 3(3-0-6) 
  General Mathematics II 
 347-201 สถิติพ้ืนฐาน  3(2-2-5) 
  Basic Statistics  
 ภาควิชาเคมี 
 324-101 เคมีทั่วไป  1   3(3-0-6) 
 General Chemistry I 
 324-102 เคมีทั่วไป 2 3(3-0-6) 
  General Chemistry II 
 324-233 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Introductory Organic Chemistry 
 324-247 หลักเคมีวิเคราะห์ 3(3-0-6) 
  Principle of Analytical Chemistry 
 325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  1        1(0-3-0) 
  General Chemistry Laboratory I  
 325-102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1(0-3-0) 
  General Chemistry Laboratory II  
 325-233 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น 1(0-3-0) 
  Introductory Organic Chemistry Laboratory 
 325-243 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน 1(0-3-0) 
  Basic Analytical Chemistry Laboratory  
 ภาควิชาจุลชีววิทยา 
 326-202 จุลชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 
  General Microbiology 
 326-211 วิธีทางจุลชีววิทยา  2(1-3-2)    
      Methods in Microbiology 

326-321 จุลชีววิทยาทางอาหาร  3(2-3-4) 
  Food Microbiology 
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 326-423 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม  3(2-3-4) 
       Industrial Microbiology           
 326-434 จุลชีววิทยาอาหารหมัก     3(2-3-4)  
       Microbiology of Fermented Food 

327-202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-0) 
  General Microbiology Laboratory  
 ภาควิชาชีวเคมี 
 328-302 ชีวเคมีพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
  Basic Biochemistry 
 328-331 ปฏิบัติการชีวเคมี 1 1(0-3-0) 
   Biochemistry Laboratory I 
 ภาควิชาชีววิทยา 
 330-101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6) 
  Principles of Biology I  
 330-102 หลักชีววิทยา 2 3(3-0-6) 
  Principles of Biology II    
 330-200 สัณฐานวิทยาของพืชและสาหร่าย  4(3-3-6) 
      Morphology of Plants and Algae 
 330-230 อนุกรมวิธานของพืช  3(2-3-4) 
      Plant Taxonomy 
 330-300 ชีววิทยาของเซลล์  4(3-3-6) 
      Cell Biology 
 330-360 พันธุศาสตร์  3(3-0-6) 
      Genetics 
 330-411 กายวิภาคศาสตร์ของพืช  3(2-3-4) 
      Plant Anatomy                   
 331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา  1 1(0-3-0) 
  Principles of Biology Laboratory I 
 331-102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา2                                1(0-3-0) 
  Principles of Biology Laboratory II 
 331-360 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์  1(0-3-0) 
      Genetics Laboratory 
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 ภาควิชาฟิสิกส์ 
 332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 3(3-0-6) 
  Fundamental Physics I 
 332-111 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1 1(0-2-1) 
  Fundamental Physics  Laboratory I 
4) คณะศิลปศาสตร์ จ านวน 14 รายวิชา คือ 
 890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 
  Fundamental English Listening and Speaking 
 890-102 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
  Fundamental English Reading and Writing 
 890-221 การปรับปรุงการอ่านภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
  Improving Reading in English 
 890-223 การอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
  Reading English Newspapers 
 890-231 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
  Communication in English in Science and Technology 
 890-261 ภาษาอังกฤษในที่ท างาน 3(3-0-6) 
  English in the Workplace 
 890-351 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ 3(3-0-6) 
  Study Skills in English for Higher Studies 
 890-361 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงาน 3(3-0-6) 
  English for Job Application 
 895-101 พฤติกรรมศาสตร์ 3(3-0-6) 
  Behavioral Science 
 895-125 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 
  Thai Usage 
 895-171 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต 3(2-2-5) 
  Wisdom of  Living   
 895-203 จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 
  General Psychology 
 895-205 เศรษฐศาสตร์และการปกครอง 2(2-0-4) 
   Economics and Government 
 



10 
 

 895-303 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิต 3(3-0-6) 
  Economics for Life 
5) คณะทรัพยากรธรรมชาติ จ านวน 2 รายวิชา คือ 
 510-431 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช 3(3-0-6) 
  Principles of Plant Breeding 
 515-351 หลักโภชนาศาสตร์สัตว์ 3(3-0-6) 
   Principle of Animal Nutrition 
5)  คณะอุตสาหกรรมเกษตร จ านวน 2 รายวิชา คือ 
 850-403 อุตสาหกรรมเกษตรทั่วไป                                           3(3-0-3)    
   General Agro-Industry 
 853-541 การใช้ประโยชน์และการบ าบัดวัสดุเศษเหลือ       3(3-0-6)  
     จากอุตสาหกรรมเกษตร  
     Waste Utilization and Treatment in Agro-Industry 
6) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 225-346 การจัดการการผลิตและการด าเนินงาน          3(3-0-6) 
       Production and Operations Management 
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
 จ านวน 4 รายวิชา ได้แก่ 
 348-202 เทคโนโลยีของยีน 2(2-0-4) 
 Gene Technology 
 348-412 เทคโนโลยีและวิศวกรรมโปรตีนเบื้องต้น    2(2-0-4) 
  Introduction to Protein Technology and Engineering 
 348-463 ชีวสารสนเทศเบื้องต้น 1(1-0-2) 
  Introduction to Bioinformatics 
13.3 การบริหารจัดการ 
1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้บรรลุ

เป้าหมายรายวิชา 
2) แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับภาควิชา อาจารย์ผู้สอนและ

นักศึกษาในการพิจารณารายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล 
3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน ด้านเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ด าเนินการให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ.2558 ตามท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
1.1 ปรัชญา 
  เนื้อหาของหลักสูตรมีความทันสมัยเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสอดคล้อง
กับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศเพ่ือผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีสาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพให้มีคุณภาพ มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ มีความรู้ทันสมัย ในการ
น าเอาสิ่งมีชีวิตหรือชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิตมาพัฒนาเพ่ือเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพในระดับหน่วย
พันธุกรรมหรือระดับเซลล์ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมโดยการใช้ความรู้จากการบูร
ณาการวิทยาการของวิทยาศาสตร์ชีวภาพ บัณฑิตสามารถน าความรู้ไปใช้พัฒนาประเทศโดยรู้จัก
บริหารจัดการและท างานเป็นทีม รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ตลอดจนมีพ้ืนฐานเพียงพอที่จะศึกษาในระดับสูงต่อไป 
1.2 ความส าคัญ 
        หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพเป็นหลักสูตรที่เป็นสหวิทยาการของวิทยาศาสตร์ชีวภาพและ
กายภาพ เช่น ชีววิทยาโมเลกุล ชีวเคมี จุลชีววิทยา พันธุศาสตร์ สรีรวิทยา เทคโนโลยีการหมัก 
วิศวกรรมชีวเคมี สถิติ และคอมพิวเตอร์เป็นต้น เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านต่างๆให้
ดีขึ้น และ ตอบสนองความต้องการของประชากรที่เพ่ิมขึ้นในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการเกษตรที่
ต้องการปริมาณผลผลิตที่มากขึ้นและคุณภาพที่ดีขึ้น ความต้องการด้านการแพทย์ที่ต้องการยารักษา
โรคที่ดีขึ้นในการตอบสนองต่อจุลชีพ และโรคต่างๆ ที่มีการพัฒนาการมากขึ้น ทางด้านอุตสาหกรรม
ต้องการเทคโนโลยีการหมักหรือจุลชีพที่มีคุณสมบัติที่ดีขึ้นในการเพ่ิมผลผลิต หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร
ที่ผลิตบัณฑิตที่มีจุดเด่นด้านความรู้พ้ืนฐานทางชีวโมเลกุลและชีวสารสนเทศเพ่ือการน าไปประยุกต์ใช้
งานในกระบวนการผลิตสารชีวโมเลกุลและค้นหาข้อมูลพันธุกรรมต่างๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของบุคลากรในภาครัฐและเอกชนที่ก าลังสร้างความม่ันคงของประเทศด้วยตนเอง 
1.3 วัตถุประสงค์ (วัตถุประสงค์ต่อไปนี้ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF)  
เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปนี้ 

 1) มีคุณธรรมและจริยธรรม จิตส านึก และความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2) มีความรอบรู้ในวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติรวมทั้งหลักการในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพในเชิง
กว้างและเชิงลึก สามารถน าไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม 
3) มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เสนอแนวทางในการแก้ปัญหา โดยการใช้ความรู้ในสาขาวิชา
และสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
4) มีความตระหนักในการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมทั้งสามารถในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงและ  
ปฏิสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพและสังคมต่อธรรมชาติ 
5) มีความสามารถในการสื่อสารและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ทุกระดับอย่างเหมาะสม 
6) มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในรอบการศึกษา (5 ปี) 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์  
มาตรฐานของ คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขา
เทคโนโลยีชีวภาพ 

1. ติดตามการปรับปรุงหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 
2. ประชุม/สัมมนาผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
3. ติดตามความก้าวหน้าขององค์ความรู้
ในวิชาชีพ 
4. ติดตามความคาดหวังของสังคม/
นายจ้างต่อบัณฑิต 
5. ติดตามข้อมูลการได้งานท าและ
ข้อเสนอแนะจากศิษย์เก่าที่ส าเร็จ
การศึกษาไปแล้ว 

1. รายงานการประเมินหลักสูตร 
2. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
3. ผลสรุปและผลการประเมินการ
ประชุมสัมมนา 
4. รายวิชาในหลักสูตรที่สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพ 
5. ผลการประเมินจากนายจ้าง
หรือสังคมต่อบัณฑิต 

2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนให้เป็น active learning 

1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์ในการจัดการ
เรียนการสอนแบบ active learning 
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์
ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ  
3. ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
และการประเมินผลที่เน้นพัฒนาการ
ของผู้เรียนในแผนการจัดท ารายละเอียด
ของรายวิชา  
4. ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนแบบ active learning 
5. พัฒนาสารสนเทศที่สนับสนุนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

1. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม
การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียน
การสอนแบบ active learning 
2. รายงานการประชุมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์
ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ  
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพ  
การเรียนการสอนแบบ active 
learning 
4. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ 
การเรียนการสอนแบบ active 
learning 

3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการท างาน และการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้
ภาษาอังกฤษ 

1. เ พ่ิมพูนทักษะอาจารย์ ในการจัด
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
และการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ภาษาอังกฤษ 
2. แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู้ ร ะ ห ว่ า ง
ผู้ประกอบการในตลาดแรงงานกับ
อาจารย์ หรือรับฟังปัญหาของชุมชนใน 

1. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม
การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับ
การท างาน และการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ 
2. รายงานการประชุมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์
และผู้ประกอบการหรือชุมชน  
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
 ภาคใต้เพ่ือการประกอบอาชีพ 

3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สอนจาก 
best practice ที่จัดการเรียนการสอนที่
เน้นภาษาอังกฤษ 
4. ประเมินประสิทธิภาพการการจัด
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
และการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ภาษาอังกฤษ 

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพ  
การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับ
การท างาน และการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ 
4. ความพึงพอใจของผู้ เรียนต่อ 
การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับ
การท างาน และการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ 

4. ปรับปรุงวิธีการวัดและการ
ประเมินผล 

1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์เกี่ยวกับวิธีการ
วัดและประเมินผล 
2. ก าหนดให้มีคณะกรรมการวิเคราะห์
ข้อสอบในทุกรายวิชา 
3. ก าหนดเกณฑ์ในการวัดและประเมิน
แต่ละรายวิชา 

1. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม
การเพ่ิมพูนทักษะในการวัดและ
ประเมินผล 
2. รายงานการวิเคราะห์ข้อสอบ 
3. เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
4. จ านวนรายวิชาที่ใช้วิธีการวัด
และประ เมิ นผลตาม เกณฑ์ ที่
ก าหนด 
5. ความพึงพอใจของผู้ เรียนต่อ
ระบบการวัดและประเมินผล 

5. ส่ ง เสริมการจัดการ เรียนรู้
เ พ่ือให้บรรลุมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ทุกด้าน 

1. พัฒนาทักษะอาจารย์ในการจัดการ
เรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ 
ด้ านทักษะทางปัญญา ด้ านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งทักษะการปฏิบัติทาง
วิชาชีพ  
2. ติดตามประเมินทักษะอาจารย์ในการ
จัดการเรียนรู้และการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

1. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม
การ เ พ่ิม พูนทักษะการจัดการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรู้ ตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 
3. ความพึงพอใจของผู้ เรียนต่อ
การจัดการเรียนรู้ของอาจารย์ 
4.  ผลการประเมินนักศึกษาในแต่
ละมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ   
  จัดการศึกษาระบบทวิภาค ข้อก าหนดต่างๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
  ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี (ภาคผนวก 8) 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  มี 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   
  ไม่มี 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน- เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน   
  วัน – เวลาราชการปกติ เวลา 08.00 - 16.30 น. 
  ภาคการศึกษาที่ 1    เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
  ภาคการศึกษาท่ี 2    เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1) ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนของวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า 

2)  ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือเป็นไป
ตามระเบียบข้อบังคับของการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

3) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการคัดเลือกพิเศษของคณะวิทยาศาสตร์ 
และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 ประเมินจากคะแนนการคัดเลือกเข้าเรียนในคณะวิทยาศาสตร์ พบว่า 

1) ความรู้และทักษะพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษค่อนข้างต่ า 
2) ความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ไม่เพียงพอที่จะเรียนในสาขาวิชาชีพ 
3) ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอที่จะเรียนในสาขาวิชาชีพ 

 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
1) นักศึกษาที่มีผลการเรียนภาษาอังกฤษต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 

ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อม 
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2) จัดหรือให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่มีความรู้พ้ืนฐานด้าน  
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ต่ า 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีที่ 1 35 35 35 35 35 
ชั้นปีที่ 2 - 35 35 35 35 
ชั้นปีที่ 3 - - 35 35 35 
ชั้นปีที่ 4 - - - 35 35 

รวม 35 70 105 140 140 

คาดว่าจะจบการศึกษา - - - 35 35 

2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 

2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
 อ่ืนๆ (ระบ)ุ 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี) 
 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี 
2.9 การจัดการเรียนการสอน 
 หลักสูตรนี้มีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่เน้น active learning ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
รายวิชาในหลักสูตร 
  



17 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 131-132 หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
   1) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต        
   2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 หน่วยกิต         
   3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 8 หน่วยกิต       
  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 95-96  หน่วยกิต 
   1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐานวิชาชีพ 44 หน่วยกิต                   
   2) กลุ่มวิชาบังคับ 36-37  หน่วยกิต    
   3) กลุ่มวิชาเลือก 15 หน่วยกิต 
   ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6  หน่วยกิต   

3.1.3 รายวิชา 
 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  หน่วยกิต 
 1) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต   
 - วิชาบังคับ จ านวน 6 หน่วยกิต 
 890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  3(2-2-5) 
  Fundamental English Listening and Speaking 
 890-102 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  3(3-0-6)  
  Fundamental English Reading and Writing 
 - วิชาเลือก ต้องเลือกอีกอย่างน้อย 6 หน่วยกิตจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
 890-221 การปรับปรุงการอ่านภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
  Improving Reading in English  
 890-223  การอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
  Reading English Newspapers  
 890-231  การสื่อสารภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3(3-0-6) 
  Communication in English in Science and Technology  
 890-261  ภาษาอังกฤษในที่ท างาน 3(3-0-6) 
  English in the Workplace 
   890-351  ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ  3(3-0-6) 
  Study Skills in English for Higher Studies 
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 890-361  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงาน  3(3-0-6) 
  English for Job Application     
 2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10  หน่วยกิต         
 - วิชาบังคับ จ านวน 7 หน่วยกิต 
 315-101  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 1(0-0-3) 
   Co-Curricular Activities I 
 001-131  สุขภาวะกายและจิต 3(2-2-5) 
  Healthy Body and Mind   
 895-171 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต  3(2-2-5) 
   Wisdom of  Living   
 - วิชาเลือก เลือกเรียนรายวิชาในสาขากีฬา  พลศึกษาหรือนันทนาการ  จ านวน  1 หน่วย

กิต และต้องเลือกอีกอย่างน้อย 2 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
 895-101  พฤติกรรมศาสตร์ 3(3-0-6) 
  Behavioral Science  
 895-203  จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 
  General Psychology  
 895-205  เศรษฐศาสตร์และการปกครอง 2(2-0-4) 
  Economics and Government  
 895-303  เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิต 3(3-0-6) 
  Economics for Life  
 3)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 8 หน่วยกิต   
 - วิชาบังคับ จ านวน 6 หน่วยกิต 
 315-201  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม 3(3-0-6) 
  Science, Technology, and Society  
 345-101  คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ 3(2-2-5) 
  Computers and Applications  
 - วิชาเลือก ต้องเลือกอีกอย่างน้อย 2 หน่วยกิตจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
 315-103 ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา 2(2-0-4) 
  Introduction to Intellectual Property 
 322-100 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
  Mathematics in Everyday Life 
 336-212  ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) 
   Drugs and Health Products in Daily Life 
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 336-213  สารพิษในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4)  
   Toxic  Substances  in  Daily  Life 
 347-100  สถิติในชีวิตประจ าวัน    3(2-2-5) 
   Statistics in Daily Life  
 
 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 95-96 หน่วยกิต  
 1)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานวิชาชีพ 44 หน่วยกิต 
 322-101 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 
  Calculus I 
 322-104 คณิตศาสตร์ทั่วไป  2 3(3-0-6) 
  General Mathematics II 
  324-101  เคมีทั่วไป  1   3(3-0-6) 
  General Chemistry I 
 324-102 เคมีทั่วไป 2 3(3-0-6) 
  General Chemistry II 
 324-233 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
  Introductory Organic Chemistry 
 324-247 หลักเคมีวิเคราะห์ 3(3-0-6) 
  Principle of Analytical Chemistry 
 325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  1        1(0-3-0) 
  General Chemistry Laboratory I  
  325-102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1(0-3-0) 
  General Chemistry Laboratory II  
 325-233 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น 1(0-3-0) 
  Introductory Organic Chemistry Laboratory 
 325-243 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน 1(0-3-0) 
  Basic Analytical Chemistry Laboratory  
 326-202 จุลชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 
  General Microbiology 
 327-202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-0) 
  General Microbiology Laboratory 
 328-302 ชีวเคมีพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
  Basic Biochemistry 
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 328-331 ปฏิบัติการชีวเคมี 1 1(0-3-0) 
   Biochemistry Laboratory I 
 330-101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6) 
  Principles of Biology I  
 330-102 หลักชีววิทยา 2 3(3-0-6) 
  Principles of Biology II                                  
 331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา  1 1(0-3-0) 
  Principles of Biology Laboratory I 
 331-102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา2                                1(0-3-0) 
  Principles of Biology Laboratory II 
 332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 3(3-0-6) 
  Fundamental Physics I 
 332-111 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1 1(0-2-1) 
  Fundamental Physics  Laboratory I   
 348-201 พันธุศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีชีวภาพ 2(2-0-4) 
   Genectics for Biotechnology  
 2) กลุ่มวิชาบังคับ  36-37 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาบังคับของสาขา 20  หน่วยกิต 
 347-201 สถิติพ้ืนฐาน  3(2-2-5) 
  Basic Statistics  
 348-302 หลักเทคโนโลยีชีวภาพ  3(3-0-6) 
  Principles of Biotechnology 
 348-202 เทคโนโลยีของยีน 2(2-0-4) 
  Gene Technology 
 349-202 ปฏิบัติการเทคโนโลยีของยีน  1(0-3-0) 
  Gene Technology Laboratory 
 348-303 วิศวกรรมชีวเคมีส าหรับเทคโนโลยีชีวภาพ 2(2-0-4) 
  Biochemical Engineering for Biotechnology 
 348-391 การฝึกงาน 1(0-6-0) 
  Job Training 
 348-481 สัมมนาวิชาการทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 1(0-2-1) 
  Seminar in Biotechnology I 
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 349-302 ปฏิบัติการหลักเทคโนโลยีชีวภาพ 1(0-2-1) 
  Principles of Biotechnology Laboratory 
 349-491 โครงงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1* 3(0-9-0) 
  Project in Biotechnology I 
 349-492 โครงงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2* 3(0-9-0) 
  Project in Biotechnology II 
 349-493  สหกิจศึกษา*  6(0-18-0) 
  Co-operative Education 
 *แผนปกติ เรียนโครงงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 และ 2  
 *แผนสหกิจ เรียนสหกิจศึกษา 
 2.2 วิชาบังคับเฉพาะกลุ่ม                                                      16-17 หน่วยกิต  
 2.2.1 กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพทั่วไป 16 หน่วยกิต             
 348-301 เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์   3(3-0-6) 
  Microbial Biotechnology 
 348-304 เทคโนโลยีชีวภาพเชิงวิเคราะห์  3(3-0-6) 
  Analytical Biotechnology 
 348-305 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพพ้ืนฐาน  2(2-0-4) 
  Principles of Bioprocess Engineering      
 348-361 พ้ืนฐานชีววิทยาโมเลกุลและพันธุวิศวกรรม  3(2-2-5) 
  Principles of Molecular Biology and Genetic Engineering  
 348-461 ชีวสารสนเทศเบื้องต้น  2(1-2-3) 
  Introduction to Bioinformatics 
 850-403 อุตสาหกรรมเกษตรทั่วไป  3(3-0-3) 
  General Agro-Industry 
  2.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 16 หน่วยกิต     
 326-423 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม  3(2-3-4) 
  Industrial Microbiology           
 348-304 เทคโนโลยีชีวภาพเชิงวิเคราะห์  3(3-0-6) 
  Analytical Biotechnology 
 348-305 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพพ้ืนฐาน  2(2-0-4) 
  Principles of Bioprocess Engineering    
 348-361 พ้ืนฐานชีววิทยาโมเลกุลและพันธุวิศวกรรม  3(2-2-5) 
  Principles of Molecular Biology and Genetic Engineering  
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 348-461 ชีวสารสนเทศเบื้องต้น  2(1-2-3) 
  Introduction to Bioinformatics 
  850-403 อุตสาหกรรมเกษตรทั่วไป  3(3-0-3) 
  General Agro-Industry 
 2.2.3 กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ 17 หน่วยกิต         
 326-321 จุลชีววิทยาทางอาหาร  3(2-3-4) 
  Food Microbiology 
 326-423 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม  3(2-3-4) 
  Industrial Microbiology       
     348-301 เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์   3(3-0-6) 
  Microbial Biotechnology 
      348-304 เทคโนโลยีชีวภาพเชิงวิเคราะห์  3(3-0-6) 
  Analytical Biotechnology 
 348-361 พ้ืนฐานชีววิทยาโมเลกุลและพันธุวิศวกรรม  3(2-2-5) 
  Principles of Molecular Biology and Genetic Engineering  
 348-461  ชีวสารสนเทศเบื้องต้น  2(1-2-3) 
  Introduction to Bioinformatics 
 2.2.4 กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพพืช 17 หน่วยกิต  
      348-304 เทคโนโลยีชีวภาพเชิงวิเคราะห์  3(3-0-6) 
  Analytical Biotechnology 
 348-309 สรีรวิทยาของสัตว์และพืช  3(3-0-6) 
  Animal and Plant Physiology 
 348-351 เทคโนโลยีชีวภาพพืชเบื้องต้น  3(2-3-4)   
  Introduction to Plant Biotechnology  
 348-361 พ้ืนฐานชีววิทยาโมเลกุลและพันธุวิศวกรรม  3(2-2-5) 
  Principles of Molecular Biology and Genetic Engineering  
 348-461  ชีวสารสนเทศเบื้องต้น  2(1-2-3) 
  Introduction to Bioinformatics    
 510-431 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช  3(3-0-6)  
   Principle of Plant Breeding 
 2.2.5 กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ 16 หน่วยกิต  
  348-304 เทคโนโลยีชีวภาพเชิงวิเคราะห์  3(3-0-6) 
  Analytical Biotechnology 
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 348-309 สรีรวิทยาของสัตว์และพืช  3(3-0-6) 
  Animal and Plant Physiology 
 348-361 พ้ืนฐานชีววิทยาโมเลกุลและพันธุวิศวกรรม  3(2-2-5) 
  Principles of Molecular Biology and Genetic Engineering  
 348-421  เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์เบื้องต้น  2(2-0-4) 
  Introduction to Animal Biotechnology 
 348-461 ชีวสารสนเทศเบื้องต้น  2(1-2-3) 
  Introduction to Bioinformatics 
 515-351 หลักโภชนาศาสตร์สัตว์  3(3-0-6) 
  Principle of Animal Nutrition 
 3) กลุ่มวิชาเลือก 15  หน่วยกิต     
        225-346  การจัดการการผลิตและการด าเนินงาน            3(3-0-6) 
            Production and Operations Management 
 319-505 เทคโนโลยีชีวภาพของไบโอพอลิเมอร์  3(3-0-6) 
  Biotechnology of Biopolymer 
 326-211 วิธีทางจุลชีววิทยา  2(1-3-2)    
  Methods in Microbiology 
 326-434 จุลชีววิทยาอาหารหมัก     3(2-3-4)  
  Microbiology of Fermented Food 
 330-200 สัณฐานวิทยาของพืชและสาหร่าย  4(3-3-6) 
  Morphology of Plants and Algae 
 330-230 อนุกรมวิธานของพืช  3(2-3-4) 
  Plant Taxonomy 
 330-300 ชีววิทยาของเซลล์  4(3-3-6) 
  Cell Biology 
 330-360 พันธุศาสตร์  3(3-0-6) 
  Genetics 
 330-411  กายวิภาคศาสตร์ของพืช  3(2-3-4) 
  Plant Anatomy         
 331-360 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์  1(0-3-0) 
  Genetics Laboratory 
 348-307 การดัดแปลงยีนในเซลล์ชั้นสูง  2(2-0-4) 
  Gene Manipulation in Eukaryotes 
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 348-308  ทักษะการติดต่อสื่อสารของนักวิทยาศาสตร์กับองค์การภายนอก 2(1-2-3) 
  Skill in External Organizational Communication for Scientists 
 348-310 พันธุศาสตร์พืชและการปรับปรุงพันธุ์พืชส าหรับเทคโนโลยีชีวภาพ  2(2-0-4) 
     Plant Genetics and Breeding for Biotechnology 
 348-311 เทคโนโลยีชีวภาพการแพทย์  2(2-0-4) 
  Medical Biotechnology  
  348-312 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงพาณิชย์และการปรับปรุงพันธุ์   2(2-0-4) 
     Commercial Ornamental Plant Production and Improvement  
 348-313 เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเลเบื้องต้น  2(2-0-4) 
  Introduction to Marine Biotechnology 
 348-341 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
  Environmental Biotechnology  
 348-342 การจัดการอุตสาหกรรมส าหรับเทคโนโลยีชีวภาพ  3(3-0-6) 
  Industrial Management for Biotechnology 
 348-371 การเขียนโปรแกรมส าหรับชีวสารสนเทศเบื้องต้น  3(2-2-5) 
  Introduction to Programming for Bioinformatics 

