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คณะเกษตรศาสตรแ์ละทรพัยากรธรรมชาติ 

มหาวทิยาลยัพะเยา 



สารบญั 

 หนา้ 

หมวดที ่1 ขอ้มลูทัว่ไป 1 

1. รหัสและช่ือหลกัสตูร 1 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 1 

3. วชิาเอก 1 

4. จ านวนหน่วยกติที่เรียนตลอดหลกัสูตร 1 

5. รูปแบบของหลกัสตูร 1 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 2 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 2 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศกึษา 2 

9. ช่ือ นามสกลุ เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศกึษาของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสตูร 

3 

10. สถานทีจ่ัดการเรียนการสอน 4 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผน

หลักสูตร 

4 

11.1 สถานการณห์รือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 4 

11.2 สถานการณห์รือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 5 

12. ผลกระทบจากขอ้ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลกัสตูรและความเกี่ยวข้องกับ

พันธกิจของสถาบัน 

5 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 5 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพนัธกจิของสถาบัน 5 

13. ความสัมพันธ์กับหลกัสตูรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวชิาอื่นของสถาบนั 6 

หมวดที ่2 ข้อมลูเฉพาะของหลกัสตูร 8 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงคข์องหลกัสูตร 8 

1.1 ปรัชญาของหลกัสตูร 8 

1.2 ความส าคัญ 8 

1.3 วัตถุประสงคข์องหลกัสตูร 8 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 9 

หมวดที ่3 ระบบการจดัการศกึษา การด าเนนิการ และโครงสรา้งของหลกัสตูร 11 

1. ระบบการจัดการศกึษา 11 

2. การด าเนนิการหลกัสตูร 11 



สารบญั (ตอ่)  

 หนา้ 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 14 

3.1 หลักสูตร 14 

3.1.1 จ านวนหน่วยกติ 14 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 14 

3.1.3 รายวชิาในหลกัสตูร 15 

3.1.4 แผนการศึกษา 21 

3.1.5 ค าอธิบายรายวชิา 26 

3.2   ช่ือ สกลุ เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย ์ 38 

3.2.1   อาจารย์ประจ าหลกัสตูร 38 

3.2.2   อาจารย์พิเศษ 40 

4. องคป์ระกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศกึษา) 42 

5. ขอ้ก าหนดเกี่ยวกับการท าวทิยานิพนธห์รือการคน้คว้าดว้ยตนเอง 42 

หมวดที ่4 ผลการเรยีนรู ้กลยทุธก์ารสอนและการประเมนิผล 43 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ 43 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแตล่ะด้าน 43 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตร 

สู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 

49 

หมวดที ่5 หลกัเกณฑใ์นการประเมนิผลนสิติ 53 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการใหร้ะดับคะแนน 53 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนสิิต 53 

3. เกณฑก์ารส าเร็จการศกึษาตามหลักสูตร 53 

หมวดที ่6 การพฒันาคณาจารย ์ 55 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารยใ์หม่ 55 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะใหแ้ก่คณาจารย ์ 55 

หมวดที ่7 การประกนัคณุภาพหลกัสตูร 57 

1. การก ากับมาตรฐาน 57 

2. บัณฑิต 57 

3. นิสิต 57 

4. คณาจารย ์ 57 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 58 



สารบญั (ตอ่)  

 หนา้ 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 58 

7. ตัวบง่ช้ีผลการด าเนนิงาน (Key Performance Indicators) 60 

หมวดที ่8 การประเมนิและปรบัปรงุการด าเนนิการของหลกัสตูร 62 

1. การประเมินประสิทธผิลของการสอน 62 

2. การประเมินหลกัสตูรในภาพรวม 62 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 63 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรงุ 63 

ภาคผนวก 64 

ภาคผนวก ก ขอ้บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วา่ด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และที่แก้ไข 

                 เพิ่มเติม พ.ศ. 2553 

65 

ภาคผนวก ข ประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 

80 

ภาคผนวก ค ประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิต 

                 ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

84 

 

ภาคผนวก ง ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560  90 

ภาคผนวก จ ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการรับผิดชอบ  

                 หลักสูตร 

115 

ภาคผนวก ฉ รายงานการประชุมวพิากษ์หลกัสตูร 120 

ภาคผนวก ช ประวัตแิละผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 125 

ภาคผนวก ช ภาระการสอนของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 141 

 



หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชวีภาพ 

Master of Science Program in Biotechnology 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ/วิทยาลัย     คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร  :  0651 

ภาษาไทย  :   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

ภาษาอังกฤษ  :   Master of Science Program in Biotechnology 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

ชื่อย่อ (ไทย  : วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Science (Biotechnology) 

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

 

3. วิชาเอก 

ไม่ม ี

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรยีนตลอดหลักสูตร 

 จ านวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1  รูปแบบ 

  หลักสูตรปริญญาโท 2 ปี 

 5.2  ภาษาที่ใช้ 

  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 5.3  การรับเข้าศึกษา 

  รับนิสิตไทยหรือนิสติต่างชาติที่ใชภ้าษาไทยได้เป็นอย่างดี 
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 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น   

        ไม่มี 

 5.5  การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

     ให้ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

  6.1  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 เปิดสอน ภาคการศกึษาต้น ปีการศกึษา 2560  

  6.2 คณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติเห็นชอบหลักสูตร  

    ในการประชุม ครั้งที่ 11/2559 วันที ่11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 

  6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา  เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม  

    ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560  

  6.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครั้งที่ 122(6/2560) วันที ่24 เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2560  

  6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 5/2560 

    วันที่ 16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพหลักสูตรและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2561 

 

8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา  

 8.1 นักวิจัย/นักวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน  

 8.2 นักวิเคราะหโ์ครงการวิจัยในหน่วยงานต่าง ๆ 

 8.3 อาจารย์ทางดา้นเทคโนโลยีชีวภาพในสถาบันการศกึษา 

 8.4 ผู้ เ ช่ียวชาญ/ให้ค าปรึกษาด้านเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีวภาพ              

ในบริษัทเอกชน 
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9.  ชื่อ – นามสกุล  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษา 

     ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นายนิสันต์ สัตยาศัย 

 

34099011XXXXX ศาสตราจารย์ Ph.D. 

 

วท.ม. 

ภ.บ. 

Biochemistry 

 

ชีวเคมี 

- 

Monash University, 

Australia  

มหาวิทยาลัยมหดิล 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

2534 

 

2520 

2517 

2 นางสุภัค มหัทธนพรรค 35007005XXXXX ผูช่้วยศาสตราจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

ชีววิทยา 

วิทยาการหลังการ

เก็บเกี่ยว 

เกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2548 

2543 

 

2540 

3 นางสาววนิดา แซ่จึง 35299002XXXXX 

 

อาจารย์ Ph.D.   

วท.ม.  

วท.บ. 

Biotechnology 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

สัตววิทยา 

Osaka University, Japan 

มหาวิทยาลัยมหดิล  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2550     

2543 

2539 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

         มหาวิทยาลัยพะเยา  

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

  การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศและการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่าง ๆ รอบตัว          

ท าให้ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการแข่งขัน ผู้คนต้องติดตามการเปลี่ยนแปลง

ดังกล่าวใหท้ันต่อสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายด้านเศรษฐกิจ การเมอืง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

และการท าวิจัยที่มีเพิ่มขึ้น ทั้งทางด้านเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การปรับปรุงพันธุ์ของพืชและสัตว์  การ

ประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ นอกจากนี้ยังมีการเติบโตด้านอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และอาหารเสริม

สุขภาพ หรืออาหารที่ท าหน้าที่เป็นอาหารเสริมสุขภาพ  บริษัทที่ท าธุรกิจด้านการขายอุปกรณ์ และ

สารเคมีทางวิทยาศาสตร์  การปรากฏของโรคอุบัติใหม่ชนิดต่าง ๆ และการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ

แวดล้อมอย่างรวดเร็ว จึงมีความต้องการความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพในด้านต่าง ๆ หรือความรู้

ข่าวสารทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น แต่ในปัจจุบันสัดส่วนของนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยต่อ

ประชากรของประเทศไทยยังไม่เพียงพอ ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต้องน าปัญหาการ

ขาดแคลนบุคลากรในสายงานดังกล่าวมาพิจารณาอย่างรอบด้าน และต้องให้ความส าคัญกับความ

ต้องการของตลาดแรงงานด้วย  อีกทั้งเทคโนโลยีชีวภาพได้รับความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้ง

ประเทศไทยในการที่จะพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เทคโนโลยีชีวภาพเป็นสาขาหนึ่งที่มี                           

การเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว จนนับเป็นล าดับต้น ๆ ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   และเป็นสาขา        

ที่มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาประเทศได้อย่างชัดเจน รัฐบาลไทยได้เล็งเห็นความส าคัญของสาขานี้      

จึงได้ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์หนึ่ง  ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยตั้งเป้าหมายการพัฒนา

เทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย รวมถึงการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ที่มีมูลค่า              

ไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ ซึ่งได้จากการส่งออกสินค้าเกษตรเพื่อเป็น

วัตถุดิบในการเตรยีมอาหาร  อาหารแปรรูป อาหารสัตว์ และผลติภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปีละประมาณ 

30,000 ล้านบาท ยิ่ ง ไปกว่านั้น ยั งสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรกรรม โดยการ ใช้

เทคโนโลยีชีวภาพเข้ามาปรับปรุง หรือจัดท าให้วัตถุดิบเป็นสินค้าพร้อมบริโภคได้อีกด้วย ซึ่งจะท าให้    

เกิดมูลค่าเพิ่มขึน้ในประเทศ ลดการน าเข้าและส่งเป็นสินคา้ออกได้อกีด้วย  

รัฐบาลปัจจุบันได้ก าหนด “ประเทศไทย 4.0” เป็นวิสัยทัศนเ์ชงินโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศ หรือโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ 

21 ท า ให้มี ราย ได้ เพิ่ มขึ้ น  โดยขับ เคลื่ อน เศรษฐกิจด้ วยนวัตกรรม ซึ่ ง งานนวัตกรรมทาง                           

ด้านเทคโนโลยีชีวภาพจัดอยู่ใน กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  ซึ่งมีแนวโน้ม              
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ที่จะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอนาคตอันใกล้นี้  ดังนั้นหลักสูตรทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ                

จงึมคีวามส าคัญในปัจจุบัน 

 11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการสื่อสารท าให้คนไทยเรียนรู้

ข่าวสารและรับวัฒนธรรมจากต่างชาติ ท าให้วิถีชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงไปต้องปรับตัวให้เท่าทัน              

การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ต้องตอบรับการแข่งขันให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์สูงสุดกับความหลากหลาย                

ของทรัพยากรทั้งทางชีวภาพและทางกายภาพ โดยจ าเป็นต้องค านึงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมาแต่เดิม 

การที่ต้องมีจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ            

โดยต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพของท้องถิ่น อีกทั้งยังมีนโยบายของรัฐบาล                  

ที่ต้องการผลักดันให้ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของบริการสุขภาพและอาหารของโลก จึงต้องมี               

การวิจัยและพัฒนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของคนไทย            

และมนุษยชาติ นอกจากนี้การถ่ายทอดวัฒนธรรมจากต่างประเทศซึ่งอ าจส่งผลให้พฤติกรรม                

และค่านิยมของนิสิตเปลี่ยนไป การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องเน้นและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ค านึงถึง

คุณธรรม จรยิธรรมทางวิชาชีพโดยใส่ใจถึงผลกระทบต่อผูร้ับข้อมูลข่าวสารและสังคมภายใต้วัฒนธรรม

ไทยโดยยังคงการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 

 ของสถาบัน  

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

  การพัฒนาหลักสูตรเน้นการพัฒนาศักยภาพของนิสิตให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถคิด 

วิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อน าไปพัฒนางานวิจัยขั้นสูง                

อันจะน าไปสร้างงานที่มีคุณภาพหรือองค์ความรู้ใหม่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ และน าไปสู่                

ความเป็นเลิศทางวิชาการทางดา้นเทคโนโลยีชีวภาพ 

12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

                    (1) ด้านการผลิตบัณฑติ 

          ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมมีต่อพันธกิจ

มหาวิทยาลัยที่มุง่สูค่วามเป็นเลิศในด้านวิชาการและการวิจัยที่จะเป็นประโยชน์ชุมชนในท้องถิ่น  และต่อ

ประเทศชาติ  เนื่องจากการใช้อินเทอร์เน็ตที่แพร่หลาย จึงเป็นช่องทางในการถ่ายทอดวัฒนธรรม             

จากต่างประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้พฤติกรรมและค่านิยมของนิสิตเปลี่ยนไป  การพัฒนาหลักสูตรจึงต้อง

เน้นและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ค านึงถึงคุณธรรม  จริยธรรมทางวิชาชีพโดยใส่ใจถึงผลกระทบต่อ

ผูร้ับข้อมูลข่าวสารและสังคมภายใต้วัฒนธรรมไทยโดยยังคงการใชเ้ทคโนโลยีที่ทันสมัยและเปลี่ยนแปลง

ไปตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
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การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบัน  ที่เน้นการศึกษาวิจัย              

เพื่อเป็นแหล่งสะสมและสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม 

และเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ โดยเน้นทั้งวิทยาการเฉพาะสาขาและการเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ      

ในรูปของสหวิทยาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปสู่การพัฒนาตนเอง และสังคมทุกระดับให้มีความเข้มแข็ง

อย่างยั่งยืน 

(2) ด้านการวิจัย 

การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับพันธกิจด้านการวิจัยที่ เน้นการศึกษาวิจัย           

เพื่อพัฒนาชุมชน  ดังนั้นหลักสูตรเน้นการพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งสะสมและสร้างองค์ความรู้                        

ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาตนเอง และสังคมทุกระดับให้มคีวามเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

(3) ด้านบริการวิชาการ 

          การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับพันธกิจด้านการบริการวิชาการโดยเพิ่ม

รายละเอียดเกี่ยวกับการบริการวิชาการ  และการลงพื้นที่เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนตาม     

พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

(4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

       พัฒนาหลักสูตร เพื่อสอดคล้องกับวัฒนาธรรมท้องถิ่น 

 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

   13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

          รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ 

   146700         ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา                  3(3-0-6)  

                      Intensive English for Graduate Studies 

          รายวิชาที่หลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศ 

       137716       การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม        3(2-2-5) 

      Entrepreneurship for Small and Medium Businesses 

 

  13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

   ไม่ม ี
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       13.3 การบริหารจัดการ 

 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนในรายวิชา 146700 

ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา ในโครงสร้างหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษาทุกหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน คณะศิลปศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้พิจารณา

ข้อก าหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมนิผล  
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

          1.1 ปรัชญาของหลักสูตร   

      บูรณาการความรู้ดา้นเทคโนโลยีชีวภาพ สร้างสรรคง์านวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของ 

ประเทศ และถ่ายทอดองค์ความรูใ้นการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน  

          1.2 ความส าคัญ   

          เทคโนโลยีชีวภาพเป็นสาขาวิชาหนึ่งที่ครอบคลุมขอบเขตความรู้ที่กว้างขวาง ตั้งแต่เทคโนโลยี           

ที่ใช้ในเกษตรกรรมจนถึงอุตสาหกรรม  การแพทย์  การผลิตพลังงาน และการรักษาสภาพแวดล้อม 

นอกจากนี้เทคโนโลยีชีวภาพยังเป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศ ดังจะเห็นได้

จากการลงทุนวิจัยพัฒนา และการประยุกต์ใช้ในภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่าน

มา จากความส าคัญข้างต้น ส านักงานคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) ไดร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหง่ชาติ ส านักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (สวทช.) ด าเนินการจัดท ากรอบนโยบายการพัฒนา

เทคโนโลยีชีวภาพ ของประเทศไทย (พ.ศ. 2555-2564) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย และแผนวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2564) โดยมุ่งหวังให้เทคโนโลยีชีวภาพ        

เป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจของประเทศ สร้างความมั่นคงทั้งในด้าน

พลังงาน อาหาร และสุขภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจ และสังคม ดังนั้น              

การผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางด้าน

อุตสาหกรรมเกษตร และทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย จงึมคีวามจ าเป็น

และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างยิ่ง เพื่อน าไปสู่การพัฒนาความก้าวหน้าทางด้าน

เทคโนโลยีชีวภาพของประเทศตอ่ไป  

  1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.3.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีชีวภาพ 

 1.3.2 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีทักษะ และความสามารถในการน าความรู้ไปบูรณาการในการ

 ประกอบอาชีพ การด าเนินชีวติ และใช้ในการศกึษาต่อในระดับสูงขึ้นได้ 

  1.3.3 เพือ่ส่งเสริม พัฒนาการวิจัยที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ทั้งในระดับท้องถิ่น และประเทศ  

    1.3.4 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อตนเองและ

ประเทศชาติ     
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง   

 

แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

1. ด ารงไว้ซึ่งความทันสมัยของหลักสูตร

และส่งเสริมให้อาจารย์และนิสติสร้าง

องค์ความรูใ้หม ่ๆ 

1.   หลักสูตรมีเนื้อหาเหมาะสมทั้งทาง 

ด้านทฤษฎี และปฏิบัติ และมีกิจกรรม

ทางวิชาการที่จะช่วยให้นิสติสามารถ

ติดตามข่าวสารทันสมัยได้จากการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 

1. จ านวนรายวิชาต่าง ๆ ที่มี

การสอนทั้งทฤษฏีและ

ปฏิบัติ เพื่อให้นสิิตจะได้

เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

2. จ านวนอาจารย์ ประวัติ

การท างานและการ

ฝกึอบรมของอาจารย์ 

3. จ านวนผูส้นับสนุนการ

เรียนรู้ หรอือาจารย์พิเศษ 

2. มีการปรับปรุงระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

ให้มุง่ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนสิิต  

1. จัดปฐมนเิทศนสิิตใหมเ่ตรียมความ  

พร้อมด้านการปรับตัวและเทคนิคการ

เรียนรู ้

2. มอบหมายใหอ้าจารย์ที่ปรึกษา

ติดตามผลการเรียนรูข้องนิสิตอย่าง

สม่ าเสมอ 

1. รายงานผลการปะเมิน

ความเข้าใจในระบบการ

เรียนการสอนของนสิิต 

2. รายงานการเข้าพบ

อาจารย์ที่ปรึกษา 

3. รายงานการประเมินการให้

ค าปรึกษาของอาจารย์ที่

ปรึกษา 

3. ประเมินมาตรฐานของหลักสูตรอย่าง

สม่ าเสมอ 

 

1. จั ดรวบรวมฐานข้ อมู ลของนิ สิ ต 

อาจารย์  อุปกรณ์สอน ครุภัณฑ์  

งบประมาณ ความร่ วมมื อทาง

วิชาการ ผลงานตีพมิพ์ ของแต่ละภาค

การศึกษา เพื่อ เป็นข้อมูลในการ

ประเมิน 

2. ส ารวจความพึงพอใจของนิสิตที่มตี่อ

หลักสูตรที่ส าเร็จการศกึษา เพื่อ

ทราบถึงประสบการณ์ความพึงพอใจ

ต่อการเรียนการสอน และหลักสูตร 

1. รายงานผลประเมินความ

พึงพอใจในสิ่งอ านวยความ

สะดวกทางการศึกษา 

2. จ านวนผลงานตีพิมพ์ของ

นิ สิ ต ใ น แ ต่ ล ะ ภ า ค

การศกึษา 

3. รายงานการประเมินความ

พึงพอใจในการใช้หลักสูตร

จากนิสิต 
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แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

4. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกับ 

ความตอ้งการของผู้ใช้มหาบัณฑติ 

1. ประสานความรว่มมอืกับสถาน

ประกอบการในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน ในรูปแบบการศกึษาดู

งาน และสอบถามความต้องการของ

ผูใ้ช้มหาบัณฑติ  

1. รายงานสถานประกอบการ

ที่ให้ความอนุเคราะห์นิสติ

เข้าศกึษาดูงาน 

2. รายงานการประเมินความ

พึงพอใจของผูใ้ช้

มหาบัณฑิตต่อหลักสูตร 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

          1.1 ระบบ 

     ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศกึษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศกึษาปกติ 1 ภาคการศกึษาปกติ 

มีระยะเวลาศกึษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห ์และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษา

ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2553 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  

ไม่ม ี

 1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ไม่ม ี

 

2. การด าเนินการหลักสูตร  

 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  ภาคการศกึษาต้น เดือน สิงหาคม – ธันวาคม 

ภาคการศกึษาปลาย เดือน มกราคม – พฤษภาคม 

 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

                2.2.1  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 

2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

     2.2.2  คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ                                              

1. แผน ก แบบ ก1 ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขา

เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ในการท างาน

ด้านเทคโนโลยีชีวภาพหรอืสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างนอ้ย 1 ปี 

2.  แผน ก แบบ ก2 ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขา

เทคโนโลยีชีวภาพ หรอืสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

3.  แผน ข  ส า เร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือ เทียบเท่า  สาขา

เทคโนโลยีชีวภาพ หรอืสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  

  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

   เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิต ศึกษา 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

  พืน้ฐานดา้นภาษาอังกฤษ 

           2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3  

  จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ การใช้สื่อการสอนภาษาอังกฤษให้มากขึ้น รวมถึง            

การน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษในวิชาสัมมนาและวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นิสิตฝึกฝนทักษะ                 

ในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น 

 

 2.5  แผนการรับนสิิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
  

 2.5.1 แผน ก แบบ ก 1  

จ านวนนิสิต จ านวนนิสิตแต่ละปีการศกึษา  

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีที่ 1  15 15 15 15 15 

ช้ันปีที่ 2   15 15 15 15 

          รวม  15 30 30 30 30 

จ านวนคาดว่าจะส าเร็จการศกึษา  15 15 15 15 
  

 2.5.2 แผน ก แบบ ก2  

จ านวนนิสิต จ านวนนิสิตแต่ละปีการศกึษา  

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีที่ 1  15 15 15 15 15 

ช้ันปีที ่2   15 15 15 15 

          รวม  15 30 30 30 30 

จ านวนคาดว่าจะส าเร็จการศกึษา  15 15 15 15 
 

 2.5.3 แผน ข  

จ านวนนิสิต จ านวนนิสิตแต่ละปีการศกึษา  

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีที่ 1  30 30 30 30 30 

ช้ันปีที่ 2   30 30 30 30 

          รวม  30 60 60 60 60 

จ านวนคาดว่าจะส าเร็จการศกึษา   30 30 30 30 
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2.6 งบประมาณตามแผน     

 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 

1. งบบุคลากร 

   1.1 หมวดเงินเดือน 

   1.2 หมวดค่าจา้งประจ า 

3,752,112 3,939,718 4,136,703 4,343,539 4,560,716 

2. งบด าเนนิการ 

    2.1 หมวดค่าตอบแทน 

    2.2 หมวดค่าใช้สอย 

    2.3 หมวดค่าวัสดุ 

    2.4 หมวดสาธารณูปโภค 

210,000  

50,000   

40,000  

70,000 

50,000 

210,000 

50,000 

40,000 

70,000 

50,000 

210,000 

50,000 

40,000 

70,000 

50,000 

210,000 

50,000 

40,000 

70,000 

50,000 

210,000 

50,000 

40,000 

70,000 

50,000 

3. งบลงทุน 

    3.1 หมวดครุภัณฑ์ 
3,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,500,000 

4. งบเงินอุดหนุน 600,000 764,000 894,000 1,030,000 1,110,000 

รวมรายจ่าย 7,352,112 8,203,718 8,030,703 7,873,539 8,170,716 

*ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี(สูงสุด) 80,000 บาท 

 

2.7  ระบบการศึกษา 

                แบบช้ันเรยีน 

                แบบทางไกลผา่นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

                แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

   แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning) 

   แบบทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต 

   อื่น ๆ (ระบุ) 

2.8  การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

        เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 

2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1  หลักสูตร 

  3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 36 (3) หน่วยกิต 

  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

          โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ ดังนี้ 

 

ล าดับท่ี รายการ 

เกณฑ์ สกอ. 
หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2555 

หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2560 

แผน ก 

แบบ ก1 

แผน ก 

แบบ ก2 
แผน ข 

แผน ก 

แบบ ก2 
แผน ข 

แผน ก 

แบบ ก1 

แผน ก 

แบบ ก2 
แผน ข 

1. 

