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หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 

สารบัญ 
 

เร่ือง                  หน้า 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1) รหัสและชื่อหลักสูตร         1 
2) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา         1 
3) วิชาเอก (ถ้ามี)          1 
4) จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร       1 
5) รูปแบบของหลักสูตร         1 
6) สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร    2 
7) ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน     2 
8) อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา      2 
9) ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์          3 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    
10) สถานที่จัดการเรียนการสอน        3 
11) สถานการณภ์ายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  3 
12) ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 5     

ของสถาบัน 
13) ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน                   5 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1) ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร      6 
2) แผนพัฒนาปรับปรุง         7 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1) ระบบการจัดการศึกษา         8 
2) การด าเนินการหลักสูตร         8 
3) หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน        10 
4) องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)  27 
5) ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)     28 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1) การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา       29 
2) การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน       29 
3) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา       32 

(Curriculum Mapping) 
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หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 

สารบัญ (ต่อ) 
 

เร่ือง                   หน้า   
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1) กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)     36 
2) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา     36 
3) เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร       37 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
1) การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่        37 
2) การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์      38 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร         
1) การก ากับมาตรฐาน         39 
2) บัณฑิต           40 
3) นักศึกษา          41 
4) อาจารย์           42 
5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน      42 
6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้         43 
7) ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)     44 

หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
1) การประเมินประสิทธิผลของการสอน       45 
2) การประเมินหลักสูตรในภาพรวม        45 
3) การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร     45 
4) การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน  46 

ภาคผนวก 
ก. ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง   47 
ข. ส่วนที่ 1  ตารางสรุปหลักการและเหตุผล ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  69 

ส่วนที่ 2  ตารางแสดงรายละเอียดความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของหลักสูตรรายวิชาและ 71 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

ค. ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ กับการด าเนินการของ 74 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ง. ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร      78 
จ. ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   110 
ฉ. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 140 

(หลักสูตรนานาชาติ)   
ช. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหลักสูตรร่วมสถาบัน University of Brawijaya     143 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลกัสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .............. 

 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ 

    คณะอุตสาหกรรมเกษตร  ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม   

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร   

1.1 รหัสหลักสูตร  25570000009646 
1.2  ชื่อหลักสูตร  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 
   Master of Science Program in Biotechnology (International Program) 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
     ชื่อเต็ม  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชวีภาพ) 
  Master of Science (Biotechnology) 
  ชื่อย่อ วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
  M.Sc. (Biotechnology) 

 

3. วิชาเอก (ถ้ามี)  ไม่มี 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
  1)  แผน  ก  แบบ  ก 1 ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต 
  2)  แผน  ก  แบบ  ก 2 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  
   หลักสูตรปริญญาโท 
5.2 ภาษาที่ใช้ 

  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ 
5.3 การรับนักศึกษา 

  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  

  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
  เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น 
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หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 

 ชื่ อสถาบั นภายนอกประเทศ  ได้ รับความร่วมมือจาก  Hokkaido University, Ritsumeikan 
University, Kyoto Institute of Technology, Okayama University, SKOG OG LANDSKAP, Wageningen 
University, University of Hawaii at Manoa, University of Natural Resources and Applied Life 
Sciences, Toyama Prefectural University (JASSO Project), University of California, Universitair 
Medisch Centrum Groningen 

     ชื่อสถาบันภายในประเทศ ได้รับความร่วมมือจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
      รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน แลกเปลี่ยนนักศึกษาและท าวิจัยร่วมภายใต้โครงการ Japan 
Student Services Organization (JASSO) กับ Toyama Prefectural University ประเทศญี่ปุ่น 
  เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น 
               ชื่อสถาบัน  University of Brawijaya    ประเทศอินโดนีเซีย 
               รูปแบบของการร่วม 
  ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2 สถาบัน) 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

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

ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555 

ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิทยาเขตหาดใหญ่  ในคราวประชุมครั้งที่ ...................... 
เมื่อวันที่.....................เดือน............................ พ.ศ. ........................                            
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ………………… 
เมื่อวันที่…………………เดือน……….......………… พ.ศ. ……..…………… 
ได้รับการรับรองหลักสูตรโดยองค์กร (ถ้ามี)…………………………………………………… 
เมื่อวันที่................... เดือน............................. พ.ศ. ...................... 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน   
  หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2561 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
1) นักวิชาการ/นักวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพในสถาบันวิจัยของหน่วยงานของรัฐและเอกชน ทั้งในและ

ต่างประเทศ 
2) พนักงานฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพในโรงงานอุตสาหกรรม 
3) คร/ูอาจารย์ในสถาบันการศึกษาที่สอนในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพและสาขาท่ีเกี่ยวข้อง  
4) ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ/ที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคณุวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่ง
ทางวชิาการ 

ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษาระดบั เอก-โท-ตร ี(สาขาวชิา), 

สถาบนัที่ส าเร็จการศึกษา,ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
3-1017- 

01914-615 
รศ. นางสาวเบญจมาส เชียรศิลป์ D.Eng. (Biotechnology), Osaka U., Japan, 2546 

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

3-9299- 
00400-956 

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

3-7499- 
00432-132 

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

 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน   

ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม และภาควิชาอ่ืนของคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร รวมถึงภาควิชา คณะ และหน่วยงานอ่ืนๆ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ที่มีความเกี่ยวข้องกันในหลักสูตร นอกจากนี้อาจใช้สถานที่และอุปกรณ์ขององค์กรภายนอก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อีกด้วย 

11. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

11.1. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
  ปัจจุบันประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มประเทศอาเซียนที่เข้าร่วม “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community, AEC)” ท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรระหว่างประเทศสมาชิก เช่น 
แรงงาน บุคลากร และนักศึกษา รวมทั้งความรู้และเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและ
เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน และจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่ง
ระบุสถานการณ์การพัฒนาทางเศรษฐกิจในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ว่าประเทศมีการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจเฉลี่ยประมาณร้อยละ 5 ต่อปี จนท าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี 2557 
สูงขึ้น อยู่ที่ประมาณ 196,240 บาท หรือประมาณ 6,041 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ต่อคนต่อปี ซึ่งท าให้ประเทศ
ไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ     
8 ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ 3.2 
ชะลอจากร้อยละ 5.7 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ซ่ึงต่ ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากว่าระดับที่
จะท าให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่ส าคัญประการ
หนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ส าหรับสถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ ได้รับการยกระดับดีขึ้นจากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงให้เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่
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ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของ
ประเทศยังมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับ
ก้าวหน้า โดยในปี 2556 บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามีจ านวน 11 คนต่อประชากร 10,000 คน ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ 20-30 คนต่อประชากร 10,000 คน  
  จากกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย (พ.ศ. 2555-2564) ที่มีนโยบาย
ชัดเจนที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมจากอุตสาหกรรมเคมีไปสู่การเป็นอุตสาหกรรมชีวภาพ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่
สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ เนื่องจากประเทศไทยมีความพร้อมด้านวัตถุดิบจากการเกษตรและ
ทรัพยากรชีวภาพที่หลากหลาย เทคโนโลยีชีวภาพจัดเป็นสาขาหนึ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมชีวภาพของประเทศ เนื่องจากเป็นสาขาที่มีการน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และ
เทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบจากการเกษตรและทรัพยากรชีวภาพ เพ่ือผลิต
ผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ หรือเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตทางชีวภาพที่มีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ
อุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นการน าความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ในการพัฒนาและแก้ปัญหาต่างๆ ในระบบ
การผลิตภาคอุตสาหกรรม และการพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ ด้านอาหารและการเกษตร ด้านการแพทย์ และด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ปัจจุบันประเทศ
ไทยมีการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมและการขนส่งค่อนข้างสูง โดยเชื้อเพลิงดังกล่าวส่วนใหญ่แล้ว
ต้องน าเข้ามาจากต่างประเทศท าให้ประเทศไทยประสบปัญหาเกี่ยวกับความเสียเปรียบด้านพลังงาน           
การพิจารณาหาแหล่งพลังงานใหม่ๆ จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญและได้รับการผลักดันจากหลายๆ ฝ่ายอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพใหม่ๆ เพ่ือผลิตพลังงานทางเลือกท่ีหลากหลาย นอกจากนี้ยังสอดคล้อง
กับโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล Thailand 4.0 ข้อที่ 1 
     11.2.  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  ในช่วงของการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12        
(พ.ศ. 2560 - 2564) ประเทศไทยยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิด
ความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี และความท้าทายของเทคโนโลยี
ใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ปัญหาเดิมในด้านต่างๆ ทั้ง
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาคุณภาพการผลิต ความสามารถในการแข่งขัน
คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจ าเป็นต้อง
ยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญดังนี้ (1) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูป
ประเทศ และ (4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ท าให้สังคมมีความต้องการ
เทคโนโลยีหลายรูปแบบเพ่ือท าให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น ซึ่งเทคโนโลยีชีวภาพเป็น
ศาสตร์หนึ่งที่มีความส าคัญต่อการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชากร อาทิเช่น การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
คุ้มค่า การเพ่ิมความหลากหลายของทรัพยากรในการน าไปใช้ประโยชน์  การลดปัญหาสิ่งแวดล้อม การสร้าง
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพมีการปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของสังคมและรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม โดยต้องส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนรวมทั้งการวิจัย
ที่น าไปสู่การพัฒนาทางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพให้มีความหลากหลาย มีประสิทธิภาพ เน้นการบูรณาการ
ความรู้ และการแก้ปัญหาของโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลมาจากการเพ่ิม
จ านวนของโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนการน าเอาองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์มากขึ้น 
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกและการเข้าร่วมสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท าให้มีความ
จ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรระดับนานาชาติในเชิงรุกที่ทันสมัยสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนจากอุตสาหกรรม
เคมีเป็นอุตสาหกรรมชีวภาพ และรองรับการแข่งขันทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ โดยการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความช านาญทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพอย่างมืออาชีพพร้อมที่จะ
ปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ มี
คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้านมุ่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยี
และการวิจัย และการผลิตบัณฑิตที่ดีและเก่ง รวมถึงมีความเข้าใจในผลกระทบของเทคโนโลยีชีวภาพต่อสังคม 
มีบทบาทต่อการแก้ปัญหาและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ 
และสังคม   

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่

มุ่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย และมุ่งธ ารงปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่ดีและเก่ง และเนื่องจาก
เทคโนโลยีชีวภาพเป็นศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรจึงต้องเน้นและส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่ค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาชีพ โดยใส่ใจถึงผลกระทบต่อผู้บริโภค
ปลายทาง สังคมและวัฒนธรรมไทย โดยที่ยังคงพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพที่มีความทันสมัยและคุ้มค่าสามารถ
ปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของพันธกิจของสถาบัน 
 

13.  ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสตูรอื่น  
  นักศึกษาของภาควิชา/หลักสูตร สามารถลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/
หลักสูตรอ่ืน หรือที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ได้  โดยผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
  นักศึกษาของภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกที่เปิดในหลักสูตรนี้ได้ โดยให้
เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

13.3 การบริหารจัดการ 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรส ารวจรายวิชาที่เปิดสอนโดยหลักสูตรอื่น/ภาควิชาอ่ืน ในแต่ละภาค

การศึกษาและประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบการสอนรายวิชาดังกล่าว ก่อนเปิดภาคการศึกษา  
2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามการด าเนินการเรียนการสอนตามหลักเกณฑ์และระเบียบ

ต่างๆ ด าเนินงานภายใต้ระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ฯ ซึ่งเป็นไปตาม
มาตรฐานก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 
 
 
 
 



6 
 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญา 

   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) เน้นให้ผู้เรียน
มีองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และมีความรู้ ความสามารถในการค้นคว้าวิจัย สามารถวิเคราะห์
ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่ตอบสนองต่อภาคอุตสาหกรรมอย่าง
มืออาชีพ และน าไปสู่การสร้างนวัตกรรม พร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม  

1.2 ความส าคัญ 

  เทคโนโลยีช ีวภาพมีรากฐานการพัฒนามาจากการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ โดยเฉพาะใน                          
ยุคอุตสาหกรรมที่ใช้จุลินทรีย์เป็นตัวกลางในการผลิตที่เรียกว่าจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม จนท าให้เกิดเป็น
การปฏิวัติทางอุตสาหกรรมชีวภาพอื่นๆ ตามมา การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพให้เกิดประโยชน์กับมนุษย์
สูงสุดจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย และความสามารถใน
การด ารงชีวิตอยู่ของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งถือเป็นรากฐานส าคัญในการ
ค ้นหาศ ักยภาพใหม ่ๆ  เช ่น  เป ็นแนวทางก ่อให ้เก ิดอ ุตสาหกรรมใหม ่ สามารถใช ้ประโยชน ์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติได้มากขึ้น สามารถควบคุมให้เกิดการประหยัดพลังงานได้ อ านวยประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมของโลก เป็นต้น  
  โดยเทคโนโลยีชีวภาพภายในประเทศที่มีความส าคัญในการพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ เศรษฐกิจและ
สังคม รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แบ่งได้ 3 ด้าน คือ ด้านอาหารและการเกษตร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กลุ่ม
อาหารสุขภาพ อาหารที่เสริมโปรไบโอติกและพรีไบโอติก การปรับปรุงพันธุ์พืช-สัตว์ การพัฒนาวิธีตรวจ
วินิจฉัยโรคในสัตว์ ด้านการแพทย์ ได้แก่ การพัฒนาชุดตรวจโรค การสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรค
ที่เป็นปัญหาส าคัญของประเทศ การวางแผนด้านสาธารณสุขของประเทศ  การพัฒนาวัคซีนต้นแบบส าหรับ
รักษาโรคเอดส์และภูมิแพ้อันเกิดจากการแพ้ไรฝุ่น เป็นต้น และด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การส่งเสริม
ให้โรงงานอาหารประเภทต่างๆ ส่งเสริมการบ าบัดน้ าเสียโดยให้มีผลพลอยได้เป็นแก๊สชีวภาพ เพ่ิมการลงทุน
ระบบการผลิตแก๊สชีวภาพ การใช้พลังงานชีวภาพทั้งในรูปของเอทานอลและไบโอดีเซล ในด้านสิ่งแวดล้อมมี
การพัฒนานวัตกรรมหลายด้าน เช่น ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างของพลาสติกย่อยสลายได้ ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์เพ่ิม
ประสิทธิภาพในกระบวนการบ าบัดของเสีย รวมทั้งการฟ้ืนฟูพ้ืนที่เสื่อมโทรม นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับโมเดล
พัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล Thailand 4.0 ข้อที่ 1 
  จากความส าคัญของเทคโนโลยีชีวภาพดังกล่าวข้างต้น ท าให้การศึกษาวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนและจ าเป็นที่จะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ในการเพ่ิมคุณค่าผลผลิตจาก
การเกษตรและทรัพยากรชีวภาพที่มีคุณภาพและมีความหลากหลาย การลดต้นทุนโดยการน าวัสดุเศษเหลือ
กลับมาใช้ใหม่ การประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานชีวภาพทดแทน การออกแบบกระบวนการแปรรูปที่มี
ทิศทางที่ถูกต้อง ชัดเจน ยืดหยุ่นท าให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีประโยชน์ ตรงกับความต้องการของตลาด    
มีความคุ้มค่าต่อการผลิต และสามารถน าวัสดุเหลือใช้จากภาคอุตสาหกรรมมาท าให้เกิดประโยชน์  ตลอดจนมี
วิธีการก าจัดวัสดุเหลือใช้ได้อย่างถูกวิธี ก็จะท าให้ลดปัญหามลภาวะที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นภาควิชา
เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงจัดท าหลักสูตร
เทคโนโลยีชีวภาพและปรับปรุงให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสามารถผลิตบัณฑิตสาขาวิชา



7 
 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 

เทคโนโลยีชีวภาพ ที่มีความสามารถในด้านการท างานวิจัยได้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ได้งานวิจัยที่มีคุณภาพ 
สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยหลักสูตรนี้มีความแตกต่างจากหลักสูตรอ่ืน 
คือเน้นงานวิจัยที่น าเอาปัญหาจากภาคอุตสาหกรรมที่ส าคัญในภาคใต้มาตั้งเป็นโจทย์วิจัย เพ่ือให้เกิดประโยชน์
กับการพัฒนาชุมชนและอุตสาหกรรมในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

1.3 วัตถุประสงค์  

เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปนี้ 
(1) เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาทางด้าน

เทคโนโลยีชีวภาพที่ตอบสนองต่อภาคอุตสาหกรรมอย่างมืออาชีพและมีความคิดเชิงสร้างสรรค์
ในการสร้างนวัตกรรม 

(2)  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพที่มีคุณธรรมและจริยธรรม 
(3) เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ใน

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการพัฒนางานและสังคม 
(4) เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และแสดงออกซึ่งภาวะผู้น า 
(5)  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
   คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในรอบการศึกษา (2 ปี) 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. ปรั บปรุ งหลั กสู ตรตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิ ตศึกษาของ 
สกอ. และสอดคล้องกับการ
เปลี่ ยนแปลงและความ
ต้องการของภาคอุตสาห 
กรรมที่เกี่ยวข้อง 

1 .  ก า รป รั บ ป รุ งห ลั ก สู ต ร อ ย่ า ง
สม่ าเสมอ 
2. ป ร ะ ชุ ม / สั ม ม น า อ า จ า ร ย์

ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์
ประจ าหลักสูตร  ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภาครัฐและเอกชน 

3. ติดตามการเปลี่ยนแปลงและความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่ เกี่ยวข้องด้านการ
จัดการอุตสาหกรรมเกษตร 

1. หลักสูตรที่ผ่ านการปรับปรุงตาม
ข้อก าหนดของรอบเวลา 

2. ผลสรุปและผลการประเมินการ
ประชุมสัมมนา 

3. รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจและความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต 

2.  ส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนให้ เป็น  active 
learning 

1.   ก าหนดเป้าหมายรายวิชาที่มีการ
จัดการเรียนการสอนแบบ active 
learning 

2.   เพิ่ มพูนทักษะและแลกเปลี่ ยน
เรียนรู้ประสบการณ์การจัดการ
เรี ย น ก า ร ส อ น แ บ บ  active 
learning ของคณาจารย์ 

1.  แผนการจัดการเรียนการสอนแบบ 
active learning  ส าหรับรายวิชา
ที่เปิดสอนอย่างน้อยร้อยละ 50  

2.  กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองและ
กรณี ศึกษาในรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3) อย่างน้อยร้อย
ละ 50 

3.  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
แ ล ะ ก า ร ป ร ะ เมิ น ผ ล
เพื่อให้บรรลุมาตรฐานผล
การเรียนรู้ทุกด้าน 

1. พัฒนาทักษะอาจารย์ในการจัดการ
เรียนรู้และการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ 

1. ผลการพัฒนาทักษะของอาจารย์ที่
ร่วมกิจกรรมการเพิ่มพูนทักษะการ
จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
2. ก าหนดให้มีการจัดการเรียนรู้และ

การประเมินผลตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ทุกวิชา 

2. ราย วิ ช าที่ จั ด ก าร เรี ย น รู้ แ ล ะ
ประเมิน ผลตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดไว้ใน curriculum 
mapping ของหลักสูตร 

4.  พัฒนาทรัพยากรการเรียน
การสอนที่จ าเป็น อย่าง
เ พี ย ง พ อ แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ 

1.  ก าหนดแผนความต้องการและ
งบประมาณ เพื่อจัดหาทรัพยากร
การเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของหลักสูตร 

1.  ผลการตรวจสอบและการเตรียม
ความพร้อมด้านทรัพยากรการ
เรียนการสอนที่จ าเป็นในแต่ละ
ภาคการศึกษา 

 

 

 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1  ระบบ  

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

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
ไม่มี 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   
ไม่มี 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน   

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

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1  แผน ก แบบ ก 1  

1)  เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
และมีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00  

2)  เป็นผู้ที่ผ่านผลทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตศึกษา 
3)  คุณสมบัติอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากข้อ 1) ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

และให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 2.2.2  แผน ก แบบ ก 2  

    1) เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพหรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีหรือ
สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  
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2) นักศึกษาที่ไม่มี พ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ให้ลงทะเบียนเรียน วิชา  853-524 
พ้ืนฐานเทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

3)  เป็นผู้ที่ผ่านผลทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตศึกษา 
   4) คุณสมบัติอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากข้อ 1) และ 2) ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร และให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
1) นักศึกษาที่ ไม่ ได้ ส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาเทคโน โลยีชี วภาพขาดความรู้ พ้ื นฐานด้าน  

เทคโนโลยีชีวภาพ  
2) ขาดหลักการคิด วิเคราะห์ และประมวลผล  

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณารายวิชาพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะด้านชีวเคมี     

จุลชีววิทยา วิศวกรรม และก าหนดให้นักศึกษาลงเรียนรายวิชาพ้ืนฐานที่จ าเป็นเพ่ิมเติม โดยไม่นับ
หน่วยกิต หากนักศึกษายังไม่เคยลงเรียนรายวิชานั้นหรือมีผลการเรียนต่ ากว่าระดับ B  

2) จัดให้มีกิจกรรมการอ่านบทความทางวิชาการที่เป็นภาษาอังกฤษ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการน าเสนอข้อมูลเชิงวิชาการ เพ่ือเพ่ิมทักษะในการคิด วิเคราะห์ และประมวลผล ทั้งใน
รูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   

นักศึกษา/ปีการศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

ชั้นปีที่ 1 10 10 10 10 10 
ชั้นปีที่ 2 - 10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 10 10 10 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 
 ใช้งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของคณะอุตสาหกรรมเกษตรและบัณฑิตวิทยาลัย     
ในการด าเนินการผลิตบัณฑิต  โดยมีการประมาณรายรับและรายจ่ายในการผลิตต่อคนต่อปี ดังนี้ 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าบ ารุงการศึกษา 

1,120,000 2,240,000 2,240,000 2,240,000 2,240,000 
ค่าลงทะเบียน 

รวมรายรับ 1,120,000 2,240,000 2,240,000 2,240,000 2,240,000 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 
 

หมวด เงิน 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

ก. งบด าเนินการ           
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 2,496,800 2,646,700 2,805,500 2,973,800 3,152,200 
2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน   
(ไม่รวม 3) 

659,500 1,384,900 1,384,900 1,384,900 1,384,900 

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

รวม (ก) 3,156,300 4,031,600 4,190,400 4,358,700 4,537,100 
ข. งบลงทุน           
ค่าครุภัณฑ์ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

รวม (ข) 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
รวม (ก) + (ข) 4,156,300 5,031,600 5,190,400 5,358,700 5,537,100 
จ านวนนักศึกษา  10 20 20 20 20 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 415,630 251,580 259,520 267,935 276,855 

 
 

2.7 ระบบการศึกษา 
  แบบชั้นเรียน 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี) 
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
หลักสูตรปริญญาโทหลักสูตรนี้เป็นแผน ก ซึ่งเน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ 
โดยแบ่งเป็น 2 แบบดังนี้ 
-  แผน  ก  แบบ  ก 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย  โดยการท าเฉพาะวิทยานิพนธ์เพียงอย่าง

เดียว แต่อาจก าหนดให้เรียนเพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้น
ได้ โดยไม่นับหน่วยกิต 

-  แผน  ก  แบบ ก  2    เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยและการเรียนรายวิชาร่วมกับการท า
วิทยานิพนธ์  

3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
  1)  แผน  ก  แบบ  ก 1 ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต 
  2)  แผน  ก  แบบ  ก 2 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 
 



11 
 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 

3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
หมวดวิชา หลักสูตร 

แผน  ก     แบบ ก 1 แผน  ก     แบบ ก 2 
หมวดวิชาบงัคับ - 12 
หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า - 6  
วิทยานพินธ ์ 36 18 

รวมไม่น้อยกว่า 36 36 
 

3.1.3 รายวิชา  
 3.1.3.1  ส าหรับหลักสูตรแผน  ก  แบบ  ก 1  จ านวน  36 หน่วยกิต 
  3.1.3.1.1 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ จ านวน  36 หน่วยกิต 
    853-836  วิทยานิพนธ์     36(0-108-0) 
                (Thesis) 
 

 3.1.3.2  ส าหรับหลักสูตรแผน  ก  แบบ  ก 2  จ านวน  36 หน่วยกิต 

  3.1.3.2.1 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ จ านวน  18 หน่วยกิต 

    853-818  วิทยานิพนธ์     18(0-54-0) 
                (Thesis) 

  3.1.3.2.2 หมวดวิชาบังคับ  จ านวน      12 หน่วยกิต 

   - วิชาบังคับท่ัวไป    จ านวน       9  หน่วยกิต 
   853-521 เทคโนโลยีชีวภาพ     4(4-0-8) 
      (Biotechnology)    
   853-525 เทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชวีภาพ    3(1-6-2) 
      (Research Techniques in Biotechnology) 
   853-596 สัมมนา 1      1(0-2-1) 
      (Seminar I)  
   853-597 สัมมนา 2      1(0-2-1) 
      (Seminar II) 
   - วิชาบังคับตามกลุ่มวิชา   จ านวน       3  หน่วยกิต 
      เรียนรายวิชาบังคับในแต่ละกลุ่มวิชา  จ านวน 3 หน่วยกิต  

       ตามหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จากรายวิชาต่อไปนี้  

    กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม 
   853-542  เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมข้ันสูง   3(3-0-6) 
      (Advanced Environmental  Biotechnology) 
    กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอาหารและเทคโนโลยีเอนไซม์ 
   853-534  เทคโนโลยีเอนไซม์     3(3-0-6) 
     (Enzyme Technology)   หรือ 
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   853-561  เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร    3(3-0-6) 
       (Food Biotechnology) 
    กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล 
   853-552  เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเลขั้นสูง   3(3-0-6) 
       (Advanced Marine  Biotechnology) 
    กลุ่มวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
   854-511  วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพขั้นสูง   3(3-0-6) 
       (Advanced Bioprocess Engineering) 

  3.1.3.2.3  หมวดวิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า     6     หน่วยกิต 

   เลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกที่นักศึกษาต้องการเรียนเน้นในด้านนั้น ดังต่อไปนี้  
   อย่างน้อย 6 หน่วยกิต  และสามารถเลือกรายวิชาอ่ืนๆ ได้โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 

   กลุ่มวิชาเลือก 
   รายวิชาเลือกจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
     850-512  การวิเคราะห์อาหารขั้นสูง    3(2-3-4) 
                (Advanced Food Analysis) 
    850-552  คุณสมบัติทางกายภาพและวิศวกรรมของอาหาร 3(2-3-4) 
             และวัสดุชีวภาพ 
                (Physical and Engineering Properties of Food  
     and Biomaterials) 
    850-584  เทคโนโลยีการแปรรูปพืชน้ า    3(2-3-4) 
                (Aquatic Plant Processing Technology) 
    853-523  เมตาบอลิซึมของเซลล์    3(3-0-6) 
                (Cell Metabolism) 
   853-524  พ้ืนฐานเทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ  1(0-3-0) 
       (Fundamental Research Techniques in Biotechnology) 
    853-531  อาหารหมักดั้งเดิม     3(3-0-6) 
                (Traditional Fermented Foods) 
    853-532  เทคโนโลยีของยีสต์     3(3-0-6) 
                (Yeast Technology) 
    853-534  เทคโนโลยีเอนไซม์     3(3-0-6) 
                (Enzyme Technology) 

853-535  เทคโนโลยีการหมักขั้นสูง    3(3-0-6) 
                (Advanced Fermentation Technology) 
    853-541  การใช้ประโยชน์และการบ าบัดวัสดุเศษเหลือ  3(3-0-6) 
        จากอุตสาหกรรมเกษตร 
                (Waste Utilization and Treatment in Agro-Industry) 
    853-542  เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมข้ันสูง   3(3-0-6) 

     (Advanced Environmental Biotechnology) 



13 
 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 

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

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

853-594 หัวข้อเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ   3(3-0-6) 
                (Selected Topics in Biotechnology) 
    854-531  การออกแบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพ   3(3-0-6) 
                (Bioreactor Design) 
    854-541  การวัดและระบบการควบคุมกระบวนการทางอาหาร 3(3-0-6) 
        และระบบชีวภาพ 

(Measurement and Process Control in Food and  
Biological System) 

    854-551  แบบจ าลองในระบบชีวภาพ    3(3-0-6) 
                (Modeling and Simulation in Biological System) 
    857-532  การตลาดอุตสาหกรรมเกษตร   3(3-0-6) 
                (Agro-Industry Marketing) 

   นอกจากรายวิชาที่ระบุในหลักสูตรนี้ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนๆ ที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ได้ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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3.1.4   ค าอธิบายความหมายรหัสและหน่วยกิต 
  3.1.4.1  ความหมายของรหัสวิชา 
  รหัสวิชา  หมายถึง  หมายเลขประจ ารายวิชานั้นๆ ประกอบด้วยตัวเลข 6 ตัว โดยที่เลข       
แต่ละตัว มีความหมายดังนี้ 
  -  เลข 3 ตัวแรก เป็นรหัสประจ าสาขาวิชา แสดงถึงภาควิชาผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษา
รายวิชานั้นๆ   
  เช่น   853-***   คือ รายวิชาที่เปิดสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
   854-***  คือ รายวิชาที่เปิดสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนชีวภาพ 
ส าหรับรายวิชาที่ไม่ใช่วิทยานิพนธ์ 
  -   เลขตัวที่  4 หมายถึง  รหัสประจ าระดับการศึกษา 
         เลข  5 หมายถึง  วิชาในระดับปริญญาโท 
    -   เลขตัวที่  5  หมายถึงกลุ่มวิชา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
              วิชาที่เน้นทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (เลข 3 ตัวแรก รหัส 853) 
    กลุ่มท่ี 1  พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 

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

   กลุ่มท่ี 6  เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร 
    กลุ่มท่ี 7  วิศวกรรมพันธุศาสตร์ 
    กลุ่มท่ี 8  การจัดการและธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ 

กลุ่มท่ี 9  สัมมนา และหัวข้อเฉพาะทาง 
  วิชาที่เน้นด้านวิศวกรรมกระบวนการ (เลข 3 ตัวแรก รหัส 854) 

    กลุ่มท่ี 1  พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 
    กลุ่มท่ี 2  กระบวนการต้นน้ า 
    กลุ่มท่ี 3  กระบวนการปลายน้ า 

   กลุ่มท่ี 4  เครื่องมือและการควบคุม  
กลุ่มท่ี 5 แบบจ าลอง การจ าลองสถานการณ์ และการหาผลเลิศ 

    -   เลขตัวที่  6  หมายถึง  ล าดับรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 
ส าหรับรายวิชาวิทยานิพนธ์ 

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

เช่น  836  คือ วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ตาม                                  
หลักสูตร คือ  36 หน่วยกิต 
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      3.1.5 แผนการศึกษา 