 348-401 จรยิธรรม และความปลอดภัยทางชีวภาพ  1(1-0-2) 
  Ethics and Biosafety 
 348-412 เทคโนโลยีและวิศวกรรมโปรตีนเบื้องต้น  2(2-0-4) 
  Introduction to Protein Technology and Engineering 
 348-413 เครื่องหมายโมเลกุล  2(2-0-4) 
  Molecular Markers 
   348-422 การก าจัดของเสียในห้องปฏิบัติการ  2(2-0-4) 
  Waste Treatments in Laboratory   
 348-451 หลักเทคโนโลยีชึวภาพพืช 2  2(2-0-4) 
  Plant Biotechnology 2 
 348-471 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1  1(1-0-2)  
  Special Topics in Biotechnology I 
 348-482 สัมมนาวิชาการทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2  1(0-2-1) 
  Seminar in Biotechnology II 
 348-493 การเขียนบทความทางเทคโนโลยีชีวภาพ  1(0-2-1) 
  Writing an article in Biotechnology 
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 853-541 การใช้ประโยชน์และการบ าบัดวัสดุเศษเหลือ  3(3-0-6)  
  จากอุตสาหกรรมเกษตร  
  Waste Utilization and Treatment in Agro-Industry 
 รายวิชาที่เป็นวิชาหลักของสาขา สามารถน ามาใช้เป็นวิชาเลือกของสาขาอ่ืนได้และเพ่ือให้ 
การพัฒนาหลักสูตรเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของวิชาการ หลักสูตร
เทคโนโลยีชีวภาพ อาจก าหนดรายวิชาอ่ืนๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ
มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ต่อสาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพให้เป็นวิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะด้านเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม 
 
 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
 เลือกเรียนจากรายวิชาอ่ืน ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขต
หาดใหญ่  หรือมหาวิทยาลัย อ่ืนๆ ทั้ งในและต่างประเทศที่ ได้รับความเห็นชอบจาก คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งมีเนื้อหารายวิชาไม่ซ้ าซ้อนกัน หรือใกล้เคียงกับเนื้อหารายวิชาในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไปหรือหมวดวิชาเฉพาะหรือรายวิชาที่เรียนมาแล้ว ส าหรับรายวิชาทางพลศึกษา 
นักศึกษาเรียนเป็นหมวดวิชาเลือกเสรีได้ไม่เกิน 1 หน่วยกิต 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
ปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 
   จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง) 
 322-101 แคลคูลัส 1  3(3-0-6) 
 324-101 เคมีทั่วไป 1  3(3-0-6) 
 325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0) 
 330-101 หลักชีววิทยา 1  3(3-0-6) 
 331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1(0-3-0) 
 332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1  3(3-0-6) 
 332-111 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1 1(0-2-1) 
 001-131     สุขภาวะกายและจิต 3(2-2-5) 
        ……….… วิชาเลือกจากสาขากีฬาพลศึกษา  1(x-y-z) 
  หรือนันทนาการ      
  รวม      19(x-y-z)  

 
ภาคการศึกษาที่ 2 

    จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง)                                                                    
 322-104 คณิตศาสตร์ทั่วไป  2  3(3-0-6) 
 324-102 เคมีทั่วไป 2   3(3-0-6) 
 325-102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2  1(0-3-0) 
 330-102 หลักชีววิทยา 2   3(3-0-6) 
 331-102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2  1(0-3-0) 
 890-101 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  3(2-2-5) 
        895-171      ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต  3(2-2-5) 
  รวม       17(x-y-z) 
หมายเหตุ  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมและรายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่ม
วิชาภาษา (บังคับ) ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
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ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 

   จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง)                                                                        
 324-233 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น  3(3-0-6) 
 324-247 หลักเคมีวิเคราะห์  3(3-0-6) 
 325-233 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น  1(0-3-0) 
 325-243 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน  1(0-3-0) 
 326-202 จุลชีววิทยาทั่วไป          3(3-0-6) 
 327-202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป  1(0-3-0) 
 890-102 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  3(3-0-6) 
 …………... วิชาเลือกจากกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
 ………. วิชาเลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  2(2-0-4) 
 
  รวม       20(x-y-z) 
 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
    จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง)                                                                        
 328-302 ชีวเคมีพ้ืนฐาน          3(3-0-6) 
 328-331 ปฏิบัติการชีวเคมี 1  1(0-3-0) 
 347-201 สถิติพ้ืนฐาน   3(2-2-5) 
 348-201 พันธุศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีชีวภาพ  2(2-0-4) 
 315-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1  1(0-0-3) 
 345-101   คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ 3(2-2-5) 
 348-202 เทคโนโลยีของยีน  2(2-0-4) 
 349-202 ปฏิบัติการเทคโนโลยีของยีน  1(0-3-0) 
 ............... วิชาเลือกเสรี   3( x- y- z)
 …………... วิชาเลือกจากกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
 
  รวม      22(x-y-z) 
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ปีท่ี 3 
ภาคการศึกษาที่ 1 

   จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง)                                                                        
 348-303   วิศวกรรมชีวเคมีส าหรับเทคโนโลยีชีวภาพ          2(2-0-4) 
 ………. วิชาบังคับเฉพาะกลุ่ม        10(x-y-z) 
 ………. วิชาเลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือก   6(x-y-z) 
    
  รวม                       18(x-y-z) 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
   จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง)                                                                        
 348-302 หลักเทคโนโลยีชีวภาพ  3(3-0-6) 
 349-302        ปฏิบัติการหลักเทคโนโลยีชีวภาพ  1(0-2-1) 
        315-201  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม 3(3-0-6) 
 ………..        วิชาบังคับเฉพาะกลุ่ม  6(x-y-z) 
 ………. วิชาเลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือก  6(x-y-z) 
 ……..…       วิชาเลือกจากรายวิชาในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2(x-y-z) 
   
  รวม                           21(x-y-z) 
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ปีท่ี 4 
ส าหรับนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษา 

ภาคการศึกษาที่ 1 
    จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง)                                                                        
 348-391**      การฝึกงาน          1(0-6-0) 
 348-481 สัมมนาวิชาการเทคโนโลยีชีวภาพ 1  1(0-2-1) 
 349-491 โครงงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1  3(0-9-0) 
 ............... วิชาเลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือก  3(x-y-z) 
 ............... วิชาเลือกเสรี          3(x-y-z) 
  รวม                                        11(x-y-z) 

ภาคการศึกษาที่ 2 
                                            จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง)  

 349-492 โครงงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2  3(0-9-0)  
  รวม                           3(x-y-z) 
 

ส าหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 1 

   จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง)                                                                        
 348-391**      การฝึกงาน   1(0-6-0) 
 348-481 สัมมนาวิชาการเทคโนโลยีชีวภาพ 1  1(0-2-1) 
 ............... วิชาเลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือก  3(x-y-z) 
 ............... วิชาเลือกเสรี   3(x-y-z) 
  รวม                                         8(x-y-z) 
 
**หมายเหตุ การฝึกงานจะถูกด าเนินการในภาคการศึกษาที่ 3 ของปีการศึกษาที่ 3 โดยมีระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 100 ชั่วโมง   
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ภาคการศึกษาที่ 2 
   จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง)  

ส าหรับนักศึกษาเลือกลงวิชาสหกิจศึกษา 
 349-493 สหกิจศึกษา                   6(0-18-0) 
  รวม                         6(0-18-0) 
 
ส าหรับนักศึกษาเกียรตินิยมอันดับ 1 ที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก สามารถลง
เรียนในวิชาต่อไปนี้ได้ 
 318-501 ชีววิทยาโมเลกุลส าหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  2(2-0-0) 
 318-502 ชีววิทยาโมเลกุลส าหรับวิศวกรและนักคอมพิวเตอร์  2(2-0-4) 
 318-503 ชีวสารสนเทศ 1   2(1-2-3) 
 318-504 ชีวสารสนเทศ 2   2(1-2-3) 
 318-508 บทบาทการท างานของจีโนมิก  2(2-0-4)  
 318-672 สัมมนาทางชีววิทยาโมเลกุลและ  1(0-2-1) 
  ชีวสารสนเทศ 2 
 319-501 เทคนิคทางจีโนมิกและโปรตีโอมิก  2(1-1-0) 
 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 อยู่ในภาคผนวก 6  
  
3.2 ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 รายละเอียดภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ า
และอาจารย์พิเศษ อยู่ในภาคผนวก 5 
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3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับ 
ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษาระดับ เอก-โท-ตรี (สาขาวิชา), 

สถาบันการศึกษา, ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระการสอน ช.ม./ปีการศึกษา 

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 2560 2561 2562 2563 

1 นางสาวสมพร ตั๊นสกุล รอง
ศาสตราจารย์ 

- Ph.D.(Biotechnology), Kyoto Institute of Technology, Japan, 
2547    
- M.Sc. (Industrial Microbiology), Chulalongkorn University, 
2534 
- B.Sc. (Microbiology), Chulalongkorn University, 2530 

92 92 92 92 

2 นางพรรณี อัศวตรีรัตนกุล ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

- Diploma (Microbiology and Biotechnology), Osaka 
University, Japan,  2535 

- M.Sc. (Biochemistry), Mahidol University, 2527 

- B.Sc. (Biology), Silapakorn University, 2525 

34 34 34 34 

3 นางสุชีรา ธนนิมิตร ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

- Ph.D. (Chemistry), Prince of Songkla University, 2552 

- B.Sc. (Chemistry, 2ndclass honours), Prince of Songkla 
University, 2546 

 

90 90 90 90 
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ล าดับ 
ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษาระดับ เอก-โท-ตรี (สาขาวิชา), 

สถาบันการศึกษา, ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระการสอน ช.ม./ปีการศึกษา 

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 2560 2561 2562 2563 

4 นางสาวมลวดี วงศ์ลาภสุวรรณ - - Ph.D. (Molecular Biology and Bioinformatics), Prince of 
Songkla  University, 2554 
- B.Sc. (Biotechnology, 1st class honours), Prince of Songkla 
University, 2549 

80 80 80 80 

5 นางสาวจุฑารัตน์ เอ้ียวกฤตยา
กร 

- - D.Eng. (Chemical Engineering), Prince of Songkla University, 
2555 
- B.Eng. (Chemical Engineering), Prince of Songkla University, 
2550 

80 80 80 80 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ล าดับ 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษาระดับ เอก-โท-ตรี (สาขาวิชา), 

สถาบันการศึกษา, ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระการสอน ช.ม./ปีการศึกษา 

เลขบัตรประจ าตัว
ประชาชน 

2560 2561 2562 2563 

1 นางอมรรัตน์  พงศ์ดารา ศาสตราจารย์ - Certificate in Bioinformatics, Oxford University, England, 2545 
- D. Eng. (Fermentation Technology), Osaka University, Japan, 
2530 
- M.Sc. (Biochemistry), Mahidol University, 2523 

- B.Sc. (Medical Technology, 2ndclass honours), Mahidol 
University, 2521 

162 162 162 162 

2 นางสาววิไลวรรณ  โชติ
เกียรติ 

รอง
ศาสตราจารย์ 

- Certificate in Bioinformatics, Oxford University, England, 2545 
- Ph.D. (Biotechnology), University of New South Wales, 
Australia, 2540 
- M.Sc. (Biochemistry), Mahidol University, 2528 
- B.Sc. (Medical Technology, 1stclass honours), Mahidol 
University, 2523 
 
 

158 158 158 158 
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ล าดับ 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษาระดับ เอก-โท-ตรี (สาขาวิชา), 

สถาบันการศึกษา, ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระการสอน ช.ม./ปีการศึกษา 

เลขบัตรประจ าตัว
ประชาชน 

2560 2561 2562 2563 

3 นางสาววราพร  วรรณนา ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

- Ph.D. (Biochemistry), Prince of Songkla University, 2547 
- B.Sc. (Biotechnology, 2ndclass honours), Prince of Songkla 
University, 2542 

88 88 88 88 

4 นายปิติพล  มีมาก - - Ph.D. (Molecular Biology and Bioinformatics), Prince of 
Songkla University, 2556 

- M.Sc. (Physics), Prince of Songkla University, 2549 

- B.Sc. (Physics), Prince of Songkla University, 2544 

79 79 79 79 

5 นางสาวอุนิตษา  สังข์เกตุ - - Ph.D. (Molecular Biology and Bioinformatics), Prince of 
Songkla University, 2554 
- M.Sc. (Computer Science), Prince of Songkla University, 
2548 
- B.Sc. (Computer Science), Prince of Songkla University, 
2544 

 

80 80 80 80 
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ล าดับ 

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษาระดับ เอก-โท-ตรี (สาขาวิชา), 

สถาบันการศึกษา, ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระการสอน ช.ม./ปีการศึกษา 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 2560 2561 2562 2563 

6 นางสาวอลิษา หนักแก้ว - - Ph.D. (Molecular Biology and Bioinformatics), Prince of 
Songkla University, 2556 
- M.Sc. (Biochemistry), Prince of Songkla University, 2547 
- B.Sc. (Biotechnology), Prince of Songkla University, 2544 

80 80 80 80 

 
3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ล าดับ 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษาระดับ เอก-โท-ตรี (สาขาวิชา), 

สถาบันการศึกษา, ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระการสอน ช.ม./ปีการศึกษา 

เลขบัตรประจ าตัว
ประชาชน 

2560 2561 2562 2563 

1 ศิโรช จิตต์สุรงค์ รอง
ศาสตราจารย์ 

- Ph.D. (Medicine Microbiology), Chulalongkorn University 30 30 30 30 

2 สุภาพ  เกียรติทับทิว รอง
ศาสตราจารย์ 

- Ph.D. (Biological Science), The University of Tokyo, Japan 30 30 30 30 
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3 จ านงค ์ นพรัตน์ 
3-5099-01159-02-4 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

- Ph.D. (Tropical Medicine), Mahidol University 30 30 30 30 

ล าดับ 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษาระดับ เอก-โท-ตรี (สาขาวิชา), 

สถาบันการศึกษา, ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระการสอน ช.ม./ปีการศึกษา 

เลขบัตรประจ าตัว
ประชาชน 

2560 2561 2562 2563 

4 อุตส่าห์  จันทร์อ าไพ - - Ph.D., University of New England, Australia 20 20 20 20 

5 อภิรดี หงส์ทอง - - Ph.D. (Biology), University of North Texas, USA 20 20 20 20 

6 ธเนศ ปานรัตน์ - - Ph.D. (Molecular Biology and Bioinformatics), Prince of 
Songkhla University 

20 20 20 20 

7 อนุชิต พลับรู้การ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

- Ph.D. (Chemistry), University of Hawaii, USA 20 20 20 20 

8 นัฐ ตัณศิลา - Ph.D. (Medical Technology), Mahidol University 20 20 20 20 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)  
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
1) มีทักษะในการปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  
2) บูรณาการความรู้เพ่ือน าไปแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีชีวภาพได้อย่างเหมาะสม 
3) มีมนุษยสัมพันธ์และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี รวมทั้งสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน/สถาน
ประกอบการได ้
4) มีความสามารถในการเป็นผู้น า และผู้ตาม รวมทั้งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานอย่าง
สร้างสรรค ์
5) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และมีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน 
6) เข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม  
7) มีความกล้าในการแสดงออก และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนางานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
8) สามารถน าผลวิจัยมาประยุกต์ใช้ในงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
4.2 ช่วงเวลา  
ฝึกงาน - ภาคการศึกษาท่ี 3 ของปีการศึกษาที่ 3 
สหกิจศึกษา - ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาที่ 4 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
ฝึกงาน - จัด 3 วันต่อสัปดาห์เป็นเวลา 4 สัปดาห์ 
สหกิจศึกษา – จัด 5 วันต่อสัปดาห์ ของภาคการศึกษาท่ี 2 รวม 16 สัปดาห์ 
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
 ฝึกท าการทดลองและค้นคว้าในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านสัตว์ หรือพืช หรือจุลินทรีย์ 
หรือ การแพทย์ ตามความถนัด ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา  แล้วจัดท ารายงาน และ
น าเสนอหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพส าหรับการประเมิน 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
2) สามารถท าโครงงานวิจัยและใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ได ้
3) มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย 
4) สามารถท างานวิจัยเบื้องต้นเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีชีวภาพได ้
5) สามารถสื่อสารและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่องานทางวิทยาศาสตร์ได้ 
5.3 ช่วงเวลา  
 ภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาที ่4 
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5.4 จ านวนหน่วยกิต 6 หน่วยกิต 
5.5 การเตรียมการ 
1) มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
2) ก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อ และ

กระบวนการศึกษาค้นคว้าและประเมินผล 
3) อาจารย์ที่ปรึกษาจัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา 
4) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย จัดสิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
5) จัดให้นักศึกษาน าเสนอผลการศึกษาปากเปล่าและรายงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์

ประสานงานประจ าวิชา 
5.6 กระบวนการประเมินผล 
1) ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน  
2) ประเมินผลจากการน าเสนอปากเปล่า และจากการเขียนรายงาน 
3) ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเองตามแบบฟอร์มที่ก าหนดใน มคอ.3  
4) ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแบบฟอร์มที่ก าหนดใน มคอ.3 
5) การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนในการน าเสนอผลงาน 
6) อาจารย์ประจ ารายวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาประเมินผลการเรียนของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด
 ใน มคอ.3   
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. มีความสามารถด้านการใช้  
ภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
2. มีความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
 
 
 
 
3. มี จิ ต วิ ญ ญ า ณ ข อ ง ก า ร ถื อ
ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่
หนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) นักศึกษาสามารถท าเทคนิคทาง
ชีวโมเลกุลพ้ืนฐานและใช้เครื่องมือ
ทางชีวสารสนเทศพ้ืนฐานได้  

1. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนทีใ่ช้ภาษาอังกฤษ 
2. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ 
3. ร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคณะ/
มหาวิทยาลัย 
4. สนับสนุนให้นักศึกษามีประสบการณ์ดูงานหรือฝึกงาน
ในต่างประเทศ 
5. จัดให้มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
 
1. ให้เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งจัดโดยคณะหรือศูนย์คอมพิวเตอร์ 
2. ให้เรียนรายวิชาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. จัดการเรียนการสอนที่ส่ ง เสริมการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น การสืบค้นจากห้องสมุด จากฐานข้อมูล
ต่างๆ การจัดการเรียนแบบ e-learning 
 
1. จัดกิจกรรมในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นการ
ถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 
2. สนับสนุนงบประมาณในการท าโครงการที่เน้นการถือ
ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 
3. สนับสนุนการร่วมโครงการในวันถือประโยชน์ของเพ่ือน
มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งของคณะ/มหาวิทยาลัย 
4. สอดแทรกจิตส านึกของการถือประโยชน์ของเพ่ือน
มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งในการเรียนการสอน และการท า
กิจกรรมของนักศึกษา 
5. สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือสังคม 
 
1. จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ด้วย
ตัวเองหรือ Active learning ทั้งในรายวิชาที่เป็นเชิงทฤษฎี
และเชิงปฏิบัติการ 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
 
 
 
5) นักศึกษาสามารถใช้ความรู้
พ้ืนฐานในการผลิตสารชีวโมเลกุลใน
กระบวนการผลิตและประยุกต์ใช้ได้ 
 

2. จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ท าฏิบัติการควบคู่ไป
กับรายวิชาที่เรียนรู้เชิงทฤษฏี 
 
1. จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ด้วย
ตัวเองหรือ Active learning ทั้งในรายวิชาที่เป็นเชิงทฤษฎี
และเชิงปฏิบัติการ 
2. จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ท าฏิบัติการควบคู่ไป
กับรายวิชาที่เรียนรู้เชิงทฤษฏี 
3. สนับสนุนให้ท ากิจกรรมนอกชั้นเรียนเผื่อส่งเสริมความ
เข้าใจในการน าไปประยุกต์ใช้ 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) มีความตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ เนื่องจากเป็นศาสตร์ที่สามารถน าความรู้ไปใช้

 ประโยชน์ทั้งเพ่ือการสร้างสรรค์และการท าลาย  
2) มีวินัยในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมและวิชาชีพ  
3) ซ่ือสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อ่ืน 
4) เคารพในสิทธิ ในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
5) จิตสาธารณะและถือประโยชน์เพื่อมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง   
6) ตระหนักและเห็นคุณค่าความเป็นไทยและความแตกต่างทางวัฒนธรรม ทั้งในระดับ

ท้องถิ่นและนานาชาติและด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย 
2) เน้นการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาและการแต่งกายให้เป็นตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
3) อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอน 
4) จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังจิตวิญญาณในการถือประโยชน์สังคมเป็นที่ตั้ง 
5) การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ 
6) จัดกิจกรรมยกย่องนักศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม ท าประโยชน์ต่อสังคม 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 
 การเข้าร่วมกิจกรรม 
2) ความมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
3) พฤติกรรมการเรียนและการสอบ 
 

2.2 ความรู้   
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) สามารถอธิบายทั้งทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาสาระที่ศึกษา  
2) สามารถอธิบายความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ที่จะน าอธิบาย

 หลักการและทฤษฎี ในศาสตร์เฉพาะ/เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต  
3) สามารถอธิบายนวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพ และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง 

 รวมทัง้น ามาบูรณาการได้อย่างเหมาะสม  
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4) สามารถใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานในสาขา
 อาชีพ และสามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่
 ศึกษา 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) เน้นการเรียนการสอนที่เป็น active learning 
2) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
3) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรง 
4) จัดให้มีรายวิชาโครงงาน/การฝึกปฏิบัติ/การฝึกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติงานของนักศึกษาในด้านต่างๆ คือ 
1) การทดสอบย่อย 
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
3) การรายงาน/แผนงาน/โครงการ 
4) การน าเสนอผลงาน 
5) ประเมินจากผลงานการฝึกงาน 

 
2.3 ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
1) สามารถอธิบายความรู้พ้ืนฐานในด้านการวางแผนการวิจัย การออกแบบการทดลอง 

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และการแปลผล การวิจารณ์ และสรุปผลการทดลอง ใน
การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพได้อย่างเหมาะสม 

2) สามารถน าความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความรู้ในศาสตร์ต่างๆ รวมทั้งความรู้
ที่ได้ จากการฝึกปฏิบัติมาประยุกต์ในระบบการผลิต การรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม 
และการบริการให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม 

3) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลายได้อย่าง
ถูกต้องและสร้างสรรค์   

4) สามารถน าความรู้ไปเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือท าความเข้าใจและสร้างสรรค์
สังคม   

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝึกทักษะการคิด ทั้งในระดับบุคคลและกลุ่ม เช่น 
 สะท้อนคิด อภิปรายกลุ่ม การท ากรณีศึกษา การโต้วาที การจัดท าโครงการ การ
 ทดลองในห้องปฎิบัติการ ฯลฯ 
2) จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติงานจริง 
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2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) การเขียนรายงานของนักศึกษา 
2) การน าเสนอผลงาน 
3) การใช้ข้อสอบหรือแบบฝึกหัดที่ให้นักศึกษาคิดแก้ปัญหา 
4) การใช้แบบทดสอบ/สัมภาษณ์ที่ให้นักศึกษาได้ฝึกคิดแก้ปัญหา 
 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาททางสังคมท่ีดี  
2) สามารถรับผิดชอบในการใช้องค์ความรู้ รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและ

 รับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร 
3) สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
4) สามารถคิดริเริ่ม สามารถวางแผน และตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม   

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการท างานเป็นกลุ่มและงานที่ต้องมีปฎิสัมพันธ์
 ระหว่างบุคคล 
2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ 
3) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร 
 ฯลฯ  ในรายวิชาต่างๆ 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะท ากิจกรรมกลุ่ม 
2) การน าเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 
3) ประเมินความสม่ าเสมอการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
4) ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
5) ประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้น 
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2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1) สามารถในการอ่าน แปลความหมาย ประเมินและวิเคราะห์บทความทางวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งวิเคราะห์ผลการทดลองโดยอาศัยเทคนิคทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และสถิติได้อย่างเหมาะสม  

2) สามารถใช้ภาษาอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและเหมาะสมกับโอกาสและวาระ  
3) สามารถคัดเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือการสื่อสารที่เหมาะสมในการน าเสนอให้กับ

ผู้ฟังแต่ละกลุ่มรวมทั้งมีวิธีการในการน าเสนอท่ีดี  
4) สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการแก้ไข

ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล
 ทั้งการพูด การฟัง และการเขียนในกลุ่มผู้เรียน ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน และบุคคลที่
 เกี่ยวข้องในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
2) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 และการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 
3) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถในการเลือก
 สารสนเทศและฝึกทักษะการน าเสนอข้อสนเทศด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับ
 ผู้ฟัง  

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเมินจาก 
1) ประเมินทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ในรายวิชาสัมมนา
 วิชาการทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
2) ประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
3) ประเมินจากการสอบ 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
(Curriculum Mapping) ของทุกวิชาในหลักสูตร ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
 

1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
1) มีความตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ เนื่องจากเป็นศาสตร์ที่สามารถน าความรู้ไปใช้
 ประโยชน์ทั้งเพ่ือการสร้างสรรค์และการท าลาย  
2) มีวินัยในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมและวิชาชีพ  
3) ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อ่ืน  
4) เคารพในสิทธิ ในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
5) จิตสาธารณะและถือประโยชน์เพื่อมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง   
6) ตระหนักและเห็นคุณค่าความเป็นไทยและความแตกต่างทางวัฒนธรรม ทั้งในระดับท้องถิ่น
 และนานาชาติ และด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

 
2. ความรู้  

1) สามารถอธิบายทั้งทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาสาระที่ศึกษา  
2) สามารถอธิบายความรู้ พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ที่จะน าอธิบาย

หลักการและทฤษฎี ในศาสตร์เฉพาะ/เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต  
3) สามารถอธิบายนวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพ และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งน ามา

บูรณาการได้อย่างเหมาะสม  
4) สามารถใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการ ปฏิบัติงานในสาขาอาชีพ 

และสามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 
 

3. ทักษะทางปัญญา  
1) สามารถอธิบายความรู้พ้ืนฐานในด้านการวางแผนการวิจัย การออกแบบการทดลอง การ

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และการแปลผล การวิจารณ์ และสรุปผลการทดลอง ในการ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพได้อย่างเหมาะสม 

2) สามารถน าความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความรู้ในศาสตร์ต่างๆ รวมทั้งความรู้ที่ได้
 จากการฝึกปฏิบัติมาประยุกต์ในระบบการผลิต การรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม และการบริการ 
 ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม 
3) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลายไดอ้ย่างถูกต้อง
 และสร้างสรรค์   
4) สามารถน าความรู้ไปเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือท าความเข้าใจและสร้างสรรค์สังคม   
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
1) มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาททางสังคมท่ีดี  
2) สามารถรับผิดชอบในการใช้องค์ความรู้ รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและรับผิดชอบ
 ต่อสังคมและองค์กร 
3) สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
4) สามารถคิดริเริ่ม สามารถวางแผน และตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม   

 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี  

1) สามารถในการอ่าน แปลความหมาย ประเมินและวิเคราะห์บทความทางวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งวิเคราะห์ผลการทดลองโดยอาศัยเทคนิคทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
สถิติได้อย่างเหมาะสม  

2) สามารถใช้ภาษาอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและเหมาะสมกับโอกาสและวาระ  
3) สามารถคัดเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือการสื่อสารที่เหมาะสมในการน าเสนอให้กับผู้ฟังแต่
 ละกลุ่ม รวมทั้งมีวิธีการในการน าเสนอท่ีดี  
4) สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการแก้ไขปัญหา
 ได้อย่างเหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (Curriculum Mapping)  
⚫ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความ สัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

คณะพยาบาลศาสตร์  
001-131 สุขภาวะกายและจิต  

                      

คณะศิลปศาสตร์ 
890-101 การฟังและพูด
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

                      

890-102 การอ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

                      

890-221 การปรับปรุงการอ่าน
ภาษาอังกฤษ 

                      

890-223 การอ่านหนังสือพิมพ์
ภาษาอังกฤษ 
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รายวิชา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความ สัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

890-231 การสื่อสารภาษาอังกฤษ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

                      

890-261 ภาษาอังกฤษในที่ท างาน                       
890-351 ทักษะการเรียน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ 

                      

890-361 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สมัครงาน 

                      

895-101 พฤติกรรมศาสตร์                       

895-171 ภูมิปัญญาในการด าเนิน
ชีวิต 

                      

895-203 จิตวิทยาทั่วไป                       
895-205 เศรษฐศาสตร์และการ
ปกครอง 

                      

895-303 เศรษฐศาสตร์เพ่ือชีวิต                       
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รายวิชา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความ สัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

คณะวิทยาศาสตร์ 
315-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 

                      

315-103 ความรู้ทั่วไปทางด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา 

                      

315-201 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และสังคม  

                      

322-100 คณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

                      

336-212 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ในชีวิตประจ าวัน 

                      

336-213 สารพิษในชีวิตประจ าวัน                       

345-101 คอมพิวเตอร์และการ
ประยุกต์ 

                      

347-100  สถิติในชีวิตประจ าวัน                       
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
(ใช้มาตรฐานผลการเรียนรู้ของสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะวิทยาศาสตร์) 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความ สัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

วิชาเฉพาะ 
กลุ่ ม วิ ช า วิ ทย าศาสตร์ พ้ื น ฐ าน
วิชาชีพ 
322-101 แคลคูลัส 1 

                      

322-104 คณิตศาสตร์ทั่วไป 2                       

324-101 เคมีทั่วไป  1 ○ ● ○    ● ○   ●    ●  ○ ○ ● ○  ○ 
324-102 เคมีทั่วไป  2 ○ ● ○    ● ○   ●    ●  ○ ○ ● ○  ○ 
324-233 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น                       

324-247 เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน                       

325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  1                       
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รายวิชา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความ สัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

325-102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2                       

325-233 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
เบื้องต้น 

                      

325-243 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
พ้ืนฐาน 

                      

326-202 จุลชีววิทยาทั่วไป                       

327-202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
ทั่วไป 

                      

328-302 ชีวเคมีพ้ืนฐาน                       

328-331 ปฏิบัติการชีวเคมี  1                       

330-101 หลักชีววิทยา  1                       

330-102 หลักชีววิทยา 2                       

331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1                       

331-102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2                       
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รายวิชา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความ สัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน  1                       

332-111 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน  
1 

                      

348-201 พั น ธุ ศ า ส ต ร์ ส า ห รั บ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

                      

กลุ่มวิชาบังคับของสาขา 
347-201 สถิติพ้ืนฐาน 

                      

348-202 เทคโนโลยีของยีน                       

348-302 หลักเทคโนโลยีชีวภาพ                       

348-303 วิศวกรรมชีวเคมีส าหรับ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

                      

348-391 การฝึกงาน                       

348-481 สัมมนาวิชาการทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ 1 
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รายวิชา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความ สัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

349-202 ปฏิบัติการเทคโนโลยีของ
ยีน 

                      

349-302 ปฏิบัติการหลัก
เทคโนโลยีชีวภาพ 

                      

349-491 โครงงานทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ 1 

                      

349-492 โครงงานทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ 2 

                      

349-493 สหกิจศึกษา                       

กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะกลุ่ม 
850-403 อุตสาหกรรมเกษตรทั่วไป 

                      

326-211 วิธีทางจุลชีววิทยา                       

326-321 จุลชีววิทยาทางอาหาร                       
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รายวิชา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความ สัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

326-423 จุลชีววิทยาทาง
อุตสาหกรรม 

                      

330-230 อนุกรมวิธานของพืช                        

330-411 กายวิภาคศาสตร์ของพืช                       

348-301 เทคโนโลยีชีวภาพ
จุลินทรีย์ 

                      

348-304 เทคโนโลยีชีวภาพเชิง
วิเคราะห์ 

                      

348-307 การดัดแปลงยีนในเซลล์
ชั้นสูง 

                      

348-311 เทคโนโลยีชีวภาพ
การแพทย์ 

                      

348-341 เทคโนโลยีชีวภาพ
สิ่งแวดล้อม 
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รายวิชา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความ สัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

348-351 เทคโนโลยีชีวภาพพืช
เบื้องต้น 

                      

348-361 พ้ืนฐานชีววิทยาโมเลกุล
และพันธุวิศวกรรม 

                      

348-412 เทคโนโลยีและวิศวกรรม
โปรตีนเบื้องต้น 

                      

348-413 เครื่องหมายโมเลกุล  ⚫                     

348-461 ชีวสารสนเทศเบื้องต้น                       

348-309 สรีรวิทยาของสัตว์และพืช
   ⚫ ⚫     ⚫  ⚫  ⚫     ⚫   ⚫   ⚫ 

515-351 หลักโภชนาศาสตร์สัตว์  ⚫         ⚫     ⚫       

กลุ่มวิชาเลือก 
326-434 จุลชีววิทยาอาหารหมัก 
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รายวิชา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความ สัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

330-200 สัณฐานวิทยาของพืชและ
สาหร่าย 

                      

330-360 พันธุศาสตร์                       

348-313 เทคโนโลยีชีวภาพทาง
ทะเลเบื้องต้น 

                      

348-371 การเขียนโปรแกรม
ส าหรับชีวสารสนเทศเบื้องต้น 

                      

348-421 เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์
เบื้องต้น 

                      

348-422 การก าจัดของเสียใน 
ห้องปฏิบัติการ 

                      

348-310 พันธุศาสตร์พืชและการ
ปรับปรุงพันธุ์พืชส าหรับ
เทคโนโลยีชีวภาพ 
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รายวิชา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความ สัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

348-312 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
เชิงพาณิชย์และการปรับปรุงพันธุ์  

                      

348-482 สัมมนาวิชาการทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ 2 

                      

319-505 เทคโนโลยีชีวภาพของไบ
โอพอลิเมอร์ 

                      

348-305 วิศวกรรมกระบวนการ
ชีวภาพพ้ืนฐาน 

          ⚫            

348-401 จริยธรรมและความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ 

                      

348-471 หัวข้อพิเศษทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ 1 

                      

348-451 หลักเทคโนโลยีชึวภาพพืช 
2 
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รายวิชา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความ สัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

348-493 การเขียนบทความทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ 

                      

853-541 การใช้ประโยชน์และการ
บ าบัดวัสดุเศษเหลือจาก
อุตสาหกรรมเกษตร 

                      

348-308 ทักษะการติดต่อสื่อสาร
ของนักวิทยาศาสตร์กับองค์การ
ภายนอก 

                      

348-342 การจัดการอุตสาหกรรม
ส าหรับเทคโนโลยีชีวภาพ 

                      

331-360 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์                       

510-431 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช                       

225-346 การจัดการการผลิตและ
การด าเนินงาน       
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
    การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ว่าด้วย
การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ภาคผนวก 8) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ในสาขา ประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรและความสอดคล้องของข้อสอบกับวัตถุประสงค์ของ
รายวิชา 

2) การประเมินผลของแต่ละรายวิชาต้องผ่านการเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน (กรณีสอนมากกว่า 
1 คน) 

3) การประเมินผลของแต่ละวิชาต้องผ่านที่ประชุมของคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์หรือที่
ประชุมสาขาวิชาเพ่ือพิจารณารับรอง 

4) ประเมินผลการฝึกงาน/การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ จากอาจารย์ผู้สอน ผู้เกี่ยวข้อง
ในสถานประกอบการ ผลงานของนักศึกษา 

5) การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาโดยวิธีอ่ืน ๆ เช่น การทวนสอบฯ ผ่านระบบ
ออนไลน์ของคณะฯ การสัมภาษณ์นักศึกษา เป็นต้น 

6) การประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
และนักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่      
ก. อาจารย์ที่รับเข้ามาใหม่ต้องผ่านการปฐมนิเทศ เพ่ือให้เข้าใจนโยบายของสถาบัน ตลอดจน
 เป้าหมายของหลักสูตร 
ข. มีการแนะน าให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร โดยจัดให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยง
 ส าหรับอาจารย์บรรจุใหม่ และมีการจัดหลักสูตรอบรมด้านการสอน การวัดและประเมินผล
 ให้แก่อาจารย์ใหม่ 
ค. เสริมสร้างความเข้าใจการบริหารวิชาการ และการประกันคุณภาพ การศึกษาที่สถาบันต้อง
 ด าเนินการ และส่วนที่อาจารย์ต้องปฏิบัติ 

 การเตรียมการในระดับมหาวิทยาลัย  
1) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  
2) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของอาจารย์
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

การเตรียมการในระดับคณะ  
1) จัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ ให้กับอาจารย์ใหม่ 
2) คณะเผยแพร่เอกสารคู่มือบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แก่อาจารย์ใหม่ทุกคน 
3) มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของคณะ/ภาควิชา 
 ตลอดจนหลักสูตรที่สอน 
4) มอบอาจารย์อาวุโสเป็นอาจารย์พี่เลี้ยง โดยมีหน้าที่ 
 4.1) ให้ค าแนะน าและการปรึกษาเพ่ือเรียนรู้และปรับตัวเองเข้าสู่การเป็นอาจารย์ในคณะ 
 4.2) ประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ 
5) สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่พัฒนาทักษะด้านการวิจัย ได้แก่ การพัฒนาโครงการวิจัย การเข้าร่วม
 เป็นสมาชิกในหน่วยวิจัย (research unit) ต่างๆ 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
1) จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

พ้ืนฐาน การสร้างครูมืออาชีพ การสอนแบบ active learning  
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2) มีโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ซึ่งครอบคลุม
ทักษะการจัดการเรียนการสอนขั้นพ้ืนฐาน และขั้นสูง การผลิตสื่อการสอน รวมทั้งการวัด
และการประเมินผล 

3) จัดระบบการประเมินผลด้านการสอนและการประเมินผลอย่างมีส่วนร่วมระหว่างผู้สอน  
ผู้บริหารและผู้เรียน 

4) ให้อาจารย์เข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวน/ ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน  
ประจ าปี  

5) ให้อาจารย์เข้าอบรมเกี่ยวกับทักษะการสอน และการประเมินผลที่ทันสมัยทั้งในห้องเรียน
และในห้องปฏิบัติการ  

6) สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและ 
การประเมินผล 

7)  พัฒนาระบบการประเมินโดยผู้ร่วมงาน (peer evaluation) 
8)  ส่งเสริมให้มีการวิจัยในห้องเรียน 
9)  ให้อาจารย์พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
ก. สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่ไปอบรมหรือประชุมสัมมนาทั้งในวิชาชีพและวิชาการอ่ืนๆ รวมถึง
 เสนอผลงานทางวิชาการท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
ข. สนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือส่งเสริมการมีต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 
 รวมทั้งสนับสนุนให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น 
ค. ส่งเสริมให้อาจารย์ท าการวิจัยในสาขาวิชาชีพ และการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
 ตลอดจนให้แรงจูงใจแก่ผู้ที่มีผลงานทางวิชาการอย่างประจักษ์ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

ในการควบคุมมาตรฐานหลักสูตร ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ซึ่งประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก 9) โดยก าหนดระบบประกันคุณภาพของ
หลักสูตรตามองค์ประกอบในการประกันคุณภาพ 6 ด้าน คือ (1) การก ากับมาตรฐาน (2) บัณฑิต (3) 
นักศึกษา (4) คณาจารย์ (5) หลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน (6) สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
 
1. การก ากับมาตรฐาน  

1) มีคณะกรรมการวิชาการระดับคณะดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรใน
ภาพรวม และกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ก ากับมาตรฐานหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

2) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท าหน้าที่ วางแผน ด าเนินการควบคุมคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เสมอ อย่างน้อยทุก ๆ 5 
ปี ทั้งนี้หลักสูตรมีกรรมการบริหารหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ และอยู่ประจ าหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 

3) มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท าหน้าที่ด าเนินการควบคุมคุณภาพ การจัดการเรียนการ
สอน ประเมินผลด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

4) มีอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ท าหน้าที่จัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 วางแผนการจัดการ
เรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผล
รายวิชาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ และจัดท า มคอ.5 และ มคอ.6 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 

5) มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ท าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินคุณภาพของหลักสูตรประจ าปี 
 
2. บัณฑิต 

1) นักศึกษาส่วนใหญ่สามารถจบการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
2) มีการส ารวจการได้งานท าของบัณฑิตทุกปีการศึกษาโดยภาควิชา/คณะหรือมหาลัย 
3) มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีเพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุงหลักสูตร 
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4) มีการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรจากบัณฑิตที่มารับปริญญา เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงหลักสูตร 
 

3. นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษา 

1) ก าหนดคุณสมบัติผู้เรียนตามเกณฑ์ของหลักสูตร โดยมีวิธีการรับนักศึกษาหลากหลาย ทั้ง
โดยการ   
ด าเนินการของมหาวิทยาลัย โดยผ่านโครงการพิเศษของคณะวิทยาศาสตร์  

2) มีการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของคณะ/ภาควิชา 
Roadshow เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร เป็นต้น 

3) หลักสูตรส่งอาจารย์เป็นกรรมการในการคัดเลือกนักศึกษา หรือจัดคณะกรรมการ
คัดเลือกของหลักสูตร ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะฯ  

4) มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การปฐมนิเทศ การ
ทดสอบและเรียนปรับพ้ืนฐานก่อนเปิดภาคการศึกษา และโครงการเตรียมความพร้อม
อ่ืนๆ ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยและคณะ 

5) มีการจัดปฐมนิเทศ เพ่ือแนะน าปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของมหาวิทยาลัย คณะ
และหลักสูตร ชี้แจงเกี่ยวกับหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร วิชาเรียน และกฎระเบียบ
ต่างๆ  

6) มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลให้ค าปรึกษานักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 - การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี 

1) มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา
ทางด้านวิชาการแก่นักศึกษา เช่นให้ค าแนะน าในการลงทะเบียน การวางแผนการเรียน 
ติดตามผลการเรียน แนะน าตักเตือนเมื่อมีผลการเรียนต่ าหรือพฤติกรรมไม่เหมาะสม 

2) มีอาจารย์ที่ปรึกษาในการท ากิจกรรมของนักศึกษา 
3) คณะจัดให้มีการพบปะระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา ในภาคการศึกษาแรกของ

ปีการศึกษา และภาควิชาสนับสนุนในภาคการศึกษาถัดไปอีก 1 ครั้ง เพ่ือให้ค าปรึกษา
ด้านการเรียน และการปรับตัว 

4) มีทุนการศึกษาจากแหล่งทุนภายในคณะฯ และนอกคณะฯ ทุนท างานแลกเปลี่ยน ทุน
ผู้ช่วยสอนให้แก่นักศึกษา 

 - การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
1) ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมท่ีก าหนดในระบบการท ากิจกรรมของมหาวิทยาลัย  
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2) สนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์  ส่งเสริมให้
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่คณะฯ หรือมหาวิทยาลัยจัด 

3) จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาตลอดหลักสูตร เพ่ือให้เสริมทักษะด้าน
ต่างๆ และ พร้อมในการออกไปประกอบอาชีพ   

4) มีการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก ท าให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและ
เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
1) มีการติดตามและรายงานผลการคงอยู่ของนักศึกษาทุกปีการศึกษา 
2) มีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรก่อนส าเร็จการศึกษา 
3) นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องเพ่ือขออุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผล

คะแนนและวิธีการประเมินผล 
4) จัดช่องทางรับค าร้องเพ่ือการขออุทธรณ์ของนักศึกษา  ได้แก่ กล่องรับความคิดเห็น 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยกิจการนักศึกษา 
5) จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษา 

 
4. อาจารย์  

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1) การรับอาจารย์ใหม่ คัดเลือกตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์

ใหม่ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพหรือ
สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี 

2) มีระบบการคัดเลือกและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยคัดสรรอาจารย์ให้มี
คุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ
สามารถปฏิบัติงานได้ตลอดระยะเวลาการด าเนินงานของหลักสูตร เสนอแต่งตั้งต่อ
คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการประจ าคณะฯ  และสภามหาวิทยาลัยฯ  

- ระบบการบริหารอาจารย์ 
1) มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ในการดูแล 

ควบคุม บริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
2) มีการคิดอัตราก าลัง และวางแผนการสรรหาอัตราก าลังเพ่ิมกรณีมีคนลาออกหรือเกษียณ 
3) มีระบบการแบ่งภาระงาน โดยก าหนดภาระงานให้เหมาะสมและตรงกับประสบการณ์ 

ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ 
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
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1) ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถและสร้าง
ความเข้มแข็งทางวิชาการ  

2) ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมการอบรม สัมมนา ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร 
3) ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนเข้าอบรมเกี่ยวกับนวัตกรรมการสอนใหม่ๆ 
4) ส่งเสริมให้อาจารย์ก้าวเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น และมีการก าหนดการขอ

ต าแหน่งทางวิชาการใน TOR 
 4.2 คุณภาพอาจารย์ 

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการติดตามและรายงานร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่ง
ทางวิชาการทุกปี 

2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการติดตามและรายงานผลการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
1) มีการรายงานอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ทุกปี 
2) มีการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารงานของหลักสูตรทุกปี 

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 มีระบบการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ทันสมัยและตอบสนองต่อความต้องการผู้ใช้บัณฑิต ดังนี้ 

1) มีการแต่งตั้ งกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่ประกอบด้วยอาจารย์ในหลักสูตร 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการและผู้ใช้บัณฑิต 

2) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร มีการทบทวนหลักสูตร มคอ.2 โครงสร้างรายวิชา และ
มาตรฐาน   การเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา เพ่ือปรับปรุงแก้ไข 

3) น าข้อมูลในการประเมินเกี่ยวกับหลักสูตร โดยคณาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้
บัณฑิต มาเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงหลักสูตร 

4) มีการส่งหลักสูตรปรับปรุงฉบับร่าง ให้ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ 
5) มีส่งหลักสูตรปรับปรุงที่ผ่านการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิให้กรรมการ

วิชาการ    และกรรมการประจ าคณะฯ คณะกรรมการวิชาการวิทยาเขต พิจารณา 
ตามล าดับ 

6) เสนอหลักสูตรที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ต่อสภาวิทยาเขต สภามหาวิทยาลัย ส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบ 
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7) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร โดยจัดท า SAR 
ทุกปีการศึกษา 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 - การก าหนดผู้สอน 

1) หลักสูตร มีก าหนดผู้สอนตามความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ผลงานวิจัย ประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับวิชานั้น และภาระงานของอาจารย์ 

2) อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหรืออาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดไว้ 

 - กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
1) ผู้ประสานงานรายวิชา วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้สอน ด าเนินการสอน 

ติดตาม    ประเมินผลรายวิชา จัดท าและส่ง มคอ.3-มคอ.6 ภายในเวลาที่ก าหนด 
2) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ก ากับ ติดตามและตรวจสอบการท า มคอ.3-มคอ.6 
3) ผู้ประสานงานรายวิชา ชี้แจงนักศึกษาเกี่ยวกับรายวิชา เกณฑ์การประเมิน และแนะน า

ผู้สอนในคาบแรกของรายวิชา 
4) มีระบบประเมินข้อสอบที่น าไปใช้สอบ 
5) มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่จะดูแล ให้ค าแนะน าด้านการเรียนและการท ากิจกรรมแก่

นักศึกษา 
6) ภาควิชา/คณะฯ มีระบบร้องเรียน อุทธรณ์ หากนักศึกษามีข้อสงสัยเกี่ยวกับคะแนน การ

ประเมินผล ตามช่องทางต่างๆ เช่น กรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา หน่วย
ทะเบียนฯ  

7) มีกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษา 
5.3 การประเมินผู้เรียน   

  มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติดังนี้ 
1) ผู้ประสานงานรายวิชาและผู้สอนจัดการประเมินผลการเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 

และ 4 การ   พิจารณาตัดเกรด ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสาขา 
2) มีการประเมินผลการเรียนรู้ในช่างปลายภาคเรียน 
3) มีการประเมินผู้สอนและประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา 
4) ผู้ประสานงานรายวิชาจัดท า มคอ.5 และ 6 ตามเวลาที่ก าหนด หลังสิ้นสุดการเรียนการ

