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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน และคณะ
อุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
: 25540223203181
ภาษาไทย
: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ภาษาอังกฤษ
: Master of Science Program in Biotechnology
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
ชื่อย่อ (ไทย)
: วท.ม. (เทคโนโลยีชวี ภาพ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Science (Biotechnology)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.Sc. (Biotechnology)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
4.1 ระดับปริญญาโท
4.1.1 แผน ก แบบ ก 1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 37 หน่วยกิต
4.1.2 แผน ก แบบ ก 2 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 37 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตร 2 ปี สาหรับผู้สาเร็จปริญญาตรี โดยจัดการศึกษาในแผน ก ซึ่งเป็นแผนการศึกษาที่เน้นการ
วิจัยและมีการทาวิทยานิพนธ์ ดังนี้
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แบบ ก 1 ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต แต่คณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจกาหนดให้เรียนรายวิชาหรือทากิจกรรมทางวิชาการเพิ่มเติม เพื่อให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามเกณฑ์การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
แบบ ก 2 ทาวิท ยานิ พนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่ า 15 หน่ว ยกิต และศึกษารายวิช าอี ก
ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
5.2 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่มสี ามารถสื่อสารเป็นภาษาไทยได้
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุง
จากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554
6.2 ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม
2560
6.3 ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมือ่ วันที่ 20 มกราคม 2561
และในการประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561
6.4 เปิดสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552 ในปีการศึกษา 2561
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 อาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ เอกชน และในต่างประเทศ
8.2 นักวิชาการ นักวิจัย นักพัฒนา นักวางแผน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการ
ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม พลั ง งาน ด้ า นเกษตร ด้ า นอาหาร ด้ า นพื ช และสั ต ว์
ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
8.3 ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ/ที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

-3-

มคอ. 2 ปริญญาโท

9. ชื่อ - สกุล ตาแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

1

นางสาวชุตมิ า แก้วพิบลู ย์

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

2

นายสมพงศ์ โอทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3

นางสาวกนกพร สังขรักษ์

รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ

ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
(เกียรตินิยม
อันดับ 2)
ปร.ด.
วท.บ.
(เกียรติ
นิยม
อันดับ 2

สถาบัน

ปี
2555
2551
2548

เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ
ชีววิทยา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
ม.สงขลานครินทร์
ม.สงขลานครินทร์
ม.ทักษิณ

เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ

ม.สงขลานครินทร์
ม.สงขลานครินทร์

2550
2545

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางชีวภาพและมีรายได้หลักจากการส่งออกผลิตผล
ทางการเกษตร และในปัจจุบันพบว่าทรัพยากรธรรมชาติของประเทศลดน้อยลงไปเรื่อย ๆ ดังนั้น การแก้ไข
ปั ญ หาจึ ง มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งบู ร ณาการศาสตร์ ห ลายแขนงเข้ า ด้ ว ยกั น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ม ากที่ สุ ด
“เทคโนโลยีชีวภาพ” เป็นศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องตั้งแต่การปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์จุลินทรีย์ พืช และสัตว์
การนามาประยุกต์ในด้านการแพทย์และเภสัชศาสตร์ รวมทั้งการพั ฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลทาง
การเกษตร และการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อม ซึ่งมีความสาคัญที่จะช่วยแก้ปัญหา
ให้ กับ ประเทศชาติและท้อ งถิ่น ได้ เป็ น อย่ า งดี สามารถสร้างมูล ค่าเพิ่มให้ กับผลิ ตผลทางการเกษตรได้ อี ก
หลายเท่าตัว เช่น การใช้เอนไซม์เปลี่ยนแป้ งมันสาปะหลังให้เป็นไซโคลเดกซ์ตรินเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการ
ผลิตยา การใช้เทคโนโลยีการหมักของเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายวัตถุดิบทางการเกษตรให้ได้เป็นเอทานอลและ
แก๊สชีวภาพ เป็นต้น นอกจากนี้การศึกษาถึงกระบวนการทางชีวภาพยังสามารถนาไปใช้แก้ไขปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม เช่น การใช้จุลินทรีย์บาบัดน้าเสีย หรือการนาของเสียไปใช้ประโยชน์เป็นแหล่งพลังงานทางเลือก

2550
2546
2544
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เป็นต้น ดังนั้นศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพจึงมีบทบาทสาคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศชาติเพื่อนาไปสู่การ
พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน สร้างความสามารถในการแข่งขันที่นาไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างมีทิศทางและสมดุล
ซึ่งสอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยหลักการพัฒนา
ประเทศที่สาคัญในระยะแผนพัฒนาฯ นี้ยึดหลัก ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาที่ยั่งยืน และ คน
เป็ น ศูน ย์ กลางการพัฒ นา โดยสาขาเทคโนโลยีชีว ภาพมีเงื่อนไขการพัฒ นาด้านเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้ อ งกั บ
เทคโนโลยีชีวภาพในด้านต่าง ๆ ได้แก่ วิทยาการจีโนม โปรตีโอมิกส์ ดีเอ็นเอเทคโนโลยี ดีเอ็นเอชิป ชีวสารสน
เทศ พันธุวิศวกรรม และนาโนไบโอเทคโนโลยี ต่อมาสภาวิจัยแห่งชาติได้มีการจัดทาโครงสร้างนโยบายวิ จัย
แห่ ง ชาติ ร ะยะยาว (พ.ศ. 2552-2572) ด้ า นเทคโนโลยี ชี ว ภาพในระดั บ จุ ล ภาคและมหภาค โดยได้ แ บ่ ง
เทคโนโลยีชีวภาพออกเป็น 5 ด้าน คือ เกษตรศาสตร์ เภสัชศาสตร์ การแพทย์ สิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรม มี
การวิ เ คราะห์ ภ าพอนาคต โดยก าหนดเป็ น เป้ า หมายเชิ ง กลยุ ท ธ์ เป้ า หมายพั ฒ นา และแผนที่ น าทาง
(Roadmap) ในแต่ละสาขา ทั้งนี้ได้กาหนดฉากทัศน์ (Scenario) ที่แตกต่างกันออกไปตามภาวะเศรษฐกิจที่
อาจผันผวนได้ จากนั้นนามากาหนดเป็นนโยบายเพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
ภายในประเทศต่อไป นอกจากนี้ในปัจจุบัน รัฐบาลมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและ
ยั่งยืน และต้องการให้คนไทยมีความกินดีอยู่ดี มีสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งตนเองได้ ดังนั้น รัฐบาล
จึงให้ความสาคัญต่อการปฏิรู ปโครงสร้ างทางเศรษฐกิจใหม่ (New Economic Model) ในทุกมิติ ทั้งภาค
ธุรกิจ เกษตร การศึกษา ไปสู่โมเดลใหม่ Thailand 4.0 เพื่อมุ่งเน้นการแก้ปัญหาให้ประเทศไทยหลุดพ้นจาก
กับดักรายได้ปานกลาง ซึ่งการปฏิรูปเศรษฐกิจใหม่จากระบบเศรษฐกิจที่เน้นการผลิตโดยใช้แรงงาน เครื่องจักร
และทรั พยากรมาผลิ ตบนฐานความรู้ และเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม เพื่อพัฒ นาต่อยอด
เศรษฐกิจ ไทยไปสู่ เศรษฐกิจ ที่เน้ นคุณค่า และ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้ว ยนวัตกรรม โดยการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างการผลิต เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
5 กลุ่มเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมเป้ าหมาย ซึ่งเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นหนึ่งในกลุ่ มเป้าหมายของรัฐ บาล
ปัจจุบันในการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้านการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ปัจจุบันความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีชีวภาพเน้นความตระหนักด้านจริยธรรม การเชื่อมโยงกับมิติ
ด้านสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เช่น การพัฒนา ปรับปรุงและใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิต รวมทั้งการนา
แนวทางเศรษฐกิจ พอเพีย ง และภูมิปั ญญาท้ องถิ่ นของไทยเข้ ามาพัฒ นาต่ อ ยอดร่ว มกัน และพัฒ นาเป็ น
นวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เช่น
การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองให้มีการปลูกอย่างกว้างขวางและมีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า การค้นหาและ
พัฒนาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และการนาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ เป็นต้น
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12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
เพื่อให้มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นแหล่งพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ที่สามารถตอบสนอง
นโยบายของประเทศโดยเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพที่เน้นการเป็นครัวของโลก การใช้แนวทางเศรษฐกิจ
แบบพอเพียง การจัดการสิ่งแวดล้อมและใช้พลังงานสะอาด รวมถึงการส่งเสริมให้มีธุรกิจใหม่จากทรัพยากร
ชีวภาพ นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551 - 2565) ที่
มุ่งเน้นการจัดระบบการศึกษาด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาความรู้ สร้างความมั่นคงทางอาหาร เพิ่มผลผลิต ลด
ต้นทุน สร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเกษตรและภาคการผลิตจริงสร้างหน่วยปฏิบัติการฝึกอบรมใน
พื้นที่เพื่อลดการออกจากภาคเกษตรในพื้น ที่เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมในเมือง ดังนั้นมหาวิทยาลัยทักษิ ณ ได้
สนั บ สนุ น ให้ มีการพัฒ นาหลั กสู ตรระดับ บั ณฑิตศึ กษาด้ านเทคโนโลยีชีว ภาพ โดยความร่ว มมื อทั้งภายใน
มหาวิทยาลัยระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน บนพื้นฐานความพร้อมด้าน
วิ ช าการ บุ ค ลากร และทรั พ ยากรสนั บ สนุ น และเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น ภายนอก เช่ น
มหาวิทยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ มหาวิทยาลั ยขอนแก่ น มหาวิทยาลั ยวลั ยลั กษณ์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพ (BIOTEC) เป็นต้น โดยการพัฒนาหลักสูตรนี้ได้ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา
2552 โดยยึดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
เพื่อให้มีการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นปัจจุบัน หลักสูตร วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 จึงได้ถูกดาเนินการปรับปรุงอีกครั้ง โดยมีเหตุผลหลัก ๆ ดังนี้
1. เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่กาหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตร ทุกรอบระยะเวลา 5 ปี
2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
3. ข้อเสนอแนะของทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิต
4. เพื่ อ ต้ อ งการเพิ่ ม จุ ด เน้ น หรื อ ลั ก ษณะพิ เ ศษของหลั ก สู ต รเพื่ อ ให้ ไ ด้ บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ ท าง
เทคโนโลยีชีวภาพในระดับสูง สามารถ เรียนรู้วิทยาการใหม่ ๆ สามารถสร้างสรรค์งานวิจัยและถ่ายทอดความรู้
สามารถประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพมาตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม และ
ความเป็นอยู่ของประชากรในประเทศ รวมทั้งมุ่งเน้นที่จะปลูกฝังให้บัณฑิตที่ ผลิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรม
โดยเน้นเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร สิ่งแวดล้อม และพลังงานทดแทน
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ได้ เร่ งให้ มี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ตรด้า นวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีใ นระดับ
บัณฑิตศึกษาให้มากขึ้น ตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยทักษิณในการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลั ย ทักษิณ 15 ปี (พ.ศ. 2551 - 2565) เน้นการให้ ความส าคัญต่อการจัดการเรียนการสอนทาง
เทคโนโลยีชีวภาพที่เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยและเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น
และการสร้ างรายได้เพิ่ม อีกทั้งยั งสั มพัน ธ์กับกรอบคิดหลักการผลิ ตบัณฑิตในหลักสู ตรสหวิทยาการ ของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ (พ.ศ. 2552 - 2560) โดยแบ่งกลุ่มสาขาวิชา (Academic Cluster) ออกเป็น 4 กลุ่ม ซึ่ง
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ อยู่ในกลุ่มวิทยาศาสตร์
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และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชุมชนและภูมิปัญญาสู่สากล ดังนั้นเพื่อให้ตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ทักษิณที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ สู้งาน มีคุณธรรม มีทักษะ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองและสังคม
มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม โดยมุ่งแสวงหาองค์ความรู้จากการวิจัยจาก
ปัญหาและภูมิปัญญาไทย อาเซียนและสากล สามารถถ่ายทอดสู่ชุมชนผ่านระบบบริการวิชาการที่หลากหลาย
หลักสูตรนี้จะมีส่วนช่วยทาให้มหาวิทยาลัยทักษิณสามารถดาเนินการตามพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
การบู ร ณาการจุ ด แข็ ง ของสถาบั น ที่ เ น้ น เรื่ อ งการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ มี คุ ณ ภาพรองรั บ กั บ ความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคตได้
แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 10 ปี (พ.ศ. 2553 - 2567) ของมหาวิทยาลัยทักษิณต้องการพัฒ นา
ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางด้าน พลังงานทดแทน และอุตสาหกรรมเกษตร สอดคล้องกับแผนการเรียนของ
หลักสูตรที่เน้นด้านอุตสาหกรรมเกษตรและพลังงานทดแทน หลักสูตรเกี่ยวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :
เสริมสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการ วิจัย เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัย
วิจัย ในรูปแบบความร่วมมือทางวิชาการข้ามศาสตร์ (Academic Clusters) สนองตอบความต้องการของ
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาหลักสูตรอื่น
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
ไม่มี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นที่ต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
จัดการเรียนการสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 60 คณะเทคโนโลยีการพัฒนาชุมชน ร้อยละ 20
และคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ร้อยละ 20
14. ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน
1. หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. หลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตร สานักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3. Department of Biology, University of Bergen,
Norway
4. Department of Environmental Engineering,
Technical University of Denmark, Denmark

โครงการ/กิจกรรม
ผู้ทรงคุณวุฒิแลกเปลี่ยนและร่วมทางานวิจัย
ผู้ทรงคุณวุฒิแลกเปลี่ยนและร่วมทางานวิจัย
ผู้ทรงคุณวุฒิแลกเปลี่ยนและร่วมทางานวิจัย
ผู้ทรงคุณวุฒิแลกเปลี่ยนและร่วมทางานวิจัย
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5. Division of Environmental Science and
Engineering, Graduate School of Science and
Engineering, Yamaguchi University, Japan
6. Faculty of Engineering, Division of Applied
Chemistry, Hokkaido University, Japan
7. Institute of Microbiology, University of
Innsbruck, Austria
8. สานักงานกองทุนสนับสนุนงาวิจัย (สกว.)

9. สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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โครงการ/กิจกรรม
ผู้ทรงคุณวุฒิแลกเปลี่ยนและร่วมทางานวิจัย

ผู้ทรงคุณวุฒิแลกเปลี่ยนและร่วมทางานวิจัย
ผู้ทรงคุณวุฒิแลกเปลี่ยนและร่วมทางานวิจัย
สนับสนุนแหล่งทุน
1. โครงการพัฒนานักวิจัย และงานวิจัยเพื่อ
อุตสาหกรรม (พวอ.)
2. โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
สนับสนุนแหล่งทุนอุดหนุนการวิจัย
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
พัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
1.2 ความสาคัญ
เทคโนโลยีชีวภาพเป็นสาขาวิชาที่มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทั้งในระดับประเทศและ
สากล เนื่องด้วยเป็นวิชาที่มุ่งเน้นไปในการนาความรู้ด้านเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง สิ่งมีชีวิต และ
ผลผลิตที่เกิดจากสิ่งมีชีวิต เพื่อนามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้นในประเทศไทยซึ่งมี ทรัพยากรธรรมชาติ
และ ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับสูงจึงมีความต้องการด้านทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
เพื่อ บริหารจัดการและนาทรัพยากรเหล่านี้มาใช้อย่างถูกวิธี และให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยบุคลากรที่ผลิตขึ้น
ใน สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ชี ว ภาพจะมี บ ทบาทส าคั ญ ในการพั ฒ นางานในด้ า นต่ า ง ๆ อาทิ อุ ต สาหกรรม
เกษตรกรรม การวิจัยและพัฒนา การควบคุมคุณภาพ เป็นต้น
1.3 วัตถุประสงค์หลักสูตร/คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีความรู้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. ประยุกต์องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ผลงานวิจัย รวมถึงมีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสื่อถึงผลการศึกษาค้นคว้า และการวิจัยระดับสากล
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (expected learning outcome; ELOs)
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีความรู้ ทักษะ และมีสมรรถนะตาม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ดังนี้
ELO1: มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อใช้ในการกาหนดจรรยาบรรณวิชาชีพ ในการปฏิบัติงาน
ELO2: มีความรู้ ทักษะเชิงวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
ELO3: มีทักษะทางปัญญาในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศ
ELO4: สามารถสื่อสาร เพื่อนาความรู้ไปใช้ในการบริการวิชาการ และพัฒนาสังคม
ELO5: สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการค้นคว้า พัฒนาองค์ความรู้สาหรับ
ประยุกต์ใช้การปฏิบัติงาน และการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ
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ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่จะทาให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ผ ล ก า ร เ รี ย น รู้ ที่ ค า ด ห วั ง ที่ จ ะ ท า ใ ห้ บ ร ร ลุ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. มีความรู้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ELO1: มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อใช้ในการกาหนด
และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ในการปฏิบัติงาน
ELO2 : มี ค ว า ม รู้ ทั ก ษ ะ เ ชิ ง วิ ช า ก า ร ด้ า น
เทคโนโลยีชีวภาพ
2. ประยุกต์องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อใช้ ELO3: มีทักษะทางปัญญาในการประยุกต์ใช้ความรู้
ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศเพื่ อการ ทางเทคโนโลยี ชี ว ภาพ เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ จ าก
พัฒนาที่ยั่งยืน
ทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศ
3. วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ผลงานวิจัย รวมถึงมี ELO3: มีทักษะทางปัญญาในการประยุกต์ใช้ความรู้
ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อถึง ทางเทคโนโลยี ชี ว ภาพ เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ผลการศึกษาค้นคว้า และการวิจัยระดับสากล
ทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศ
ELO4: สามารถสื่อสาร เพื่อนาความรู้ ไปใช้ใ นการ
บริการวิชาการ และพัฒนาสังคม
ELO5: สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการ
ค้นคว้า พัฒ นาองค์ความรู้ส าหรับประยุกต์ใ ช้ ก าร
ปฏิบัติงาน และการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ
ตารางจาแนกผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Epected Learning Outcome : ELO) ของหลักสูตร
ผลการเรียนรู้
(Program Learning Outcome)

ผลการเรียนรู้ทั่วไป
(Generic LO)

ผลการเรียนรู้
เฉพาะสาขา
(Specific LO)
PLO 1. มีความรู้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ

ELO1: มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อใช้ใน
การกาหนดจรรยาบรรณวิชาชีพ ในการ
ปฏิบัติงาน

ELO2: มีความรู้ ทักษะเชิงวิชาการด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ

Bloom’s
Taxonomy C :
U,A,E,AF,P

TQF

Affective
domain

ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

Cognitive
domain

ด้านความรู้
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ผลการเรียนรู้ทั่วไป
(Generic LO)

ผลการเรียนรู้
Bloom’s
TQF
เฉพาะสาขา
Taxonomy C :
(Specific LO)
U,A,E,AF,P
PLO 2. ประยุกต์องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน
ELO3 : มี ทั ก ษะ ทา งปั ญ ญ า ใ น ก า ร

Cognitive
ด้านปัญญา
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
domain
เพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ประเทศ
PLO 3. วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ผลงานวิจัย รวมถึงมีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่ อถึ ง ผล
การศึกษาค้นคว้า และการวิจัยระดับสากล

ELO3 : มี ทั ก ษะ ทา งปั ญ ญ า ใ น ก า ร
Cognitive
ด้านปัญญา
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
domain
เพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ประเทศ

ELO4: สามารถสื่อสาร เพื่อนาความรู้ไป
Affective
ด้านทักษะ
ใช้ ใ นการบริ ก ารวิ ช าการ และพั ฒ นา
domain
ความสัมพันธ์
สังคม
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ
ELO5: สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

Cognitive
ด้านทักษะ
เพื่ อ การค้ น คว้ า พั ฒ นาองค์ ค วามรู้
domain และ
การวิเคราะห์
สาหรับประยุกต์ใช้การปฏิบัติงาน และ
Phychomotor เชิงตัวเลข
การวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ
domain
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ความคาดหวังของผลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ปีที่
รายละเอียด
1 มีความรู้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
2 - ประยุกต์องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
- วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ผลงานวิจัย รวมถึงมีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อถึง
ผลการศึกษาค้นคว้า และการวิจัยระดับสากล

- 11 2. แผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
1. ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร ต า ม 1. พั ฒ นาหลั ก สู ต รโดยมี พื้ น ฐาน
-2แนวทางปฏิ บั ติ ที่ ก าหนดโดย จากกรอบมาตรฐาน TQF
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา 2. ติ ด ตามการประเมิ น หลั ก สู ต ร
(ปรับปรุงหลักสูตร ทุก 5 ปีเป็น และทาการปรับปรุงอย่างสม่าเสมอ
อย่างน้อย)
3. ติดตามความก้าวหน้าขององค์
ความรู้ใน วิชาชีพ
2. ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร ใ ห้ 1. ติ ด ต า ม ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า
สอดคล้องกับความก้าวหน้าทาง ทางเทคโนโลยีและความต้องการ
เทคโนโลยี ความต้องการของ ของสังคม
สั ง คม และความต้ อ งการของ 2. ติ ด ตามผลของความพึ ง พอใจ
ผู้ใช้บัณฑิต
ของผู้ใช้บัณฑิต
3. พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ด้ า น 1. ส นั บ ส นุ น บุ ค ล า ก ร ด้ า น
การเรียนการสอนการวิจัย และ การเรี ย นการสอนให้ ท างานวิ จั ย
การบริการวิชาการให้มีความรู้ แ ล ะ ก า ร บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร เ พื่ อ
สามารถแก้ไขปัญหาสังคมได้
แก้ปัญหาให้ชุมชนและร่วมมื อ กับ
อ ง ค์ ก ร ภ า ย น อ ก ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. ระบบและกลไกการประกัน 1. ทุ ก ร า ย วิ ช า มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด
คุณภาพ การจั ดการเรี ย นการ รายวิ ช า ก่ อ นการเปิ ด สอนในแต่
สอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสาคัญ
ภาคการศึกษา
2. ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะการเรี ย นรู้ ด้ ว ย
ตนเอง และ ประสบการณ์ ท าง
วิชาชีพจาก หน่วยงานภายนอก
3. การประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ เ รี ย นที่ มี ต่ อ คุ ณ ภาพการจั ด การ
เรียน การสอน
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หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
2. รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
3. รายวิชาในหลักสูตรที่ปรับปรุง
ให้ สอดคล้องกับความก้าวหน้า
ของ องค์ความรู้ในวิชาชีพ
1. รายงานผลความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตของหน่วยงาน องค์กร
ต่าง ๆ
2. ความพึ ง พอใจของบั ณ ฑิ ต ที่
ประกอบอาชีพอิสระ
1. ปริ ม าณงานวิ จั ย และบริ ก าร
วิชาการต่ออาจารย์ในหลักสูตร
2. จ านว นโ ครงการ วิ จั ย แ ล ะ
บริการวิชาการที่ร่วมมือกับองค์ กร
ภายนอก
1. การเผยแพร่ตารางสอนทางการ
ติดประกาศและเวปไซด์
2. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อ
รายวิชาและผู้สอน
3. สรุ ป ผลการประเมิ น การเรี ย น
การ สอนรายวิชา
4. ข้ อ มู ล สาระปรั บ ปรุ ง การเรี ย น
การ สอนทุกภาคการศึกษา
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิ ภ าค โดย 1 ปี ก ารศึ ก ษา แบ่ ง ออกเป็ น 2 ภาคการศึ ก ษาปกติ 1 ภาคการศึ ก ษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1
เดือนสิงหาคม-ธันวาคม
ภาคเรียนที่ 2
เดือนมกราคม-พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
(1) แผน ก แบบ ก 1
สาเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตรไม่ต่ากว่า 3.00 และมีประสบการณ์วิจัยตามการพิจารณาของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลั กสูตร
และมีผลภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี ของมหา
วิทยาทักษิณกาหนด หรือ มีผลทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับไม่ต่ากว่า 450 (คิดเทียบ
คะแนน TOEFL)
(2) แผน ก แบบ ก 2
สาเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตรไม่ต่ากว่า 2.30 หรือมีประสบการณ์วิจัยตามการพิจารณาของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และมีผลภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี ของมหา
วิทยาทักษิณกาหนด หรือ มีผลทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับไม่ต่ากว่า 450 (คิดเทียบ
คะแนน TOEFL)
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.3.1 นิสิตแรกเข้าที่มีพื้นฐานวิชาการไม่เพียงพอ เนื่องจากหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นหลักสูตร
สหวิทยาการ นิสิตจึงต้องมีความรู้ในหลากหลายศาสตร์สาขาวิชา
2.3.2 นิสิตแรกเข้ามีทัก ษะทางด้านภาษาอัง กฤษอยู่ในระดับที่ไม่ เพีย งพอต่อ การทาความเข้ า ใจ
บทความวิช าการประกอบการเรีย นการสอน และการทาวิจัย ทาให้ประสบปัญหาต่อการเรียน และการ
ทาวิจัย
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2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิตข้อ 2.3
ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา
พื้นฐานความรู้วิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิจารณาความ
เหมาะสม เพื่ อ ให้ นิ สิ ต แรกเข้ า ลงทะเบี ย นเรี ย น
รายวิชาตามที่กาหนด เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย และต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตร
กาหนด
ทักษะภาษาอังกฤษ
ส่ งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยให้ นิสิ ตเรียน
เสริมภาษาอังกฤษในหลักสูตรที่บัณฑิตวิทยาลัยจัด
ให้มีขึ้น หรือหลักสูตรนอกชั้นเรียน
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
แผน ก แบบ ก 1
จานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
จานวนนิสิต
2560
2561
2562
2563
ชั้นปีที่ 1
5
5
5
5
ชั้นปีที่ 2
5
5
5
รวม
5
10
10
10
จานวนที่คาดว่าจะ
5
5
5
สาเร็จการศึกษา
แผน ก แบบ ก 2
จานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
จานวนนิสิต
2560
2561
2562
2563
ชั้นปีที่ 1
5
5
5
5
ชั้นปีที่ 2
5
5
5
รวม
5
10
10
10
จานวนที่คาดว่าจะ
5
5
5
สาเร็จการศึกษา

2564
5
5
10
5

2564
5
5
10
5
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2.6 งบประมาณตามแผน
(1) งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) ค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย ภาคเรียนละ 22,000 บาท
ปีงบประมาณ
รายละเอียด
รายรับ
2560
2561
2562
2563
2564
ค่าลงทะเบียน
440,000
880,000
880,000
880,000 880,000
รวมรายรับ
440,000
880,000
880,000
880,000 880,000
(2) งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
รายจ่าย