ปีที ่ ภาคการ 
ศึกษาที่ แบบ ก1 แบบ ก2 

1 1 853-836 วิทยานิพนธ์  
9 หน่วยกิต 

853-521 เทคโนโลยีชีวภาพ              4 หน่วยกิต 
853-525 เทคนิควิจัยทางเทคโนโลยี    3 หน่วยกิต 
            ชีวภาพ                                           
วิชาบังคับตามกลุ่มวิชา                    3 หนว่ยกิต 
853-818 วิทยานิพนธ์                     2 หนว่ยกิต 
รวม                                         12 หน่วยกิต 

2 853-836 วิทยานิพนธ์  
9 หน่วยกิต 

853-596 สัมมนา 1                       1 หนว่ยกิต 
   วิชาเลือก                       6 หน่วยกิต 
853-818 วิทยานิพนธ์                    5 หนว่ยกิต 
รวม                                         12 หน่วยกิต 

2 1 853-836 วิทยานิพนธ์  
9 หน่วยกิต 

853-597 สัมมนา 2                       1 หนว่ยกิต 
853-818 วิทยานิพนธ์                    6 หน่วยกิต 
รวม                                          7 หน่วยกิต 

2 853-836 วิทยานิพนธ์  
9 หน่วยกิต 

853-818 วิทยานิพนธ์                     5 หน่วยกิต 
รวม                                          5 หนว่ยกิต 

รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 
 

3.1.6 ค าอธิบายรายวิชา 
850-512       การวิเคราะห์อาหารขั้นสูง               3(2-3-4) 
  (Advanced Food Analysis)  
รายวิชาบังคับก่อน : อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
   การเตรียมตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง  ทฤษฎีและหลักการวิเคราะห์  การประยุกต์ใช้เครื่องมือ
ชั้นสูงในการวิเคราะห์อาหาร  ประกอบด้วยเทคนิคทางเคมีวิเคราะห์  เทคนิคทางสเปกโตรสโคปี เทคนิคทาง
โครมาโทกราฟี  อิเลกโตโฟลิซิส  เทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้างทางจุลภาค เทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้างทาง
ผลึกโดยใช้เครื่องเอกซ์เรย์  ในอาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร 
   Sample preparation, sampling; theory and principles of analysis; application of 
advanced instruments for food and food products analysis including chemical analysis technique, 
spectroscopic technique, chromatographic technique, electrophoresis, microstructural analysis 
technique, x-ray diffraction technique 
 
850-552  คุณสมบัติทางกายภาพและวิศวกรรมของอาหารและวัสดุชีวภาพ 3(2-3-4) 
       (Physical and Engineering Properties of  Food and Biomaterials) 
รายวิชาบังคับก่อน: อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
  สมบัติทางกายภาพและวิศวกรรมของอาหารและวัสดุชีวภาพ  ซึ่งประกอบด้วย  สมบัติทาง
ความร้อน  สมบัติทางไฟฟ้า  สมบัติทางรีโอโลยี  สมบัติเกี่ยวกับผิวหน้า  และการเปลี่ยนเฟส  การประยุกต์ใช้
สมบัติทางกายภาพและวิศวกรรมในอุตสาหกรรมอาหาร 
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 Physical and engineering properties of food and biomaterial; thermal 
properties; electrical properties; rheological properties; surface properties and phase transition; 
application of physical and engineering properties in food industry 
 
850-584       เทคโนโลยีการแปรรูปพืชน้ า                                    3(2-3-4) 
  (Aquatic Plant Processing Technology)  
รายวิชาบังคับก่อน : อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
  การจ าแนกและสัณฐานวิทยาของพืชน้ าและสาหร่ายทะเล การเพาะเลี้ยงและการเก็บเกี่ยว
องค์ประกอบทางเคมีและคุณค่าทางโภชนาการ กรรมวิธีการแปรรูปพืชน้ าและสาหร่ายทะเล การใช้ประโยชน์
จากพืชน้ าและผลิตภัณฑ์  
    Identification and morphology of aquatic plants and seaweeds; culturing and 
harvesting; chemical composition and nutritional value; processing of aquatic plants and 
seaweeds; applications of aquatic plants and their products 
 
853-521   เทคโนโลยีชีวภาพ      4(4-0-8) 
  (Biotechnology) 
รายวิชาบังคับก่อน: 326-202, 328-302 หรือเทียบเท่า หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
   ความหมาย ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของเทคโนโลยีชีวภาพ หลักการพ้ืนฐานของ
เทคโนโลยีชีวภาพ กระบวนการ เทคนิคและผลิตภัณฑ์ของเทคโนโลยีชีวภาพ สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ขั้นสูง       
เมตาบอลิซึมและกลไกการควบคุม วิศวกรรมพันธุศาสตร์ จีโนมและไบโออินฟอร์มาติก เทคโนโลยีชีวภาพ    
ระดับนาโน วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ การออกแบบถังปฏิกรณ์และการขยายขนาดการผลิต โมเดลลิ่ง และ
สภาวะที่ เหมาะสมของกระบวนการ เทคโนโลยีเอนไซม์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพด้านต่างๆ 
กระบวนการทางเศรษฐศาสตร์ สิทธิบัตร กฎหมาย และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ จริยธรรมทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ กรณีศึกษา    
   Meaning, history and development of biotechnology; basic principles in 
biotechnology; related process, techniques and products in biotechnology; advanced 
microbial physiology, metabolism and control mechanism; genetic engineering, genome and 
bioinformatics; nanobiotechnology; bioprocess engineering, reactor design, scale up, 
modeling and process optimization; enzyme technology; various applications of 
biotechnology; economics, patent, laws and business relating to biotechnology, ethics in 
biotechnology; recent research in biotechnology; case study 
 
853-523  เมตาบอลิซึมของเซลล์  3(3-0-6) 
  (Cell Metabolism) 
รายวิชาบังคับก่อน: 328-302, 853-211 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
  ภาพรวมของเซลล์เมตาบอลิซึม การส่งผ่านสารประกอบต่างๆ ระหว่างเซลล์  กระบวนการ 
ย่อยสลายและการสังเคราะห์ภายในเซลล์ กระบวนการส่งถ่ายอิเลคตรอนและการสร้างพลังงาน เทอร์โม
ไดนามิกส์ของระบบชีวภาพ จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์ สมดุลของวิถีเมตาบอลิซึม การควบคุมเมตาบอลิซึม และ
การประยุกต์ใช้ และการน าเสนอรายงานความก้าวหน้าในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
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  Overview of cellular metabolism; transport phenomenon; catabolic and 
biosynthetic processes; electron transport and energy production; thermodynamic of 
biological systems; enzyme kinetics; metabolic stoichiometry; metabolic regulation and 
applications; presentation and report on the advances in cell metabolism 
 
853-524 พ้ืนฐานเทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1(0-3-0)  
 (Fundamental Research Techniques in Biotechnology) 
   หลักการและความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ การท าให้ปลอดเชื้อ การเตรียมอาหาร
เลี้ยงเชื้อ การตรวจนับและวิเคราะห์จ านวนจุลินทรีย์ การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์ เทคนิคพ้ืนฐานทาง
เทคโนโลยีชีวภาพอาหารและสิ่งแวดล้อม การตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ในตัวอย่างอาหารและการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน้ า 
   Principles of laboratory safety; aseptic technique; media preparation; 
microbial counts and determination of microorganisms; preservation of microorganisms; 
fundamental techniques in food and environmental biotechnology as determination of 
microorganisms in food and analysis of water quality 
   
853-525 เทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3(1-6-2)  
 (Research Techniques in Biotechnology) 
   หลักการการคัดแยกและคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์  หลักการจ าแนกเชื้อที่คัดเลือกได้ด้วยวิธีทาง   
ชีวโมเลกุล  การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์  หลักการเก็บเกี่ยวและการท าบริสุทธิ์
โปรตีน  การตรวจวิเคราะห์โดยใช้โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงและแก๊สโครมาโตกราฟี  รวมทั้งการ
วิเคราะห์ปัญหาและพัฒนาโครงร่างวิจัย  การออกแบบการทดลองและการท าโครงงานพิเศษ 
  Principles of isolation and screening of desired microorganisms; principles of 
identification of selected microorganisms by molecular method; optimization for production 
of bioproducts from microorganisms; principles of protein recovery and purification; 
chromatographic techniques such as high-performance liquid chromatography and gas 
chromatography; problem analysis and proposal development; experimental design and 
mini-project 
 
853-531  อาหารหมักดั้งเดิม  3(3-0-6) 
  (Traditional Fermented Foods) 
รายวิชาบังคับก่อน: 853-211 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
  บทบาทของจุลินทรีย์ในอาหารหมักดั้งเดิม การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมีของอาหาร
ระหว่างการหมัก กรรมวิธีการผลิตและการควบคุมการหมักอาหารดั้งเดิมชนิดต่างๆ การศึกษาดูงานนอก
สถานที่ การน าเสนอรายงานความก้าวหน้าในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
  Roles of microorganisms in traditional fermented foods, physical and chemical 
changes occurred during fermentation; fermentation processes and process control of 
various traditional fermented foods; field trips to fermentation factories; presentation and 
report of the related topics  



18 
 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 

853-532  เทคโนโลยีของยีสต์  3(3-0-6) 
  (Yeast Technology) 
รายวิชาบังคับก่อน: 326-202  หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
  ผลของปัจจัยทางกายภาพและเคมีต่อการเจริญและการสร้างผลิตภัณฑ์ของยีสต์ การคัดเลือก
และการปรับปรุงพันธุ์ โดยใช้เทคนิคทางพันธุศาสตร์ การหมักแอลกอฮอล์ การผลิตยีสต์ขนมปัง ยีสต์อาหาร
และอาหารสัตว์ ไวตามินและสารเคมีอ่ืนๆ การน าเสนอรายงานความก้าวหน้าในเนื้อหาที่เก่ียวข้อง 
  Physical and chemical factors influencing yeast growth and metabolite 
production; screening and strain improvement by genetic manipulation; alcoholic fermentation; 
yeast production; yeast bread; yeast for food and feed; vitamin and other secondary 
metabolites, presentation on the current topics relating to the subject  
 
853-534  เทคโนโลยีเอนไซม์      3(3-0-6) 
  (Enzyme Technology) 
รายวิชาบังคับก่อน: 326-202, 328-302 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
   สมบัติทางกายภาพและเคมีของเอนไซม์ การควบคุมการผลิตและการท างานของเอนไซม์ 
จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์ การคัดแยกจุลินทรีย์ที่ผลิตเอนไซม์ เทคโนโลยีทางพันธุวิศวกรรมเพ่ือการพัฒนา
สมบัติของเอนไซม์ การตรึงเอนไซม์ การใช้ประโยชน์ของเอนไซม์ในอุตสาหกรรมต่างๆ การน าเสนอและ
รายงานความก้าวหน้าในเนื้อหาที่เก่ียวข้อง  
   Physical and chemical properties of enzymes; regulation of enzyme synthesis 
and activities; enzyme kinetics; isolation of enzyme producing microorganisms; genetic  
engineering  to improve properties of enzymes; enzyme immobilization; industrial application 
of enzymes; presentation and report of the related topics 
 
853-535   เทคโนโลยีการหมักขั้นสูง  3(3-0-6) 
  (Advanced Fermentation Technology) 
รายวิชาบังคับก่อน: อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
  ความส าคัญของอุตสาหกรรมการหมัก การแยกและคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีความส าคัญ                      
ในอุตสาหกรรม การปรับปรุงสายพันธุ์จุลินทรีย์ ถังหมักและอุปกรณ์ การหาสภาวะที่เหมาะสมในการหมัก     
การเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์ จลนพลศาสตร์ของกระบวนการหมัก แบบจ าลองของกระบวนการชีวภาพและโมเดล
ทางคณิตศาสตร์ วิศวกรรมของเมตาบอลิก ผลิตภัณฑ์หมัก กรณีศึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ได้จาก
การหมัก การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
  Importance of fermentation industry; isolation and selection of 
microorganisms for fermentation industry; microbial strain improvement; fermenter and 
equipment; optimum conditions for fermentation; product recovery; kinetics of fermentation 
processes; bioprocess simulation and mathematic model; metabolic engineering; fermented 
products; case study in development of fermentation products;  field trips 
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853-541  การใช้ประโยชน์และการบ าบัดวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
  (Waste Utilization and Treatment in Agro-Industry) 
รายวิชาบังคับก่อน: 853-211 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
  ล าดับขั้นตอนในการจัดการวัสดุเศษเหลือ เทคโนโลยีสะอาด หลักการพ้ืนฐานในการ         
แปรสภาพวัสดุเศษเหลือด้วยกระบวนการทางชีวภาพ ผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากการใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือ
ในโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรต่างๆ หลักการในการบ าบัดน้ าเสีย ระบบบ าบัดน้ าเสีย การรายงาน
ความก้าวหน้าด้านการใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือและการบ าบัดน้ าเสีย การศึกษาดูงานนอกสถานที่  
   Waste management hierarchy; clean technology; basic principles of biological 
conversion of waste; bioproducts from waste utilization in various agro-industries; principles 
of wastewater treatment; wastewater treatment system; recent research and development in 
waste utilization and wastewater treatment; field trips 
 
853-542   เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมข้ันสูง     3(3-0-6) 
  (Advanced Environmental Biotechnology) 
รายวิชาบังคับก่อน: 853-521 หรือเรียนควบคู่กัน หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
   ความส าคัญของปัญหามลพิษที่เกิดจากการเกษตรและอุตสาหกรรม ปัจจัยในการสลายตัว
และกลไกการสลายตัวของสารที่ก่อมลพิษ การย่อยสลายและการก าจัดสารปนเปื้อนทางชีวภาพ การใช้เทคนิค
พันธุวิศวกรรมในเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม  การจัดการวัสดุเศษเหลือ การก าจัดมลพิษทางอากาศ ระบบ
บ าบัดน้ าเสีย ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาและรายงานความก้าวหน้า ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 
การดูงานนอกสถานที่ 
   Importance of pollution from industry and agriculture; factors affecting 
degradation and mechanisms of pollutant degradation; biodegradation and bioremediation; 
utilization of genetic engineering in environmental biotechnology; waste management; air 
pollution treatment; wastewater treatment system;  green products for good environment; 
case study and report on recent development in related topics; field trips 
 
853-543  การย่อยสลายและการก าจัดสารปนเปื้อนทางชีวภาพ   3(3-0-6) 
  (Biodegradation and Bioremediation) 
รายวิชาบังคับก่อน: 326-202, 328-302, 853-542 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
   ความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์กับการย่อยสลายของสารปนเปื้อน ปัจจัยที่มีผลต่อการย่อย
สลายและการก าจัดสารปนเปื้อนทางชีวภาพ การย่อยสลายและการก าจัดสารปนเปื้อนทางชีวภาพประเภท
ต่างๆ การก าจัดโลหะหนักโดยวิธีทางชีวภาพ เทคโนโลยีการก าจัดสารปนเปื้อนโดยชีววิธี เทคนิควิเคราะห์
ประเภทต่างๆ การรายงานความก้าวหน้าทางการย่อยสลายและการก าจัดสารปนเปื้อนทางชีวภาพ 
   Relationship between microorganisms and degradation of pollutants;  factors 
affecting biodegradation and bioremediation; biodegradation and bioremediation of 
xenobiotics;  microbial remediation of heavy metals; bioremediation technologies;  analytical 
techniques;  presentation and report on advanced in biodegradation and bioremediation  
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853-544 เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ      3(3-0-6) 
  (Bioenergy Technology) 
รายวิชาบังคับก่อน: อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
     ความส าคัญของพลังงาน แหล่งพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน    
ชีวมวลและทรัพยากรส าหรับการผลิตพลังงานชีวภาพ ประเภทของพลังงานชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพใน
กระบวนการผลิตเอทานอล แก๊สมีเทน แก๊สไฮโดรเจน แก๊สโซฮอล์ ไบโอดีเซล ไฟฟ้าและเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรม 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพพลังงาน สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง กรณีศึกษาและการศึกษาดูงาน 
     Importance of energy; source of energy; energy conservation; laws related to 
energy; biomass and resources for bioenergy production; type of bioenergy; application of 
biotechnology for production of ethanol, methane, hydrogen, gasohol, biodiesel, electricity and 
fuels in industry; progress in bioenergy technology; bioenergy technology related patents; case 
study and factory visit 
 
853-551 เทคโนโลยีของสาหร่าย  3(3-0-6) 
 (Algal Technology) 
รายวิชาบังคับก่อน: 853-521 หรือเรียนควบคู่กัน หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
 ชนิดของสาหร่ายและสายพันธุ์ที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ วิธีการเพาะเลี้ยง ปัจจัยที่มีผล       
ต่อการเจริญ วิธีการเก็บเกี่ยวและอบแห้ง ปัญหาการปนเปื้อน องค์ประกอบทางเคมีของสาหร่าย คุณค่าทางอาหาร
และประโยชน์ต่างๆ ของสาหร่าย การผลิตสารที่มีมูลค่าสูงจากสาหร่าย ถังปฏิกรณ์ส าหรับเพาะเลี้ยงสาหร่าย       
การน าเสนอและการท ารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาในปัจจุบัน 
 Types and strains of algae with economic importance; cultivation methods; factors 
affecting growth; methods of harvesting and drying; contamination problems; chemical 
composition of algae; nutritive value and other benefits; production of high value products; reactor 
for algae cultivation; presentation and report on recent development 
  
853-552  เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเลขั้นสูง     3(3-0-6) 
  (Advanced Marine Biotechnology) 
รายวิชาบังคับก่อน 853-521 หรือเรียนควบคู่กัน หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
  ความส าคัญของเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล สิ่งมีชีวิตในทะเลที่มีศักยภาพในการประยุกต์ใช้
ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล ชนิดและการผลิตชีวผลิตภัณฑ์จากทะเลที่ส าคัญ รวมทั้งการแยกสาร
ผลิตภัณฑ์และการท าให้บริสุทธิ์ด้วยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ การประยุกต์ใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือ
แก้ ไขปัญหาและควบคุมมลพิษของสภาวะแวดล้อมทางทะเล การน าเสนอหัวข้อใหม่ๆ ทางด้ าน
เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเลที่เก่ียวข้อง  
  Importance of marine biotechnology; types of marine organisms with 
potential in marine biotechnological applications; types of marine products and their 
productions and purifications using biotechnological methods; applications of biotechnology 
in marine bioremediation and pollution control;  presentation of new topics in marine 
biotechnology 
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853-561  เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร      3(3-0-6) 
  (Food Biotechnology) 
รายวิชาบังคับก่อน: 853-521 หรือเรียนควบคู่กัน หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
  ผลกระทบของเทคโนโลยีชีวภาพต่อคุณภาพของวัตถุดิบ คุณค่าทางโภชนาการและ
กระบวนการแปรรูปในอุตสาหกรรมอาหาร การประยุกต์ใช้วิธีการและเทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพด้าน
เทคโนโลยีการหมัก เทคโนโลยีเอนไซม์ เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม วิศวกรรมโปรตีน และวิศวกรรมกระบวนการ
ชีวภาพในการดัดแปรองค์ประกอบของอาหารเพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติหรือเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูง 
การเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิต และการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการวิเคราะห์องค์ประกอบของอาหาร 
และการน าเสนอรายงานความก้าวหน้าในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
  Effects of biotechnology on quality of raw materials, nutrition, and process in 
food industry; application of biotechnology methods and techniques in fermentation 
technology; enzyme technology; genetic engineering; protein engineering, and bioprocess 
engineering for modifying food components to improve or get new valued products;  
methods to increase effective production process and analyze food components; 
presentation relating to current topics 
 

853-562 จุลชีววิทยาอาหารขั้นสูง  3(3-0-6) 
 (Advanced Food Microbiology) 
รายวิชาบังคับก่อน: 326-202 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
  เทคนิควิเคราะห์ขั้นสูงทางด้านจุลชีววิทยาอาหาร การเปรียบเทียบเทคนิควิเคราะห์ดั้งเดิมกับ
เทคนิควิเคราะห์ที่รวดเร็วและออโตเมท การใช้เทคนิคทางพันธุกรรม และอิมมูโนในการตรวจหาจุลินทรีย์ที่
ก่อให้เกิดโรคในอาหาร แนวทางใหม่ๆ ทางเทคโนโลยีการหมักของอาหารหมักประเภทต่างๆ จุลินทรีย์ที่มีผลดีต่อ
สุขภาพ จุลชีววิทยาของกระบวนการถนอมอาหารแบบใหม่ๆ และการควบคุมคุณภาพอาหารในด้านจุลชีววิทยา    
การน าเสนอรายงานความก้าวหน้าในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
  Advanced techniques in food microbiology, conventional versus rapid and 
automated methods, genetic and immunological techniques in the detection of foodborne 
pathogens; new approaches in fermentation technology of various fermented foods, health-
promoting microbes; microbiology in new food preservation methods and controlling the 
microbiological quality of foods; presentation relating to current topics 
 
853-571  เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม  3(3-0-6) 
  (Genetic Engineering Technology) 
รายวิชาบังคับก่อน: 328-302  หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
 หลักเบื้องต้นของพันธุวิศวกรรม  การสร้างดีเอ็นเอลูกผสม ดีเอ็นเอไลบรารี่ การวิเคราะห์และ
คัดเลือกจุลินทรีย์ที่มียีนลูกผสม  เครื่องมือทางอณูวิทยาที่ใช้ในการศึกษาการท างานของยีน พันธุวิศวกรรมของ
เซลล์สัตว์และพืช การประยุกต์ใช้ดีเอ็นเอลูกผสมในสาขาต่างๆ ของเทคโนโลยีชีวภาพรวมทั้งพันธุศาสตร์มนุษย์  
การน าเสนอรายงานความก้าวหน้าในเนื้อหาที่เก่ียวข้อง  
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 Principles of genetic engineering involving construction and expression of 
recombinant DNA molecules, DNA library, analysis and isolation of recombinant 
microorganisms; molecular tools for studying gene function; genetic engineering of animal 
and plant cells; applications of recombinant DNA in various areas of biotechnology and on 
human genetics; presentation of current issues  
 
853-572 วิศวกรรมเมตาบอลิก  3(3-0-6) 
 (Metabolic Engineering) 
รายวิชาบังคับก่อน: 328-501, 853-523 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
   ความส าคัญของวิศวกรรมเมตาบอลิซึม ภาพรวมของเมตาบอลิซึมภายในเซลล์ ปฏิกริยา
ภายในเซลล์และสมดุลปฏิกริยา กลไกการควบคุมวิถีเมตาบอลิซึมและปรับปรุงเมตาบอลิซึม การควบคุมฟลักซ์
ของวิถีเมตาบอลิซึม ปฏิกิริยาประกอบในวิถีเมตาบอลิซึมและการหาฟลักซ์นั้นๆ เครือข่ายและการวิเคราะห์    
วิถีเมตาบอลิซึม และการน าเสนอรายงานความก้าวหน้าในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
  Importance of metabolic engineering; overview of cellular metabolisms; 
cellular reactions and reaction balances; metabolic pathway regulations and manipulations; 
determination of metabolic fluxes and metabolic flux analysis; metabolic control analysis; 
metabolic networks and analysis; presentation and report on the advance in metabolic 
engineering 
 
853-581  การประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ  3(3-0-6) 
  (Biotechnology Entrepreneurship) 
รายวิชาบังคับก่อน: 853-521 หรือเรียนควบคู่กัน หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
  ความส าคัญและคุณลักษณะของการประกอบธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ  อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพ ความรู้พ้ืนฐานทางธุรกิจส าหรับนักเทคโนโลยีชีวภาพ แนวโน้มและประเภทของธุรกิจ
เทคโนโลยีชีวภาพในระดับประเทศและระดับสากล กระบวนการที่ส าคัญ ในการด าเนินการเพ่ือประกอบธุรกิจ
เทคโนโลยีชีวภาพ กลยุทธ์ทางธุรกิจ การจัดท าแผนธุรกิจ การพัฒนาการตลาดทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
กรณีศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ การฝึกท าแผนธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ และการน าเสนอ
ตัวอย่างบริษัทที่ด าเนินธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ 
  Significance and characteristics of biotechnology entrepreneurship;                 
biotechnology industry; basic business principles for biotechnologists; trends in 
biotechnology business at national and international levels; important process in 
biotechnology entrepreneurship business initiation; business strategy and plan; 
biotechnology market development; case studies in biotechnology business; practice on 
developing biotechnology business plan and presentation, examples of biotechnology 
companies 
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หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 

853-594   หัวข้อเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ     3(3-0-6) 
  (Selected Topics in Biotechnology) 
รายวิชาบังคับก่อน: 853-521 หรือเรียนควบคู่กัน หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
  การศึกษาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ และรายงานเกี่ยวกับการค้นพบสิ่งใหม่ หรือ
เทคนิคใหม่ เรื่องต่างๆ ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมที่เก่ียวกับเทคโนโลยีชีวภาพ 
  Study on recent and development in biotechnology; presentation and report 
related to interesting new products or new techniques that will be benefit to industry  
 
853-596 สัมมนา 1  1(0-2-1) 
 (Seminar I) 
รายวิชาบังคับก่อน: อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
 การน าเสนอข้อมูลและความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ พร้อมทั้งการ
น าส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 
 Presentation of information and research progress in biotechnology;  
submission  of final report 
 
853-597 สัมมนา 2       1(0-2-1) 
 (Seminar II) 
รายวิชาบังคับก่อน: อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
  การน าเสนอข้อมูลและความก้าวหน้างานวิจัยที่ด าเนินการอยู่ การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล
วิจัย พร้อมทั้งการน าส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 
 Presentation of information and research progress; analysis and interpretation 
of research information; submission of final report 
 
853-818         วิทยานิพนธ์   18(0-54-0) 
  (Thesis) 
  การศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ตามลักษณะเนื้อหาวิชาที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร ภายใต้การดูแลและแนะน าของคณะกรรมการที่ปรึกษา 
  Study and research in biotechnology followed description in curriculum and 
advisor committee’s suggestion   
  

853-836          วิทยานิพนธ์    36(0-108-0) 
    (Thesis) 
   การศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ตามลักษณะเนื้อหาวิชาที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร ภายใต้การดูแลและแนะน าของคณะกรรมการที่ปรึกษา  
  Study and research in biotechnology followed description in curriculum and 
advisor committee’s suggestion 
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หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 

854-511  วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพขั้นสูง                                   3(3-0-6) 
  (Advanced Bioprocess Engineering) 
รายวิชาบังคับก่อน : 854-212 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
  เทอร์โมไดนามิกส์และสตอยคิโอเมตรีของการหมัก จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาเอนไซม์ 
จลนพลศาสตร์ของการเจริญของเซลล์ การใช้สับสเตรท การสร้างผลิตภัณฑ์ การแยกผลิตภัณฑ์ชีวภาพโดยวิธี
เชิงกล การตกผลึก เทคโนโลยีเมมเบรน การสกัดและการแยกโดยวิธีของอีเลคโทรโฟรีซีส และโครมาโตกราฟฟี 
เศรษฐศาสตร์ของกระบวนการชีวภาพ และการเปรียบเทียบต้นทุนการผลิต และการหาผลเลิศส าหรับ
กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ  
  Thermodynamics and stoichiometry in fermentation; kinetics of enzymatic 
reaction; kinetics of cell growth; consumption rate of substrate and product formation rate; 
physical and chemical separation technique; crystallization; membrane technology; 
extraction and separation by electrophoresis and chromatography; economics study of cost 
and benefit of investment in bioprocess 
 
854-531          การออกแบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพ  3(3-0-6) 
  (Bioreactor Design)  
รายวิชาบังคับก่อน : 326-202 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
  แนวคิดทั่วไปในการออกแบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพ ปรากฏการณ์การส่งผ่านในถังปฏิกรณ์
ชีวภาพ รีโอโลจีและการถ่ายโอนโมเมนตัม การถ่ายโอนมวล และการถ่ายโอนความร้อน เครื่องมือวัดและ
ควบคุมในกระบวนการหมัก การวิเคราะห์และออกแบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพ ถังปฏิกรณ์แบบถังกวน แพค -เบด 
ฟลูอิไดซ์เบด แอร์ลิฟท์ ฯลฯ การออกแบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพเพ่ือให้ได้แบบที่ดีที่สุด  
  Overview for bioreactor design; transport phenomena, rheology, momentum 
transfer, mass and heat transfer in bioreactor; measurement and control devices in 
fermentation process; analysis and design of bioreactor; stirred tank reactor; pack bed 
reactor; fluidized bed reactor; air-lift reactor etc.; design for optimum bioreactor 
 
854-541       การวัดและระบบการควบคุมกระบวนการทางอาหารและระบบชีวภาพ 3(3-0-6) 
   (Measurement and Process Control in Food and Biological System) 
รายวิชาบังคับก่อน : 850-323 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
   การวัดค่าและการควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรมเกษตร การใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ 
เพ่ือให้ทราบถึงสภาพของระบบทั้งทางกายภาพและเคมีได้ในระยะอันสั้น การเขียนรายงานและน าเสนอใน
หัวข้อปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง 
   Measurement and control of parameters in agro-industry process; application 
of microprocessor for online monitoring of physical and chemical property of the process; 
report and presentation in related topics 
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หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 

854-551          แบบจ าลองในระบบชีวภาพ            3(3-0-6) 
  (Modeling and Simulation in Biological System)  
รายวิชาบังคับก่อน : 326-202 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
   ไดนามิกส์ของระบบชีวภาพที่มีความซับซ้อนน้อย การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
ประชากรของจุลินทรีย์  ประชากรผสมในระบบธรรมชาติและระบบประยุกต์  โมเดลที่ เกี่ยวข้องกับ 
ปรากฏการณ์การส่งผ่านในระบบชีวภาพ การตรวจสอบโมเดลและการหาค่าพารามิเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์    
ซิมิวเลชันในการศึกษาไดนามิกส์ของระบบชีวภาพ การหาผลเลิศในระบบชีวภาพ การเขียนรายงานและ
น าเสนอในหัวข้อปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง 
   Dynamics study of non-complicated biological system; analysis of relationship 
between microorganism population in natural and applied system; mathematical modeling 
of transport phenomena in biological system; model validation and parameters fitting; 
computer simulation for dynamics study of biological system; process optimization; report 
and presentation in related topics 
 

857-532  การตลาดอุตสาหกรรมเกษตร     3(3-0-6) 
  Agro-Industry Marketing  
   ความส าคัญของการตลาดในอุตสาหกรรมเกษตร ระบบสารสนเทศและสิ่งแวดล้อม          
ทางการตลาด ส่วนแบ่งทางการตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย และการวางต าแหน่งทางการตลาด            
การวิเคราะห์ตลาด ผู้บริโภคและพฤติกรรมผู้บริโภค กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ การออกแบบกลยุทธ์การตั้งราคา 
ช่องทางการตลาดและสนับสนุนการกระจายตัวสินค้า การส่งเสริมการตลาด การส่งออก การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทางอุตสาหกรรมเกษตร 
   Perspective and importance of marketing in agro-industry; information systems 
and environmental marketing; market share; select target markets and market positioning; 
marketing research, consumers and consumer behavior; product strategy; designed pricing 
strategy; marketing channels and distribution; marketing promotion; export; development of 
agro-industry products 
 

 

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที่ 
เลข

ประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษาระดบัเอก-โท-ตร ี(สาขาวชิา),