 

 

 

 

2. 

3. 

4. 

งานรายวชิา                               ไม่นอ้ยกว่า 

1.1  หมวดวิชาพื้นฐาน   

1.2  หมวดวิชาเฉพาะดา้น              ไม่นอ้ยกว่า                       

1.2.1  วิชาเอกบังคับ  

1.2.2  วิชาเอกเลือก                     ไม่นอ้ยกว่า  

วทิยานิพนธ์                              ไม่นอ้ยกว่า  

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง         ไม่นอ้ยกว่า 

รายวชิาบังคับไม่นับหน่วยกิต * 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

36 

..... 

..... 

12 

..... 

..... 

..... 

..... 

12 

..... 

...... 

  30-33 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

3-6 

..... 

24 

..... 

..... 

12 

12 

12 

..... 

3 

30 

..... 

..... 

12 

18 

..... 

6 

3 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

36 

..... 

3 

24 

8 

16 

7 

9 

12 

..... 

3 

30 

8 

22 

7 

15 

..... 

6 

3 

  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า 36 36 36 36(3) 36(3) 36(3) 36(3) 36(3) 

 

หมายเหตุ  ส าหรับนิสิตระดับบัณฑติศึกษา กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศ       

                มหาวิทยาลัย เรื่อง การทดสอบผา่นความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2559 
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3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร  

  3.1.3.1 แผน ก แบบ ก1 

  1) วิทยานิพนธ์ จ านวน 36 หนว่ยกิต 

  204793             วิทยานิพนธ์   36 หนว่ยกิต 

             Thesis 

 

  2) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จ านวน   3 หน่วยกิต 

146700   ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา    

Intensive English for Graduate Studies    

3(3-0-6) 

 

    

            3.1.3.2 แผน ก แบบ ก2 

  1) หมวดวิชาพืน้ฐาน จ านวน  8  หน่วยกิต 

   

  2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน                     จ านวนไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต 

   (ก) วชิาเอกบังคับ                         จ านวน   7 หนว่ยกิต 

    

204701 

 

เครื่องมือทางเทคโนโลยีชวีภาพ  

Instrumentation in Biotechnology 

2(2-0-4) 

 

204702 ระเบียบวิธีวิจัยทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

Research Methodology in Science and Technology 

3(2-3-6) 

204731 ชีววิทยาโมเลกุลและพันธุวิศวกรรม 

Molecular Biology and Genetic Engineering  

3(2-3-6) 

 

204703 

 

ความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพ   

Biosafety and Biosecurity 

2(2-0-4) 

 

204704 

 

ระบบประกันคุณภาพผลิตผลทางการเกษตร  

Quality Assurance System for Agricultural Products 

3(3-0-6) 

 

204791 

 

สัมมนา 1  

Seminar I 

1(0-2-1) 

 

204792 สัมมนา  2  

Seminar II 

1(0-2-1) 
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       (ข) วิชาเอกเลือก                        จ านวนไม่นอ้ยกว่า   9 หน่วยกิต 

                                      ให้นิสติเลือกเรียนรายวิชากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังต่อไปนี ้  

 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชวีภาพอุตสาหกรรมเกษตร 

137716 

 

การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม        

Entrepreneurship for Small and Medium Businesses 

3(2-2-5) 

 

204711 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม 

Environmental Biotechnology  

3(2-3-6) 

204712 การควบคุมทางชีวภาพ 

Biological Control  

3(2-3-6)  

204713 

 

การใชป้ระโยชน์จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  

Utilization of Plant Tissue Cultures 

3(2-3-6) 

 

204714 กระบวนการหมักทางอุตสาหกรรม  

Industrial Fermentation Process 

3(2-3-6) 

204715 เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร  

Food Biotechnology  

3(2-3-6) 

204716 กระบวนการทางชีวภาพด้านพลังงานทดแทน 

Bioprocess in Biorefinery 

3(2-3-6) 

204717 การประยุกต์ใช้เอนไซม์ในอุตสาหกรรม 

Application of Enzymes for Industry 

3(2-3-6) 

204718 

 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการผลติอาหารเสริม

สุขภาพ   

Application of Biotechnology for Functional Food Production 

3(2-3-6) 

 

204732 ชีวสารสนเทศ  

Bioinformatics  

3(2-3-6) 
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กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชวีภาพทางการแพทย์ 

204721 หลักการและการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์  

Principles and Applications in Medical Biotechnology  

3(2-3-6)  

204722 เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านผลิตภัณฑธ์รรมชาติ    

Biotechnology in Natural Products  

3(2-3-6)  

204723 

 

นาโนเทคโนโลยีทางการแพทย์  

Medical Nanotechnology 

3(2-3-6) 

 

204724 

 

ภูมคิุ้มกันระดับเซลล์และโมเลกุล                       

Cellular and Molecular Immunology  

3(2-3-6) 

 

204725 

 

ชีววิทยาของเซลล์ตน้ก าเนิด           

Stem Cell Biology 

3(2-3-6) 

 

204726 

 

จุลชีววิทยาทางการแพทย์        

Medical Microbiology 

3(2-3-6) 

 

204727 

 

ชีวเคมีทางการแพทย์ 

Medical Biochemistry 

3(2-3-6) 

 

204728 

 

โภชนาการทางการแพทย์ 

Medical Nutrition 

3(2-3-6) 

 

204729 

 

วิศวกรรมชีวภาพ 

Biological Engineering 

3(2-3-6) 

 

204732 ชีวสารสนเทศ  

Bioinformatics  

3(2-3-6) 

 

 

  3) วทิยานพินธ์ จ านวน     12 หนว่ยกิต 

 

  4) รายวิชาบังคับไม่นับหนว่ยกิต จ านวน    3 หนว่ยกิต 

146700   ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา     

Intensive English for Graduate Studies    

 3(3-0-6) 

 

 

 

204794 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 

12 หน่วยกิต 



 
 

 

18 

            3.1.3.3 แผน ข 

  1) หมวดวิชาพืน้ฐาน จ านวน  8  หน่วยกิต 

 

  2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน                     จ านวนไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 

   (ก) วชิาเอกบังคับ                         จ านวน   7 หนว่ยกิต 

 

   (ข) วิชาเอกเลือก                        จ านวนไม่น้อยกว่า   15 หนว่ยกิต 

                                     ให้นสิิตเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชวีภาพอุตสาหกรรมเกษตร 

137716 

 

การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม        

Entrepreneurship for Small and Medium Businesses 

3(2-2-5) 

 

204711 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม 

Environmental Biotechnology 

3(2-3-6) 

204712 การควบคุมทางชีวภาพ 

Biological Control 

 

3(2-3-6)  

204701 

 

เครื่องมือทางเทคโนโลยีชวีภาพ  

Instrumentation in Biotechnology 

2(2-0-4) 

 

204702 ระเบียบวิธีวิจัยทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

Research Methodology in Science and Technology 

3(2-3-6) 

204731 ชีววิทยาโมเลกุลและพันธุวิศวกรรม 

Molecular Biology and Genetic Engineering  

3(2-3-6) 

 

204703 

 

ความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพ   

Biosafety and Biosecurity 

2(2-0-4) 

 

204704 

 

ระบบประกันคุณภาพผลิตผลทางการเกษตร  

Quality Assurance System for Agricultural Products 

3(3-0-6) 

 

204791 

 

สัมมนา 1  

Seminar I 

1(0-2-1) 

 

204792 สัมมนา  2  

Seminar II 

1(0-2-1) 
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204713 

 

การใชป้ระโยชน์จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  

Utilization of Plant Tissue Cultures 

3(2-3-6) 

 

204714 กระบวนการหมักทางอุตสาหกรรม  

Industrial Fermentation Process 

3(2-3-6) 

204715 เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร  

Food Biotechnology  

3(2-3-6) 

204716 กระบวนการทางชีวภาพด้านพลังงานทดแทน 

Bioprocess in Biorefinery 

3(2-3-6) 

204717 การประยุกต์ใช้เอนไซม์ในอุตสาหกรรม 

Application of Enzymes for Industry 

3(2-3-6) 

204718 

 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการผลติอาหารเสริม

สุขภาพ   

Application of Biotechnology for Functional Food Production 

3(2-3-6) 

 

204732 ชีวสารสนเทศ  

Bioinformatics  

3(2-3-6) 

 

 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชวีภาพทางการแพทย์ 

204721 หลักการและการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์  

Principles and Applications in Medical Biotechnology  

3(2-3-6)  

204722 เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านผลิตภัณฑธ์รรมชาติ    

Biotechnology in Natural Products  

3(2-3-6)  

204723 

 

นาโนเทคโนโลยีทางการแพทย์  

Medical Nanotechnology 

3(2-3-6) 

 

204724 

 

ภูมคิุ้มกันระดับเซลล์และโมเลกุล                       

Cellular and Molecular Immunology  

3(2-3-6) 

 

204725 

 

ชีววิทยาของเซลล์ตน้ก าเนิด           

Stem Cell Biology 

3(2-3-6) 

 

204726 

 

จุลชีววิทยาทางการแพทย์        

Medical Microbiology 

3(2-3-6) 

 

204727 

 

ชีวเคมีทางการแพทย์ 

Medical Biochemistry 

 

3(2-3-6) 
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204728 

 

โภชนาการทางการแพทย์ 

Medical Nutrition 

3(2-3-6) 

 

204729 

 

วิศวกรรมชีวภาพ 

Biological Engineering 

3(2-3-6) 

 

204732 ชีวสารสนเทศ  

Bioinformatics  

3(2-3-6) 

 

 

  3) การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง จ านวน      6 หน่วยกิต 

 

  4) รายวิชาบังคับไม่นับหนว่ยกิต จ านวน      3 หน่วยกิต 

146700   ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา    

Intensive English for Graduate Studies    

  3(3-0-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204795 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง  

Independent Study 

 6 หนว่ยกิต 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

       3.1.4.1 แผน ก แบบ ก1  

 

ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาต้น 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา  

Intensive English for Graduate Studies (ไม่นับหน่วยกิต) 

3(3-0-6)  

 

204493

  

วิทยานิพนธ์ 

Thesis 

9 

 รวม 9(3) หน่วยกิต 
 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

204493

  

วิทยานิพนธ์ 

Thesis 

9 

 รวม 9 หน่วยกิต 

  

 

 

 

ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาต้น 

204493

  

วิทยานิพนธ์ 

Thesis 

9 

 รวม 9 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

204493

  

วิทยานิพนธ์ 

Thesis 

9 

 รวม 9 หน่วยกิต 
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       3.1.4.1 แผน ก แบบ ก2  

 

ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาต้น 

 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา    

Intensive English for Graduate Studies (ไม่นับหน่วยกิต)    

3(3-0-6) 

 

204701 เครื่องมือทางเทคโนโลยีชวีภาพ 

Instrumentation in Biotechnology 

2(2-0-4) 

204704 

 

ระบบประกันคุณภาพผลิตผลทางการเกษตร  

Quality Assurance System for Agricultural Products 

3(3-0-6) 

 

204731 ชีววิทยาโมเลกุลและพันธุวิศวกรรม 

Molecular Biology and Genetic Engineering 

3(2-3-6) 

 รวม 8(3) หน่วยกิต   

 

       ภาคการศึกษาปลาย 

 

204702 ระเบียบวิธีวิจัยทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

Research Methodology in Science and Technology 

3(2-3-6) 

204703 ความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพ   

Biosafety and Biosecurity 

2(2-0-4) 

204791 สัมมนา 1 

Seminar I 

1(0-2-1) 

2047xx วิชาเอกเลือก 

Major Elective  

3(x-x-x) 

 รวม 9 หน่วยกิต 
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               ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

  

204792 สัมมนา 2 

Seminar II 

1(0-2-1) 

204794 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 

3 หนว่ยกิต 

2047xx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

2047xx วิชาเอกเลือก 

Major Elective  

3(x-x-x) 

 รวม 10 หน่วยกิต       

 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

 

204794 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 

9 หนว่ยกิต 

 รวม 9 หน่วยกิต 
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3.1.4.2 แผน ข  

      

                        ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา    

Intensive English for Graduate Studies (ไม่นับหน่วยกิต)    

3(3-0-6) 

 

204701 เครื่องมือทางเทคโนโลยีชวีภาพ 

Instrumentation in Biotechnology 

2(2-0-4) 

204704 

 

ระบบประกันคุณภาพผลิตผลทางการเกษตร  

Quality Assurance System for Agricultural Products 

3(3-0-6) 

 

204731 ชีววิทยาโมเลกุลและพันธุวิศวกรรม 

Molecular Biology and Genetic Engineering 

3(2-3-6) 

 รวม 8(3) หน่วยกิต   

 

        ภาคการศึกษาปลาย 

 

204702 ระเบียบวิธีวิจัยทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

Research Methodology in Science and Technology 

3(2-3-6) 

204703 ความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพ   

Biosafety and Biosecurity 

2(2-0-4) 

204791 สัมมนา 1 

Seminar I 

1(0-2-1) 

2047xx วิชาเอกเลือก 

Major Elective  

3(x-x-x) 

 รวม 9 หน่วยกิต 
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               ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

  

204792 สัมมนา 2 

Seminar II 

1(0-2-1) 

2047xx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

2047xx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

2047xx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

 รวม 10 หน่วยกิต 

 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

 

204795   การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 I Independent Study 

6 หนว่ยกิต 

2047xx ว ิวชิาเอกเลือก 

   Major Elective 

3(x-x-x) 

 รวม 9 หน่วยกิต 
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             3.1.5   ค าอธิบายรายวิชา 

137716  การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม            3(2-2-5) 

Entrepreneurship for Small and Medium Businesses 

ความหมาย การเตรียมการจัดตั้งธุรกิจ บทบาทของธุรกิจขนาดย่อม ปัจจัยที่มผีลตอ่  

ธุรกิจขนาดย่อม การตลาด การผลิต การเงิน และการบริหารบุคคล การวิเคราะห์โอกาสของการเป็น 

ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การวิเคราะหส์ภาวะการแขง่ขัน การก่อตั้งธุรกิจการร่วม 

ลงทุนรูปแบบต่าง ๆ กลยุทธ์การเข้าธุรกิจ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจัดหาแหล่งเงินทุน       

การวิเคราะห์แหล่งเงินทุน และการจัดท าแผนธุรกิจ การวิเคราะหโอกาสของธุรกิจ การวิเคราะหสภาวะ

การแขงขัน การกอตั้งธุรกิจ                  

  Meaning, preparation of business, the role of small businesses management, factor  

affecting small business management, marketing, production, finance and personnel administration, 

analysis of entrepreneurship of small and medium business opportunities, analysis of competition, 

the establishment of various forms of business investment and business strategy, intellectual property 

laws, funding sources, funding sources analysis, business plan   

 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศึกษา      3(3-0-6) 

Intensive English for Graduate Studies 

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประเภทของบทอ่าน การอ่านและการเขียนเชิงวิเคราะห์และ

วิจารณ์ การเขียนระดับอนุเฉท การเขียนเรียงความ การแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณต่อ        

บทอ่านโดยการพูดและการเขียน การใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์เพื่อแสวงหาความรู้

เพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่ตนสนใจและในวิชาชีพของตน ระบบอ้างองิและการเขียนอ้างองิ  

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

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

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

 

204701 เคร่ืองมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ        2(2-0-4) 

Instrumentation in Biotechnology 

หลักการและการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ เครื่องเรียลทามพีซีอาร์ 

เครื่องดรอฟเลทดิจิตอลพีซีอาร์ เครื่องโฟลว์ไซโตมิเตอร์ เครื่องหาล าดับหาสารพันธุกรรมและล าดับ

กรดอะมโิน เครื่องวเิคราะหส์ าหรับงานโปรติโอม โครมาโตรกราฟี อิเลคโตรโฟรีซีส เครื่องอา่นปฏิกิริยา

บนไมโครเพลท  ไมโครแอเรย์ ถังหมัก อุปกรณ์และการควบคุมถังหมัก กระบวนการหลังการผลิต  
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Principles and application of instruments in biotechnology,  real time PCR, droplet 

digital PCR, flow cytometer, DNA and protein sequencer, proteome analysis machine, 

chromatography, electrophoresis, microplate reader, microarray, fermenter, instrument and control 

of fermenter, downstream process   

 

204702 ระเบียบวิธีวจิัยทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี      3(2-3-6) 

Research Methodology in Science and Technology 

ความหมาย ลักษณะ และเป้าหมายการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การเขียน

โครงร่างงานวิจัย กระบวนการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บตัวอย่าง จัดเก็บเอกสารอ้างอิงโดย 

Endnote การรายงานการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงชีวสถิติ การเขียนผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ 

จรรยาบรรณนักวิจัย จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

The definitions, scopes and goals of biotechnology research, research proposal 

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

biostatistical analysis, research report, writing research paper for publication, research ethic, ethical 

conduct for research involving humans 

 

204703 ความปลอดภัยและความมั่นคงทางชวีภาพ       2(2-0-4) 

Biosafety and biosecurity 

หลักการและความหมายของความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพ ความเสี่ยง 

และการประเมินความเสี่ยง ความมั่นคงทางกายภาพ การบริหารจัดการบุคลากร การควบคุมและ

จัดการสารชีวภาพ การบริหารแผนความมั่นคง การรักษาความมั่นคงของข้อมูล การขนส่งเคลื่อนย้าย

สารชีวภาพ กฎระเบียบเพื่อควบคุมสารชีวภาพ พระราชบัญญัติเชือ้โรคและพิษจากสัตว์ 

Principles and meanings of biosafety and biosecurity, risk and risk assessment,  

physical security, security management of personal and visitors, material control and accountability, 

program management, information security, transport of biological agents, regulations to control 

biological agents, act of pathogen and animal toxin 

 

204704 ระบบประกันคุณภาพผลิตผลทางการเกษตร        3(3-0-6) 

Quality Assurance System for Agricultural Products 

มาตรฐานการผลิตและการรับประกันคุณภาพของผลผลติทางการเกษตร การควบคุม 

คุณภาพเพื่อผลิตอาหารปลอดภัย การจัดการระบบประกันคุณภาพ การตรวจรับรองมาตรฐาน GAP 

(Good Agricultural Practice) และ GHP (Good Handling Practice) ภายใต้ระบบ QA (Quality Assurance) 
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TPM (Total Production Management) TQM (Total Quality Management) และ  EIS (Environmental 

Impact Statement) ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ทางสากล  

  Production standard and quality control of agricultural products, quality control for 

biosafety foods, quality management systems for GAP (Good Agricultural Practice) and GHP (Good 

Handling Practice) under QA (Quality Assurance) TPM (Total Production Management) TQM (Total 

Quality Management) and  EIS (Environmental Impact Statement) related to international system 

 

204711  เทคโนโลยีชวีภาพสิ่งแวดล้อม            3(2-3-6) 

Environmental Biotechnology  

หลักการของเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม  การย่อยสลายวัสดุชีวภาพและสาร

สังเคราะหท์ี่ปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มาจากกระบวนการทางอุตสาหกรรม บ้านเรือน และการเกษตร 

เทคนิคต่าง ๆ ของกระบวนการบ าบัดชีวภาพ ชีวเคมี เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่ปนเปื้อน การติดตาม 

และประเมินประสิทธิภาพของการย่อยสลาย การบ าบัดสารมลพิษโดยใช้พืช การบ าบัดสารมลพิษทาง

ชีวภาพโดยใช้ สัตว์ จุลินทรีย์ เชื้อรา และสาหร่าย การควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม

ทางน้ า อากาศ และทางดิน ระบบบ าบัดน้ าเสีย และการจัดการขยะ  

Principle of environmental biotechnology, degradation of biological and chemical 

compounds contaminated in the environment from industrial household and agricultural process, 

various techniques of biological and biochemical remediation to retrieve contaminated environment, 

follow and evaluate efficiency of degradation control, phytoremediation, bioremediation using animal 

bacteria fungi and algae, control of environmental pollution, management of environment in water 

air and soil, waste water treatment and solid waste management 

 

204712  การควบคุมทางชีวภาพ             3(2-3-6) 

Biological Control  

หลักการของการควบคุมทางชีวภาพ กลไกในการควบคุมทางชีวภาพของจุลนิทรีย์   

การประยุกต์ใช้เชื้อปฏิปักษ์ในการควบคุมทางชีวภาพ การบ่งบอกสายพันธุ์จุลินทรีย์และการปรับปรุง

พันธุ์จุลินทรีย์ที่ใช้ควบคุมทางชีวภาพ การผลิตสารชีวภัณฑ์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมทาง

ชีวภาพ  

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

application of antagonistic for biological control, identification and genetic breeding in microorganism 

for biological control, production of bio-molecule. research of biological control 
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204713  การใช้ประโยชน์จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช      3(2-3-6) 

Utilization of Plant Tissue Cultures 

                เทคนิคของการเพาะเลี้ยงเซลล์เนื้อเยื่อ และอวัยวะของพืช รูปแบบของการเจริญและ

พัฒนาของเนื้อเยื่อไปเป็นแคลลัส เอ็มบริโอ และอวัยวะ การสร้างดีเอ็นเอสายผสม  และการใช้

เครื่องหมายดีเอ็นเอ เพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช การประยุกต์ใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการ

ขยายพันธุ์ การเก็บรักษาพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์พืช และการผลิตสารทุติยภูมิ    การน าเซลล์ที่ได้จาก

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพชืมาใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตร อุตสาหกรรม และการแพทย์ 

             Techniques in plant tissue and organ cultures, growth and developmental patterns 

of tissue through callus, embryogenesis and organogenesis, recombinant DNA construction and use 

DNA marker  for  crop improvement, application of plant tissue culture techniques for propagation, 

germplasm preservation, improvement of field crops and production of secondary metabolite,  

applications and recent research findings of modern biotechnology, utilization of cell from plant tissue 

culture in agriculture, industry and medical 

 

204714  กระบวนการหมักทางอุตสาหกรรม        3(2-3-6) 

Industrial Fermentation Process 

ชนิดของการหมัก จลศาสตร์การหมัก การะบวนการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ เซลล์พืช           

และเซลล์สัตว์ กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาหารและเครื่องดื่ม เอนไซม์ สารเมตาบอไลท์            

ปฐมภูมิ และทุติยภูมิ เอทานอล และไบโอดีเซล การติดตามระบบแบบออนไลน์ในกระบวนการชีวภาพ           

การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการหมักแบบใหม่ๆ ระบบการตรึงเซลล์ การผลิตพลังงานชีวภาพ      

ยุคใหม่ดว้ยกระบวนการ consolidated bioprocessing 

Type of fermentation, kinetics of fermentation, cultivation processes of 

microorganisms, plant and animal cells, production process of various products, enzyme foods and 

beverage, primary and secondary metabolite, ethanol and biofuel, online monitoring and control 

systems in bioprocess, advance in fermentation technology, immobilized cell system, recent advance 

biofuel production by consolidated bioprocessing 

                    

204715  เทคโนโลยีชวีภาพทางอาหาร         3(2-3-6) 

Food Biotechnology 

ความส าคัญ ความก้าวหน้า และแนวโน้มในอนาคต ในการประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพ 