2560

ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร

27,500

2561

ปีงบประมาณ
2562

2563

2564

55,000

82,500

110,000

110,000

2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
55,000
110,000
165,000 220,000 220,000
3. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
27,500
55,000
82,500
110,000 110,000
รวม ก
110,000 220,000
330,000 440,000 440,000
ข. งบลงทุน
1. ค่าครุภัณฑ์
110,000 220,000
310,000 400,000 400,000
รวม ข
110,000 220,000
310,000 400,000 400,000
รวม (ก)+(ข)
220,000 440,000
640,000 840,000 840,000
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต (คน : ปี) 32,000 บาท
2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
รายวิช าที่ขอรั บ โอนหรื อขอเทีย บโอนต้องเป็นรายวิช าในหลั กสู ตรระดับเดียวกัน ที่เรียนมาแล้ ว
ไม่เกิน 5 ปี นับจากปีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น ๆ และรายวิชาที่ขอรับโอนหรือเทียบโอนจะต้องมี
ระดั บ ขั้ น ไม่ ต่ ากว่ า B (3.00) ทั้ ง นี้ จ านวนหน่ ว ยกิ ต ที่ ข อรั บ โอนรายวิ ช า เที ย บโอนรายวิ ช า และเที ย บ
ประสบการณ์ รวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 40 ของจานวนหน่วยกิตรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร โดย
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 4 ข้อ 23
(ภาคผนวก ง)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

- 15 3.1.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
3.1.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 1
หมวดวิทยานิพนธ์
แผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชาเอก
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
หมวดวิทยานิพนธ์
3.1.2 รายวิชาในหลักสูตร
หมวดวิทยานิพนธ์
แผน ก แบบ ก 1
0224571 วิทยานิพนธ์
Thesis 1
แผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชาเอก
วิชาบังคับ
0224501 เทคโนโลยีชีวภาพ
Biotechnology
0224502 เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม
Techniques in Genetic Engineering
0224503 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
Bioprocess Engineering
0424501 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ
Research Methodology in Biotechnology
0424502 หัวข้อเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ
Selected Topics in Biotechnology
0424503 เครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
Instruments of Biotechnology
0424571 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1
Seminar in Biotechnology 1
0424671 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2

มคอ. 2 ปริญญาโท
37 หน่วยกิต

37

หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 22
13
ไม่น้อยกว่า 9
15

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

37 หน่วยกิต
37(0-111-0)

ไม่น้อยกว่า

37 หน่วยกิต
22 หน่วยกิต
13 หน่วยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
1(1-0-2)
2(2-0-4)

1(0-2-1)
1(0-2-1)
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0224511
0224512
0224513
0224514
0224521
0224522
0224523
0224524
0224531
0224532
0224533
0224534

Seminar in Biotechnology 2
วิชาเลือก
หมวดเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมขั้นสูง
Advanced Environmental Biotechnology
พอลิเมอร์ย่อยสลายได้จากชีวมวล
Biodegradable Polymer from Biomass
การกาจัดและบาบัดสารด้วยชีววิธี
Biodegradation and Bioremediation
เทคโนโลยีชีวภาพไร้อากาศเพื่อการผลิตพลังงาน
Anaerobic Biotechnology for Bioenergy Production
เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมขั้นสูง
Advanced Industrial Biotechnology
กระบวนการหมักทางอุตสาหกรรมขั้นสูง
Advanced Industrial Fermentation Process
เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพ
Microbial Fuel Cell Technology
การประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ
Entrepreneurship in Biotechnology
เทคนิคทางชีวโมเลกุลขั้นสูงสาหรับเทคโนโลยีชีวภาพ
Advanced Biomolecular Techniques for Biotechnology
ชีวสารสนเทศขั้นสูง
Advanced Bioinformatics
วิศวกรรมเมแทบอลึซึม
Metabolic Engineering
พันธุศาสตร์จุลินทรีย์ขั้นสูง
Advanced Microbial Genetics

หมวดเทคโนโลยีชีวภาพอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร
0424541 เทคโนโลยีเอนไซม์
Enzyme Technology

มคอ. 2 ปริญญาโท

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

3(2-3-4)

- 17 0424542 การใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมเกษตร
Agro - Industry Waste Utilization
0424543 เทคโนโลยีและวิศวกรรมของโปรตีน
Protein Technology and Engineering
0424544 หัวข้อขั้นสูงทางเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร
Advanced Topics in Food Biotechnology
0424551 เทคโนโลยีชีวภาพของพืชขั้นสูง
Advanced Plant Biotechnology
0424552 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพร
Biotechnology for Medicinal Plants Research and Development
0424553 เครื่องหมายโมเลกุลเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช
Molecular Markers for Plant Genetic Improvement
0424554 ชีววิทยาระดับโมเลกุลทางเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
Molecular Biology for Post - Harvest Technology
0424561 เทคโนโลยีชีวภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าขั้นสูง
Advanced Aquacultural Biotechnology
0424562 เทคโนโลยีชีวภาพของสาหร่าย
Algal Biotechnology
0424563 เทคโนโลยีชีวภาพในการป้องกันโรคปศุสัตว์
Biotechnology for Livestock Disease Prevention
0424564 เทคโนโลยีชีวภาพระบบสืบพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ
Reproductive Biotechnology of Economic Animals
หมวดวิทยานิพนธ์
แผน ก แบบ ก 2
0224671 วิทยานิพนธ์ 2
Thesis 2

มคอ. 2 ปริญญาโท
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)

15 หน่วยกิต
15(0-45-0)
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ความหมายของรหัสวิชา
เลขรหัสประจารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบั ณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ประกอบด้วยเลข 7 หลัก มีความหมายดังนี้
เลขรหัสสองหลักแรก
หมายถึง เลขรหัสคณะ
เลข 02
หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์
เลข 04
หมายถึง คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
เลขรหัสหลักที่สามและสี่ หมายถึง เลขรหัสสาขาวิชา
เลข 24
หมายถึง สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
เลขรหัสหลักที่ห้า
หมายถึง ชั้นปีที่เปิดสอน
เลข 5
หมายถึง ระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 1
เลข 6
หมายถึง ระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 2
เลข 7
หมายถึง ระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 3
เลขรหัสหลักที่หก
หมายถึง หมวดวิชาหรือกลุ่มวิชา
เลข 0
หมายถึง เทคโนโลยีชีวภาพพื้นฐาน
เลข 1
หมายถึง เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม
เลข 2
หมายถึง เทคโนโลยีชีวภาพวิศวกรรม กระบวนการชีวภาพ
เลข 3
หมายถึง เทคโนโลยีชีวภาพระดับโมเลกุล
เลข 4
หมายถึง เทคโนโลยีชีวภาพอาหารและเอนไซม์
เลข 5
หมายถึง เทคโนโลยีชีวภาพพืช
เลข 6
หมายถึง เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
เลข 7
หมายถึง สัมมนา วิทยานิพนธ์
เลขรหัสหลักสุดท้าย
หมายถึง ลาดับรายวิชา
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3.1.3 แสดงแผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก 1

ชั้นปีที่ 1
0224571
ชั้นปีที่ 2
0224571

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต
ภาคเรียน 1
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียน 2
หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
9
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์ 1 (ครั้งที่ 1)
9(0-27-0)
0224571 วิทยานิพนธ์ 1 (ครั้งที่ 2)
รวมหน่วยกิต
9
ภาคเรียน 1
หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียน 2
วิทยานิพนธ์
9
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์ 1 (ครั้งที่ 3)
9(0-27-0)
0224571 วิทยานิพนธ์ 1 (ครั้งที่ 4)
รวมหน่วยกิต
9

หน่วยกิต

9
9(0-27-0)
รวมหน่วยกิต
9
หน่วยกิต

10
10(0-30-0)
รวมหน่วยกิต
10

แผน ก แบบ ก 2

ชั้นปีที่ 1
0224501
0224503
0424501
0424503
………..
ชั้นปีที่ 2
0424671
0224671

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต
ภาคเรียน 1
หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียน 2
วิชาบังคับ
8
วิชาบังคับ
เทคโนโลยีชีวภาพ
2(2-0-4)
0224502 เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
2(2-0-4)
0424502 หัวข้อเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ
วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทาง
2(2-0-4)
0424571 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1
เทคโนโลยีชีวภาพ
วิชาเลือก
เครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
2(2-0-4)
……… วิชาเลือก
วิชาเลือก
3
............ วิชาเลือก
วิชาเลือก
3(…….)
รวมหน่วยกิต
11
รวมหน่วยกิต
ภาคเรียน 1
หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียน 2
วิชาบังคับ
1
วิทยานิพนธ์
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2
1(0-2-1)
0224671 วิทยานิพนธ์ 2 (ครั้งที่ 2)
วิทยานิพนธ์
7
วิทยานิพนธ์ 2 (ครั้งที่ 1)
7(0-21-0)
รวมหน่วยกิต
8
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต

4
2(2-0-4)
1(1-0-2)
1(0-2-1)
6
3(……..)
3(……..)
10
หน่วยกิต

8
8(0-24-0)