สถาบนัที่ส าเร็จการศึกษา, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระ 
งานสอนและ
ผลงานทาง
วิชาการ 

1  3-9098- 
00661-359 

ศ. นางพนูสุข  
ประเสริฐสรรพ์ 

Ph.D. (Biotechnology), U. of Queensland, 
Australia, 2530 
M.Sc.St. (Biotechnology), U. of 
Queensland, Australia, 2524 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), ม.เกษตรศาสตร์, 
2520 

ดูภาค 
ผนวก ง 
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หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ที่ 
เลข

ประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษาระดบัเอก-โท-ตร ี(สาขาวชิา),

สถาบนัที่ส าเร็จการศึกษา, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระ 
งานสอนและ
ผลงานทาง
วิชาการ 

2  3-1017-
01914-615 

รศ. นางสาวเบญจมาส  
เชียรศิลป ์

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

ดูภาค 
ผนวก ง 

3  3-9007-
00422-371 

รศ. นายศุภศิลป์  
มณีรัตน์ 

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

ดูภาค 
ผนวก ง 

4  3-7306- 
 00919-798 

ผศ. นายอภิชาติ  
อู๋ไพจิตร 

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

ดูภาค 
ผนวก ง 

5 3-9299- 
00400-956 

ผศ. นางสาวทพิรัตน์  
หงภัทรคีรี 

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

ดูภาค 
ผนวก ง 

6 3-7499- 
00432-132 

ผศ. นางปิยะรัตน ์ 
บุญแสวง 

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

ดูภาค 
ผนวก ง 

7 3-8099- 
00352-669 

 

ผศ. นายอัครวิทย์  
กาญจนโอภาษ 
 

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

ดูภาค 
ผนวก ง 
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หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ที่ 
เลข

ประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษาระดบัเอก-โท-ตร ี(สาขาวชิา),

สถาบนัที่ส าเร็จการศึกษา, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระ 
งานสอนและ
ผลงานทาง
วิชาการ 

8 3-9001- 
00161-151 

อาจารย ์ นายวิริยะ  
ดวงสุวรรณ 

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

ดูภาค 
ผนวก ง 

 
 

 

9 
 

1-3410-
00025-727 

อาจารย ์ นางสาววาสนา   
สุโยธา 

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

ดูภาค 
ผนวก ง 

10 3-9009-
00728-716 

อาจารย ์ นางสาวอัจฉรา 
ธรรมรัตน์ 

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

ดูภาค 
ผนวก ง 

11 3-9007-
00060-924 

อาจารย ์ นายบัญญัติ   
เฉิดฉิ้ม 

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

ดูภาค 
ผนวก ง 

12 3-9301-
00451-680 

อาจารย ์ นายประวิทย์  
คงจันทร ์

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

ดูภาค 
ผนวก ง 

 

นอกจากนี้จะเชิญอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ที่มีประสบการณ์ในการสอนระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือร่วมสอน  

 
4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)  

ไม่มี 
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5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
นักศึกษาทุกคนต้องมีหัวข้องานวิจัยของตนเอง โดยเป็นการค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่น่าสนใจในสาขา

เทคโนโลยีชีวภาพภายใต้การดูแลและให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา มีขอบเขตการท างานที่ชัดเจน          
และมีการรายงานความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษา การเขียนวิทยานิพนธ์ตามรูปแบบที่ก าหนด การน าเสนอ
ผลงานต่อที่ประชุมวิชาการและทดสอบความรู้ด้วยปากเปล่าต่อคณะกรรมการสอบ 
5.1 ค าอธิบายโดยยอ่  

เป็นโครงการวิจัยในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ  มีการเขียนวิทยานิพนธ์ตามรูปแบบที่ก าหนด                         
การน าเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการและทดสอบความรู้ด้วยปากเปล่าต่อคณะกรรมการสอบ 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1) มีวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน เคารพกฎ มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ 

2) มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการและเทคนิคการวิจัยทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการในระดับสากล 
และสามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพหรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้
อย่างเป็นระบบ 

3) มีทักษะการประมวลความคิดอย่างเป็นระบบ สามารถวิเคราะห์ปัญหา และเสนอแนวทางการแก้ไขทางด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพได้อย่างมืออาชีพ 

4) ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 

5) สามารถใช้ เทคนิคการคิดวิเคราะห์  เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์  ติดตาม
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

5.3 ชว่งเวลา  
   แผน ก แบบ ก 1 : ภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาที่ 1–ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาที่ 2 

   แผน ก แบบ ก 2 : ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาที่ 1–ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาที่ 2  
5.4  จ านวนหน่วยกิต     

  แผน  ก     แบบ ก 1 จ านวน 36 หน่วยกิต 
  แผน  ก     แบบ ก 2  จ านวน 18 หน่วยกิต 

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

 เรียนรายวิชาตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกจนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย 
5.6 กระบวนการประเมินผล  

1) นักศึกษาทุกคนต้องมีการน าเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ภาคการศึกษาละครั้ง          
 ตลอดระยะเวลาการท าวิทยานิพนธ์ 

2) ต้องน าเสนอและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย
 ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

3)  ต้องส่งรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก าหนด 
4)  ข้อก าหนดอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอน และการประเมินผล  

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ด้ า น

เทคโน โลยี ชี วภาพและสามารถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อ
แก้ปัญหาให้กับภาคอุตสาหกรรม
ส าคัญหรือชุมชนในภาคใต้ โดยเน้น
เท ค โน โล ยี ชี วภ าพ ด้ าน อ าห าร 
พลั งงาน และสิ่ งแวดล้อม  และมี
ภาวะเป็นผู้น าทางวิชาการ 

 
2. มี ค วาม ส าม ารถด้ าน เท ค โน โล ยี

ส า ร ส น เท ศ ใน ก า ร สื่ อ ส า ร ท า ง
วิทยาศาสตร์ เนื้อหาที่ซับซ้อนและ
เข้าใจยากในรูปแบบต่างๆ มีการใช้
ภาษาที่ถูกต้อง 

 
3.   มีจิตวิญญาณของการถือประโยชน์

ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

1. จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
2. จัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้าน

เทคโนโลยีชีวภาพ 
3. จัดกิจกรรมในรายวิชาให้นักศึกษาได้ไปดูงานนอกสถานที่และรับรู้

ปัญหาของภาคอุตสาหกรรมที่ส าคัญหรือชุมชนในภาคใต้ และน า
กลับมาตั้งเป็นโจทย์วิจัย 

4. จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาในภาคอุตสาหกรรม 
5. จัดอบรมเพื่อพัฒนาการคิดแบบสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรม 

 
1. จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การ

สืบค้นองค์ความรู้จากฐานข้อมูลต่างๆ    
2. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ

คณะ/มหาวิทยาลัย 
 
 
1. จัดกิจกรรมในรายวิชาที่น าเอาปัญหาของชุมชนมาตั้งเป็นโจทย์วิจัย

เพื่อแก้ปัญหาให้กับชุมชน โดยเน้นการถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง 

2. สนับสนุนการร่วมโครงการในวันถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจ
ที่หนึ่งของคณะ/มหาวิทยาลัย 

3. สอดแทรกจิตส านึกของการถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่
หนึ่งในการเรียนการสอนและการท ากิจกรรมของนักศึกษา 

4. สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม 
 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

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

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย เน้นการเข้าชั้นเรียนตรง

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

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย การ

แต่งกาย 
2) การแสดงออกของนักศึกษาเม่ือมีการท างานเป็นกลุ่ม 
3) ความเคารพต่อกฎ ระเบียบ และการรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

2.2 ความรู้   
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ 
เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก 

2) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) เน้นการเรียนการสอนที่ เป็น active learning ฝึกให้นักศึกษารู้จักค้นคว้าข้อมูลและ
แลกเปลี่ยนความรู้ 

2) จัดกิจกรรมดูงานนอกสถานที่และการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
3) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ตรง 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติงานของนักศึกษาในด้านต่างๆ คือ 

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

2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

1) มีทักษะในการประมวลความคิดอย่างเป็นระบบ 
2) สามารถวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพได้อย่าง

มืออาชีพ  
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝึกทักษะการคิด ทั้งในระดับบุคคลและกลุ่ม 
2) จัดกิจกรรมสัมมนาให้นักศึกษาน าเสนอหน้าชั้นเรียนและเขียนรายงาน 
3) จัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) การสอบข้อเขียน/ปากเปล่า  
2) การเขียนรายงาน/การน าเสนอ 
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2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบของตน และรับผิดชอบในการกระท าของตน มีความรับผิดชอบ
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม 

2) สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ                
และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 

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

และงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย/การน าเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 
2) ประเมินเรื่องความมีมนุษยสัมพันธ์โดยผู้สอนและเพ่ือนร่วมชั้น  

2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สามารถระบุและน าเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์                    
แปลความหมาย และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

2) สามารถสื่อสารทั้งการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกโดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สอดแทรกเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในรายวิชา 
2) จัดการเรียนการสอนที่มีการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน ในระหว่างผู้เรียน ผู้สอน               

และผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ 
3) มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้ารวบรวมความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  

นวัตกรรม และสถานการณ์โลกของรายวิชานั้นๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเมินจาก 
1) การน าเสนอ/การเขียนรายงาน 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping)   
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

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

ความรู้ (ตามข้อ 2.2.1) 
1) มีความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ 

เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก 
2) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

ทักษะทางปัญญา (ตามข้อ 2.3.1) 
1) มีทักษะในการประมวลความคิดอย่างเป็นระบบ 
2) สามารถวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพได้อย่าง

มืออาชีพ  
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (ตามข้อ 2.4.1) 

1) ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบของตน และรับผิดชอบในการกระท าของตน มีความรับผิดชอบ 
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม 

2) สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ                
และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ตามข้อ 2.5.1) 
1) สามารถระบุและน าเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์                     

แปลความหมาย และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
2) สามารถสื่อสารทั้งการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกโดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ความรับผิดชอบหลัก  ○ความรับผิดชอบรอง 

 
 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 
850-512 การวิเคราะห์อาหารขั้นสูง   ○   ○  ○    ○ 
850-552 คุณสมบัติทางกายภาพและวิศวกรรม

ของอาหารและวสัดุชีวภาพ  ○   ○ ○    ○ ○  

850-584 เทคโนโลยีการแปรรูปพืชน้ า     ○      ○  

853-521 เทคโนโลยีชีวภาพ       ○  ○ ○   
853-524 พื้นฐานเทคนิควิจัยทางเทคโนโลยี 

ชีวภาพ           ○   

853-525 เทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ           ○   

853-534 เทคโนโลยีเอนไซม ์         ○    

853-542 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมขั้นสูง          ○  ○  

853-544 เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ             

853-552 เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเลขั้นสูง              

853-561 เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร             

853-523 เมตาบอลิซึมของเซลล ์             

853-531 อาหารหมักดั้งเดิม             
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

853-532 เทคโนโลยีของยีสต ์             

853-535 เทคโนโลยีการหมักขั้นสงู         ○  ○  
853-541 การใช้ประโยชน์และการบ าบัดวสัดุเศษ

เหลือจากอุตสาหกรรมเกษตร       ○   ○    

853-543 การย่อยสลายและการก าจัดสาร
ปนเปื้อนทางชีวภาพ             

853-551 เทคโนโลยีของสาหร่าย             

853-562 จุลชีววิทยาอาหารขั้นสูง             

853-571 เทคโนโลยีพันธวุิศวกรรม       ○  ○ ○   

853-572 วิศวกรรมเมตาบอลิก             

853-581 การประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี 
ชีวภาพ             

853-594 หัวข้อเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ       ○  ○   ○ 

853-596 สัมมนา 1       ○     ○ 

853-597 สัมมนา 2       ○   ○  ○ 

853-818 วิทยานิพนธ ์            

853-836 วิทยานิพนธ ์             
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

854-511 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพข้ันสูง        ○ ○    

854-531 การออกแบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพ             

854-541 การวัดและระบบการควบคุม
กระบวนการทางอาหารและระบบ
ชีวภาพ 

            

854-551 แบบจ าลองในระบบชีวภาพ             

857-532 การตลาดอุตสาหกรรมเกษตร ○   ○     ○   ○ 
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

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

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

- ประเมินจากความคิดเห็นของนักศึกษาต่อประสิทธิภาพการสอนและการควบคุม
วิทยานิพนธ์ 

- ประเมินจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยพิจารณาจากแผนการสอน เนื้อหาและ
ความทันสมัย การประเมินข้อสอบ และผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอน 

2) การทวนสอบ 
 รายวิชาบรรยาย/ปฏิบัติการ 

- มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและความสอดคล้องของข้อสอบให้เป็นไปตาม
 วัตถุประสงค์และแผนการสอนของรายวิชา  

- มีคณะกรรมการประเมินและรับรองผลระดับคะแนน  
      รายวิชาวิทยานิพนธ์ 

- มีระบบการติดตามความก้าวหน้าการท างานวิจัยโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และมี
 คณะกรรมการประเมินการน าเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 

 ระดับหลักสูตร 
- มีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการ

เรียนรู้และรายงานผล 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนักศึกษาส าเร็จการศึกษา มีการส ารวจผลสัมฤทธิ์ของ
การประกอบอาชีพของบัณฑิต และน าผลที่ได้มาปรับปรุงการเรียนการสอนและหลักสูตร โดยมีการ
ด าเนินการดังนี้ 
 1)  ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือให้ได้ข้อมูลมาพัฒนาบัณฑิตศึกษา 
 2)  มีการติดตามข้อมูลของบัณฑิตต่อการได้งานท าเพ่ือน ามาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ 

     สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 3)  ความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหรืออาจารย์พิเศษต่อกระบวนการเรียนรู้และ

ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  เกณฑ์ส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ) และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
  - แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ์โดยผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย และวิทยานิพนธ์ต้องได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  
  - แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ย
ไม่ต่ ากว่า 3.00 พร้อมทั้งน าเสนอวิทยานิพนธ์ ผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  

 
 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่     
  

   การเตรียมการในระดับมหาวิทยาลัย  
1) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  
2) อาจารย์ ใหม่ทุกคนต้องได้ รับการฝึกอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของอาจ ารย์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
3) จัดเตรียมเอกสารคู่มือบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มอบแก่คณะ เพ่ือให้อาจารย์ใหม่ได้ศึกษา

ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
 

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

หลักสูตรที่สอน 
4) มอบหมายอาจารย์อาวุโสเป็นอาจารย์พี่เลี้ยง โดยมีหน้าที่ 

4.1) ให้ค าแนะน าและการปรึกษาเพ่ือเรียนรู้และปรับตัวเองเข้าสู่การเป็นอาจารย์ในคณะ 
4.2) ประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ 

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

 

 

 

 



38 
 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์      
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

     การพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย 
1) จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐาน                   

การสร้างครูมืออาชีพ การสอนแบบ active learning  
2) มีโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ซึ่งครอบคลุมทักษะการ

จัดการเรียนการสอนข้ันพื้นฐานและขั้นสูง การผลิตสื่อการสอน รวมทั้งการวัดและการประเมินผล 

การพัฒนาระดับคณะ 
1) มีแผนพัฒนาบุคลากรและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและ

ประเมินผลให้กับอาจารย์เป็นประจ าทุกปี 
2) จัดสรรงบประมาณเพ่ือให้อาจารย์ไปพัฒนาความรู้และทักษะด้านการสอน การวัดและประเมินผล 
3) ส่งเสริมให้มีการเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลให้ทันสมัย อาทิ  

การสนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ ฝึกอบรม และดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
การวัดและประเมินผล  การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

การพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัย 
1) มหาวิทยาลัยให้ทุนสนับสนุนการไปเข้าร่วมประชุมเพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ 
2) มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยการให้ทุนสนับสนุนเงิน

ค่าใช้จ่ายรายเดือนส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่น าเสนอผลงานพัฒนาการเรียนการสอนและท าวิจัย 

        การพัฒนาระดับคณะ 
1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาทักษะด้านวิชาการและการวิจัย การเข้าร่วมกลุ่มวิจัย การท าวิจัย 

และการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
2) แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์ในการเข้าสู่

ต าแหน่งทางวิชาการ 
3) ส่งเสริมอาจารย์ทุกคนให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือพัฒนาวิชาชีพอย่าง

ต่อเนื่อง เช่น การสนับสนุนการศึกษาต่อ การฝึกอบรม การดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร
ต่างๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ 

4) ส่งเสริมให้อาจารย์ได้เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์ ตลอดจนด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

2.3 การพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นอาจารย์ 

การพัฒนาระดับคณะ 
1) ส่งเสริมให้อาจารย์ทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
2) ก าหนดให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม ตลอดจนการท างาน 

     เป็นทีม 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

   ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมี
ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร โดยมีองค์ประกอบ 6 ด้าน ดังต่อไปนี้  

1.  การก ากับมาตรฐาน    
    การบริหารจัดการหลักสู ตรตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ.              
ได้ก าหนดให้หลักสูตรต้องผ่านเกณฑ์ 11 ข้อ ได้แก่ จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร คุณสมบัติของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน คุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานผู้ส าเร็จการศึกษา      
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ การปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพ่ือการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน 
 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
การด าเนินงานตาม

เกณฑ ์
การประเมินผล 

1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 3 คน 1. มีการปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยและสอดคล้องกับ
ม า ต ร ฐ า น  โ ด ย ก า ร
พิจารณาปรับปรุ งตาม
เวลาที่ สกอ. ก าหนด 

2. ก าหนดให้อาจารย์ที่สอน
มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปรญิญา
โท หรือผู้มีประสบการณ์
หลายปี  และมี จ านวน
อาจารย์ประจ าไม่น้อย
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

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

4.ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียน
การสอนโดยบัณ ฑิ ตที่
ส าเร็จการศึกษา 

1. หลักสูตรที่ ได้ รับ
การรับ รองจาก 
ส ก อ .  แ ล ะ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

2. จ า น ว น แ ล ะ
ราย ช่ืออาจารย์
ประจ าที่มีคุณวุฒิ
และประสบการณ์ 

3. ผลการประเมิ น
ห ลั ก สู ต ร โ ด ย
คณ ะกรรม การ
ภ า ย ใ น แ ล ะ
ภายนอก 

4.ผลการป ระ เมิ น
ความพึงพอใจของ
บัณ ฑิ ตที่ ส า เร็ จ
การศึกษาแล้วทุก
ปี 

 

2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- มีคุณวุฒิขั้นต่ า ป.โท หรือเทียบเท่า  
- มีผลงานทางวิชาการที่ ได้รับการเผยแพร่ อย่างน้อย 3 

รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย 

3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
-  มีคุณวุฒิ ป.เอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ า ป.โทหรือเทียบเท่า 

ทีด่ ารงต าแหน่ง รศ.  
-  มีผลงานทางวิชาการที่ ได้รับการเผยแพร่ อย่างน้อย 3 

รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย 

4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
-  เป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ มีคุณวุฒิขั้นต่ า ป.โท

หรือเทียบเท่า 
-  มีผลงานทางวิชาการที่ ได้รับการเผยแพร่ อย่างน้ อย 1 

รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง  
-  กรณีอาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงการสอนไม่เกินร้อยละ 50 

ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา 
5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่

ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
-  เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่มคีุณวุฒิ ป.เอกเทียบเท่า หรือ

ขั้นต่ า ป.โทหรือเทียบเท่า ที่มีต าแหน่ง รศ. 
-  มีผลงานทางวิชาการที่ ได้รับการเผยแพร่ อย่างน้อย 3 

รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดย 1 รายการต้องเป็น
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เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
การด าเนินงานตาม

เกณฑ ์
การประเมินผล 

ผลงานวิจัย 
6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  

- เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ และผลงานทางวิชาการ
เช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก       

- เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มีคุณวุฒิ ป.เอก หรือเทียบเท่าและ
มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อย
กว่า 10 เรื่อง 

7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 3 คน  
- อาจารย์ประจ าหลักสูตร ป.เอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ า ป.

โทหรือเทียบเท่า ท่ีมีต าแหน่ง รศ. และมีผลงานทางวิชาการที่
ได้รับการเผยแพร่ อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
โดย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

- ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิ ป.เอกหรือเทียบเท่า 
และมีผลงานทางวิชาการที่ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า 10 

8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา มีการเผยแพร่
ผลงานตามเกณฑ์ครบทุกราย 

9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
 
2. บัณฑิต   
     2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ    
  มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิจากผู้ใช้บัณฑิตในทุกปีการศึกษา เพ่ือน าผล
มาใช้ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยประเมินตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน
ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร ดังนี้ 
  1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม     
  2) ด้านความรู้     
  3) ด้านทักษะทางปัญญา      
  4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล   
  5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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     2.2 การได้งานท าของบัณฑิต 
  ความต้องการก าลังคนสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมของ
ประเทศมีจ านวนมาก ทั้งนี้ คณะฯ และมหาวิทยาลัย ร่วมกันส ารวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต และอัตราการได้งานท าของบัณฑิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เพ่ือน าข้อมูลมาประกอบการ
ปรับปรุงหลักสูตร นอกจากนี้ยังใช้ข้อมูลที่เก่ียวเนื่องกับการประมาณความต้องการของตลาดแรงงาน 
 

3. นักศึกษา   
     3.1 การรับนักศึกษา  

มีกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ พร้อมทั้งให้นักศึกษาน าเสนอโครงร่าง
งานวิจัย โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือให้มีความโปร่งใส ชัดเจนและสอดคล้องกับคุณสมบัติของ
นักศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตรและได้นักศึกษาที่มีความพร้อมในการเรียน สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดจากกระบวนการรับนักศึกษาจะท าให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐานของนักศึกษาซึ่ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสามารถน ามาใช้ในการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาแต่ละรายก่อนเข้าศึกษาได้ 
และมีการปฐมนิเทศนักศึกษา โดยแนะน าหลักสูตร ระบบการเรียนการสอน กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของการเป็น
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
     3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  
           3.2.1 มีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ผ่านการเรียนการสอนใน 
รายวิชาและการท าวิทยานิพนธ์ลดความเสี่ยงของอัตราการลาออกกลางคัน และสามารถส าเร็จการศึกษาได้
ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด โดยมีกลไกในการควบคุมดูแล การให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษา                 
มีคู่มือนักศึกษา การจัดหาอาจารย์วิทยานิพนธ์ การติดตามความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ การจัดเก็บ
ข้อมูลนักศึกษารายบุคคล  
  3.2.2 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา ด้านวิชาการ และอ่ืนๆ  

- มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพ่ือแนะน าเกี่ยวกับการเรียนการสอนในหลักสูตร  โดย        
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

- มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาแรกเข้า เพื่อช่วยเหลือให้ค าปรึกษาด้านการเรียน
แก่นักศึกษา  

- เมื่อนักศึกษามีหัวข้อวิทยานิพนธ์และเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว และพร้อมที่จะ
ท าวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ คณะจะด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/  อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) เพ่ือให้ค าปรึกษาและดูแลนักศึกษาทั้งด้านการเรียนการวิจัย และอ่ืนๆ  

- อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้องจัดสรรเวลาให้นักศึกษาได้พบและขอค าแนะน า 
- มีหน่วยบัณฑิตศึกษาที่ให้ค าแนะน านักศึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาได้อีกทางหนึ่ง 
- มีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือให้นักศึกษาน าไปใช้ในการเสนอผลงานวิชาการหรือท าวิจัย

ระยะสั้นในต่างประเทศ 
    3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา  

มีการติดตามอัตราการคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา และความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียน
ของนักศึกษาเป็นประจ าทุกปี โดยอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ใน
กระบวนการจัดการการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร 
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การอุทธรณ์ของนักศึกษา  
- นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องเพ่ือขออุทธรณ์ ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนน 
   และวิธีการประเมินผล  
- จัดช่องทางรับค าร้องเพ่ือการขออุทธรณ์ของนักศึกษา  
- จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษา 

 
4.  อาจารย์    
      4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  

4.1.1 การรับอาจารย์ใหม่มีการคัดเลือกอาจารย์ประจ าใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย โดยต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศของ
มหาวิทยาลัยหรือประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของ
อาจารย์ประจ า 

 4.1.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลั กสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะต้องร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
เตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้ บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร 
และได้บัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 4.1.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ มีการเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษตามความเหมาะสมเพ่ือให้ท าหน้าที่สอน 
หรือ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยอาจารย์พิเศษต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการ
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง ทั้งนี้อาจารย์
พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
      4.2 คุณภาพอาจารย์    

มีการจัดท าข้อมูลและติดตามผลการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นประจ าทุกปี                   
โดยพิจารณาจากร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ และปริมาณผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
      4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์  
  มีการติดตามอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและความพึงพอใจต่อการบริหาร
หลักสูตรของอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
      5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  

 5.1.1 พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับเกณฑ์ของ สกอ. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถก้าวทันหรือ
เป็นผู้น าในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางเทคโนโลยีชีวภาพ โดยมีระบบกลไกในการออกแบบหลักสูตรและสาระ 
รายวิชาในหลักสูตร  



43 
 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 

5.1.2 มีการประเมินหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ โดยประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายในอย่าง
ต่อเนื่องและจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทุกๆ 5 ปี รวมทั้งประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการ
สอนโดยบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา  

5.1.3 มีปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี 
  5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

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

6.1 การบริหารงบประมาณ 
คณะ/หลักสูตรจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อการเรียนการ

สอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรี ยน
และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา     
     6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

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

2) ครุภัณฑ์ของภาควิชา รวมถึงอุปกรณ์ของหน่วยงานอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
     6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

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

2) ประสานงานระหว่างภาควิชาและคณะเพ่ือจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์พ้ืนฐานในการเรียนและท าวิจัย
เพ่ือใช้ในห้องปฏิบัติการ 

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

1 
ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่ 
5 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีการประชุมหลักสูตร
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร  อย่างน้อยปี
การศึกษาละสองครั้ง โดยต้องบันทึกการประชุมทุกคร้ัง 

     

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

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย/สภาวิชาชีพ
ก าหนด ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

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

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนินงานที่รายงานในผลการด าเนินการ
ของหลักสูตรปีที่ผ่านมา 

     

(8)   อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

     

(9)   อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

     

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

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย  ไม่น้อยกว่า  
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

(13) ผลงานตีพิมพ์ระดับชาติและระดับนานาชาติของนักศึกษาที่จบในปีนั้นๆ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 20  

     

 

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

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

  การประเมินกลยุทธ์การสอนที่ได้ก าหนดไว้ในแผน เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยพิจารณา
จากผู้ เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ได้แก่ อาจารย์ในภาควิชา/หลักสูตร อาจารย์ผู้จัดการวิชา อาจารย์ ผู้สอน                          
และนักศึกษา ดังนี้ 

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

2) อาจารย์ผู้จัดการวิชา/อาจารย์ผู้สอนขอความเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ท่านอ่ืนหลังการ
วางแผนกลยุทธ์การสอนส าหรับรายวิชา 

3) ประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค หากพบ
ปัญหาต้องด าเนินการพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1) การประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกภาคการศึกษาโดยนักศึกษาตาม

รายละเอียดที่คณะก าหนด  
2) แจ้งผลการประเมินทักษะการสอนให้แก่อาจารย์ผู้สอนและกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อ ใช้ใน

การปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 
3) คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะการสอนของอาจารย์เพ่ือจัดกิจกรรมในการพัฒนา/ปรับปรุง

ทักษะและกลยุทธ์การสอนในภาพรวม 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากผลกระทบของหลักสูตร ได้แก่

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

1) การประเมินรายวิชาและหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาชั ้นปีสุดท้ายก่อนจบการศึกษา                        
โดยแบบสอบถามหรือการประชุมนักศึกษากับอาจารย์ในหลักสูตร 

2) การประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร การบริการของคณะและมหาวิทยาลัยของบัณฑิตที่จบ
การศึกษาแล้ว ในช่วงเวลาของการรับปริญญา  

3) การประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต 
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
     คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับภาควิชาและระดับคณะประกอบด้วยกรรมการ 3 คน     
โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน  ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้         
(Key Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนา
หลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ และมีการประเมิน
เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี  
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
1) อาจารย์ผู ้จัดการวิชาทบทวนผลการประเมินการสอนในวิชาที่รับผิดชอบในระหว่างภาค

การศึกษาปรับปรุงทันทีจากข้อมูลที่ได้รับเมื่อสิ้นภาคการศึกษา จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
รายวิชาเสนอหัวหน้าภาควิชา 

2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 จากการ
ประเมินคุณภาพภายในภาควิชา 

3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการหลักสูตรประจ าปี โดยรวบรวมข้อมูลการ
ประเมินการสอนรายวิชา การประเมินการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก รายงานผลการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา รายงานผลการประเมินหลักสูตร รายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน ความคิดเห็นของผู ้ทรงคุณวุฒิ จัดท ารายงานผลการด าเนินการหลักสูตร ประจ าปี                  
เสนอหัวหน้าภาควิชา  

พิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินการหลักสูตรจากร่างรายงานผลการด าเนินการหลักสูตรและความ
คิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็นและวางแผนปรับปรุงการด าเนินการเพ่ือใช้ในรอบการศึกษาต่อไป 
จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรเสนอต่อคณบดี        
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ภาคผนวก  ก  
ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ความร่วมมือกับสถาบนัอื่น  
   เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
   เป็นหลักสูตรที่ได้รับความรว่มมือสนับสนุนจากสถาบัน
อื่น 

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

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
1)  อาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน และใน

ต่างประเทศ ที่สอนและวิจัยในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 
ที่ เน้นด้านเทคโนโลยี ชีวภาพอาหารและเอนไซม์ 
เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมกระบวนการ
ชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล  

2)  นักวิชาการ/นักวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพในสถาบันวิจัยของ
หน่วยงานของรัฐและเอกชนและในต่างประเทศ 

3)  นักออกแบบ/นักวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยี 
ชีวภาพและผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเศษเหลือ
โรงงานอุตสาหกรรมเกษตร 

4)  ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ/ที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ 

5)  ผู้ตรวจสอบงานหรือมาตรฐานที่ เกี่ยวข้องกับงาน
ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น ISO 14001 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ความร่วมมือกับสถาบนัอื่น  
   เป็นหลักสตูรของสถาบันโดยเฉพาะ 
  เป็นหลักสตูรทีไ่ด้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบัน
อื่น 
-  ช่ือสถาบั นภายนอกประเทศ  ได้ รับความร่วมมื อจาก 
Hokkaido University, Ritsumeikan University, Kyoto 
Institute of Technology, Okayama University, SKOG 
OG LANDSKAP, Wageningen University, University of 
Hawaii at Manoa, University of Natural Resources 
and Applied Life Sciences, Toyama Prefectural 
University (JASSO Project), University of California, 
Universitair Medisch Centrum Groningen 
-  ช่ื อสถาบั นภายในประเทศ  ได้ รับความร่ วมมื อจาก 
มหาวิทยาลั ย เชี ยงใหม่ , มหาวิทยาลั ย เกษตรศาสตร์ , 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
-  รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน แลกเปลี่ยนนักศึกษา
และท าวิจั ยร่ วมกันภายใต้ โครงการ Japan Student 
Services Organization (JASSO) กับ    Toyama Prefectural 
University ประเทศญี่ปุ่น 
 เป็นหลักสตูรร่วมกับสถาบันอื่น 
-  ช่ือสถาบัน University of Brawijaya ประเทศอินโดนีเซีย 
-  รูปแบบของการร่วม 
 ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจไดร้ับปริญญาจากสอง
สถาบัน (หรือมากกว่า 2 สถาบัน) 
 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  