กับการพัฒนาระบบ และเพิ่มมูลค่าของอาหาร เทคนิคขั้นสูงต่าง ๆ ที่ใช้ส าหรับเทคโนโลยีชีวภาพ         
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ทางอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารจากเทคโนโลยีชีวภาพ ผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ ยีสต์ แบคทีเรีย รวมทั้ง

ผลติภัณฑ์จากพืช และสัตว์ 

Importance, advancement and trend in the future for the application of biotechnology 

to develop system and increase value of food, advanced techniques in food biotechnology, food 

products from biotechnology, products from microorganisms, yeast, bacteria, including plant and 

animal 

 

204716  กระบวนการทางชีวภาพด้านพลังงานทดแทน                3(2-3-6) 

Bioprocess in Biorefinery 

กระบวนการทางเทคโนโลยีชวีภาพด้านพลังงานทดแทน เทคโนโลยีการเปลี่ยนแป้งและ 

น้ าตาลเป็นพลังงานทดแทน พืชพลังงาน พืชน้ ามัน การผลิตพลังงานชีวภาพจากสาหร่าย ไบโอแก๊ส          

การผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลพืชโดยการใชเ้อนไซม์ กรดด่างและวธิีทางกายภาพ  

Bioprocess technology in biorefinery, outlook of sugar and starch crops in  

biorefinery, energy crop, oil crops, microalgae as feedstock for biofuel, biogas, production of biofuel 

from biomass by using enzyme, acid base and physical method  

 

204717  การประยุกต์ใช้เอนไซม์ในอุตสาหกรรม       3(2-3-6) 

Application of Enzymes for Industry 

การผลิตเอนไซม์ เอนไซม์จากจุลินทรีย์ จลนศาสตร์ของเอนไซม์ การท าเอนไซม์ให้ 

บริสุทธิ์ การผลิตเอนไซม์ตรึงรูปด้วยวิธี พันธะโควาเลนซ์ แอดซอฟช่ัน เอนแทรพเมนต์ และเอนแคป

ซูเลช่ัน การประยุกต์ใช้เอนไซม์ด้านการเกษตร พลังงานทดแทน อาหารและอาหารสัตว์ อุตสาหกรรม

กระดาษและเยื่อ สิ่งแวดล้อม เครื่องส าอาง เภสัชกรรม การตรวจวินิจฉัยโรค ทางการแพทย์ และการ

วิจัย 

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

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

application of enzyme in agricultural process, biorefinery, food and animal feed, paper and pulp 

industry, environment, cosmetic, pharmaceutical, diagnostic, medical and research 
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204718  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชวีภาพในการผลิตอาหารสร้างเสริม     

สุขภาพ                              3(2-3-6) 

Application of Biotechnology for Functional Food Production 

ความเป็นมาของอาหารเสริมสุขภาพ ส่วนประกอบและโครงสรา้งที่ท าหนา้ที่สง่เสริม 

สุขภาพ การประยุกต์ใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ ผลิตอาหารและส่วนประกอบอาหารสร้ าง

เสริมสุขภาพ โภชนบ าบัด และส่วนประกอบในอาหารสัตว์ สารต้านจุลนิทรีย์ที่มฤีทธิ์ต่อแบคทีเรยีก่อโรค

ที่พบในอาหาร ความปลอดภัยทางอาหาร การตรวจสอบสารปนเปื้อนหรือจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร 

History of functional food, ingredient and structure that work to promote health,  

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

and ingredient in animal feed, antimicrobial agent which inhibit food born pathogen, food safety, 

investigation of contaminant and pathogenic bacteria in food 

 

204721  หลักการและการประยุกต์เทคโนโลยีชวีภาพทางการแพทย์     3(2-3-6) 

Principles and Application in Medical Biotechnology 

ประวัติ ความเป็นมา การพัฒนา ความรู้พื้นฐานของการเพาะเลี้ยงเซลล์ การท า             

โคลนนิ่ง และหลักการการใช้ยีนรักษาโรคในระดับยีนและเซลล์ การน าเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกต์ใช้

ทางการแพทย์ และสาธารณสุข การตรวจวินิจฉัย การป้องกัน  และการรักษาโรคต่าง ๆ ของมนุษย์ 

เทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ของมนุษย์ นิติเวชวิทยา ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทาง

การแพทย์ กฎหมาย และจรยิธรรมที่เกี่ยวข้อง 

History, development, basic knowledge in medical biotechnology and medical 

biomolecule, basic knowledge of tissue culture, cloning and principle of gene therapy in gene and 

cellular level,  application of biotechnology in medical and public health, diagnostic, protection and 

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

medical biotechnology, law and ethic 

 

204722 เทคโนโลยีชวีภาพผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ       3(2-3-6) 

Biotechnology in Natural Products 

ความรู้พื้นฐานของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ แหล่งที่มา คุณสมบัติทางเคมี หน้าที่ทาง

ชีวภาพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิตยาและสารชีวภัณฑ์ การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

ในทางการแพทย์  เภสัชศาสตร์ การเกษตร และอุตสาหกรรม 
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Basic knowledge of natural products, natural sources, chemical properties, biological 

functions and product development, production of drug and bio-materials, application of natural 

products in medical and pharmaceutical sciences, agriculture and industry 

 

204723 นาโนเทคโนโลยีทางการแพทย์        3(2-3-6) 

Medical Nanotechnology 

ความหมาย ชนิดของนาโนเทคโนโลยี นาโนเคมี นาโนเทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเซ็นเซอร์ 

การแพทย์นาโน อาหารยุคนาโน อนุภาคนาโน และการประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยี ในทางด้าน

วทิยาศาสตร์การแพทย์ ข้อด ีและข้อเสียของนาโนเทคโนโลยี  

Definition types of nanotechnology, nanochemistry, nanobiotechnology, nanosensor, 

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

advantages and disadvantages of nanotechnology 

 

204724 ภูมิคุ้มกันระดับเซลล์และโมเลกุล               3(2-3-6) 

Cellular and Molecular Immunology  

  ระบบภูมิคุ้มกันระดับเซลล์และโมเลกุล ทฤษฏีพื้นฐานและความรู้ทันสมัยด้านเคมีของ

ภูมิคุ้มกัน การเตรียมวัคซีน การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ  การใ ช้เทคนิคต่าง ๆ ในการวิเคราะห์        

หาปริมาณโปรตีน ไกลโคโปรตีน ฮอร์โมนและอื่น ๆ ด้วยวิธีที่มีความไวและความจ าเพาะสูง                                   

การประยุกต์ใช้ภูมิคุม้กันในงานเทคโนโลยีชีวภาพ 

  Molecular and cellular immunology system, basic technique and current chemistry 

knowledge of immunology, preparation of vaccine, diagnostic in laboratory, use of various techniques 

to analyze amount of protein glycoprotein hormone and others with high sensitivity and specificity, 

application of immunology in biotechnology 

 

204725 ชีววทิยาของเซลล์ต้นก าเนิด                 3(2-3-6) 

Stem Cell Biology 

  ชนิดและคุณสมบัติของเซลล์ต้นก าเนิด กลไกการควบคุมคุณสมบัติของเซลล์ต้นก าเนิด

ในระดับยีนและอีพิยีน สภาพแวดล้อมจุลภาคของเซลล์ต้นก าเนิด การเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์ร่างกาย

ชนิดต่าง ๆ งานวิจัยและค้นคว้าทางด้านเซลล์วิทยาและอณูชีววิทยาของเซลล์ต้นก าเนิด เทคนิคล่าสุด        

ที่ใช้ในการศึกษาเซลล์ต้นก าเนิด เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์เพื่อเพิ่มจ านวนและเปลี่ยนแปลงเซลล์ต้น

ก าเนิด การประยุกต์ใช้เซลล์ตน้ก าเนิดเพื่องานวิจัยและเวชศาสตร์ฟื้นฟูสภาวะเสื่อม 
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Definition, types and properties of stem cells, genetic and epigenetic mechanisms  

which regulate stem cell property, state of pluripotency, stem cell niche, cell differentiation into 

specific lineage, research in cellular and molecular biology of stem cells, current techniques in stem 

cell studies, cell culture techniques for expansion and differentiation applications of stem cells for 

research and regenerative medicine 

 

204726 จุลชวีวิทยาทางการแพทย์              3(2-3-6) 

Medical Microbiology 

จุลินทรีย์ที่มคีวามส าคัญทางการแพทย์ในด้านสัณฐานวิทยา การเพาะเลี้ยง สรีรวทิยา  

กลไกการก่อโรค ระบาดวิทยา ภาวะภูมิคุม้กันต่อการตดิเชื้อ และการตรวจวนิิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ 

Microorganisms of medical importance with emphasis on morphology, cultivation, 

physiology, pathogenesis, epidemiology, immunity to microbial infection and laboratory diagnosis 

 

204727 ชีวเคมีทางการแพทย์           3(2-3-6) 

Medical Biochemistry  

เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล ความสัมพันธ์เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล       

โรคที่เกิดจากเมแทบอลิซึม ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการทางชีวเคมีกับเทคโนโลยีชีวภาพ          

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชวีภาพในการป้องกัน และรักษาภาวะผิดปกติอันเนื่องมาจากกระบวนการทาง

ชีวเคมี 

Metabolism of biomolecules, interrelationship of biomolecules metabolism, diseases 

caused by metabolism, relationships between biochemical processes and biotechnology, application 

of biotechnology in prevention and therapy of disorders caused by biochemical processes 

 

204728  โภชนาการทางการแพทย์          3(2-3-6) 

Medical Nutrition 

ความส าคัญของโภชนาการตอ่สุขภาพ ความตอ้งการสารอาหารของร่างกายในภาวะ 

ปกติและขณะเกิดพยาธิสภาพ อันตรกิรยิาระหว่างสารอาหาร กระบวนการเมแทบอลิซึมของสารอาหาร 

โภชนาการในแต่ละช่วงอายุ โภชนพันธุศาสตร์ โภชนพิษวิทยา การก าหนดอาหาร โภชนะบ าบัด อาหาร

เสริมสุขภาพ สถานการณด์้านอาหารและโภชนาการในอดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต  
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The importance of nutrition to health, the body nutrition needs under normal and  

abnormal conditions, the interaction between nutrients, metabolism of nutrients,  nutrition in each 

span of age, nutrition genetic, nutrition toxicology, dietetics, therapeutic nutrition, functional food, 

situation of food and nutrition in the past, the present and trends in the future 

 

204729 วิศวกรรมชีวภาพ          3(2-3-6) 

Biological Engineering  

หลักการของวศิวกรรมชีวภาพ การประยุกต์หลักการพืน้ฐานดา้นวิศวกรรมศาสตร์กับ 

การวิเคราะห์ระบบทางชีววิทยา วิศวกรรมเนื้อเยื่อ วัสดุชีวภาพ กลศาสตร์ชีวภาพ ชีวระบบ ชีววิทยา

สังเคราะห์  การออกแบบซอฟแวร์หรืออุปกรณ์ชีวการแพทย์ การสร้างอุปกรณ์ตรวจวัดทางชีววิทยา  

การสรา้งภาพทางชีวการแพทย์ การประยุกต์ใช้วศิวกรรมชีวภาพในงานด้านต่าง ๆ 

Principle of biological engineering, application of engineering principles to the  

analysis of biological systems,  tissue engineering, biomaterials, biomechanics,  systems biology, 

synthetic biology, design of soft wear or biomedical instrument, biosensor, medical imaging, 

application of biological engineering in various field 

 

204731  ชีววทิยาโมเลกุลและพันธุวิศวกรรม        3(2-3-6) 

Molecular Biology and Genetic Engineering 

หลักเกณฑ์ของชีววิทยาโมเลกุลและพันธุวิศวกรรม การดัดแปลงพันธุกรรม พันธุ

วิศวกรรม   การแสดงออกของยีน เทคนิควิเคราะห์สารชีวโมเลกุล แบบแผนลายพิมพ์ดีเอ็นเอ               

การวิเคราะหค์วามสัมพันธ์เชิงกลุ่ม วิศวกรรมเมตาโบลิค วิศวกรรมกระบวนการทางชีวภาพ เทคโนโลยี

ระดับโอมิกส์ ชีววิทยาสังเคราะห ์การน ามาใช้ในทางเทคโนโลยีชวีภาพ  

Principle of molecular biology and genetic engineering, molecular genetics, gene 

manipulation, genetic engineering, gene expression, analytical techniques of biomolecules, DNA 

fingerprints, cluster analysis, metabolic engineering, bioprocess engineering, omics technologies, 

synthetic biology, applications in biotechnology 

 

204732 ชีวสารสนเทศ           3(2-3-6) 

Bioinformatics  

การประยุกต์ใช้โมเดลในการวิเคราะห์ข้อมูลทางชีวสารสนเทศ การสืบค้นวรรณกรรม 

การใช้งานฐานข้อมูลทางด้านชีววิทยา การส่งข้อมูลเข้าสู่ธนาคารยีน เครื่องมือทางด้านชีวสารสนเทศ 

การวิเคราะหเ์ชงิบูรณาการของขอ้มูลระดับโอมิกส์ ชีววิทยาระบบ นวัตกรรมเลียนแบบธรรมชาติ 
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Application of modeling for bioinformatics analysis, literature search, use of biological 

databases, submitting data, bioinformatics tools, integrative analysis of omics data, systems biology, 

biomimicry 

 

204791  สัมมนา 1                                        1(0-2-1) 

Seminar I 

             การค้นคว้า  การรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน   การน าเสนอ               

การอภปิราย และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ      

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

discussing and answering question in Biotechnology  

 

204792 สัมมนา 2               1(0-2-1) 

Seminar II 

  การฝึกทักษะการผลิตสื่อน าเสนอชนิดต่างๆ  การสื่อสารเนื้อหาทางวิชาการ                     

การอภิปราย  การวิเคราะห์ปัญหา เทคนิคการเขียนหัวข้อวิชาการ  การน าเสนอผลงานที่เกี่ยวกับ

เทคโนโลยีชีวภาพ 

                    Practice in creation of presentation media, emphasizing skill building to communicate, 

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

 

204793 วิทยานิพนธ์                                                                    36 หน่วยกิต 

Thesis 

                     องค์ประกอบของวิทยานิพนธ์ ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ก าหนดหัวข้อ

วิทยานิพนธ์ การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ ท าการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล            

การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดท ารายงานความก้าวหน้า การจัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และบทความ

วิจัยเพื่อตพีิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑส์ าเร็จการศกึษา 

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

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

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

published according to the graduation criteria 
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204794 วิทยานิพนธ์                                                                    12 หน่วยกิต 

Thesis 

การสร้างองค์ความรู้ใหม่ดว้ยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหา การน าเสนอ และ 

การตีพิมพ์เผยแพร่ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ ภายใต้การดูแลแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ 

          Constructing new knowledge by systematic research methodology, problem solving, 

presentation and publishing in Biotechnology under guidance of thesis advisor 

  

204795 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง        6 หน่วยกิต 

Independent Study 

            การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล  การวิจัย การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน                    

การน าเสนอ การอภปิราย และการเผยแพร่ผลงานในหัวข้อทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ                                                   

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

presenting, discussing and publishing in Biotechnology  
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ความหมายของเลขรหัสรายวิชา  

 1.  เลขสามล าดับแรก หมายถึง สาขาวิชา 

 2. เลขในล าดับที่ 4  หมายถึง ระดับบัณฑติศกึษา 

   2.1 เลข 7  หมายถึง   รายวิชาในระดับปริญญาโท 

 3. เลขในล าดับที่ 5    หมายถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

  เลข 0   หมายถึง  หมวดวิชาสร้างเสริมทักษะวิชาชีพ 

  เลข 1   หมายถึง  หมวดวิชาที่เกี่ยวข้องทางอุตสาหกรรมเกษตร 

  เลข 2   หมายถึง  หมวดวิชาที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์   

เลข 3   หมายถึง  เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ 

  เลข 9  หมายถึง  สัมมนา วิทยานิพนธ์ และการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 4. เลขในล าดับที่ 6    หมายถึง   อนุกรมของรายวิชา  
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3.2  ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒขิองอาจารย์ 

  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 

 

 

 ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ป ี

1* นายนิสันต์ สัตยาศัย 

 

34099011XXXXX ศาสตราจารย์ Ph.D. 

วท.ม. 

ภ.บ. 

Biochemistry 

ชีวเคมี 

- 

Monash University, Australia  

มหาวิทยาลัยมหดิล 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

2534 

2520 

2517 

2* นางสุภัค มหัทธนพรรค 35007005XXXXX ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชีววิทยา 

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  

เกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2548                  

2543  

2540 

3 นายขรรค์ชัย ดั้นเมฆ 35307002XXXXX อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

ชีววิทยา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2554 

2546 

2542 

4 นางสาวพนิตนาฎ  

อู่พุฒนิันท์ 

36599000xxxxx อาจารย์ วท.ด. 

วท.บ. 

จุลชีววิทยาประยุกต์ 

จุลชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2554 

2546 
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 ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ป ี

5 นางสาวรวิสรา รื่นไวย์ 31499004XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

 

จุลชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี          

พระจอมเกล้าธนบุรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี          

พระจอมเกล้าธนบุรี 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี 

2552 

 

2544 

 

2539 

6 นางสาวสุภาพร  ภัสสร  36501010XXXXX อาจารย์ Ph.D. 

 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

Biochemistry and 

Molecular Pharmacology 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

University of Salerno, Italy 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี          

พระจอมเกล้าธนบุรี 

มหาวิทยาลัยรังสติ 

2551 

 

2543 

 

2536 

7* นางสาววนิดา แซ่จึง              35299002XXXXX 

 

อาจารย์ Ph.D.               

วท.ม.                         

วท.บ. 

 Biotechnology 

เทคโนโลยีชีวภาพ                

สัตววิทยา 

Osaka University, Japan 

มหาวิทยาลัยมหดิล      

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2550 

2543 

2539 
 

          หมายเหตุ  * อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน ป ี

1 นางสาวเบญจมาส เชยีรศลิป์ ศาสตราจารย์ Ph.D.  

M.Eng. 

B.Eng. 

Biotechnology 

Biotechnology 

Chemical Engineering 

Osaka University, Japan 

Osaka University, Japan 

Tohoku University, Japan 

2546 

2542 

2540 

2 นางจรัญญา ณรงคะชวนะ รองศาสตราจารย์ D. Agr. Sc. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Biochemical Regulation 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

ชีวเคมี 

Nagoya University, Japan 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2533 

2528 

2525 

3 นางสาวปัญจภัทร โสจกิุล ผูช่้วยศาสตราจารย์ Ph.D. 

วท.บ. 

Plant Biology 

เภสัชศาสตร์ 

Cornell University, USA 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

2546 

2538 

4 นายอภิชาติ ชิดบุรี 

 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

ทษ.บ. 

พืชสวน 

พืชสวน 

พืขสวน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้  

2550 

2539 

2536 

5 นางสาวจุไรรัตน์ เม้าก าเนิด 

 

อาจารย์ Ph.D. 

M.Eng. 

วท.บ. 

Engineering (Biotechnology) 

Engineering (Biotechnology) 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

Osaka University, Japan 

Osaka University, Japan 

มหาวิทยาลัยแมฟ่้าหลวง 

2556 

2550 

2548 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน ป ี

6 นางสาวสุทธิพร พินจิสุวรรณ 

 

อาจารย์ ปร.ด. 

วท.บ. 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

เทคโนโลยีการอาหาร 

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจา้ธนบุรี 

มหาวิทยาลัยแมฟ่้าหลวง 

2554 

2545 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  

 ไม่ม ี
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์หรอืการค้นคว้าด้วยตนเอง 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

     แผน ก 

 ก าหนดให้นิสิตต้องท างานวิจัยซึ่งจัดเป็นวิทยานิพนธ์ ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาเอกบังคับ ส าหรับ

หัวข้องานวิจัยต้องเกี่ยวข้องกับการวิจัยในด้านเทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตร อุตสาหกรรม หรือ 

การแพทย์ 

   แผน ข 

    ก าหนดให้นิสิตต้องท างานวิจัยซึ่งจัดเป็นการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ่งอยู่ในหมวด

วิชาเอกบังคับ ส าหรับหัวข้องานวิจัยต้องเกี่ยวข้องกับการวิจัยในด้านเทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตร 

อุตสาหกรรม หรอื การแพทย์ 

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 นิสติมคีวามรู ้และทักษะในการท างานวิจัย การค้นคว้าหาข้อมูลงานวิจัย ตลอดจน สามารถ 

เขียนรายงานการวิจัยได้ ส าหรับการควบคุมคุณภาพการท างานวิจัยประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ          

การเสนอโครงร่าง การประเมินความก้าวหน้าการศกึษา การสอบปากเปล่า และการตีพิมพ์ผลงานวิจัย

ในการรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการหรือวารสารวิชาการ เพื่อเป็นส่วนของการประเมินผล

ของวิทยานพินธ์ และการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 5.3 ช่วงเวลา 

 ภาคการศกึษาต้นหรอืปลายของช้ันปีที่ 2 

 5.4 จ านวนหน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต (แผน ก แบบ ก1) 

วิทยานิพนธ์ 12 หนว่ยกิต (แผน ก แบบ ก2) 

     การศกึษาค้นคว้าด้วยตัวเอง 6 หน่วยกิต (แผน ข) 

 5.5 การเตรยีมการ 

 มีการก าหนดช่ัวโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา การประเมนิความก้าวหน้า

การศกึษา 

  5.6 กระบวนการประเมินผล 

 มีการประเมินความก้าวหน้าการศึกษา การสอบปากเปล่า การจัดท าเป็นรูปเล่มรายงาน และ

การน าเสนองานทางวชิาการ หรอืตีพมิพ์ผลงานวิชาการในระดับประเทศหรอืนานาชาติ 
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หมวดที่ 4   ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1. ด้านบุคลิกภาพ 1.1 การท างานเป็นทีมในชัน้เรียน 

1.2 การมอบหมายงานให้ท าเป็นกิจกรรมนอกชัน้เรียน 

1.3 การน าเสนองานในชัน้เรียน 

2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

2.1 การสอดแทรกข้อคิดทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในวิชา

เรียนทุกรายวิชา 

2.2 การมอบหมายงานให้นสิิตรับผดิชอบในกิจกรรมตา่ง ๆ 

3. ด้านภาวะผู้น า 3.1 มอบหมายงานที่มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง การท างาน

เป็นกลุ่ม และการท างานร่วมกับชุมชน เช่น การค้นคว้า

ข้อมูลสารสนเทศ 

 

2.การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1  คุณธรรม จรยิธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

  (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ 

  (2) มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 

ขององค์กรและสังคม 

  (3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย์ 

  (4) สามารถวินจิฉัยปัญหาหรอืข้อขัดแย้งตามหลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดีงาม 

 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

  (1) การเรียนรูจ้ากสถานการณ์จริง 

  (2) สอดแทรกในเนือ้หาวิชาเรียน 

  (3) การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ 

  (4) จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

  (5) การสอนแบบอภปิรายจากตัวอย่างกรณีศึกษา 
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2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ประเมินโดยอาจารย์จากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนสิิต   

เชน่ การให้คะแนนการตรงต่อเวลาเข้าชัน้เรียน ความรับผดิชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย การส่งรายงาน 

และตรวจสอบการท าทุจริตในการสอบ เป็นต้น 

                    (2) ผู้ใชม้หาบัณฑติประเมินคุณธรรม จรยิธรรม และความอดทนของมหาบัณฑติ 

 

2.2  ความรู้ 

2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรูแ้ละความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีที่ศึกษาและสามารถ 

น ามาประยุกต์ในการศกึษาค้นคว้าในสาขาวิชา 

  (2) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติอย่างลกึซึง้  

  (3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และการประยุกต์ใช้ที่ตระหนักถึง

ผลกระทบต่อสังคม 

 