8
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3.1.4 คาอธิบายรายวิชา
0224501 เทคโนโลยีชีวภาพ
2(2-0-4)
Biotechnology
พื้ น ฐานส าคั ญ ทางเทคโนโลยี ชี ว ภาพ สรี ร วิ ท ยาจุ ลิ น ทรี ย์ ขั้ น สู ง ชี ว เคมี ขั้ น สู ง เน้ น
เมแทบอลิซึม และกลไกการควบคุมต่าง ๆ เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร และ
เอนไซม์ เทคโนโลยี ชี ว ภาพโมเลกุ ล วิ ศ วกรรมกระบวนการชี ว ภาพ เทคโนโลยี ชี ว ภาพพื ช และ
เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
Fundamental in biotechnology; advanced microbial physiology; advanced
biochemistry focusing on metabolism and controlling mechanisms; environmental
biotechnology; food biotechnology and enzyme; molecular biotechnology; bioprocess
engineering; plant and animal biotechnology; aquaculture biotechnology
0224502 เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม
2(2-0-4)
Techniques in Genetic Engineering
เทคนิคเกี่ยวกับการทายีนโคลนนิ่ง ความสาคัญของยีนโคลนนิ่ง พาหะสาหรับการโคลนยีน การ
ทาดีเอ็น เอให้ บ ริ สุ ทธิ์ การน าดีเอ็น เอเข้าสู่ เซลล์ เ จ้า บ้าน การศึกษาโครงสร้ างยีน และจีโ นม ศึกษาการ
แสดงออกของยีน การนาไปใช้ประโยชน์
Gene cloning technique; importance of gene cloning; vector related gene cloning;
DNA purification; transformation of recombinant DNA into host cell; study on gene operon
and genome; study on gene expression and their applications
0224503 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
2(2-0-4)
Bioprocess Engineering
สมดุลมวล สมดุลพลังงาน สมดุลปฏิกิริยาทางเคมี กฎของก๊าซ ของเหลวและการไหล การลด
แรงดันในท่อ การกรอง การตกตะกอน การปั่นเหวี่ยง การผสม การถ่ายเทความร้อน การแลกเปลี่ ยนความ
ร้อน ระบบหล่อเย็น การถ่ายเทมวลจากก๊าซไปของเหลว การประยุกต์ใช้กระบวนการหมักและการแยก
สารชี ว ภาพ จลนพลศาสตร์ ข องการเจริ ญ เติ บ โตของเซลล์ จลนพลศาสตร์ ข องกระบวนการหมั ก
จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยา แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการทางชีวภาพ
Mass balance; energy balance; chemical reaction balance; gas law; liquid and fluid;
pipe pressure reduction; filtration; precipitation; centrifugation; reagent mixing; heat
transfering; heat exchanging; cooling system; mass transfering between gas and liquid;
applications in fermentation and bio-separation, microbial growth kinetics, fermentation
kinetics, bioprocess modeling
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0224511 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมขั้นสูง
3(2-3-4)
Advanced Environmental Biotechnology
ประยุ ก ต์ ค วามก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี ชี ว ภาพมาใช้ ศึ ก ษานิ เ วศวิ ท ยาในสภาพแวดล้ อ มที่
หลากหลาย กระบวนการทางชี ว ภาพของสารเคมี เพื่ อ น ามาใช้ ใ นการจั ด การของสารมลพิ ษ ใน
ภาคอุตสาหกรรมการเกษตร การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีปฏิบัติการที่สอดคล้อง
Applying advanced biotechnology for investigating microbial ecology from various
environments; bio-processes of chemicals for applying in industrial and agricultural pollutant
management, environmental conservation and related laboratory
0224512 พอลิเมอร์ย่อยสลายได้จากชีวมวล
3(3-0-6)
Biodegradable Polymer from Biomass
ชนิดของพอลิเมอร์ย่ อยสลายได้ที่นิยมใช้ทางอุตสาหกรรม วิถีการสังเคราะห์ โครงสร้าง การ
วิเคราะห์โครงสร้าง การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ และเคมี เทคโนโลยีการผลิตพอลิเมอร์ย่อยสลายได้
จากชีวมวล การผลิตผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ย่อยสลายได้ และกระบวนการย่อยสลายของพอลิเมอร์
Types of biodegradable polymer popularly used in industry; the synthesis pathway;
structure and analytical method; physical and chemical properties testing; technology for
producing biodegradable polymer from biomass; products from biodegradable polymer and
biodegradation process of polymers
0224513 การกาจัดและบาบัดสารด้วยชีววิธี
3(2-3-4)
Biodegradation and Bioremediation
หลักการย่อยสลายวัสดุชีวภาพและสารสังเคราะห์ที่ย่อยสลายยากในสิ่งแวดล้อม ด้วยหลักการ
เทคนิ คของกระบวนการบ าบั ดชีว ภาพ การติดตามและประเมินประสิ ทธิภ าพของการย่ อยสลาย และมี
ปฏิบัติการที่สอดคล้อง
Principles of degradation of biological and synthetic pollutants originated from
industrial; domestic and agricultural activities using various biological and biochemical
treatment techniques to remediate contaminated environments, monitoring and evaluating
their degradation efficiency and experiments related to the course
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0224514 เทคโนโลยีชีวภาพไร้อากาศเพื่อการผลิตพลังงาน
3(2-3-4)
Anaerobic Biotechnology for Bioenergy Production
การแปรสภาพชีวมวลให้เป็นแก๊ส เชื้อเพลิง เชื้อเพลิงเหลว และกระแสไฟฟ้าโดยกระบวนการทาง
ชีวภาพ คุณค่าของพลังงานจากชีวมวล การผลิตก๊าซชีวภาพ ไบโอไฮโดรเจน ไบโอไฮเทน การปรับปรุงก๊าซ
ชีวภาพ เซลล์เชื้อเพลิงชีวภาพ ไบโอเอทานอล ไปโอบิวทานอล การปรับสภาพชีวมวล และมีปฏิบัติการที่
สอดคล้อง
Transformation of biomass into fuel gasses; fuel liquid and electricity by using
chemical and biochemical processes; energy value from biomass; biogas production,
biohydrogen, biohythane, biogas upgrade, microbial fuel cell, bioethanol, biotutanol, biomass
pretreatment and related laboratory.
0224521 เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมขั้นสูง
3(2-3-4)
Advanced Industrial Biotechnology
บทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงในอุตสาหกรรมการผลิต ศักยภาพของเทคนิคใหม่ ๆ ทางด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ การปรับปรุงประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม กระบวนการลิต ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ทันสมัย
ความจาเป็นและแนวโน้มของการวิจัย และพัฒ นากระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม และมีปฏิบัติการที่สอดคล้อง
Thermodynamic and stoichiometry of fermentation; enzyme reaction kinetics; cell
growth kinetics; substrate utilization; product synthesis; bioproduct separation by mechanical
method; crystallization; membrane separation; extraction, electrophoresis and
chromatography; economics of bioprocess; production of cost comparison and seeking for
achievement in bioprocess and experiments related to the course
0224522 กระบวนการหมักทางอุตสาหกรรมขั้นสูง
3(2-3-4)
Advanced Industrial Fermentation Process
กระบวนการหมักในระดับอุตสาหกรรม ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการหมัก วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์
ที่ ไ ด้ จ า ก ก า ร ห มั ก โ ด ย เ น้ น ก ร ะ บ ว น ก า ร ห มั ก ใ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม แ บ บ ต่ า ง ๆ ก า ร ฆ่ า เ ชื้ อ
การออกแบบถังหมัก การกวนและการให้ อากาศ การควบคุม การแยกผลิ ตภัณฑ์จากกระบวนการหมั ก
การย่อและการขยายส่วน และเศรษฐศาสตร์ของกระบวนการหมัก และมีปฏิบัติการที่สอดคล้อง
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Industrial fermentation processes; factors affecting fermentation processes for
instance microorganisms; media and products; raw materials for fermentations; products from
fermentations; emphasizing industrial fermentation processes; pasteurization and sterilization;
fermenter design; agitation, aeration; fermentation process control; separating products from
fermentation processes; fermentation process minimization and maximization and
fermentation process economics and related laboratory
0224523 เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพ
3(2-3-4)
Microbial Fuel Cell Technology
กระบวนการผลิ ตอิเล็กตรอนโดยจุลินทรีย์ หลักการถ่ายโอนอิเล็ กตรอน หลักการทางานของ
เซลล์ไฟฟ้าพลังงานจุลินทรีย์ ชนิดและลักษณะพิเศษของจุลินทรีย์ รูปแบบของเซลล์ไฟฟ้าพลังงานจุลินทรีย์
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การท างานของเซลล์ ไ ฟฟ้ า พลั ง งานจุ ลิ น ทรี ย์ ชนิ ด ของอิ เ ล็ ก โทรด เมมเบรน
สารรั บ ส่ งอิเล็ กตรอน คะตะลิ ส ต์ อากาศ พีเอช อุณหภูมิ ซัล เฟต ไนเตรต และค่าความแรงของไอออน
การประยุกต์เซลล์ไฟฟ้าพลังงานจุลินทรีย์สาหรับพลังงานทางเลือกและการบาบัดสารพิษในสิ่งแวดล้อมและมี
ปฏิบัติการที่สอดคล้อง
Electron generation by microorganisms; principle of electron transportation;
principle of microbial fuel cell; types and special characteristics of microorganisms; microbial
fuel cellstate of art; factors affecting on microbial fuel cell performance such as electrode
materials; membrane, mediator; catalyst; air; pH; temperature; sulfate; nitrate; ionic strength;
application of microbial fuel cell for alternative energy and environmental bioremediation;
and related laboratory
0224524 การประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ
3(3-0-6)
Entrepreneurship in Biotechnology
ความรู้ทางธุรกิจสาหรับนักเทคโนโลยีชีวภาพ แนวโน้มและประเภทของธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ
ระดับชุมชน กระบวนการ กลยุทธ์ และแผนธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการ
ธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ ฝึกปฏิบัติทาแผนประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ และนาเสนอในชั้นเรียน
Basic knowledge of business for biotechnologist; trend and type of biotechnological
business in communities; significant processes, strategies and business plan creation; case
studies connecting to biotechnological business; workshop for biotechnological business plan
and presentation
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0224531 เทคนิคทางชีวโมเลกุลขั้นสูงสาหรับเทคโนโลยีชีวภาพ
3(2-3-4)
Advanced Biomolecular Techniques for Biotechnology
การประยุกต์ใช้เทคนิคทางชีวโมเลกุลในการวิเคราะห์โครงสร้างและหน้าที่ของประชากรจุลินทรีย์
ในธรรมชาติ และระบบทางเทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึงเทคนิคที่ทันสมัย อย่างเช่น การแยกดีเอนเอที่เสียสภาพ
โดยวิธีเจลอิเลคโตรโฟรีซีส (DGGE); การย้อมด้วยสารเรืองแสง (FISH); การวิเคราะห์ลาดับทางพันธุกรรม
(NGS); เมตาจีโนมิกต์ เมตาทรานสคริปโตมิกต์ และ เมตาโบโลมิกต์ และมีปฏิบัติการที่สอดคล้อง
Application of biomolecular technique for analysis of microbial community and
function in natural and biotechnology systems including modern molecular techniques such
as Denaturing Gradient Gel Electrophoresis (DGGE); Fluorescent in situ Hybridization (FISH);
Next Generation Sequencing (NGS); metagenomics: metatranstriptomics and metabolomics.
and experiments related to the course
0224532 ชีวสารสนเทศขั้นสูง
3(2-3-4)
Advanced Bioinformatics
สืบค้นและนาข้อมูลสารพันธุกรรม และ โปรตีนจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเชื่อมโยงลงคอมพิวเตอร์
การจั ดเก็บ การกลั่ น กรอง การจั ดระบบ การเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ และแปลผลข้อมูล การเข้า ถึ ง
ฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ล าดับเบสบนดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอ วิเคราะห์ลาดับของกรดอะมิโนในโปรตีน
วิ เ คราะห์ โ ครงสร้ า งของยี น การสร้ า งแผนภาพวิวัฒ นาการชาติพั น ธุ์ และการประยุ ก ต์ ใ ช้ชีว สารสนเทศ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ และมีปฏิบัติการที่สอดคล้อง
Searching and importing of genetic and protein information from the Internet into
personal computer; data collecting; screening; systematizing; comparing; analyzing and
interpreting; the access of database for DNA and RNA sequencing; analysis of amino acid
sequence in protein; analysis of gene structure; making phylogenetic tree and the application
of bioinformatics in biotechnology. and experiments related to the course
0224533 วิศวกรรมเมแทบอลิซึม
3(2-3-4)
Metabolic Engineering
การดัดแปลงกระบวนการสร้างและสลายเมแทบอไลต์มัธยันตร์ของเซลล์ด้วยเทคนิครีคอมบิแนนต์
ดีเอ็นเอ การวิเคราะห์เส้นทางเมแทบอลิซึม การวิเคราะห์การควบคุมเมแทบอลิซึม การวิเคราะห์เครือข่ายเม
แทบอลิซึม การปรับปรุงกิจกรรมในระดับเซลล์ด้วยการดัดแปลงการขนส่งของเซลล์และฟังก์ชันการควบคุม
ของเซลล์ การใช้ซอฟแวร์ทางวิศวกรรมกระบวนการสร้างและสลาย และมีปฏิบัติการที่สอดคล้อง
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Metabolic engineering of soluble metabolite by DNA recombinant techniques;
Metabolic Flux Analysis (MFA); Metabolic Control Analysis (MCA); metabolic network analysis;
improvement of cells activity by modified flux metabolic network and metabolic control;
computational tools/software in metabolic engineering and experiments related to the course
0224534 พันธุศาสตร์จุลินทรีย์ขั้นสูง
3(2-3-4)
Advance Microbial Genetics
หลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของจุลินทรีย์ การแสดงออกของยีนและการควบคุมการกลาย
พันธุ์ การซ่อมแซม การผ่าเหล่าและ กลไกการผ่าเหล่าในจุลินทรีย์ การหาตาแหน่งยีนในจุลินทรีย์ จุลินทรีย์ใน
งานด้านพันธุวิศวกรรม และมีปฏิบัติการที่สอดคล้อง
Principle of genetic transformation in bacteria; expression and control of gene, gene
repair, mutation, mechanisms behind stability and change in microbial genomes; mapping of
bacteria genetics, bacteria in genetic engineering and experiments related to the course
0224571 วิทยานิพนธ์ 1
37(0-111-0)
Thesis 1
พั ฒ นาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ สอบโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ค้ น คว้ า และท าวิ จั ย ทางด้ า น
เทคโนโลยีชีวภาพ เขียนวิทยานิพนธ์ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เขียนผลงานตีพิมพ์ ที่สามารถตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองและนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีรายงานการประชุม ภายใต้การกากับดูแลด้านภาษาและคุณภาพโดยคณะกรรมการที่ปรึกษา
นาเสนอรายงานความก้าวหน้าจานวน 4 ครั้ง (1 ครั้งต่อภาคการเรียน)
Proposal development; thesis proposal examination; discorvery and conducting
research in biotechnology; writing thesis; thesis defence examination; writing the manuscript
for publication in international journal or peereview journal; and giving presentation on
international conference with languages and quality control under supervision of advisory
committees; giving 4 times of ongoing process report presentations
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0224671 วิทยานิพนธ์ 2
15(0-45-0)
Thesis 2
พั ฒ นาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ สอบโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ค้ น คว้ า และท าวิ จั ย ทางด้ า น
เทคโนโลยีชีวภาพ เขียนวิทยานิพนธ์ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เขียนผลงานตีพิมพ์ที่ สามารถตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองและนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการระดับชาติที่มี
รายงานการประชุม ภายใต้การกากับดูแลด้านภาษาและคุณภาพโดยคณะกรรมการที่ปรึกษา นาเสนอรายงาน
ความก้าวหน้าจานวน 4 ครั้ง (1 ครั้งต่อภาคการเรียน)
Proposal development; thesis proposal examination; discorvery and conducting
research in biotechnology; writing thesis; thesis defence examination; writing the manuscript
for publication in nation journal or peereview journal; and giving presentation on nation
conference with languages and quality control under supervision of advisory committees;
giving ongoing process report presentations twice
0424501 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ
2(2-0-4)
Research Methodology in Biotechnology
วิธีการทาวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพอย่างเป็นระบบทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ การ
วิ เ คราะห์ แ ละก าหนดปั ญ หา กรอบความคิ ด ตั ว แปร และสมมติ ฐ านการวิ จั ย การออกแบบการวิ จั ย
การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติสาหรับงานวิจัย การเลือกใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการวิจัย การวิเคราะห์ข้ อมูล
การเขีย นเค้าโครงและรายงานการวิจั ย การนาเสนอผลงานทางวิชาการการเขียนบทความจากงานวิจัย
จริยธรรมและจรรยาบรรณนักวิจัย
Systematically conducting research in qualitative and quantitative biotechnological
researches; problem analysis and selection; frame of though, variable, hypothesis, research
design, data collection; statistics and statistical package applications for research, data analysis;
writing research proposal and report; research presentation and publication; ethics and code
of conduct
0424502 หัวข้อเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ
1(1-0-2)
Selected Topics in Biotechnology
วิทยาการทางเทคโนโลยีชีวภาพที่ค้นพบใหม่และน่าสนใจในปัจจุบันที่เป็นประโยชน์ต่อ
อุตสาหกรรม
Recent innovative and interesting knowledge in biotechnology contributed to
industry
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0424503 เครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
2(2-0-4)
Instruments of Biotechnology
หลักการและเทคนิคการวิเคราะห์สารชีวโมเลกุลในเชิงคุณภาพและปริมาณ
โดยใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์ต่างๆทางเทคโนโลยีชวี ภาพรวมถึงเครื่องมืออื่น ๆ ที่ทันสมัย
Principle and techniques of bio-molecular analysis in quality and quantity by the
recent biotechnological equipment and instruments
0424541 เทคโนโลยีเอนไซม์
3(2-3-4)
Enzyme Technology
ชนิดของเอนไซม์ที่สาคัญ คุณสมบัติและจลน์พลศาสตร์ของเอนไซม์ การจาแนกชนิดของเอนไซม์
การผลิ ต การสกัด การแยก และการทาเอนไซม์ให้ บริสุ ทธิ์ เอนไซม์ตรึงรู ป การประยุกต์ใช้เ อนไซม์ ใ น
อุตสาหกรรมและมีปฏิบัติการที่สอดคล้อง
Types of important enzyme; characteristics and kinetic properties of enzyme;
classification of enzyme; production, isolation and purification of enzyme; enzyme
immobilization and industrial applications of enzyme and experiments related to the course
0424542 การใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมเกษตร
3(2-3-4)
Agro-Industry Waste Utilization
แหล่ง ชนิด และคุณลักษณะของวัสดุเศษเหลือจากกระบวนการแปรรู ปในโรงงานอุตสาหกรรม
เกษตร การจัดการวัสดุเศษเหลือและการใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือในโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรต่าง ๆ
และมีปฏิบัติการที่สอดคล้อง
Sources, types and characteristics of waste from agro-industry processes; waste
management and utilization of waste in agro-industry factories and experiments related to the
course
0424543 เทคโนโลยีและวิศวกรรมของโปรตีน
3(3-0-6)
Protein Technology and Engineering
ชนิดและหน้าที่ของโปรตีน ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางเคมีกับสมบัติทางกายภาพของ
โปรตี น เทคนิ ค ทางชี ว เคมี ส าหรั บ เตรี ย มโปรตี น ให้ บริ สุ ท ธิ์ การวิ เ คราะห์ ห าปริ ม าณโปรตี น การศึ ก ษา
โครงสร้างของโปรตีน การออกแบบเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโปรตีน และการเปลี่ยนแปลงโปรตีนด้วย
หลักการทางพันธุวิศวกรรม
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Types and roles of proteins; relationships between chemical structures and
physical properties of proteins; biochemical techniques for protein purifications; protein
determination; designing for structural modifications of proteins, genetic engineering for
protein modifications and studying structures of proteins
0424544 หัวข้อขั้นสูงทางเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร
(3-0-6)
Advanced Topics in Food Biotechnology
การบรรยายและ/หรือการอภิปรายในหัวข้อพิเศษที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ใหม่ๆ หรือความก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร ซึ่งเป็นที่สนใจในช่วงเวลานั้น ๆ
Discussion and lectures on special aspects or advanced topics of current interest in
food biotechnology.
0424551 เทคโนโลยีชีวภาพของพืชขั้นสูง
3(2-3-4)
Advanced Plant Biotechnology
ความสาคัญ ความก้าวหน้า และการควบคุมเทคโนโลยีชีวภาพของพืช การเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อ สาร
ทุ ติ ย ภู มิ จ ากการเลี้ ย งเซลล์ พื ช ชี ว โ มเลกุ ล ของพื ช การปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ หน่ ว ยพั น ธุ ก รรมพื ช
การนาไปประยุกต์ด้านการผลิตพืช ด้านสุขภาพของมนุษย์และสัตว์ และด้านพลังงานทดแทนจากชีว มวล
และการจัดการเชิงพาณิชย์
Importance and regulation of plant biotechnology; plant tissue culture, secondary
products from plant cell culture; molecular biology of plants; plant genetic engineering; plant
functional genomics; applications of plant biotechnology for plant production, human and
animal health and renewable energy from biomass and commercial management
0424552 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพร
3(2-3-4)
Biotechnology for Medicinal Plants Research and Development
เ ท ค โ น โ ล ยี ชี ว ภ า พ เ พื่ อ ก า ร วิ จั ย พื ช ส มุ น ไ พ ร ด้ า น ส า ร เ ค มี ส า ร อ อ ก ฤ ท ธิ์
การสกั ด การแยก หลั ก การและเทคนิ ค ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบทางเคมี ข องสารสกั ด จากพืช
การเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ การผลิตสารที่มีคุณค่า และมีปฎิบัติการที่สอดคล้อง
Biotechnology for medicinal plants research ; chemical characteristics ; bioactive
compounds; extraction; isolation; techniques for phytochemical analysis; cultivation; breeding;
productions of valuable chemicals and and experiments related to the course