1) นักวิชาการ/นักวิจัยด้ านเทคโนโลยี ชีวภาพใน
สถาบันวิจัยของหน่วยงานของรัฐและเอกชนทั้งใน
และต่างประเทศ 

2) พนักงานฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพในโรงงานอุตสาหกรรม 

3) ครู/อาจารย์ในสถาบันการศึกษาที่สอนในสาขา
เทคโนโลยี ชีวภาพและสาขาท่ีเกี่ยวข้อง  

4) ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ/ที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร    

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
รศ. นางพูนสุข ประเสริฐสรรพ ์
รศ. นายศุภศลิป์ มณรีัตน ์
รศ. นางสาวเบญจมาส เชียรศลิป ์

 
สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามา
พิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

จากกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของ
ประเทศไทย (พ.ศ. 2552-2557) ที่มีการตั้งเป้าหมายที่เป็น
รูปธรรมคือ การเพิ่มจ านวนบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่
เพิ่มขึ้น 3 เท่าตัวในระยะเวลา 6 ปี เป็น 180 บริษัท รวมทั้งให้
มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศไทย
เพิ่มขึ้น และมีการผลิตบุคลากรด้านเทคโนโลยีชีวภาพมากกว่า 
7,000 คน จากเดิม 1,500 คน นอกจากนี้ยังมีปัจจัยผลักดันที่
ส าคัญได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอ
ไอ) ประกาศให้การลงทุนด้านเทคโนโลยีชีวภาพได้รับสิทธิ
ประโยชน์สูงสุด การจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้เห็นศักยภาพ
ของการด า เนินธุรกิจ ชีวภาพในประเทศไทยทั้ งในและ
ต่างประเทศอย่างต่อเนื่องในหลายๆ รูปแบบ การพัฒนาแหล่ง
เงินทุน (Venture Capital) สนับสนุนการด าเนินธุรกิจชีวภาพ
สมัยใหม่ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยหลายแห่งจัดท าหลักสูตร
ด้ าน  Technopreneur และมี ก ารส่ งผ ล งาน แผนธุ รกิ จ
ผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพของนักศึกษาไปประกวดและ
ได้รับรางวัลทั้งในเวทีโลกและเอเชีย แต่พบว่าผู้ส าเร็จการศึกษา
ที่เข้าสู่สายงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพยังมีจ านวนน้อยมาก ในปี 
พ.ศ. 2550 มีบุคลากรวิจัยที่ท างานเต็มเวลาเพียง 3,735 คน 
ซึ่งท างานในภาคเอกชน 900 คน จึงยังต้องการมาตรการ
ผลักดันให้บุคลากรที่ผลิตเข้าสู่ตลาดแรงงาน และต้องมีกลไก
เพื่อบริหารผลผลิตที่เกิดจากการลงทุนในระยะที่ผ่านมาทั้งเพื่อ
เก็บเกี่ยวผลงานวิจัยที่พร้อมใช้งานและการพัฒนาต่อยอด
งานวิจัยที่ด าเนินการมาระดับหนึ่งแล้ว รวมทั้งการวางแผน
ส าหรับการลงทุนวิจัยและพัฒนาเพื่ออนาคต  
              นอกจากนี้ เทคโนโลยีชีวภาพยังเป็นศาสตร์หนึ่งที่มี
ความจ าเป็นในการด าเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่  11 (พ .ศ . 2555-2559) ซึ่ งระบุ
ยุทธศาสตร์การสร้างฐานการผลติที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจอย่างเข้มแข็งและสมดุล โดยมุ่งเน้นการวิจัยเพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร ซึ่งครอบคลุมการ
สร้างมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและประมง รวมทั้งการ
พัฒนาองค์ความรู้และ   ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็น
พื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร    
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

รศ. นางสาวเบญจมาส เชียรศลิป ์
ผศ. นางสาวทิพรัตน์ หงภัทรครี ี
ผศ. นางปิยะรัตน ์บุญแสวง 

 
สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามา
พิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
  ปัจจุบันประเทศไทยเป็นหนึ่ งในสมาชิกกลุ่ม
ประเทศอาเซียนที่เข้าร่วม “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community, AEC)” ท าให้เกิดการ
เคลื่อนย้ายประชากรระหว่างประเทศสมาชิก เช่น แรงงาน
บุคลากร และนักศึกษา รวมทั้งความรู้และเทคโนโลยีเพื่อ
รองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพใน
การแข่งขัน และจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่ งระบุสถานการณ์การ
พัฒนาทางเศรษฐกิจในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
11 ว่าประเทศมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยประมาณ
ร้อยละ 5 ต่อปี จนท าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per 
Capita) ในปี 2557 สูงขึ้น อยู่ที่ประมาณ 196,240 บาท 
หรือประมาณ 6,041 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ต่อคนต่อปี ซึ่ง
ท าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปาน
กลางขั้ นสู ง (Upper Middle Income Country) แต่ ใน
ระยะ 8 ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลง
และมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ 3.2 
ชะลอจากร้อยละ 5.7 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ซึ่งต่ า
กว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากว่าระดับที่จะท าให้
ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางใน
ระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งมาจาก
การชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ส าหรับ
สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรมของประเทศ ได้รับการยกระดับดีขึ้นจากการผนึก
ก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม และเช่ือมโยงให้เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจ
เอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม
ประเทศที่มีรายได้สูง ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัย
และพัฒนาของประเทศยังมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการ
ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี 2556 บุคลากรด้าน
การวิจัยและพัฒนามีจ านวน 11 คนต่อประชากร 10,000 
คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะ
อยู่ท่ีระดับ 20-30 คนต่อประชากร 10,000 คน  
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเสรีทางการ
ค้าของอาเซียนในปี 2558 ท าให้มีความจ าเป็นต้องมีการพัฒนา 
องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว 
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพจึงต้องมีความทันสมัยและ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ท าให้ต้องมีการวางแผนหลักสูตรให้
ได้เรียนรู้เทคนิคที่มีความส าคัญทางเทคโนโลยีชีวภาพ เน้น
ทักษะด้านการปฏิบัติการ และเน้นการเรียนการสอนและการ
แก้ปัญหาแบบ problem based learning ในรายวิชาต่างๆ 
นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการเรียนการสอนรวมทั้งการวิจัยที่
สอดคล้องกับแนวทางที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดไว้ในแผนกล
ยุทธ์ในการแก้ปัญหาของชุมชนและการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น 
และตอบสนองต่อนโยบายพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
          จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 
(พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งระบุยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างทาง
สังคมให้เป็นสังคมที่มั่นคง เป็นธรรม มีพลัง และเอื้ออาทร และ
จากปัจจัยการเพิ่มขึ้นของจ านวนของประชากร ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ท าให้สังคมมีความ
ต้องการเทคโนโลยีหลายรูปแบบเพื่อท าให้เกิดการพัฒนามาก
ขึ้น รวมทั้งเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งมีความส าคัญต่อการมีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีของประชากร อาทิเช่น การใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติอย่างคุ้มค่า การเพิ่มความหลากหลายของทรัพยากร
ในการน าไปใช้ประโยชน์ การลดปัญหาสิ่งแวดล้อม การสร้าง
ผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ เป็ นมิ ต รกั บ สิ่ งแวดล้ อม  ดั งนั้ นหลั กสู ต ร
เทคโนโลยีชีวภาพจึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงและพัฒนา
เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและรองรับการ

  จากกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของ
ประเทศไทย (พ.ศ. 2555-2564) ที่มีนโยบายชัดเจนที่จะ
พัฒนาอุตสาหกรรมจากอุตสาหกรรมเคมีไปสู่การเป็น
อุตสาหกรรมชีวภาพ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่สะอาดและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ เนื่องจากประเทศไทยมีความพร้อม
ด้ านวัตถุดิบจากการเกษตรและทรัพยากรชีวภาพที่
หลากหลาย เทคโนโลยี ชีวภาพจัด เป็นสาขาหนึ่ งที่ มี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของ
ประเทศ  เนื่ อ งจาก เป็ นส าขาที่ มี ก ารน าความรู้ท าง
วิทยาศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์  และเทคโนโลยี  ม า
ประยุกต์ ใช้ในกระบวนการเปลี่ ยนแปลงวัตถุดิบจาก
การเกษตรและทรัพยากรชีวภาพ เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ทาง
ชีวภาพ หรือเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตทาง
ชีวภาพท่ีมีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม รวมทั้ง
เป็นการน าความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ในการพัฒนา
และแก้ปัญหาต่างๆ ในระบบการผลิตภาคอุตสาหกรรม และ
การพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ด้านอาหารและการเกษตร 
ด้านการแพทย์ และด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ปัจจุบัน
ประเทศไทยมีการใช้พลังงานเช้ือเพลิงในภาคอุตสาหกรรม
และการขนส่งค่อนข้างสูง โดยเช้ือเพลิงดังกล่าวส่วนใหญ่
แล้วต้องน าเข้ามาจากต่างประเทศท าให้ประเทศไทยประสบ
ปัญหาเกี่ยวกับความเสียเปรียบด้านพลังงาน การพิจารณา
หาแหล่งพลังงานใหม่ๆ จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญและได้รับการ
ผลักดันจากหลายๆ ฝา่ยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนา
เทคโนโลยี ชีวภาพใหม่ๆ เพื่อผลิตพลังงานทางเลือกที่
หลากหลาย นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับโมเดลพัฒนา
เศรษฐกิจของรัฐบาล Thailand 4.0 ข้อที่ 1 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
        ในช่วงของการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 
- 2564) ประเทศไทยยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทที่
มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจาก
ภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี 
และความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ปัญหา
เดิมในด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาคุณภาพการผลิตความสามารถใน
การแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึง
จ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่
ส าคัญดังนี้ (1) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม โดยต้องส่งเสริมให้มีการเรียนการ
สอนรวมทั้งการวิจัยที่น าไปสู่การพัฒนาทางอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพให้มีความหลากหลาย มีประสิทธิภาพ เน้น
การบูรณาการความรู้ และการแก้โจทย์ปัญหาของโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลมา
จากการเพิ่มจ านวนของโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนการ
น าเอาองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
มากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนา

หลักสูตรจึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพ
และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและจ านวนประชากร และรองรับการแข่งขันทางด้าน
การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ 
โดยการผลิตบุ คลากรที่ มี ความรู้ความช านาญทางด้ าน
เทคโนโลยีชีวภาพ จ าเป็นต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้
ทันทีและมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะ
งานท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเข้าใจในผลกระทบ
ของเทคโนโลยีชีวภาพต่อสังคม โดยต้องปฏิบัติตนอย่างมือ
อาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่ งเป็นไปตามนโยบายและ
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้านมุ่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยี
และการวิจัย และการผลิตบัณฑิตที่ดีและเก่ง 
 
 
 
 
 
 
 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/
ภาควิชา/หลักสูตรอื่น  
  นักศึกษาของภาควิชา/หลักสูตร สามารถลงทะเบียน
เรียนวิชาเลือกที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นหรือที่

เศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่าง
มีส่วนร่วม (3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูป
ประเทศ และ (4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่ งคั่ง ยั่งยืน 
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ท าให้สังคมมีความต้องการ
เทคโนโลยีหลายรูปแบบเพื่อท าให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมมากข้ึน ซึ่งเทคโนโลยีชีวภาพเป็นศาสตร์
หนึ่ งที่มีความส าคัญต่อการมี ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของ
ประชากร อาทิเช่น การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า 
การเพิ่มความหลากหลายของทรัพยากรในการน าไปใช้
ประโยชน์ การลดปัญหาสิ่งแวดล้อม การสร้างผลิตภัณฑ์ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของ
สังคมและรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม โดยต้อง
ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนรวมทั้งการวิจัยที่น าไปสู่การ
พัฒนาทางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพให้มีความหลากหลาย 
มีประสิทธิภาพ เน้นการบูรณาการความรู้ และการแก้ปัญหา
ของโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการแก้ปัญหาด้ าน
สิ่ งแวดล้ อมที่ มี ผลมาจากการเพิ่ มจ านวนของโรงงาน
อุตสาหกรรม ตลอดจนการน าเอาองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย
ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์มากขึ้น 
 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกและการเข้าร่วม

สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท าให้มีความจ าเป็นต้อง
พัฒนาหลักสูตรระดับนานาชาติในเชิงรุกที่ทันสมัยสอดคล้อง
กับการปรับเปลี่ยนจากอุตสาหกรรมเคมีเป็นอุตสาหกรรม
ชีวภาพ  และรองรับการแข่ งขันทางด้ านการพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยการ
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความช านาญทางด้านเทคโนโลยี 
ชีวภาพอย่างมืออาชีพพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และมี
ศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้ง
ด้านวิชาการและวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นไป
ตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้านมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย และการผลิตบัณฑิตที่ดี
และเก่ง รวมถึงมีความเข้าใจในผลกระทบของเทคโนโลยี 
ชีวภาพต่อสังคม มีบทบาทต่อการแก้ปัญหาและพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ 
เศรษฐกิจ และสังคม 

   
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/
ภาควิชา/หลักสูตรอื่น  
  นักศึกษาของภาควิชา/หลักสูตร สามารถลงทะเบียน
เรียนวิชาเลือกที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ 
ได้ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 
 
 

13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้ภาควิชา/
หลักสูตรอื่น 
  นั กศึ กษาของภาควิชา/หลั กสู ต รอื่ น สามารถ
ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกที่เปิดในหลักสูตรนี้ได้ โดยให้เป็นไป
ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

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

328-513 เทคนิคปฏิบัติการทางชีวเคมี           3(2-4-3) 
328-613 เทคโนโลยีของโปรตีนและเอนไซม์   2(2-0-4)       
328-621 ชีวเคมีของพืช               3(3-0-6) 
330-527 นิเวศวิทยาทางสรรีะของสัตว์ทะเล  3(3-0-6)              
330-572 การเพาะเลี้ยงสาหรา่ย               3(2-3-4) 
330-573 เทคโนโลยีโพรโทพลาสต์               3(2-3-4) 
330-601 เซลล์และเซลล์วิทยาของพืช           4(3-3-6) 

2) คณะทรัพยากรธรรมชาติ จ านวน 8 รายวิชา คือ 
510-501 เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงของพืชปลูก  3(2-3-4)      
510-601 พันธุวิศวกรรมของพืชปลูก            3(2-3-4) 
510-602 พันธุศาสตร์เชิงโมเลกุลของพืชปลูก   3(2-3-4)         
515-503 การผลิตสุกรขั้นสูง          3(3-0-6) 
515-507 เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสตัว์       3(2-3-4) 
530-531 โรคสัตว์น้ าขั้นสูง                        3(2-3-4) 3(2-3-4) 
530-532 พยาธิวิทยาของกุ้ง                      3(2-3-4)  
530-534 พันธุศาสตร์ปริมาณเพื่อ                3(3-0-6) 
            การปรับปรุงพันธุ์ปลา  

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

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

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

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

หรือที่ เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือ
มหาวิทยาลั ยอื่ น ๆ  ได้  โดยผ่ านความ เห็ นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ์
 

13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่ เปิดสอนให้
ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
  นักศึกษาของภาควิชา/หลักสูตรอื่นสามารถ
ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกที่เปิดในหลักสูตรนี้ได้ โดยให้
เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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4) คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 รายวิชา คือ 
      830-500 มลพิษทางทะเล          3(2-3-4) 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
ปรัชญา 
          หล ักส ูต รว ิทยาศาสตรมหาบ ัณ ฑ ิต  ส าขาว ิช า
เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) เน้นให้ผู ้ เรียนมี
ความรู ้พื ้นฐานส าคัญทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และมี
ความรู้และความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพื่อให้เกิดองค์
ค ว าม รู ้ท า งด ้าน เท ค โน โล ย ีช ีวภ าพ แ ล ะป ระ ย ุก ต ์ใ ช้
เทคโนโลยีชีวภาพระดับบูรณาการได้อย่างเหมาะสม พร้อม
ทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม 

ความส าคัญ 
เทคโนโลยีชีวภาพมีรากฐานการพัฒนามาจากการใช้

ประโยชน์จากจุลินทรีย์ โดยเฉพาะใน ยุคอุตสาหกรรมที่ใช้
จุลินทรีย์ เป็นตั วกลางในการผลิตที่ เรียกว่าจุล ชีววิทยา
อุตสาหกรรม จนท าให้เกิดเป็นการปฏิวัติทางอุตสาหกรรม
ชีวภาพอื่นๆ ตามมา การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพให้ เกิด
ประโยชน์กับมนุษย์สูงสุดจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจใน
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย และความสามารถ
ในการด ารงชีวิตอยู่ของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งถือเป็นรากฐานส าคัญในการค้นหาศักยภาพ
ใหม่ๆ เช่น เป็นแนวทางก่อให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ สามารถใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตไิดม้ากขึ้น สามารถควบคุมให้
เกิดการประหยัดพลังงานได้ อ านวยประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมของโลก เป็นต้น 

โดยเทคโนโลยีชีวภาพภายในประเทศที่มีความส าคัญ
ในการพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แบ่งได้ 3 ด้าน คือ ด้านการเกษตร 
ได้แก่ การปรับปรุงพันธุ์พืช-สัตว์ การพัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัยโรค
ในสัตว์ ด้านการแพทย์ ได้แก่ การพัฒนาชุดตรวจโรค การสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคที่เป็นปัญหาส าคัญของ
ประเทศ การวางแผนด้านสาธารณสุขของประเทศ การพัฒนา
วัคซีนต้นแบบส าหรับรักษาโรคเอดส์และภูมิแพ้อันเกิดจากการ
แพ้ไรฝุ่น เป็นต้น และด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การ
ส่งเสริมให้โรงงานอาหารประเภทต่างๆ เพิ่มการลงทุนระบบ
การผลิตก๊าซชีวภาพ การใช้พลังงานชีวภาพทั้งในรูปของเอทา
นอลและไบโอดีเซล ในด้านสิ่งแวดล้อมมีการพัฒนานวัตกรรม
หลายด้าน เช่น ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างของพลาสติกย่อยสลายได้ 
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์เพิ่มประสิทธิภาพในการกระบวนการบ าบัด
ของเสีย รวมทั้งการฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรม  

จากความส าคัญของเทคโนโลยีชีวภาพดังกล่าวข้างต้น 
ท าให้การศึกษาวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพจึงเป็น เรื่อง

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
ปรัชญา 
          หล ักส ูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) เน้นให้ผู้เรียนมี
องค์ความรู ้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และมีความรู้ 
ความสามารถในการค้นคว้าวิจัย สามารถวิเคราะห์ปัญหา
และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยี  
ชีวภาพที่ตอบสนองต่อภาคอุตสาหกรรมอย่างมืออาชีพ 
และน า ไปสู ่ก ารสร ้างนวัตกรรม  พร ้อมทั ้ง เป ็นผู ้ที ่มี
คุณธรรมและจริยธรรม 
ความส าคัญ 

เทคโนโลยีชีวภาพมีรากฐานการพัฒนามาจากการ
ใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ โดยเฉพาะในยุคอุตสาหกรรมที่ใช้
จุลินทรีย์ เป็นตัวกลางในการผลิตที่ เรียกว่าจุลชีววิทยา
อุตสาหกรรม จนท าให้เกิดเป็นการปฏิวัติทางอุตสาหกรรม
ชีวภาพอื่นๆ ตามมา การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพให้เกิด
ประโยชน์กับมนุษย์สูงสุดจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจใน
วิ วัฒ น าการของสิ่ งมี ชี วิ ต  ค วาม ห ลากห ลาย  แล ะ
ความสามารถในการด ารงชีวิตอยู่ของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ ภายใต้
สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งถือเป็นรากฐานส าคัญ
ในการค้นหาศักยภาพใหม่ๆ เช่น เป็นแนวทางก่อให้เกิด
อุตสาหกรรมใหม่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
ธรรมชาติได้มากขึ้น สามารถควบคุมให้เกิดการประหยัด
พลังงานได้ อ านวยประโยชน์ที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมของโลก เป็นต้น 

โดย เทค โน โลยี ชี วภ าพภ าย ในป ระ เทศที่ มี
ความส าคัญในการพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ เศรษฐกิจและ
สังคม รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แบ่งได้ 3 ด้าน คือ 
ด้านอาหารและการเกษตร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหาร
สุขภาพ  อาหารที่ เสริม โปรไบ โอติ กและพรี ไบ โอติ ก          
การปรับปรุงพันธุ์พืช-สัตว์ การพัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัยโรค    
ในสัตว์ ด้านการแพทย์ ได้แก่  การพัฒนาชุดตรวจโรค       
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคที่เป็นปัญหา
ส าคัญของประเทศ การวางแผนด้านสาธารณสุขของ
ประเทศ การพัฒนาวัคซีนต้นแบบส าหรับรักษาโรคเอดส์
และภูมิแพ้อันเกิดจากการแพ้ไรฝุ่น เป็นต้น และด้าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การส่งเสริมให้โรงงานอาหาร
ประเภทต่างๆ ส่งเสริมการบ าบัดน้ าเสียโดยให้มีผลพลอยได้
เป็นแก๊สชีวภาพ เพิ่มการลงทุนระบบการผลิตแก๊สชีวภาพ 
การใช้พลังงานชีวภาพทั้งในรูปของเอทานอลและไบโอดีเซล 
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เร่งด่วนและจ าเป็นที่จะต้องมีบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถ
ในการศึกษาวิจัย เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงวิชาการที่จะเป็นประโยชน์
ให้กับชุมชนและอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
ดั งนั้ นภ าควิชา เทค โน โลยี ชี วภาพอุ ตสาหกรรม  คณ ะ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย  สงขลานครินทร์ จึงจัดท า
หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพและปรับปรุงให้มีความทันสมัยอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อสามารถผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ที่
มีความสามารถในด้านการท างานวิจัยได้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้
ได้งานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ  โดยหลักสูตรนี้มีความแตกต่างจาก
หลักสูตรอื่น  คือ เน้นงานวิจัยที่ น าเอาโจทย์ปัญหาจาก
ภาคอุตสาหกรรมที่ส าคัญในภาคใต้มาตั้งเป็นโจทย์วิจัย เพื่อให้
เกิดประโยชน์กับการพัฒนาชุมชนและอุตสาหกรรมในท้องถิ่น
อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะรวมไปถึงการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน  
วัตถุประสงค์  
เพื่อผลิตบัณฑติให้มีคณุลักษณะตอ่ไปนี้ 
(1) เพื่อผลิตบุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพที่มีคุณธรรม

และจริยธรรม 
(2) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรอบรู้ ความเข้าใจในทฤษฎี 

และความสามารถในการท าวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยี 
ชีวภาพ  

(3) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการประยุกต์ใช้
เทคนิคการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศเพื่อพัฒนาท่ียั่งยืน 

(4) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
และแสดงออกซึ่งภาวะผู้น า และมีความรับผิดชอบใน
การศึกษาความรู้ด้วยตนเอง 

(5) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ และ
ประยุกต์ใช้ผลของการวิจัย และพัฒนาการใหม่ๆ รวมทั้งมี
ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อถึงผล
การศึกษาค้นคว้าและการวิจัย 

ในด้านสิ่งแวดล้อมมีการพัฒนานวัตกรรมหลายด้าน เช่น 
ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างของพลาสติกย่อยสลายได้ ผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการบ าบัดของเสีย 
รวมทั้งการฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรม นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล Thailand 4.0 ข้อที่ 1 

จากความส าคัญของเทคโนโลยีชีวภาพดังกล่าว
ข้างต้น ท าให้การศึกษาวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพจึง
เป็นเรื่องเร่งด่วนและจ าเป็นที่จะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในการเพิ่มคุณค่าผลผลิต จากการเกษตรและ
ทรัพยากรชีวภาพที่มีคุณภาพและมีความหลากหลาย       
การลดต้นทุนโดยการน าวัสดุ เศษเหลือกลับมาใช้ใหม่      
การประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานชีวภาพทดแทน      
การออกแบบกระบวนการแปรรูปที่มีทิศทางที่ถูกต้อง 
ชัดเจน ยืดหยุ่นท าให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีประโยชน์ 
ตรงกับความต้องการของตลาด มีความคุ้มค่าต่อการผลิต 
และสามารถน าวัสดุเหลือใช้จากภาคอุตสาหกรรมมาท าให้
เกิดประโยชน์ ตลอดจนมีวิธีการก าจัดวัสดุเหลือใช้ได้อย่าง
ถู กวิ ธี  ก็ จะท าให้ ลดปัญ หามลภาวะที่ จะ เกิ ดขึ้ นต่ อ
สิ่งแวดล้อมได้ ดังนั้นภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึง
จัดท าหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพและปรับปรุงให้มีความ
ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถผลิตบัณฑิตสาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ ที่มีความสามารถในด้านการท างานวิจัย
ได้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้งานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดย
หลักสูตรนี้มีความแตกต่างจากหลักสูตรอื่น คือเน้นงานวิจัย
ที่น าเอาปัญหาจากภาคอุตสาหกรรมที่ส าคัญในภาคใต้มาตั้ง
เป็นโจทย์วิจัย เพื่อให้เกิดประโยชน์กับการพัฒนาชุมชนและ
อุตสาหกรรมในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะน าไปสู่การ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
วัตถุประสงค์  
เพื่อผลิตมหาบณัฑิตใหม้ีคณุลักษณะต่อไปนี ้
(1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์ปัญหาและ

เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยี 
ชีวภาพที่ตอบสนองต่อภาคอุตสาหกรรมอย่างมืออาชีพ
และมีความคิดเชิงสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรม 

(2)  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพที่มี
คุณธรรมและจริยธรรม 

(3) เพื่ อ ผลิ ตมห าบัณ ฑิ ตที่ มี ค วามรู้ ค วาม เข้ า ใจ ใน
กระบวนการสร้างและประยุกต์ ใช้ความรู้ ใหม่ ใน
สาขาวิชาเทคโนโลยี ชีวภาพเพื่อการพัฒนางานและ
สังคม 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
(4) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถท างานร่วมกับ

ผู้อื่นได้ และแสดงออกซึ่งภาวะผู้น า 
(5)  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการวิเคราะห์

เชิงตัวเลขสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
แผนพัฒนาปรับปรุง 

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

มาตรฐานวิชาชีพ 
กลยุทธ ์
1. ติดตามการปรับปรุงหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 
2. ประชุม/สัมมนาผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
3.  ติดตามความก้าวหน้าขององค์ความรู้ในวิชาชีพ 
4.  ติดตามความคาดหวังของสังคมต่อผู้ประกอบวิชาชีพ 
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1.  รายงานการประเมินหลักสูตรและเอกสารการปรับปรุง

หลักสูตร 
2.  ผลสรุปและผลการประเมินการประชุมสัมมนา 
3 . ร าย วิ ช า ใน ห ลั กสู ต รที่ ป รั บ ป รุ ง ให้ ส อด ค ล้ อ งกั บ

ความก้าวหน้าขององค์ความรู้ในวิชาชีพ 
4.  ผลสรุปจากการสอบถามความคาดหวังของผู้ใช้บริการ

บัณฑิตศึกษา 

แผนพัฒนาปรับปรุง 
คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสรจ็ภายในรอบการศึกษา (2 ปี) 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 
1. ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาของ สกอ. และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
และความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 

กลยุทธ ์
1. การปรับปรุงหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 
2. ประชุม/สัมมนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์

ประจ าหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน 
3. ติดตามการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของผู้ ใช้

บัณฑิตทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการ
อุตสาหกรรมเกษตร 

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

ของผู้ใช้บัณฑิต 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 
2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเน้นการเรยีนให้ผู้เรียนสืบ

หาความรู้และสร้างความรู ้
กลยุทธ ์
1. เพิ่มพูนทักษะอาจารย์ในการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นการ

เรียนให้ผู้เรียนสืบหาความรู้และสร้างความรู้ 
2. จัดท าโครงการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา เพื่อรับ

การเรียนการสอนที่เน้นการเรียนให้ผู้เรียนสืบหาความรู้
และสร้างความรู้ 

3. ประชุมอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

4. ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการประเมินผล
ที่เน้นพัฒนาการของผู้เรียนในแผนการจัดท ารายละเอียด
ของรายวิชา 

5. ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

6. พัฒนาสารสนเทศท่ีสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. จ านวนโครงการเพิ่มพูนทักษะ อาจารย์และโครงการเตรียม

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

แบบ active learning 
2.  เพิ่มพูนทักษะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การ

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

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1.  แผนการจัดการเรียนการสอนแบบ  active learning  

ส าหรับรายวิชาที่เปิดสอนอย่างน้อยร้อยละ 50  
2.  กิจกรรมการเรียนรู้ด้ วยตนเองและกรณี ศึกษาใน

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) อย่างน้อยร้อยละ 50 
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ความพร้อมให้กับนักศึกษา 

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

เรียนให้ผู้เรียนสืบหาความรู้และสร้างความรู้ 
5.  ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนการสอนที่เน้นการ

เรียนให้ผู้เรียนสืบหาความรู้และสร้างความรู้ 
6. จ านวนรายวิชาที่ก าหนดกิจกรรมการสืบหาความรู้และสร้าง

ความรู้ 
7. จ านวนรายวิชาที่ใช้การประเมินผลที่ เน้นพัฒนาการของ

ผู้เรียน 
 
8.  ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสารสนเทศท่ีสนับสนุนการสบื

หาความรู้และสร้างความรู ้
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 
3. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อให้บรรลมุาตรฐานผลการ

เรียนรู้ทุกด้านและปรับปรุงวิธีการวัดและวิธีการ
ประเมินผล 

กลยุทธ ์
1.  พัฒนาทักษะอาจารย์ ในการจัดการเรียนรู้ และการ

ประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ 
ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมทั้งทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ  

2.   เพิ่มพูนทักษะอาจารย์เกี่ยวกับวิธีการวัดและประเมินผล 
3.   ก าหนดเกณฑ์ในการวัดและประเมินแต่ละรายวิชา 
4. ติดตามประเมินทักษะอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้ และ

การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

5. ก าหนดให้มีคณะกรรมการวิเคราะห์ข้อสอบในทุกรายวิชา
และทุกครั้งท่ีสอบ 

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1.  จ านวนโครงการเพิ่มพูนทักษะ อาจารย์ 
2.  จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมการเพิ่มพูนทักษะการจัดการ

เรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้และทักษะเกี่ยวกับ
วิธีการวัดและประเมินผล 

3.  เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
4.  จ านวนรายวิชาที่ใช้วิธีการวัดและประเมินผลตามเกณฑ์ที่

ก าหนด 
5.  ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อระบบการวัดและประเมินผล 
6.  ผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้  ตาม