2.2.2.กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

  (1) การให้ภาพรวมของความรูก้่อนเข้าสู่บทเรียน การสรุปย้ าความรูใ้หม่หลังบทเรียน

พร้อมกับเชื่อมโยงความรูใ้หม่กับความรู้เดิม การเชื่อมโยงความรู้จากวิชาหนึ่งไปสู่อกีวิชาหนึ่งในระดับที่

สูงขึ้น การเลือกใช้วธิีการสอนที่เหมาะสมกับเนือ้หาสาระ 

  (2) ใช้การสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหาสาระ ได้แก่ การบรรยาย การ

ทบทวน การฝึกปฏิบัติการ และเทคนิคการสอนอื่น ๆ ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ เช่น การเรียนแบบร่วมมือ 

การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรียนโดยการค้นคว้าด้วยตนเอง การเรียนแบบ flipped classroom 

  (3) การเรียนรูจ้ากสถานการณ์จริง จากการทัศนศึกษา จากวิทยากรและนักวิชาการ

นอกสถาบัน ในหัวข้อที่น่าสนใจ และทันสมัย 

  (4) การถาม-ตอบปัญหาทางวิชาการในห้องเรียน   

 

2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

  (1) ประเมินจากผลงานระหว่างภาค เชน่ งานที่ได้รับมอบหมาย  การเขียนรายงาน  

  (2) การสอบย่อย การน าเสนอรายงานการค้นคว้าหนา้ช้ัน 

  (3) ประเมินจากการสอบข้อเขียน การสอบปฏิบัติ  

  (4) การประเมนิการวิเคราะหก์รณีศกึษา 

  (5) ประเมินความพึงพอใจของมหาบัณฑติ  และผู้ใชม้หาบัณฑติต่อหลักสูตร    
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 2.3  ทักษะทางปัญญา 

  2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   (1) สามารถน าความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาแนวคิดริเริ่ม สร้างสรรค์                    

เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 

   (2) สามารถสังเคราะห์และบูรณาการผลงานวิชาการหรอืองค์ความรู้เดิมในการพัฒนา

ความคิดใหม ่ๆ หรอืเสนอเป็นความรู้ใหม่ 

   (3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรอืเทคนิคเฉพาะทาง ในการวิเคราะหป์ระเด็นหรอืปัญหาที่

ซับซ้อน และให้ข้อเสนอแนะได้อย่างสรา้งสรรค์ 

  (4) สามารถขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติจากการวางแผนและด าเนินการ

วิจัยหรอืการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 

 2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

  (1) การแนะน าและฝึกกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์เมื่อเริ่มเข้าศึกษา เริ่มจากโจทย์ 

ที่ง่าย และเพิ่มความยากตามระดับช้ันเรยีนที่สูงขึน้ในรายวิชาที่เหมาะสม 

  (2) การมอบหมายงานการแก้ปัญหาจากโจทย์ปัญหา และกรณีศกึษา หรอืสถานการณ์

จ าลอง 

  (3) การจัดให้มีรายวิชาที่เสริมสร้างการพัฒนาทักษะทางเชาวน์ปัญญา ให้ได้ฝึกสืบค้น 

รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในรายวิชา 

ต่าง ๆ เชน่ ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีชวีภาพ วิทยานิพนธ์ หรอืการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง  

  (4) การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่เปิดโอกาสให้มีการอภิปราย แสดงความ 

คิดเห็นได้มากขึ้น 

 

    2.3.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 ประเมินตามสภาพจริง โดยการประเมินทักษะทางปัญญา ดังนี้ 

(1) การประเมินกระบวนการคิด 

(2) การทดสอบความสามารถในการคิด 

(3) การประเมนิผลงานที่เกิดจากกระบวนการคิด ได้แก่ รายงานการศกึษาและวิเคราะห์

กรณีศกึษา รายงานผลการอภปิรายกลุ่ม รายงานผลการสัมมนา และรายงานการศกึษาด้วยตนเอง 

 

 

 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
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   2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  (1)  สามารถแก้ไขปัญหาที่มคีวามซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 

  (2) มีความรับผิดชอบในการท างานและร่วมมือกับผู้อื่นในการจัดการปัญหาได้อย่าง

เหมาะสม 

  (3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผูต้ามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 

  (4) มีความรับผิดชอบและวางแผนในการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานระดับสูง 

 

  2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  (1) ใช้การสอนแบบกลุ่มร่วมมือ ซึ่งต้องแนะน ากฎ กติกา มารยาท บทบาท และความ

รับผิดชอบของแต่ละคนในการเรียนรู้ร่วมกัน 

  (2) มอบหมายการท างานแบบกลุ่มย่อย ที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุ่ม และต าแหน่ง

หนา้ที่ในกลุ่ม  

                    (3) การอภิปรายกลุ่ม 

  (4) สอนโดยใช้ผู้เรยีนเป็นศูนย์กลางและส่วนรว่ม 

 

2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

 (1) ประเมินความรับผิดชอบในการเรียน และการท างาน ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 

 (2) ประเมินตนเอง และประเมินซึ่งกันและกัน (Peer evaluation) 

 (3) ประเมินโดยกลุ่มบุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรม 

 (4) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน 

 

 2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  (1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและ

เสนอแนะแก้ไขปัญหา 

  (2) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ทั้งในวงการวิชาการ วิชาชีพ

และชุมชน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพมิพ์ทางวิชาการ 
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2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์  

เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  (1) มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์หรือค านวณในบางรายวิชาที่ต้องฝึก

ทักษะ โดยอาจารย์ผู้สอนตอ้งแนะน าวิธีการ ติดตามตรวจสอบงาน และตรวจแก้พร้อมให้ค าแนะน า 

  (2) มอบหมายงานที่ต้องมีการเรียบเรียงน าเสนอเป็นภาษาเขียน และที่ต้องมีการ

น าเสนอด้วยวาจาทั้งแบบปากเปล่าและใช้สื่อประกอบการน าเสนอ 

  (3) มอบหมายงานที่ตอ้งมกีารสบืค้นขอ้มูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  (4) การจัดรายวิชาสัมมนาให้นิสิตสืบค้นข้อมูล เรียบเรียงเป็นรายงาน และน าเสนอด้วย

สื่ออเิล็กทรอนิกส์    

 

2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมนิจากผลงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะหเ์ชงิตัวเลข และการสบืค้น 

ข้อมูลดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(2) ประเมินทักษะการสื่อสารด้วยภาษาเขียนจากรายงานแต่ละบุคคลหรือรายงานกลุ่ม

ในส่วนที่นสิิตนัน้รับผิดชอบ    

(3) ประเมินทักษะการสื่อสารด้วยภาษาพูดจากพัฒนาการการน าเสนอรายงานในช้ัน

เรียน การน าเสนอสัมมนา  

(4) สังเกตพฤติกรรมในช้ันเรยีน   

 

 2.6. สุนทรียภาพ 

  2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ 

  (1) มีความรู ้ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

 

2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

(1) มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ก่อให้เกิดความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะ 

ดนตรีและวัฒนธรรม 

 

2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

(1) ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมายด้านสุนทรียศิลป์ เช่นการออกแบบสื่อที่ใช้ใน

การน าเสนอ 
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       2.7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

  2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสรมิสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) มีสุขนสิัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

   (2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

 

2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริม 

สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ก่อให้เกิดการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา

บุคลิกภาพ 

 

2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านทักษะการส่งเสรมิสุขภาพและ 

พัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) ประเมินผลจากการแสดงพฤติกรรม เช่นบุคลิกภาพในการน าเสนอผลงานทาง

วิชาการ 

 

 2.8  ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ (ถ้ามี) 

  2.8.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ 

ไม่มี 

  2.8.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ  

ไม่มี 

  2.8.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวชิาชีพ 

ไม่มี 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

       • ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง  

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. สุนทรีย

ศิลป ์

7. ทักษะการ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (1) (1) (2) 

หมวดวิชาพื้นฐาน                     

204701 เครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ  ● ●   ●   ●     ●   ●     

204702 ระเบียบวธิีวิจัยทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

● ●   ●   ●     ●   ●     

204731 ชีววิทยาโมเลกุลและพันธุวิศวกรรม  ●  ○  ○ ●   ○ ●   ○   ○  ●   

หมวดวิชาเฉพาะ                     

วิชาเอกบังคับ                     

204703 ความปลอดภัยและความมั่นคงทาง

ชีวภาพ  
○  ●  ● ● ● ●     ○   ○  ○  ○ 

204704 ระบบประกันคุณภาพผลิตผลทาง

การเกษตร  

●  ○  ● ● ○ ○  ● ○  ○ ○  ○ ○   ○ 

204791 สัมมนา 1    ● ●   ●    ●     ● ●    ● 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. สุนทรีย

ศิลป ์

7. ทักษะการ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (1) (1) (2) 

204792 สัมมนา 2   ● ● ●  ●    ●     ● ●    ● 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยชีีวภาพอุตสาหกรรม

เกษตร 

                    

137716 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม 

● ○ ● ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ● 

204711 เทคโนโลยีชวีภาพสิ่งแวดล้อม ●  ○  ●  ● ●  ○  ○   ● ○ ○    

204712 การควบคุมทางชีวภาพ    ●  ●     ●   ○       ○ 

204713 การใช้ประโยชน์จากการเพาะเลี้ยง

เนือ้เยื่อพืช  

●  ○  ● ● ○ ○  ● ○  ○ ○  ○ ○   ○ 

204714 กระบวนการหมักทางอุตสาหกรรม  ●    ●   ● ●   ●  ●  ●  ●   

204715 เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร  ●  ○  ●  ● ●  ○  ○   ● ○ ○    

204716 กระบวนการทางชีวภาพด้าน

พลังงานทดแทน   

●    ●   ●  ●   ● ○ ○ ●    ○ 

204717 การประยุกต์ใช้เอนไซม์ใน

อุตสาหกรรม 

●   ○ ● ○ ○ ●  ●  ● ● ○ ○ ●     
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. สุนทรีย

ศิลป ์

7. ทักษะการ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (1) (1) (2) 

204718 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพใน

การผลิตอาหารเสริมสุขภาพ   

●  ○  ●  ● ●  ○  ○   ● ○ ○    

204732 ชีวสารสนเทศ  ●    ●    ○ ●   ○   ○  ○  ○ 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยชีีวภาพทาง

การแพทย์ 

                    

204721 หลักการและการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีชวีภาพทางการแพทย์  

●  ●  ●   ●    ●     ●  ●  

204722 เทคโนโลยีชีวภาพทางดา้น

ผลติภัณฑ์ธรรมชาติ   

●    ●   ●    ●    ●  ● ●  

204723 นาโนเทคโนโลยีทางการแพทย์   ●   ●    ●    ●   ●    ○ 

204724 ภูมิคุ้มกันระดับเซลล์และโมเลกุล   ●    ●   ● ○      ● ●  ○  ○ 

204725 ชีววิทยาของเซลลต้์นก าเนิด   ●     ● ●      ○ ● ●     

204726 จุลชีววิทยาทางการแพทย์        ●  ●  ●     ● ○  ●    ● ○  ○ 

204727 ชีวเคมทีางการแพทย์ ●    ● ●    ●   ●   ●  ○  ○ 

204728 โภชนาการทางการแพทย์ ●   ● ●      ●  ○ ●  ○ ● ●  ○ 

204729 วิศวกรรมชีวภาพ ●  ●    ●  ●  ○  ○  ●   ○  ○ 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. สุนทรีย

ศิลป ์

7. ทักษะการ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (1) (1) (2) 

204742 ชีวสารสนเทศ  ●    ●    ○ ●   ○   ○  ○  ○ 

วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง 

                    

204793 วิทยานิพนธ์  ● ●  ● ● ●  ●   ● ● ●  ○ ● ●   ● 

204794 วิทยานิพนธ์ ● ●  ● ● ●  ●   ● ● ●  ○ ● ●   ● 

204795 การศึกษาค้นคว้าดว้ยตนเอง   ● ●  ● ● ●  ●   ● ● ●  ○ ● ●   ● 

รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกติ                     

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับ

บัณฑิตศึกษา   

○ ○ ○  ●  ● ○ ○   ●    ● ●    
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

 

1.  กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา

ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

มีการทวนสอบในระดับรายวิชา โดยหัวหน้าสาขาวิชาแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ

ของสาขาวิชา ประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในรายวิชา ความ

เหมาะสมของการให้คะแนนในกระดาษค าตอบ และการใหร้ะดับคะแนน  อย่างนอ้ย 25 % ของรายวิชา

ที่เปิดสอนในแตล่ะปี 

2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

มีการทวนสอบระดับหลักสูตร โดยการจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของ

มหาบัณฑติ  และผู้ใชม้หาบัณฑติ 

 

3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

1) แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผา่นการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะ 

กรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ส าหรับผลงาน

วิทยานิพนธ์หรอืส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตพีิมพ์ หรอือย่างนอ้ยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์

ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

2) แผน ก แบบ ก 2 ศกึษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับ 

คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และ

สอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็น

ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ 

หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ มีคุณภาพตาม

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
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เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full 

Paper) ได้รับการตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ(Proceedings) ดังกล่าว 

3) แผน ข ศกึษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ 

ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้  

(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและหรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น/ พร้อมทั้งเสนอรายงาน

การค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้น

แตง่ตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระ หรอืส่วนหนึ่งของรายงาน

การค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1.  การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ในเรื่องบทบาท และหน้าที่ความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้ของ 

       นิสติในรายวิชาที่รับผดิชอบ 

  1.2 ชีแ้จง และมอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายละเอียดหลักสูตร ซึ่งแสดงถึงปรัชญา  

ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร กฎระเบียบการศึกษา คู่ มือนิสิต                      

คู่มอือาจารย์ให้กับอาจารย์ใหม่    

1.3 ชีแ้จง และมอบเอกสารรายละเอียดรายวิชา ซึ่งแสดงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจาก  

                รายวิชา และกลยุทธ์การสอน และการประเมินผล  ให้แก่อาจารย์ผูส้อนทั้งอาจารย์ใหม่    

                และอาจารย์พิเศษ  

1.4 ก าหนดให้อาจารย์ใหมต่้องผ่านการฝกึอบรม (หลักสูตรส าหรับอาจารย์ใหม่) เรื่องกลยุทธ์   

และวิธีการสอนแบบต่าง ๆ กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนสิิต 

 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

มีกระบวนการให้ความรู้วิธีการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และเปิดโอกาสให้

คณาจารย์พัฒนาตนเองทางวิชาชีพและวิชาการตามสายงาน  โดยอาจารย์ทุกคนต้องได้รับการพัฒนา  

โดยการไปเข้าร่วมฝึกอบรมในหัวข้อตา่ง ๆ  ที่เกี่ยวข้องอย่างนอ้ย 1 โครงการต่อปี  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติด้านการจัดการเรียนการสอน (กลยุทธ์การสอน วิธีการ

สอน) การวัด และประเมินผล  ซึ่งจัดเป็นประจ าทุกปีโดยกองบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย       

โดยก าหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรส าหรับอาจารย์ใหม่ในปีแรกที่เข้าท างาน และ

เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมหรอืฟื้นฟูทุก 2 ปี  อย่างนอ้ยร้อยละ 50  ของอาจารย์ทั้งหมดในสาขา 

2.1.2 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ อภิปรายปัญหา และแนวทางการ

แก้ไข ระหว่างอาจารย์ในสาขาวิชาอย่างนอ้ย  1 ครั้งต่อภาคการศกึษา 

2.1.3 การสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรมภายนอกสถาบัน  และน าการ

เรียนรู้มาถ่ายทอดในสาขาวิชา  หรอืคณะ หรอืนิสติ หรอืบุคลากร  หรือมีการแลกเปลี่ยนเอกสาร ข้อมูล 

ระหว่างอาจารย์ 

2.1.4 อาจารย์ใหม่เข้าไปเรียนรู้เทคนิคการสอน และการประเมินผลจากอาจารย์เก่าที่มี

ประสบการณก์ารสอน  และมีสว่นร่วมสอนในวิชาก ากับ  

2.1.5 การสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน  และเผยแพร่ผลงานวิจัย

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

http://www.agri.up.ac.th/
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2.2 การพัฒนาวชิาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ  

2.2.1 การสนับสนุนการเข้าร่วมฟัง และน าเสนอผลงานทางวชิาการในที่ประชุมวิชาการ 

2.2.2 การฝึกอบรมการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย และการเขียนบทความวิจัยตีพมิพ์

ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ 

2.2.3 การสนับสนุนการรว่มมอืในงานวิจัยทั้งใน และต่างประเทศ 

2.2.4 การสนับสนุนการเข้ารับการฝึกอบรม การประชุมสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การก ากับมาตรฐาน 

 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่เสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตร

ปรับปรุง หรือเสนอปิดหลักสูตร ตลอดจนด าเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

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

และการประกันคุณภาพการศกึษาของหลักสูตร 

 

2. บัณฑิต 

คณะจัดให้มีแบบสอบถามส าหรับหน่วยงาน หรือองค์กรที่เป็นนายจ้างของบัณฑิต เพื่อประเมิน

ความพึงพอใจและความสามารถของบัณฑิต เพื่อน าข้อมูลมาเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงการเรียนการ

สอน ให้สอดคล้องกับความตอ้งการของตลาดแรงงานอย่างแท้จรงิ 
 

3. นิสิต 

 3.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นสิิต 

  3.1.1 คณะพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้กับนิสิตทุกคนพร้อม

จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและอัตราส่วนอาจารย์ตอ่นิสิตไม่เกินเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

  3.1.2 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาด้านอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าใน

การจัดท ากิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่นสิิต 
 

4. คณาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

 มีระบบการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบและหลักเกณฑข์องมหาวิทยาลัย โดย

อาจารย์ใหม่จะต้องมวีุฒิการศกึษาระดับปริญญาเอกขึน้ไปและ/หรือมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาหรือที่

เกี่ยวข้อง 

4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

 มีระบบการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ

ผู้สอนประชุมร่วมกันในการออกแบบ วางแผนการจัดการเรียนการสอน การวัด  และประเมินผล การ

รวบรวมข้อมูล เพื่อการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษา หารอืแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตาม

หลักสูตร และได้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
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 4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

 พิจารณาจัดหาอาจารย์พิเศษที่มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน  หรือมีวุฒิ

การศึกษาขั้นต่ าระดับปริญญาเอกหรือต าแหน่งทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์ เพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการฯในการพิจารณาอนุมัติ และด าเนนิการเรียนเชญิเป็นอาจารย์พิเศษต่อไป 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

 หลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีการรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร ซึ่งจะรายงาน

ข้อมูลการด าเนินการต่าง ๆ ของหลักสูตรในทุกปี โดยจะคลอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ อัตราการ

ส าเร็จการศึกษา จ านวนและรอยละนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละป 

ปัจจัย/สาเหตุที่มีผลกระทบต่อจ านวนนิสิตตามแผนการศึกษา  การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งภายใน

ภายนอกที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนผิดปกติ การบริหารหลักสูตร 

การประเมินหลักสูตรจากผู้ส าเร็จการศึกษา การประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงแผนการ

ด าเนนิการใหมส่ าหรับปีถัดไป ซึ่งจะควบคุมโดยอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

การเรียนการสอน มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ โดย

คลอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังตอ่ไปนี ้การวางแผนการสอน วิธีการสอนและพฤติกรรมการสอน ผลการสอน 

และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ทั้งนีเ้พื่อให้ผู้สอนและคณะฯได้รับทราบข้อมูลและน าไปปรับปรุงการ

จัดการเรยีนการสอนตอ่ไป 

การประเมนิผู้เรยีน กรณีที่นสิิตมคีวามสงสัยเกี่ยวกับการประเมินรายวิชาใด สามารถที่จะยื่นค า

ร้องขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชา

ได้ ทั้งนีเ้ป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

 มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียน

การสอนดังตอ่ไปนี ้ 

1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใช้ร่วมกันของมหาวิทยาลัยห้องละ 100  เครื่อง 3 ห้องเรียน ณ 

อาคารเรยีนรวมใหม่หลังที่ 3 

2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใช้ร่วมกันของมหาวิทยาลัยห้องละ 80 เครื่อง 2 ห้องเรียน ณ 

อาคารเรยีนและปฏิบัติการดา้นภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. ห้องปฏิบัติการเครือข่ายใช้ร่วมกันของคณะประกอบด้วยเครื่องลูกข่าย 10 เครื่องและอุปกรณ์

เครือข่ายแลน 2 ชุดการทดลอง ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการด้านภาษาและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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 มหาวิทยาลัยพะเยายังเตรียมทรัพยากรให้บริการในการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเอง สืบค้นข้อมูล

และสื่อสารสนเทศดังตอ่ไปนี้ 

1. ห้องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเครือข่าย 8 ห้อง รวม 680 เครื่อง พร้อมเชื่อมต่อระบบเครือข่าย

ความเร็วในการรับส่งข้อมูล 100 Mbps ณ ห้อง self-access และศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศกึษา 

2. บริการ Wireless Access Point จ านวน 456 จุดครอบคลุมพืน้ที่ภายในอาคารเรยีนและหอพัก

ที่ความเร็วในการรับส่งขอ้มูล 45/100/300 Mbps 
 จ านวนทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการในมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วยหนังสือจ านวน 

110,949 เล่ม และสื่อโสตทัศน์จ านวน 8,131  รายการ โดยเมื่อรวมกับวิทยานิพนธ์และหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์จะมีจ านวนกว่า 250,000 รายการ ซึ่งเกินจ านวนที่ก าหนดโดย ประกาศส านักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษาเรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ .ศ. 2544 นิสิตสามารถค้นและ

จองหนังสือจากเว็บไซด์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ได้ 

นอกจากนั้นยังมีฐานข้อมูลออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้นิสิตได้ค้นคว้า

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

Direct, และ Springer Link เป็นต้น โดยนิสิตสามารถเข้าใช้ผ่านเว็บไซด์ของศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศกึษาของมหาวิทยาลัยได้เชน่เดียวกัน 

 

 6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

  6.2.1 มีการศกึษาความต้องการ และน ามาวางแผนการจัดหาและแผนการใช้ทรัพยากร

การเรียนการสอน 

  6.2.2 อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชามีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือตลอดจน

สื่อประกอบการเรียนการสอน 

  6.2.3 ตดิตามการใชท้รัพยากรการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 

 

6.3 การประเมินความความเพียงพอของทรัพยากร 

  6.3.1 ประเมินความเพียงพอของทรัพยากร วางแผน จัดหา และติดตามการใช้

ทรัพยากรการเรียนการสอน โดยใหอ้าจารย์ นิสติ มีสว่นร่วม 

  6.3.2 ประเมินความพึงพอใจต่อความเพียงพอของทรัพยากร ของอาจารย์ นิสติ 

  6.3.3 ติดตามการใชท้รัพยากร ทั้งต ารา วารสาร สื่อ และอุปกรณ์ ตามความเหมาะสม

และสถานการณ์ของมหาวิทยาลัย 

  6.3.4 น าผลการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรมาปรับปรุงแผนและการบริหาร

จัดการทรัพยากรในปีต่อไป 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ) 

 

 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างนอ้ยร้อยละ 80 มีสว่น

ร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อตดิตาม และทบทวน

การด าเนินการของหลักสูตร  

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  

ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา

แหง่ชาติ หรอืมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. มรีายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค

การศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 

หลังสิ้นสุดภาคการศกึษา  ที่เปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร               

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา 

     

6. มกีารทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนสิิตตามมาตรฐาน           

ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) 

อย่างนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปี

การศกึษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน      

กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จาก

ผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่

แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม ่(ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนเิทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรอืวิชาชีพ อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครั้ง 

 
 

    



61 
 

 

 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรอืวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนิสติปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่ที่

มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิตที่มีตอ่บัณฑติ

ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 

ตัวบ่งชีบ้ังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งชีต้้องผ่านรวม (ข้อ) 9 9 9 9 9 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน  

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน  

1. การประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และขอ

ค าแนะน า/ขอ้เสนอแนะของอาจารย์ที่มคีวามรูใ้นการใชก้ลยุทธ์การสอน 

2. อาจารย์รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ขอความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจาก

อาจารย์ท่านอื่น หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนส าหรับรายวิชา  

3. การสอบถามจากนิสิต ถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิ ธีการที่ใช้ โดยใช้

แบบสอบถามหรือการสนทนากับกลุ่มนิสติ ระหว่างภาคการศกึษา โดยอาจารย์ผู้สอน 

4. ประเมินจากการเรียนรู้ของนิสิต จากพฤติกรรมการแสดงออก การท ากิจกรรม  

และผลการสอบ     

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  

1. การประเมินการสอนโดยนิสิตทุกปลายภาคการศึกษา จัดท าโดยกองบริการ

การศกึษาของมหาวิทยาลัย 

2. การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในช้ันเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม 

งานที่มอบหมายแก่นสิิต โดยคณะกรรมการวิชาการคณะฯ  

3. การประเมนิการสอนโดยอาจารย์ผู้รว่มสอนในรายวิชา จากการสังเกตการสอน 

 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 โดยนิสิตปัจจุบัน และบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตร  

การประเมนิหลักสูตรในภาพรวม  โดยนิสติช้ันปีที่ 2 ในภาคปลายก่อนจบการศกึษา   

ในรูปแบบสอบถาม หรอื การประชุมตัวแทนนิสติกับตัวแทนอาจารย์ 

2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรกึษา และ/หรือจากผู้ประเมิน 

การประเมินจากการเยี่ยมชมและข้อมูลในร่างรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร 

2.3 โดยนายจ้าง และ/หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ  

แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต  และการประชุม

ทบทวนหลักสูตร โดย ผูท้รงคุณวุฒิ ผูใ้ช้งานนิสติ หรอืบัณฑติ 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมนิคุณภาพการศกึษาประจ าปี ตามตัวบ่งชีใ้นหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน โดยเป็นผูท้รงคุณวุฒิในสาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ อย่างน้อย 1 คน 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

1. อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบใน

ระหว่างภาค ปรับปรุงทันทีจากข้อมูลที่ได้รับ  เมื่อสิ้นภาคการศึกษา จัดท ารายงานผลการด าเนินการ

รายวิชาเสนอหัวหน้าสาขาวิชาผ่านอาจารย์รับผดิชอบหลักสูตร 

2. อาจารย์รับผดิชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินการตามตัวบ่งชีใ้นหมวดที่ 7 ข้อ 7    จาก

การประเมนิคุณภาพภายในสาขาวิชา 

3. อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการหลักสูตรประจ าปี โดยรวบรวมข้อมูล

การประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานรายวิชา รายงานผลการประเมินการสอน และสิ่งอ านวย

ความสะดวก  รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต รายงานผลการประเมินหลักสูตร รายงาน

ผลการประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ จัดท ารายงานผลการด าเนนิการหลักสูตร

ประจ าปี เสนอหัวหน้าสาขาวิชา  

4. ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินการหลักสูตร           

จากร่างรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร และความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็น 

วางแผนปรับปรุงการด าเนินการเพื่อใช้ในรอบการศึกษาต่อไป จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ

หลักสูตร เสนอต่อคณบดี           
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา  

ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553  

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
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ภาคผนวก ข 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง  หลักเกณฑ์และ

แนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน 

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554  
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ภาคผนวก ค 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง  

การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิต 

        ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ง 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555

และหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 
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ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทยีบโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

ล าดับท่ี รายการ 

เกณฑ์ สกอ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

แผน ก 

แบบ ก 1 

แผน ก 

แบบ ก 2 
แผน ข 

แผน ก 

แบบ ก 1 

แผน ก 

แบบ ก 2 
แผน ข 

แผน ก 

แบบ ก 1 

แผน ก 

แบบ ก 2 
แผน ข 

1. 

 

 

 

 

2. 

3. 

4. 

งานรายวชิา                     ไม่น้อยกว่า 

1.1  หมวดวิชาพื้นฐาน   

1.2  หมวดวิชาเฉพาะดา้น     ไม่นอ้ยกว่า                       

1.2.1  วิชาเอกบังคับ  

1.2.2  วิชาเอกเลือก           ไม่นอ้ยกว่า  

วทิยานิพนธ์                       ไม่น้อยกว่า  

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ไม่น้อยกว่า 

รายวชิาบังคับไม่นับหน่วยกิต * 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

36 

..... 

..... 

12 

..... 

..... 

..... 

..... 

12 

..... 

...... 

  30-33 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

3-6 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

24 

..... 

..... 

12 

12 

12 

..... 

3 

30 

..... 

..... 

12 

18 

..... 

6 

3 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

36 

..... 

3 

24 

8 

16 

7 

9 

12 

..... 

3 

30 

8 

22 

7 

15 

..... 

6 

3 

  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า 36 36 36 ..... 36(3) 36(3) 36(3) 36(3) 36(3) 
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 137716 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาด 

            กลางและขนาดย่อม        

            3(2-2-5) 

Entrepreneurship for Small and 

Medium Businesses 

           ความหมาย การเตรียมการจัดตัง้ธุรกิจ 

บทบาทของธุรกิจขนาดย่อม ปัจจัยท่ีมีผลต่อ 

ธุรกิจขนาดย่อม การตลาด การผลิต การเงิน 

และการบริหารบุคคล การวิเคราะห์โอกาสของ

การเป็น ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม การวเิคราะห์สภาวะการแข่งขัน การ

ก่อตั้งธุรกิจการร่วม ลงทุนรูปแบบต่าง ๆ กล

ยุทธ์การเข้า ธุรกิจ กฎหมายทรัพย์สินทาง

ปัญญา การจัดหาแหล่งเงินทุน       การ

วิเคราะห์แหล่งเงินทุน และการจัดท าแผนธุรกิจ 

การวิเคราะหโอกาสของธุรกิจ การวิเคราะห

สภาวะการ   แขงขัน การกอต้ังธุรกิจ                  

 Meaning, preparation of business, 

the role of small businesses management, 

factor  affecting small business management, 

marketing, production, finance and personnel 

administration, analysis of entrepreneurship of 

small and medium business opportunities, 

analysis of competition, the establishment of 

various forms of business investment and 

business strategy, intellectual property laws, 

funding sources, funding sources analysis, 

and business plan   

รายวชิาท่ีเลอืกเรียนเพิ่ม (วิชา

ของคณะวทิยาการจัดการและ

สารสนเทศ) 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับ 

            บัณฑิตศกึษา 3(3-0-6) 

Intensive English for Graduate 

Studies 

           ฝึก ทักษะการใช้ภาษาอั งกฤษเชิง

วชิาการในระดับกลาง และสูงเพื่อเป็นพืน้ฐานใน  

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับ 

            บัณฑิตศกึษา 3(3-0-6) 

Intensive English for Graduate 

Studies 

            ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประเภทของ

บทอ่าน การอ่านและการเขียนเชิงวิเคราะห์และ

เปลี่ยนแปลงค าอธิบายรายวชิา 

(วชิาของคณะศิลปศาสตร์) 
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การศึกษาระดับปริญญาโทโดยเน้นด้านการ

อา่น และการเขียนเชงิวชิาการ 

              Practice using academic English at 

intermediate and upper-intermediate level for 

graduate studies by focusing on academic 

reading and writing skills 

 

วิจารณ์ การเขียนระดับอนุ เฉท การเขียน

เรียงความ การแสดงความคิดเห็นอย่างมี

วิจารณญาณต่อบทอ่านโดยกาพูดและกาเจียน 

การใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์

เพื่อแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อท่ีตน

สนใจและในวิชาชีพของตน ระบบอ้างอิงและ

การเขียนอ้างองิ  

            Academic English, types of reading 

texts, analytical reading and writing, 

paragraph writing, essay writing, expressing 

critical opinion towards reading texts through 

speaking and writing, using technology and 

electronic data base, citation system, and 

writing citation 

204701 หัวขอ้พิเศษทางเทคโนโลยชีวีภาพ 

            เกษตร 3(2-3-6) 

           Special Topics or Selected Topics or    

             Current Topics in Agricultural  

           Biotechnology 

                การก าหนดประเด็นหัวข้อท่ีสนใจหรือท่ีเป็น

ปัจจุ บันหรือกรณีศึกษา  ในสาขาท่ี เกี่ ยวข้อง

เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร การค้นคว้า  การรวบรวม

ข้อมูล  การวิเคราะห์และสังเคราะห์  การน าเสนอ  การ

อภปิราย และการตอบข้อซักถาม  

            Selecting interesting or current topic 

or case study in Agriculture Biotechnology 

studying, collecting data, analyzing and 

synthesizing, presenting, discussing and 

answering question 

 ปิดรายวชิา 

204702 หัวขอ้พิเศษทางเทคโนโลยชีวีภาพ 

            อุตสาหกรรม 3(2-3-6) 

Special Topics or Selected Topics or 

Current Topics in Industrial 

Biotechnology 

                การก าหนดประเด็นหัวข้อท่ีสนใจหรือท่ีเป็น

ปัจจุ บันหรือกรณีศึกษา  ในสาขาท่ี เกี่ ยวข้อง

 ปิดรายวชิา 
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เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม การค้นคว้า  การ

รวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์และสังเคราะห์  การ

น าเสนอ  การอภปิราย และการตอบข้อซักถาม  

              Selecting interesting or current topic 

or case study in Industrial Biotechnology 

studying, collecting data, analyzing and 

synthesizing, presenting, discussing and 

answering question 

204703 หัวขอ้พิเศษทางเทคโนโลยชีวีภาพ 

            ทางการแพทย ์         3(2-3-6) 

Special Topics or Selected Topics or 

Current Topics in Medical 

Biotechnology 

                 การก าหนดประเด็นหัวข้อท่ีสนใจหรือท่ีเป็น

ปัจจุ บันหรือกรณีศึกษา  ในสาขาท่ี เกี่ ยวข้อง

เทคโนโลยีชีวภาพการแพทย์ การค้นคว้า  การรวบรวม

ข้อมูล  การวิเคราะห์และสังเคราะห์  การน าเสนอ  การ

อภปิราย และการตอบข้อซักถาม  

             Selecting interesting or current topic 

or case study in Medical Biotechnology 

studying, collecting data, analyzing and 

synthesizing, presenting, discussing and 

answering question 

 ปิดรายวชิา 

204711 ระเบียบวธีิวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 

            และเทคโนโลย ี 3(3-0-6) 

            Research Methodology in Science  

            and Technology 

            ความหมาย ลักษณะ และเป้าหมาย

การวิจัยทางวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี              

การเขียนโครงร่าง กระบวนการวิจัย การเก็บ

รวบรวมข้อมูล การรายงานการวิจัย และการ

ประเมิน  การน าผลวจิัยไปใช้ และจรรยาบรรณ

นักวจิัย 

            The definitions, scopes and goals of 

scientific research, research proposal 

preparation, research procedure, data 

204702 ระเบียบวธีิวิจัยทาง  

            วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 3(2-3-6) 

Research Methodology in Science 

and Technology 

           ความหมาย ลักษณะ และเป้าหมาย

การวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ  การเขียนโครง

ร่างงานวิจัย กระบวนการวิจัย การเก็บรวบรวม

ข้อมูล การเก็บตัวอย่าง จัดเก็บเอกสารอ้างอิง

โ ดย  Endnote การรายงานการวิ จั ย  ก าร

วเิคราะห์ขอ้มูลเชงิชวีสถิต ิการเขียนผลงานวิจัย

เพื่อการตีพิมพ์ จรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรม

การวจิัยในมนุษย ์

ปรับหนว่ยกิตและค าอธิบาย

รายวชิา 
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collections, research report and assessment 

application of research data and research 

ethics 

 

            The definitions, scopes and goals of 

biotechnology research, research proposal 

preparation, research procedure, data 

collections, data sampling, collection of 

references by Endnote, biostatistical analysis, 

research report, writing research paper for 

publication, research ethics, ethical conduct for 

research involving humans 

204712 เครื่องมือทางเทคโนโลยชีวีภาพ

 1(0-3-2)                                                               

            Instrumentation in Biotechnology 

            หลักการและการประยุกต์ใช้เคร่ืองมือ

ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ยูวี-วิสิเบิลสเปกโทร

โฟโตมิเตอร์ อะตอมมิกแอบซอบชันสเปกโทร

โฟโตมิเตอร์ โครมาโตรกราฟี อิเลคโตรโฟรีซีส  

เคร่ืองเรียลทามพีซีอาร์ เคร่ืองโฟไซโตมิเตอร์ 

เคร่ืองหาล าดับหาสารพันธุกรรมและล าดับ

กรดอะมิโน เคร่ืองวิเคราะห์ส าหรับงานโปรติ

โอม                                 

              Principles and application of 

instruments in biotechnology,  UV–Visible 

spectrophotometer,  atomic absorption 

spectrophotometer, chromatography, 

electrophoresis,         real time PCR machine, 

flow cytometer, DNA and protein sequencer, 

proteome analysis machine 

 

204701 เครื่องมือทางเทคโนโลยชีวีภาพ

 2(2-0-4) 

           Instrumentation in Biotechnology                    

           หลักการและการประยกุต์ใชเ้ครื่องมือ

ทางเทคโนโลยชีวีภาพ เคร่ืองเรียลทามพซีีอาร์ 

เครื่องดรอฟเลทดิจิตอลพีซีอาร์ เครื่องโฟลวไ์ซ

โตมเิตอร์ เครื่องหาล าดับหาสารพันธุกรรมและ

ล าดับกรดอะมิโน เคร่ืองวเิคราะห์ส าหรับงานโป

รตโิอม โครมาโตรกราฟ ีอิเลคโตรโฟรีซีส 

เครื่องอ่านปฏกิิริยาบนไมโครเพลท  ไมโคร

แอเรย ์ถังหมัก อุปกรณแ์ละการควบคุมถังหมัก 

กระบวนการหลังการผลิต  

            Principles and application of 

instruments in biotechnology,  real time PCR, 

droplet digital PCR, flow cytometer, DNA and 

protein sequencer, proteome analysis 

machine, chromatography, electrophoresis, 

microplate reader, microarray, fermenter, 

instrument and control of fermenter, 

downstream process   

ปรับหนว่ยกิตและค าอธิบาย

รายวชิา 

 204703 ความปลอดภัยและความมั่นคงทาง  

            ชวีภาพ 2(2-0-4) 

Biosafety and biosecurity 
           หลักการและความหมายของความ

ปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพ ความ

เสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง ความมั่นคง

ทางกายภาพ การบริหารจัดการบุคลากร การ

ควบคุมและจัดการสารชีวภาพ การบริหารแผน

เปิดรายวชิาใหม่ 
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ความมั่นคง การรักษาความมั่นคงของข้อมูล 

การขนส่งเคลื่อนย้ายสารชีวภาพ กฎระเบียบ

เพื่อควบคุมสารชีวภาพ พระราชบัญญัติเชื้อโรค

และพิษจากสัตว ์

Principles and meanings of  

biosafety and biosecurity, risk and risk 

assessment, physical security, security 

management of personal and visitors, material 

control and accountability, program 

management, information security, transport 

of biological agents, regulations to control 

biological agents, act of pathogen and animal 

toxin 

 204704 ระบบประกันคุณภาพผลิตผลทาง 

            การเกษตร 3(3-0-6) 

Quality Assurance System for 

Agricultural Products 

มาตรฐานการผลิตและการ 

รับประกันคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร 

การควบคุมคุณภาพเพื่อผลิตอาหารปลอดภัย 

(Biosafety) การจัดการระบบประกันคุณภาพ 

ก า รต ร ว จ รั บ รอ งม าต ร ฐ า น  GAP (Good 

Agricultural Practice) และ GHP (Good Handling 

Practice) ภายใต้ระบบ QA (Quality Assurance) 

TPM (Total Production Management) TQM 

(Total Quality Management) แ ล ะ  EIS 

(Environmental Impact Stagement) ใ ห้

สอดคล้องกับหลักเกณฑท์างสากล  

 Production standard and quality 

control of agricultural products, quality control 

for biosafety foods, quality management 

systems for GAP (Good Agricultural Practice) 

and GHP (Good Handling Practice) under QA 

(Quality Assurance) TPM (Total Production 

Management) TQM (Total Quality 

เปิดรายวชิาใหม่ 
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Management) and  EIS (Environmental Impact 

Statement) related to international system 

204713 เทคโนโลยชีวีภาพประยุกต์ 

 3(2-3-6) 

            Applied Biotechnology 

            หลั ก ก า รและ เทคนิ ค ขั้ น สู ง ข อ ง

เทคโนโลยีชีวภาพ ศักยภาพของเทคนิคใหม่ ๆ 

ทางด้านเทคโนโลยชีีวภาพท่ีจะมสี่วนช่วยในการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมได้ดี

ยิ่งขึ้น วิศวกรรมชีวเคมีและเทคโนโลยีการหมัก 

เ ท ค โ น โ ล ยี ชี ว ภ า พ ท า ง อ า ห า ร  พั น ธุ

วศิวกรรมศาสตร์ จุลชวีวทิยาอุตสาหกรรม และ

เทคโนโลยชีวีภาพพชืและสัตว ์

              Principle and advanced technique in 

biotechnology, new potential technology in  

biotechnology which can increase industry 

efficiency, biochemical engineering, 

fermentation technology, food biotechnology, 

genetic engineering, industrial microbiology 

and plant and animal biotechnology 

 ปิดรายวชิา 

204721 เทคโนโลยชีวีภาพพชืประยุกต ์ 

 3(2-3-6)                                                   

            Applied Plant Biotechnology                       

            การน าเทคนิคสมัยใหมท่าง

เทคโนโลยชีวีภาพ การเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อพืช                  

การรวมโปรโตพลาส  เครื่องหมายดเีอ็นเอ และ

พันธุวศิวกรรม มาใชใ้นการปรับปรุงพันธ์ุพืช          

การผลิตพืชท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจ และ

ผลิตภัณฑจ์ากพชืท่ีมีคุณค่าทางเภสัชวทิยา 

และอุตสาหกรรม 

           Application of biotechnology, plant 

tissue culture, protoplast fusion, DNA marker 

and genetic engineering for economic crop 

improvement and production including plant 

products which are valuable in pharmacology 

and industries 

 ปิดรายวชิา 
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204722 เทคโนโลยชีวีภาพสัตว์ประยุกต์

 3(2-3-6) 

            Applied Animal Biotechnology 

           ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ค ว า ม รู้ ท า ง

เทคโนโลยชีวีภาพขั้นสูงเกี่ยวกับการย้ายฝากตัว

อ่อน การผสมเทียม การโคลน การตรวจ

วินิจฉัยโรค การผลิตวัคซีนเพื่อต้านทานและ

การป้องกันโรค และการประยุกต์ใช้เพื่อผลิต

และปรับปรุงพันธ์ุสัตว ์

         Applications of advanced 

biotechnological knowledge, embryo transfer, 

artificial insemination, gene cloning, disease 

diagnosis, vaccine production for disease 

resistance and protection, and application for 

production and animal breeding 

 ปิดรายวชิา 

204723 การย่อยสลายทางชวีภาพและการ   

           ก าจัดของเสียทางชวีภาพ 3(2-3-6) 

           Biodegradation and Bioremediation 

           หลักการย่อยสลายวัสดุชีวภาพและ

สารสังเคราะห์ท่ีปนเป้ือนอยู่ในสิ่งแวดล้อม ท่ีมี

ผล  มาจากกระบวนการทางอุตสาหกรรม 

บ้านเรือน และการเกษตร ด้วยเทคนิคต่างๆ 

ของกระบวนการบ าบัดชีวภาพ ชวีเคมี เพื่อฟ้ืนฟู

สภาพแวดล้อมท่ีปนเป้ือน การติดตาม  และ

ประเมินประสิทธิภาพของการย่อยสลาย การ

ควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม ระบบบ าบัดน้ าเสีย 

และการจัดการขยะ  

            Principle for the degradation of 

biological and chemical compounds which 

contaminated in the environment that resulting 

from industrial household and agricultural 

process using various techniques of biological 

and biochemical remediation, in order to 

retrieve contaminated environment, follow and 

evaluate efficiency of degradation control, 

204711 เทคโนโลยชีวีภาพสิ่งแวดลอ้ม             

           3(2-3-6) 

           Environmental Biotechnology          
           หลั ก ก า ร ขอ ง เทค โ น โลยี ชี วภาพ

สิ่งแวดลอ้ม  การยอ่ยสลายวัสดุชีวภาพและสาร

สังเคราะห์ท่ีปนเป้ือนอยู่ในสิ่งแวดล้อมท่ีมาจาก

กระบวนการทางอุตสาหกรรม บ้านเรือน และ

การเกษตร เทคนิคต่าง ๆ ของกระบวนการ

บ าบัดชีวภาพ ชวีเคมี เพื่อฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมท่ี

ปนเป้ือน การตดิตาม และประเมินประสิทธิภาพ

ของการย่อยสลาย การบ าบัดสารมลพิษโดยใช้

พชื การบ าบัดสารมลพษิทางชวีภาพโดยใช ้สัตว์ 

จุลินทรีย์ เชื้อรา และสาหร่าย การควบคุม

มลพิษสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมทาง

น้ า อากาศ และทางดิน ระบบบ าบัดน้ าเสีย และ

การจัดการขยะ  

             Principle of environmental 

biotechnology, degradation of biological and 

chemical compounds contaminated in the 

environment from industrial household and 

agricultural process, various techniques of 

ปรับชื่อวิชาและค าอธิบาย

รายวชิา 
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control of environmental pollution, waste water 

treatment, and solid waste management 

biological and biochemical remediation to 

retrieve contaminated environment, follow and 

evaluate efficiency of degradation control, 

phytoremediation, bioremediation using animal 

bacteria fungi and algae, control of 

environmental pollution, management of 

environment in water air and soil, waste water 

treatment and solid waste management 

204724 ก า ร ค ว บ คุ ม โ ร ค พื ช ด้ ว ย ชี ว วิ ธี

 3(2-3-6) 

           Biological Control of Plant  

           Pathogen 

           ความหมาย ความเป็นมา การพัฒนา 

และปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมพืช การ

ผลิตปฏิชีวนะสารโดยจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ และ

กลไกการออกฤทธ์ิ  เทคโนโลยีการปรับปรุง

สายพันธ์ุจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ รูปแบบของชีวภัณฑ์ 

จากแบคทีเรียและเชื้อรา การประยุกต์ใช้เชื้อ

ปฏปัิกษใ์นระบบเกษตรอนิทรีย์ 

          Definitions, history development and 

factors related to biological control of plant 

pathogens, production of antibiotic substances 

by antagonistic microorganisms and their 

mode of actions, manipulation technology of 

antagonistic microorganisms, formulation of 

biocontrol from bacteria and fungi, and 

application of antagonistic microorganisms in 

organic agricultural system 

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

  3(2-3-6) 

             Biological Control  

            หลักการของการควบคุมทางชีวภาพ 

กลไกในการควบคุมทางชีวภาพของจุลินทรีย์  

การประยุกต์ใช้เชื้อปฏิปักษ์ในการควบคุมทาง

ชีวภาพ การบ่งบอกสายพันธ์ุจุลินทรีย์และการ

ปรับปรุงพันธ์ุจุลินทรีย์ท่ีใช้ควบคุมทางชีวภาพ 

การผลิตสารชีวภัณฑ์ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ

การควบคุมทางชวีภาพ  

Principle of biological control,  

mechanism of microorganism in biological 

control, application of antagonistic for biological 

control, identification and genetic breeding in 

microorganism for biological control, production 

of bio-molecule. research of biological control 

 