สอน 
5) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างน้อย ร้อยละ 25 ของจ านวนรายวิชา

ที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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6.1 การบริหารงบประมาณ 
 คณะ/หลักสูตรจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อการ

เรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียน
การสอนในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

1)  หนังสือ/ต ารา 
2)  สื่อการเรียนรู้ 
3)  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
4)  ครุภัณฑ ์

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนรู้เพิ่มเติม 
1)  มีคณะกรรมการวางแผน จัดหา และติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 
2)  อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ และต ารา  ไปยังส านักทรัพยากรการ

เรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร เพ่ือพิจารณาในการจัดซื้อ 
3)  ภาควิชาจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์เพ่ือการเรียนการสอน  
4)  จัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้ 
1) ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
2) จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินและบริหารอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)  ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ SAR ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย 
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนินงานที่
รายงานใน SAR ปีที่แล้ว 

-     

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
     

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 - - -   
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 - - - -  

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือติดตามการด าเนินการตามกรอบของคณะกรรมการอุดมศึกษาต่อไป ทั้งนี้
เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
1.1.1 พิจารณาจากตัวผู้เรียน โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุก ๆ  หัวข้อ ว่ามีความเข้าใจ
หรือไม ่  โดยประเมินจาก 

- ประเมินจากการทดสอบย่อย 

- การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา  

- การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา  

- การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน  
1.1.2 เมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็สามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจ
หรือไม ่ 
1.1.3 หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลาง
ภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป  
1.1.4 หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1.2.1 ผู้เรียนประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคน เมื่อสิ้นสุดรายวิชา โดยใช้แบบประเมินการสอนตามที่

ก าหนด 
1.2.2 ผลการประเมิน (feedback) ส่งตรงต่ออาจารย์ เพ่ือปรับปรุงต่อไป 
1.2.3 รวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอนและวางแผนการ

พัฒนาให้สอดคล้องและ/ หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชา  
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียจากผลกระทบของหลักสูตร ได้แก่นักศึกษาชั้นปี

สุดท้าย บัณฑิตที่จบการศึกษา กรรมการบริหารหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก นายจ้าง 
ผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืนๆ 

1) การประเมินรายวิชาและหลักสูตรในภาพรวม โดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนจบการศึกษา โดย
แบบสอบถาม หรือการประชุมนักศึกษากับอาจารย์ในหลักสูตร 
2) การประเมินติดตามการปฏิบัติงานของนักศึกษาในสถานประกอบการ โดยอาจารย์นิเทศก์ และผู้แทน
ของสถานประกอบการว่าสามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ ยังอ่อนด้อยในด้านใด เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตร  
3) การประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร การบริการของคณะและมหาวิทยาลั ยของบัณฑิตที่จบ
การศึกษาแล้วในช่วงเวลาของการรับปริญญา 



  

72 

4) การประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต 
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้  ( Key 

Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7  
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

จากการรวบรวมข้อมูลการประเมินทั้งหมด จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม 
และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันที ซึ่ง
ก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุง
หลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระท าทุก  5  ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตอยู่เสมอ 
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ภาคผนวก 1 
ความหมายของเลขรหัสประจ ารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตรและหน่วยกิต 
เลขรหัสประจ ารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตร  ประกอบด้วยเลข 6 หลัก  เช่น 342-102  มีความหมายดังนี้ 
 เลขรหัส 3 ตัวแรก    หมายถึง รหัสภาควิชา /สาขาวิชา  
 เลขรหัส  ตัวที่ 4 หมายถึง ชั้นปี 
 เลขรหัส  ตัวที่ 5 หมายถึง กลุ่มวิชา 
 เลขรหัส  ตัวที่ 6 หมายถึง ล าดับวิชา 
 ความหมายของจ านวนหน่วยกิต 
 เช่น 3(3-0-6) 
 เลขตัวที่ 1 หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 
 เลขตัวที่ 2 หมายถึง จ านวนชั่วโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์ 
 เลขตัวที่ 3 หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
 เลขตัวที่ 4 หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 
 
 ค าอธิบายรายวิชา  

 

001-131   สุขภาวะกายและจิต 3(2-2-5) 
                Healthy Body and Mind 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : -  
 Prerequisite : - 

สุขภาวะแบบองค์รวม การดูแลสุขภาพกายและจิต การพัฒนาบุคลิกภาพการสร้างเสริมวุฒิภาวะทาง
อารมณ์และสุนทรียารมณ ์

Holistic health, physical and mental health care, development of personality, 
emotional quotient and aesthetics 
225-346       การจัดการการผลิตและการด าเนินงาน           3(3-0-6) 
         Production and Operations Management 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : -  
 Prerequisite : - 
 ระบบการด าเนินงาน ประกอบด้วย การจัดการการด าเนินงาน กลยุทธ์การด าเนินงาน การ
พยากรณ์  การเลือกท าเลที่ตั้ง  การวางผังโรงงาน การศึกษาการ ท างาน การบริหารโครงการ การวางแผน
ก าลังผลิต การวางแผนรวม การวางแผนความต้องการวัสดุ การจัดการพัสดุคงคลัง การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
การบริหารระบบ คุณภาพ และการควบคุมคุณภาพ         
 Operations system; operations management; operations strategy; forecasting; 
location selection; facility layout; work study; project management; capacity planning; 



  

74 

aggregate planning; material requirements planning; inventory management; supply chain 
management; quality management and quality control         
315-101   กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1  1(0-0-3) 
 Co-Curricular Activities I 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : -  
 Prerequisite : - 
 การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้ เน้นประโยชน์สังคมและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่
หนึ่ง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกสาธารณะการท างานเป็นทีม ทั้งในสาขาวิชาและหรือระหว่างสาขาวิชา 
ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 Activities integrating body of knowledge emphasizing those activities for the benefits 
of society and mankind as first priority, cultivating morals, ethics and public mind; teamworking 
within and/or across disciplines under the supervision of advisors 
315-103 ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา 2(2-0-4) 
 Introduction to Intellectual Property 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : -  
 Prerequisite : - 
 ความหมาย ความส าคัญ และประวัติความเป็นมาของทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทของทรัพย์สิน
ทางปัญญา หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศและต่างประเทศ การสืบค้น การร่าง
สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายทางการค้า ความลับทางการค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พันธุ์พืช กระบวนการสร้างสรรค์ 
คุ้มครอง และใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา บทบาทของทรัพย์สินทางปัญญาต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและ
อุตสาหกรรม และการน าเสนอโครงการ 
 Definition, importance and history of intellectual property; type of intellectual 
property; organizations responsible for intellectual property in the country and overseas; patent 
searching, drafting and filing; copyright; trademark; trade secret; geographical indication; plant 
varieties; creation, protection and utilization of intellectual property; role for intellectual property 
in economics, socio and industrial developments; mini project 
315-201 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม 3(3-0-6) 
           Science, Technology and Society 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : -  
 Prerequisite : - 
 ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ระบบนิเวศและ
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและสังคม การใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีต่อการพัฒนาสังคม การป้องกันแก้ไขปัญหาสังคมที่เกิดจากผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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 Progress in science and technology, social dynamics, ecosystems and  environment, 
impacts of science and technology on health, environment and society, science and technology in 
social development, preventing and solving social problems arisen from science and technology 
impact 
319-505  เทคโนโลยีชีวภาพของไบโอพอลิเมอร์ 3(3-0-6) 
  Biotechnology of Biopolymer 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : -  
 Prerequisite : - 
 ไบโอพอลิเมอร์ชนิดต่างๆ การสังเคราะห์ทางชีวภาพและวิถีการสังเคราะห์ทางชีวภาพของไบโอพอ
ลิเมอร์ ลักษณะเฉพาะต่างๆ ของไบโอพอลิเมอร์ การศึกษาลักษณะเฉพาะต่างๆ ของไบโอพอลิเมอร์และการน าไบโอ
พอลิเมอร์ไปประยกุตใ์ช้ 
 Various types of bio-polymers, biological synthesis and biophysical pathways of 
various bio-polymers, characteristics Of bio-polymers, study of specific bio-polymers and 
bioprocessing for commercial use.  
322-100 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Mathematics in Everyday Life 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : -  
 Prerequisite : - 
 การอ้างเหตุผลและการให้เหตุผลและการใช้เหตุผล สมการและอสมการ ฟังก์ชันและกราฟ  
คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์และการประยุกต์  ปริพันธ์และการประยุกต์
 Argument and reasoning, equations and inequalities, functions and graphs; 
introduction to financial mathematics; limits and continuity, derivatives and their applications, 
integrals and their applications 
322-101   แคลคูลัส 1   3(3-0-6) 
 calculus I 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : -  
 Prerequisite : - 
 ฟังก์ชันและกราฟ ระบบพิกัดเชิงขั้ว ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์และการประยุกต์ ปริพันธ์และ
การประยุกต์  
 Functions and graphs; polar coordinate system; limits and continuity; derivatives and 
applications; integrals and applications 
322-104   คณิตศาสตร์ทั่วไป 2 3(3-0-6) 
 General Mathematics II 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 322-101 หรือ 322-103 
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 Prerequisite : 322-101 or 322-103 
 ฟังก์ชันหลายตัวแปร  อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปรและการประยุกต์  สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
อย่างง่าย สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นอันดับที่สอง อนุกรมอนันต์ 
 Functions of several variables and applications; derivatives of functions of several 
variables and applications; elementary ordinary differential equations; linear ordinary differential 
equations of second order; Infinite series 
324-101   เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6) 
                General Chemistry I 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : -  
 Prerequisite : - 
 บทน า  ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม ระบบพีริออดิก พันธะเคมี ของแข็งและของแข็งอ
สัณฐาน แก๊ส อุณหพลศาสตร์ สารละลายและสมบัติของสารละลาย  ของเหลวและคอลลอยด์   Introduction, 
stoichiometry, atomic structure, chemical periodicity, chemical bonding, solids and amorphous 
solids, gases, thermodynamics, solutions and their properties, liquids and colloids 
324-102   เคมีทั่วไป 2 3(3-0-6) 
 General Chemistry II 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-101   
 Prerequisite : - 
 จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี นิยามกรด-เบส สมดุลกรด-เบสในน้ า สมดุลการละลายและการเกิด
สารเชิงซ้อน ธาตุแทรนซิชัน เคมีไฟฟ้า เคมีอินทรีย์ 
 Chemical kinetics; chemical equilibria; acid-base concept; aqueous acid-base 
equilibria; solubility and complexation equilibria; transition elements; electrochemistry; organic 
chemistry 
324-233 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Introductory Organic Chemistry 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : -  
 Prerequisite : - 
 การจ าแนกประเภท การเรียกชื่อ การเตรียม สมบัติทั่วไป สเตอริโอเคมี ปฏิกิริยาของสารประกอบ
แอลิฟาติก แอลิไซคลิก แอโรแมติก และพอลินิวเคลียร์แอโรมาติกไฮโดรคาร์บอน แอลคิลแฮไลด์ แอลกอฮอล์ ฟีนอล 
อีเธอร์ กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ แอลดีไฮด์ คีโทน เอมีน สารประกอบเฮเทอโรไซคลิก พอลิเมอร์ และเคมีของ
ชีวโมเลกุล ได้แก่ ลิพิด คาร์โบไฮเดรต และโปรตีน Classification, nomenclature, 
preparation, general properties, stereochemistry, reactions of aliphatic, alicyclic, aromatic and 
polynuclear aromatic hydrocarbons, alkyl halides, alcohols, phenols, ethers, carboxylic acids and 
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derivatives, aldehydes, ketones, amines, heterocyclic compounds, polymers and chemistry of 
biomolecules, lipids, carbohydrates and proteins 
324-247  หลักเคมีวิเคราะห์ 3(3-0-6) 
 Principles of Analytical Chemistry 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-102 หรือ 324-104 หรือ 324-107 หรือเรียนควบคู่กัน 
Prerequisite : 324-102 or 324-104 or 324-107 or Cocurrent  
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเคมีวิเคราะห์  สมดุลเคมีของปฏิกิริยากรด-เบส การตกตะกอน การ

เกิดสารเชิงซ้อนและปฏิกิริยารีดอกซ์ในสารละลายที่มีน้ าเป็นตัวท าละลาย  การไทเทรตและการน าไป
ประยุกต์ใช้  การแยกสาร  การวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยใช้ เครื่องมือพ้ืนฐาน 

Fundamentals of analytical chemistry; acid-base, precipitation, complex-
formation and redox equilibria in aqueous solution; titrations and their applications; separation 
methods; basic instrumental methods for quantitative analysis  
325-101   ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0) 
 General Chemistry Laboratory I 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-101 หรือเรียนควบคู่กัน 
 Prerequisite : 324-101 or Cocurrent 
 เลขนัยส าคัญและการเลือกใช้เครื่องแก้ว การวิเคราะห์สารโดยวิธีโครมาโทกราฟี -กระดาษ 
การวิเคราะห์แคตไอออนและแอนไอออนเชิงคุณภาพกึ่งจุลภาค โครงผลึกโลหะและสารประกอบไอออนิก การ
ลดลงของจุดเยือกแข็ง เทอร์โมเคมี   
 Significant figures and glassware selections, identification of compounds by 
paper chromatography, semimicro qualitative analysis of cations and anions, crystal structures 
of metals and ionic compounds, freezing point depression, thermochemistry 
325-102   ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1(0-3-0) 
 General Chemistry Laboratory II 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-102 หรือเรียนควบคู่กัน 
 Prerequisite : 324-102 or Cocurrent 
 การวิเคราะห์โดยปริมาตร การไทเทรตแบบรีดอกซ์ การหาปริมาณวิตามินซี จลนพลศาสตร์
เคมี สมดุลเคมี การวัดค่าพีเอชของสารละลายกรด-เบส บัฟเฟอร์และสารละลายที่ได้จากปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส 
การสังเคราะห์และวิเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อน เคมีไฟฟ้า การทดสอบหมู่ฟังก์ชันของสารอินทรีย์ 
 Volumetric analysis, redox titration, determination of ascorbic acid, chemical 
kinetics, chemical equilibrium, pH measurement of acid-base solution, buffers and solutions 
from hydrolysis reactions, synthesis and analysis of coordination compounds, 
electrochemistry, identification of the functional groups of organic compounds 
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325-233 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น 1(0-3-0) 
 Introductory Organic Chemistry Laboratory 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : -  
 Prerequisite : - 
 เทคนิคปฏิบัติการทั่วไป: การตกผลึก การกลั่น การสกัด โครมาโทกราฟี การทดสอบการละลายและ
หมู่ฟังก์ชัน เคมีของคาร์โบไฮเดรต 
 General laboratory techniques: crystallization, distillation, extraction and 
chromatography, solubility and functional group tests, chemistry of carbohydrates 
325-243 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน 1(0-3-0) 
 Basic Analytical Chemistry Laboratory 

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-243 หรือ 324-247 หรือเรียนควบคู่กัน 
 Prerequisite : 324-243 or 324-247 or Cocurrent 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการวัดปริมาตรและมวล เทคนิคในการแยกสาร วิธีการใช้เครื่องมือต่างๆ 
เพ่ือการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
 A laboratory course dealing with techniques of volume and mass measurement, 
separation techniques, instrumental methods for quantitative analysis 
326-202   จุลชีววิทยาทั่วไป    3(3-0-6) 
 General Microbiology 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : -  
 Prerequisite : - 
 ประวัติของจุลชีววิทยา รูปร่างลักษณะทั่วไปของจุลินทรีย์ทั้งที่เป็นโปรคาริโอติคเซลล์ และยูคาริ
โอติกเซลล์  การเจริญพันธุ์และการเติบโตของจุลินทรีย์ การจ าแนกจุลินทรีย์ออกเป็นหมวดหมู่ เมแทบอลิซึม พันธุ
ศาสตร์  ไวรัส วิธีทางจุลชีววิทยา การควบคุมจุลินทรีย์ ยาปฏิชีวนะและการดื้อยา   จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม จุล
ชีววิทยาทางอาหาร จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม ภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อเชื้อโรค โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย 
 History of microbiology, prokaryotic microorganism, eukaryotic microorganism, 
morphology of Prokaryote and Eukaryote,  cultivation Reproduction and growth of bacteria,  
classification of bacteria, microbial metabolism,  microbial genetics, virus,  methods in microbiology, 
control of microorganisms, antibiotics and drug resistance, environmental microbiology, food 
Microbiology, industrial Microbiology, immunology, immunity and Infection, bacteria and diseases 
326-211 วิธีทางจุลชีววิทยา 2(1-3-2) 
 Methods in Microbiology 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของ หลักสูตร 
 Prerequisite : 326-202 and 327-202 or Consent of the program 
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 การใช้เครื่องมือพ้ืนฐานในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา  วิธีการทางจุลชีววิทยา การเก็บรักษา 
จุลินทรีย์ อาหารเลี้ยงเชื้อ การใช้สารรังสี การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสัตว์ และการจัดการสัตว์ทดลอง 
 Methods of using and maintenance basic equipments in microbiological laboratory, 
microbiological methods, storage of microorganisms, culture media, radioactive compounds, tissue 
culture and animal handling 
326-321 จุลชีววิทยาทางอาหาร  3(2-3-4) 
 Food Microbiology 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของ หลักสูตร 
 Prerequisite : 326-202 and 327-202 or Consent of the program 
 จุลินทรีย์ที่มีความส าคัญด้านอาหาร  การเน่าเสียของอาหาร การควบคุมจุลินทรีย์ในอาหาร  การใช้
ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอาหาร  จุลินทรีย์ก่อโรคที่มีอาหารเป็นสื่อ  ความปลอดภัยของอาหาร วิธีการตรวจหา
จุลินทรีย์ในอาหารแบบมาตรฐานและแบบเร็ว 
 Microorganisms involved in food, food spoilage, control of microorganisms in food, 
applications of food microbes, food-borne pathogen, food safety, rapid and standard methods for 
microbial detection in food  
326-342 อนุกรมวิธานแบคทีเรียสมัยใหม่ 2(1-3-2) 
 Modern Bacterial Taxonomy 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของ หลักสูตร 
 Prerequisite : 326-202 and 327-202 or Consent of the program 
 ระบบการจัดหมวดหมู่ของแบคทีเรียสมัยใหม่ที่เรียกว่าโพลีเฟสิกเท็กโซโนมี ซึ่งใช้ข้อมูลที่ได้จากนิ
วเมอริคอล แท็กโซโนมี คีโมแท็กโซโนมี โมเลคิวลาร์ซิสตีมาดิกส์ และ/หรือลายพิมพ์เอกลักษณ์ของทั้งเซลล์ 
 Modern bacterial classification namely polyphasic taxonomy based on data available 
from numerical taxonomy, chemotaxonomy, molecular systematic and/or whole cell fingerprinting 
326-423 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม 3(2-3-4) 
 Industrial Microbiology           
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของ หลักสูตร 
 Prerequisite : 326-202 and 327-202 or Consent of the program 
 การน าจุลินทรีย์ไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ระดับอุตสาหกรรม ซับสเตรทที่ใช้เป็นอาหารส าหรับ
จุลินทรีย์ การแยก การคัดเลือก การเก็บรักษาและการพัฒนาสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่มีความส าคัญ ถังหมัก อุปกรณ์และ
การท างาน กระบวนการหมักแบบกะ แบบต่อเนื่องและการควบคุม จลนพลศาสตร์ของการเจริญและการผลิตเม
แทบอไลต์ การเก็บเกี่ยวผลผลิตและการท าให้บริสุทธิ์ ตัวอย่างการผลิตผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ในระดับอุตสาหกรรม 
เช่น วิตามิน สารปฏิชีวนะ กรดอินทรีย์ กรดอะมิโน เซลล์จุลินทรีย์ และผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่ใหม่และน่าสนใจ 
 Application of microorganisms in the production of industrial products, substrate 
used as microbiological media, isolation, screening, long term preservation and strain development, 
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fermenter, instruments and their operation, fermentation process and control in batch and 
continuous culture, microbial growth kinetics and their metabolites production, products recovery 
and purification, industrial products from microorganisms such as vitamins, antibiotics, organic acids, 
amino acids, biomass and other microbial products of industrial interest 
326-434 จุลชีววิทยาอาหารหมัก 3(2-3-4) 
 Microbiology of Fermented Food 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 326-202 และ 327-202 หรือโดยความเห็นชอบของ หลักสูตร 
 Prerequisite : 326-202 and 327-202 or Consent of the program 
 จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารหมักประเภทต่างๆ และบทบาทของจุลินทรีย์ในกระบวนการหมัก
อาหาร  การพัฒนากล้าเชื้อจุลินทรีย์เพื่อใช้ในการหมัก การหมักโดยเชื้อจุลินทรีย์จากธรรมชาติ  การหมักโดยการเติม
เชื้อบริสุทธิ์และเชื้อผสม กรรมวิธีการผลิตอาหารหมักในระดับห้องปฏิบัติการ กรรมวิธีการผลิตอาหารหมักในระดับ
อุตสาหกรรมโดยการศึกษาดูงานนอกสถานที่   
 Microorganisms involving in fermented foods and their roles in food  fermentation, 
developing of inoculum quality for using in fermented foods,   natural fermentation, addition of 
pure/mixed culture fermentation, food fermentation process in laboratory scale, food fermentation 
process in industry scale by study visits 
327-202  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป  1(0-3-0) 
 General Microbiology Laboratory 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : -  
 Prerequisite : - 
 ศึกษาเก่ียวกับการใช้กล้องจุลทรรศน์ เทคนิคต่างๆที่จ าเป็นทางจุลชีววิทยา  โครงสร้างและสัณฐาน
วิทยาของจุลินทรีย์แต่ละชนิด เมแทบอลิซึม การเติบโตของ จุลินทรีย์ การควบคุมปริมาณโดยวิธีทางเคมีและฟิสิกส์ 
การแยกและบ่งชี้ชนิดของแบคทีเรีย และการตรวจหาจุลินทรีย์ในดิน น้ า นม และ อาหาร  วิทยาอิมมูน เช่นการ
ทดสอบปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนกับแอนติบอดี 
 Microscopy and staining, microbiological techniques, microbial structure and 
morphology, microbial metabolism, microbial growth, microbial control, chemical and physical 
methods, isolation and identification of bacteria, environmental microbiology, food microbiology, 
immunology 
328-302   ชีวเคมีพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Basic Biochemistry 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : -  
 Prerequisite : - 
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 โครงสร้างและหน้าที่ทางชีวภาพของโมเลกุล  หลักการเบื้องต้นของไบโอเอนเนอร์เจติก  ปฏิกิริยาที่
เกี่ยวข้องกับเอนไซม์  กระบวนการเมแทบอลิซึมที่ส าคัญในสัตว์  พืชและจุลชีพ  รวมทั้งการสังเคราะห์แสง
ความส าคัญของวิตามิน เกลือแร่ และฮอร์โมน 
 Study of biochemical molecules, their structures and functions. The basic  concepts 
of bioenergetics and enzymatic reactions.The main pathways of intermediary metabolism in 
animals, plants and microorganisms. Some time will be devoted to topics in photosynthesis, 
nutrition and hormones 
328-331 ปฏิบัติการชีวเคมี  1 1(0-3-0) 
 Biochemistry Laboratory I 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : -  
 Prerequisite : - 
 การแยกและลักษณะของสารประกอบชีวภาพ  การเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์  และการควบคุมการ
สร้างและการท างานของเอนไซม์ 
 Practical work on the isolation and characterization of biological compounds, 
enzymatic catalysis, control of the synthesis and action of enzymes  
330-101   หลักชีววิทยา  1              3(3-0-6) 
                Principles of Biology I   
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : -  
 Prerequisite : - 
 ชีววิทยาของสิ่งมีชีวิตในภาพรวมโดยศึกษาองค์ประกอบทางเคมี ความสัมพันธ์ของพลังงานกับชีวิต 
โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ การแบ่งเซลล์ การถ่ายทอดและการควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการ 
นิเวศวิทยา และพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต 
 A study of general concepts of  biology, chemical basis of life including structures 
and functions of cells, energy and life, cell reproduction and genetics, evolution, ecology and 
animal behavior  
330-102   หลักชีววิทยา  2                          3(3-0-6) 
                Principles of Biology II        
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 330-101 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Prerequisite : 330-101 or Consent of the program              
 ก าเนิดและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต  การจัดหมวดหมู่ตามหลักอนุกรมวิธานโครงสร้างและ
หน้าที่ของเนื้อเยื่อ การเจริญของสิ่งมีชีวิต กระบวนการและกิจกรรมในพืชชั้นสูง และโครงสร้างและการท างานของ
ระบบอวัยวะต่างๆ ของสัตว์  
 Origin and diversity of life, plant forms and functions, animal development, animal 
structures and functions including nutrition, gas exchange, circulation, immune system, controlling 
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of the internal environment, reproductive system, hormones and chemical coordination, nervous 
system, sense organs and effectors 
330-200 สัณฐานวิทยาของพืชและสาหร่าย 4(3-3-6) 
                 Morphology of Plants and Algae 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 330-102 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Prerequisite : 330-102 or Consent of the program              
 สาหร่าย ไบรโอไฟต์ และเทรคีโอไฟต์ ในแง่ท่ีเกี่ยวกับลักษณะสัณฐานวิทยา ลักษณะนิสัย ถิ่นอาศัย 
ขั้นตอนการเจริญและพัฒนาของส่วนที่ไม่ท าหน้าที่สืบพันธุ์ และส่วนที่ท าหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์ วงจรชีวิต 
ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการและการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืช 
 Algae, bryophytes and tracheophytes with regard to their morphology, habits, 
habitats,  ontogeny of vegetative and reproductive structures; life cycle; phylogeny and classification 
of the plant kingdom 
330-230   อนุกรมวิธานของพืช 3(2-3-4) 
                 Plant Taxonomy  