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 
3.  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลเพื่อให้

บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้าน 
กลยุทธ ์
1. พัฒนาทักษะอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้และการ

ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 

2. ก าหนดให้มีการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกวิชา 

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. ผลการพัฒนาทักษะของอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมการ

เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 

2. รายวิชาที่จัดการเรียนรู้และประเมิน ผลตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน curriculum mapping 
ของหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



56 
 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 

7.  รายงานผลการวิเคราะห์ข้อสอบ 
8.  ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์ 
9.  ผลการประเมินนักศึกษาในแต่ละมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 
 

 เพิ่มข้อมูล 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 
4.  พัฒนาทรัพยากรการเรียนการสอนที่จ าเป็นอย่างเพียงพอ

และมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ 
1.  ก าหนดแผนความต้องการและงบประมาณ เพื่อจัดหา

ทรัพยากรการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของหลักสูตร 

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1.  ผลการตรวจสอบและการเตรียมความพร้อมด้าน

ทรัพยากรการเรียนการสอนที่จ าเป็นในแต่ละภาค
การศึกษา 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และ
โครงสร้างของหลักสูตร 

วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน   
ภาคต้น    เดือนมิถุนายน – กันยายน 
ภาคปลาย เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ ์

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
     แผน ก แบบ ก 1  
1) เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและได้รับเกียรตินิยม 
2) คุณสมบัติอื่นๆ ที่นอกเหนือจากข้อ 1) ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและให้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลั ยสงขลานครินทร์ ว่ าด้ วยการศึ กษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา 
     แผน ก แบบ ก 2  
1)  เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์
ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือ
ปริญญาตรีทางวิศวกรรม ศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีหรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  
2)  คุณสมบัติอื่นๆ ที่นอกเหนือจากข้อ 1) ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและให้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลั ยสงขลานครินทร์ ว่ าด้ วยการศึ กษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา 
ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
1) ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะด้านชีวเคมี จุล

ชีววิทยา วิศวกรรม ไม่เพียงพอท่ีจะเรียนในสาขาวิชาชีพ 
2) นักศึกษาที่ ไม่ ได้ส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และ
โครงสร้างของหลักสูตร 

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

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
   แผน ก แบบ ก 1  
1) เป็ น ผู้ ที่ ส า เร็ จ ก ารศึ กษ าระดั บ ป ริญ ญ าตรี ท า ง
วิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และมีผลการ
เรียนเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00  
2) เป็นผู้ที่ผ่านผลทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของ
บัณฑิตศึกษา 
3) คุณสมบัติอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากข้อ 1) ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและให้เป็นไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 
    แผน ก แบบ ก 2  
1) เป็ น ผู้ ที่ ส า เร็ จ ก ารศึ กษ าระดั บ ป ริญ ญ าตรี ท า ง
วิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพหรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง หรือปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมีหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  
2) นักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพให้
ลงทะเบี ยน เรียน วิชา 853-524 พื้ นฐาน เทคนิควิจั ย       
ทางเทคโนโลยี ชีวภาพ  ให้ อยู่ ในดุลยพินิ จของคณ ะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 
3) เป็นผู้ที่ผ่านผลทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของ
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
ชีวภาพขาดความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยี ชีวภาพ  

3) ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษต่ า 
4) ขาดหลักการคิด วิเคราะห์ และประมวลผล 

บัณฑิตศึกษา 
4) คุณสมบัติอื่นๆ ที่นอกเหนือจากข้อ 1) และ 2) ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และให้เป็นไป
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 
ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
1) นักศึกษาที่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี 

ชีวภาพขาดความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยี ชีวภาพ  
2) ขาดหลักการคิด วิเคราะห์ และประมวลผล  

โครงสร้างหลักสูตร 
หมวดวิชาบังคับ  จ านวน  12 หน่วยกิต 

- วิชาบังคับท่ัวไป  จ านวน  9  หน่วยกิต 
853-521 เทคโนโลยีชีวภาพ                   4(4-0-8) 
853-524 เทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ        3(1-6-2)                   
853-596 สัมมนา 1               1(0-2-1) 
853-597 สัมมนา 2               1(0-2-1) 

- วิชาบังคับตามกลุ่มวิชา 
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืชหรือสัตว ์

330-575  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชยืนต้น          3(2-3-4) 
330-576  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกไม ้         3(2-3-4) 
             ประดับและพืชผัก    
515-503  เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสัตว์        3(2-3-4) 

กลุ่มวชิาเลือก 
รายวิชาเลือกจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 
850-524  การวิเคราะห์อาหารขั้นสูง              3(2-3-4) 
850-652  คุณสมบัติทางกายภาพและ              3(3-0-6) 
             วิศวกรรมของอาหารและวัสดุชีวภาพ 
851-515  เทคโนโลยีการแปรรูปพืชน้ า              3(2-3-4) 
857-551  การตลาดทางอุตสาหกรรมเกษตร        3(3-0-6) 
853-581  การประกอบธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ     3(3-0-6) 
(Entrepreneurship in Biotechnology) 
 
 
 
  
 

รายวิชาเลือกจากคณะวิทยาศาสตร์  
รายวิชาเลือกจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ  
รายวิชาเลือกจากคณะเภสัชศาสตร์  
รายวิชาเลือกจากคณะการจดัการสิ่งแวดล้อม 
ความหมายของรหัสวิชา 
วิชาที่เน้นทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 

โครงสร้างหลักสูตร 
หมวดวิชาบังคับ  จ านวน  12 หน่วยกิต 

- วิชาบังคับท่ัวไป  จ านวน 9  หน่วยกิต 
853-521 เทคโนโลยีชีวภาพ                    4(4-0-8) 
853-525 เทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ         3(1-6-2) 
853-596 สัมมนา 1                1(0-2-1)        
853-597 สัมมนา 2                1(0-2-1) 
 
ตัดรายวิชาเลือก กลุม่วิชาเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืชหรือสัตว ์
 
 
 
 

กลุ่มวชิาเลือก 
รายวิชาเลือกจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
แก้ไขรหสัวิชา ช่ือวิชา และหน่วยกิต 
850-512  การวิเคราะห์อาหารขั้นสูง             3(2-3-4)  
850-552  คุณสมบัติทางกายภาพและ              3(2-3-4) 
             วิศวกรรมของอาหารและวัสดุชีวภาพ 
850-584  เทคโนโลยีการแปรรูปพืชน้ า  3(2-3-4) 
857-532  การตลาดอุตสาหกรรมเกษตร            3(3-0-6) 
853-581 การประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6) 
(Biotechnology Entrepreneurship) 
 

เพิ่มกลุ่มวิชาเลือก 
853-524 พื้นฐานเทคนิควิจัยทางเทคโนโลยี             1(0-3-0) 
            ชีวภาพ 
853-544 เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ   3(3-0-6) 
 

ตัดกลุม่วิชาเลือกจากนอกคณะ 
 
 
 
ความหมายของรหัสวิชา 
วิชาที่เน้นทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (เลข 3 ตัวแรก รหสั 853) 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
กลุ่มที่ 4 เทคโนโลยีชีวภาพและสิ่งแวดล้อม 
แผนการศึกษา 
แผน ก แบบ ก 2 
853-521 เทคโนโลยีชีวภาพ                         4 หน่วยกิต 
853-524 เทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ       3 หน่วยกิต                                                   
วิชาบังคับตามกลุ่มวิชา                               3 หน่วยกิต 
853-818 วิทยานิพนธ์                                2 หน่วยกิต 

กลุ่มที่ 4 เทคโนโลยีชีวภาพพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
แผนการศึกษา 
แผน ก แบบ ก 2 
853-521 เทคโนโลยีชีวภาพ                       4 หน่วยกิต 
853-525 เทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ     3 หน่วยกิต                                                       
วิชาบังคับตามกลุ่มวิชา                             3 หน่วยกิต 
853-818 วิทยานพินธ์                              2 หน่วยกิต 

ค าอธิบายรายวิชา 
850-542 การวิเคราะห์อาหารขั้นสูง  3(2-3-4) 
(Advanced Food Analysis)  
รายวิชาบังคับก่อน : 324-243 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสตูรฯ 
       การเตรียมตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง ทฤษฎี หลักการ
วิเคราะห์และการประยุกต์ใช้เครื่องมือช้ันสูง ในการวิเคราะห์
อาหาร ประกอบด้วยเทคนิคทางเคมีวิเคราะห์ เทคนิคทางโคร
มาโตกราฟีและอิเลกโตโฟลิซิส  และเทคนิคการวิเคราะห์
โครงสร้างทางจุลภาพ 
       Sample preparation, sampling; theory and 
principle of analysis, application of advanced 
instruments for food analysis including chemical 
analysis techniques, chromatography techniques, 
electrophoresis and microstructural analysis 
techniques 
 
 
 

850-652 คุณสมบัติทางกายภาพและวิศวกรรมของอาหารและ
วัสดุชีวภาพ  3(3-0-6) 
(Physical and Engineering Properties of  Food and 
Biomaterials) 
รายวิชาบังคับก่อน: อยู่ในดุลยพินจิของคณะกรรมการบริหาร
หลักสตูรฯ 
       สมบัติทางกายภาพและวิศวกรรมของอาหารและวัสดุ
ชีวภาพ ได้แก่ สมบัติความร้อน สมบัติ ทางไฟฟ้าสมบัติทางรี
โอโลยี  สมบัติ เกี่ยวกับผิวหน้า และการเปลี่ยนเฟส  การ
ประยุกต์ใช้สมบัติเหล่านี้กับกระบวนการแปรรูป การเก็บรักษา 
และการประเมินคุณภาพ   
        Physical and engineering properties of food 
and biomaterials; thermal properties, electrical 
properties, rheological properties surface properties, 
phase transition in foods; searching and presentation 
of related topics 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
850-512 การวิเคราะห์อาหารขั้นสูง  3(2-3-4) 
(Advanced Food Analysis)  
ร า ย วิ ช าบั ง คั บ ก่ อ น  : อ ยู่ ใน ดุ ล ย พิ นิ จ ข อ งค ณ ะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
      การเตรียมตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง ทฤษฎีและ
หลักการวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้เครื่องมือช้ันสูงในการ
วิเคราะห์อาหาร ประกอบด้วยเทคนิคทางเคมีวิเคราะห์  
เทคนิคทางสเปกโตรสโคปี เทคนิคทางโครมาโทกราฟี อิเลก
โตโฟลิซิส เทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้างทางจุลภาค เทคนิค
การวิเคราะห์โครงสร้างทางผลึกโดยใช้เครื่องเอกซ์เรย์       
ในอาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร 
 Sample preparation, sampling; theory and 
principles of analysis; application of advanced 
instruments for food and food products analysis 
including chemical analysis technique, spectroscopic 
technique, chromatographic technique, 
electrophoresis, microstructural analysis 
technique, x-ray diffraction technique 
 

850-552 คุณสมบัติทางกายภาพและวิศวกรรมของอาหาร
และวัสดุชีวภาพ  3(2-3-4) 
(Physical and Engineering Properties of  Food and 
Biomaterials) 
รายวิชาบังคับก่อน: อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
บริหารหลักสูตรฯ 
       สมบัติทางกายภาพและวิศวกรรมของอาหารและวัสดุ
ชีวภาพ ซึ่งประกอบด้วย สมบัติทางความร้อน สมบัติทาง
ไฟฟ้า สมบัติทางรีโอโลยี สมบัติเกี่ยวกับผิวหน้า และการ
เปลี่ยน เฟส การประยุกต์ ใช้สมบัติทางกายภาพและ
วิศวกรรมในอุตสาหกรรมอาหาร 
        Physical and engineering properties of food 
and biomaterial; thermal properties; electrical 
properties; rheological properties; surface properties 
and phase transition; application of physical and 
engineering properties in food industry 
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853-521  เทคโนโลยีชีวภาพ 4(4-0-8) 
(Biotechnology) 
รายวิชาบังคับก่อน: 326-202, 328-302 หรือเทียบเท่า หรืออยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
           ความหมาย ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของ
เทคโนโลยีชีวภาพเมตาบอลิซึมและกลไกการควบคุม วิศวกรรม
พันธุศาสตร์ จีโนมและไบโออินฟอร์มาติก หลักการพื้นฐานของ
เทคโนโลยีชีวภาพ วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ การออกแบบ 
ถังปฏิกรณ์และการขยายขนาดการผลิต โมเดลลิ่งและสภาวะที่
เหมาะสมของกระบวนการ เทคโนโลยีเอนไซม์ การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีชีวภาพ ด้านต่างๆ  กระบวนการทางเศรษฐศาสตร์ 
สิทธิบัตร กฎหมาย และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ กรณีศึกษา 
           Meaning, history and development of  
biotechnology; related process, techniques and 
product in biotechnology; ethics in biotechnology; 
advanced microbial physiology, metabolisms and 
control mechanisms; genetic engineering, genome 
and bioinformatics; basic principles in biotechnology; 
bioprocess engineering, reactor design, scale up, 
modeling and process optimization; enzyme 
technology; various applications of biotechnology; 
economics, patent, laws and business relating to 
biotechnology; recent research; case study in 
biotechnology 

 
 
 
 
 

 
 
853-523 เมตาบอลิซึมของเซลล์  3(3-0-6)  3(3-0-6) 
(Cell Metabolism) 
รายวิชาบังคับก่อน: 328-302, 853-211 หรืออยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
          ห ลั กก ารขอ ง เซล ล์ เม ต าบ อลิ ซึ ม  ก ารส่ งผ่ าน
สารประกอบต่างๆ ระหว่างเซลล์ กระบวนการ ย่อยสลายและ
การสังเคราะห์ภายในเซลล์ กระบวนการส่งถ่ายอิเลคตรอน 
เทอร์โมไดนามิกส์ของระบบชีวภาพ จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์ 
สมดุลของวิถีเมตาบอลิซึม   กลไกการควบคุมเมตาบอลิซึม 
และการประยุกต์ใช้ และการน าเสนอรายงานความก้าวหน้าใน
เนื้อหาท่ีเกี่ยวข้อง 
           Overview of cellular metabolism; transport 

853-521  เทคโนโลยีชีวภาพ 4(4-0-8) 
(Biotechnology) 
รายวิชาบังคับก่อน: 326-202, 328-302 หรือเทียบเท่า หรืออยู่
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
        ความหมาย ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของ
เทคโนโลยีชีวภาพ หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยีชีวภาพ 
กระบวนการ เทคนิคและผลิตภัณฑ์ของเทคโนโลยีชีวภาพ 
สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ขั้นสูง เมตาบอลิซึมและกลไกการ
ควบคุม วิศวกรรมพันธุศาสตร์ จีโนมและไบโออินฟอร์มาติก 
เทคโนโลยีชีวภาพระดับนาโน วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
การออกแบบถังปฏิกรณ์ และการขยายขนาดการผลิต    
โมเดลลิ่งและสภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการเทคโนโลยี
เอนไซม์  การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี ชีวภาพด้านต่างๆ 
กระบวนการทางเศรษฐศาสตร์ สิทธิบัตร กฎหมาย และ
ธุรกิจที่ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ชีวภาพ จริยธรรมทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
กรณีศึกษา    
        Meaning, history and development of 
biotechnology; basic principles in biotechnology; 
related process, techniques and products in 
biotechnology; advanced microbial physiology, 
metabolism and control mechanism; genetic 
engineering, genome and bioinformatics; 
nanobiotechnology; bioprocess engineering, 
reactor design, scale up, modeling and process 
optimization; enzyme technology; various 
applications of biotechnology; economics, patent, 
laws and business relating to biotechnology, ethics 
in biotechnology; recent research in 
biotechnology; case study 
 

853-523 เมตาบอลิซึมของเซลล์  3(3-0-6)  3(3-0-6) 
(Cell Metabolism) 
รายวิชาบังคับก่อน: 328-302, 853-211 หรืออยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
        ภ าพ รวมของเซลล์ เมต าบ อลิ ซึ ม  ก ารส่ งผ่ าน
สารประกอบต่างๆ ระหว่างเซลล์ กระบวนการย่อยสลาย
และการสังเคราะห์ภายในเซลล์ กระบวนการส่งถ่าย
อิเลคตรอนและการสร้างพลังงาน เทอร์โมไดนามิกส์ของ
ระบบชีวภาพ จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์ สมดุลของวิถี      
เมตาบอลิซึม การควบคุมเมตาบอลิซึม และการประยุกต์ใช้ 
และการน าเสนอรายงานความก้าวหน้าในเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้อง 
         Overview of cellular metabolism; transport 
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phenomenon; catabolic and biosynthetic processes; 
electron transport and oxidative phosphorylation; 
thermodynamic of biological systems; enzyme 
kinetics; metabolic stoichiometry; metabolic 
regulation and applications; presentation and report 
on the advances in cell metabolism 
 
 

853-524  เทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ  3(1-6-2) 3(1-6-2)  
(Research Techniques in Biotechnology) 
รายวิชาบังคับก่อน: 853-521 หรือเรียนควบคู่กันหรืออยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

ขั้นตอนการเขียนโครงร่างวิจัย หลักการการคัดแยก
และคัดเลือกเช้ือจุลินทรีย์ที่ต้องการ หลักการการจ าแนกเช้ือที่
คัดเลือกได้ด้วยวิธีทางชีวโมเลกุล การออกแบบวิธีการทดลอง 
หลักการเก็บเกี่ยวและท าบริสุทธิ์โปรตีน เทคนิคพื้นฐานและ
ความปลอดภัยในการท าการทดลองในห้องปฏิบัติการ รวมทั้ง
การฝึกปฎิบัติจริงในการใช้เครื่องมือส าคัญที่เกี่ยวข้องในการท า
วิจัย และการท า miniproject 
 Methodology for proposal development; 
principles of isolation and screening of desired 
microorganisms; principles of identification of selected 
microorganism by molecular method; experimental 
design techniques; principles of protein recovery and 
purification; basic laboratory techniques and safety; 
practical and hand-on experiences for main 
instruments those would be used in research; 
miniproject 
 

853-532 เทคโนโลยีของยีสต์  3(3-0-6)  3(3-0-6) 
(Yeast Technology) 
รายวิชาบังคับก่อน: 326-202  หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
          ผลของปัจจัยทางกายภาพและเคมีต่อการเจริญและ
การสร้างผลิตภัณฑ์ของยีสต์ การคัดเลือกและการปรับปรุงพันธุ์ 
โดยใช้เทคนิคทางพันธุศาสตร์ การหมักแอลกอฮอล์ การผลิต
ยีสต์ขนมปัง ยีสต์อาหารและอาหารสัตว์ ไวตามินและสารเคมี
อื่นๆ และการน าเสนอรายงานความก้าวหน้าในเนื้อหาที่
เกี่ยวข้อง 
 Physical and chemical factors influencing 
yeast growth and metabolite production, screening 
and strain improvement by genetic manipulation, 
alcoholic fermentation, yeast production, yeast 
bread, yeast for food and feed, vitamin and other 

phenomenon; catabolic and biosynthetic 
processes; electron transport and energy 
production; thermodynamic of biological systems; 
enzyme kinetics; metabolic stoichiometry; 
metabolic regulation and applications; 
presentation and report on the advances in cell 
metabolism 
 

853-525 เทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ  3(1-6-2) 3(1-6-2)  
(Research Techniques in Biotechnology) 
        หลักการการคัดแยกและคัดเลอืกเชื้อจุลินทรยี์ หลักการ
จ าแนกเช้ือที่คัดเลือกได้ด้วยวิธีทางชีวโมเลกุล การหาสภาวะ
ที่เหมาะสม ในการผลิตผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ หลักการเก็บ
เกี่ยวและการท าบริสุทธิ์โปรตีน การตรวจวิเคราะห์ โดยใช้
โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงและแก๊สโครมาโตกราฟี 
รวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหาและพัฒนาโครงร่างวิจัย การ
ออกแบบการทดลองและการท าโครงงานพิเศษ 
        Principles of isolation and screening of 
desired microorganisms; principles of identification 
of selected microorganisms by molecular method; 
optimization for production of bioproducts from 
microorganisms; principles of protein recovery and 
purification; chromatographic techniques such as 
high-performance liquid chromatography and gas 
chromatography; problem analysis and proposal 
development; experimental design and mini-
project  
 
853-532 เทคโนโลยีของยีสต์  3(3-0-6)  3(3-0-6) 
(Yeast Technology) 
รายวิชาบังคับก่อน: 326-202  หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
        ผลของปัจจัยทางกายภาพและเคมีต่อการเจริญและ
การสร้างผลิตภัณฑ์ของยีสต์ การคัดเลือกและการปรับปรุง
พันธุ์ โดยใช้เทคนิคทางพันธุศาสตร์ การหมักแอลกอฮอล์ 
การผลิตยีสต์ขนมปัง ยีสต์อาหารและอาหารสัตว์ ไวตามิน
และสารเคมีอื่นๆ การน าเสนอรายงานความก้าวหน้าใน
เนื้อหาท่ีเกี่ยวข้อง 
         Physical and chemical factors influencing 
yeast growth and metabolite production; screening 
and strain improvement by genetic manipulation; 
alcoholic fermentation; yeast production; yeast 
bread; yeast for food and feed; vitamin and other 
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secondary metabolites are included; presentation on 
the current topics relating to the subject is required 
 

853-534 เทคโนโลยีเอนไซม์ 3(3-0-6) 
(Enzyme Technology) 
รายวิชาบังคับก่อน: 326-202, 328-302 หรืออยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
         การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของเอนไซม์ 
จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์และหลักกลไกการควบคุมการผลิต
และการท างานของเอนไซม์ การผลิต การแยกและการท า
เอนไซม์ให้บริสุทธิ์ การตรึงเอนไซม์ การใช้ประโยชน์ของ
เอนไซม์ในอุตสาหกรรมต่างๆ และการน าเสนอรายงาน
ความก้าวหน้าในเนื้อหา   ที่เกี่ยวข้อง 
         Physical and chemical properties of enzyme, 
enzyme kinetics, regulation of enzyme syntheses 
and activity, production, isolation and purification, 
immobilization and industrial applications of 
enzymes as well as presentation and report of 
related topics 
 
 

853-535 เทคโนโลยีการหมักขั้นสูง  3(3-0-6)  3(3-0-6) 
(Advanced Fermentation Technology) 
รายวิชาบังคับก่อน: 853-211 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
       ความส าคัญของอุตสาหกรรมการหมัก การแยกและ
คัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีความส าคัญในอุตสาหกรรม การปรับปรุง
สายพันธุ์จุลินทรีย์ การหาสภาวะที่ เหมาะสมในการหมัก 
กระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุมถังหมัก กรณีศึกษาใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ได้จากการหมัก การศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ี 
       The importance of fermentation industry, 
Isolation and selection of microorganisms for 
fermentation industry, Microbial strain improvement; 
optimum conditions for fermentation; process and 
control for fermentation; case study in development 
of fermentation products; field trips; presentation 
and report on the advance fermentation technology 
 
 

 
 
 

secondary metabolites, presentation on the current 
topics relating to the subject 
 

853-534 เทคโนโลยีเอนไซม์ 3(3-0-6) 
(Enzyme Technology) 
รายวิชาบังคับก่อน: 326-202, 328-302 หรืออยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
       สมบัติทางกายภาพและเคมีของเอนไซม์ การควบคุม
การผลิตและการท างานของเอนไซม์ จลนพลศาสตร์ของ
เอนไซม์ การคัดแยกจุลินทรีย์ที่ผลิตเอนไซม์ เทคโนโลยีทาง
พันธุวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาสมบัติของเอนไซม์ การตรึง
เอนไซม์ การใช้ประโยชน์ของเอนไซม์ในอุตสาหกรรมต่างๆ 
การน าเสนอและรายงานความก้าวหน้าในเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้อง  
       Physical and chemical properties of enzymes; 
regulation of enzyme synthesis and activities; 
enzyme kinetics; isolation of enzyme producing 
microorganisms; genetic  engineering  to improve 
properties of enzymes; enzyme immobilization; 
industrial application of enzymes; presentation 
and report of the related topics 
 

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

(Advanced Fermentation Technology) 
ร า ย วิ ช า บั ง คั บ ก่ อ น : อ ยู่ ใน ดุ ล ย พิ นิ จ ข อ งค ณ ะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
       ความส าคัญของอุตสาหกรรมการหมัก การแยกและ
คั ด เลื อกจุ ลิ น ท รีย์ ที่ มี ค วาม ส าคั ญ ใน อุ ต สาห กรรม          
การปรับปรุงสายพันธุ์จุลินทรีย์ ถังหมักและอุปกรณ์ การหา
สภาวะที่ เหมาะสมในการหมัก การเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์ 
จลนพลศาสตร์ของกระบวนการหมัก แบบจ าลองของ
กระบวนการชีวภาพและโมเดลทางคณิตศาสตร์ วิศวกรรม
ของเมตาบอลิก ผลิตภัณฑ์หมัก กรณีศึกษาในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ได้จากการหมัก การศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี 
   Importance of fermentation industry; 
isolation and selection of microorganisms for 
fermentation industry; microbial strain 
improvement; fermenter and equipment; 
optimum conditions for fermentation; product 
recovery; kinetics of fermentation processes; 
bioprocess simulation and mathematic model; 
metabolic engineering; fermented products; case 
study in development of fermentation products;  
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853-541 การใช้ประโยชน์และการบ าบัดวัสดุเศษเหลือจาก
อุตสาหกรรมเกษตร  3(3-0-6) 
(Waste Utilization and Treatment in Agro-Industry) 
รายวิชาบังคับก่อน: 853-211 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
         การจัดการวัสดุเศษเหลือ เทคโนโลยีสะอาด การใช้
ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลอืในโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรต่างๆ 
การบ าบัดน้ าเสีย การรายงานความก้าวหน้าด้านการใช้
ประโยชน์และบ าบัด วัสดุเศษเหลือ การศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี 
         Waste management hierarchy, clean 
technology, waste utilization in various agro-
industries;  wastewater treatment; recent research 
and development in waste utilization and 
wastewater treatment; field trip 
 
 
 
 
 
 
 

853-542 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมขั้นสูง  3(3-0-6) 
(Advanced Environmental Biotechnology) 
รายวิชาบังคับก่อน: 853-521 หรือเรียนควบคู่กัน หรืออยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
        ความส าคัญของปัญหามลพิษที่เกิดจากการเกษตร และ
อุตสาหกรรมประเภทต่างๆ วงจรธาตุต่างๆ ปัจจัยในการ
สลายตัว และกลไกการสลายตัวของสารที่ก่อมลพิษ การใช้
เทคนิควิศวกรรมพันธุศาสตร์ในเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม 
การจัดการและการใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือ ระบบบ าบัด
น้ าเสีย ผลิตภัณฑ์ที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ISO14000 
กรณีศึกษาและรายงานความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ
สิ่งแวดล้อมและการดูงานนอกสถานท่ี 
       The importance of pollution from industry and 
agriculture, Element cycles; factors affecting 
degradation and mechanisms of degradation; 
utilization of genetic engineering in environmental 
biotechnology; waste management; waste utilization; 
wastewater treatment; green products for good 
environment; ISO 14000; case study and report on 
recent development in related topics; field trips 

field trips 
 

853-541 การใช้ประโยชน์และการบ าบัดวัสดุเศษเหลือจาก
อุตสาหกรรมเกษตร  3(3-0-6) 
(Waste Utilization and Treatment in Agro-Industry) 
รายวิชาบังคับก่อน: 853-211 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
        ล าดับขั้นตอนในการจัดการวัสดุเศษเหลือ เทคโนโลยี
สะอาด หลักการพื้นฐานในการแปรสภาพวัสดุเศษเหลือด้วย
กระบวนการทางชีวภาพ ผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากการใช้
ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือในโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร
ต่างๆ หลักการในการบ าบัดน้ าเสีย ระบบบ าบัดน้ าเสีย การ
รายงานความก้าวหน้าด้านการใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษ
เหลือและการบ าบัดน้ าเสีย การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  
        Waste management hierarchy; clean 
technology; basic principles of biological 
conversion of waste; bioproducts from waste 
utilization in various agro-industries; principles of 
wastewater treatment; wastewater treatment 
system; recent research and development in 
waste utilization and wastewater treatment; field 
trip 
 

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

           ความส าคัญของปัญหามลพิษที่เกิดจากการเกษตรและ
อุตสาหกรรม ปัจจัยในการสลายตัวและกลไกการสลายตัว
ของสารที่ ก่อมลพิษ การย่อยสลายและการก าจัดสาร
ปนเปื้ อนทางชีวภาพ การใช้เทคนิคพันธุวิศวกรรมใน
เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม การจัดการวัสดุเศษเหลือ การ
ก าจัดมลพิษทางอากาศ ระบบบ าบัดน้ าเสีย ผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาและรายงานความก้าวหน้าใน
หัวข้อท่ีเกี่ยวข้อง การดูงานนอกสถานท่ี               

           Importance of pollution from industry and 
agriculture; factors affecting degradation and 
mechanisms of pollutant degradation; 
biodegradation and bioremediation; utilization of 
genetic engineering in environmental 
biotechnology; waste management; air pollution 
treatment; wastewater treatment system;  green 
products for good environment; case study and 
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853-594  หัวข้อเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6) 
(Selected Topics in Biotechnology) 
รายวิชาบังคับก่อน: 853-521 หรือเรียนควบคู่กัน หรืออยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
        การศึกษาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ และ
รายงานเกี่ยวกับการค้นพบสิ่งใหม่ หรือเทคนิคใหม่ เรื่องต่างๆ     
ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม 
        Study on recent and development in 
biotechnology,  Presentation and report related to 
interesting new products or new techniques that will 
be benefit to industry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

report on recent development in related topics; 
field trips 
 

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

เพิ่มรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 
853-524 พื้นฐานเทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1(0-3-0)  
(Fundamental Research Techniques in 

Biotechnology) 
         หลักการและความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ 
การท าให้ปลอดเชื้อ การเตรียมอาหารเลีย้งเช้ือ การตรวจนับ
และวิเคราะห์จ านวนจุลินทรีย์ การเก็บรักษาเช้ือจุลินทรีย์ 
รวมทั้งเทคนิคพื้นฐานทางเทคโนโลยีชีวภาพอาหารและ
สิ่งแวดล้อม อาทิ การตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ในตัวอย่าง
อาหารและการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
        Principles of laboratory safety; aseptic 
technique; media preparation; microbial counts 
and determination of microorganisms; preservation 
of microorganisms; fundamental techniques in 
food and environmental biotechnology as 
determination of microorganisms in food and 
analysis of water quality 
 

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

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
 ศ. นางพูนสุข ประเสริฐสรรพ ์
 รศ. นายศุภศลิป์ มณรีัตน ์
รศ. นางสาวเบญจมาส เชียรศลิป ์
ผศ. นายอัครวิทย์ กาญจนโอภาษ 
ผศ. นางเสาวคนธ์ วัฒนจันทร ์