ปรับชื่อวิชาและ ค าอธิบาย

รายวชิา 

 204713 การใช้ประโยชนจ์ากการเพาะเลี้ยง 

            เนื้อเยื่อพืช  3(2-3-6) 

            เทคนิคของการ เพาะ เลี้ ย ง เซลล์

เนื้อเยื่อ และอวัยวะของพืช รูปแบบของการ

เจริญและพัฒนาของเนื้อเยื่อไปเป็นแคลลัส 

เอ็มบริโอ และอวัยวะ การสร้างดีเอ็นเอสาย

ผสม และการใช้เคร่ืองหมายดีเอ็นเอ เพื่อการ

ปรับปรุงพันธ์ุพืช การประยุกต์ใช้เทคนิคการ

เปิดรายวชิาใหม ่
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เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการขยายพันธ์ุ การ

เก็บรักษาพันธ์ุ การปรับปรุงพันธ์ุพืช และการ

ผลิตสารทุติยภูมิ    การน าเซลล์ท่ีได้จากการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชมาใช้ประโยชน์ทางด้าน

เกษตร อุตสาหกรรม และการแพทย์ 

            Techniques in plant tissue and organ 

cultures, growth and developmental patterns 

of tissue through callus, embryogenesis and 

organogenesis, recombinant DNA construction 

and use DNA marker  for  crop improvement, 

application of plant tissue culture techniques 

for propagation, germplasm preservation, 

improvement of field crops and production of 

secondary metabolite,  applications and recent 

research findings of modern biotechnology, 

utilization of cell from plant tissue culture in 

agriculture, industry and medical 

204731 กระบวนการหมักทางอุตสาหกรรม  

           3(2-3-6)  

           Industrial Fermentation Process 

           ความก้าวหน้าของกระบวนการหมัก

ทางอุตสาหกรรม จลนศาสตร์การหมักกับการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการหมักแบบ

ใหม่ๆ เทคนิคกระบวนการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ 

เซลล์พืช และเซลล์สัตว์ โดยการติดตามระบบ

แบบออนไลน์ในกระบวนการชีวภาพ 

              Advance in industrial fermentation 

process, kinetics and mathematical models for 

fermentation process improvement, cultivation 

processes of microorganisms, plant and animal 

cells, online monitoring and control systems in 

bioprocess 

204714 กระบวนการหมักทางอุตสาหกรรม  

           3(2-3-6)  

           Industrial Fermentation Process 

           ชนิดของการหมัก จลศาสตร์การหมัก 

การะบวนการเพาะเลีย้งจุลินทรีย์ เซลล์พชื และ

เซลล์สัตว์ กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

อาหารและเคร่ืองดื่ม เอนไซม์ สารเมตาบอไลท์

ปฐมภูมิ และทุติยภูมิ เอทานอล และไบโอดีเซล 

การติดตามระบบแบบออนไลน์ในกระบวนการ

ชีวภาพ การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการ

หมักแบบใหม่ๆ ระบบการตรึงเซลล์ การผลิต

พลังงานชีวภาพยุคใหม่ด้วยกระบวนการ 

consolidated bioprocessing 

             Type of fermentation, kinetics of 

fermentation, cultivation processes of 

microorganisms, plant and animal cells, 

production process of various products, 

enzyme foods and beverage, primary and 

secondary metabolite, ethanol and biofuel, 

ปรับค าอธิบายรายวชิา 
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online monitoring and control systems in 

bioprocess, advance in fermentation 

technology, immobilized cell system, recent 

advance biofuel production by consolidated 

bioprocessing 

204733 วศิวกรรมกระบวนการทางชวีภาพ 

 3(2-3-6) 

           Bioprocess Engineering 

            ปริมาณสัมพันธ์ในระดับวิถีการสร้าง 

และสลายท่ีส าคัญ และระดับเซลล์ พลังงาน 

และอุณหพลศาสตร์ของเซลล์ จลนพลศาสตร์

ของจุลินทรีย์ และเอนไซม์ สมดุลสาร และ

พลังงาน การไหลของของเหลว การกวนผสม 

และการถ่ายโอนมวลในถังปฏิกรณ์ชีวภาพ การ

ถ่ายโอนความร้อน และการท าปลอดเชื้อ การ

ออกแบบ การวิ เคราะห์  และควบคุมการ

ด าเนนิการของถังปฏิกรณ์ชีวภาพ 

            Stoichiometry of major metabolic 

pathways and overall cellular stoichiometry, 

cellular energetics and thermodynamics, 

microbial and enzyme kinetics,  material and 

energy balance,  fluid flow, mixing and mass 

transfer in bioreactors,  heat transfer and 

sterilization,  design, analysis and control of 

bioreactor operations 

 ปิดรายวชิา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204734 การออกแบบกระบวนการ    

            เทคโนโลยชีวีภาพ 3(2-3-6) 

Process Design in Biotechnology 

            ก ารออกแบบกระบวนการผลิต

สารชีวภาพ สมดุลมวลสาร และสมดุลพลังงาน

ขนาดของโรงงานผลิต การออกแบบเคร่ืองมือ 

และกลไก รายละเอียดการสร้างอุปกรณ์ และ

ระบบการควบคุม ระบบความปลอดภัย และ

เศรษฐศาสตร์การผลิต 

             Design for the production process 

biological agent, mass balance, energy 

 ปิดรายวชิา 
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balance, size of the production plant, design of 

equipment and mechanism, detail of the 

instrument, control system, safety system and 

production economy 

 204716 กระบวนการทางชวีภาพด้าน 

            พลังงาน ทดแทน  

 3(2-3-6) 

            Bioprocess in Biorefinery 

            กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ

ด้านพลังงานทดแทน เทคโนโลยีการเปลี่ยนแป้ง

และน้ าตาลเป็นพลังงานทดแทน พืชพลังงาน 

พชืน้ ามัน การผลิตพลังงานชีวภาพจากสาหร่าย            

ไบโอแก๊ส การผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวล

พืชโดยการใช้เอนไซม์ กรดด่างและวิธีทาง

กายภาพ  

            Bioprocess technology in biorefinery, 

the outlook of sugar and starch crops in  

biorefinery, energy crop, oil crops, microalgae 

as feedstock for biofuel, biogas technology, 

production of biofuel from biomass by using 

enzyme, acid base and physical method  

 

 

เปิดรายวชิาใหม่ 

204741 หลักการและการประยุกตใ์ช ้

           เทคโนโลยชีวีภาพทาง 

           การแพทย ์3(2-3-6) 

           Principles and applications in    

           Medical Biotechnology 

           ประวัติ  ความเ ป็นมา การพัฒนา 

ความรู้พื้นฐานของการเพาะเลี้ยงเซลล์ การท า

โคลนนิ่ง และหลักการการใช้ยีนรักษาโรคใน

ร ะ ดั บ ยี น  แ ล ะ เ ซ ล ล์  แ ล ะ ก า ร น า

เทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ 

และสาธารณสุข โดยครอบคลุมท้ังการตรวจ

วินิจฉัย การป้องกัน และการรักษาโรคต่างๆ

ของมนุษย์ รวมถึงเทคโนโลยกีารเจริญพันธ์ุของ

204731 หลักการและการประยกุต์ใช ้

           เทคโนโลยชีวีภาพทาง 

           การแพทย ์3(2-3-6) 

           Principles and applications in     

            Medical Biotechnology 

            ประวัติ  ความเป็นมา การพัฒนา 

ความรู้พื้นฐานของการเพาะเลี้ยงเซลล์ การท า

โคลนนิ่ง และหลักการการใช้ยีนรักษาโรคใน

ร ะ ดั บ ยี น  แ ล ะ เ ซ ล ล์  แ ล ะ ก า ร น า

เทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ 

และสาธารณสุข การตรวจวินิจฉัย การป้องกัน 

และการรักษาโรคต่าง ๆ ของมนุษย์ เทคโนโลยี

ก า ร เจ ริญพั น ธ์ุ ข องมนุ ษย์  นิ ติ เ ว ช วิ ทย า 

ปรับค าอธิบายรายวชิา 
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มนุษย์ นิติเวชวิทยา การผลิตยาและสารชีว

ภัณฑ์ การผลิตชุดตรวจวินิจฉัยโรคท่ีรวดเร็ว

และแม่นย า ความก้าวหน้าใหม่ๆ ทางด้าน

เทคโนโลยีชวีภาพทางการแพทย์ กฎหมาย และ

จรยิธรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

          History, development, basic 

knowledge in medical biotechnology and 

medical biomolecule, basic knowledge of 

tissue culture, cloning and principle of gene 

therapy in gene and cellular level,  application 

of biotechnology in medical and public health 

including diagnostic, protection and therapy of 

human diseases, reproductive technology, 

forensic science, production of drugs and bio-

materials, production of rapidly and accurately 

diagnostic test kits, current topics in medical 

biotechnology, law and ethic 

ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทาง

การแพทย ์กฎหมาย และจริยธรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

             History, development, basic 

knowledge in medical biotechnology and 

medical biomolecule, basic knowledge of 

tissue culture, cloning and principle of gene 

therapy in gene and cellular level,  application 

of biotechnology in medical and public health, 

diagnostic, protection and therapy of human 

diseases, reproductive technology, forensic 

science, current topics in medical 

biotechnology, law and ethic 

 

204742 โภชนาการทางการแพทย์              

            3(2-3-6)                               

            Medical Nutrition 

            ความส าคัญของอาหารต่อการด ารงอยู่

ของมนุษย์  ความต้องการสารอาหารของร่าง      

กายในภาวะปกติและภาวะผิดปกติ  อันตรกิริยา

ระหว่างสารอาหาร กระบวนการเมแทบอลิซึมของ

สารอาหาร การก าหนดอาหาร และโภชนบ าบัด 

         The importance of diet to human life, the 

body nutrition needs under normal and abnormal 

conditions, the interaction between nutrients, 

metabolism of nutrients, dietetics, and nutrition 

therapy 

204728 โภชนาการทางการแพทย์              

            3(2-3-6)                               

            Medical Nutrition 

            ความส าคัญของโภชนาการตอ่สุขภาพ 

ความต้องการสารอาหารของร่างกายในภาวะ

ปกติและขณะเกิดพยาธิสภาพ  อันตรกิ ริยา

ระหว่างสารอาหาร กระบวนการเมแทบอลิซึม

ของสารอาหาร โภชนาการในแต่ละช่วงอายุ 

โภชนพันธุศาสตร์ โภชนพิษวิทยา การก าหนด

อาหาร โภชนะบ าบัด อาหารเสริมสุขภาพ

สถานการณ์ด้านอาหารและโภชนาการในอดีต 

ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต  

               The importance of nutrition to 

health, the body nutrition needs under normal 

and  

abnormal conditions, the interaction between 

nutrients, metabolism of nutrients,  nutrition in 

each span of age, nutrition genetic, nutrition 

toxicology, dietetics, therapeutic nutrition, 

ปรับค าอธิบายรายวชิา 
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functional food, situation of food and nutrition 

in the past, the present and trends in the 

future 

204743   จุลชวีวทิยาการแพทยป์ระยุกต์ 

             3(2-3-6) 

 Applied Medical Microbiology 

 จุลินทรีย์ท่ีมีความส าคัญทาง 

การแพทย์ในด้านสัณฐานวิทยา การเพาะเลี้ยง 

สรีรวิทยา กลไกการก่อโรค ระบาดวิทยา ภาวะ

ภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อ รวมท้ังการตรวจ

วนิจิฉัยทางห้องปฏบัิตกิาร 

              Microorganisms of medical 

importance with emphasis on morphology, 

cultivation, physiology, pathogenesis, 

epidemiology, immunity to microbial infection 

and laboratory diagnosis 

204726   จุลชวีวทิยาการแพทย ์

             3(2-3-6) 

 Medical Microbiology 

 จุลินทรีย์ที่มคีวามส าคัญทาง 

การแพทย์ในด้านสัณฐานวิทยา การ

เพาะเลี้ยง สรีรวิทยา กลไกการก่อโรค 

ระบาดวิทยา ภาวะภูมิคุ้มกันต่อการติด

เ ชื้ อ  ร วมทั้ ง ก า รตร วจวิ นิ จ ฉั ยทาง

หอ้งปฏิบัติการ 

           Microorganisms of medical 

importance with emphasis on 

morphology, cultivation, physiology, 

pathogenesis, epidemiology, immunity to 

microbial infection and laboratory 

diagnosis 

เปลี่ยนช่ือรายวชิา 

204744 ชวีเคมีทางการแพทยป์ระยุกต์   

            3(2-3-6) 

            Applied Medical Biochemistry 

            เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล 

ความสัมพันธ์เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล       

โรคท่ีเกิดจากเมแทบอลิซึม ความสัมพันธ์

ร ะ ห ว่ า ง ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง ชี ว เ ค มี กั บ

เทคโนโลยีชีวภาพ          การประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีชีวภาพในการป้องกัน และรักษา

ภาวะผิดปกติอันเนื่องมาจากกระบวนการทาง

ชวีเคม ี

            Metabolism of biomolecules, 

interrelationship of biomolecules metabolism, 

diseases caused by metabolism, relationships 

between biochemical processes and 

biotechnology, application of biotechnology in 

204727 ชวีเคมีทางการแพทย์  

            3(2-3-6) 

            Medical Biochemistry 

          เมแทบอลิซึ มของสารชี ว โม เลกุ ล 

ความสัมพันธ์เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล       

โรคท่ีเกิดจากเมแทบอลิซึม ความสัมพันธ์

ร ะ ห ว่ า ง ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง ชี ว เ ค มี กั บ

เทคโนโลยีชีวภาพ          การประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีชีวภาพในการป้องกัน และรักษา

ภาวะผิดปกติอันเนื่องมาจากกระบวนการทาง

ชวีเคม ี

               Metabolism of biomolecules, 

interrelationship of biomolecules metabolism, 

diseases caused by metabolism, relationships 

between biochemical processes and 

biotechnology, application of biotechnology in 

เปลี่ยนช่ือรายวชิา 
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prevention and therapy of disorders caused by 

biochemical processes 

prevention and therapy of disorders caused by 

biochemical processes 

204745 เทคโนโลยชีวีภาพทางด้าน 

            ผลิตภัณฑธ์รรมชาติ 3(2-3-6)  

Biotechnology in Natural Products 

             ค ว า ม รู้ พื้ น ฐ า น ข อ งผลิ ต ภัณฑ์

ธรรมชาติ แหล่งท่ีมา คุณสมบัติทางเคมี หน้าท่ี

ทางชวีภาพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ ์ตลอดจน

การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในทาง

การแพทย์  เภสัชศาสตร์ การเกษตร และ

อุตสาหกรรม 

            Basic knowledge of natural products, 

natural sources, chemical properties, biological 

functions and product development for 

application in medical and pharmaceutical 

sciences as well as agriculture and industry 

 

204722 เทคโนโลยชีวีภาพทางด้าน 

            ผลิตภัณฑธ์รรมชาติ 3(2-3-6)  

Biotechnology in Natural Products 

             ค ว า ม รู้ พื้ น ฐ า น ข อ งผลิ ต ภัณฑ์

ธรรมชาติ แหล่งท่ีมา คุณสมบัติทางเคมี หน้าท่ี

ทางชวีภาพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ ์การผลิต

ยาและสารชีวภัณฑ์ การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์

ธรรมชาติในทางการแพทย์  เภสัชศาสตร์ 

การเกษตร และอุตสาหกรรม 

              Basic knowledge of natural 

products, natural sources, chemical properties, 

biological functions and product development, 

production of drug and bio-materials, 

application of natural products in medical and 

pharmaceutical sciences, agriculture and 

industry 

ปรับค าอธิบายรายวชิา 

 204724 ภูมิคุม้กันระดับเซลล์และ 

            โมเลกลุ   3(2-3-6) 

Cellular and Molecular and 

Immunology  

            ระบบภูมิคุม้กันระดับเซลล์และ

โมเลกุล ทฤษฏพีื้นฐานและความรู้ทันสมัยดา้น

เคมีของภูมิคุม้กัน พันธุศาสตร์ของภูมิคุม้กัน 

การเตรียมวัคซีน การวนิจิฉัยทาง

ห้องปฏบัิตกิาร  การใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการ

วเิคราะห์หาปริมาณโปรตนี ไกลโคโปรตนี 

ฮอร์โมนและอื่น ๆ ด้วยวธีิท่ีมีความไวสูงและ

ความจ าเพาะสูง การประยุกตใ์ชช้วีวทิยา

ภูมิคุม้กันในงานเทคโนโลยชีวีภาพ 

           Cellular immunology system, basic 

technique and current chemistry knowledge 

of immunology, genetic of immunology, 

preparation of vaccine, diagnostic in 

laboratory, use of various techniques to 

เปิดรายวชิาใหม่     
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analyze amount of protein glycoprotein and 

hormone with high sensitivity and specificity, 

application of immunology in biotechnology 

 204725 ชวีวทิยาของเซลล์ตน้ก าเนิด         

 3(2-3-6) 

           Stem Cell Biology 

 ชนิดและคุณสมบัตขิองเซลล์ตน้ก าเนิด 

กลไกการควบคุมคุณสมบัติของเซลล์ต้นก าเนิด

ในระดับยีนและอีพิยีน สภาพแวดล้อมจุลภาค

ของเซลล์ต้นก าเนิด การเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์

ร่างกายชนดิตา่ง ๆ งานวจิัยและค้นคว้าทางด้าน

เซลล์วิทยาและอณูชีววิทยาของเซลล์ต้นก าเนดิ 

เทคนิคล่าสุดท่ีใช้ในการศึกษาเซลล์ต้นก าเนิด 

เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์เพื่อเพิ่มจ านวนและ

เปลี่ยนแปลงเซลล์ต้นก าเนิด การประยุกต์ใช้

เซลล์ตน้ก าเนิดเพื่องานวิจัยและเวชศาสตร์ฟื้นฟู

สภาวะเสื่อม 

Definition, types and properties of  

stem cells, genetic and epigenetic mechanisms  

which regulate stem cell property, state of 

pluripotency, stem cell niche, cell 

differentiation into specific lineage, research in 

cellular and molecular biology of stem cells, 

current techniques in stem cell studies, cell 

culture techniques for expansion and 

differentiation applications of stem cells for 

research and regenerative medicine 

เปิดรายวชิาใหม่     

204751 จุลชวีวทิยาประยุกต ์3(2-3-6) 

           Applied Microbiology 

           หลั ก ก า ร  และกระบวนกา รทาง

เทคโนโลยีชีวภาพท่ีเกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ใน

อุตสาหกรรม  การพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก

จุลินทรีย์ โดยใช้ เทคโนโลยีชีวภาพในทาง

อุ ตสาหกรรม  วิ ธี ก า รแยกจุ ลิ นท รีย์ จาก

ธรรมชาติ เ พื่ อ น า ไ ป ใ ช้ ใ นอุ ตส าหกรรม 

กระบวนการต่างๆ  ในการผลิตผลิตภัณฑ์ปฐม

 ปิดรายวชิา 
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ภูมิ และทุติยภูมิ ท่ีผลิตได้จากจุลินทรีย์กลุ่ม

ตา่งๆ ด้าน แบคทเีรีย ยีสต์ รา สาหร่าย  

            Significance of biotechnology for 

microorganisms in industrial processes, 

improvement of industrial production from 

microorganisms using biotechnology,  

screening microorganisms being usefulness in 

industries, fermentation of primary metabolite 

and secondary metabolite production from 

bacteria, yeasts, fungi, algae 

204752 ชวีสารสนเทศ  3(2-3-6) 

           Bioinformatics 

           การประยุกต์ใช้โมเดลในการวิเคราะห์

ข้อมูลทางชวีสารสนเทศ การหาข้อมูลท่ัวไปทาง

อินเทอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูลจากวารสารโดย

ใช้พับเมด เอนซีบีไอ ยีนแบ๊ง ข้อมูลดีเอ็นเอ 

โปรตีน และการส่งข้อมูลเข้าสู่ธนาคารยีน การ

วิเคราะห์ล าดับดีเอ็นเอ โออาร์เอฟ แผนท่ี

เอนไซม์ตัดจ าเพาะ และการแปลรหัส วิธีการ

ท านายโครงสร้างของยีน และโปรตีนโดยใช้

ล าดับดีเอ็นเอ โปรโมเตอร์ เทอร์มิเนเตอร์ 

จุดเร่ิมตน้ของการถอดรหัส และโพลเีอเทล การ

เปรียบเทียบความคล้ายคลึงและแตกต่างของ

ยีน  การท านายวิวัฒนาการของยีน  การ

ออกแบบไพรเมอร์ และตัวติดตาม และการ

วเิคราะห์โปรตนี 

            Application of modeling for 

bioinformatics analysis, general search 

instruments, Internet resources, papers search 

from Pubmed, NCBI, GenBank, DNA 

databases, protein databases and data 

submission, sequence analysis, ORF, 

restriction map and translation, predictive 

methods for gene and protein structures using 

DNA sequence, promotor, terminator, 

transcription start site and polyA tail, 

204732 ชวีสารสนเทศ  3(2-3-6) 

           Bioinformatics 

           การประยุกต์ใช้โมเดลในการวิเคราะห์

ข้อมูลทางชีวสารสนเทศ การสืบค้นวรรณกรรม 

การใช้งานฐานข้อมูลทางด้านชีววิทยา การส่ง

ข้อมูลเข้าสู่ธนาคารยีน เคร่ืองมือทางด้านชีวสา

รสนเทศ การวิเคราะห์เชิงบูรณาการของข้อมูล

ระดับ โอมิกส์  ชี ว วิทยาระบบ  นวัตกรรม

เลียนแบบธรรมชาติ 

            Application of modeling for 

bioinformatics analysis, literature search, use 

of biological databases, submitting data, 

bioinformatics tools, integrative analysis of 

omics data, systems biology, biomimicry 

 

ปรับค าอธิบายรายวชิา 
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comparison between the similarities and 

differences of genes, phylogenic prediction, 

primer and probe design and protein analysis 

 204729 วศิวกรรมชีวภาพ 3(2-3-6)  

            Biological Engineering  

หลักการของวิศวกรรมชีวภาพ การ 

ประยุกต์หลักการพื้นฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์

กับการวิเคราะห์ระบบทางชีววิทยา วิศวกรรม

เนื้อเยื่อ วัสดุชีวภาพ กลศาสตร์ชีวภาพ ชวีระบบ 

ชีววิทยาสังเคราะห์  การออกแบบซอฟแวร์หรือ

อุปกรณ์ชี วการแพทย์  การสร้างอุปกรณ์

ตรวจวัดทางชีววิทยา  การสร้างภาพทางชีว

การแพทย์ การประยุกต์ใช้วิศวกรรมชีวภาพใน

งานดา้นต่างๆ 

Principle of biological engineering,  

application of engineering principles to the  

analysis of biological systems,  tissue 

engineering, biomaterials, biomechanics, 

systems biology, synthetic biology, design of 

soft wear or biomedical instrument, biosensor, 

medical imaging, application of biological 

engineering in various field 

เปิดรายวชิาใหม ่

204753 ชวีวทิยาโมเลกุลและเทคโนโลยดีี 

            เอ็นเอ 3(2-3-6) 

Molecular Biology and DNA 

Technology 

            หลักการเพิ่มจ านวนยีน  และการ

ดัดแปลงพันธุกรรมโดยวิธีทางพันธุวิศวกรรม 

และ   การแสดงออกของยีน เทคนิควิเคราะห์

ด้านดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ และโปรตนี การท าแบบ

แผนลายพิมพ์   RFLPs, RAPDs, SSRs, AFLPs 

การจัดท าล าดับสารพันธุกรรม ความรู้ด้าน

สารสนเทศชีวภาพ เช่น      การค้นหา โดย

การบลาสท์ การวิเคราะห์แบบแผนลายพิมพ์

สารพันธุกรรม การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิง

กลุ่ม การวเิคราะห์ความสัมพันธ์ในเชงิของไฟโล

204731 ชวีวทิยาโมเลกุลและพันธุวศิวกรรม 

 3(2-3-6) 