- 29 -

มคอ. 2 ปริญญาโท

0424553 เครื่องหมายโมเลกุลเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช
3(2-3-4)
Molecular Markers for Plant Genetic Improvement
ความก้าวหน้าและเทคโนโลยีชีวโมเลกุลในการศึกษาหน้าที่ยีนในจีโนมของพืช โดยใช้เครื่องหมาย
โมเลกุ ล แบบต่ า ง ๆ เพื่ อ การปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ พื ช เพื่ อ ศึ ก ษาลั ก ษณะส าคั ญ ต่ า ง ๆ ประกอบด้ ว ย
การหายีนต้านทานโรค ยีนต้านทานแมลง ยีนให้ผลผลิตสูง และยีนในพืชตัดแต่งพันธุกรรม และมีปฎิบัติการที่
สอดคล้อง
Progress and biomolecular technology for studying plant DNA genome functions
emphasizing on plant genetic improvement by molecular markers for instance RAPD (Random
Amplified Polymorphic DNA); AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism); Microsatellite
for studying important characteristics including disease resistant genes, insect resistant genes,
high yield genes and gene in Genetically Modified Organism (GMO)
0424554 ชีววิทยาระดับโมเลกุลทางเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
3(2-3-4)
Molecular Biology for Post - Harvest Technology
ความก้าวหน้าทางชีววิทยาระดับโมเลกุลเพื่อใช้ปรับปรุงเทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยวผัก ผลไม้และไม้
ดอกไม้ ป ระดั บ การประยุ ก ต์ เ ทคนิ ค การสั ง เคราะห์ ดี เ อ็ น เอ การท าโปรตี น ให้ บ ริ สุ ท ธิ์ และ
การถ่ายยีน การควบคุมการแสดงออกของยีนเพื่อรักษาคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวและมีปฎิบัติการที่สอดคล้อง
Advance in molecular biology for post-harvest technology of vegetables, fruits and
ornamental plant; application of Polymerase Chain Reaction (PCR); protein purification; gene
transformation; control of gene expression techniques for stabilizing post-harvest quality and
experiments related to the course
0424561 เทคโนโลยีชีวภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าขั้นสูง
3(2-3-4)
Advanced Aquaculture Biotechnology
หลักการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงในการผลิต การอนุบาล การเลี้ยง การจัดการ
คุณภาพน้า อาหาร และการควบคุมโรค ปัญหาในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชนิดต่างๆ รวมทั้งแนวทางการใช้
เทคโนโลยีชีวภาพที่เหมาะสมเพื่อจั ดการและพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า งานวิจัยที่เ กี่ยวข้องและ
กรณีศึกษา และมีปฎิบัติการที่สอดคล้อง
Principles and applications of biotechnology in breeding, hatching, husbandry,
culturing, water quality management and problems involving shore-mariculture, including the
use of appropriate biotechnology for managing and developing shore-mariculture system,
related researches and case studies
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0424562 เทคโนโลยีชีวภาพของสาหร่าย
3(2-3-4)
Algal Biotechnology
ลักษณะทั่วไป วิวัฒนาการ การแพร่กระจาย ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญของสาหร่าย เทคนิคและ
การเพาะเลี้ยงสาหร่ายชนิดต่างๆ การสกัดสารประกอบทางเคมีและเอมไซม์จากสาหร่ายที่มีคุณสมบัติทาง
ชีวภาพและทางการแพทย์ การเพิ่มผลผลิตชีวมวล การพัฒนาและปรับปรุงสายพันธุ์สาหร่าย เพื่อการค้า การ
ประยุกต์ใช้ประโยชน์จากสาหร่ายทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
General properties, evolution, distribution, factors affecting algal growth, techniques
and algal culturing, extraction of chemical compound and enzyme containing biological and
medicinal properties from algae, increasing biomass yield, algal genetic development and
improvement for commercialization, algal utilization in biotechnology and environment
0424563 เทคโนโลยีชีวภาพในการป้องกันโรคปศุสัตว์
3(2-3-4)
Biotechnology for Livestock Disease Prevention
ภูมิคุ้มกันในร่างกายสัตว์ชั้นสูงโดยเน้นสัตว์เศรษฐกิจ ลักษณะของแอนติบอดีและการทางาน กลไกการ
ผลิตแอนติบอดี ลักษณะของแอนติเจนและกลไกการทางานระหว่างแอนติเจน–แอนติบอดี โครงสร้างของระบบ
MHC–Class และยี นที่ เกี่ ยวข้ องกั บการควบคุ มโรคสั ตว์ ของสั ตว์ ก ารต้ านทานโรคการผลิ ต และ
การใช้วัคซีน โพรไบโอติก และพรีไบโอติกที่มีประสิทธิภาพและมีปฎิบัติการที่สอดคล้อง
Immunology of animals emphasizing economic animals; characteristics of antibodies
and their functions; mechanism of antibody production; characteristics of antigens and
mechanism of antigen-antibody interactions; structure of MHC-class and various genes related
to disease control and resistance of farm animals, production and efficient application of
vaccine
0424564 เทคโนโลยีชีวภาพระบบสืบพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ
3(2-3-4)
Reproductive Biotechnology of Economic Animals
หลั ก การเทคโนโลยี ชี ว ภาพที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเจริ ญ ของเซลล์ สื บ พั น ธุ์ สั ต ว์ เ พศผู้ เพศเมี ย
เทคโนโลยีชีวภาพในการผสมเทียม การย้ายฝากตัวอ่อน วิธีการเก็บรักษาน้าเชื้อสดและน้าเชื้อแช่เยือกแข็ง
การท าจุ ล ศั ล ยกรรมและการแยกเพศของตั ว อ่ อ น การปฏิ ส นธิ ใ นหลอดทดลอง และความก้ า วหน้ าใน
การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพด้านการสืบพันธุ์ที่เหมาะสมในฟาร์มปศุสัตว์และมีปฎิบัติการที่สอดคล้อง
Principles of biotechnology involving development of reproductive organs of
animals, biotechnology in artificial insemination; embryo transfer; fresh and freezing methods
for semen and embryo preservation; microsurgery and sexing of embryo;in vitro fertilization
and advance in biotechnology development for appropriate reproduction in animal farm
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0424571 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1
1(0-2-1)
Seminar in Biotechnology 1
สั มมนาข้อมูล และความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ครั้งที่ 1 พร้อมทั้งส่ ง
รายงานฉบับสมบูรณ์
First presentation of advanced novel biotechnology and report submission
0424671 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2
1(0-2-1)
Seminar in Biotechnology 2
สัมมนาข้อมูลและความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ครั้งที่ 2 ที่เกี่ยวข้องกับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
Second presentation of advanced novel biotechnology related to thesis topic
and report submission
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3.2 ชื่อ ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

1

นางสาวชุติมา แก้วพิบูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

2

นายสมพงศ์ โอทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3

นางสาวกนกพร สังขรักษ์

รองศาสตราจารย์

4

นายสรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า

รองศาสตราจารย์

5

นางชลทิศา สุขเกษม

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

6

นายสุภฎา คีรีรัฐนิคม

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

7

นางสาวธิดารัตน์ จุทอง

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สถาบัน

ปี

ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ

2555
2551
2548

เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ
ชีววิทยา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
ม.สงขลานครินทร์
ม.สงขลานครินทร์
ม.ทักษิณ

ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
(เกียรตินิยม
อันดับ 2)
ปร.ด.
วท.บ.
(เกียรติ
นิยม
อันดับ 2
ปร.ด.
วท.บ.
(เกียรติ
นิยม
อันดับ 2)

เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ

ม.สงขลานครินทร์
ม.สงขลานครินทร์

2550
2545

เทคโนโลยีอาหาร
อุตสาหกรรมเกษตร

ม.สงขลานครินทร์
ม.สงขลานครินทร์

2550
2545

ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
Dr.-Ing

เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีอาหาร
อุตสาหกรรมเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
วาริชศาสตร์
เทคโนโลยีการประมง
Bioprocess
Engineering

2552
2540
2534
2549
2541
2538
2554

วท.ม.
วท.บ.

เทคโนโลยีชีวภาพ
อุตสาหกรรมเกษตร

ม.สงขลานครินทร์
ม.สงขลานครินทร์
ม.สงขลานครินทร์
ม.สงขลานครินทร์
ม.สงขลานครินทร์
ม.สงขลานครินทร์
Technische
Universitaet Dresden,
Germany
ม.สงขลานครินทร์
ม.สงขลานครินทร์

2550
2546
2544

2544
2541
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ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

8

นางสาวอัจฉรัตน์
สุวรรณภักดี

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

9

นายนุกูล อินทระสังขา

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

10

นางแจ่มจันทร์ เพชรศิริ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

11

นางวิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

12

นายสมัคร แก้วสุกแสง

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

14

นางธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดา

นายสรพงค์ เบญจศรี

อาจารย์

รองศาสตราจารย์

สาขาวิชา

สถาบัน

ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ม.เกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
Ph.D. Microbiology
The University of
Queensland, Australia
วท.ม. จุลชีววิทยา
ม.เกษตรศาสตร์
วท.บ. ชีววิทยา
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
บางแสน
D.Tech. Aquaculture and
Asian Institute of
Sc.
Aquatic Resources Technology, Thailand
Management
วท.ม. วิทยาศาสตร์การประมง ม.เกษตรศาสตร์
ทษ.บ. ส่งเสริมการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยี
(เกียรติ
การเกษตรแม่โจ้
นิยม
อันดับ 2)
ปร.ด. เทคโนโลยีอาหาร
ม.สงขลานครินทร์
วท.ม. เทคโนโลยีอาหาร
ม.สงขลานครินทร์
วท.บ. จุลชีววิทยา
ม.สงขลานครินทร์
ปร.ด.
วท.ม.