อาจารย์ประจ าหลักสูตร   

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

          ผศ. นางปิยะรัตน ์บุญแสวง 
ผศ. นายอัครวิทย์ กาญจนโอภาษ 

อาจารย ์ นายวิริยะ ดวงสุวรรณ 
อาจารย ์ นางสาววาสนา สโุยธา 
อาจารย ์ นางสาวอัจฉรา ธรรมรตัน ์
อาจารย ์ นายบัญญตัิ เฉิดฉิม้ 
อาจารย ์ นายประวิทย์ คงจันทร ์

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) มีวินัย ตรงต่อเวลา และซื่อสัตย์สุจริต  
2) มีสัมมาคารวะ ให้ เกียรติ และยอมรับฟังความ

คิดเห็นของผู้อื่น 
3) เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและ

สังคม รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
4) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  และมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมเพื่อการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ ใช้ พัฒนาการเรียน รู้ด้าน

คุณธรรม จริยธรรม 
1) ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่ อปลูกฝังให้

นักศึกษามีระเบียบวินัย เน้นการเข้าช้ันเรียนตรง
เวลาและแต่งกายสุภาพ 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) มีวินัย ตรงต่อเวลา และซื่อสัตย์สุจริต  
2) มีสัมมาคารวะ ให้เกียรติ และยอมรับฟังความ

คิดเห็นของผู้อื่น 
3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและสังคม 

 
 
 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 

1)  ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่ อปลูกฝังให้
นักศึกษามีระเบียบวินัย เน้นการเข้าช้ันเรียนตรง
เวลาและแต่งกายสุภาพ 
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2) มอบหมายให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็น

ผู้น า สมาชิกกลุ่ม ฝึกความรับผิดชอบ 
3) อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ให้

นักศึกษาเคารพกฎระเบียบ มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

4) จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังจิตวิญญาณในการ
ถือประโยชน์สังคมเป็นท่ีตั้ง 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการ
เข้าเรียน การส่งงานท่ีได้รับมอบหมาย การแต่งกาย 

2) การแสดงออกของนักศึกษาเมื่อมีการท างานเป็น
กลุ่ม 

3) ความเคารพต่อกฎ ระเบียบ และการรับผิดชอบใน
หน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 

4) การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  
2.2 ความรู้   
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1)   มี ค วาม รู้ ใน สาขาวิ ช า เทค โน โลยี ชี วภ าพทั้ ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็น
ระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก 

2) รู้และเข้าใจหลักการและทฤษฎีพื้ นฐานด้ าน
เทคโนโลยีชีวภาพและสามารถน าไปประยุกต์ได้ใน
การวางแผนและแก้ปัญ หาในกิ จกรรมด้ าน
เทคโนโลยีชีวภาพ 

3)   มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

4)   สามารถใช้ความรู้ความสามารถในสาขาวิชา ในการ
ประยุกต์ใช้และแก้ไขปัญหาในงานได้ 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) เน้นการเรียนการสอนที่เป็น active learning ฝึกให้ 

นักศึกษารู้จัดค้นคว้าข้อมูลและแลกเปลี่ยนความรู้ 
2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
3) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอกที่มีความ

เชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ตรง 
4) จัดกิจกรรมดูงานนอกสถานท่ีและน าเสนอแนวทางใน

การแก้ปัญหาของภาคอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 

2)  มอบหมายให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่มฝึกการเป็น
ผู้น า สมาชิกกลุ่ม ฝึกความรับผิดชอบ 

3)  อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ให้
นักศึกษาเคารพกฎระเบียบ มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

 
 

2.1.3   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม   
จริยธรรม 

1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการ
เข้าเรียนการส่งงานท่ีได้รับมอบหมาย การแต่งกาย 

2) การแสดงออกของนักศึกษาเมื่อมีการท างานเป็น
กลุ่ม 

3) ความเคารพต่อกฎ ระเบียบ และการรับผิดชอบใน
หน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 
 

2.2 ความรู้   
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) มีความรู้ ในสาขาวิชา เทคโน โลยี ชี วภาพทั้ ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็น
ระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก 

2) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 
 
 
 
 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ ใช้ พัฒนาการเรียนรู้ด้ าน
ความรู้ 

1) เน้นการเรียนการสอนที่เป็น active learning ฝึก
ให้นักศึกษารู้จักค้นคว้าข้อมูลและแลกเปลี่ยน
ความรู้ 

2) จัดกิจกรรมดูงานนอกสถานที่และการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง 

3) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอกที่มีความ
เชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ตรง 
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2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาในด้านต่างๆ คือ 

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

2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

1) มีทักษะในการประมวลความคิดอย่างเป็นระบบ 
2) มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ท าความ

เข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศ แนวคิดและ
หลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และ
ใช้ข้อสรุปที่ได้ในการแก้ไขปัญหาหรืองานอ่ืนๆ  

3) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการ
แก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู ้ทาง
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ และ
ผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจนั้น 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้าน
ทักษะทางปัญญา 

1) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝึกทักษะการคิด ทั้ง
ในระดับบุคคลและกลุ่ม 

2) จัดกิจกรรมสัมมนาให้นักศึกษาน าเสนอหน้าช้ันเรียน
และเขียนรายงาน 

3) จัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
2.3.3   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง

ปัญญา 
1) การสอบข้อเขียน/ปากเปล่า และการเขียนรายงาน/

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

2.4 ทักษะความสัม พั นธ์ ระหว่างบุ คคลและความ
รับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

1) ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบของตน และรับผิดชอบ
ในการกระท าของตน มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับ
มอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม 

2) สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะ
ผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาในด้านต่างๆ คือ 

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

 
 
2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

1) มีทักษะในการประมวลความคิดอย่างเป็นระบบ 
2) สามารถวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการ

แก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพได้อย่างมือ
อาชีพ 
 
 
 

 
 
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้าน

ทักษะทางปัญญา 
1) จัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีฝึกทักษะการคิด ท้ัง

ในระดับบุคคลและกลุ่ม 
2) จัดกิจกรรมสัมมนาให้นักศึกษาน าเสนอหน้าช้ัน

เรียนและเขียนรายงาน 
3) จัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

1) การสอบข้อเขียน/ปากเปล่า  
2) การเขียนรายงาน/การน าเสนอ 

 
 
2.4 ทักษะความสัม พันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
ข้อมูลคงเดิม 
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2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้าน

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบการเข้าใจวัฒนธรรม
ขององค์กร 

2) สอดแทรกเรื่องการมีมนุษยสัมพันธ์จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เน้นการท างานเป็นกลุ่มและงานที่
ต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน รู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย/
การน าเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 

2) ประเมินเรื่องความมีมนุษยสัมพันธ์โดยผู้สอนและ
เพื่อนร่วมชั้น  

2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สามารถระบุและน าเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์ แปลความหมาย 
และเสนอแนวทางในการแก้ ไขปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์ 

2) สามารถสื่อสารทั้งการพูดและการเขียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3) สามารถติ ดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
นวัตกรรม และสถานการณ์โลกโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สอดแทรกเทคนิคทางสถิติหรือคณิ ตศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องในรายวิชา 

2) จัดการเรียนการสอนที่มีการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง 
การเขียน ในระหว่างผู้เรียน ผู้สอนและผู้เกี่ยวข้อง
อื่นๆ 

3) มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้ารวบรวมความรู้
เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และ
สถานการณ์โลกของรายวิชานั้นๆ โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 
 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ข้อมูลคงเดิม 
 
 
 
 
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน รู้ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ข้อมูลคงเดิม 

 
 

 
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1)  สามารถระบุและน าเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์

ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์ แปลความหมาย 
และเสนอแนวทางในการแก้ ไขปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์ 

2)  สามารถสื่อสารทั้งการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
นวัตกรรม และสถานการณ์โลกโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อมูลคงเดิม 
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2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน รู้ด้านทักษะการ

วิ เค ราะห์ เชิ ง ตั ว เลข  ก ารสื่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

การเขียนรายงาน 
3) การน าเสนอ/การเขียนรายงาน  

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ
วิ เคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเมินจาก 

         1) การน าเสนอ/การเขียนรายงาน 
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ภาคผนวก ข 
ส่วนที่  1   ตารางสรุปความส าคัญ ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ความส าคัญ ปรัชญาของหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เทคโนโลยีชีวภาพมีรากฐานการพัฒนามา
จากการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ โดยเฉพาะใน
ยุคอุตสาหกรรมที่ใช้จุลินทรีย์ เป็นตัวกลางในการ
ผลิตที่เรียกว่าจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม จนท าให้
เกิดเป็นการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมชีวภาพอ่ืนๆ 
ตามมา การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพให้เกิด
ประโยชน์กับมนุษย์สงูสุดจ าเป็นต้องมีความรู้ความ
เข้ า ใจ ใน วิ วัฒ น าก ารข อ งสิ่ งมี ชี วิ ต  ค วาม
หลากหลาย และความสามารถในการด ารงชีวิตอยู่
ของสิ่ งมีชี วิตนั้นๆ ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งถือเป็นรากฐานส าคัญในการ
ค้นหาศักยภาพใหม่ๆ เช่น เป็นแนวทางก่อให้เกิด
อุตสาหกรรมใหม่  สามารถใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติได้มากขึ้น สามารถควบคุมให้
เกิดการประหยัดพลังงานได้ อ านวยประโยชน์ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ก ารพั ฒ น าคุณ ภ าพ ชี วิ ต และ
สภาพแวดล้อมของโลก เป็นต้น 

โดยเทคโนโลยีชีวภาพภายในประเทศที่มี
ความส าคัญ ในการพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ 
เศ รษฐกิ จและสั งคม  รวมทั้ งผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อม แบ่งได้ 3 ด้าน คือ ด้านอาหารและ
การเกษตร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารสุขภาพ 
อาหารที่ เสริมโปรไบโอติกและพรีไบโอติก การ
ปรับปรุงพั น ธุ์พื ช -สั ตว์  การพัฒ นาวิธี ตรวจ
วินิจฉัยโรคในสัตว์ ด้านการแพทย์ ได้แก่ การ
พัฒนาชุดตรวจโรค การสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ      
ที่เกี่ยวข้องกับโรคที่เป็นปัญหาส าคัญของประเทศ     
การวางแผนด้านสาธารณสุขของประเทศ  การ
พัฒนาวัคซีนต้นแบบส าหรับรักษาโรคเอดส์และ
ภูมิแพ้อันเกิดจากการแพ้ไรฝุ่น เป็นต้น และด้าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การส่งเสริมให้
โรงงานอาหารประเภทต่างๆ ส่งเสริมการบ าบัดน้ า
เสียโดยให้มีผลพลอยได้เป็นแก๊สชีวภาพ เพิ่มการ
ลงทุนระบบการผลิตแก๊สชีวภาพ การใช้พลังงาน
ชีวภาพทั้งในรูปของเอทานอลและไบโอดีเซล ใน
ด้านสิ่งแวดล้อมมีการพัฒนานวัตกรรมหลายด้าน 
เช่น ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างของพลาสติกย่อยสลายได้ 

     หล ักส ูตรว ิทยาศาสตร
ม ห า บ ัณ ฑ ิต   ส า ข า ว ิช า
เทคโนโลยีชีวภาพ  (หลักสูตร
นานาชาติ)  เน้นให้ผู ้เรียนมี
อ ง ค ์ค ว า ม รู ้ท า ง ด ้า น
เท ค โน โลย ีช ีวภ าพ แ ละ มี
ความรู้ความสามารถ  ในการ
ค ้น ค ว ้า ว ิจ ัย  ส า ม า ร ถ
วิเคราะห ์ป ัญหาและเสนอ
แนวทางการแก ้ไขป ัญ หา
ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่
ตอบสนองต ่อภาคอ ุตสาห 
กรรมอย ่างม ืออาช ีพ  และ
น าไปสู ่การสร้างนวัตกรรม 
พร้อมทั ้งเป็นผู ้ที ่ม ีคุณธรรม
และจริยธรรม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) เพื่ อ ผ ลิ ต ม ห า บั ณ ฑิ ต ที่
สามารถวิ เคราะห์ปัญหา
และเสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหาทางด้านเทคโนโลยี 
ชี วภ าพ ที่ ต อบ สนองต่ อ
ภาคอุตสาหกรรมอย่างมือ
อาชีพและมีความคิดเช ิง
ส ร ้า งส รรค ์ใน การสร ้า ง
นวัตกรรม 

(2 )  เพื่ อ ผ ลิ ต ม ห า บั ณ ฑิ ต
ส า ข า วิ ช า เท ค โน โ ล ยี 
ชีวภาพที่มีคุณธรรมและ
จริยธรรม 

(3) เพื่ อผลิ ตมหาบัณ ฑิ ตที่ มี
ค ว า ม รู้ ค ว า ม เข้ า ใจ ใน
กระบ วน ก ารส ร้ า งแล ะ
ประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ ใน
ส า ข า วิ ช า เท ค โน โ ล ยี 
ชีวภาพเพื่อการพัฒนางาน
และสังคม  

(4) เพื่ อผลิ ตมหาบัณ ฑิ ตที่ มี
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท า ง า น
ร่ ว ม กั บ ผู้ อ่ื น ไ ด้  แ ล ะ
แสดงออกซึ่งภาวะผู้น า 

(5)  เพื่ อผลิ ตมหาบัณ ฑิ ตที่ มี
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใน ก า ร
วิเคราะห์เชิงตัวเลขสื่อสาร
แ ล ะ ก า ร ใช้ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ 
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ความส าคัญ ปรัชญาของหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จุ ลิ น ท รี ย์ เพิ่ ม ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ใน
กระบวนการบ าบัดของเสีย รวมทั้งการฟื้นฟูพื้นที่
เสื่อมโทรม นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับโมเดลพัฒนา
เศรษฐกิจของรัฐบาล Thailand 4.0 ข้อที่ 1 
         จากความส าคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ
ดังกล่าวข้างต้น ท าให้การศึกษาวิจัยทางด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพจึงเป็นเร่ืองเร่งด่วนและจ าเป็นที่
จะต้องมีบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถในการ
เพิ่มคุณค่าผลผลิตจากการเกษตรและทรัพยากร
ชีวภาพที่มีคุณภาพและมีความหลากหลาย การลด
ต้นทุนโดยการน าวัสดุเศษเหลือกลับมาใช้ใหม่ การ
ประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานชีวภาพทดแทน 
การออกแบบกระบวนการแปรรูปที่มีทิศทางที่
ถูกต้อง ชัดเจน ยืดหยุ่นท าให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ ที่มีประโยชน์ ตรงกับความต้องการของ
ตลาด มีความคุ้มค่าต่อการผลิต และสามารถน า
วัสดุเหลือใช้จากภาคอุตสาหกรรมมาท าให้เกิด
ประโยชน์ ตลอดจนมีวิธีการก าจัดวัสดุเหลือใช้ได้
อย่างถูกวิธี  ก็จะท าให้ลดปัญหามลภาวะที่จะ
เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นภาควิชาเทคโนโลยี 
ชีวภาพอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงจัดท าหลักสูตร
เทคโนโลยีชีวภาพและปรับปรุงให้มีความทันสมัย
อย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถผลิตบัณฑิตสาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ ที่มีความสามารถในด้านการ
ท างานวิจัยได้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้งานวิจัยที่มี
คุณภาพ สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ  โดยหลักสูตรนี้มีความ
แตกต่างจากหลักสูตรอ่ืน คือเน้นงานวิจัยที่น าเอา
ปัญหาจากภาคอุตสาหกรรมที่ส าคัญในภาคใต้มา
ตั้งเป็นโจทย์วิจัย เพื่อให้เกิดประโยชน์กับการ
พัฒนาชุมชนและอุตสาหกรรมในท้องถิ่นอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน 
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ส่วนที่  2  ตารางแสดงรายละเอียดความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของหลักสูตรรายวิชาและค าอธิบายเพิ่มเติม 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
รายวิชาท่ีสอดคล้อง ค าอธิบาย

เพ่ิมเติม รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
(1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถ

วิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหาทางด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพที่ตอบสนอง
ต่อภาคอุตสาหกรรมอย่างมือ
อา ชีพ แ ล ะ ม ีค ว าม ค ิด เช ิง
ส ร ้า ง ส ร ร ค ์ใ น ก า ร ส ร ้า ง
นวัตกรรม 

850-512 
850-552 
 
850-584 
853-523 
853-524 
853-525 
853-532 
853-534 
853-535 
853-542 
853-543 
 
853-551 
853-552 
853-561 
853-596 
853-597 
853-818 
853-836 

การวิเคราะห์อาหารขั้นสูง 
คุณสมบัติทางกายภาพและวิศวกรรมของ
อาหารและวัสดุชีวภาพ 
เทคโนโลยีการแปรรูปพืชน้ า 
เมตาบอลิซึมของเซลล์ 
พื้นฐานเทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชวีภาพ 
เทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ  
เทคโนโลยีของยีสต์ 
เทคโนโลยีเอนไซม์ 
เทคโนโลยีการหมักขั้นสูง 
เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมขั้นสูง 
การย่อยสลายและการก าจัดสารปนเปื้อน
ทางชีวภาพ 
เทคโนโลยีของสาหร่าย 
เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเลขั้นสูง  
เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร 
สัมมนา 1 
สัมมนา 2 
วิทยานิพนธ ์
วิทยานิพนธ ์

3(2-3-4) 
3(2-3-4) 
 
3(2-3-4) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(1-6-2) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
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(0-2-1) 
1(0-2-1) 
18(0-54-0) 
36(0-108-0) 

 

(2)   เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพที่มีคุณธรรม
และจริยธรรม 

850-512 
850-552 
 
850-584 
853-521 
853-523 
853-524 
853-525 
853-531 
853-532 
853-534 
853-535 
853-541 
 
853-542 
853-543 
 
853-544 
853-551 
853-552 

การวิเคราะห์อาหารขั้นสูง 
คุณสมบัติทางกายภาพและวิศวกรรมของ
อาหารและวัสดุชีวภาพ 
เทคโนโลยีการแปรรูปพืชน้ า 
เทคโนโลยีชีวภาพ 
เมตาบอลิซึมของเซลล์ 
พื้นฐานเทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
เทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ  
อาหารหมักดั้งเดิม 
เทคโนโลยีของยีสต์ 
เทคโนโลยีเอนไซม์ 
เทคโนโลยีการหมักขั้นสูง 
การใช้ประโยชน์และการบ าบัดวัสดุเศษ
เหลือจากอุตสาหกรรมเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมขั้นสูง 
การย่อยสลายและการก าจัดสารปนเปื้อน
ทางชีวภาพ 
เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ 
เทคโนโลยีของสาหร่าย 
เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเลขั้นสูง  

3(2-3-4) 
3(2-3-4) 
 
3(2-3-4) 
4(4-0-8) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(1-6-2) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
รายวิชาท่ีสอดคล้อง ค าอธิบาย

เพ่ิมเติม รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
853-561 
853-562 
853-571 
853-572 
853-594 
853-596 
853-597 
853-818 
853-836 
854-511 
854-531 
854-541 
 
854-551 
857-532 

เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร 
จุลชีววิทยาอาหารขั้นสูง 
เทคโนโลยีพันธวุิศวกรรม 
วิศวกรรมเมตาบอลิก 
หัวข้อเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
สัมมนา 1 
สัมมนา 2 
วิทยานิพนธ ์
วิทยานิพนธ ์
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพข้ันสูง 
การออกแบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพ 
การวัดและระบบการควบคุมกระบวนการ
ทางอาหารและระบบชีวภาพ 
แบบจ าลองในระบบชีวภาพ 
การตลาดอุตสาหกรรมเกษตร 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
1(0-2-1) 
1(0-2-1) 
18(0-54-0) 
36(0-108-0) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

(3) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้
ความเข้าใจในกระบวนการสร้าง
และประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ ใน
สาขาวิชาเทคโนโลยี  ชีวภาพ
เพื่อการพัฒนางานและสังคม 

850-512 
850-552 
 
850-584 
853-521 
853-523 
853-524 
853-525 
853-531 
853-532 
853-534 
853-535 
853-541 
 
853-542 
853-543 
 
853-544 
853-551 
853-552 
853-561 
853-562 
853-571 
853-572 
853-594 
853-596 

การวิเคราะห์อาหารขั้นสูง 
คุณสมบัติทางกายภาพและวิศวกรรมของ
อาหารและวัสดุชีวภาพ 
เทคโนโลยีการแปรรูปพืชน้ า 
เทคโนโลยีชีวภาพ 
เมตาบอลิซึมของเซลล์ 
พื้นฐานเทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
เทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ  
อาหารหมักดั้งเดิม 
เทคโนโลยีของยีสต์ 
เทคโนโลยีเอนไซม์ 
เทคโนโลยีการหมักขั้นสูง 
การใช้ประโยชน์และการบ าบัดวัสดุเศษ
เหลือจากอุตสาหกรรมเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมขั้นสูง 
การย่อยสลายและการก าจัดสารปนเปื้อน
ทางชีวภาพ 
เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ 
เทคโนโลยีของสาหร่าย 
เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเลขั้นสูง  
เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร 
จุลชีววิทยาอาหารขั้นสูง 
เทคโนโลยีพันธวุิศวกรรม  
วิศวกรรมเมตาบอลิก 
หัวข้อเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
สัมมนา 1 

3(2-3-4) 
3(2-3-4) 
 
3(2-3-4) 
4(4-0-8) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(1-6-2) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
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(0-2-1) 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
รายวิชาท่ีสอดคล้อง ค าอธิบาย

เพ่ิมเติม รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
853-597 
853-818 
853-836 
854-511 
854-531 
854-541 
 
854-551 
857-532 

สัมมนา 2 
วิทยานิพนธ ์
วิทยานิพนธ ์
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพข้ันสูง 
การออกแบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพ 
การวัดและระบบการควบคุมกระบวนการ
ทางอาหารและระบบชีวภาพ 
แบบจ าลองในระบบชีวภาพ 
การตลาดอุตสาหกรรมเกษตร 

1(0-2-1) 
18(0-54-0) 
36(0-108-0) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

(4) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความ 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
และแสดงออกซึ่งภาวะผู้น า 

  850-512 
850-552 
 
850-584 
853-523 
853-531 
853-532 
853-543 
 
853-511 
853-552 
853-561 
853-571 
853-581 
853-596 
853-597 
853-818 
853-836 

การวิเคราะห์อาหารขั้นสูง 
คุณสมบัติทางกายภาพและวิศวกรรมของ
อาหารและวัสดุชีวภาพ 
เทคโนโลยีการแปรรูปพืชน้ า 
เมตาบอลิซึมของเซลล์ 
อาหารหมักดั้งเดิม 
เทคโนโลยีของยีสต์ 
การย่อยสลายและการก าจัดสารปนเปื้อน
ทางชีวภาพ 
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพข้ันสูง 
เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเลขั้นสูง 
เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร 
เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม 
การประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ 
สัมมนา 1 
สัมมนา 2 
วิทยานิพนธ ์
วิทยานิพนธ ์

3(2-3-4) 
3(2-3-4) 
 
3(2-3-4) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
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(0-2-1) 
1(0-2-1) 
18(0-54-0) 
36(0-108-0) 

 

(5) เพื่ อ ผ ลิ ต ม ห า บั ณ ฑิ ต ที่ มี
ความสามารถในการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  850-512 
853-511 
853-544 
853-572 
853-596 
853-597 
853-818 
853-836 
854-511 
854-531 
854-541 
 
854-551 

การวิเคราะห์อาหารขั้นสูง 
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพข้ันสูง 
เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ 
วิศวกรรมเมตาบอลิก 
สัมมนา 1 
สัมมนา 2 
วิทยานิพนธ ์
วิทยานิพนธ ์
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพข้ันสูง 
การออกแบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพ 
การวัดและระบบการควบคุมกระบวนการ
ทางอาหารและระบบชีวภาพ 
แบบจ าลองในระบบชีวภาพ 

3(2-3-4) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
1(0-2-1) 
1(0-2-1) 
18(0-54-0) 
36(0-108-0) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
 
3(3-0-6) 
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ภาคผนวก  ค 
ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิกับการด าเนินการ 

ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ประเด็น ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ  ค าชี้แจงและการด าเนินการ 

1. ข้อมูลทั่วไป 
- ช่ือหลักสูตร ปริญญา 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สถานการณ์ภายนอก
หรือการพัฒนาท่ีจ าเป็น
และผลกระทบ 

 

 

 
 
- กลุ่มวิชา/รายวิชา

หลักสตูรอื่นที่เปิดสอน 

 
- ข้อ 5.4 ควรเพิ่มความร่วมมือกับสถาบันอื่น และเพิ่มการให้
ปริญญาใน 5.5 ได้  
 
- ข้อ 8. ควรตัดข้อความใน 1) อาจารย์ในมหาวิทยาลัย ออก 
และให้พิจารณาการเขียน ข้อ 8. อาชีพที่สามารถประกอบได้
หลังส าเร็จการศึกษา 3) นักออกแบบ/นักวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเศษ
เหลือโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร 
 

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

- ข้อ 12.1 การพัฒนาหลักสูตรควรเขียนให้เห็นภาพว่าหลักสูตร
ฯ ของคณะฯ จะพัฒนาอย่างไร มีอัตลักษณ์อย่างไร บัณฑิตพึง
ประสงค์ที่ผลิตขึ้นจะเข้ามามีบทบาทในสังคมอย่างไร 
 

- มีข้อเสนอแนะให้ เพิ่ ม  ข้อ 13 “และอาจารย์ที่ ปรึกษา
วิทยานิพนธ”์ 

 
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
(หน้าท่ี 2) 
 
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
(หน้าท่ี 2) 
 
 
 
 

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
(หน้าท่ี 4) 
 
 
 

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
(หน้าท่ี 5) 
 
 

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
(หน้าท่ี 5) 

2. ข้อมูลเฉพาะ
หลักสูตร 

- ปรัชญา ความส าคัญ
วัตถุประสงค์ของ
หลักสตูร 

 
 

 
 
- แก้ไขการเขียนในข้อ 1.2  ความส าคัญ 
 
 

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

 
 

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
(หน้าท่ี 6-7) 
 

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
(หน้าที่ 7) 

3. ระบบการจัดการ 
ศึกษา การด าเนิน การ
และโครงสร้างของ
หลักสูตร 

- วัน-เวลาในการ
ด าเนินการเรียนการสอน 

 
 
 

- คุณสมบัตผิู้เข้ารบั
การศึกษา 

 
 
 
 
วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน ไม่ต้องระบุเวลา   
 
 
 
 

- ข้อ 2.2.1 แผน ก แบบ ก 1 ควรก าหนดคุณสมบัตินักศึกษาที่
ต้องการให้ชัดเจน เพื่อเลือกนักศึกษาที่มุ่งมั่นในการเรียนและ
สนใจเรียนในสาขาฯ นี ้ 

 
 
 
 

ข้อมู ลยั งคงเดิม  เนื่ องจาก
หลักสูตรมีการจัดการเรียน
การสอนในเวลาราชการจึง
ควรระบุช่วงเวลาไว้ 
 

ไม่แก้ไข เนื่องจากหลักสูตรได้
ก าหนดเกณฑ์การคัดเลอืกการ
สัมภาษณ์ที่สามารถประเมิน
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ประเด็น ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ  ค าชี้แจงและการด าเนินการ 

 
 
 
 
 

- เนื้ อ ห า ร าย วิ ช า  853-524 พื้ น ฐ า น เท ค นิ ค วิ จั ย ท า ง
เท ค โน โล ยี ชี วภ าพ  น่ าจ ะ ไม่ ได้ ช่ วย ป รั บ พื้ น ฐ าน ท าง
เทคโนโลยี ชีวภาพ มากนัก  ควรให้คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรพิจารณา และข้อความในข้อนี้ไม่สอดคล้องกับข้อ 2.3 
 

- ห ลั กสู ต รนาน าชาติ ค วรมี ก ารคั ด เลื อ ก โดย ใช้ เกณ ฑ์
ภาษาอังกฤษและก าหนดคะแนนภาษาอังกฤษ โดยควรตัด
ข้อความ “ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษต่ า” ออก  
  
- ค่าบ ารุงการศึกษาสูงกว่าอีกหลักสูตร ดังนั้นควรช้ีให้เห็นถึง
ความแตกต่างของการเรียนในหลักสูตรนี้ เพื่อดึงดูดนักศึกษา
ได้มากข้ึน 

ความมุ่งมั่นและความสนในใจ
การเรียนโดยให้นักศึกษาได้
น า เสนอผลงานวิจั ย ในวัน
สัมภาษณ์ 
 

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
(หน้าท่ี 9) 
 
 
 

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
(หน้าท่ี 9) 
 
 

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
(หน้าท่ี 46) 

- แผนการรับนักศึกษา 
 

- แผนการรับนักศึกษาปรับลดจากเดิม 15 คน เป็น 10 คน ต้อง
อธิบายเพราะขดัแย้งกับ ข้อ 11.1 หน้า 3-4 ท่ีประเทศต้องการ
บุคลากรด้านนี้มากขึ้น 
 
 
 
 
 

 
- ควรระบุสดัส่วนเปอร์เซ็นต์การรบันักศึกษา แผน ก แบบ ก 1 
และ แผน ก แบบ ก 2  
 

แม้ ว่ าจ ะมี ค วาม ต้ อ งก าร
บุ ค ล ากรท างด้ านส าขาที่
เกี่ยวข้องเป็นจ านวนมาก แต่
เนื่องจากการรับนักศึกษาแรก
เข้ามีจ านวนลดลงต่ ากว่าแผน
ที่หลักสูตรก าหนด มีความ
จ าเป็นต้องปรับแผนการรับให้
สอดคล้องกับความเป็นจริง  
 

ไม่ สามารถระบุสั ดส่ วนได้
อ ย่ า ง ชั ด เจ น  ขึ้ น อ ยู่ กั บ
คุณ สมบั ติ ของนั กศึ กษาที่
ส มั ค ร เ รี ย น ใน แ ต่ ล ะ ปี
การศึกษา 

- โครงสร้างของหลักสูตร - โครงสร้างของหลักสูตรมีความเหมาะสม  
-   รายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- รายวิชาบังคับในแต่ละกลุ่มวิชา หมวดวิชาเลือก เสนอให้เพิ่ม 
“อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ”์ 
 

- 853-541 “การใช้ประโยชน์และการบ าบัดวัสดุเศษเหลือ” 
เสนอให้ปรับเป็น “การใช้ประโยชน์และการบ าบัดวัสดุเหลือใช้” 
 

- มีจุดเด่นคือมีรายวิชาให้เลือกเรียนมากและหลากหลาย แต่ควร
ค านึงให้บัณฑิตที่ผลิตขึ้นมีโฟกัสมากข้ึน (เพื่อตอบสนองต่อข้อ 8 
หน้าท่ี 2) 

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
(หน้าท่ี 12-13, 15) 
 

ไม่แก้ไข เนื่องจากเป็นศัพท์
เฉพาะที่ใช้ในสาขาวิชา 
 

หลักสูตรได้ก าหนดรายวิชา
เลือกให้สอดคล้องกับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
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ประเด็น ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ  ค าชี้แจงและการด าเนินการ 

-   ค าอธิบายรายวิชา 
 
 
 

- 853-521 เทคโนโลยีชีวภาพ เนื้อหาวิชามากและกว้าง ตั้งแต่
พื้นฐานจนเฉพาะหัวข้อที่สามารถจัดเป็นวิชาเรียนได้เป็นวิชาๆ 
ควรปรับให้มีเนื้อหาเหมาะสมส าหรับปริญญาโทมากข้ึน  
 