            Molecular Biology and Genetic  

            Engineering  

            หลักเกณฑ์ของชีววิทยาโมเลกุลและ

พันธุวิศวกรรม การดัดแปลงพันธุกรรม พันธุ

วิศวกรรม  การแสดงออกของยีน เทคนิค

วิเคราะห์สารชีวโมเลกุล แบบแผนลายพิมพ์ดี

เอ็นเอ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงกลุ่ม 

วิศวกรรมเมตาโบลิค วิศวกรรมกระบวนการ

ทางชีวภาพ เทคโนโลยีระดับโอมิกส์ ชีววิทยา

สังเคราะห์ การน ามาใช้ในทางเทคโนโลยชีวีภาพ  

             Principle of molecular biology and 

genetic engineering, molecular genetics, gene 

ปรับชื่อรายวิชาและค าอธิบาย

รายวชิา 
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จี เ น ติ ค  ตั ว อ ย่ า ง ก า ร น า ม า ใ ช้ ใ น ท า ง

เกษตรศาสตร์ 

             Principle of gene manipulation and 

genetic modification by genetic engineering 

method and gene expression, analytical 

techniques of DNA, RNA, and protein analysis, 

DNA fingerprints, RFLPs, RAPDs, SSRs, AFLPs, 

DNA sequencing, bioinformatics such as blast 

search, gene mapping analyses, cluster 

analysis, phylogenetic analyses, examples of 

applications in agriculture 

manipulation, genetic engineering, gene 

expression, analytical techniques of 

biomolecules, DNA fingerprints, cluster 

analysis, metabolic engineering, bioprocess 

engineering, omics technologies, synthetic 

biology, applications in biotechnology 

 

204754 การควบคุมและการท างานของยนี

 3(3-0-6) 

           Gene Regulation and Function 

           กลไกการควบคุมท่ีส าคัญในระดับการ

ถอดรหัส หลังการถอดรหัส การแปลรหัส และ

หลังการแปลรหัสในโปรคารโีอต และยูคารโีอต 

พื้นฐานระดับโมเลกุลของอีพีเจเนติกส์ ดีเอ็นเอ

เมททิลเลช่ัน การเปลี่ยนแปลงของฮีสโทน การ

ตอบสนองในระดับโมเลกุล และเครอืขา่ยการ

ควบคุมของส่ิงมีชีวิตตา่ง ๆ แบคทเีรีย ยสีต ์ รา 

พชื และสัตว ์ตอ่การเปลี่ยนแปลงของพันธุกรรม 

และสิ่งแวดลอ้ม 

             Key regulatory mechanisms in 

transcriptional, post-transcriptional, 

translational, and post-translational levels in 

prokaryotic and eukaryotic cells, molecular 

basis of epigenetics; DNA methylation, histone 

modification, molecular response and 

regulatory networks of organisms; bacteria, 

yeasts, fungi, plants and animals to genetic 

and environmental changes   

 ปิดรายวชิา 

204756 เทคโนโลยเีอนไซม ์ 

 3(2-3-6) 

            Enzyme Technology 

204717 การประยุกตใ์ชเ้อนไซม์ใน  

           อุตสาหกรรม 3(2-3-6) 

Application of Enzymes for Industry 

ปรับชื่อรายวิชา  และ

ค าอธิบายรายวชิา 
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           สมบัติทางกายภาพ และเคมีของ

เอนไซม์ จลนศาสตร์ของเอนไซม์ การควบคุม 

การสังเคราะห์ เอนไซม์ การตรึงเอนไซม์ การ

ผ ลิ ต เ อ น ไ ซม์ ใ น ก ร ะบ วนอุ ตส าหกรรม 

เทคโนโลยีการสกัดแยก และท าให้เอนไซม์

บริสุทธ์ิ รวมท้ังการน าเอนไซม์ไปใช้ประโยชน์

ทางวิทยาภูมิคุม้กัน และโปรตนีเอนจิเนยีร่ิง 

           Physical and chemical properties of 

enzyme, enzyme kinetics, regulation of 

enzyme production, enzyme immobilization, 

production of enzyme in industrial process, 

technique of enzyme isolation and purification, 

application of enzyme in immunology and 

protein engineering 

 

 

            ก า รผลิ ต เ อน ไ ซม์  เ อน ไ ซม์ จ าก

จุลินทรีย์ จลนศาสตร์ของเอนไซม์ การท า

เอนไซม์ให้บริสุทธ์ิ การผลิตเอนไซม์ตรึงรูปด้วย

วิธี พันธะโควาเลนซ์ แอดซอฟชั่น เอนแทรพ

เมนต์ และเอนแคปซูเลชั่น การประยุกต์ใช้

เอนไซม์ด้านการเกษตร พลังงานทดแทน 

อาหารและอาหารสัตว์ อุตสาหกรรมกระดาษ

และเยื่อ สิ่งแวดล้อม เคร่ืองส าอาง เภสัชกรรม 

การตรวจวินิจฉัยโรค ทางการแพทย์ และการ

วจิัย 

              Production of enzyme, microbial 

enzyme, kinetic of enzyme, purification of 

enzyme, production of immobilized enzyme by 

covalent bond adsorption entrapment and 

encapsulation, application of enzyme in 

agricultural process, biorefinery, food and 

animal feed, paper and pulp industry, 

environment, cosmetic, pharmaceutical, 

diagnostic, medical and research  

204757 การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยชีวีภาพใน 

            การผลิตอาหารสร้างเสริมสุขภาพ

 3(2-3-6) 

           Application of Biotechnology for  

           Functional Food Production 

           ความเป็นมาของอาหารเสริมสุขภาพ 

ส่วนประกอบและโครงสร้างท่ีท าหน้าท่ีส่งเสริม

สุขภาพ การประยุกต์ใช้กระบวนการทาง

เ ท ค โ น โ ล ยี ชี ว ภ า พ  ผ ลิ ต อ า ห า ร  แ ล ะ

ส่วนประกอบอาหารสร้างเสริมสุขภาพ การ

พัฒนาไกลโคซิ เดสด้วยการหมักในสภาพ

ของแข็ง เพื่อผลิตสารฟีนอลิคในอาหารเพื่อใช้

เป็นวัตถุกันเสีย โภชนบ าบัด และส่วนประกอบ

ในอาหารสัตว์ สารต้านจุลินทรีย์ท่ีมีฤทธ์ิต่อ

แบคทเีรีย    ก่อโรคที่พบในอาหาร 

            History of functional food, ingredient 

and structure that work to promote health,  

204717 การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยชีวีภาพใน 

            การผลิตอาหารสร้างเสริมสุขภาพ

 3(2-3-6) 

            Application of Biotechnology for   

            Functional Food Production 

ความเป็นมาของอาหารเสริม 

สุขภาพ ส่วนประกอบและโครงสร้างท่ีท าหนา้ที่

ส่งเสริมสุขภาพ การประยุกต์ใช้กระบวนการ

ทาง เทคโนโลยี ชี วภาพ ผลิตอาหารและ

ส่วนประกอบอาหารสร้างเสริมสุขภาพ โภชน

บ าบัด และส่วนประกอบในอาหารสัตว ์สารตา้น

จุลินทรีย์ท่ีมีฤทธ์ิต่อแบคทีเรียก่อโรคท่ีพบใน

อาหาร  ความปลอดภัยทางอาหาร  การ

ตรวจสอบสารปนเป้ือนหรือจุลินทรีย์ก่อโรคใน

อาหาร 

              History of functional food, ingredient 

and structure that work to promote health, 

ปรับค าอธิบายรายวชิาและ               

หนว่ยกิต 
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application of biotechnological process to 

produce food and ingredient of functional food, 

development  of glycosidase with fermentation 

in solid form for producing phenolic compound 

in food for use as preservative, food therapy 

and ingredient in animal feed, antimicrobial 

agent which inhibit food born pathogen 

application of biotechnological process to 

produce food and ingredient of functional food, 

food therapy and ingredient in animal feed, 

antimicrobial agent which inhibit food born 

pathogen, food safety, investigation of 

contaminant and pathogenic bacteria in food 

 

204791 สัมมนาทางเทคโนโลยชีวีภาพ 1  

           1(0-2-1) 

            Seminar in Biotechnology I 

การค้นคว้า  การรวบรวมข้อมูล  การ

วเิคราะห์และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน   การน าเสนอ    

การอภิปราย และการตอบข้อซักถามในประเด็น

ทางด้านเทคโนโลยชีีวภาพ 1  Studying, 

collecting data, analyzing and synthesizing, 

report writing, presenting, discussing and 

answering question in Biotechnology I 

204791 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

           Seminar I 

               การค้นควา้  การรวบรวมข้อมูล  การวเิคราะห์

และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน   การน าเสนอ   การ

อภิปราย และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้าน

เทคโนโลยชีวีภาพ  Studying, collecting data, 

analyzing and synthesizing, report writing, 

presenting, discussing and answering question 

in Biotechnology  

 

ปรับชื่อวิชา 

204792 สัมมนาทางเทคโนโลยชีวีภาพ 2                

            1(0-2-1) 

            Seminar in Biotechnology II 

การค้นควา้  การรวบรวมข้อมูล  การ 

วเิคราะห์และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน   การน าเสนอ     

การอภิปราย และการตอบข้อซักถามในประเด็น

ทางด้านเทคโนโลยชีีวภาพ 2  Studying, 

collecting data, analyzing and synthesizing, 

report writing, presenting, discussing and 

answering question in Biotechnology II 

 

204792 สัมมนา 2  1(0-2-1) 

            Seminar II 

             การฝึกทักษะการผลิตสื่อน าเสนอ

ชนิดต่างๆ การสื่อสารเนื้อหาทางวิชาการ  การ

อภิปราย  การวเิคราะห์ปัญหา เทคนิคการเขียน

หัวข้อวิชาการ  การน าเสนอผลงานท่ีเกี่ยวกับ

เทคโนโลยชีวีภาพ 

            Practice in creation of presentation 

media, emphasizing skill building to 

communicate, discussion, analysis of 

problems, academic technical writing, 

presentation in Biotechnology 

ปรับชื่อและค าอธิบายรายวชิา 

204793 วิทยานพินธ์     12 หนว่ยกิต 

            Thesis 

การสร้างองค์ความรู้ใหมด่้วย 

กระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหา และ

การตีพิมพ์  เผยแพร่  ในหั วข้อท่ี เกี่ ยวข้ องกั บ

เทคโนโลยชีวีภาพ 

204794 วิทยานพินธ์     12 หนว่ยกิต 

            Thesis 

การสร้างองค์ความรู้ใหมด่้วย 

กระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหา การ

น าเสนอ และการตีพิมพ์เผยแพร่ ในหัวข้อท่ีเกี่ยวข้อง

กับเทคโนโลยีชีวภาพ ภายใต้การดูแลแนะน าของ

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์ 

ปรับค าอธิบายรายวชิา 
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Constructing new knowledge by 

systematic research methodology, problem 

solving and publishing in Biotechnology 

 

Constructing new knowledge by  

systematic research methodology, problem  

solving, presentation and publish in topic 

involve in Biotechnology under guidance of 

thesis advisor 

 204793 วิทยานพินธ์     36 หนว่ยกิต 

            Thesis 

            ศึกษาองค์ประกอบวิทยานพินธ์ 

ทบทวนเอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง ก าหนด

ประเด็นโจทย/์หัวขอ้วิทยานพินธ์ การสร้างองค์

ความรู้ใหมด่้วยกระบวนการวจิัยอย่างเป็นระบบ ท า

การวจิัย เก็บรวบรวมขอ้มูล  วเิคราะห์ขอ้มูล 

จัดท ารายงานความกา้วหนา้ จดัท าวิทยานพินธ์

ฉบับสมบูรณ์และบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์

เผยแพร่ตามเกณฑ์ส าเร็จการศึกษา 

Study the elements of thesis,  

review literature and related research, and  

determine thesis title, Constructing new 

knowledge by systematic research 

methodology, do research, collect data, 

analyze data, prepare progress report, 

prepare full-text thesis and research article in 

order to get published according to the 

graduation criteria 

รายวชิาใหม่  
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ตารางที่ 3 ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตร 

              ปรับปรุง  พ.ศ. 2560 

                

ตาราง 3.1 แผน ก แบบ ก2 
 

 

 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับระดับ

บัณฑิตศกึษา    

3(3-0-6) 146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับระดับ

บัณฑิตศกึษา    

3(3-0-6) 

 (ไม่นับหน่วยกิต)   (ไม่นับหน่วยกิต)  

204712 เคร่ืองมือทางเทคโนโลยชีีวภาพ  1(0-3-2) 204701 เคร่ืองมือทางเทคโนโลยชีีวภาพ  2(2-0-4) 

204713 เทคโนโลยชีีวภาพประยุกต์ 3(2-3-6) 204704 ระบบประกันคุณภาพผลิตผลทางการเกษตร  3(3-0-6) 

204753 ชีววทิยาโมเลกุลและเทคโนโลยดีีเอ็นเอ 3(2-3-6) 204731 ชีววทิยาโมเลกุลและพันธุวิศวกรรม 3(2-3-6) 

 รวม 7(3)  รวม 8(3) 

    

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

204711 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยชีีวภาพ 3(3-0-6) 204702 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(2-3-6) 

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

2047xx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 204703 ความปลอดภัยและความมั่นคงทางชวีภาพ   2(2-0-4) 

2047xx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)  2047xx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)  

 รวม 10  รวม 9 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

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

204793 วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต 204794 วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต 

2047xx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 2047xx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

2047xx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 2047xx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 รวม 10  รวม 10 

    

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

204793 วิทยานิพนธ์  9 หน่วยกิต 204794 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 

 รวม 9  รวม 9 
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ตาราง 3.2 แผน  ข 

 

 

 
แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

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

2047xx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 2047xx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

2047xx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 2047xx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

2047xx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 2047xx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 รวม 10  รวม 10 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

204794 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 6 หน่วยกิต 204795 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 6 หน่วยกิต 

2047xx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 2047xx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 รวม 9  รวม 9 

 

 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับระดับ

บัณฑิตศกึษา    

3(3-0-6) 146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับระดับ

บัณฑิตศกึษา    

3(3-0-6) 

 (ไม่นับหน่วยกิต)   (ไม่นับหน่วยกิต)  

204712 เคร่ืองมือทางเทคโนโลยชีีวภาพ  1(0-3-2) 204701 เคร่ืองมือทางเทคโนโลยชีีวภาพ  2(2-0-4) 

204713 เทคโนโลยชีีวภาพประยุกต์ 3(2-3-6) 204704 ระบบประกันคุณภาพผลิตผลทางการเกษตร  3(3-0-6) 

204753 ชีววทิยาโมเลกุลและเทคโนโลยดีีเอ็นเอ 3(2-3-6) 204731 ชีววทิยาโมเลกุลและพันธุวิศวกรรม 3(2-3-6) 

 รวม 7(3)  รวม 8(3) 

    

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

204711 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6) 204702 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(2-3-6) 

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

2047xx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 204703 ความปลอดภัยและความมั่นคงทางชวีภาพ   2(2-0-4) 

2047xx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)  2047xx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)  

 รวม 10  รวม 9 
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ภาคผนวก จ  

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร             

และคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร 
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ภาคผนวก ฉ 

รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร  
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รายงานการประชุมการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาเทคโนโลยีชวีภาพ  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559 

เวลา 9.00 น. 

ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา  

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

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม 

 

1. ศาสตราจารย์ ดร. อมเรศ ภูมริัตน   ประธานกรรมการ 

2. ดร. กอบกุล เหลา่เท้ง     กรรมการ   

3. ดร. วนิดา แซ่จงึ                 กรรมการ/ ประธานหลักสูตร 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. สุภัค  มหัทธนพรรค กรรมการ 

5. ดร. รวิสรา รื่นไวย์     กรรมการ 

 

เริ่มประชุม     เวลา 9.00 น. 

 

         ดร.วนิดา ประธานหลักสูตร กล่าวเปิดประชุมการวพิากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 

มหาวิทยาลัยพะเยา จากนั้นน าเสนอหลักสูตรแบบย่อให้กรรมการทุกท่านทราบโดยการน าเสนอด้วย 

power point หลังจบการน าเสนอ ชี้แจงขั้นตอนการด าเนินการวิพากษ์หลักสูตรโดยขอให้กรรมการ

พิจารณาในเล่มหลักสูตรตามล าดับ และหากกรรมการท่านใดมีเสนอแนะก็ใหเ้สนอได้ ซึ่งมีขอ้เสนอแนะ

จากประธานกรรมการและกรรมการดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

สรุปเรื่อง  

1. ศ.ดร.อมเรศ ภูมริัตน ประธานกรรมการ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายละเอียดในวิชาต่าง ๆ  

ทีค่วรแก้ไขให้เหมาะสมมากขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

- วิชา Research and Methodology in Science and Technology ควรเปลี่ยนชื่อวิชาเป็น Research 

and Methodology in Biotechnology เนื่องจากชื่อเดิมกว้างเกินไป โดยให้เพิ่มกระบวนการ การ

วิเคราะหข์้อมูล ชีวสถิติ รวมถึงการ sampling  

- วิชา Special Topic 3 วิชาของทั้ง 3 แขนงวิชา ควรท าให้กลมกลืนกัน โดยควรจะรวมให้เป็นวิชา

เดียว เนื่องจากเนื้อหาหลัก ๆ คือ การเพิ่มเติมความรู้ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน
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ให้กับนิสิต โดยควรรวมให้เป็นวิชา Special Topic in Biotechnology เป็นวิชากลางที่ทุกแขนง

เรียนร่วมกัน 

- ภาคปฏิบัติการ ไม่จ าเป็นต้องมีในทุกรายวิชา ให้พิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป เช่น รายวิชา 204713 

Applied Biotechnology และ 204751 Molecular Biology and DNA Technology ไม่ควรมี lab ควร

มีแต่ lecture           เพียงอย่างเดียวจะเหมาะสมกว่า เนื่องจาก lab พื้นฐานส่วนใหญ่ได้เรียน

มาแล้วในระดับปริญญาตรี ส่วน lab ที่เป็นแบบ advance และจ าเพาะจะอยู่ในส่วนที่ เป็น

วิทยานิพนธ์ 

- วิชา Trend in Modern Biotechnology กับวิชา Special Topic มีความคล้ายคลึงกัน ควรจะ

ทบทวนใหมอ่ีกครั้ง 

- วิชา Instrument in Biotechnology เนื้อหาวิชามีแต่ analytical instrument เพียงอย่างเดียว ควร

เพิ่มหัวข้อเกี่ยวกับเครื่องมือทางด้านการหมัก และ downstream process เข้าไปด้วย         และ

ควรตัดหัวข้อ Next generation sequence ออก เนื่องจากไม่น่าจะมีเครื่องมือที่ใช้ในการสอน ใน

ส่วนของเครื่องมือพื้นฐานต่าง ๆ ที่ไม่มีที่มหาวิทยาลัย ควรพานิสิตออกไปดูงานนอกสถานที่ 

โดยสามารถพาไปดู  Pilot plant ที่สถาบันใกล้  ๆ เ ช่น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หรือ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

 

2. ดร.กอบกุล เหลา่เท้ง กรรมการ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายละเอียดในวิชาต่าง ๆ ที่ควร 

แก้ไขใหเ้หมาะสมมากขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้ 

- วิชา Molecular Biology and DNA Technology ควรมีการเพิ่มหัวข้อ Synthetic biology และ 

Metabolic engineering เนื่องจากเป็นเทรนใหม่ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพในขณะนี้ 

- วิชา Bioprocess and Biorefinery ควรจัดหัวข้อวิชาให้เหมาะสมมากขึ้น ที่มีการระบุชื่อเอนไซม์

ต่าง ๆ เช่น amylase ควรตัดชื่อเอนไซม์ออก เพื่อไม่ให้ซ้อนกับวิชาที่เกี่ยวกับเอนไซม์ และให้เพิ่ม

หัวข้อ การเตรียมโดยการใชก้รด ด่าง/ กระบวนการทางกายภาพ  

- วิชา Applied Enzyme Technology ควรเพิ่มหัวข้อการใช้เอนไซม์ในอุตสาหกรรม/ การตรวจ

วินจิฉัย/ ในอาหารสัตว์/ เครื่องส าอาง/ การแพทย์ 

- วิชา Biosafety and Biosecurity ควรเพิ่มหัวข้อ พ.ร.บ. ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งวิชานี้สามารถ

ประยุกต์ใช้ได้กับหลายแขนงวิชา ไม่เพียงแต่ด้านอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นวิชาส าคัญที่นิสิตควร

จะต้องเรียนรู้ 

- วิชา Application of Biotechnology for Functional Food Production ควรเพิ่ ม เติมหัวข้อ  food 

safety และการตรวจสารปนเปื้อนหรือจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร 

- ควรมีวิชาทางด้าน Business หรือ Innovation ให้นิสิตได้เลือกเรียน เพื่อที่จะให้นิสิตมีความรู้

พืน้ฐานและน าไปต่อยอดการท าธุรกิจหรือสรา้งสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ได้ในอนาคต 
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3. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในภาพรวม 

- การท าวิจัย ควรมีการท างานร่วมกับเอกชนทั้งรายย่อยและรายใหญ่ จะได้ท าให้งานวิจัยนั้น

สามารถน าไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ได้จริงในภาคอุตสาหกรรม 

- เกณฑ์การรับเข้า มีอะไรบ้าง ระบุให้ชัดเจน รับนิสิตที่จบปริญญาตรี โดยมี GPA เท่าไหร่ ใน

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ หรอือื่น ๆ ระบุให้ชัดเจน 

- วิชาภาษาอังกฤษ ควรสอบผ่านให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษาที่ 1 หรือก่อนลงทะเบียนวิชา

วิทยานิพนธ์ มีรายละเอียดชี้แจงไว้ในส่วนใด ควรระบุใหชั้ดเจนด้วย 

 

สรุปผลการพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ) หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

หมวดที่ 1 ขอ้มูลทั่วไปของหลักสูตร 

 ผลการพิจารณา 

 กรรมการเห็นชอบด้วยโดยส่วนใหญ่ อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิและความรู้

ความสามารถที่หลากหลายตรงกับสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แต่ก็มีบางข้อที่มีข้อเสนอแนะ

เพิ่มเติม ซึ่งอธิบายตามหัวขอ้ดังตอ่ไปนี้ 

ในข้อ 8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา เป็นอาจารย์ได้หรือไม่ และควรเพิ่มการ

เป็นนักวิจัยในหนว่ยงานภาครัฐด้วยนอกเหนอืจากภาคเอกชน  

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 ผลการพิจาณา 

 กรรมการเห็นชอบด้วยโดยส่วนใหญ่ มีข้อเสนอแนะในหัวข้อ 3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับบัณฑติศกึษา  เปลี่ยนเป็น เพื่อผลิตมหาบัณฑติสาขา

เทคโนโลยีชีวภาพ   

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศกึษา การด าเนินการ และโครงสรา้งของหลักสูตร 

- ระบบการจัดการศกึษา 

 ผลการพิจารณา 

 ไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากมีความเหมาะสม 

- การด าเนินการหลักสูตร  

 ผลการพิจารณา  

          ไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากมีความเหมาะสม 

- หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  

   ผลการพิจารณา  



124 
 

 

1. จ านวน 36 หนว่ยกิต ทั้งในแผน ก และ แผน ข มคีวามเหมาะสมดี มีรายวิชาไม่มากเกินไป 

2. โครงสร้างหลักสูตรทั้งแผน ก และ แผน ข มีความเหมาะสมดี สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ สกอ.