13
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วท.บ.
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.บ.
(เกียรติ

เทคโนโลยีหลังการ
เก็บเกี่ยว
เทคโนโลยีหลังการ
เก็บเกี่ยว
เกษตรศาสตร์
Marine Science and
Technology
วิทยาศาสตร์ทางทะเล
วาริชศาสตร์
พืชศาสตร์
เกษตรศาสตร์

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
ม.สงขลานครินทร์
Newcastle University,
UK
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ม.บูรพา
ม.สงขลานครินทร์
ม.สงขลานครินทร์

ปี
2551
2543
2539

2542
2529
2525
2548

2534
2531

2551
2538
2536
2550
2547
2545
2550
2541
2538
2552
2546
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15

ชื่อ-สกุล

นายมณฑล เลิศวรปรีชา

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

16

นายชัยสิทธิ์ นิยะสม

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

17

นายณวงศ์ บุนนาค

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

18

นางสาวนันทรัตน์
พฤกษาพิทักษ์

อาจารย์

19

นางสาวพฤทฐิภร ศุภพล

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
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สาขาวิชา

นิยม
อันดับ 2)
วท.ด. จุลชีววิทยาทาง
การแพทย์
วท.ม. จุลชีววิทยาทาง
การแพทย์
วท.บ. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
สัตว์
ปร.ด. จุลชีววิทยาการแพทย์
วท.ม. จุลชีววิทยา
วท.บ. จุลชีววิทยา
ปร.ด. เคมีอินทรีย์
วท.ม. เคมีอินทรีย์
วท.บ. เคมี
ปร.ด. เคมี
วท.ม. เคมี
วท.บ. เคมี
ปร.ด. จุลชีววิทยา
วท.บ. จุลชีววิทยา

สถาบัน

ปี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2552

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2541

สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล
ม.มหิดล
ม.มหิดล
ม.บูรพา
ม.สงขลานครินทร์
ม.สงขลานครินทร์
ม.สงขลานครินทร์
ม.เกษตรศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์
ม.ทักษิณ
ม.สงขลานครินทร์
ม.สงขลานครินทร์

2537

3.2.2 อาจารย์พิเศษ
เป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยเชิญมาเป็นครั้งคราวและเป็นไปตาม
ข้อบั งคับ มหาวิทยาลั ย ทักษิณ ว่าด้ว ย หลั กเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 1
สิงหาคม พ.ศ. 2551 และตามประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี

2552
2541
2537
2554
2549
2547
2555
2550
2547
2556
2548
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5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์
5.1. คาอธิบายโดยย่อ
เป็นการทาวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการโดยมีคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษา ทาหน้าที่ให้
คาปรึกษาและควบคุมจนแล้วเสร็จ พร้อมเรียบเรียง เขียน และตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผ่านสื่อทางวิชาการหรือ
วิ ช าชี พ ต่ า ง ๆ และเป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ว่ า ด้ ว ย การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
พ.ศ. 2559 และเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.2.1 มีองค์ความรู้จากงานวิจัย
5.2.2 สามารถแก้ปัญหา โดยวิธีการวิจัยได้อย่างเหมาะสม
5.2.3 มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ปฏิบัติการทดลอง สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ในระหว่างทาการวิจัยได้อย่างมีเหตุผล
5.2.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และนาเสนอผลการวิจัยได้ดี
5.3 ช่วงเวลา
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1
ภาคเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 1 ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 จานวน 9 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 2 ชั้นปีที่ 1 ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2 จานวน 9 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 3 จานวน 9 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 2 ชั้นปีที่ 2 ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 4 จานวน 10 หน่วยกิต
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2
ภาคเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 1 ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 จานวน - หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 2 ชั้นปีที่ 1 ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2 จานวน - หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 3 จานวน 7 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 2 ชั้นปีที่ 2 ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 4 จานวน 8 หน่วยกิต
5.4 จานวนหน่วยกิตหรือจานวนชั่วโมง
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 ทาวิทยานิพนธ์ 37 หน่วยกิต
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ทาวิทยานิพนธ์ 15 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ช าการท าหน้ า ที่ ใ ห้ ค าแนะน าแก่ นิ สิ ต ในการเลื อ กอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
5.5.2 จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือให้เพียงพอต่อการใช้งาน มีเจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน
5.5.3 ดูแลความปลอดภัยและอานวยความสะดวกในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ สารเคมี
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5.6 กระบวนการประเมินผล
การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสอบ ให้กระทาหลังจากนิสิตสอบ
ปากเปล่าเสร็จสิ้น โดยให้รายงานผลเป็นสัญลักษณ์และมีความหมาย ดังนี้
สัญลักษณ์
ความหมาย
VG
ดีมาก (Very Good)
G
ดี (Good)
P
ผ่าน (Pass)
F
ไม่ผ่าน (Fail)
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
หมวดที่ 6 ข้อ 34 (ภาคผนวก ง)
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์การสอนหรือกิจกรรมของนิสิต
1. มีภาวะผู้นาทางวิชาการด้าน 1. สนับสนุนให้นิสิตนาเสนอผลงานวิชาการ
เทคโนโลยีชีวภาพ
ในที่ ป ระชุ ม วิ ช าการระดั บ ต่ า ง ๆ อย่ า ง
สม่าเสมอ
2. ส่งเสริมนิสิตให้จัดกิจกรรมบริการวิชาการ
แก่ชุมชน

2. มีศักยภาพในการปฏิบัติ
งานจริง

รายวิชา
- มีรายวิชาสัมมนาเพื่อฝึกฝน
ทักษะการนาเสนอผลงาน
- มีโครงการส่งเสริมนิสิตบริการ
วิชาการแก่ชุมชนผ่าน
กระบวนการจัดโครงการของ
คณะวิทยาศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
1. การเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ - รายวิชาผู้ประกอบการทาง
ความเข้าใจในเชิงลึก สามารถผลิตงานวิจัยที่ เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยานิพนธ์
มีประโยชน์และนาไปใช้งานได้จริง
ดุษฎีนิพนธ์
2. จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน

- 38 2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
ผลการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามคุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งมีวินัยและความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม
1.2 แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้ประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ทางานและในชุมชน
ที่กว้างขวางขึ้น
2. ด้านความรู้
2.1 มีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหา หลักการ และ
ทฤษฎีที่สาคัญทางเทคโนโลยีชีวภาพอย่างถ่องแท้
2.2 มี ค วามสามารถในการน าหลั ก การและทฤษฎี ที่
สาคัญทางเทคโนโลยีชีวภาพไปประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้า
ทางวิชาการ หรือการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ
2.3 มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัย และการปฏิบัติทาง
เทคโนโลยีชีวภาพอย่างลึ กซึ้ง สามารถนาทฤษฎีไปปฏิ บัติ
และพัฒนาการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพในระดับแนวหน้า

มคอ 2 ปริญญาโท

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้

1) สร้างวินัยความรับผิดชอบต่อตนเอง ด้วยการเข้าชั้น
เรียนตรงเวลาและการแต่งกายให้เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิ ท ยาลั ย นอกจากนี้ ส นั บ สนุ น ให้ อ าจารย์ ผู้ ส อนทุ ก
รายวิชาได้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานให้แก่นิสิต
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและกรณีตัว อย่างบุ คคลต้น แบบด้ า น
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และยกย่ อ งนิ สิ ต ที่ ท าความดี แ ละ
คุณประโยชน์แก่ส่วนรวม

1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนิสิตในการ
เข้าเรียน การส่ งงานที่ได้รับมอบหมาย การเข้าร่ว ม
กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม
2) ความมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนิสิ ตใน
การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3) การรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และ
สังเกตจากพฤติกรรมระหว่างการเรียนและการสอบ

1) จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เน้นการเรียน 1) นิสิตประเมินตนเอง
การสอนที่เป็น Active Learning ที่จัดให้ มีการเรียนรู้ จาก 2) การทดสอบย่อย สอบกลางภาคและสอบปลาย
สถานการณ์จริง
ภาค
2) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรที่มี ความเชี่ย วชาญ 3) การรายงาน/แผนงาน/โครงการ
หรือมีประสบการณ์ตรงเพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ทั้งองค์ความรู้ 4) การน าเสนอผลงาน และจากการสั ง เกต
และทักษะกระบวนการ หลักการ ทางทฤษฎีสู่การประยุกต์ ผลสัมฤทธิ์ของอาจารย์ในระหว่างการเรียนการสอน
ในการดาเนินชีวิตประจาวัน
5) ประเมินผลการศึกษาดูงาน
3) เรี ย นรู้ จ ากสื่ อ และแหล่ ง เรี ย นรู้ ที่ ห ลากหลายทั้ ง
ภายในและภายนอกชั้นเรียนโดยคานึงถึงการเปลี่ยนแปลง
ด้ า นวิ ท ยาการและเทคโนโลยี แ ละคงไว้ ซึ่ ง ภู มิ ปั ญ ญาที่
ทรงคุณค่า
4) จัดให้มีกิจกรรมศึกษาดูงานในชุมชน
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3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถใช้ความรู้ ความเข้าใจในทฤษฎีและเทคนิค
การแสวงหาความรู้ ใ นการวิเ คราะห์ ป ระเด็ น และปั ญ หา
สาคัญได้อย่างสร้างสรรค์
3.2 สามารถพั ฒ นาแนวคิ ด ริ เ ริ่ ม และสร้ า งสรรค์ เ พื่ อ
ตอบสนองประเด็นหรือปัญหาทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
3.3 สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย หรือรายงาน
ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ในการพัฒนาความคิดใหม่โดย
บูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิม หรือเสนอเป็นความรู้ใหม่
3.4 สามารถใช้ เ ทคนิ ค ทั่ ว ไปหรื อ เฉพาะทางในการ
วิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้ อย่างสร้างสรรค์
รวมทั้งพัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องได้
3.5 สามารถใช้ ค วามรู้ ใ นการวางแผนและด าเนิ น
โครงการวิจัย รวมทั้งค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการด้วยตนเอง
โดยให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ในการขยายองค์ความรู้หรือแนวทาง
ปฏิบัติที่มีอยู่เดิม
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

มคอ 2 ปริญญาโท

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้

1) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝึกทักษะการคิด เชิง
วิพากษ์ (Critical thinking) ทั้งในระดับบุคคลและรายกลุ่ม
เช่น สะท้อนความคิด อภิปรายกลุ่ม การประชุมทีมนักวิจัย
การศึกษากรณีศึกษา เป็นต้น
2) ส่งเสริมให้นิสิตปฏิบัติทักษะกระบวนการการคิดและ
ปั ญ ญาผ่ า นกระบวนการซั ก ถามและตอบสนองต่ อ การ
ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ผ่านการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น การ
ใช้ระบบสารสนเทศสื่อสารออนไลน์ การให้คาปรึกษาเป็น
รายบุคคล เป็นต้น
3) สนั บ สนุ น ให้ เ ข้ า ร่ ว มในกิ จ กรรมพั ฒ นานิ สิ ต ของ
มหาวิทยาลัยทุกกิจกรรม ที่เน้นการฝึกและพัฒนาวิธีการคิด
และปัญญาของนิสิต

1) นิ สิ ต ประเมิ น ความสามารถด้ า นการคิ ด ของ
ตนเอง เช่น การตั้งคาถาม การสืบค้นข้อมูล การคิด
วิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการตัดสินใจ
2) การนาเสนอผลงานนิสิต
3) การสอบย่อย สอบกลางภาคและสอบปลาย
ภาคของรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
4) การใช้แบบฝึกหัดหรือการป้ อนคาถามระหว่าง
การเรียนการสอนให้นิสิ ตคิดเชิงวิ พากษ์/วิเคราะห์ คิด
อย่ างมี วิ จารณญาณ คิ ดสั งเคราะห์ คิ ด แก้ ปั ญ หาใน
รายวิชาที่เกี่ยวข้อง

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการทางานเป็น
กลุ่มและงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ

1) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิต
ขณะทากิจกรรมกลุ่ม
2) การนาเสนอผลงานเป็นกลุ่ม
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4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคน
หลากหลาย ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.2 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงาน
รายบุคคลและงานกลุ่ม สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น ทั้งใน
ฐานะผู้นาและสมาชิกกลุ่ม
4.3 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของ
ตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถคัดกรองข้อมูลและเลือกใช้เทคนิคทางสถิติ
และคณิตศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้าอิสระและวิจัย ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการ
สรุปประเด็นและการสื่อสารอย่างถูกต้องเหมาะสม โดยการ
พูดและการเขียน ทั้งในการสื่อสารทั่วไปและเชิงวิชาการ
5.3 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดการ
ข้อมูลต่าง ๆ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเหมาะสม รวมทั้งมี
วิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยี อย่างรู้เท่าทัน

มคอ 2 ปริญญาโท

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
3) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์
3) ประเมินความสม่าเสมอการเข้าร่วมกิจกรรม
การเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ฯลฯ ในรายวิชา หรือกิจกรรม กลุ่ม
นอกห้องเรียนต่าง ๆ
4) ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย
5) ประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้น

1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสาร
ทั้งการพูด การฟัง การเขียนในระหว่างผู้เรียน ผู้สอน และ
ผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ
2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลาย
และเหมาะสม
3) จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนนาเสนอผลงานโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทางคณิตศาสตร์และสถิติ

1) ทักษะการพูดในการนาเสนอผลงาน
2) ทักษะการเขียนรายงาน
3) ทักษะการนาเสนอโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4) ความสามารถในการใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์
และสถิติเพื่ออธิบาย อภิปรายผลงานได้อย่างเหมาะสม
5) เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาเชิงตัวเลข
6) ประเมินจากการทดสอบย่อย สอบกลางภาค
สอบปลายภาคของรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
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มคอ 2 ปริญญาโท

3. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ จ ากหลั ก สู ต รสู่ ร ายวิ ช า
(Curriculum Mapping) ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
(1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีจิ ตส านึ กและตระหนักในการปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรม เสี ยสละ และซื่อสั ตย์สุ จริต มี
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งมีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.2 แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้ประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ทางาน
และในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น
(2) ด้านความรู้
2.1 มีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหา หลักการ และทฤษฎีที่สาคัญทางเทคโนโลยีชีวภาพอย่างถ่องแท้
2.2 มี ค วามสามารถในการน าหลั ก การและทฤษฎี ที่ ส าคั ญ ทางเทคโนโลยี ชี ว ภาพไปประยุ ก ต์ ใน
การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ หรือการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ
2.3 มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัย และการปฏิบัติทางเทคโนโลยีชีวภาพอย่างลึกซึ้ง สามารถนาทฤษฎี
ไปปฏิบัติและพัฒนาการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพในระดับแนวหน้า
(3) ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถใช้ความรู้ ความเข้าใจในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการวิเคราะห์ประเด็น
และปัญหาสาคัญได้อย่างสร้างสรรค์
3.2 สามารถพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหาทางด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ
3.3 สามารถสังเคราะห์ และใช้ผลงานวิจัย หรือรายงานทางด้านเทคโนโลยีชีว ภาพ ในการพัฒ นา
ความคิดใหม่โดยบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิม หรือเสนอเป็นความรู้ใหม่
3.4 สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้ อย่าง
สร้างสรรค์ รวมทั้งพัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องได้
3.5 สามารถใช้ความรู้ในการวางแผนและดาเนินโครงการวิจัย รวมทั้งค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการด้วย
ตนเอง โดยให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ในการขยายองค์ความรู้หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่เดิม
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม สามารถทางานร่วมกับ
ผู้อื่น ทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิกกลุ่ม
4.3 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถคัดกรองข้อมูลและเลือกใช้เทคนิคทางสถิติและคณิตศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้าอิสระ
และวิจัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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5.2 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสรุปประเด็นและการสื่อสารอย่างถูกต้อง
เหมาะสม โดยการพูดและการเขียน ทั้งในการสื่อสารทั่วไปและเชิงวิชาการ
5.3 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดการข้อมูลต่าง ๆ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยี อย่างรู้เท่าทัน
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

หมวดวิชาเอก
วิชาบังคับ
0224501 เทคโนโลยีชีวภาพ
0224502 เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม
0224503 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
0424501 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ
0424502 หัวข้อเฉพาะทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ
0424503 เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

5 ด้านทักษะการ
4. ด้านทักษะ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
ความสัมพันธ์ระหว่าง
3. ด้านทักษะทางปัญญา
สือ่ สาร และการใช้
บุคคลและความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3











 

































1.ด้าน
คุณธรรม
และ
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0424572 สัมมนาทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ 1
0424672 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2
วิชาเลือก
0224511 เทคโนโลยีชีวภาพ
สิ่งแวดล้อมขั้นสูง
0224512 เทคโนโลยีชีวภาพสาหรับการ
บาบัดของเสียและน้าเสีย
0224513 การกาจัดและบาบัดสารด้วยชีว
วิธี
0224514 เทคโนโลยีชีวภาพไร้อากาศเพื่อ
ผลิตพลังงาน
0224521 เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม
ขั้นสูง
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1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

5 ด้านทักษะการ
4. ด้านทักษะ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
ความสัมพันธ์ระหว่าง
3. ด้านทักษะทางปัญญา
สือ่ สาร และการใช้
บุคคลและความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3
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1.ด้าน
คุณธรรม
และ
จริยธรรม
1.1

0224522 กระบวนการหมักทาง
อุตสาหกรรมขั้นสูง
0224523 เทคโนโลยีเซลล์เชือ้ เพลิงจุลชีพ
0224524 การประกอบการธุรกิจ
เทคโนโลยีชีวภาพ
0224531 เทคนิคทางชีวโมเลกุลขั้นสูง
สาหรับเทคโนโลยีชีวภาพ
0224532 ชีวสารสนเทศขั้นสูง
0224533 วิศวกรรมเมแทบอลิซึม
0224534 พันธุศาสตร์จุลินทรีย์ขั้นสูง
0424541 เทคโนโลยีเอนไซม์
0424542 การใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษ
เหลือจากอุตสาหกรรมเกษตร
0424543 เทคโนโลยีและวิศวกรรมของ
โปรตีน

1.2

2. ด้านความรู้

2.1

2.2

















2.3
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5 ด้านทักษะการ
4. ด้านทักษะ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
ความสัมพันธ์ระหว่าง
3. ด้านทักษะทางปัญญา
สือ่ สาร และการใช้
บุคคลและความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3
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1.ด้าน
คุณธรรม
และ
จริยธรรม
1.1

0424544 หัวข้อขั้นสูงทาง
เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร
0424551 เทคโนโลยีชีวภาพของพืชขั้นสูง
0424552 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการวิจัย
และพัฒนาพืชสมุนไพร
0424553 เครื่องหมายโมเลกุล
เพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช
0424554 ชีววิทยาระดับโมเลกุลทาง
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
0424561 เทคโนโลยีชีวภาพการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าขั้นสูง
0424562 เทคโนโลยีชีวภาพของสาหร่าย
0424563 เทคโนโลยีภาพในการ ป้องกัน
โรคปศุสัตว์
0424564 เทคโนโลยีชีวภาพ

1.2

2. ด้านความรู้

2.3
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5 ด้านทักษะการ
4. ด้านทักษะ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
ความสัมพันธ์ระหว่าง
3. ด้านทักษะทางปัญญา
สือ่ สาร และการใช้
บุคคลและความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3

2.1

2.2
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ระบบสืบพันธุ์สัตว์
เศรษฐกิจ
หมวดวิทยานิพนธ์
0224571 วิทยานิพนธ์ 1
0224671 วิทยานิพนธ์ 2
รวม  ความรับผิดชอบหลัก
รวม  ความรับผิดชอบรอง
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1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

5 ด้านทักษะการ
4. ด้านทักษะ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
ความสัมพันธ์ระหว่าง
3. ด้านทักษะทางปัญญา
สือ่ สาร และการใช้
บุคคลและความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
นิสิตจะต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น
จึงจะได้รับผลการเรียนในรายวิชานั้น ระบบการประเมินผลการเรียนของแต่ละรายวิชาเป็นแบบระดับขั้นกรณี
รายวิชาในหลักสูตรไม่มีการประเมินผลเป็นระดับขั้นให้ใช้สัญลักษณ์แทน โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 6 (ภาคผนวก ง)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 มีการทวนสอบในระดับรายวิชา โดยประธานหลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ ประเมิน
ความสอดคล้ องของข้อสอบกับผลการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ในรายวิชา ความเหมาะสมของการให้ คะแนนใน
กระดาษคาตอบ และการให้ระดับคะแนน อย่างน้อย ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
2.1.2 มีการทวนสอบระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์กาหนดของมหาวิทยาลัย
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
มีการทวนสอบวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ตามเกณฑ์กาหนดของมหาวิทยาลัย
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
แผน ก แบบ ก1
3.1 มีการเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
3.2 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
3.3 สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย
3.4 เกณฑ์อื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2559
แผน ก แบบ ก2
3.1 ศึกษารายวิชาครบตามที่กาหนดในหลัก สูตร และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตาม
หลักสูตรไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
3.2 มี ก ารเสนอวิ ท ยานิ พ นธ์ และสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ย โดยคณะกรรมการที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
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3.3 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่ วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการหรือนาเสนอต่อที่
ประชุมวิชาการโดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
3.4 สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย
3.5 เกณฑ์อื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2559
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/
หน่วยงาน/หลักสูตรที่เปิดสอน บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของนิสิตในรายวิชาที่
รับผิดชอบ
1.2 ชี้แจงและมอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายละเอียดหลักสูตร ซึ่งแสดงถึงปรัชญา ความสาคัญ และ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร กฎระเบียบการศึกษา คู่มือนิสิต คู่มืออาจารย์ ฯลฯ ให้อาจารย์ใหม่
1.3 ชี้แจงและมอบเอกสารรายละเอียดรายวิชา ซึ่งแสดงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากรายวิชา และ
กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ให้แก่อาจารย์ผู้สอนทั้งอาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษ
1.4 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน การ
วิจัยอย่างต่อเนื่อง ให้การสนับสนุนด้านการฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการในองค์กรต่าง ๆ จากการประชุม
วิชาการที่จัดขึ้นอย่างสม่าเสมอ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่งเสริมให้คณาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์การวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดย
เน้นการพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับชุมชนเป็นสาคัญ
2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ
2.2.2 จัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัยอย่างเพียงพอ
2.2.3 ส่งเสริมให้มีการสร้างองค์ความรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรในลักษณะการทาการวิจัยแบบ
มีส่วนร่วมกับชุมชน
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
การบริ ห ารหลั ก สู ต รจั ด ให้ ด าเนิ น การตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รที่ ก าหนดโดยส านั ก งานการ
อุดมศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.1 การบริหารหลักสูตรมีคณะกรรมการประจาหลักสูตรอันประกอบด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ประธานหลักสูตรหรือหัวหน้าภาคและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรับผิดชอบโดยมีคณบดีกากับดูแลและคอย
ให้คาแนะนา ตลอดจนกาหนดนโยบายให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปฏิบัติ
1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและ
อาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล สาหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทาทุกปี
อย่างต่อเนื่อง
1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดาเนินการบริหารหลักสูตร ดังนี้
1.3.1 ก่อนการเปิดภาคเรียน แจ้งและมอบหมายอาจารย์ทุกคนให้เตรียมความพร้อมในเรื่อ ง
อุปกรณ์เครื่องมือประกอบการสอนปฏิบัติการ สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน
1.3.2 มอบหมายอาจารย์ ป ระจารายวิช าประเมินความต้ องการ/ความพึง พอใจของนิสิ ต ต่ อ
การเรียนการสอนในระหว่างภาคและใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนโดยทันที
1.3.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตทุกปีการศึกษา
โดยคณะกรรมการทวนสอบ สุ่มทวนสอบรายวิชา ร้อยละ 25 ของรายวิชาในความรับผิดชอบของสาขาวิชา
ในแต่ละปี
1.3.4 เมื่อสิ้ น สุ ดการเรี ย นการสอนในแต่ล ะปี รวบรวมผลการประเมินคุณภาพการสอนและ
สิ่งอานวยความสะดวก รายงานผลการดาเนินการรายวิชา ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต จัดทาร่าง
รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรประจาปี เสนอต่อประธานหลักสูตร
1.3.5 ประธานหลักสูตรร่ว มกับอาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสูตร จัดการประชุมอาจารย์ประจ า
หลักสูตรวิเคราะห์ผลการดาเนินการของหลักสูตรประจาปี และใช้ข้อมูลเพื่อการวางแผนปรับปรุงกลยุทธ์
การสอน ทักษะของอาจารย์ในการใช้กลยุทธ์การสอน รายละเอียดของรายวิชา สิ่งอานวยความสะดวก ที่
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของหลักสูตร จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรพร้อมทั้งข้อเสนอแผน
การปรับปรุง เสนอต่อคณบดี
1.3.6 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีจานวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของ สกอ.
ปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
2. บัณฑิต
2.1 สอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิต
2.2 ติดตามและสัมภาษณ์ ซักถามมหาบัณฑิตเกี่ยวกับการนาความรู้ไปใช้ในการทางาน
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3. นิสิต
3.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นิสิต
3.1.1 อาจารย์ประจารายวิชากาหนดตารางเวลาให้คาปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตที่เรียน
3.1.2 อาจารย์ที่ปรึกษาประจาตัวนิสิตกาหนดตารางเวลาให้คาปรึกษาแนะนาทางวิชาการ และแผนการ
เรียนแก่นิสิต
3.1.3 คณะมีอาจารย์ที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง สาหรับปัญหาที่อาจารย์ที่ปรึกษาส่งต่อมาให้
3.1.4 มหาวิทยาลัยมีการจัดระบบการสอนเสริมด้านวิชาการแก่นิสิต ในด้านต่าง ๆ เช่น ภาษาอังกฤษ
คอมพิวเตอร์ สถิติ เป็นต้น แก่นิสิตที่สนใจ
4. อาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
การรับสมัครอาจารย์ใหม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจามหาวิทยาลัย
เรื่อง ขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายคณาจารย์
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผนติดตามและทบทวนหลักสูตร
อาจารย์ประจาทุกคนร่วมเป็นกรรมการของหลักสูตรมีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง ซึ่ง
รวมถึงการประชุมก่อนและหลังภาคการศึกษา ในกรณีการปรับปรุงหลั กสู ตร มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร โดยอาจารย์ทุกคนต้องร่วมรับผิดชอบในกลุ่มวิชาที่สอน อาจารย์ประจาหลักสูตรต้องเข้าร่วม
ประชุมในการวางแผน ติดตาม และทบทวนหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ทุกครั้ง
4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
มีนโยบายในการรับอาจารย์ที่สอนบางเวลาและอาจารย์พิเศษ และมีนโยบายในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอก (ทั้งในและต่างประเทศ) มาเป็นวิทยากรร่วมสอนในบางหัวข้อที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรื อ
ประสบการณ์จ ริ ง กาหนดแผนงบประมาณของภาควิช า สอดคล้ องกับแผนการสอน และสั ดส่ ว นจ านวน
วิทยากรต่ออาจารย์ประจา ไม่เกิน ร้อยละ 25
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ดชอบหลั กสู ตรจั ดการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนิสิ ตทุกปีก ารศึก ษา โดย
คณะกรรมการทวนสอบ สุ่มทวนสอบรายวิชา ร้อยละ 25 ของรายวิชาในความรับผิดชอบของสาขาวิชาใน
แต่ ล ะปี เมื่ อ สิ้ น สุ ด การเรี ย นการสอนในแต่ ล ะปี รวบรวมผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการสอนและ
สิ่งอานวยความสะดวก รายงานผลการดาเนินการรายวิชา ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต จัดทาร่าง
รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรประจาปี เสนอต่อประธานหลักสูตร
ประธานหลั ก สู ตรร่ ว มกั บ อาจารย์ ผู้ รับ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร จั ด การประชุ ม อาจารย์ ประจาหลั กสู ตร
วิ เ คราะห์ ผ ลการด าเนิ น การของหลั ก สู ต รประจ าปี และใช้ ข้ อ มู ล เพื่ อ การวางแผนปรั บ ปรุ ง กลยุ ท ธ์
การสอน ทักษะของอาจารย์ในการใช้กลยุทธ์การสอน รายละเอียดของรายวิชา สิ่งอานวยความสะดวก ที่
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ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของหลักสูตร จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรพร้อมทั้งข้อเสนอแผน
การปรับปรุง เสนอต่อคณบดี โดยแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีจานวนและคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ของ สกอ. ปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมาย
1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย
ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน
2. พัฒนานิสิตให้เกิดความใฝ่รู้
และมุ่งแก้ปัญหาของชุมชนอย่าง
เป็นระบบ
3. ตรวจสอบและปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน
4. มีการประเมินหลักสูตรและ
ปรับมาตรฐานอย่างสม่าเสมอ