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 330-102 หรือ 330-200 หรอืโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
 Prerequisite : 330-102 or 330-200 or Consent of the program              
 หลักเกณฑ์และระบบในการจัดหมวดหมู่พืช  วิธีการตรวจสอบชื่อวิทยาศาสตร์ หลักเกณฑ์การตั้งชื่อ
และประวัติวิวัฒนาการของพืช   ตัวอย่างวงศ์พืชที่ส าคัญ ๆ  เน้นพืชดอก  ศึกษานอกสถานที่ Introduction to the 
principle of plant taxonomy including classification, principle and practice in identification and also 
the rules and principles of nomenclature but emphasizing to use appropriate terminology to identify 
flowering  plants by means of key in laboratory, as well as understanding the historical procedures 
in developing classification and evolution including the example of some important families of Thai 
flora together with studying in the fields   
330-360   พันธุศาสตร์                                  3(3-0-6) 
 Genetics  

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 330-101 
Prerequisite : 330-101 
ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิตตั้งแต่ระดับโมเลกุล  ระดับตัวตน  จนถึงระดับ

ประชากร การน าความรู้พันธุศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในสิ่งมีชีวิต ปัญหาเกี่ยวกับพันธุกรรมในมนุษย์  กระบวนการ
วิวัฒนาการในสิ่งมีชีวิตและการปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ 

Fundamentals of genetics at molecular, organismal and population levels. 
Applications to growth, development, evolution of plants, animals and human problems are 
discussed 
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330-411 กายวิภาคศาสตร์ของพืช                         3(2-3-4) 
 Plant Anatomy          

ร า ย วิ ช า บั ง คั บ เ รี ย น ก่ อ น  : 330-200 ห รื อ โ ด ย ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ ข อ ง ห ลั ก สู ต ร                
Prerequisite : 330-200 or Consent of the program 
โครงสร้างและการเจริญเติบโตของพืช การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างของเซลล์และเนื้อเยื่อ 

ระบบเนื้อเยื่อพืช การจัดเรียงตัวของเนื้อเยื่อในราก ล าต้น และใบ 
Plant structure and development, differentiation of cell and tissue structure, tissue 

and tissue system, organization of the root, stem and leaf; organization of tissue systems of root, 
stem and leaf 
331-101   ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1(0-3-0) 
 Principles of Biology Laboratory I 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 330-101 หรือเรียนควบคู่กัน 
 Prerequisite : 330-101 or Cocurrent 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์ พลังงานกับชีวิต โครงสร้างและชีววิทยาของเซลล์ ธรรมชาติ
และหน้าที่ของจีน การแบ่งเซลล์ การถ่ายทอดพันธุกรรม ระบบนิเวศของแหล่งน้ าจืด และพฤติกรรมของสัตว์  
 A practical course on use and maintenance of  microscopes, energy and life, 
structures and biological aspect of cells, cell division and genetics, freshwater ecology, and animal 
behavior  
331-102   ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 1(0-3-0) 
 Principles of Biology Laboratory II 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 330-102 หรือเรียนควบคู่กัน 
 Prerequisite : 330-102 or Cocurrent 
 ปฏิบัติการเก่ียวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ตั้งแต ่มอเนอรา โปรติสตา เห็ดรา และอาณาจักร
พืช เนื้อเยื่อ การล าเลียงและฮอร์โมนพืช อาณาจักรสัตว์ การเจริญของสัตว์ และกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของ
ระบบอวัยวะของร่างกายบางระบบ  
 A practical course comprising biodiversity from monera to animal kingdom,  plant 
tissues, transportation and hormones, animal development, some anatomy and physiology of organ 
systems in animals 
331-360  ปฏิบัติการพันธุศาสตร์                     1(0-3-0) 
 Genetics Laboratory 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 330-360 หรือเรียนควบคู่กัน 
 Prerequisite : 330-360 or Cocurrent 
 การทดลองเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะในสิ่งมีชีวิตโดยใช้แบคทีเรีย รา  แมลง และพืช   และการ
ใช้ความรู้ทางสถิติในการวิเคราะห์และประเมินผลการทดลองทางพันธุศาสตร์ 
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 A practical study of inheritances, principally with bacteria, fungi, insects and plants.  
Statistical inheritance is included for evaluating the genetic experiments   
332-101   ฟิสิกส์พื้นฐาน  1 3(3-0-6) 
 Fundamental Physics I 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : -  
 Prerequisite : - 
 ปริมาณทางฟิสิกส์และหน่วย  เวกเตอร์  แรงและการเคลื่อนที่ งาน พลังงานและโมเมนตัม ระบบ
อนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบแบบมีคาบ การเคลื่อนที่แบบต่างๆของคลื่น อันตรกิริยาโน้ม
ถ่วง กลศาสตร์ของไหล  ความร้อนและอุณหพลศาสตร์  
 Physical quantities and units, vectors, forces and motions, work, energy, and 
momentum, system of particles,  motion of rigid bodies, oscillatory motion,  wave motions, 
gravitational interaction, fluid mechanics, heat and thermodynamics   
332-111   ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน  1 1(0-2-1) 
 Fundamental Physics  Laboratory I 

รายวิชาบังคับเรียนควบกัน : 332-101 
Cocurrent : 332-101 

 การใช้เวอร์เนียคาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์ การวัดและความผิดพลาด  กราฟและสมการเชิงเส้น 
การเคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์ สมดุลแรง การชน สปริงและการสั่น โมเมนต์ความเฉื่อย 
สมดุลสถิตของวัตถุแข็งเกร็ง   
 Vernier  caliper and micrometer, measurement and errors, graph and linear equation, 
circular motion, projectile motion, force equilibrium, collision, spring and oscillation, moment of 
inertia, static equilibrium of  rigid bodies  
336-212   ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) 
 Drugs and Health Products in Daily Life 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : -  
 Prerequisite : - 
 ความหมายของยา หลักการใช้ยา รูปแบบยาเตรียม วิธีการบริหารยา การออกฤทธิ์ของยา อันตร
กิริยาต่อกันของยา ปัญหาจากการใช้ยา ยาที่ใช้เมื่อเป็นหวัด ยาต้านจุลชีพ ยาต้านการอักเสบ ยาสงบประสาทและยา
นอนหลับ ยาที่ใช้ในระบบทางเดินอาหาร ยาที่ใช้กับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ยาคุมก าเนิด ยารักษาโรคอ้วน ยา
ส าหรับโรคผิวหนัง สมุนไพรไทย วัคซีน วิตามิน เกลือแร่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร   เครื่องส าอาง และการใช้ยาผิดแผน 
 The definition of drug, principles of drug therapy, dosage forms, drug administrations, 
drug actions, drug interactions, problems of drug abuse, drugs used in common cold, antimicrobials, 
anti-inflammatory drug, sedative-hypnotics, drugs used in gastrointestinal tract, drugs used in 
sexually transmitted diseases, contraceptives and contraception, antiobesity drugs, drugs for skin 
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diseases, thai medicinal plants, vaccines, vitamins, minerals, food supplements, cosmetics and drug 
abuse 
336-213  สารพิษในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) 
                Toxic  Substances  in  Daily  Life 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : -  
 Prerequisite : - 
 หลักการพ้ืนฐานทางพิษวิทยา ความหมายและการจ าแนกกลุ่มของสารพิษ ชนิดของสารพิษที่พบ
บ่อยในชีวิตประจ าวัน โดยศึกษาสารพิษแต่ละชนิดในแง่แหล่งก าเนิด การปนเปื้อนและความเป็นพิษต่อร่างกาย การ
ป้องกันและหลักการรักษาเบื้องต้นทั้งในกรณีเฉียบพลันและเรื้อรัง 
 Basic principle of toxicology, definition and classification of toxic substances, 
common toxic substances in daily life, emphazing on sources, contamination and toxicities on 
human body, primary prevention and treatment of acute and chronic toxicities  
345-101 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์  3(2-2-5) 
 Computers and Applications 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : -  
 Prerequisite : - 
 ความเป็นมาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ประเภทของระบบคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของระบบ
คอมพิวเตอร์และหลักการท างานทั่วไป อุปกรณ์และสื่อบันทึกข้อมูล การแทนข้อมูล ระบบสารสนเทศ การ
ติดต่อสื่อสารและระบบเครือข่าย จริยธรรมและความปลอดภัยในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ไมโครคอมพิวเตอร์กับการ
ใช้งานในปัจจุบัน ศึกษาการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับประยุกต์ใช้งานที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาของนักศึกษา     
 Historical development of computer technology, computer system types, computer 
organization and functions, secondary storage devices and media, data representation, information 
systems, communications and networks, computer security and ethics, current microcomputer 
usages, studies of application development programs that are relevant to students major 
347-100   สถิติในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
 Statistics in Daily Life 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : -  
 Prerequisite : - 
 เปิดโลกสถิติ  ข้อมูลและระดับการวัด  ความผันแปร การท าข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ การพินิจ
พิเคราะห์ข้อมูล ความน่าจะเป็น โลกการแจกแจงปรกติ การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐานของค่าเฉลี่ย การ
วิเคราะห์ข้อมูลแยกประเภท กรณีศึกษาการน าสถิติไปใช้ในชีวิตประจ าวัน การใช้โปรมแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
 Speaking of statistics, turning data into information; exploratory data analysis; basic 
concepts of probability; Normal distribution world; confidence interval and significance test of the 
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population mean(s); confidence of measurement, turning data to information by using tables, graphs 
and numbers, variation; confidence intervals, statistical significance, applications 
347-201 สถิติพื้นฐาน 3(2-2-5) 
 Basic Statistics 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : -  
 Prerequisite : - 
 ขอบข่ายของสถิติ การจ าแนกข้อมูล การสรุปข้อมูลในเชิงตัวเลขและกราฟ ความน่าจะเป็น การ
แจกแจงปรกติ การแจกแจงของค่าเฉลี่ยตัวอย่าง การประมาณค่าและทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว การประมาณค่าและทดสอบสมมติฐานส าหรับสัดส่วน การวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกประเภท 
การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเดียว การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ Scope of statistics, data 
classification, numerical summaries and graphs, probabillty, random varlable and probabillity 
distributions, normal distribution, distribution of sample means, estimation and hypothesis testing 
for means, one-way analysis of variance, estimation and hypothesis testing for proportion, 
categorical data analysis, simple linear regression and correlation analysis, use of statistical software
  
348-201 พันธุศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีชีวภาพ 2(2-0-4) 
 Genectics for Biotechnology 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : -  
 Prerequisite : - 
 พันธุศาสตร์ตามหลักเมนเดล  การถ่ายทอดทางพันธุกรรม การท าแผนที่โครโมโซม ความสัมพันธ์
ระหว่างยีน ยีนและการผ่าเหล่าของโครโมโซม กระบวนการรีคอมบิเนชั่น การแสดงออกของยีน หน่วยพันธุกรรมที่
เคลื่อนที่ จีโนมที่อยู่นอกนิวเคลียส การศึกษาโมเลกุลที่นอกเหนือไปจากพ้ืนฐานส าหรับการถ่ายทอดทางพันธุกรรม 
การใช้พันธุศาสตร์ประชากรและพันธุศาสตร์ปริมาณ ในเทคโนโลยีชีวภาพ 
 Mendelian genetics, chromosomal inheritance, chromosome mapping, linkage, gene 
and chromosomal mutations, recombination, gene expression, transposable elements, extranuclear 
genome, epigenetics, uses of population genetics and quantitative genetics in biotechnology 
348-202 เทคโนโลยีของยีน 2(2-0-4) 
 Gene Technology 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : -  
 Prerequisite : - 
 ความรู้พ้ืนฐานทางกายภาพและเคมีของกรดนิวคลีอิค บทบาทของกรดนิวคลีอิคประเภทต่างๆว่ามี
ความส าคัญในการเป็นแหล่งเก็บถ่ายทอดและแสดงออกของข้อมูลพันธุกรรมของเซลล์  ความรู้ พ้ืนฐานของ
กระบวนการแสดงออกของยีน วิธีการและการประยุกต์ใช้งานทางด้านดีเอ็นเอ การอ่านล าดับนิวคลีโอไทด์ การท า
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แผนที่ยีน ปฏิกิริยาลูกโซ่ เทคนิคไฮบริไดเซซั่น และเทคนิคในการตรวจสอบการแสดงออกของยีน ความรู้ เบื้องต้น
เกี่ยวกับ จีโนมิก โปรติโอมิก ทรานสคริปโตมิกและเมตาโบโลมิก 
 Basic knowledge in physical and chemical of nucleic acid, types of nucleic acid as 
genetic information, basic molecular processes of gene expression, methodology and applications 
of chemical DNA synthesis, DNA sequencing technology, gene mapping, polymerase chain reaction, 
hybridization, real-time PCR, basic knowledge in genomics, proteomics, transcriptomics and 
metabolomics 
348-301 เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ 3(3-0-6) 
 Microbial Biotechnology 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : -  
 Prerequisite : - 
 หลักการและความหมายของเทคโนโลยีชีวภาพ การแยกและคัดเลือกจุลินทรีย์ การ เก็บรักษาและ
การปรับปรุงสายพันธุ์จุลินทรีย์ ความรู้พ้ืนฐานของชีวโมเลกุลและชีวพลังงาน ระบบและกระบวนการหมัก เอนไซม์
ของจุลินทรีย์ หลักการพ้ืนฐานของเทคโนโลยีดีเอนเอลูกผสม การน าเทคโนโลยีชีวสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ใน
งานวิจัยทางจุลชีววิทยาและสิทธิบัตรกับเทคโนโลยีชีวภาพ 
 Definition and principle of biotechnology, isolation and screening of microbial strain, 
cultural  maintenance, strain and product improvement, basic knowledge of biomolecules and 
bioenergy, fermentation process, fermentation system, microbial enzymes, principle of recombinant 
DNA technology, applications of bioinformatics for microbiological researches, and patents in 
biotechnology 
348-302 หลักเทคโนโลยีชีวภาพ  3(3-0-6) 
 Principles of Biotechnology 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : -  
 Prerequisite : - 
 หลักพ้ืนฐานของเซลล์สัตว์ การเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ เพ่ือใช้ในการทดลองและ      อุตสาหกรรม 
พันธุวิศวกรรมของเซลล์สัตว์และพืช การใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือปรับปรุงพันธุ์สัตว์และพืชเพ่ือการ
อุตสาหกรรม การผลิตและประยุกต์ใช้โปรตีนและเปปไทด์ทางการแพทย์ ทางการเกษตร และอุตสาหกรรม การผลิต
พลังงานทดแทน กระบวนการหมักระดับอุตสาหกรรม กระบวนการหลังการผลิต ผลของเทคโนโลยีชีวภาพต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม 
 Principle of animal cell, animal cell culture in laboratory and industrial scale , genetic 
engineering of animal and plant cell, biotechnology in genetic modification of animal and plant for 
industry, production of protein and peptides for medical, agricultural and industrial application, 
production of renewable energy, fermentation for industrial scale, post-production process or 
treatment and impacts of biotechnology to community and envirnement   
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348-303 วิศวกรรมชีวเคมีส าหรับเทคโนโลยีชีวภาพ           2(2-0-4) 
 Biochemical Engineering for Biotechnology 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : -  
 Prerequisite : - 

หลักการอนุรักษ์มวลและพลังงานในวิศวกรรมกระบวนการ การถ่ายโอนมวลสารและความ
ร้อนในกระบวนการทางชีวภาพ การประยุกต์หลักการอนุรักษ์ในกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

Principle of conservation of mass and energy in process engineering, mass and 
heat transfer in bioprocess, application of conversation principle in biotechnology process 
348-304 เทคโนโลยีชีวภาพเชิงวิเคราะห์  3(3-0-6) 
 Analytical Biotechnology 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : -  
 Prerequisite : - 
 คณิตศาสตร์ส าหรับชีววิทยาโมเลกุลและเทคโนโลยีชีวภาพ ปัญหาเชิงปริมาณและเทคนิคหรือ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ส าหรับการประยุกต์ใช้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
 Mothematic in molecular biology and biotechnology, quantitative problems and 
analytical technique or instrument for the application in biotechnology  
348-305  หลักวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
 Principle of Bioprocess Engineering  
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : -  
 Prerequisite : - 
 การแปลงหน่วย หน่วยของโมล คุณสมบัติของของไหลและก๊าซ อุณหพลศาสตร์ของการละลาย 
การเกิดปฏิกิริยาเคมีและสมดุลเคมีในวัฏภาคเดี่ยวและหลายวัฏภาค  
 Unit conversion, Mole unit, properties of fluid and gas, thermodynamics of solutions, 
chemical reactions and chemical equilibrium in homogeneous and heterogeneous phases 
348-307 การดัดแปลงยีนในเซลล์ชั้นสูง 2(2-0-4) 
 Gene Manipulation in Eukaryotes 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : -  
 Prerequisite : - 
 ระบบชีวภาพชนิดต่างๆ การจัดการยีนต่างถิ่นในยูแคริโอท  การแสดงออกของยีนในโปรแคริโอท
และยูแคริโอท การเตรียมบริสุทธิ์โปรตีนลูกผสม การประยุกต์ใช้โปรตีนลูกผสม 
 The different biological systems, manipulation of foreign gene into eukaryotic cell, 
gene expression in prokaryotes and eukaryotes, purification of recombinant protein and application 
of recombinant protein  
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348-308 ทักษะการติดต่อสื่อสารของนักวิทยาศาสตร์กับองค์การภายนอก 2(1-2-3) 
 Skill in External Organizational Communication for Scientists 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : -  
 Prerequisite : - 
 เรียนรู้เทคนิคและฝึกทักษะการสื่อสารเช่นการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษและสามารถน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปหรือองค์กรต่างๆ เข้าใจได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 
 Learn techniques and practice communication skills such as listening, speaking, 
reading, writing in both Thai and English. Be able to bring the scientific knowledges to the public or 
organizations for understanding correctly and properly. 
 
348-309 สรีรวิทยาของสัตว์และพืช 3(3-0-6) 
 Animal and Plant Physiology 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 330-101 และ 330-102 
 Prerequisite : 330-101 and 330-102 
 ความรู้พื้นฐานของสรีรวิทยาของสัตว์ และหน้าที่ของอวัยวะและเนื้อเยื่อสัตว์ เ บื้ อ ง ต้ น  ที่
เกี่ยวข้องกับระบบการท างานต่าง ๆ ของสัตว์ เช่น ระบบกล้ามเนื้อ ระบบทางเดินอาหาร ระบบหายใจ ระบบ
หมุนเวียนโลหิต ระบบขับถ่าย ระบบสืบพันธุ์ ระบบประสาท และระบบภูมิคุ้มกันโรค เป็นต้น รวมทั้งความรู้พ้ืนฐาน
ของโครงสร้างและหน้าที่ในพืช ที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการของแร่ธาตุ ความสัมพันธ์ระหว่างน้ าและพืช เมตาบอลิซึม
ระดับปฐมภูมิ เมตาโบลิซึมระดับทุติยภูมิ การเจริญเติบโตและ พัฒนาการของพืช 
 The principles of animal physiology and function of animal tissues in organ systems 
including musculoskeletal system, digestive system, respiratory system, circulatory system, urinary 
system, reproductive system, nervous system, immune system and the principles of plant 
physiology and function in plant involving in plant nutrition, interaction between plant and water, 
biochemistry of primary and secondary  metabolisms, growth and 
development 
348-310  พันธุศาสตร์พืชและการปรับปรุงพันธุ์พืชส าหรับเทคโนโลยีชีวภาพ 2(2-0-4) 
    Plant Genetics and Breeding for Biotechnology 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : -  
 Prerequisite : - 
 ความรู้พื้นฐานทางพันธุศาสตร์ พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล หลักพันธุศาสตร์ส าหรับการปรับปรุงพันธุ์
พืช วิธีการปรับปรุงพันธุ์พืชผสมตัวเองและพืชผสมข้าม แหล่งพันธุกรรมพืช การใช้ประโยชน์ของเครื่องหมายดีเอ็นเอ
ส าหรับงานปรับปรุงพันธุ์พืช การดัดแปลงพันธุกรรมพืช และการเหนี่ยวน าให้เกิดการกลายพันธุ์ 
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 Basic genetic principles, molecular genetics, the application of genetics for plant 
breeding, plant breeding methods for self and cross pollinated plants, plant genetic resources, 
molecular marker utilization, genetic modification of plants, and mutation breeding  
348-311 เทคโนโลยีชีวภาพการแพทย์ 2(2-0-4) 
 Medical Biotechnology 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : -  
 Prerequisite : - 
 ความรู้พ้ืนฐานระดับโมเลกุลของการเกิดโรคและการตรวจสอบ โดยเฉพาะโรคเขตร้อน โรคทาง
พันธุกรรมและมะเร็งบางชนิด เข้าใจถึงการพัฒนาการตรวจสอบโรคด้วยวิธีการใหม่ ๆ 
 Basic knowledge in molecular biology of diseases and diagnosis, i.e. tropical diseases, 
genetic diseases and some of tumors, understanding development of new diagnostic techniques  
348-312   การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงพาณิชย์และการปรับปรุงพันธุ์   2(2-0-4) 
    Commercial Ornamental Plant Production and Improvement  
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : -  
 Prerequisite : - 
 ความส าคัญของไม้ดอกไม้ประดับ นโยบายและการตลาด ชนิดและการน าไปใช้ ประโยชน์ของไม้
ดอกไม ้ประดับ การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ การขยายพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การชัก
น าให้เกิดการกลายพันธุ์ การใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือกลักษณะที่ต้องการและการระบุสายพันธุ์พืชการ
ดัดแปลงพันธุกรรมพืช งานวิจัยด้านไม้ดอกไม้ประดับในปัจจุบัน 
 Emphasis on ornamental plants, policies and marketing, introduction to types and 
the utilization for commercial purpose, ornamental plant production, propagation, plant 
improvement, plant tissue culture, mutation breeding, application of molecular marker as marker 
assisted selection and plant identification, plant genetic modification, current researches on 
ornamental plants 
348-313 เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเลเบื้องต้น 2(2-0-4) 
 Introduction to Marine Biotechnology 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : -  
 Prerequisite : - 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการด ารงอยู่ของสิ่งมีชีวิตในทะเล  การเพาะเลี้ยงในฟาร์ม ประเภทและ
คุณสมบัติของสารชีวโมเลกุลที่พบในทะเล การน าสารชีวโมเลกุลที่พบในทะเลมาใช้ให้เป็นประโยชน์ Basic 
knowledge in marine living organism, aquaculture, types and properties of marine biomolecules, 
application of marine biomolecules 
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348-341 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 Environmental Biotechnology  
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : -  
 Prerequisite : - 
 ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม มลพิษของสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์ทาง
เกษตร อุตสาหกรรม การป้องกันและแก้ปัญหามลพิษ โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ 
 Interelationship between living organism and environment, environmental pollution 
in health, agricultural products and industry, prevention and solving pollution problem by 
biotechnological methods 
 