ก าหนด  

3. รายวิชาในหลักสูตร มีความเหมาะสมดี ครอบคลุมกับการน าองค์ความรูไปใช้หลังจบ

การศึกษา แต่อาจต้องมีการปรับชื่อวิชาหรือค าอธิบายรายวิชา และจ านวนหน่วยกิตบรรยาย

และปฏิบัติการให้เหมาะสม เพื่อลดความซ้ าซ้อนของวิชา และมีความชัดเจนของแต่ละวิชา  

โดยมีรายละเอียดของข้อเสนอแนะดังที่แสดงไว้ด้านบน 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล 

 ผลการพิจารณา  

 ไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากมีความเหมาะสม 

หมวด 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการศกึษา 

 ผลการพิจารณา  

 ไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากมีความเหมาะสม 

หมวด 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 ผลการพิจารณา  

 ไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากมีความเหมาะสม 

หมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 ผลการพิจารณา  

 ไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากมีความเหมาะสม 

หมวด 8 การประเมนิและปรับปรุงการด าเนนิการของหลักสูตร 

 ผลการพิจารณา  

 ไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากมีความเหมาะสม 

 

 เมื่อคณะกรรมการไม่มีข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานปิดการประชุม          

วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 

2560  

 

 

 

      (ดร. วนดิา แซ่จงึ) 

                            ประธานหลักสูตรฯ 

 ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 
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ภาคผนวก ช 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
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ศาสตราจารย์ ดร. นิสันต์ สัตยาศัย 

Professor Nison Sattayasai, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล                             นายนิสันต์ สัตยาศัย 

รหัสประจ าตัวประชาชน              34099011XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ                   ศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน                            สาขาวิชาชีวเคมี 

                                                คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

                                                19 หมู ่2 ต าบลแมก่า อ าเภอเมืองพะเยา 

                                                จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก     สาขาวิชาชีวเคมี 

                                           คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

                                                19 หมู ่2 ต าบลแมก่า อ าเภอเมืองพะเยา 

                                                 จังหวัดพะเยา 56000 

ประวัติการศึกษา 

  พ.ศ. 2534                     Doctor of Philosophy (Biochemistry) 

                                               Monash University, Australia,  

 พ.ศ. 2520    วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (ชีวเคมี) 

                                                มหาวิทยาลัยมหดิล กรุงเทพมหานคร 

  พ.ศ. 2517                      เภสัชศาสตรบัณฑติ 

                                                มหาวิทยาลัยมหดิล กรุงเทพมหานคร  

                                              

ผลงานวิจัย 

Chaithongyot, S., Asgar, A., Senawong, G., Yowapuy, A., Lattmann, E., Sattayasai, N. and  

Senawong, T. (2015). Anticancer effects of Curcuma C20-Dialdehyde against colon and 

cervical cancer cell lines. Asian Pac. J. of Cancer Prev. 16: 6513-6518. 

Siripipatthana, P., Phaonakrop, N., Roytrakul, S., Senawong, G., Mudalige-Jayawickrama, R. and 

Sattayasai, N. (2015). The first trimeric Galanthus nivalis agglutinin-related lectin of 

Orchidaceae was found in Dendrobium pendulum: purification, characterization, and effects 
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Siripipatthana, P., Phaonakrop,N., Roytrakul, S, Senawong, G, Bunyatratchata, W.,   

Mudalige-Jayawickrama, R. and Sattayasai, N. (2014). Genetic difference between 

Dendrobium chrysotoxum native to northeastern and northern regions of Thailand based  

on Galanthus nivalis agglutinin-related lectins and internal transcribed spacer regions of 

ribosomal DNA. Pak. J. Bot. 46: 1561-1572. 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภัค มหัทธนพรรค 

Assistant Professor Supuk Mahadtanapuk, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล    นางสุภัค มหัทธนพรรค 

รหัสประจ าตัวประชาชน   35007005XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ       ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน               สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากร 

ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบล

แมก่า อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้สะดวก    สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากร 

ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบล

แมก่า อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์                   054-466-666 ต่อ 3228 

    084-175-7355 

Email                        burinka@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา           

พ.ศ. 2548  วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา) 

    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2543  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว) 

    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2540  วิทยาศาสตรบัณฑติ (เกษตรศาสตร์) 

    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ผลงานวิจัย 

Mahadtanapuk S., Teraarusiri W., Nanakorn W., Yu L.D., Thongkumkoon P. and Anuntalabhochai S. 

(20 1 4 ). A novel ion-beam-mutation effect application in identification of gene involved in 

bacterial antagonism to fungal infection of ornamental crops. Nuclear Instruments and 

Methods in Physics Research B. 326: 209–213. 
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Mahadtanapuk S., Teraarusiri W., Nanakorn W., Yu L.D., Thongkumkoon P. and Anuntalabhochai S. 

(2013). Breeding for blast-disease-resistant and high-yield Thai jasmine rice (Oryza sativa 

L. cv. KDML 105) mutants using low-energy ion beams. Nuclear Instruments and Methods 

in Physics Research B. 307: 229–234. 

อมรรัตน ์ยาสมุทร, วีระชัย ตีรอรุณศริิ, สุภัค มหัทธนพรรค. (2560). การคัดเลือกแบคทีเรยีปฏิปักษ์ 

เพื่อใช้ควบคุมสาเหตุโรคพืชในดอกเก๊กฮวย. งานประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย 

ระดับชาติ ครั้งที่ 4 (30 เมษายน 2560) มหาวิทยาลัยปทุมธานี, จังหวัดปทุมธานี. 71-81. 

 

ต ารา/เอกสารประกอบการสอน 

สุภัค มหัทธนพรรค.  (2558). เอกสารค าสอน.  เรื่อง “เทคโนโลยีชีวภาพทางการเพาะเลี้ยงเซลล์และ 

 เนือ้เยื่อพชื”. รายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนือ้เยื่อพชื. 

สุภัค มหัทธนพรรค.  (2556). ต ารา. เรื่อง “เทคโนโลยีชีวภาพของพืช”.  รายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพพืช.  
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ดร.ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ 

Khanchai Danmek, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล   นายขรรค์ชัย ดั้นเมฆ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35307002XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากร 

ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ต าบลแม่กา              

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้สะดวก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากร 

ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ต าบลแม่กา                 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3156 

 089-964-6835 

Email khanchai.da@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา 

     พ.ศ. 2554 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

     พ.ศ. 2546 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

     พ.ศ. 2542 วิทยาศาสตรบัณฑติ (ชีววิทยา) 

 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก  

 

ผลงานวิจัย 

Danmek K., Thana S. and Sorachakula C. (2015). Production characterization and de-coleorization  

of antraquinone dye by laccase from isolated Ganoderma lucidum UPAG08. Journal of 

Environmental and Applied Bioresearch 03(04): 192-198. 

Danmek K., P. Intawicha P., Thana S., Sorachakula C., Meijer M., and Samson R.A. (2014).  

Characterization of cellulase producing from Aspergillus melleus by Solid State Fermentation 

using maize crop residues. African Journal of Microbiology Research 8(24): 2397-2404. 
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รุ่งกานต ์กล้าหาญ, มนตร ีปัญญาทอง และ ขันชัย (ขรรค์ชัย) ดั้นเมฆ. (2559). การย่อยได้แบบ in  

vitro ของซังข้าวโพดด้วยเอนไซม์จากทางเดินอาหารของปลานิลและเอนไซม์เซลลูเลสจากเชื้อ

รา Trichoderma viride. แก่นเกษตร 44 ฉบับพิเศษ 1: 632-63.  

กวินทรา แขง่ขัน, ทศวรรต อะโนราช, พยุงศักดิ์ อินตะ๊วิชา, สมชาติ ธนะ, โชค โสรัจกุล และขรรค์ชัย             

ดั้นเมฆ. (2558). การยับยั้งอะฟลาทอกซิน บี 1 โดยการใชส้ายพันธุ์ไม่ผลิตสารพิษของ 

เชื้อรา Aspergillus flavus .วารสารเกษตร 31(1):  47-57.   

ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ, โชค โสรัจกุล และ ชยุต ดงปาลีธรรม์. (2558). การประยุกต์ใช้เปลือกข้าวโพดหมัก 

เพื่อเลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดพะเยา. วารสารสัตวบาล 25(108): 22-25.  

สมชาติ ธนะ, ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ และ พยุงศักดิ์ อินตะ๊วิชา. (2556). การส ารวจสภาพการเลี้ยงโค กระบือ 

และความพึงพอใจของเกษตรกรผู้เลี้ยงในพื้นที่ลุ่มน้ าแม่ต  า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 2556

วารสารฉบับพิเศษ การประชุมวิชาการ-วิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 “การพัฒนาท้องถิ่นอย่าง

ยั่งยืน เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาซียน” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ์ วันที่ 7 ธันวาคม 2556. หน้า 207-215. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัด

อุตรดิตถ.์ 207-215. 

ชยุต ดงปาลีธรรม,์ โชค โสรัจกุล, สมชาติ ธนะ, ณรกมล เลาหร์อดพันธ์ และ ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ. (2559). 

ผลของการเสริมฟักทองหมักในอาหารข้นต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตและคุณภาพซากไก่

ประดู่หางด าเชียงใหม่. เอกสารประกอบงานประชุมวิชาการและมหกรรมนวัตกรรมและสัตว์

พันธุ์ดกีรมปศุสัตว์ จังหวัดเชยีงใหม่ 11-12 มิถุนายน 2559. 112-117. 

ทิพวรรณ เมืองมูล, ทศวรรต อะโนราช, ติณณภพ นิลวัชราภรณ์ และ ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ. (2556).  

นวัตกรรมการผลิตเห็ดถั่ว (Coprinus spp.) จากเศษเหลอืของการปลูกข้าวโพดเลีย้งสัตว์ด้วยภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นของเกษตรกร จังหวัดพะเยา 2556. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ประจ าปี 2556 ครั้งที่ 3 หัวข้อ “ชุมชนท้องถิ่น ฐานรากการพัฒนา

ประชาคมอาเซียน” มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 205-207. 

 

ผลงานวิชาการ 

ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ, สมชาติ ธนะ, โชค โสรัจกุล และ ชยุต ดงปาลีธรรม.์ (2559). เปลือกข้าวโพดเลีย้ง 

สัตว์ทางเลือกใหม่ลดต้นทุนส าหรับเกษตรกรผู้เลีย้งโคเนื้อ. Eduzine ความรู้สูส่ังคม. 2(3): 45-51. 

ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ. (2558). อาหารหมักจากเปลือกข้าวโพด รักษ์โลก ลดเผา ไร้มลพิษ. 2558.         

วารสารโคบาล แมกกาซีน 12(141): 64-65. 

ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ, สมชาติ ธนะ, โชค โสรัจกุล และ ชยุต ดงปาลีธรรม.์ (2559). การเลี้ยงโคขุนต้นทุนต่ า  

ด้วยวัสดุทางการเกษตรที่หาได้ในท้องถิ่น. ประมวลบทความวิชาการเพื่อสังคม. ส านักงาน

กองทุนสนับสนุนการวจิัย พิมพ์ครัง้ที่ 1: 108-111. 
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ต ารา/เอกสารประกอบการสอน 

ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ. (2558). คูม่อือาหารโคขุนต้นทุนต่ า. หจก. วนดิาการพิมพ ์อ าเภอเมือง จังหวัด 

  เชยีงใหม่. 60 หนา้ (ISSN : 978-616-12-0404-4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 
 

 

ดร.พนิตนาฏ อู่พุฒินันท์ 

Panitnart Auputinan, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล   นางสาวพนิตนาฎ อู่พุฒนิันท์ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 36599000XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากร 

ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน            

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้สะดวก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากร 

ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน            

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3263 

 086-591-2191 

Email tenny_10@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา 

     พ.ศ. 2554 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (จุลชีววิทยาประยุกต์) 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

     พ.ศ. 2546 วิทยาศาสตรบัณฑติ (จุลวิทยา) 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ผลงานวิจัย 

พนิตนาฎ อู่พุฒนิันท์, สุมนา เหลืองฐิติกาญจนา และสุภาพร ภัสสร. (2559). ผลของสารสกัดจากหญ้า                      

    แฝกต่อการเจรญิของแบคทีเรยีก่อโรค. การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ 

    วิจัยครั้งที่ 8 (30-31 พฤษภาคม 259). มหาวิทยาลัยพะเยา, จังหวัดพะเยา. 257 – 261. 
สุมนา เหลืองฐิติกาญจนา และพนิตนาฎ อู่พุฒนิันท์. (2559).การส ารวจโรคใบขาวของอ้อยในจังหวัด 

 กาญจนบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วจิัยครั้งที่ 8 (30-31 พฤษภาคม 

               2559). มหาวิทยาลัยพะเยา, จังหวัดพะเยา. 299 – 304. 
ประทุมพร คุณยศยิ่ง, วนิดา แซ่จึง, รวิสรา รื่นไวย์ และ พนิตนาฎ อูพุ่ฒินันท์. (2557). การคัดแยก 

      แบคทีเรยีที่ผลิตไลเปสและโปรตเีอสจากดินและน้ า. การประชุมวิชาการระดับชาติ   

               มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 3 (17-18 ธันวาคม 2557) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต,  

               จังหวัดภูเก็ต. 416-423. 

mailto:tenny_10@hotmail.com
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อรุณวรรณ บุสษา, สุภาพร ภัสสร, พนิตนาฎ อูพุ่ฒินันท์ และ วนิดา แซ่จึง. (2556). การศกึษาคุณสมบัต ิ

                 ของแบคทีเรียแลคติกส าหรับใช้เป็นต้นเชือ้บริสุทธิ์ในการหมักปลาส้ม. การประชุมวิชาการ 

               วิทยาศาสตร์วจิัย ครั้งที่ 5 (4-5 มีนาคม 2556) มหาวิทยาลัยพะเยา, จังหวัดพะเยา. 256- 

               261. 
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ดร.รวิสรา รื่นไวย์ 

Rawisara Ruenwai, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล   นางสาวรวิสรา รื่นไวย์ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 31499004XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ  ไม่ม ี

สถานที่ท างาน สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากร 

ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน            

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้สะดวก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากร 

ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน            

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3138 

 086-217-2442 

Email rawisara.rue@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา 

     พ.ศ. 2552 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

     พ.ศ. 2544 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

     พ.ศ. 2539 วิทยาศาสตรบัณฑติ (จุลชีววิทยา) 

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

 

ผลงานวิจัย 

Vongsangnak, W., Ruenwai, R., Tang, X., Hu, X., Zhang, H., Shen, B., Song, Y. and Laoteng, K.  

(2013). Genome-scale analysis of the metabolic networks of oleaginous Zygomycete fungi. 

Gene. 521: 180-190. 
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Ruenwai, R. and Cheevadhanarak, S. (2017) Identification of yeast species and fatty acid production 

from hydrolyzed lignocellulosic agricultural wastes. The 7th International Conference on “Fermentation 

Technology for Value Added Agricultural Products” (FerVAAP 2017). Pullman Khon Kaen 

Raja Orchid Hotel. 442-447. 

วีรนุช ไชยสิงห์ และ รวิสรา รื่นไวย์ (2559). การศึกษาเปรียบเทียบสารสกัดจากเก๊กฮวยในระบบการ

ปลูกพืชที่สูงและพื้นราบ. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ 

ครั้งที่ 40. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่. 380-387. 

ประทุมพร คุณยศยิ่ง, วนิดา แซ่จงึ, รวิสรา รื่นไวย์ และ พนิตนาฎ อู่พุฒนิันท์. (2557). การคัดแยก      

 แบคที เรียที่ผลิตไลเปสและโปรตี เอสจากดินและน้ า . การประชุมวิชาการระดับชาติ    

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 3 (17-18 ธันวาคม 2557) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต,               

จังหวัดภูเก็ต. 416-423. 
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ดร.สุภาพร ภัสสร 

Supaporn Passorn, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล   นางสาวสุภาพร ภัสสร 

รหัสประจ าตัวประชาชน 365010104XXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากร 

ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน            

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้สะดวก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากร 

ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน            

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3161 

 081-475-8220 

Email ppaon@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา 

     พ.ศ. 2551 Doctor of Philosophy in Biochemistry and Molecular Pharmacology 

 University of Salerno, Italy 

     พ.ศ. 2543 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานครฯ 

     พ.ศ. 2536 วิทยาศาสตรบัณฑติ (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

 มหาวิทยาลัยรังสติ กรุงเทพมหานครฯ 

 

ผลงานวิจัย 

นิตยา สุขวรรณา และ สุภาพร ภัสสร. (2559) ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตและชนิดของอาหาร

สูตร MS ต่อการเจริญของต้นหนอนตายหยาก. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 

24 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2559. 64 – 75. 

สุภาพร ภัสสร, นิตยา สุขวรรณา และพนิตนาฎ อูพุ่ฒินันท์ (2559) การคัดเลือกยีสต์กลุ่มแคโรทีโนจนีิค

จากแหล่งดนิธรรมชาติในเขตมหาวิทยาลัยพะเยา. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา. ปีที่ 21 ฉบับ

ที่ 3 กันยายน – ธันวาคม. 14 - 22. 
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พนิตนาฏ อูพุ่ฒินันท์, สุมนา เหลืองฐิติกาญจนา และสุภาพร ภัสสร. (2559). ผลของสารสกัดจากหญ้า

แฝกต่อการเจรญิของแบคทีเรยีก่อโรค. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์วจิัย ครัง้ที่ 8 (30-31 

พฤษภาคม 2559). มหาวิทยาลัยพะเยา, จังหวัดพะเยา. 257 – 261. 

กนกอร ศรีม่วง, ธิศวรรณ สมศักดิ์, สุภรัตน์ รังสีสม และสุภาพร ภัสสร. (2559) ผลของสารสกัด

สมุนไพรพืน้บ้านต่อการยับยั้งเชือ้แบคทีเรียก่อโรค. งานประชุมวิชาการ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 5 

มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา วันที่ 28-29 มกราคม 2559 หนา้ 27 

อรุณวรรณ บุสษา, สุภาพร ภัสสร, พนิตนาฎ อู่พุฒนิันท์ และวนิดา แซ่จงึ. (2556) การศกึษาคุณสมบัติ

ของแบคทีเรียแลคติกส าหรับใช้เป็นต้นเชื้อบริสุทธิ์ในการหมักปลาส้ม. งานประชุมวิชาการ 

วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 5 (4-5 มีนาคม 2556) มหาวิทยาลัยพะเยา, จังหวัดพะเยา. 256-

261.  

 

ต ารา/เอกสารประกอบการสอน 

สุภาพร ภัสสร (2559).  เอกสารประกอบการสอน. รายวิชาการสรรีะวิทยาและพันธุศาสตร์จุลินทรีย์. 
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ดร.วนิดา แซ่จงึ 

Wanida Saejung, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล   นางสาววนิดา แซ่จึง 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35299002XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากร 

ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน            

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้สะดวก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากร 

ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน            

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3158 

 081-594-2654 

Email wanida23mu@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา 

     พ.ศ. 2550 Doctor of Philosophy (Biotechnology) 

 Osaka University, Japan 

     พ.ศ. 2543 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

 มหาวิทยาลัยมหดิล กรุงเทพมหานครฯ 

     พ.ศ. 2539 วิทยาศาสตรบัณฑติ (สัตววิทยา) 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ผลงานวิจัย 

ณัฐกฤตา ภู่ทับทิม และวนิดา แซ่จึง. (2559) การคัดเลือกแบคทีเรยีแลคติกและใชเ้ป็นต้นเชื้อบริสุทธิ์ใน 

      การหมักปลาส้ม. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 24 ฉบับที่ 6 (พิเศษ). 952-967. 

ประทุมพร คุณยศยิ่ง, วนิดา แซ่จึง, รวิสรา รื่นไวย์ และ พนิตนาฎ อูพุ่ฒินันท์. (2557). การคัดแยก 

      แบคทีเรยีที่ผลิตไลเปสและโปรตเีอสจากดินและน้ า. การประชุมวิชาการระดับชาติ   

               มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 3 (17-18 ธันวาคม 2557) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต,  

               จังหวัดภูเก็ต. 416-423. 
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มนัส ทิตย์วรรณ, วนิดา แซ่จงึ, ศักดิ์ชัย เครือสาร และ อภนิันทน์ เร่งเร็ว. (2556). ผเีสือ้และพืชอาหาร 

      ในเขตอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เขื่อนภูมพิล จังหวัดตาก. การประชุมวิชาการและนิทรรศการ   

               ทรัพยากรไทย : น าสิ่งดีงามสู่ตาโลก (20-26 ธันวาคม 2556) เขื่อนศรีนครินทร์, จังหวัด 

               กาญจนบุรี. 792-804. 
ณัฐพล มหาชัย และ วนดิา แซ่จงึ. (2556). การศกึษาสูตรอาหารในการชักน าให้เกิดยอดและรากของ 

               กะตังใบ. การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ (30-31 กรกฎาคม 2556) 

               มหาวิทยาลัยนเรศวร, จังหวัดพิษณุโลก. 366-369. 

อรุณวรรณ บุสษา, สุภาพร ภัสสร, พนิตนาฎ อูพุ่ฒินันท์ และ วนิดา แซ่จึง. (2556). การศกึษาคุณสมบัต ิ

                 ของแบคทีเรียแลคติกส าหรับใช้เป็นต้นเชือ้บริสุทธิ์ในการหมักปลาส้ม. การประชุมวิชาการ 

               วิทยาศาสตร์วจิัย ครั้งที่ 5 (4-5 มีนาคม 2556) มหาวิทยาลัยพะเยา, จังหวัดพะเยา. 256- 

       261. 
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ภาคผนวก ซ  

ภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ภาคผนวก ฒ  

ภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ภาระการสอน 

2560 2561 2562 2563 2564 

1* นายนิสันต ์สัตยาศัย 

 

34099011XXXXX ศาสตราจารย์ Ph.D. 

วท.ม. 

ภ.บ. 

Biochemistry 

ชวีเคม ี

- 

Monash University, Australia  

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

360 360 360 360 360 

2* นางสุภัค มหัทธนพรรค 35007005XXXXX ผู้ช่วยศาสตรา 

จารย ์

วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชวีวทิยา 

วทิยาการหลังการเก็บเกี่ยว 

เกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่

360 360 360 360 360 

3 นายขรรค์ชัย ดั้นเมฆ 35307002XXXXX อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เทคโนโลยชีวีภาพ 

เทคโนโลยชีวีภาพ 

ชวีวทิยา 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

360 360 360 360 360 

4 นางสาวพนิตนาฎ อูพุ่ฒ ิ

นันท์ 

36599000xxxxx อาจารย์ วท.ด. 

วท.บ. 

จุลชวีวทิยาประยุกต์ 

จุลชวีวทิยา 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

360 360 360 360 360 

5 นางสาวรวสิรา ร่ืนไวย์ 31499004XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เทคโนโลยชีวีภาพ 

เทคโนโลยชีวีภาพ 

จุลชวีวทิยา 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระ

จอมเกล้าธนบุรี 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระ

จอมเกล้าธนบุรี 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอม

เกล้าธนบุรี 

360 360 360 360 360 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ภาระการสอน 

2560 2561 2562 2563 2564 

6 นางสาวสุภาพร  ภัสสร  36501010XXXXX อาจารย์ Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Biochemistry and Molecular 

Pharmacology 

เทคโนโลยชีวีภาพ 

 

University of Salerno, Italy 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระ

จอมเกล้าธนบุรี 

มหาวทิยาลัยรังสิต 

360 360 360 360 360 

7* นางสาววนิดา แซ่จึง              35299002XXXXX 

 

อาจารย์ Ph.D.              

วท.ม.                         

วท.บ. 

Biotechnology 

เทคโนโลยชีวีภาพ 

สัตววทิยา 

Osaka University, Japan 

มหาวิทยาลัยมหดิล      

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่

360 360 360 360 360 
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