 
 
 

 
- 853-525 เทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ “หลักการการ
จ าแนกเช้ือท่ีคัดเลือกได้ด้วยวิธีทางชีวโมเลกุล” เสนอให้ปรับเปน็ 
“หลักการการระบุเชื้อที่คัดเลือกได้ด้วยวิธีทางชีวโมเลกุล” 
 

- ข้อเสนอแนะเพิ่ม เติม 853-525 วิชานี้มีทั้ งบรรยายและ
ปฏิบัติการ การเขียนค าอธิบายวิชาท าให้ไม่แน่ใจว่าเน้นอะไร 
เทคนิคการวิเคราะห์ หรือการเขียนโครงงาน 
  

- 853-597 สัมมนา 2 เสนอให้ควรปรับค าอธิบายรายวิชา ควร
ให้นักศึกษาอ่านผลงานท่ีสัมพันธ์กับงานวิจัยของตนเองมากกว่า
น าผลงานตัวเองมาเสนอ  
 
 
 
 
 
 
 

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

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

- 853-523 เมตาบอลิซึมของเซลล์  “กระบวนการส่งถ่าย
อิเลคตรอน” เสนอให้เพิ่ม “กระบวนการส่งถ่ายอิเลคตรอนและ
การสร้างพลังงาน” 
 

- 853-524 พื้นฐานเทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ เสนอให้
ตัด “การศึกษาลักษณะรูปร่างและการจัดเรียงตัวของจุลินทรีย์” 
เพื่อให้สอดคล้องกับภาษาอังกฤษ 
 

- 853-532 เทคโนโลยีของยีสต์ เสนอใหต้ัด is required 
 
 

เป็นวิชาที่นักศึกษาได้เรียนรู้
พื้ น ฐ า น ท า ง เท ค โน โล ยี 
ชีวภาพอย่างครอบคลุม ซึ่ ง
หั ว ข้ อ ใน เชิ งลึ ก จ ะ อ ยู่ ใน
เนื้อหาของรายวิชาอื่นๆ และ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ หั ว ข้ อ
วิทยานิพนธ ์
 

ข้อมูลยังคงเดิม เนื่องจากเป็น
ศัพท์เฉพาะที่ใช้ในสาขาวิชา 
 
 

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
(หน้าท่ี 17) 
 
 

หลักสูตรได้ก าหนดในรายวิชา 
85 3 -5 9 6  สั ม ม น า  1  ให้
นั กศึกษาค้นคว้าและอ่ าน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์รายวิชา 853-597 
สัมมนา 2ก าหนดให้นักศึกษา
น าเสนอผลงานของตนเอง
และได้น าเสนอผลงานทาง
วิชาการ 
 

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
(หน้าท่ี 18) 
 

เนื่องจากเป็นรายวิชานอก
หลักสูตร ได้ด าเนินการแจ้ง
หลั กสู ต รที่ เกี่ ย วข้ อ ง โดย
ยืนยันใช้ค าอธิบายเดิม 
 

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
(หน้าท่ี 21) 
 
 

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
(หน้าท่ี 21) 
 
 

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
(หน้าท่ี 22) 
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ประเด็น ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ  ค าชี้แจงและการด าเนินการ 

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

- 853-594 หัวข้อเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
เสนอให้เพิ่ม “ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ” 
 

- ข้อเสนอแนะ ควรเพิ่มรายวิชาเรียน /แทรกเนื้ อหาด้าน
การตลาด ต้นทุน เศรษฐศาสตร์ การจัดการ 

ข้อมูลยังคงเดิม เนื่องจากเป็น
ศัพท์เฉพาะที่ใช้ในสาขาวิชา 
 
 

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
(หน้าท่ี 25) 
 

หลักสตูรได้ก าหนดรายวิชา
เลือกที่เกี่ยวข้องดังกล่าว เช่น 
857-532, 853-521, 853-
561, 853-581, 854-511 

- อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
 
 

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

- ผลงานทางวิชาการที่น าเสนอควรเป็นผลงานในรอบ 5 ปีท่ีผ่าน
มา 

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
(หน้าท่ี 30-32) 

 
 
 

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
(ภาคผนวก ง) 

4. ผลการเรียนรู้กลยุทธ์
การสอน และการ
ประเมินผล 

-  การพัฒนาผลการ
เรียนรู ้

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

- Curriculum Mapping 853-596 สัมมนา 1 และ 853-597 
สัมมนา 2 ข้อ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ข้อ 2 มีความจ าเป็นหรือไม่ที่ก าหนดไว้เป็น “ความ
รับผิดชอบหลัก” 

 
 
 

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
(หน้าท่ี 35) 
 
 
 
 

ข้อมูลยังคงเดิม หลักสตูรเห็น
ว่าควรก าหนดไว้เดมิตาม
ความรับผิดชอบหลัก 
 

5. การประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

- การรับนักศึกษา 
 
 
 

- การวัดผลและการ
ส าเรจ็การศึกษา 

 
 
- เสนอให้ก าหนดกระบวนการรับนักศึกษาหรือวิธีการคัดเลือก
นักศึกษาอย่างชัดเจน เช่น การสอบข้อเขียน หรือสอบสัมภาษณ์
เพื่อได้นักศึกษาตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

-  ควรมีการก าหนดส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระหว่าง แผน ก 
แบบ ก 1 และ แผน ก แบบ ก 2 โดยแบบ ก 1 ก าหนดให้มีการ
ตีพิมพ์ผลงานจากวิทยานิพนธ์ในวารสารทางวิชาการระดับใด 
(ระบุ) 

 
 

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
(หน้าท่ี 45) 

 
 

เ ป็ น ไ ป ต า ม ร ะ เ บี ย บ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ฯ  ว่ า ด้ ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษา 
ก าหนดให้นักศึกษาที่จะส าเร็จ
การศึกษาได้ ต้องมีคุณสมบัติ 
ตามหมวดที่  8  การส าเร็จ
การศึกษา 
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ภาคผนวก  ง 
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

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

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

 1. ภาระงานสอน 
  1.1  ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
   ระดับปริญญาตรี 

  รายวิชา หน่วยกิต 
850-403 GENERAL AGRO-INDUSTRY  3(2-3-4) 
850-496 SEMINAR  1(0-2-1) 
850-498 SENIOR PROJECT 2(0-6-0) 
853-341 ENVIRONMENT AND CLEAN TECHNOLOGY IN AGRO-INDUSTRY  3(2-3-4) 
853-421 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY 3(3-0-3) 
853-431 FERMENTATION TECHNOLOGY 3(2-3-4) 

    
   ระดับบัณฑิตศึกษา 

  รายวิชา หน่วยกิต 
853-521 BIOTECHNOLOGY 4(4-0-8) 
853-541 WASTE UTILIZATION AND TREATMENT IN AGRO-INDUSTRY 3(3-0-6) 
853-542 ADVANCED ENVIRONMENTAL BIOTECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-581 BIOTECHNOLOGY ENTREPRENEURSHIP 3(3-0-6) 
853-594 SELECTED TOPICS IN BIOTECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-596 SEMINAR I 1(0-2-1) 
853-597 SEMINAR II 1(0-2-1) 
853-691 SPECIAL TOPICS IN BIOTECHNOLOGY  1(1-0-2) 
853-696 SEMINAR I 1(0-2-1) 
853-697 SEMINAR II 1(0-2-1) 
853-698 SEMINAR III 1(0-2-1) 
853-699 SEMINAR IV 1(0-2-1) 
853-818 THESIS 18(0-54-0) 
853-836 THESIS 36(0-108-0) 
853-936 THESIS 36(0-108-0) 
853-948 THESIS 48(0-144-0) 
853-972 THESIS 72(0-216-0) 

   
  1.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้  

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

  
2.   ผลงานทางวิชาการ  การค้นคว้าวิจัย หรือการแต่งต ารา (ย้อนหลัง 5 ปี) 

  
2.1  บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

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

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

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

Petlamul, W.  and Prasertsan, P.  2012.  Evaluation of of Metarhiziumanisopliae and 
strains Beauveriabassiana against Spodopteralitura on the basis of their virulence, 
germination rate, conidia production, radial growth and enzyme activity. Mycobiology. 
40(2):111-116. 

Sangkharak, K.  and Prasertsan, P.  2012.  Screening and identification of polyhydroxy-
alkanoates producing bacteria and biochemical characterization of their possible 
application. J. Gen. Appl. Microbiol. 58(3): 173-182. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sattayasamitsathit, S.  and Prasertsan, P.  2013.  Characterization of a newly 
isolated Rubrivivaxbenzoatilyticus PS-5 with self-flocculation property and optimization 
pathway for 5-aminolevulinic acid production. Afr J. Biotech. 12:2069-2081. 

Nutongkaew, T. , Duangsuwan, W. , Prasertsan, S. , and Prasertsan, P.  2013.  Physicochemical 
and biochemical changes during composting of different mixing ratios of biogas sludge 
with palm oil mill wastes and biogas effluent.  J.  Mater.  Cycles Waste Manag.  DOI 
10.1007/s10163-013-0165-2. 

Sangkharak, K. and Prasertsan, P. 2013. The production of polyhydroxyalkanoates in Bacillus 
licheniformis using sequential mutagenesis and optimization.  Biotechnol.  Bioproc.  E. 
18(2):272-279. 

Sangkharak, K.  and Prasertsan, P.  2013.  Municipal wastes treatment and production of 
polyhydroxyalkanoate by modified two-stage batch reactor.  J.  Polym.  Environ. 
(accepted). 

Boukaew, S. and Prasertsan, P. 2014. Factors affecting antifungal activity of Streptomyces philanthi 
RM-1-138 against Rhizoctonia solani. World J Microbiol Biotechnol. 30: 323-329. 

Chookaew, T., O-Thong, S. and Prasertsan, P. 2014. Biohydrogen production from crude glycerol by 
Immobilized Klebsiella sp. TR17 in a UASB reactor and bacterial quantification under non-
sterile conditions. Int. J Hydrogen Energy. 39: 9580-9587.  
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Chookaew, T., O-Thong, S. and Prasertsan, P. 2014. Statistical optimization of medium components 
affecting simultaneous fermentative hydrogen and ethanol production from crude glycerol by 
thermotolerant Klebsiella sp. TR17. Int. J Hydrogen Energy. 39: 751-760. 

Petlamul, W. and Prasertsan, P. 2014. Spore production of entomopathogenic fungus Beauveria 
bassiana for biocontrol: response surface optimization of medium using decanter cake from 
palm oil mill. J. Korean Soc. Appl. Biol. Chem. 57(2): 201-208. 

Sattayasamitsathit, S. and Prasertsan, P. 2014. Improvement of 5-aminolevulinic acid production by 
Rubrivivax benzoatilyticus PS-5 with self-flocculation by co-fermentation  of precursors and 
volatile fatty acids under pH-controlled condition. Annal Microbiol. 64: 385-389.  

Rujananon, R., Prasertsan, P., Phongdara, A. 2014. Biosynthesis of 1, 3-propanediol from recombinant 
E. coli by optimization process using pure and crude glycerol as a sole carbon source under 
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  (2) ชื่อ   นางสาวเบญจมาส เชียรศิลป์ 
   ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
   วุฒิการศึกษา  B.Eng. (Chemical Engineering), Tohoku U., Japan, 2540 

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

 
   1. ภาระงานสอน 
  1.1  ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
   ระดับปริญญาตรี    

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

    
   ระดับบัณฑิตศึกษา 

  รายวิชา หน่วยกิต 
853-521 BIOTECHNOLOGY 4(4-0-8) 
853-534 ENZYME TECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-535 ADVANCED FERMENTATION TECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-544 BIOENERGY TECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-551 ALGAL TECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-572 METABOLIC ENGINEERING 3(3-0-6) 
853-594 SELECTED TOPICS IN BIOTECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-596 SEMINAR I 1(0-2-1) 
853-597 SEMINAR II 1(0-2-1) 
853-818 THESIS 18(0-54-0) 
853-836 THESIS 36(0-108-0) 
853-691 SPECIAL TOPICS IN BIOTECHNOLOGY  1(1-0-2) 
853-696 SEMINAR I 1(0-2-1) 
853-697 SEMINAR II 1(0-2-1) 
853-698 SEMINAR III 1(0-2-1) 

  853-699 SEMINAR IV 1(0-2-1) 
853-936 THESIS 36(0-108-0) 
853-948 THESIS 48(0-144-0) 
853-972 THESIS 72(0-216-0) 
854-511 ADVANCED BIOPROCESS ENGINEERING 3(3-0-6) 
854-531 BIOREACTOR DESIGN 3(3-0-6) 

  854-541   MEASUREMENT AND PROCESS CONTROL IN FOOD AND 
BIOLOGICAL SYSTEM 

3(3-0-6) 

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

853-521 BIOTECHNOLOGY 4(4-0-8) 
853-534 ENZYME TECHNOLOGY 3(3-0-6) 
854-511 ADVANCED BIOPROCESS ENGINEERING 3(3-0-6) 
853-535 ADVANCED FERMENTATION TECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-544 BIOENERGY TECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-551 ALGAL TECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-572 METABOLIC ENGINEERING 3(3-0-6) 
853-594 SELECTED TOPICS IN BIOTECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-596 SEMINAR I 1(0-2-1) 
853-597 SEMINAR II 1(0-2-1) 
853-818 THESIS 18(0-54-0) 
853-836 THESIS 36(0-108-0) 
854-531 BIOREACTOR DESIGN 3(3-0-6) 
854-541 MEASUREMENT AND PROCESS CONTROL IN FOOD AND 

BIOLOGICAL SYSTEM 
3(3-0-6) 

854-551 MODELING AND SIMULATION IN BIOLOGICAL SYSTEM 3(3-0-6) 
 
  2.  ผลงานทางวิชาการ  การค้นคว้าวิจัย หรือการแต่งต ารา (ย้อนหลัง 5 ปี) 
 

2.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
Cheirsilp, B.  and Torpee, S.  (2012)  Enhanced growth and lipid production of microalgae 

under mixotrophic culture condition:  Effect of light intensity, glucose concentration 
and fed-batch cultivation. Bioresour. Technol. 110: 510-516.  (IF=4.75) 

Majid, N. and Cheirsilp, B. (2012) Optimal conditions for the production of monoacylglycerol 
from crude palm oil by an enzymatic glycerolysis reaction and recovery of 
carotenoids from the reaction product.  Int.  J.  Food Sci.  Technol.  47(4) :  793-800. 
(IF=1.223) 

Kitcha, S.  and Cheirsilp, B.  ( 2013)  Enhanced lipid production by co-cultivation and co-
encapsulation of oleaginous yeast Trichosporonoidesspathulata with microalgae in 
alginate gel beads. Appl. Biochem. Biotechnol. 173(2): 522-534 (IF=1.893)  

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

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

Komonkiat, I. and Cheirsilp, B. (2013) Felled oil palm trunk as a renewable source for biobutanol 
production by Clostridiumspp. Bioresour. Technol. 146: 200-207. (IF=4.75) 

Louhasakul, Y. and Cheirsilp, B. (2013) Industrial wastes as a promising renewable source for 
production of microbial lipid and direct transesterification of the lipid into biodiesel. 
Bioresour. Technol. 142: 329-337 (IF=4.75) 
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Charoenphun, N., Cheirsilp, B., Sirinupong, N., Youravong, W. (2013) Calcium-binding peptides 
derived from tilapia ( Oreochromisniloticus)  protein hydrolysate.  Eur.  Food Res. 
Technol. 236(1): 57-63 (IF=1.436) 

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

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

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

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

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

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

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

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

Tampitak, S. , Louhasakul, Y. , Cheirsilp, B.  and Prasertsan, P.  (2015)  Lipid production from 
hemicellulose and holocellulose hydrolysate of palm empty fruit bunches by newly 
isolated oleaginous yeasts. Appl. Biochem. Biotechnol. 176(6): 1801-1814 (IF=1.687) 

Loyarkat, S., Cheirsilp, B. and Prasertsan, P. (2015) Two-stage repeated-batch fermentation of 
immobilized Clostridium beijerinckii on oil palm fronds for solvents production. 
Process Biochem. 50: 1167-1176 (IF=2.516). 

Mandik, Y.  I. , Cheirsilp, B. , Boonsawang, P.  and Prasertsan, P.  ( 2015)  Optimization of 
flocculation efficiency of lipid-rich marine Chlorellasp. biomass and evaluation of its 
composition in different cultivation modes. Bioresour. Technol. 182: 89-97 (IF=5.039)   

Cheirsilp, B. and Kitcha, S. (2015) Solid state fermentation by cellulolytic oleaginous fungi for 
direct conversion of lignocellulosic biomass into lipids: Fed-batch and repeated-batch 
fermentations. Ind. Crops Prod. 66: 73-80 (IF=3.208)  
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(3) ชื่อ   นายศุภศิลป์ มณีรัตน์ 
   ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 

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

 

 1. ภาระงานสอน 
  1.1  ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
   ระดับปริญญาตรี 

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

    
   ระดับบัณฑิตศึกษา 

รายวิชา หน่วยกิต 
853-521 BIOTECHNOLOGY 4(4-0-8) 
853-525 RESEARCH TECHNIQUES IN BIOTECHNOLOGY 3(1-6-2) 
853-531 TRADITIONAL FERMENTED FOODS 3(3-0-6) 
853-543 BIODEGRADATION AND BIOREMEDIATION 3(3-0-6) 
853-552 ADVANCED MARINE BIOTECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-594 SELECTED TOPICS IN BIOTECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-596 SEMINAR I 1(0-2-1) 
853-597 SEMINAR II 1(0-2-1) 
853-691 SPECIAL TOPICS IN BIOTECHNOLOGY  1(1-0-2) 
853-696 SEMINAR I 1(0-2-1) 
853-697 SEMINAR II 1(0-2-1) 
853-698 SEMINAR III 1(0-2-1) 
853-699 SEMINAR IV 1(0-2-1) 
853-818 THESIS 18(0-54-0) 
853-836 THESIS 36(0-108-0) 
853-936 THESIS 36(0-108-0) 
853-948 THESIS 48(0-144-0) 
853-972 THESIS  72(0-216-0) 

   
  1.2  ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้  

รายวิชา หน่วยกิต 
853-521 BIOTECHNOLOGY 4(4-0-8) 
853-525 RESEARCH TECHNIQUES IN BIOTECHNOLOGY 3(1-6-2) 
853-531 TRADITIONAL FERMENTED FOODS 3(3-0-6) 
853-543 BIODEGRADATION AND BIOREMEDIATION 3(3-0-6) 
853-552 ADVANCED MARINE BIOTECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-594 SELECTED TOPICS IN BIOTECHNOLOGY 3(3-0-6) 



86 
 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 
 

รายวิชา หน่วยกิต 
853-596 SEMINAR I 1(0-2-1) 
853-597 SEMINAR II 1(0-2-1) 
853-818  THESIS 18(0-54-0) 
853-836 THESIS 36(0-108-0) 

  
 2. ผลงานทางวิชาการ  การค้นคว้าวิจัย หรือการแต่งต ารา (ย้อนหลัง 5 ปี) 
 

 2.1  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
Saimmai, A., Sobhon, V. and Maneerat, S.2012. Production of biosurfactant from a new and 

promising strain of Leucobacterkomagatae 183. Ann. Microbiol. 62(1): 391-402.  
Dikit, P., Maneerat, S. and H-kittikun, A. 2012. Mannoprotein from spent yeast obtained from 

Thai traditional liquor distillation: extraction and characterization. J. Food Process Eng. 
35(1): 166-177.  

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

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

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

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

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

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

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

Saimmai, A. , Onlamool, T. , Sobhon, V.  and Maneerat, S.  2013.  An efficient biosurfactant-
producing bacterium SelenomonasruminantiumCT2, isolated from mangrove sediment 
in south of Thailand. World J. Microbiol. Biotechnol. 29(1): 87-102.  

Saimmai, A. , Udomsilp, S.  and Maneerat, S.  2013.  Production and characterization of 
biosurfactant from marine bacterium Inquilinuslimosus KB3 grown on low-cost raw 
materials. Ann. Microbiol. 63(4): 1327-1339.  

Chooklin, C.S., Phertmean, S., Cheirsilp, B., Maneerat, S. and Saimmai, A. 2013. Utilization of 
palm oil mill effluent as a novel and promising substrate for biosurfactant production 
by Nevskiaramosa NA3. Songklanakarin J. Sci. Technol. 35(2): 167-176. 
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Saisa-Ard, K. , Maneerat, S.  and Saimmai, A.  2013.  Isolation and characterization of 
biosurfactants-producing bacteria isolated from palm oil industry and evaluation for 
biosurfactants production using low-cost substrates. BioTechnologia 94(3): 275-284. 

Noparat, P., Maneerat, S. and Saimmai. 2014. Utilization of palm oil decanter cake as a novel 
substrate for biosurfactant production from a new and promising strain of 
Ochrobactrumanthropi 2/3. World J. Microbiol. Biotechnol. 30(3): 865-877.  

Noparat, P. , Maneerat, S.  and Saimmai.  2014.  Application of biosurfactant from 
Sphingobacteriumspiritivorum AS43 in the biodegradation of used lubricating oil. Appl. 
Biochem. Biotechnol. 172(8): 3949-3963. 

Chooklin, C.S. , Maneerat, S.  and Saimmai, A.2014.  Utilization of banana peel as a novel 
substrate for biosurfactant production by Halobacteriaceae archaeon AS65.  Appl. 
Biochem. Biotechnol. 173(2): 624-645. 

Saisa-ard, K., Saimmai, A. and Maneerat, S. 2014. Characterization and phylogenetic analysis 
of biosurfactant-producing bacteria isolated from palm oil contaminated soils in palm 
oil industry. Songklanakarin J. Sci. Technol. 36(2): 163-175.  

Chooklin, C. S. , Petmeaun, S. , Maneerat, S.  and Saimmai, A.  2014.  Isolation and 
characterization of a biosurfactant from Deinococcuscaeni PO5 by using jackfruit seed 
powder as a substrate. Ann. Microbiol. 64(3): 1007-1020.  

Chooklin, C.S., Petmeaun, S., Maneerat, S. and Saimmai, A.2015. Diversity of biosurfactants-
producing bacteria isolated from palm oil contaminated soils in palm oil industry. 
Indian J. Biotechnol. Article in press.  

Saelim, K., Kaewsuwan, S., Tani, A. and Maneerat, S. 2015. Physical, biochemical and genetic 
characterization ofenterocin CE5-1 produced by Enterococcus faecium CE5-1 isolated 
from Thai indigenous chicken intestinal tract. Songklanakarin J. Sci. Technol. 37(3): 299-
307. 

Sanchart, C., Benjakul, S., Rattanaporn, O., Haltrich, D. and Maneerat, S. 2015. Efficiency of V3 
region of 16S rDNA and rpoB gene for bacterial community detection in Thai traditional 
fermented shrimp ( Kung-Som)  using PCR-DGGE techniques.  Songklanakarin J.  Sci. 
Technol. 37(3): 291-297. 

Dikit, P., H-kittikun, A. and Maneerat, S. 2016. Survival of encapsulated potentially probiotic 
Lactobacillus plantarum D6SM3 with bioemulsifier derived from spent yeast in 
simulated gastrointestinal conditions. Songklanakarin J. Sci. Technol. 37(4): 425-432. 

Watthanasakphuban, N. , Tani, T. , Benjakul, S.  and Maneerat, S.  2016.  Detection and 
preliminary characterization of a narrow spectrum bacteriocin produced by 
Lactobacillus pentosus K2N7 from Thai traditional fermented shrimp ( Kung-Som) . 
Songklanakarin J. Sci. Technol. 38(1): 47-55. 

Sanchart, C. ,Rattanaporn, O. , Haltrich, D. , Phukpattaranont, P.  and Maneerat, S.  2016. 
Technological and safety properties of newly isolated GABA-producing Lactobacillus 
futsaiistrains. J. Appl. Microbiol. Accepted. 
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  2.2  บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม 
Saimmai, A., Rukadee, O., Onlamool, T., Sobhon, V. and Maneerat, S. 2012. Isolation and 

screening of surface active compound-producing bacteria using low-cost and 
renewable substrate. International Conference on Microbial Taxonomy, Basic and 
Applied Microbiology.October 4-6, 2012. Kosa Hotel, Khonkaen Province, Thailand. pp. 
132-140. 

Saimmai, A., Onlamool, T., Sobhon, V. and Maneerat, S. 2012. Diversity of 
biosurfactants/bioemulsifiers-producing bacteria isolated from palm oil contaminated 
soils in palm oil industry. 38th Congress on Science and Technology of 
Thailand "Science for the Future of Mankind". October 17-19, 2012. The Empress 
Convention Hall, Chiang Mai Province, Thailand. pp. 1-6. 

Saimmai, A. and Maneerat, S. 2012. Phylogenetic analysis of biosurfactant-producing bacteria 
isolated from palm oil industry and evaluation for biosurfactants production using low-
cost substrates. The Excellence in Teacher Education and Research Innovation. 
December 24-28, 2012. Royal Orchid Sheraton Hotel and Towers, Bangkok, Thailand. 
pp. 301. 

Saimmai, A., Petmeaun, S., Cheirsilp, B., Sobhon, V., Chooklin, CS. and Maneerat, S. 2013. 
Isolation and screening of biosurfactant-producing bacteria using palm oil mill effluent 
as a novel substrate. 4th Regional AFOB Symposium 2013 "Bioenergy, Biorefinery and 
Beyond". January 17-19, 2013. Chiang Mai Grandview Hotel and Convention Center, 
Chiang Mai, Thailand. pp. 63-66. 

Saimmai, A., Petmeaun, S., Cheirsilp, B., Sobhon, V., Chooklin, CS. and Maneerat, S. 2013. 
Isolation and phylogenetic analysis of surface active compound-producing bacteria 
from palm oil industry. 4th Regional AFOB Symposium 2013 "Bioenergy, Biorefinery and 
Beyond". January 17-19, 2013. Chiang Mai Grandview Hotel and Convention Center, 
Chiang Mai, Thailand. pp. 55-58. 

Udomsilp, S., Petmeaun, S., Chooklin, CS., Sobhon, V., Maneerat, S. and Saimmai, A. 2013. 
Production and characterization of biosurfactant produced by Bacillus subtilis 318 using 
low cost fermentation medium. 4th Regional AFOB Symposium 2013 "Bioenergy, 
Biorefinery and Beyond". January 17-19, 2013. Chiang Mai Grandview Hotel and 
Convention Center, Chiang Mai, Thailand. pp. 36-39. 

Udomsilp, S., Petmeaun, S., Chooklin, CS., Sobhon, V., Maneerat, S. and Saimmai, A. 2013. 
Isolation and screening of biosurfactant-producing bacteria using palm oil decanter 
cake as a novel substrate. 4th Regional AFOB Symposium 2013 "Bioenergy, Biorefinery 
and Beyond". January 17-19, 2013. Chiang Mai Grandview Hotel and Convention Center, 
Chiang Mai, Thailand. pp. 59-62. 

Saimmai, A., Petmeaun, S., Dikit, P. and Maneerat, S. 2013. Isolation and screening of 
exopolysaccharide-producing bacteria from mangrove sediment by using palm oil mill 
effluent as a substrate. TSB International Forum 2013. August 28-30, 2013. BITEC Bang 
Na, Bangkok, Thailand. pp. 48-51. 

Saimmai, A., Petmeaun, S., Dikit, P. and Maneerat, S. 2013. Diversity of exopolysaccharide 
producing-bacteria from mangrove sediment in south of Thailand. TSB International 
Forum 2013. August 28-30, 2013. BITEC Bang Na, Bangkok, Thailand. pp. 40-43. 
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Saimmai, A., Petmeaun, S., Maneerat, S. and Chooklin, CS. 2013. Oil palm empty fruit bunch 
fiber pretreatment and enzymatic hydrolysis for cellulosic ethanol production. TSB 
International Forum 2013. August 28-30, 2013. BITEC Bang Na, Bangkok, Thailand. pp. 
52-55. 

Saimmai, A., Petmeaun, S., Maneerat, S. and Chooklin, CS. 2013. Isolation and screening of 
biosurfactant-producing bacteria using crude glycerol from biodiesel production as a 
substrate. TSB International Forum 2013. August 28-30, 2013. BITEC Bang Na, Bangkok, 
Thailand. pp. 79-82. 

Noparat, P., Saisa-ard, K., Petmeaun, S., Maneerat, S. and Saimmai, A. 2013 Production and 
characterization of biosurfactant produced byHaloplanus sp. AS64 using palm oil 
decanter cake as a novel substrate. The 39th Congress on Science and Technology of 
Thailand (STT 39) "Innovative Science for a Better Life". October 21-23, 2013. BITEC 
Bang Na, Bangkok, Thailand. pp. 597-604. 

Saimmai, A., Petmeaun, S. and Maneerat, S. 2014. Production and characterization of 
biosurfactant produced by Halopenituspersicus AS97 using cashew apple bagasse as 
substrate. 2nd ASEAN Plus Three Graduate Research Congress: AGRC 2014. February 5-7, 
2014. S31 Sukhumvit Hotel, Bangkok, Thailand. 

Saimmai, A., Petmeaun, S. and Maneerat, S. 2014. Diversity of biosurfactant-producing 
thermotolerant bacteria from hot springs in the south of Thailand. 2nd ASEAN Plus 
Three Graduate Research Congress: AGRC 2014. February 5-7, 2014. S31 Sukhumvit 
Hotel, Bangkok, Thailand. 

Saimmai, A., Petmeaun, S. and Maneerat, S. 2014. Diversity of exopolysaccharide producing-
bacteria from mangrove sediment.  Integrated Interdisciplinary Research towards 
International Standards. May 8-9, 2014. Phuket, Thailand. pp. 145-146. 

Dikit, P. , Riansa-Ngawong, W. , Chookaew, T. , Maneerat, S. , Hwanhlem, N. , Kamcharoen, A. 
and Saimmai A.  2015.  Production and antimicrobial activity of biosurfactant from 
mangrove isolate Rubrimonascliftonensis NA1. The 16th TSAE National Conference and 
the 8th TSAE International Conference:  TSAE 2015 “ Agricultural and Food Engineering 
Outlook on Sustainable Future”.  March 17-19, 2015. BITEC Bang Na, Bangkok, Thailand. 
pp. 160-167. 

Dikit, P. , Riansa-Ngawong, W. , Chookaew, T. , Maneerat, S. , Hwanhlem, N. , Kamcharoen, A. 
and Saimmai, A.  2015.  Production and characterization of biosurfactant produced by 
Ochrobactrumanthropi 2 /3  using durian seed powder as a novel substrate.  The 16th 
TSAE National Conference and the 8th TSAE International Conference:  TSAE 2015 
“Agricultural and Food Engineering Outlook on Sustainable Future”. March 17-19, 2015. 
BITEC Bang Na, Bangkok, Thailand. pp. 215-222. 

 
  2.3  ต ารา 
Saimmai, A. and Maneerat, S. 2013. Biosurfactant production from agro-industrial by-

products and wastes. In: Industrial Microbiology: Microbes in Process. (Eds. G. Neelam 
and A. Abhinav). Nova Science Publishers, Inc. New York, USA. pp. 317-336. 