348-342  การจัดการอุตสาหกรรมส าหรับเทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6) 
  Industrial Management for Biotechnology 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : -  
 Prerequisite : - 
 การจัดการอุตสาหกรรม ทฤษฎีการจัดการ การวางแผน วิเคราะห์และควบคุมระบบการผลิต ระบบ 
GMP การจัดการความเสี่ยง รวมถึงการน าความรู้ด้านการจัดการอุตสาหกรรมไปใช้กับอุตสาหกรรมทางการเกษตร
และทางแพทย ์
 Industrial management; management theory; planning, analysis and control for 
manufacturing system; GMP system; risk management; uses of industrial management knowledge 
in agricultural and medical application 
348-351 เทคโนโลยีชีวภาพพืชเบื้องต้น 3(2-3-4) 
 Introduction to Plant Biotechnology 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : -  
 Prerequisite : - 
 ความรู้พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีชีวภาพพืช  ชนิดของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช   กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์และเนื้อเยื่อที่เพาะเลี้ยง  ประโยชน์  การประยุกต์ใช้  และความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีชีวภาพพืช  
 Basic knowledge in plant biotechnology, types of plant tissue culture, 
morphogenesis of cultured cells and tissues, advantages, applications and advances in plant 
biotechnology 
348-361 พื้นฐานชีววิทยาโมเลกุลและพันธุวิศวกรรม 3(2-2-5)  
 Principles of Molecular Biology and Genetic Engineering 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 328-302 และ 328-331 
 Prerequisite : 328-302 and 328-331 
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 ขั้นตอนการโคลนนิ่ง การสร้างดีเอ็นเอลูกผสม การสร้างห้องสมุดดีเอ็นเอ การใช้เทคนิค
เบื้องต้นในการทดลองทางพันธุวิศวกรรม การประมวลผลเบื้องต้นด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนผลดี 
และผลเสียของ GMO ที่มีผลกระทบต่อสังคมในด้านต่างๆ  
 Recombinant DNA technology, cloning methods, basic techniques in genetic 
engineering, advantages and disadvantages of genetic engineering in modern science 
348-371 การเขียนโปรแกรมส าหรับชีวสารสนเทศเบื้องต้น  3(2-2-5) 
 Introduction to Programming for Bioinformatics  
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : -  
 Prerequisite : - 
 ความรู้เบื้องต้นในการวางแผนพัฒนาโปรแกรมทางด้านชีวสารสนเทศ แนะน าภาษาคอมพิวเตอร์
และตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานในด้านชีวสารสนเทศ การใช้ตัวแปรในภาษาคอมพิวเตอร์มาวิเคราะห์ DNA การ
เปรียบเทียบ DNA ด้วยค าสั่งควบคุมการท างานของโปรแกรม การวิเคราะห์ล าดับ DNA และ Proteins ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การจัดการไฟล์ข้อมูล Proteins การเขียนโปรแกรมจัดการ Genetic Code การเขียน
โปรแกรมวิเคราะห์ชนิดของ Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) Basic knowledge in computer 
programming planning for bioinformatics, introduction to computer programming language and 
application for bioinformatics, DNA analysis using program variables of programming language, DNA 
alignment using flow control statement, analysis of DNA and proteins sequences using computer 
programming, manipulation of protein files, programming for manipulation of genetic code, 
programming for analysis of SNPs types  
348-391 การฝึกงาน 1(0-6-0) 
 Job Training 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : -  
 Prerequisite : - 
 การฝึกงานและดูงานในห้องปฏิบัติการวิจัยในสถานประกอบการ  โรงงานอุตสาหกรรม หรือ
หน่วยงานราชการ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ โดยใช้เวลาไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง ต้องส่งรายงาน 
เสนอผลการฝึกงาน และประเมินผลโดยแหล่งฝึกงานตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
 A hundred hour training and practice in biotechnological industry or government 
laboratory, preparation of report and presentation, evaluation by the trainer or the organizer 
348-401 จริยธรรม และความปลอดภัยทางชีวภาพ 1(1-0-2)  
 Ethics and Biosafety 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : -  
 Prerequisite : - 
 บทน าเกี่ยวกับความปลอดภัยและการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพ  รายการที่รัฐบาลควบคุม พิธีสารคาร์ตาเฮน่า ว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ พรบ. ความ
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ปลอดภัยทางชีวภาพจากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ ความรู้พ้ืนฐานของการประเมินความเสี่ยง การเก็บรักษา และ 
การก าจัดวัตถุที่เป็นอันตราย  ข้อมูลเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 1-4  แนวทางการ
ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ 
 Introduces the safety and quality control issues related to product development in 
the biotechnology industry, issues related to government regulations, Cartagena protocol on 
biosafety, the basics of risk assessment, safety, storage and disposal of hazardous materials, the 
information pertains to a laboratory for Biosafety Level 1-4 (BSL1-4) facilities and biosafety guidelines 
348-412 เทคโนโลยีและวิศวกรรมโปรตีนเบื้องต้น 2(2-0-4) 
 Introduction to Protein Technology and Engineering 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : -  
 Prerequisite : - 
 ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของโปรตีน ประเภทต่าง ๆ ของโปรตีน จลนศาสตร์
ของเอนไซม์ การแยกและเตรียมโปรตีนประเภทต่าง ๆ การใช้ความรู้ทางพันธุวิศวกรรมศาสตร์ มาดัดแปลงโปรตีนให้
เป็นไปตามต้องการ 
 Chemical and physical properties of protein, type of proteins, enzyme kinetics, 
separation and purification of protein, protein engineering by genetic engineering method 
348-413 เครื่องหมายโมเลกุล 2(2-0-4) 
 Molecular Markers 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : -  
 Prerequisite : - 
 ค าจ ากัดความของเครื่องหมายโมเลกุล วิธีการที่ใช้ในการแยกเครื่องหมายโมเลกุล อาร์เอพีดี เอเอฟ
แอลพี ไมโครแซทเทิลไลท์ เอสเอสซี  การใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือกพันธุ์ การค้นหาเครื่องหมายโมเลกุลที่
ใช้ระบุโรค 
 Definition of molecular markers, the methodology to identifying molecular markers, 
RAPD, AFLP, microsatellite, SSC, implementation of markers assisted selection into breeding 
programs and identifying molecular predictive markers for disease  
348-421  เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์เบื้องต้น    2(2-0-4) 
 Introduction to Animal Biotechnology 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : -  
 Prerequisite : - 
 ประวัติความเป็นมา การพัฒนา และการประยุกต์ใช้เทคโนยีชีวภาพในมนุษย์และสัตว์  ทาง
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ชีวโมเลกุลทางการแพทย์ การเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ในห้องปฏิบัติการ การแยกเซลล์ต้น
ก าเนิด เทคโนโลยีการผสมพันธุ์สัตว์ การท าโคลนนิ่งของสัตว์ และการรักษาโรคในระดับยีนและเซลล์ 
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 History, development and application of biotechnology for human, animal, 
agriculture and industry, medical biomolecules, animal cell culture, stem cell culture, animal 
reproduction technology, animal cloning, gene and cell therapy    
348-422 การก าจัดของเสียในห้องปฏิบัติการ 2(2-0-4) 
 Waste Treatments in Laboratory 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : -  
 Prerequisite : - 
 วิธีการก าจัดของเสียในห้องปฏิบัติการชีวภาพ และเคมี โดยเน้นถึงความปลอดภัยในการปลดปล่อย
ของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม 
 Method of waste treatments in biotechnological and chemical laboratory, emphasis 
on safety in environmental releasing 
 
348-451 หลักเทคโนโลยีชึวภาพพืช 2 2(2-0-4) 
 Plant Biotechnology 2 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : -  
 Prerequisite : - 
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพและชีววิทยาโมเลกุลพืชในการเพ่ิมจ านวนและปรับปรุงพันธุ์พืช 
เทคนิคพิเศษของการเกิดต้น การกลายพันธุ์ การเก็บรักษาสายพันธุ์ในหลอดทดลอง เทคนิคทางพันธุวิศวกรรมและ
ความปลอดภัยทางชีวภาพ  
 The application of biotechnology and molecular biology in plant, plant breeding and 
multiplication, special technique for plant mutation and storage of strains in vitro, genetic 
engineering and biosafety  
348-461 ชีวสารสนเทศเบื้องต้น 2(1-2-3) 
 Introduction to Bioinformatics 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : -  
 Prerequisite : - 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 การค้นหาข้อมูลพันธุกรรมและโปรตีนจากฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ NCBI, Uniprot และ RSCB 
protein databank การใช้เครื่องมือชีวสารสนเทศท านายโปรตีน motif และ domain ด้วยเครื่องมือชีวสา
รสนเทศ การใช้โปรแกรมเปรียบเทียบล าดับเบสและโปรตีน การสร้างแผนภูมิชาติพันธุ์ด้วยโปรแกรม MEGA 
และ PHYLIP  การใช้โปรแกรมออกแบบไพร์เมอร์ส าหรับปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรส การเรียนรู้ชีวสารสนเทศ
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 Genetics and protein  searching on NCBI, Uniprot and RSCB protein databank, 
Protein, motif and domain prediction by bioinformatics tools, DNA and protein sequences 
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alignments and BLAST, phylogenetic tree construction with MEGA and PHYLIP,  using primers 
design programs for polymerase chain reaction, problem-based learning in bioinformatics 
348-471 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 1(1-0-2) 
 Special Topics in Biotechnology I 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : โดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Prerequisite : Consent of the program              
 หัวข้อพิเศษเรื่องท่ีน่าสนใจและทันสมัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ  
 Modern topics in biotechnology 
348-481 สัมมนาวิชาการทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 1(0-2-1) 
 Seminar in Biotechnology I 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : -  
 Prerequisite : - 
 ค้นคว้ารวบรวมเรื่องต่าง ๆ ที่สนใจในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพมาน าเสนอ 
 Presentation of interesting topics in Biotechnology 
348-482 สัมมนาวิชาการทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 1(0-2-1) 
 Seminar in Biotechnology II 
 Introduction to Bioinformatics 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 348-481 
 Prerequisite : 348-481 
 นักศึกษาค้นคว้ารวบรวมเรื่องต่าง ๆ ที่สนใจในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพมาน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ 

Presentation in English language of interesting topics in Biotechnoogy 
348-493 การเขียนบทความทางเทคโนโลยีชีวภาพ  1(0-2-1) 
 Writing an article in Biotechnology 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : -  
 Prerequisite : - 
 พัฒนาทักษะการอ่านที่ส าคัญที่ช่วยให้นักเรียนที่จะคิดและเขียนให้ชัดเจนมากขึ้นระบุคุณสมบัติที่มี
โครงสร้างเฉพาะประเภทการเขียนเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพกระบวนการเขียนที่นี่ผ่านการสร้าง
ความคิดร่างการประเมินผลเพียร์และให้ค าปรึกษาการเขียนของแต่ละบุคคลมีประสิทธิภาพการใช้งานของผู้อ่ืนใน
การเขียน รวมถึงการใช้แหล่งที่มาและวิธีการอ้างอิง 
 Improve critical reading skills, enabling students to think and write more clearly 
Identify the structural features of specific academic writing genres, relevant to biotechnology 
Refine writing processes through generating ideas, drafting, peer evaluation and individual 
writing consultations Effectively use the work of others in writing, including use of sources and 
citation methods 
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349-491  โครงงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 3(0-9-0) 
 Project in Biotechnology I 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : -  
 Prerequisite : - 
 ฝึกท าวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านสัตว์ พืช จุลินทรีย์ หรือ การแพทย์ ตามความถนัด 
ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา จัดท ารายงาน และน าเสนอผลงาน 
 Research topic in animal biotechnology or plant biotechnology or medical 
biotechnology under supervision, oral and report presentation in the class 
349-492  โครงงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2   3(0-9-0) 
 Project in Biotechnology II 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 349-491 
 Prerequisite : 349-491 
 ฝึกท าวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ต่อเนื่องจากรายวิชา 349-491 โครงงานทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ 1 ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา จัดท ารายงานและน าเสนอผลงาน  Continue 
research project from 349-491 course (Project in Biotechnology I) in advance manner under 
supervision of project supervisor, oral and report presentation in the class 
349-493 สหกิจศึกษา 6(0-18-0) 
 Co-operative Education 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : -  
 Prerequisite : - 
 ฝึกปฏิบัติงานเสมือนเป็นบุคลากรในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชนที่ใช้ทักษะด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพในการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์ ต่อเนื่อง และมีการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติ 30 
ชั่วโมงเม่ือปฏิบัติงานครบตามก าหนดเวลาแล้วต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อภาควิชา 
 Training in public or industrial organization at least 10 weeks, preparation course 
before training for 30 hours, report the result of training to the department 
510-431 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช 3(2-3-4) 
 Principles of Plant Breeding 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 330-360 และ 331-360 หรือ 348-201 หรืออยู่ในดุลยพินิจของ
ภาควิชาฯ 
 Prerequisite : 330-360 และ 331-360 or 348-201 or Consent of the program 

การสืบพันธุ์ของพืช พันธุกรรมพ้ืนฐานส าหรับการปรับปรุงพันธุ์พืช วิธีการปรับปรุงพันธุ์พืช
ผสมตัวเองและพืชผสมข้าม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพส าหรับการปรับปรุงพันธุ์พืช 

Mode of reproduction; genetic background for plant breeding; breeding method 
for self- and cross-pollinated crops; application of biotechnology for plant breeding 
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515-351 หลักโภชนาศาสตร์สัตว์ 3(3-0-6) 
 Principles of Animal Nutrition 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 328-302,515-111 หรืออยู่ในดุลยพินิจของหลักสูตร 
 Prerequisite : 328-302,515-111 or Consent of the program 
 ความส าคัญของอาหารที่มีต่อการผลิตสัตว์ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของสารอาหารใน
ร่างกายสัตว์กระเพาะรวมและสัตว์กระเพาะเดี่ยว การประเมินคุณภาพอาหารสัตว์เบื้องต้น และมาตรฐาน
การให้อาหารสัตว์ 
 Important roles of feed on animal production; changing processes of feed 
nutrients in ruminant and non-ruminant bodies; basic animal feed evaluation;  feeding 
standards 
853-541  การใช้ประโยชน์และการบ าบัดวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
  (Waste Utilization and Treatment in Agro-Industry) 
  รายวิชาบังคับก่อน : 853-211 หรืออยู่ในดุลยพินิจของหลักสูตร 
 Prerequisite : 853-211 or Consent of the program 
  ล าดับขั้นตอนในการจัดการวัสดุเศษเหลือ เทคโนโลยีสะอาด หลักการพื้นฐานในการ         
แปรสภาพวัสดุเศษเหลือด้วยกระบวนการทางชีวภาพ ผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากการใช้ประโยชน์จากวัสดุ
เศษเหลือในโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรต่างๆ หลักการในการบ าบัดน้ าเสีย ระบบบ าบัดน้ าเสีย การ
รายงานความก้าวหน้าด้านการใช้ประโยชน์และบ าบัดวัสดุเศษเหลือ การศึกษาดูงานนอกสถานที่  
   Waste management hierarchy, clean technology, basic principles of 
biological conversion of waste, bioproducts from waste utilization in various agro-
industries; principles of wastewater treatment, wastewater treatment system; recent 
research and development in waste utilization and wastewater treatment; field trip 
890-101   การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(2-2-5) 
 Fundamental English Listening and Speaking 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : -  
 Prerequisite : - 
 ทักษะการฟัง และพูดในหัวข้อที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน การฟังเพ่ือจับใจความส าคัญและ
รายละเอียด ไวยากรณ์และส านวนภาษาท่ีจ าเป็นส าหรับการสื่อสาร 
 Developing listening and speaking skills based on topics in everyday life, 
listening for gist and details, grammar and language functions necessary for communicative 
purposes 
890-102 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 Fundamental English Reading and Writing 
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 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : -  
 Prerequisite : - 
 พัฒนาทักษะการอ่าน เพ่ิมพูนวงศัพท์ เรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรมจากบริบทของบทอ่านที่
หลากหลาย พัฒนาทักษะการเขียนระดับข้อความสั้นๆ 
 Developing reading skills, building vocabulary, learning language and culture 
through a variety of text types, developing short paragraph writing skills 
890-221 การปรับปรุงการอ่านภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 Improving Reading in English 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 890-101, 890-102 หรือผู้ที่ได้รับการยกเว้น 
 Prerequisite : 890-101, 890-102 or Consent of the program 
 เทคนิคการอ่าน  และใช้เทคนิคในการฝึกอ่าน การอ่านตั้งแต่ระดับค า วลี ประโยคย่อหน้า 
และข้อความแบบต่างๆ  การหาใจความส าคัญ และใจความที่ซ่อนอยู่ในข้อความ การปรับอัตราความเร็ว 
และความเข้าใจในการอ่านวัสดุการอ่านชนิดต่างๆ 
 Reading techniques and using the techniques to practice reading; reading 
from the word, phrase and paragraph level to reading different types to texts;  reading for 
the main idea and finding the main idea hidden in the text;  adapting the reading speed and 
understanding of different types of reading material 
890-223 การอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 Reading English Newspapers 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 890-101, 890-102 หรือผู้ที่ได้รับการยกเว้น 
 Prerequisite : 890-101, 890-102 or Consent of the program 
 แนวปฎิบัติในการอ่านหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษ ทักษะการอ่าน การน าความรู้ทาง
ภาษาศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับการอ่านและแปลงานเขียนในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์
ส่วนต่าง ๆ ของหนังสือพิมพ์รายวัน 
 Techniques of reading English newspapers, reading skills, the use of linguistic 
aspects for reading and translating English in newspapers, analysis of newspaper parts 
890-231   การสื่อสารภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3(3-0-6) 
 Communication in English in Science and Technology 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 890-101, 890-102 หรือผู้ที่ได้รับการยกเว้น 
 Prerequisite : 890-101, 890-102 or Consent of the program 
 ฝึกการใช้ทักษะต่างๆ ในการสื่อสารในภาษาอังกฤษ เน้นเนื้อหาทางความก้าวหน้าด้าน
ต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝึกทักษะการอ่านและฟังบทความทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ การ
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ตอบค าถามเพ่ือความเข้าใจ การเขียนสรุปของสิ่งที่อ่านและฟังการเรียนรู้ค าศัพท์ใหม่ๆ ฝึกทักษะการ
อภิปราย เช่น การแสดงความคิดเห็นและให้เหตุผล ฝึกเขียนในระดับประโยคและย่อหน้าสั้น 
 Practice of various skills in communicating in English, emphasizing on 
scientific and technical texts, reading for main ideas and details, outlining, techniques for 
developing vocabulary, making use of visual aids, listening skills, summarizing and note-
taking, giving opinions and reasons, writing skills at a paragraph level   
890-261 ภาษาอังกฤษในที่ท างาน 3(3-0-6) 
 English in the Workplace 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 890-101, 890-102 หรือผู้ที่ได้รับการยกเว้น 
 Prerequisite : 890-101, 890-102 or Consent of the program 
 ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในที่ท างาน  รวมทั้งภาษาที่ใช้ในสังคมที่จ าเป็นในการติดต่องาน  
เช่น  การโทรศัพท์การนัดหมาย  การขอ/ให้ข้อมูล การต้อนรับแขก  การจดบันทึกข้อความ 
 Skills for communicating in English in the workplace including social English 
used in a business environment such as using the telephone, making an appointments, 
giving/asking for information, receiving visitors, making memo etc. 
 
890-351 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 3(3-0-6) 
 Study Skills in English for Higher Studies 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 890-101, 890-102 หรือผู้ที่ได้รับการยกเว้น 
 Prerequisite : 890-101, 890-102 or Consent of the program 
 ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษโดยมุ่งเน้นทักษะที่จ าเป็นที่ต้องใช้ประกอบ
การศึกษาต่อระดับสูงขึ้นไป การสรุปบันทึกย่อข้อความจากการฟังบรรยาย และการอ่านต ารา ฝึกกลวิธีการ
อ่านรูปแบบต่างๆ การส ารวจแหล่งข้อมูลและรวบรวมข้อมูลประกอบการท ารายงาน ฝึกสรุป เรียบเรียง
ข้อมูล และเขียนรายงาน ฝึกทักษะการอภิปรายในเชิงการตั้งประเด็นในการอภิปราย การตั้งค าถาม  การ
ตอบค าถาม การแสดงความคิดเห็นทั่วๆ ไป ตลอดจนการวิจารณ์และการน าเสนอผลอภิปราย  ฝึกเทคนิค
การน าเสนอและ/หรือสาธิตผลงาน 
 Practicing listening, speaking, reading and writing in English with the emphasis 
on the study skills needed in higher studies, taking notes from lectures and reading materials, 
practicing a variety of reading strategies, exploring information resources and collecting 
relevant information, summarizing, paraphrasing information and writing a report, practicing 
discussion skills including proposing issues, questioning, answering, expressing opinions / 
giving comments, making critical evaluation and reporting the results of the discussion, 
practicing presentation and / or demonstration techniques 
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890-361 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน  3(3-0-6) 
 English for Job Application 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 890-101, 890-102 หรือผู้ที่ได้รับการยกเว้น 
 Prerequisite : 890-101, 890-102 or Consent of the program 
 ทักษะและภาษาที่ต้องใช้ในการหางาน การสมัครงาน การสอบสัมภาษณ์ เน้นทักษะการ
เขียนและพูดในปริบทของการหาและสมัครงาน 
 Skills, topics and language for future job applicants, finding jobs, applying for 
jobs and attending interviews, emphasis on writing and speaking in job-seeking context 
895-101 พฤติกรรมศาสตร์  3(3-0-6) 
 Behavioral Science 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : -  
 Prerequisite : - 
 ความหมาย ระเบียบวิธีการศึกษา และความส าคัญของพฤติกรรมศาสตร์ ปัจจัยพ้ืนฐาน
ของพฤติกรรมมนุษย์ แรงผลักดันพฤติกรรม พฤติกรรมทางสังคม การรับรู้ทางสังคม กลุ่มและกระบวนการ
กลุ่ม การวิเคราะห์และประยุกต์แนวคิดเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมส่วนบุคคลและความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน
 Definition, methodology and significance of behavioral science. Basic factor 
of human behavior, behavior motivation, social behavior, social perception, group and 
group’s process, analysis and application for developing personal behavior and relationships 
with others 
895-125 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 
 Thai Usage 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : -  
 Prerequisite : - 
 การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม หลักการพูด การฟัง การอ่านและการเขียน เน้นฝึก
ปฏิบัติเพื่อการน าไปใช้ 
 Appropriate  Thai  usage  situation.  Principles  of speaking. Listening. Reading 
and writing. With emphasis on language practice 
895-171 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต 3(2-2-5) 
 Wisdom of  Living 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : -  
 Prerequisite : - 
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 การคิด การบริหาร   และการจัดการชีวิตอย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและ
กระแสสังคมโลก  การผสมผสานวิถีไทยกับพหุวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิต การมีจิตสาธารณะและรักษ์
สิ่งแวดล้อม การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขบนพ้ืนฐานคุณธรรม จริยธรรม และหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 Thinking, life  administration  and management in accordance with changes 
in Thai and  global society,  mingling the Thai way of life with multi-cultural way of living, 
public mind and environmental conservation, living happily based on morality, ethics and 
sufficiency economy 
895-203 จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 
 General Psychology 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : -  
 Prerequisite : - 
 ความหมาย และวิธีการศึกษาทางจิตวิทยา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมมนุษย์ ปัจจัย
ทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม พัฒนาการมนุษย์ แรงจูงใจ อารมณ์ การรับรู้ เชาวน์ปัญญา การเรียนรู้ 
บุคลิกภาพ สุขภาพจิตและการปรับตัว การประยุกต์ใช้จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน 
 Definitions of psychology and psychological methods, influential factors on 
human behavior, biological and environmental factors, human development, motivation, 
emotion, perception, intelligence, learning, personality, mental health and adjustment, 
application of psychology in daily life 
895-205 เศรษฐศาสตร์และการปกครอง 2(2-0-4) 
 Economics and Government 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : -  
 Prerequisite : - 
 เศรษฐศาสตร์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ สภาวะของเศรษฐกิจ ปัญหาต่างๆ 
รวมถึงรายได้ประชาชาติ การภาษี การเงิน การคลัง ปัญหาการคลังของประเทศ และการเปรียบเทียบ
เศรษฐกิจ การปกครอง ความหมายของการปกครองการเมืองและรัฐศาสตร์ การจัดองค์การทางการเมือง 
ระบบการปกครองสังคมทั่วไป หลักการ ชนิดและปรัชญาของแต่ละระบบ โดยเน้นหนักในหลักการและ
ขบวนการของการปกครองระบบประชาธิปไตยของไทย หมวดการเมืองต่าง ๆ เช่น รัฐธรรมนูญ พรรค
การเมือง เป็นต้น รวมทั้งรูปแบบการปกครองไทย อันได้แก่ การปกครองส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วน
ท้องถิ่น 
 Economics: Basic economic systems; economic conditions and problems, 
GNP, taxation, budget, finance, financial problems of the country, and comparative 
economics Government: Definitions of government, politics and political sciences; political 
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organizations and political administration system and the principles and philosophy of 
each system; emphasis on the democratic system of Thailand: constitution, political parties 
and forms of government i.e. central, provincial and local governments 
895-303 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิต 3(3-0-6) 
 Economics for Life 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : -  
 Prerequisite : - 
 หลักทั่วไปของวิชาเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยเรื่องการผลิต การบริโภค การลงทุน แหล่งเงินทุน
และประเภทของตลาด การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่อาจส่งผลต่อการ
ลงทุน การค้า และการครองชีพ เช่น เงินเฟ้อ การว่างงาน การขาดดุลบัญชีเงินสะพัดและดุลการช าระเงิน 
เป็นต้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตต่อไป 
 Principles of economics in production, consumption, investment, sources of 
fund and market structures; economic changes in domestic and other countries which may 
affect investment, trade, and cost of living, such as inflation, unemployment, current 
account and balance of payments deficit etc.; which could be the benefits for future life 
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ภาคผนวก 2 
ตารางแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อน Active Learning 

 
รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 
ร้อยละของการสอน แบบ

บรรยายของ จ านวน
ชั่วโมงตาม หน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ 
 
 

รวมร้อย
ละ 100 

ระบุ จ านวน 
ชั่วโมง
บรรยาย 

ระบ ุร้อย
ละ 

ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ 
ประกอบการ
จัดการ เรียนรู้ 
การอภิปราย 