Saimmai, A. and Maneerat, S. 2013. Application of biosurfactants in the medical 
field. In: Industrial Microbiology: Microbes in Process. (Eds.G. Neelam and A. Abhinav). 
Nova Science Publishers, Inc. New York, USA. (Article in press). 
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(4)   ชื่อ   นายอภิชาติ อู๋ไพจิตร 
    ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

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

 
 1. ภาระงานสอน 

  1.1  ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
   ระดับปริญญาตรี 

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

    
   ระดับบัณฑิตศึกษา 

รายวิชา หน่วยกิต 
853-521 BIOTECHNOLOGY 4(4-0-8) 
853-524 FUNDAMENTAL RESEARCH TECHNIQUES IN BIOTECHNOLOGY 1(0-3-0) 
853-525 RESEARCH TECHNIQUES IN BIOTECHNOLOGY 3(1-6-2) 
853-561 FOOD BIOTECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-571 GENETIC ENGINEERING TECHNOLOGY  3(3-0-6) 
853-594 SELECTED TOPICS IN BIOTECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-596 SEMINAR I 1(0-2-1) 
853-597 SEMINAR II 1(0-2-1) 
853-621 ADVANCED RESEARCH TECHNIQUES IN BIOTECHNOLOGY 2(1-3-2) 
853-691 SPECIAL TOPICS IN BIOTECHNOLOGY 1(1-0-2) 
853-696 SEMINAR I 1(0-2-1) 
853-697 SEMINAR II 1(0-2-1) 
853-698 SEMINAR III 1(0-2-1) 
853-699 SEMINAR IV 1(0-2-1) 
853-818 THESIS 18(0-54-0) 
853-836 THESIS 36(0-108-0) 
853-936 THESIS 36(0-108-0) 
853-948 THESIS 48(0-144-0) 
853-972 THESIS 72(0-216-0) 
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  1.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้  
รายวิชา หน่วยกิต 
853-521 BIOTECHNOLOGY 4(4-0-8) 
853-524 FUNDAMENTAL RESEARCH TECHNIQUES IN BIOTECHNOLOGY 1(0-3-0) 
853-525 RESEARCH TECHNIQUES IN BIOTECHNOLOGY 3(1-6-2) 
853-561 FOOD BIOTECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-571 GENETIC ENGINEERING TECHNOLOGY  3(3-0-6) 
853-594 SELECTED TOPICS IN BIOTECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-596 SEMINAR I 1(0-2-1) 
853-597 SEMINAR II 1(0-2-1) 
853-818 THESIS 18(0-54-0) 
853-836 THESIS 36(0-108-0) 

 
 

2. ผลงานทางวิชาการ  การค้นคว้าวิจัย หรือการแต่งต ารา (ย้อนหลัง 5 ปี) 
 

 2.1  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
Fibriana, F. and Upaichit, A. 2015. Proteases from latex of Euphorbia spp. and Its application 

on milk clot formation. Biosaintifika. 7(2): 92-99. 
Choojit, S., Bornscheuer, U.T., Upaichit, A. and H-Kittikun, A. 2016. Efficient 

phosphatidylserine synthesis by a phospholipase D from Streptomyces sp. SC734 
isolated from soil-contaminated palm oil. Eur. J. Lipid Sci. Technol. 118: 803-813. 

 
2.2 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม  

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

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

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

 
 
 



92 
 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 
 

 (5) ชื่อ   นางสาวทิพรัตน์  หงภัทรคีรี 
   ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  วุฒิการศึกษา  วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร), ม.สงขลานครินทร์, 2527 

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

  
 1. ภาระงานสอน 

  1.1  ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
   ระดับปริญญาตรี    

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

    
   ระดับบัณฑิตศึกษา 

รายวิชา หน่วยกิต 
853-521 BIOTECHNOLOGY 4(4-0-8) 
853-523 CELL METABOLISM 3(3-0-6) 
853-531 TRADITIONAL FERMENTED FOODS 3(3-0-6) 
853-561 FOOD BIOTECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-562 ADVANCED FOOD MICROBIOLOGY 3(3-0-6) 
853-594 SELECTED TOPICS IN BIOTECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-596 SEMINAR I 1(0-2-1) 
853-597 SEMINAR II 1(0-2-1) 
853-818 THESIS 18(0-54-0) 
853-836 THESIS 36(0-108-0) 
853-661 BIOACTIVE COMPOUNDS IN FOODS 3(3-0-6) 
853-662 ADVANCED MICROBIOLOGY OF FOOD-BORNE PATHOGENS 3(3-0-6) 
853-663 MICROBIAL METABOLISM IN FOODS 3(3-0-6) 
853-664 FOOD TOXICOLOGY 3(3-0-6) 
853-691 SPECIAL TOPICS IN BIOTECHNOLOGY  1(1-0-2) 
853-696 SEMINAR I 1(0-2-1) 
853-697 SEMINAR II 1(0-2-1) 
853-698 SEMINAR III 1(0-2-1) 
853-699 SEMINAR IV 1(0-2-1) 
853-936 THESIS 36(0-108-0) 
853-948 THESIS 48(0-144-0) 
853-972 THESIS 72(0-216-0) 
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 1.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้  
รายวิชา หน่วยกิต 
853-521 BIOTECHNOLOGY 4(4-0-8) 
853-523 CELL METABOLISM 3(3-0-6) 
853-531 TRADITIONAL FERMENTED FOODS 3(3-0-6) 
853-561 FOOD BIOTECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-562 ADVANCED FOOD MICROBIOLOGY 3(3-0-6) 
853-594 SELECTED TOPICS IN BIOTECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-596 SEMINAR I 1(0-2-1) 
853-597 SEMINAR II 1(0-2-1) 
853-818 THESIS 18(0-54-0) 
853-836 THESIS 36(0-108-0) 

 
  2. ผลงานทางวิชาการ  การค้นคว้าวิจัย หรือการแต่งต ารา (ย้อนหลัง 5 ปี) 
 

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

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

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

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

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

Uraipan, S., Brigidi, P. and Hongpattarakere, T. 2014. Antagonistic mechanismsofsynbiotic between 
Lactobacillus plantarum CIF17AN2 and green banana starch in the proximal colon model 
challenged with Salmonella Typhimurium. Anaerobe. 28: 44–53. IF (2014) = 2.475 

Sangmanee, P. and Hongpattarakere, T. 2014. Inhibitory of multiple antifungal components produced 
by Lactobacillus plantarum K35 on growth, aflatoxin production and ultrastructure 
alterations of Aspergillus flavus and Aspergillus parasiticus. Food Control. 4 0 : 224–233 IF 
(2014) = 2.806 

Buntin, N. and Hongpattarakere, T. 2014. Antimicrobial activity and plantaricin (pln) encoding genes of 
Lactobacillus plantarum isolated from various sources. J. Biotechnol. 185 (Supplement): S74. 
(May 2014) IF (2014) = 2.871 
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Hongpattarakere, T. and Uraipan, S., 2014. Antagonistic activity of Lactobacillus plantarum and saba 
banana starch under proximal colon model challenged with Salmonella Typhimurium. J. 
Biotechnol. 185 (Supplement): S76. (May 2014) IF (2014) = 2.871 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 



95 
 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 
 

(6) ชื่อ   นางปิยะรัตน์ บุญแสวง    
   ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

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

 
  1. ภาระงานสอน 
  1.1  ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
   ระดับปริญญาตรี 

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

    
   ระดับบัณฑิตศึกษา 

รายวิชา หน่วยกิต 
853-521 BIOTECHNOLOGY 4(4-0-8) 
853-535 ADVANCED FERMENTATION TECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-542 ADVANCED ENVIRONMENTAL BIOTECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-544 BIOENERGY TECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-594 SELECTED TOPICS IN BIOTECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-596 SEMINAR I 1(0-2-1) 
853-597 SEMINAR II 1(0-2-1) 
853-691 SPECIAL TOPICS IN BIOTECHNOLOGY  1(1-0-2) 
853-696 SEMINAR I 1(0-2-1) 
853-697 SEMINAR II 1(0-2-1) 
853-698 SEMINAR III 1(0-2-1) 
853-699 SEMINAR IV 1(0-2-1) 
853-818 THESIS 18(0-54-0) 
853-836 THESIS 36(0-108-0) 
853-936 THESIS 36(0-108-0) 
853-948 THESIS 48(0-144-0) 
853-972 THESIS 72(0-216-0) 

  

  1.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชา หน่วยกิต 
853-521 BIOTECHNOLOGY 4(4-0-8) 
853-535 ADVANCED FERMENTATION TECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-542 ADVANCED ENVIRONMENTAL BIOTECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-544 BIOENERGY TECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-594 SELECTED TOPICS IN BIOTECHNOLOGY 3(3-0-6) 
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รายวิชา หน่วยกิต 
853-596 SEMINAR I 1(0-2-1) 
853-597 SEMINAR II 1(0-2-1) 
853-818 THESIS 18(0-54-0) 
853-836 THESIS 36(0-108-0) 

 
 2. ผลงานทางวิชาการ  การค้นคว้าวิจัย หรือการแต่งต ารา (ย้อนหลัง 5 ปี) 
 

  2.1  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
Boonsawang, P. , Subkaree, Y.  and Srinorakutara, T.  2012.  Ethanol production from palm 

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

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

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

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

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

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

 
2.2  บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม  

Boonsawang, P. , Suwansa-ard, S.  and Chaiprapat, S.  2013.  Biogas Production from Co-
digestion of Palm Oil Wastewater and Decanter Cake Using Two-Stage Anaerobic 
Process.  The 1st International Symposium on Microbial Technology for Food and 
Energy Security.   25-27 Nov, 2013.   The Rama Gardens Hotel.  Bangkok.  Thailand, 
p.179-184. 

Junpadit, P., Boonsawang, P. and Suksaroj, T.  2014. Polyhydroxyalkanoate production from 
palm oil factory wastes and its application for 3-hydroxyalkanoate methyl esters as 
biofuels. The 5th International Conference on Sustainable Energy and Environment 
( SEE 2014) :  Science, Technology and Innovation for ASEAN Green Growth.  19-21 
November 2014, Anantara Bangkok River Resort&Spa, Bangkok, Thailand, p. 
67-70. 
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(7)    ชื่อ   นายอัครวิทย์  กาญจนโอภาษ 
   ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

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

 
 1. ภาระงานสอน 

  1.1  ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
   ระดับปริญญาตรี    

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

    
   ระดับบัณฑิตศึกษา 

  รายวิชา หน่วยกิต 
853-521 BIOTECHNOLOGY 4(4-0-8) 
853-525 RESEARCH TECHNIQUES IN BIOTECHNOLOGY 3(1-6-2) 
853-535 ADVANCED FERMENTATION TECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-552 ADVANCED MARINE BIOTECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-581 BIOTECHNOLOGY ENTREPRENEURSHIP  3(3-0-6) 
853-594 SELECTED TOPICS IN BIOTECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-596 SEMINAR I 1(0-2-1) 
853-597 SEMINAR II 1(0-2-1) 
853-691 SPECIAL TOPICS IN BIOTECHNOLOGY  1(1-0-2) 
853-696 SEMINAR I 1(0-2-1) 
853-697 SEMINAR II 1(0-2-1) 
853-698 SEMINAR III 1(0-2-1) 

  853-699 SEMINAR IV     1(0-2-1) 
853-818 THESIS 18(0-54-0) 
853-836 THESIS 36(0-108-0) 
853-936 THESIS 36(0-108-0) 
853-948 THESIS 48(0-144-0) 
853-972 THESIS 72(0-216-0) 

   
  1.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้  

  รายวิชา หน่วยกิต 
853-521 BIOTECHNOLOGY 4(4-0-8) 
853-525 RESEARCH TECHNIQUES IN BIOTECHNOLOGY 3(1-6-2) 
853-535 ADVANCED FERMENTATION TECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-551 ALGAL TECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-552 ADVANCED MARINE BIOTECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-581 BIOTECHNOLOGY ENTREPRENEURSHIP  3(3-0-6) 
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  รายวิชา หน่วยกิต 
853-594 SELECTED TOPICS IN BIOTECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-596 SEMINAR I 1(0-2-1) 
853-597 SEMINAR II 1(0-2-1) 
853-818  THESIS 18(0-54-0) 
853-836 THESIS 36(0-108-0) 

 
  2. ผลงานทางวิชาการ  การค้นคว้าวิจัย หรือการแต่งต ารา (ย้อนหลัง 5 ปี) 
   

  2.1  บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
Horkaew, J., Chantrapromma, S., Anantapong, T., Kanjana-Opas, A. and Fun, H-K. 2012. (E)-4-

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

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

Sangnoi, Y., Plubrukarn, A., Arunpairojana, V., Kanjana-Opas, A. 2 014 .  A new antibacterial 
amino phenyl pyrrolidone derivative from a novel marine gliding bacterium Rapidithrix 
thailandica. World J. Microbiol. Biotechnol. 30 (3): 1135-1139. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
 1. ภาระงานสอน 
  1.1  ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
   ระดับปริญญาตรี 

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

 
   ระดับบัณฑิตศึกษา 

รายวิชา หน่วยกิต 
853-521 BIOTECHNOLOGY 4(4-0-8) 
854-511 ADVANCED BIOPROCESS ENGINEERING 3(3-0-6) 
854-531 BIOREACTOR DESIGN 3(3-0-6) 
853-594 SELECTED TOPICS IN BIOTECHNOLOGY   3(3-0-6) 
853-596 SEMINAR I 1(0-2-1) 
853-597 SEMINAR II 1(0-2-1) 
853-818 THESIS 18(0-54-0) 
853-836 THESIS 36(0-108-0) 
853-691 SPECIAL TOPICS IN BIOTECHNOLOGY 1(1-0-2) 
853-696 SEMINAR I 1(0-2-1) 
853-697 SEMINAR II 1(0-2-1) 
853-698 SEMINAR III 1(0-2-1) 
853-699 SEMINAR IV 1(0-2-1) 
853-936 THESIS 36(0-108-0) 
853-948 THESIS 48(0-144-0) 
853-972 THESIS 72(0-216-0) 
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รายวิชา หน่วยกิต 
854-631 SEPARATION AND EXTRACTION PROCESS TECHNOLOGY  3(3-0-6) 

  1.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รายวิชา    หน่วยกิต 
853-521 BIOTECHNOLOGY 4(4-0-8) 
853-594 SELECTED TOPICS IN BIOTECHNOLOGY   3(3-0-6) 
853-596 SEMINAR I 1(0-2-1) 
853-597 SEMINAR II 1(0-2-1) 
853-818 THESIS 18(0-54-0) 
853-836 THESIS 36(0-108-0) 
854-511 ADVANCED BIOPROCESS ENGINEERING 3(3-0-6) 
854-531 BIOREACTOR DESIGN 3(3-0-6) 

  
 2.  ผลงานทางวิชาการ  การค้นคว้าวิจัย หรือการแต่งต ารา (ย้อนหลัง 5 ปี) 
 

 2.1  บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
Nutongkaew, T., Duangsuwan, W., Prasertsan, S. and Prasertsan, P. 2014. Effect of 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 

 

http://link.springer.com/journal/10163
http://link.springer.com/journal/10163


101 
 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 
 

 (9) ชื่อ   นางสาววาสนา  สุโยธา 
   ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

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

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

  1. ภาระงานสอน 
  1.1  ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
   ระดับปริญญาตรี 
  รายวิชา               หน่วยกิต 

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

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

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

  

   ระดับบัณฑิตศึกษา                     
รายวิชา  หน่วยกิต 
853-521 BIOTECHNOLOGY 4(4-0-8) 
853-524 FUNDAMENTAL RESEARCH TECHNIQUES IN BIOTECHNOLOGY 1(0-3-0) 
853-525 RESEARCH TECHNIQUES IN BIOTECHNOLOGY 3(1-6-2) 
853-531 TRADITIONAL FERMENTED FOODS 3(3-0-6) 
853-532 YEAST TECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-534 
853-535 

ENZYME TECHNOLOGY 
ADVANCED FERMENTATION TECHNOLOGY 

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

853-571 GENETIC ENGINEERING TECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-594 SELECTED TOPICS IN BIOTECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-596 SEMINAR I 1(0-2-1) 
853-597 SEMINAR II 1(0-2-1) 
853-611 CYBERTOOLS FOR RESEARCH 1(1-0-2) 
853-621 ADVANCED RESEARCH TECHNIQUES IN BIOTECHNOLOGY 2(1-3-2) 
853-631 IMMOBILIZED BIOCATALYSTS 3(3-0-6) 
853-691 SPECIAL TOPICS IN BIOTECHNOLOGY  1(1-0-2) 
853-696 SEMINAR I 1(0-2-1) 
853-697 SEMINAR II 1(0-2-1) 
853-698 SEMINAR III 1(0-2-1) 
853-699 SEMINAR IV 1(0-2-1) 
853-818 THESIS 18(0-54-0) 
853-836 THESIS 36(0-108-0) 
853-936 THESIS 36(0-108-0) 
853-948 THESIS 48(0-144-0) 
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รายวิชา      หน่วยกิต 
853-972 THESIS 72(0-216-0) 

   
  1.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รายวิชา  หน่วยกิต 
853-521 BIOTECHNOLOGY 4(4-0-8) 
853-524 FUNDAMENTAL RESEARCH TECHNIQUES IN BIOTECHNOLOGY 1(0-3-0) 
853-525 RESEARCH TECHNIQUES IN BIOTECHNOLOGY 3(1-6-2) 
853-531 TRADITIONAL FERMENTED FOODS 3(3-0-6) 
853-532 YEAST TECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-534 
853-535 

ENZYME TECHNOLOGY 
ADVANCED FERMENTATION TECHNOLOGY 

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

853-571 GENETIC ENGINEERING TECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-594 SELECTED TOPICS IN BIOTECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-596 SEMINAR I 1(0-2-1) 
853-597 SEMINAR II 1(0-2-1) 
853-818 THESIS 18(0-54-0) 
853-836 THESIS 36(0-108-0) 

 
  2.   ผลงานทางวิชาการ  การค้นคว้าวิจัย หรือการแต่งต ารา (ย้อนหลัง 5 ปี) 
 

2.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
Suyotha, W. , YanoS. , Itoh, T. , Fujimoto, H. , Hibi, T. , Tachiki, T. , and Wakayama, M.  2014. 

Characterization of α-1,3-glucanase isozyme from Paenibacillus glycanilyticus FH11 in 
a new subgroup of family 87. J Biosci Bioeng. 118 (4), 378-385.  

 
2.2 บทความวิจัยที่เสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม 

Suyotha, W., Yano, S., Tachiki, T., and Wakayama,  M.Structure domian of α-1, 3-glucanase 
from Bacillus circulans KA-304. The Annual Meeting of Japan Society for Bioscience, 
Biotechnology and Agrochemistry. 22-26 March 2012. Kyoto, Japan. 

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

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

Suyotha, W. , Yano, S. , Takagi, K. , Rattanakit-Chandet, N. , Tachiki, T. , and Wakayama, M. 
Domain structure and function of α-1, 3-glucanase from Bacillus circulans KA-304, an 
enzyme essential for degrading basidiomycete cell walls.  2013.  Biosci.  Biotechnol. 
Biochem. 77(3), 639-647. 
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Suyotha, W. , YanoS. , Kubo, M.  and WakayamaM.  Characterization of α-1,3-glucanase 
isozyme from Paenibacillus glycanilyticus FH11, fisrt characterized enzyme in a new 
subgroup of family 87.  The 1st Joint Seminarof New Core to Core Program A. 
Advanced Research Networks on Establishment of an International Reseaech Core for 
Bio-research Fields with Microbes from Tropical Areas ( Part of The Thailand Research 
EXPO 2014).    10-11 August 2014, Bangkok, Thailand.  

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

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

1. ภาระงานสอน 
  1.1  ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
   ระดับปริญญาตรี  

รายวิชา หน่วยกิต 
853-211 AGRICULTURAL PRODUCTS MICROBIOLOGY I 2(2-0-4) 
853-212 AGRICULTURAL PRODUCTS MICROBIOLOGY LABORATORY I 1(0-3-0) 
853-311 AGRICULTURAL PRODUCTS MICROBIOLOGY II 2(2-0-4) 
853-341 ENVIRONMENT AND CLEAN TECHNOLOGY IN AGRO-INDUSTRY  3(2-3-4) 
850-496 SEMINAR  1(0-2-1) 
850-498 SENIOR PROJECT 2(0-6-0) 

 
   ระดับบัณฑิตศึกษา 

รายวิชา หน่วยกิต 
853-521 BIOTECHNOLOGY 4(4-0-8) 
853-524 FUNDAMENTAL RESEARCH TECHNIQUES IN BIOTECHNOLOGY 1(0-3-0) 
853-525 RESEARCH TECHNIQUES IN BIOTECHNOLOGY 3(1-6-2) 
853-534 ENZYME TECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-542 ADVANCED ENVIRONMENTAL BIOTECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-571 GENETIC ENGINEERING TECHNOLOGY  3(3-0-6) 
853-594 SELECTED TOPICS IN BIOTECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-621 ADVANCED RESEARCH TECHNIQUES IN BIOTECHNOLOGY 2(1-3-2) 
853-596 SEMINAR I 1(0-2-1) 
853-597 SEMINAR II 1(0-2-1) 
853-696 SEMINAR I 1(0-2-1) 
853-697 SEMINAR II 1(0-2-1) 
853-698 SEMINAR III 1(0-2-1) 
853-699 SEMINAR IV 1(0-2-1) 
853-818 THESIS 18(0-54-0) 
853-836 THESIS 36(0-108-0) 
853-936 THESIS 36(0-108-0) 
853-948 THESIS 48(0-144-0) 
853-972 THESIS 72(0-216-0) 
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  1.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้  
รายวิชา หน่วยกิต 
853-521 BIOTECHNOLOGY 4(4-0-8) 
853-524 FUNDAMENTAL RESEARCH TECHNIQUES IN BIOTECHNOLOGY 1(0-3-0) 
853-525 RESEARCH TECHNIQUES IN BIOTECHNOLOGY 3(1-6-2) 
853-534 ENZYME TECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-542 ADVANCED ENVIRONMENTAL BIOTECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-571 GENETIC ENGINEERING TECHNOLOGY  3(3-0-6) 
853-594 SELECTED TOPICS IN BIOTECHNOLOGY 3(3-0-6) 
853-596 SEMINAR I 1(0-2-1) 
853-597 SEMINAR II 1(0-2-1) 
853-818 THESIS 18(0-54-0) 
853-836 THESIS 36(0-108-0) 

   
2.  ผลงานทางวิชาการ  การค้นคว้าวิจัย หรือการแต่งต ารา (ย้อนหลัง 5 ปี) 
 
2.1  บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  

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

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

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

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

  

 1. ภาระงานสอน 
  1.1  ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
   ระดับปริญญาตรี 

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

FROM FAT AND OIL INDUSTRY 

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

 

   ระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวิชา หน่วยกิต 
853-818 THESIS   18(0-54-0) 
853-836 THESIS 36(0-108-0) 
853-936 THESIS 36(0-108-0) 
853-948 THESIS 48(0-144-0) 
853-972 THESIS 72(0-216-0) 
   

  1.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชา หน่วยกิต 
853-818 THESIS 18(0-54-0) 
853-836 THESIS 36(0-108-0) 
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  2.  ผลงานทางวิชาการ  การค้นคว้าวิจัย หรือการแต่งต ารา (ย้อนหลัง 5 ปี) 
 
   2.1  บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
Cherdchim, B., Sudchada, R. 2013. Ethylene stimulation of rubberwood (Hevea brasiliensis) 

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

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

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

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

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

  

 1. ภาระงานสอน 
  1.1  ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
   ระดับปริญญาตรี 

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

 

 

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

 
 

  1.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชา     หน่วยกิต 
853-818 THESIS 18(0-54-0) 
853-836 THESIS 36(0-108-0) 

   

https://neo-mis3.pn.psu.ac.th/neo-mis/registra2/searchsubjectdesc.php?subject_key=00010378
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  2.  ผลงานทางวิชาการ  การค้นคว้าวิจัย หรือการแต่งต ารา (ย้อนหลัง 5 ปี) 
  

      2.1  บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ       
Kongjan P., O-Thong S, Angelidaki I. 2013. Hydrogen and methane production from de-sugared 

molasses using a two-stage thermophilic anaerobic process, Engineering in Life Sciences, 13(2), 
118-125. 

Kongjan P., Jariyaboon R., and O-Thong S. 2014. Anaerobic digestion of skim latex serum (SLS) for 
hydrogen and methane production using a two-stage process in a series of up-flow anaerobic 
sludge blanket (UASB) reactor. International Journal of Hydrogen Energy, 39(11), 19343–19348. 

Panpong K, Srisuwan G, O-Thong S, Kongjan P., 2014. Enhanced Biogas Production from Canned 
Seafood Wastewater by Co-digestion with Glycerol Waste and Wolffia Arrhiza. Energy Procedia, 
39: 19343-19348. 

Panpong K, Srisuwan G, O-Thong S, Kongjan P. 2014 Anaerobic Co-digestion of Canned Seafood 
Wastewater with Glycerol Waste for Enhanced Biogas Production. Energy Procedia 52: 328-336. 

Sama K, Jariyaboon R, Kongjan P. 2014. Dark co-fermentation of skim latex serum (SLS) and palm oil 
mill effluent (POME) under thermophilic conditions for efficient biohydrogen production. KKU 
Research Journal 

Mamimin, C., Chaikitkaew, S., Niyasom, C., Kongjan, P., and Sompong, O. 2015. Effect of Operating 
Parameters on Process Stability of Continuous Biohydrogen Production from Palm Oil Mill 
Effluent under Thermophilic Condition. Energy Procedia, 79, 815-821. 

Srimachai, T., Nuithitikul, K., Sompong, O., Kongjan, P., and Panpong, K. 2015. Optimization and Kinetic 
Modeling of Ethanol Production from Oil Palm Frond Juice in Batch Fermentation. Energy 
Procedia, 79, 111-118. 

Khongkliang, P., Kongjan, P., and Sompong, O. 2015. Hydrogen and Methane Production from Starch 
Processing Wastewater by Thermophilic Two-Stage Anaerobic Digestion. Energy Procedia, 79, 827-
832. 

Wongfaed, N., Kongjan, P., and Sompong, O. 2015. Effect of Substrate and Intermediate Composition 
on Foaming in Palm Oil Mill Effluent Anaerobic Digestion System. Energy Procedia, 79, 930-936. 

Chaikitkaew, S., Kongjan, P., and Sompong, O. 2015. Biogas Production from Biomass Residues of Palm 
Oil Mill by Solid State Anaerobic Digestion. Energy Procedia, 79, 838-844. 

Panpong, K., Nuithitikul, K., Sompong, O., and Kongjan, P. 2015. Anaerobic Co-Digestion Biomethanation 
of Cannery Seafood Wastewater with Microcystis SP; Blue Green Algae with/without Glycerol 
Waste. Energy Procedia, 79, 103-110. 

Jariyaboon, R., O-Thong, S., Kongjan P. 2015. Bio-hydrogen and bio-methane potentials of skim latex 
serum in batch thermophilic two-stage anaerobic digestion. Bioresource Technology 198 (2015): 
198-206. 

Mamimin, C., Singkhala, A., Kongjan, P., Suraraksa, B., Prasertsan, P., Imai, T., Sompong, O. 2015. Two-
stage thermophilic fermentation and mesophilic methanogen process for biohythane production 
from palm oil mill effluent. International Journal of Hydrogen Energy, 40(19), 6319-6328. 

Suksong, W., Kongjan, P., Prasertsan, P., Imai, T., and O-Thong., S. 2016. Optimization and microbial 
community analysis for production of biogas from solid waste residues of palm oil mill industry 
by solid-state anaerobic digestion. Bioresource Technology, 214, 166-174. 
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ภาคผนวก จ 
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
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ภาคผนวก ฉ 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
และปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  

(หลักสตูรปกติและหลกัสตูรนานาชาติ) 
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ภาคผนวก ช 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหลักสตูรร่วมสถาบัน  

University of Brawijaya  
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Memorandum ofUnderstanding 

Between 


Prince ofSongkla University 

And 

Brawijaya University 

Prince of Songkla University (PSU), Thailand and Brawijaya University (BU), Indonesia 
bdieve that mutual benefits can be derived by bridging their two universities, achieving a 
closer relationship by linking their scholars, students, and personnel. Both Universities 
share the strong conviction that mutual understanding among people can be promoted 
through the establishment of academic links. Therefore, both universities agree to ~ter 
into this Memorandwn of Understanding. 

Article I: Principle oIC(H)~rq#on 

PSU and BU agree to develop their academic links under the principle of mutual 
understanding, mutual benefits, common interests, and mutually complementary activities. 

Article II: Principle o/Cooperation 

(1) to promote individual contacts among scholars, students, and personnel of both 
universities, 

(2) to promote links in teaching, research, and cultural activities, 
(3) to provide opportunities for both staff and students exchanges, however, such 

.exchange need not be equally reciprocated, 
(4) to develop and to encourage joint research, seminars, conferences, workshops, and to 

also assist each other in obtaining external funding from outside sources, 
(5) to develop, when opportunities avails, joint study programs, 
(6) to share experiences and expertise concerning university administration and 

management, 
(7) to encourage any other activities that both universities agree to be of mutual benefit. 

Article HI : ArellS o/Cooperation 

Areas ofcooperation can include any academic or other programs offered by PStJ and 
BU. 

Article W: Imple1fU!ntotlon 

It is Wlderstood and agreed that 

(1) Proposals for collaborative projects under this 	MOU will be submitted through the 
Chief Executive Officer of each university, and it is recommended that reports should 
be submitted to each Chief Executive Officer at the completion of each project 

(2) Each University will continue to pay the regular in-country salary 'of its staffmembers 
on exchange or visiting programs. However, under specific contracts or secondments, 
the host university may consider paying a supplemental salary to visiting scholars 
during the period oftheir assignment. 
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(3) 	To encourage studem mobilization, the host university will assist in every way it could 
ill finding reasonable accommodation for participating students. 

(4) 	Student mobilization will apply to undergraduate and graduate/post graduate student at 
both wllversities, and may include practical or industrial attachments. 

(5) 	financial arrangements for collaborative research, seminars, workshops, conferences, 
;md other such <K:tivities will be negotiated separately and will be subject to the 
availability of funds. 

«J)The 	host university is not responsible to cover the costs of medical treatment or 
hospitali7..ation fo\" visiting scholars or students, and it is recommended that visitors 
obtain overseas health insurance coverage from their home country. 

Article V: Duration and Tumination ofthe Agreement 

(I) This MOU is effective as of the date of signature by the Chief Executive Officer of 
each participating lUliversity. 

(2)l1tis MOU may be amended at any time as indicated by written mutual consent. 
(3) 	This MOU may be tenuinated by either university by the provision of written notice of 

temUnation not less than six months prior to the desired termination date. However, 
both universities agree that all continuing obligation to students, staff, funding bodies 
or other entities are met in full subsequent to the notice oftermi.n.ation. 

Executed for Prince of Songkla University Executed for Brawijaya University 

8o<JnltOm Siribumrunpukha, Ph.D. Prof. Dr. Ir. YOii Sueno 

President Rector 
Date 20 February 2008 Date 20 February 2008 
c?;e 	 ~---------------------