ค้นคว้าในชั้นเรียน 

แบบ 
โครงงาน 

แบบใช้
ปัญหา 
เป็นฐาน 

แบบเน้น
ทักษะ 

กระบวนการ
คิด 

แบบอ่ืนๆ 

ระบุการจัดการ
ความรู้ 

ระบ ุ
ร้อย
ละ 

322-101 แคลคูลัส 1                       3(3-0-6) 45 50 - - 50 - - 100 
322-104 คณิตศาสตร์ทั่วไป  2            3(3-0-6) 45 50 - - 50 - - 100 
330-101 หลักชีววิทยา 1                  3(3-0-6) 45 70 30 - - - - 100 
330-102 หลักชีววิทยา 2                  3(3-0-6) 45 70 30 - - - - 100 
331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1      1(0-3-0) - - - - - ปฏิบัติการ 100 100 
331-102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2      1(0-3-0) - - - - - ปฏิบัติการ 100 100 
324-101 เคมีทั่วไป 1                        3(3-0-6) 45 70 - - 15 15 - - 100 
324-102 เคมีทั่วไป 2                         3(3-0-6) 45 70 - - 15 15 - - 100 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 
ร้อยละของการสอน แบบ

บรรยายของ จ านวน
ชั่วโมงตาม หน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ 
 
 

รวมร้อย
ละ 100 

ระบุ จ านวน 
ชั่วโมง
บรรยาย 

ระบ ุร้อย
ละ 

ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ 
ประกอบการ
จัดการ เรียนรู้ 
การอภิปราย 

ค้นคว้าในชั้นเรียน 

แบบ 
โครงงาน 

แบบใช้
ปัญหา 
เป็นฐาน 

แบบเน้น
ทักษะ 

กระบวนการ
คิด 

แบบอ่ืนๆ 

ระบุการจัดการ
ความรู้ 

ระบ ุ
ร้อย
ละ 

332-101 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1                 3(3-0-6) 45 50 10 - 20 20 - - 100 
332-111 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1     3(3-0-6) - - - - - - ปฏิบัติการ 100 100 
325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1          1(0-3-0)   - - - - - - ปฏิบัติการ 100 100 
325-102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2          1(0-3-0)   - - - - - - ปฏิบัติการ 100 100 
890-102 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
3(3-0-6)  

45 50 15 - - 35 - - 100 

895-171 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต 3(2-2-5) 30 50 20 - 10 20 - - 100 
315-101  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1(0-0-3) - - - 80 - 20 - - 100 
001-131 สุขภาวะกายและจิต 3(2-2-5) 15 50 20 - - 30 - - 100 
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315-201 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม 3(3-0-
6) 

45 65 10 10 5 10 - - 100 

          

 
รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 
ร้อยละของการสอน แบบ

บรรยายของ จ านวน
ชั่วโมงตาม หน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ 
 
 

รวมร้อย
ละ 100 

ระบุ จ านวน 
ชั่วโมง
บรรยาย 

ระบ ุร้อย
ละ 

ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ 
ประกอบการ
จัดการ เรียนรู้ 
การอภิปราย 

ค้นคว้าในชั้นเรียน 

แบบ 
โครงงาน 

แบบใช้
ปัญหา 
เป็นฐาน 

แบบเน้น
ทักษะ 

กระบวนการ
คิด 

แบบอ่ืนๆ 

ระบุการจัดการ
ความรู้ 

ระบ ุ
ร้อย
ละ 

890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(2-2-
5)   

30 30 15 - - - 1. การเรียนรู้แบบ
แลกเปลี่ยน
ความคิด (Think-
Pair-Share) 15% 
2. การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ 
(Collaborative 

55 100 
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learning group) 
15% 
3. การเรียนรู้แบบ
ใช้
เกมส์(Games)5% 
4. การเรียนรู้แบบ
ทบทวนโดยผู้เรียน 
(Student-led 
review 
sessions)5% 
5. Guided 
practice 15% 

345-101  คอมพิวเตอร์และการประยุกต ์3(2-2-5) 30 40 5 - - 5 LAB 
30 

50 100 

348-201 พันธุศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีชีวภาพ 30 50 20 - 15 15 - - 100 
348-302 หลักเทคโนโลยีชีวภาพ 45 50 10 -  15 ปฏิบัติการ 25 100 
348-303 วิศวกรรมชีวเคมีส าหรับเทคโนโลยีชีวภาพ 30 50 20 - 10 20 - - 100 
348-202 เทคโนโลยีของยีน 30 50 20 - 15 15 - - 100 
348-481 สัมมนาวิชาการทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 - - 20 - 50 30 - - 100 
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349-302 ปฏิบัติการหลักเทคโนโลยีชวีภาพ - - - - - - ปฏิบัติการ 100 100 
324-233 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น 45 70 10 - - 20 - - 100 
          

 
รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 
ร้อยละของการสอน แบบ

บรรยายของ จ านวน
ชั่วโมงตาม หน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ 
 
 

รวมร้อย
ละ 100 

ระบุ จ านวน 
ชั่วโมง
บรรยาย 

ระบ ุร้อย
ละ 

ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ 
ประกอบการ
จัดการ เรียนรู้ 
การอภิปราย 

ค้นคว้าในชั้นเรียน 

แบบ 
โครงงาน 

แบบใช้
ปัญหา 
เป็นฐาน 

แบบเน้น
ทักษะ 

กระบวนการ
คิด 

แบบอ่ืนๆ 

ระบุการจัดการ
ความรู้ 

ระบ ุ
ร้อย
ละ 

349-491 โครงงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 45 - - 20 10 - แบบปฏิบัติการ 70 100 
349-492 โครงงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 45 - - 20 10 - แบบปฏิบัติการ 70 100 
348-301 เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ 45 50 40 - - 10 - - 100 
348-304 เทคโนโลยีชีวภาพเชิงวิเคราะห์ 45 50 20 - - 30 - - 100 
348-307 การดัดแปลงยีนในเซลล์ชั้นสูง 30 50 15 5 20 10 - - 100 
348-311 เทคโนโลยีชีวภาพการแพทย์ 30 50 30 - 5 15 - - 100 
348-341 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม 45 50 40 - - 10 - - 100 
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348-351 เทคโนโลยีชีวภาพพืชเบื้องต้น 30 50 10 25 5 10 - - 100 
 
 

 
รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 
ร้อยละของการสอน 
แบบบรรยายของ 
จ านวนชั่วโมงตาม 

หน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ 
 
 

รวมร้อยละ 
100 

ระบ ุ
จ านวน 
ชั่วโมง
บรรยาย 

ระบ ุ
ร้อยละ 

ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ 
ประกอบการ

จัดการ เรียนรู้ การ
อภิปราย ค้นคว้า

ในชั้นเรียน 

แบบ 
โครงงาน 

แบบใช้
ปัญหา 
เป็นฐาน 

แบบเน้น
ทักษะ 

กระบวนการ
คิด 

แบบอ่ืนๆ 

ระบุการจัดการ
ความรู้ 

ระบ ุ
ร้อย
ละ 

348-361 พ้ืนฐานชีววิทยาโมเลกุลและพันธุวิศวกรรม 30 20 30 - - 20 ปฏิบัติการ 30 100 
348-412 เทคโนโลยีและวิศวกรรมโปรตีนเบื้องต้น 30 40 20 - 10 20 ปฏิบัติการ 10     100 
348-413 เครื่องหมายโมเลกุล 30 50 15 20 10 5 - - 100 
348-461 ชีวสารสนเทศเบื้องต้น 30 50 10 - 30 10 - - 100 
348-309 สรีรวิทยาของสัตว์และพืช  30 50 20 10 10 10 - - 100 
348-313 เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเลเบื้องต้น 30 30 30 - - 20 ทัศนศึกษา 20 100 
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348-371 การเขียนโปรแกรมส าหรับชีวสารสนเทศเบื้องต้น 45 50 10 - 30 10 - - 100 
348-421 เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์เบื้องต้น 30 50 15 20 10 5 - - 100 
348-305 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพพ้ืนฐาน 30 50 20 - 10 20 - - 100 

 
รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 
ร้อยละของการสอน 
แบบบรรยายของ 
จ านวนชั่วโมงตาม 

หน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ 
 
 

รวมร้อยละ 
100 

ระบ ุ
จ านวน 
ชั่วโมง
บรรยาย 

ระบ ุ
ร้อยละ 

ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ 
ประกอบการ

จัดการ เรียนรู้ การ
อภิปราย ค้นคว้า

ในชั้นเรียน 

แบบ 
โครงงาน 

แบบใช้
ปัญหา 
เป็นฐาน 

แบบเน้น
ทักษะ 

กระบวนการ
คิด 

แบบอ่ืนๆ 

ระบุการจัดการ
ความรู้ 

ระบ ุ
ร้อย
ละ 

348-422 การก าจัดของเสียใน ห้องปฏิบัติการ 30 50 10 20 10 10 - - 100 
348-482 สัมมนาวิชาการทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 - - 20 - 50 30 - - 100 
348-401 จริยธรรมและความปลอดภัยทางชีวภาพ 15 50 10 - 20 20 - - 100 
348-471 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 15 - 10 - 50 40 - - 100 
349-202 ปฏิบัติการเทคโนโลยีของยีน - - - - - - ปฏิบัติการ 100 100 
319-505 เทคโนโลยีชีวภาพของไบโอพอลิเมอร์ 45 50 30 - - 20 - - 100 
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348-310 พันธุศาสตร์พืชและการปรับปรุงพันธุ์พืชส าหรับ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

30 50 20 - 20 10 - - 100 

348-493 การเขียนบทความทางเทคโนโลยีชีวภาพ - - 20 - 50 30 - - 100 

 
รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 
ร้อยละของการสอน 
แบบบรรยายของ 
จ านวนชั่วโมงตาม 

หน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ 
 
 

รวมร้อยละ 
100 

ระบ ุ
จ านวน 
ชั่วโมง
บรรยาย 

ระบ ุ
ร้อยละ 

ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ 
ประกอบการ

จัดการ เรียนรู้ การ
อภิปราย ค้นคว้า

ในชั้นเรียน 

แบบ 
โครงงาน 

แบบใช้
ปัญหา 
เป็นฐาน 

แบบเน้น
ทักษะ 

กระบวนการ
คิด 

แบบอ่ืนๆ 

ระบุการจัดการ
ความรู้ 

ระบ ุ
ร้อย
ละ 

348-312 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงพาณิชย์และการ
ปรับปรุงพันธุ์ 

30 50 10 20 10 10 - - 100 

324-247 หลักเคมีวิเคราะห์ 45 70 5 - - 15 สอบย่อยก่อน
หรือหลัง
บทเรียน 

10 100 
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326-202 จุลชีววิทยาทั่วไป  
 

45 70 10 - - 5 การฝึกท าโจทย์
และการเรียน

การสอนที่ควบคู่
ไปกับวิชา
ปฏิบัติการ  

15 100 

 
รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 
ร้อยละของการสอน 
แบบบรรยายของ 
จ านวนชั่วโมงตาม 

หน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ 
 
 

รวมร้อยละ 
100 

ระบ ุ
จ านวน 
ชั่วโมง
บรรยาย 

ระบ ุ
ร้อยละ 

ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ 
ประกอบการ

จัดการ เรียนรู้ การ
อภิปราย ค้นคว้า

ในชั้นเรียน 

แบบ 
โครงงาน 

แบบใช้
ปัญหา 
เป็นฐาน 

แบบเน้น
ทักษะ 

กระบวนการ
คิด 

แบบอ่ืนๆ 

ระบุการจัดการ
ความรู้ 

ระบ ุ
ร้อย
ละ 

327-202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป - - - - - - การท า
ปฏิบัติการ 

100 100 

325-243 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน - - - - - - lab 100 100 
325-233 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น - - - - - - lab 100 100 
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348-451 หลักเทคโนโลยีชึวภาพพืช 2 30 50 10 25 5 10 - - 100 
328-302 ชีวเคมีพ้ืนฐาน 45 85 5 - - - สอบย่อยหรือ

หลังบทเรียน 
10 100 

328-331 ปฏิบัติการชีวเคมี 1 - - - - - - lab 100 100 
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ภาคผนวก 3 
 

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและ 
ชีวสารสนเทศหลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา 
เกณฑ์ สกอ. 

(จ านวนหน่วย
กิต) 

หลักสูตรเดิม 
(จ านวนหน่วย

กิต) 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

(หน่วยกิต) 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 30 30 
     1)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ 

ไม่น้อยกว่า 6 10 10 

     2)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

ไม่น้อยกว่า 6 8 8 

     3)  กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า 12 12 12 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 93  95-96 
     1)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  44 44 
     2)  กลุ่มวิชาบังคับและฝึกงาน  36 36-37 
     3)  กลุ่มวิชาเลือก  13 15 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 6 6 

รวม 
 ไม่น้อยกว่า 

120 
129  131-132 
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ภาคผนวก 4 
รายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

หลักสูตรเดิม 2554 หลักสูตรปรับปรุง 2560 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
    1) กลุ่มวิชาภาษา 
890-101 การฟังและพูดภาษา  
อังกฤษพ้ืนฐาน 
890-102 การอ่านและการ
เขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
895-125 การใช้ภาษาไทย 

30 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 
 

3 หน่วยกิต 
 

3 หน่วยกิต 

1. หมวดศึกษาทั่วไป 
    1) กลุ่มวิชาภาษา 
- ไม่เปลี่ยนแปลง 
 
- ไม่เปลี่ยนแปลง 
 
- ยกเลิก 

30 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

 
 
 

         เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มรายวิชาภาษาอังกฤษ 
จ านวน 3 หน่วยกิต 

          เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มรายวิชาภาษาอังกฤษ 
จ านวน 6 หน่วยกิต 

    2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
315-101 กิจกรรมเสริม
หลักสูตร 1 
001-131 สุขภาวะกายและจิต 
895-171 ภูมิปัญญาในการ
ด าเนินชีวิต 

10 หน่วยกิต 
 

1 หน่วยกิต 
 

3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

    2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  
- ไม่เปลี่ยนแปลง 
 
- ไม่เปลี่ยนแปลง 
- ไม่เปลี่ยนแปลง 

10 หน่วยกิต 
 
 
 
 

          เลือกเรียนรายวิชาในสาขากีฬา  พลศึกษาหรือ
นันทนาการ  จ านวน  1 หน่วยกิต และเลือกเรียน
รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จ านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต  
  

          เลือกเรียนรายวิชาในสาขากีฬา  พลศึกษาหรือ
นันทนาการ จ านวน  1 หน่วยกิต และเลือกเรียนรายวิชา
จากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จ านวนไม่น้อย
กว่า 2 หน่วยกิต  

    3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์
315-201 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และสังคม 
345-101 คอมพิวเตอร์และการ
ประยุกต์ 

8 หน่วยกิต 
 

3 หน่วยกิต 
 

3 หน่วยกิต 

    3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์
- ไม่เปลี่ยนแปลง 
 
- ไม่เปลี่ยนแปลง 

8 หน่วยกิต 
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        เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์จ านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกติ 

เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
จ านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 

หลักสูตรเดิม 2554 หลักสูตรปรับปรุง 2560 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
    1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
วิชาชีพ 
322-103 คณิตศาสตร์ทั่วไป 1    
322-104 คณิตศาสตร์ทั่วไป 2  
324-101 เคมีทั่วไป 1 
324-102 เคมีทั่วไป 2 
324-233 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น 
324-243 เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน  
325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 
325-102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2  
325-233 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
เบื้องต้น 
325-243 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน 
326-202 จุลชีววิทยาทั่วไป 
327-202 ปฏิบัติการจุลชีวทั่วไป 
328-302 ชีวเคมีพ้ืนฐาน 
328-331 ปฏิบัติการชีวเคมี 1 
330-101 หลักชีววิทยา 1 
330-102 หลักชีววิทยา 2  
331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 
331-102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2                   
332-101 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1                                 
332-111 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1 
348-201 พันธุศาสตร์ส าหรับ   
เทคโนโลยีชีวภาพ                 

93 หน่วยกิต 
44 หน่วยกิต 

 
3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 
1 หน่วยกิต 
1 หน่วยกิต 
1 หน่วยกิต 

 
1 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 
1 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 
1 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 
1 หน่วยกิต 
1 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 
1 หน่วยกิต 
2 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
    1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
พื้นฐานวิชาชีพ 
- ยกเลิก  
- ไม่เปลี่ยนแปลง 
- ไม่เปลี่ยนแปลง 
- ไม่เปลี่ยนแปลง 
- ไม่เปลี่ยนแปลง 
- ยกเลิก  
- ไม่เปลี่ยนแปลง 
- ไม่เปลี่ยนแปลง 
- ไม่เปลี่ยนแปลง 
 
- ไม่เปลี่ยนแปลง 
- ไม่เปลี่ยนแปลง  
- ไม่เปลี่ยนแปลง 
- ไม่เปลี่ยนแปลง 
- ไม่เปลี่ยนแปลง 
- ไม่เปลี่ยนแปลง 
- ไม่เปลี่ยนแปลง 
- ไม่เปลี่ยนแปลง 
- ไม่เปลี่ยนแปลง 
- ไม่เปลี่ยนแปลง 
- ไม่เปลี่ยนแปลง 
- ไม่เปลี่ยนแปลง 
 
322-101 แคลคูลัส 1 
324-247 หลักเคมีวิเคราะห์ 

95-96 หน่วยกิต 
44 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

2) กลุ่มวิชาบังคับ   36 หน่วยกิต     2) กลุ่มวิชาบังคับ   36-37 หน่วยกิต 
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        2.1 วิชาบังคับของสาขา  
347-202 สถิติพ้ืนฐาน     
 

19 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

    

      2.1 วิชาบังคับของสาขา    
- เปลี่ยนรหัสเป็น 347-201 
สถิติพ้ืนฐาน 

20 หน่วยกิต 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
348-302 หลักเทคโนโลยีชีวภาพ         
348-306 เทคโนโลยีของยีน 
348-391 การฝึกงาน 
348-401 จริยธรรมและความปลอดภัย
ทางชีวภาพ 
348-471 หัวข้อพิเศษทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ 1 
348-481 สัมมนาวิชาการทางเทคโนฯ 1 
349-302 ปฏิบัติการหลัก
เทคโนโลยีชีวภาพ  
349-491 โครงงานทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ 1 
349-492 โครงงานทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ 2  
หรือ 349-493 สหกิจศึกษา 
 
 
 
2.2 วิชาบังคับเฉพาะกลุ่ม 
230-301 ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม
เคมี 1 
326-314 วิธีทางจุลชีววิทยา 
 
326-321 จุลชีววิทยาทางอาหาร 
326-423 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม 
330-230 อนุกรมวิธานของพืช 
330-411 กายวิภาคศาสตร์ของพืช 
348-111 บทน าชีววิทยาโมเลกุล
การแพทย์ 

3 หน่วยกิต 
2 หน่วยกิต 
1 หน่วยกิต 
1 หน่วยกิต 

 
1 หน่วยกิต 

 
1 หน่วยกิต 
1 หน่วยกิต 

 
3 หน่วยกิต 

 
3 หน่วยกิต 

 
6 หน่วยกิต 

 
 
 

17 หน่วยกิต 
4 หน่วยกิต 

 
3 หน่วยกิต 

 
3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 
2 หน่วยกิต 

 

- ไม่เปลี่ยนแปลง 
- เปลี่ยนแปลงรหัสวิชาเป็น 348-202 
- ไม่เปลี่ยนแปลง 
- ย้ายไปอยู่ในกลุ่มวิชาเลือก 
 
- ย้ายไปอยู่ในกลุ่มวิชาเลือก 
 
- ไม่เปลี่ยนแปลง 
- ไม่เปลี่ยนแปลง 
 
- ไม่เปลี่ยนแปลง 
 
- ไม่เปลี่ยนแปลง 
 
- ไม่เปลี่ยนแปลง 
348-303 วิศวกรรมชีวเคมีส าหรับ
เทคโนโลยีชีวภาพ 
349-202 ปฏิบัติการเทคโนโลยีของยีน 
2.2 วิชาบังคับเฉพาะกลุ่ม 
- ยกเลิก 
 
- ย้ายไปอยู่ในกลุ่มวิชาเลือกและเปลี่ยน
รหัสเป็น 326-211 วิธีทางจุลชีววิทยา 
- ไม่เปลี่ยนแปลง 
- ไม่เปลี่ยนแปลง 
- ย้ายไปอยู่ในกลุ่มวิชาเลือก 
- ย้ายไปอยู่ในกลุ่มวิชาเลือก 
- ยกเลิก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 หน่วยกิต 
 

1 หน่วยกติ 
16-17 หน่วยกิต 

 
 
 

2 หน่วยกิต 
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348-301 เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ 
348-304 เทคโนโลยีชีวภาพเชิง
วิเคราะห์ 

3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

 

- ไม่เปลี่ยนแปลง 
- ไม่เปลี่ยนแปลง 
 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

348-307 การดัดแปลงยีนในเซลล์ชั้นสูง
348-311 เทคโนโลยีชีวภาพการแพทย์ 
348-341 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม 
348-351 เทคโนโลยีชีวภาพพืช
เบื้องต้น 
348-361 พ้ืนฐานทางชีววิทยาโมเลกุล
และพันธุวิศวกรรม 
348-412 เทคโนโลยีและวิศวกรรม
โปรตีนเบื้องต้น 
348-413 เครื่องหมายโมเลกุล 
348-461 ชีวสารสนเทศเบื้องต้น 
348-472 หัวข้อพิเศษทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. กลุ่มวิชาเลือก  
326-241 อนุกรมวิธานของแบคทีเรีย 
326-342 อนุกรมวิธานแบคทีเรีย
สมัยใหม่ 
326-434 จุลชีววิทยาอาหารหมัก 

2 หน่วยกิต 
2 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

 
3 หน่วยกิต 

 
2 หน่วยกิต 

 
2 หน่วยกิต 
1 หน่วยกิต 
1 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 หน่วยกิต 
2 หน่วยกิต 
2 หน่วยกิต 

 
3 หน่วยกิต 
4 หน่วยกิต 

- ย้ายไปอยู่ในกลุ่มวิชาเลือก 
- ย้ายไปอยู่ในกลุ่มวิชาเลือก 
- ย้ายไปอยู่ในกลุ่มวิชาเลือก 
- ไม่เปลี่ยนแปลง 
 
- ไม่เปลี่ยนแปลง 
 
- ย้ายไปอยู่ในกลุ่มวิชาเลือก 
 
- ย้ายไปอยู่ในกลุ่มวิชาเลือก 
- เปลี่ยนแปลงเป็น 2 หน่วยกิต 
- ยกเลิก 
 
348-305 วิศวกรรมกระบวนการ
ชีวภาพพ้ืนฐาน 
348-309 สรีรวิทยาของสัตว์และพืช 
348-421 เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์
เบื้องต้น 
510-431 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช 
515-351 หลักโภชนาศาสตร์สัตว์ 
850-403 อุตสาหกรรมเกษตรทั่วไป 
 
 
3. กลุ่มวิชาเลือก 
- ยกเลิก 
- ยกเลิก 
 
- ไม่เปลี่ยนแปลง 
- ไม่เปลี่ยนแปลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 หน่วยกิต 
 

3 หน่วยกิต 
2 หน่วยกิต 

 
3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

 
 

15 หน่วยกิต 
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330-200 สัณฐานวิทยาของพืชและ
สาหร่าย 
330-360 พันธุศาสตร์ 
330-471 ไมโครเทคนิค 

 
3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

 
- ไม่เปลี่ยนแปลง 
- ยกเลิก 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

331-360 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ 
345-102 คอมพิวเตอร์และการ
โปรแกรม 
348-303 วิศวกรรมชีวเคมี 
ส าหรับเทคโนโลยีชีวภาพ 
 
 
348-313 เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล
เบื้องต้น 
348-371การเขียนโปรแกรมส าหรับชี
วสารสนเทศเบื้องต้น 
348-421 เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์
เบื้องต้น 
348-422 การก าจัดของเสียใน
ห้องปฏิบัติการ 
348-482 สัมมนาวิชาการทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ 2 
349-306 ปฏิบัติการเทคโนโลยีของยีน 
 
510-431 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช 

1 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

 
3 หน่วยกิต 

 
 
 

2 หน่วยกิต 
 

3 หน่วยกิต 
 

2 หน่วยกิต 
 

2 หน่วยกิต 
 

1 หน่วยกิต 
 

1 หน่วยกิต 
 

3 หน่วยกิต 

- ไม่เปลี่ยนแปลง 
- ยกเลิก 
 
- เปลี่ยนชื่อเป็น 348-303 วิศวกรรม
ชีวเคมีส าหรับเทคโนโลยีชีวภาพและ
ย้ายไปอยู่ในกลุ่มวิชาบังคับของสาขา 
 
- ไม่เปลี่ยนแปลง 
 
- ไม่เปลี่ยนแปลง 
 
-ย้ายไปอยู่ในกลุ่มวิชาบังคับเฉพาะ
กลุ่ม 
- ไม่เปลี่ยนแปลง 
 
- ไม่เปลี่ยนแปลง 
 
- เปลี่ยนรหัสเป็น 349-202 และย้าย
ไปอยู่ในกลุ่มวิชาบังคับของสาขา 
- ย้ายไปอยู่ในกลุ่มวิชาบังคับเฉพาะกลุ่ม 
225-346 การจัดการการผลิตและการ
ด าเนินงาน 
319-505 เทคโนโลยีชีวภาพของไบโอ
พอลิเมอร์ 
326-211 วิธีทางจุลชีววิทยา 
330-230 อนุกรมวิธานของพืช 
330-300 ชีววิทยาของเซลล์ 
330-411 กายวิภาคศาสตร์ของพืช 

 
 
 

2 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

 
2 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 
4 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 
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348-307 การดัดแปลงยีนในเซลล์
ชั้นสูง 
348-308 ทักษะการติดต่อสื่อสารของ
นักวิทยาศาสตร์กับองค์กรภายนอก 

2 หน่วยกิต 
 

2 หน่วยกิต 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

  348-310 พันธุศาสตร์พืชและการ
ปรับปรุงพันธุ์พืชส าหรับ
เทคโนโลยีชีวภาพ 
348-311 เทคโนโลยีชีวภาพการแพทย์ 
348-312 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
เชิงพาณิชย์และการปรับปรุงพันธุ์ 
348-341 เทคโนโลยีชีวภาพ
สิ่งแวดล้อม 
348-342 การจัดการอุตสาหกรรม
ส าหรับเทคโนโลยีชีวภาพ 
348-401 จริยธรรมและความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ 
348-412 เทคโนโลยีและวิศวกรรม
โปรตีนเบื้องต้น 
348-413 เครื่องหมายโมเลกุล 
348-471 หัวข้อพิเศษทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ 1 
853-541 การใช้ประโยชน์และการ
บ าบัดวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรม
เกษตร 
348-451 หลักเทคโนโลยีชีวภาพพืช 2 
348-493 การเขียนบทความทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ 

2 หน่วยกิต 
 
 

2 หน่วยกิต 
2 หน่วยกิต 

 
3 หน่วยกิต 

 
3 หน่วยกิต 

 
1 หน่วยกิต 

 
2 หน่วยกิต 

 
2 หน่วยกิต 
1 หน่วยกิต 

 
3 หน่วยกิต 

 
 

2 หน่วยกิต 
1 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
     ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาใด ๆ ที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

     ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือมหาวิทยาลัยอ่ืนๆทั้งใน
และต่างประเทศ 
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ภาคผนวก 5 
 

            ส่วนที่ 1 สรุปหลักการและเหตุผล ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
หลักการและเหตุผล ปรัชญา วัตถุประสงค์ 

หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพเป็น
หลักสูตรที่เป็นสหวิทยาการของ
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ชี ว ภ า พ  แ ล ะ
กายภาพ เช่น ชีววิทยา เคมี จุล
ชีววิทยา พันธุศาสตร์โมเลกุล 
สรีรวิทยา เทคโนโลยีการหมัก
อาหาร วิศวกรรมชีวเคมี สถิติ 
และคอมพิวเตอร์ เป็นต้น เพ่ือ
พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ข อ ง
ประชาชนในด้านต่างๆให้ดีขึ้น 
และตอบสนองความต้องการ
ของประชากรที่เพ่ิมขึ้นในด้าน
ต่างๆ เช่น ด้านการเกษตรที่
ต้องการปริมาณผลผลิตที่มากขึ้น
แ ล ะ คุ ณ ภ า พ ที่ ดี ขึ้ น  ค ว า ม
ต้ อ ง ก า ร ด้ า น ก า ร แ พ ท ย์ ที่
ต้องการ ยารักษาโรคที่ดีขึ้นใน
การตอบสนองต่อจุลชีพ และโรค
ต่างๆ ที่มีการพัฒนาการมากขึ้น 
ทางด้านอุตสาหกรรมต้องการ
เทคโนโลยีการหมักหรือจุลชีพที่
มีคุณสมบัติที่ดีขึ้นในการเ พ่ิม
ผลผลิต หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร
ที่ผลิตบัณฑิตเพ่ือตอบสนอง 

เนื้ อหาของหลั กสู ตรมี ค ว าม
ทั น ส มั ย เ ห ม า ะ ส ม กั บ ก า ร
เปลี่ ยนแปลงของสั งคม และ
สอดคล้องกับการพัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศเพ่ือผลิตบัณฑิตระดับ
ป ริ ญ ญ า ต รี ส า ข า วิ ช า
เทคโนโลยีชีวภาพให้มีคุณภาพ มี
ความรู้และทักษะในการประกอบ
อาชีพ มีความรู้ทันสมัย ในการ
น าเอาสิ่งมีชีวิตหรือชิ้นส่วนของ
สิ่ ง มี ชี วิ ต ม า พั ฒ น า เ พ่ื อ
เปลี่ยนแปลงทางชีวภาพในระดับ
หน่วยพันธุกรรมหรือระดับเซลล์ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์
และสิ่งแวดล้อมโดยการใช้ความรู้
จากการบูรณาการวิทยาการของ
วิทยาศาสตร์ชี วภาพ บัณฑิต
สามารถน าความรู้ ไปใช้พัฒนา
ประเทศโดยรู้จักบริหารจัดการ
และท างานเป็นทีม รวมทั้ งมี
คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่
ดีต่อวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสั งคม  ตลอดจนมี

1) มีคุณธรรมและจริยธรรม 
จิตส านึก และความรับผิดชอบ
ต่ อสั ง คมตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
2) มีความรอบรู้ในวิชาการทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติรวมทั้ง
หลักการในสาขาเทคโนโลยี 
ชีวภาพในเชิงกว้างและเชิงลึก 
สามารถน าไปปรับใช้ ในการ
ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม 
3) มีความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์ เสนอแนวทางในการ
แก้ปัญหา โดยการใช้ความรู้ใน
สาขาวิชาและสาขา อ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
4) มี ค ว ามตร ะหนั ก ใ น ก า ร
เปลี่ยนแปลงของโลก รวมทั้ง
สามารถในการวิ เคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงและปฏิสัมพันธ์ของ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
และสังคมต่อธรรมชาติ 
5) มีความสามารถในการสื่อสาร
และท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้ทุก
ระดับอย่างเหมาะสม 
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พ้ืนฐานเพียงพอที่จะศึกษาใน
ระดับสูงต่อไป 

6) มีความกระตือรือร้นในการ
พัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง 
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ส่วนที่ 2 แสดงรายละเอียดความสอดคล้องวัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชา และค าอธิบายเพิ่มเติม 
วัตถุประสงค์ 
ของหลักสูตร 

รายวิชา ค าอธิบาย
เพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

1) มี คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ
จริยธรรม จิตส านึกและ
คว ามรั บ ผิ ด ช อบต่ อ
สังคมตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

348-302 หลักเทคโนโลยีชีวภาพ   
348-304 เทคโนโลยีชีวภาพเชิงวิเคราะห์                  
348-306 เทคโนโลยีของยีน                                     
348-313 เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเลเบื้องต้น        
348-341 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม                   
348-351 เทคโนโลยีชีวภาพพืชเบื้องต้น  
348-371 การเขียนโปรแกรมส าหรับ          
            ชีวสารสนเทศเบื้องต้น                 
348-391 การฝึกงาน               
348-401 จริยธรรม และความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ                                  
348-413 เครื่องหมายโมเลกุล                                   
348-421 เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์เบื้องต้น                 
348-461 ชีวสารสนเทศเบื้องต้น                               
348-471 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1         
348-481 สัมมนาวิชาการทางเทคโนฯ 1                   
349-302 ปฏิบัติการหลักเทคโนโลยีชีวภาพ             
349-491 โครงงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1            
349-492 โครงงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2             
349-493 สหกิจศึกษา               

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
3(3-0-6) 
3(2-3-4) 
3(2-2-5) 
 
1(0-6-0) 
1(1-0-2) 
 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
2(1-2-3) 
1(1-0-2) 
1(0-2-1) 
1(0-2-1) 
3(0-9-0) 
3(0-9-0) 
6(0-18-0) 

 

2) มี ค ว า ม ร อ บ รู้ ใ น
วิชาการทั้งภาคทฤษฎี
แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ร ว ม ทั้ ง
ห ลั ก ก า ร ใ น ส า ข า
เทคโนโลยีชีวภาพในเชิง
ก ว้ า ง แ ล ะ เ ชิ ง ลึ ก 
สามารถน าไปปรับใช้ใน
การประกอบอาชีพได้
อย่างเหมาะสม 

348-302 หลักเทคโนโลยีชีวภาพ                          
348-304 เทคโนโลยีชีวภาพเชิงวิเคราะห์                  
348-306 เทคโนโลยีของยีน                                     
348-311 เทคโนโลยีชีวภาพการแพทย์                     
348-313 เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเลเบื้องต้น        
348-341 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม                   
348-351 เทคโนโลยีชีวภาพพืชเบื้องต้น                  
348-391 การฝึกงาน                                                 
348-413 เครื่องหมายโมเลกุล                                          

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

รายวิชา  ค าอธิบาย
เพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

  348-421 เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์เบื้องต้น                 
348-461 ชีวสารสนเทศเบื้องต้น                               
348-471 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1         
348-481 สัมมนาวิชาการทางเทคโนฯ 1                   
349-302 ปฏิบัติการหลักเทคโนโลยีชีวภาพ             
349-491 โครงงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1            
349-492 โครงงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2             
349-493 สหกิจศึกษา          

2(2-0-4) 
2(1-2-3) 
1(1-0-2) 
1(0-2-1) 
1(0-2-1) 
3(0-9-0) 
3(0-9-0) 
6(0-18-0) 

 

3) มีความสามารถใน
การคิด วิเคราะห์ เสนอ
แ น ว ท า ง ใ น ก า ร
แก้ปัญหา โดยการใช้
ความรู้ในสาขาวิชาและ
สาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

322-103 คณิตศาสตร์ทั่วไป 1                                   
322-104 คณิตศาสตร์ทั่วไป 2                                   
324-101 เคมีทั่วไป 1                                                
324-102 เคมีทั่วไป 2                                                
324-233 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น                                   
324-243 เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน      
325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1                               
325-102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2                               
325-233 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น                   
325-247 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน                 
326-202 จุลชีววิทยาทั่วไป                                       
327-202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป                      
328-302 ชีวเคมีพ้ืนฐาน                                           
328-331 ปฏิบัติการชีวเคมี 1                                    
330-101 หลักชีววิทยา 1                                           
330-102 หลักชีววิทยา 2                                           
331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1                          
331-102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา2                           
332-101 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1                                         
332-111 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1   
347-201 สถิติพ้ืนฐาน            
         

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
1(0-3-0) 
1(0-3-0) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
1(0-2-1) 
3(2-2-5) 
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วัตถุประสงค์ 
ของหลักสูตร 

วัตถุประสงค์ 
ของหลักสูตร 

ค าอธิบาย
เพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

 348-201 พันธุศาสตร์ส าหรับ
เทคโนโลยีชีวภาพ                 

348-302 หลักเทคโนโลยีชีวภาพ                              
348-304 เทคโนโลยีชีวภาพเชิงวิเคราะห์                  
348-306 เทคโนโลยีของยีน                                     
348-361 พ้ืนฐานชีววิทยาโมเลกุลและ                     
              พันธุวิศวกรรม 
348-371 การเขียนโปรแกรมส าหรับ                  
             ชีวสารสนเทศเบื้องต้น 
348-391 การฝึกงาน                                                 
348-461 ชีวสารสนเทศเบื้องต้น                               
348-471 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1         
348-481 สัมมนาวิชาการทางเทคโนฯ 1                   
349-302 ปฏิบัติการหลักเทคโนโลยีชวีภาพ             
349-491 โครงงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1  
349-492 โครงงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2             
349-493 สหกิจศึกษา                                            

2(2-0-4) 
 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
2(2-0-4) 
3(2-2-5) 
 
3(2-2-5) 
 
1(0-6-0) 
2(1-2-3) 
1(1-0-2) 
1(0-2-1) 
1(0-2-1) 
3(0-9-0) 
3(0-9-0)  
6(0-18-0) 

 

4) มีความตระหนักใน
การเปลี่ยนแปลงของ
โลก รวมทั้งสามารถใน
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ก า ร
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง แ ล ะ
ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ข อ ง
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  
เทคโนโลยีชีวภาพและ
สังคมต่อธรรมชาติ 

 348-303 วิ ศ ว ก ร ร ม ชี ว เ ค มี ส า ห รั บ
เทคโนโลยีชีวภาพ                   
315-201 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม           
348-341 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม                   
348-461 ชีวสารสนเทศเบื้องต้น                               
348-481 สัมมนาวิชาการทางเทคโนฯ 1                   
 

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

 

5) มีความสามารถใน
การสื่อสารและท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ทุกระดับ
อย่างเหมาะสม 

348-371 การเขียนโปรแกรมส าหรับ                 
ชีวสารสนเทศเบื้องต้น 

348-391 การฝึกงาน                                                 
348-481 สัมมนาวิชาการทางเทคโนฯ 1    

3(2-2-5) 
 
1(0-6-0) 
1(0-2-1) 
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วัตถุประสงค์ 
ของหลักสูตร 

วัตถุประสงค์ 
ของหลักสูตร 

 ค าอธิบาย
เพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

 349-302 ปฏิบัติการหลักเทคโนโลยีชีวภาพ   
349-491 โครงงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1             
349-492 โครงงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2             
349-493 สหกิจศึกษา                                             
895-101 พฤติกรรมศาสตร์                                       
895-203 จิตวิทยาทั่วไป                                            
895-303 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิต                                

1(0-2-1) 
3(0-9-0) 
3(0-9-0) 
6(0-18-0) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

 

6) มีความกระตือรือร้น
ในการพัฒนาตนเอง
และพัฒนาวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 

348-401 จริยธรรม และความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ  

348-481 สัมมนาวิชาการทางเทคโนฯ 1                   
349-491 โครงงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1             
349-492 โครงงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2             

1(1-0-2) 
 
1(0-2-1) 
3(0-9-0) 
3(0-9-0) 
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ภาคผนวก 6 
 
เอกสารเปรียบเทียบความเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกับการด าเนินการหรือค า
ชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
รายนามกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
- ศ.ดร.มรกต  ตันติเจริญ 
- ศ.ดร.จิระพันธ์ กรึงไกร 
 

ความเห็นของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการ 
ท่านที่ 1  
ศ.ดร.มรกต  ตันติเจริญ 
1) หาจุดเด่นของสาขา เช่น เน้น molecular และ 
bioinformatics 
เพ่ือจะได้เน้นพวกวิชาเหล่านี้ให้เป็นวิชาหลักในหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
2) ควรจัดหลักสูตรให้ตอบสนองปัญหาทางภาคใต้และเพ่ือการ
ประกอบอาชีพเช่น เมื่อนศ.มาเรียนจบไปแล้วสามารถออกไป
ประกอบอาชีพ ท าปุ๋ย ท าสวนปาล์ม เลี้ยงกุ้งหรือปลาได้ 
 
 
3) ควรจัดหลักสูตรเพื่อให้สามารถเรียนจบแล้วไปท างานด้าน
การบริหารงานทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือธุรกิจ 
 
 
 
4) ควรมีการจัดการสอนหรือเนื้อหาในรายวิชาเกี่ยวกับ 
systematic biology หรือ Synthetic biology เชื่อมโยง

 
 
จากการประชุ มกับอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอนนั้น เห็นควรให้ปรับเพ่ิม
รายวิชาที่เน้นทางด้านชีวโมเลกุล
และชีวสารสนเทศในกลุ่มวิชา
บังคับของสาขาและกลุ่ มวิชา
บังคับเฉพาะกลุ่มในโครงสร้าง
หลักสูตร 
 
เน้นการเรียนแบบ problem 
based learning ใ น ร า ย วิ ช า
โครงงานและแทรกเข้าไปในการ
ท า miniproject ในบางรายวิชา 
 
เพ่ิมรายวิชา 225-346 ในกลุ่ม
วิชาเลือกเสรีเพ่ือเป็นทางเลือกให้
ส าหรับเทคโนโลยีชีวภาพเชิงการ
จัดการ 
 
เพ่ิมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจีโน
มิก โปรติโอมิก ทรานสคริปโตมิก 
และเมตาโบโลมิกและความเชื่อม 
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ความเข้าใจด้าน proteomics transcriptomics Genomics 
เข้าด้วยกันเพ่ือให้เห็นภาพรวมและการน าไปใช้งาน 
 
 
5) เสริมประสบการณ์โดยเพิ่ม field trip การทัศนศึกษา 
 
 
 
 
 
6) ควรตัดวิชาเลือกบางตัวออกเช่น การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ 

โยงกันในการเรียนการสอนวิชา 
348-202 ดังแสดงในค าอธิบาย 
รายวิชา 
 
การไปทัศนศึกษาเพ่ือการเรียนรู้
นอกห้องเรียนนั้น หลักสูตรจัดให้
มี ก า ร เ รี ย นก า รสอน ในบาง
รายวิชาซึ่งอยู่ในกลุ่มวิชาเลือก
สาขาอยู่แล้ว 
 
คงไว้เนื่องจากเป็นวิชาเลือกซึ่ง
อาจเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาที่
จะน าไปใช้งาน 

ความเห็นของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการ 

ท่านที่ 2  
ศ.ดร.จิระพันธ์ กรึงไกร 
1) ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Principles ต้องเติม s และใน
ภาษาไทยเขียนค าว่าพ้ืนฐานไว้ท้ายชื่อวิชา 
 
 
2) เพ่ิมความรู้ทางธุรกิจ (business) ของสาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ เครื่องมือแพทย์รวมทั้งผลิตภัณฑ์ยา/บริษัท
ยา 
 
3) เพ่ิมความรู้ทาง  
3.1 IP และการจัดการ เช่นการบริหารจัดการ 
 
 
3.2 Ethics แบบ professional 
 
 
 
 

 
 
แก้ไขแล้วในหมวดรายวิชาของ
ภาคแต่ของคณะนั้นได้แจ้ง
กรรมการวิชาการแล้ว 
 
ด าเนินการเช่นเดียวกับที่
ผู้ทรงคุณวุฒิท่านแรกแนะน าใน
ข้อที่ 3) 
 
 
รายวิชาด้านการจัดการได้เพ่ิม
แล้วในรายวิชาเลือก  
 
ด้าน Ethics มีรายวิชา 348-401 
จริยธรรมและความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ ซึ่งอยู่ในรายวิชาเลือก
ของสาขา 
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3.3 ทางพืชเพ่ิมความรู้ทาง GMOs/สัตว์ GMOs  
 
 
3.4 ภาษาอังกฤษ 
  
 
 
 
4) จ านวนหน่วยกิตเท่าไหร่ ตรวจสอบ 
 
5) ค าอธิบายรายวิชาควรมีรูปแบบเหมือนกัน เช่นประโยค วลี
หรือwording 
  
6) ควรมีจุดเด่นนักศึกษามีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 
สถิติ คอมพิวเตอร์ โปรแกรมและการน าไปใช้ ชีววิทยาโมเลกุล
ทางการแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพในสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทั้งพืช สัตว์ 
จุลินทรีย์ 
 

ความรู้ด้านนี้ได้เพ่ิมเติมแล้วใน
ค าอธิบายรายวิชา 348-412 
 
จัดกิจกรรมส่งเสริมด้าน
ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาและ
จัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ 
 
ตรวจสอบและแก้ไขแล้ว 
 
ด าเนินการปรับแล้ว 
 
 
ตรวจสอบแล้วจากโครงสร้าง
หลักสูตร พบว่ามีรายวิชาในกลุ่ม
พ้ืนฐานครบถ้วนและเพียงพอ 
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ภาคผนวก 7 
 
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการ อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษบาง
ท่าน 
นางสาวสมพร  ตั๊นสกุล 
วุฒิการศึกษา Ph.D.      
สาขาวิชา Biotechnology 
ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
 
1. ภาระสอนในหลักสูตรนี้ 
 รายวิชา หน่วยกิต 
 348-301 เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์  3 
 348-341 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม  3 
 348-302 หลักเทคโนโลยีชีวภาพ   3 
 349-302 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ  1 
 349-491 โครงงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1  3 
 349-492 โครงงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2  3 
 
2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
ผลงานตีพิมพ์ 
1. Tanskul, S., Amornthatree, K., and Jaturonlak, N. (2013) A new cellulose-producing 

bacterium, Rhodococcus sp. MI 2: Screening and optimization of culture conditions. 
Carbohydr Polymer. 92(1), 421-428. 

2. Tanskul, S., Khoonchumnan, S., Watanasit, S. and Oda, K. (2013) Application of a new 
red carotenoid pigment-producing bacterium, Enterobacter sp. P41, as feed 
supplement for chicken. Afr. J. Biotechnol. 12(1), 64-69. 

3. Yingkong, P. and Tanskul, S. (2014) Adsorption of iron(III) and copper(II) by bacterial 
cellulose produced from Rhodococcus sp. MI 2. International Bioscience 
Conference. September 29-30, 2014. Phuket, Thailand. 

 
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 
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1. สมพร ตั๊นสกุล และ กรทิพย์ อมรธาตรี. อนุสิทธิบัตรเลขที่ 9408 วันที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 23 
ธันวาคม 2557. การประดิษฐ์ชื่อ กรรมวิธีการผลิตเซลลู โลสจากแบคที เรียสายพันธุ์  
Rhodococcus sp. MI 2  

2. สมพร ตั๊นสกุล. ค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ชื่อ สูตรอาหารเลี้ยงเชื้อ Rhodococcus sp. MI 2 
ที่มีส่วนประกอบของพืชผัก เลขที่ค าขอ 1101000579 วันที่ 23 เมษายน 2554  

3. สมพร ตั๊นสกุล. ค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ชื่อ แผ่นประคบผิวนาโนเซลลูโลสสมุนไพรและ
กรรมวิธีการผลิต เลขท่ีค าขอ 1401007351 วันที่ 8 ธันวาคม 2557  

4. สมพร ตั๊นสกุล. ค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ชื่อ แผ่นตรวจสอบโปรตีเนสและกรรมวิธีการผลิต 
เลขที่ค าขอ 1401007350 วันที่ 8 ธันวาคม 2557  

 
เอกสารประกอบการสอน 
1. สมพร ตั๊นสกุล. 2554. เทคโนโลยีชีวภาพด้านจุลินทรีย์ (Microbial Biotechnology) หลักสูตร

เทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 91 
หน้า. (เอกสารประกอบการสอน)  
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นางสุชีรา ธนนิมิตร 
วุฒิการศึกษา Ph.D.      
สาขาวิชา Chemistry 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตารจารย์  
 
1. ภาระสอนในหลักสูตรนี้ 
 รายวิชา หน่วยกิต 
 348-302 หลักเทคโนโลยีชีวภาพ  3 
 348-304 เทคโนโลยีชีวภาพเชิงวิเคราะห์  3 
 348-481 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ  1 
 349-302 ปฏิบัติการหลักเทคโนโลยีชีวภาพ 3 
 349-491 โครงงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1  3 
 349-492 โครงงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2  3 
    
2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร 
1. Waiyapoka, T., Deachamag, P., Chotigeat, W., Bunsanong, N., Kanatharana, P., 

Thavarungkul, P. and Loyprasert-Thananimit, S. (2015) Application of a Label-Free 
Immunosensor for White Spot Syndrome Virus (WSSV) in Shrimp Cultivation Water. 
Applied Biochemistry and Biotechnology. 177(4), 821-830 

2.  Loyprasert-Thananimit, S., Saleedang, A., Deachamag, P., Waiyapoka, T., 
 Neulplub, M. and Chotigeat. W. (2014) Development of an immuno-based 
colorimetric  assay for white spot syndrome virus. Biotechnology and Applied 
Biochemistry. 61(3), 357-362. 

3.  Loyprasert-Thananimit, S., Saleedang, A., Kanatharana, P., Thavarungkul, P. and 
Chotigeat. W. (2012) Production of a polyclonal antibody to the VP26 nucleocapsid 
protein of white spot syndrome virus (WSSV) and its use as a biosensor. Frontiers 
of Chemical Science and Engineering. 6(2), 216-223. 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56041731800&amp;eid=2-s2.0-84942823615
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36812978100&amp;eid=2-s2.0-84942823615
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603111868&amp;eid=2-s2.0-84942823615
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นางสาวมลวดี วงศ์ลาภสุวรรณ 
วุฒิการศึกษา Ph.D.      
สาขาวิชา Molecular Biology and Bioinformatics 
ต าแหน่งทางวิชาการ - 
 
1. ภาระสอนในหลักสูตรนี้ 
 รายวิชา หน่วยกิต 
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2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร 
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ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
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 nanoparticles for highly sensitive label-free capacitive immunosensing. 
 Electrochimica Acta. 80, 202-212. 
2. Wongkittisuksa, B., Limsakul, C., Kanatharana, P., Limbut, W., Asawatreratanakul, 
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สาขาวิชา Biotechnology  
ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
 
1. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
 รายวิชา หน่วยกิต 
 348-302 หลักเทคโนโลยีชีวภาพ  3 
 348-304 เทคโนโลยีชีวภาพเชิงวิเคราะห์ 3 
 348-361 พ้ืนฐานชีววิทยาโมเลกุลและพันธุวิศวกรรม 3 
 348-412 เทคโนโลยีและวิศวกรรมโปรตีนเบี้องต้น 2 
 349-491 โครงงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1  3 
 349-492 โครงงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2  3 
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