การดาเนินการ
1. จัดให้หลักสูตรสอดคล้องกับ
มาตรฐานวิชาชีพ
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมี
การพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ
5 ปี
3. จัดแนวทางการเรียน การศึกษา
ค้นคว้าที่สนับสนุนให้นิสิตมี
ความใฝ่รู้ และมีแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาการเกษตรกรรมของ
ชุมชนได้อย่างเป็นระบบ
4. กาหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒิ
หรือมีประสบการณ์ด้าน
การเรียนการสอนในสาขาอย่าง
เหมาะสม และมีจานวนคณาจารย์ไม่
ต่ากว่าเกณฑ์
5. ส่งเสริมให้อาจารย์ประจาหลักสูตร
ได้ดูงานในหลักสูตรที่รับผิดชอบหรือ
สาขาที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในและต่างประเทศ
6. มีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในทุก
ปี และภายนอกอย่างน้อยทุก ๆ 2 ปี
7. จัดทาฐานข้อมูลทางด้านนิสิต
อาจารย์ อุปกรณ์ งบประมาณ
ความร่วมมือกับต่างประเทศ ผลงาน
ทางวิชาการทุกภาคเรียนเพื่อเป็น
ข้อมูลในการประเมินของ
คณะกรรมการ

การประเมินผล
1. หลักสูตรที่มีการพัฒนา
ตามมาตรฐานวิชาชีพกาหนด
2. จานวนรายวิชาที่มีการจัดแนวทาง
การเรียน ที่สนับสนุนให้นิสิตมี
ความใฝ่รู้ และการแก้ปัญหาในชุมชน
3. จานวนคณาจารย์ประจาหลักสูตร
คุณวุฒิ ประสบการณ์ และพัฒนา
อบรมของอาจารย์
4. ผลการประเมินการเรียนการสอน
อาจารย์ผู้สอน การสนับสนุนด้านการ
เรียนรู้และการวิจัยจากนิสิต
5. ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ประเมินภายในทุกปีการศึกษา
6. ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ประเมินภายนอกทุก ๆ 2 ปี
7. ประเมินผลโดยมหาบัณฑิตและ
ดุษฎีบัณฑิตที่จบการศึกษา
ทุก ๆ 2 ปี
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การดาเนินการ
8. จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจ
ของหลักสูตรและการเรียนการสอน
จากมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตที่จบการศึกษา

มคอ 2 ปริญญาโท
การประเมินผล

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คณะวิทยาศาสตร์และคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนจัดสรรงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2560 จาก
งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อตาราสื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุคอมพิวเตอร์
อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยพิจารณาจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายตามความ
จาเป็น กาหนดวงเงินค่าใช้จ่ายในแต่ละรายวิชา และติดตามการใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนและตามกาหนดเวลา
และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมในการค้นคว้าด้วยตนเองของนิสิต
6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และวิทยาเขตสงขลามีความพร้อมด้านหนังสือ ตารา และการ
สื บ ค้ น ผ่ า นฐานข้ อ มู ล โดยมี ส านั ก หอสมุ ด กลางที่ มี ห นั งสื อ ด้ า นที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยตรงและด้ า นอื่ น ๆ รวมถึ ง
ฐานข้อมูล ที่จ ะให้ สื บ ค้น และคณะวิทยาศาสตร์และคณะเทคโนโลยีและการพัฒ นาชุมชนมีอุปกรณ์ ที่ จ ะ
สนับสนุนการเรียนการสอนอย่างพอเพียง
6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน จัดสรรงบประมาณสาหรับ
หนังสือตาราและวารสารทางวิชาการ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นประจาทุกปีและเวียนแจ้งอาจารย์ให้เสนอชื่อสื่อที่
ต้องการ ประสานงานกับสานักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือ และตาราที่ เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์
และนิสิตได้ศึกษาค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้นอาจารย์
ผู้สอนในแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จาเป็น ในส่วนคณะ
จั ด การด้ า นสื่ อ การสอนอื่ น ๆ เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการสอนของอาจารย์ เช่ น เครื่ อ งมั ล ติ มี เ ดี ย โปรเจคเตอร์
คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ เป็นต้น ส่วนอุปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการจะมีการประชุมวางแผน
จัดทาข้อเสนองบประมาณครุภัณฑ์
6.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการประเมิ นทรัพยากรการเรียนการสอน โสตทัศนอุปกรณ์ และประเมิน
ความพอเพียงของทรัพยากรโดยนิสิตในแต่ละรายวิชา อาจารย์ประเมินจากการสังเกตการใช้งานในรายวิชาที่
สอน แล้วรายงานต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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จัดให้ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ
ระบบเครือข่าย แม่ข่าย อุปกรณ์ที่
ใช้ทดลอง ทรัพยากร สื่อ
ที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนทั้ง
การศึกษาในห้องเรียน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการวิจัย

การดาเนินการ
1. จัดให้มีห้องเรียนห้องปฏิบัติการที่มี
ความเหมาะสม
2. จัดให้มีการบริการคอมพิวเตอร์หรือ
อินเตอร์เนต ระบบฐานข้อมูลที่จาเป็น
แก่นิสิตในการเรียนและ
การศึกษาวิจัย
3. จัดให้มีห้องศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองสาหรับนิสิต

มคอ 2 ปริญญาโท
การประเมินผล
1. รวบรวมจัดทาสถิติจานวน
เครื่องมืออุปกรณ์ ต่อหัวนิสิต/ชั่วโมง
การใช้งานห้องปฏิบัติการ/การใช้
เครื่องมือ/ความเร็วของระบบเครือข่าย
ต่อหัวนิสิต
2. จานวนนิสิตที่ลงทะเบียนต่อ
เครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการสอน
3. ผลการสารวจความพึงพอใจของ
นิสิตต่อการให้บริการทรัพยากรเพื่อ
การเรียนและการปฏิบัติการ

7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (key performance indicators)
ตัวบ่งชี้และเป้าหมายของการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน ประกอบด้วยตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายไม่ต่ากว่าที่กาหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาดังแสดงตาราง
ปีการศึกษา
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
X
X
X
X
X
ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
X
X
X
X
X
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
X
X
X
X
X
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคเรียนให้ครบทุก
รายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงาน
X
X
X
X
X
ผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ
X
X
X
X
X
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
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6. จานวนรายวิชาที่มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมิน
การดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/มหาบัณฑิตใหม่ที่
มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม
5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตที่มีต่อมหาบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องดาเนินการ (ข้อ 1-5) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่)
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี

มคอ 2 ปริญญาโท

ปีที่ 1
X

ปีการศึกษา
ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4
X
X
X

ปีที่ 5
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5
1-5
12

5
1-5
12

5
1-5
12

5
1-5
9

5
1-5
11

เกณฑ์การประเมินผลการดาเนินการ เป็นไปตามที่กาหนดในมาตรฐานคุณวุฒิบัณฑิตศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์หลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ต้องมีผลดาเนินการบรรลุ
เป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1 - 5) และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 โดยพิจารณา
จากจานวนตัวบ่งชี้บังคับและจานวนตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปีที่ประเมิน
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
ก่ อ นการสอนมี ก ารประเมิ น กลยุ ท ธ์ ก ารสอนโดยที ม ผู้ ส อนหรื อ สาขาวิ ช า การปรึ ก ษาหารื อ กั บ
ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน หลังการสอนมีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนจากนิสิตและ
การวิเคราะห์ผลการเรียนของนิสิต มีกระบวนการนาผลการประเมินไปปรับปรุง
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 ประเมินโดยนิสิตในแต่ละวิชา
1.2.2 การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน
1.2.3 การทดสอบผลการเรียนรู้ของนิสิต
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 นิสิตปีสุดท้าย/มหาบัณฑิตใหม่/ดุษฎีบัณฑิตใหม่
2.2 หัวหน้างาน/นายจ้าง
2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
2.4 ชุมชนหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
อาจารย์ผู้สอน รายงานผลการปฏิบัติงานเรื่องการวิจัย การเขียนบทความทางวิชาการ การเป็นวิทยากร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จัดทารายการประเมินตนเองตามแบบของบัณฑิตวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ ข้อมูลจากการประเมินในข้อ 2
4.2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร
4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตร
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ภาคผนวก ก
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
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ภาคผนวก ข
ประวัติและผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. ชื่อ - สกุล
คุณวุฒิ/สาขา

นางสาวชุติมา แก้วพิบูลย์
ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2548
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ
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วท.บ. (เทคโนโลยีการประมง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2538
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลงานวิชาการ
สุภฎา คีรีรัฐนิคม และ อานุช คีรีรัฐนิคม. (2555). การศึกษาประเภทของอาหารที่เหมาะสมสาหรับอนุบาลลูก
ปลาดุกลาพัน (Clarias nieuhofii). วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง. 6(1) : 1-10.
Nakphet, S., Ritchie, R. J. and Kiriratnikom, S. (2017). Aquatic plants for bioremediation in red
hybrid tilapia (Oreochromis niloticus X Oreochromis mossambicus) recirculating
aquaculture. Aquaculture International. 25(2): 619–633.
Figueiredo-Silva, C., Lemme, A., Sangsue, D. and Kiriratnikom, S. (2015). Effect of DLmethionine supplementation on the success of almost total replacement of fish
meal with soybean meal in diets for hybrid tilapia (Oreochromis niloticus ×
Oreochromis mossambicus). Aquaculture Nutrition, 21(2): 234-241.
Kiriratnikom, S.and Kiriratnikom, A. (2012). Growth, feed utilization, survival and body
composition of fingerlings of Slender walking catfish, Clarias nieuhofii, fed diets
containing different protein levels. Songklanakarin J. Sci. Technol. 34(1), 37-43.
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7. ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ/สาขา

นางสาวธิดารัตน์ จุทอง
Dr.-Ing. (Bioprocess Engineering) Technische Universitaet Dresden,
Germany, 2554
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2544
วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2541
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ
ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร พรหมโชติ , เมทินี มาเวียง และธิดารัตน์ จุทอง. (2560) “การลดปริมาณจุลินทรีย์ใน
ปลาร้าบองโดยวิธีทางกายภาพ,” ใน รายงานการประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 11. (หน้า 204 211). วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2559 อุบลราชธานี.
ธิดารัตน์ จุทอง, รัทรดา สมพงษ์ และ อุราภรณ์ เรืองวัชรินทร์. (2560) “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลองกองแผ่น
อบแห้ ง เสริ ม Lactobacillus casei TISTR 1463 ที่ ห่ อ หุ้ ม ด้ ว ยอั ล จิ เ นตด้ ว ยวิ ธี เ อนแคปซู เ ลชั น ”.
วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. 9(9), 63-72.
อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว , ธิดารัตน์ จุทอง, ชลทิศา สุขเกษม, เชิดศักดิ์ เกื้อรักษ์ และ สุภาพร เมฆสวี. (2559)
“วิถีชีวิตของประชาชนลุ่มน้าทะเลสาบสงขลาในจังหวัดพัทลุงในพื้นที่น้าท่วมซ้าซาก”. วารสารแก่น
เกษตร. 45(1), 562-566.
8. ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ/สาขา

นางสาวอัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี
ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2539
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ
วุฒิไกร มีพัฒน์, อมรรัตน์ ถนนแก้ว และอัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี. (2557) “การศึกษาความพร้อมของโรงสีข้าว
สังข์หยดในจังหวัดพัทลุงเพื่อการพัฒนาเข้าสู่หลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดี ”. วารสารวิจัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. 6(2): 12-24.
แจ่ มจั น ทร์ เพชรศิริ , อัจ ฉรั ตน์ สุ ว รรณภักดี และสุ ภ ฎา คีรีรัฐ นิคม. (2556) “เปอร์เซ็นต์การปฏิส นธิ แ ละ
เปอร์เซ็นต์การฟักของไข่ปลาดุกลาพันจากการผสมเทียมโดยใช้น้าชื้อสด น้าเชื้อแช่เย็นและน้าเชื้อแช่
แข็ง”. วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ. 16(3) ฉบับพิเศษ: 139-146.
อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี, อรพรรณ อาจคาภา และ จิรวัฒน์ พัฒนพงศ์. (2556) “การศึกษาขนาดตัวและค่าเม็ด
เลือดแดงอัดแน่น ของกระจงควาย (Tragulus napu) ที่ทาการเพาะเลี้ยงในสภาพกรงเลี้ยง”. วารสาร
แก่นเกษตร. 40(2): 584-587.
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อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี , รังสิมา สายศรทิพย์ และศุภรัตน์ สิทธิมุสิก. (2556). “ประสิทธิภาพของน้ามันหอม
ระเหยจากตะไคร้และตะไคร้หอม ในการยับยั้งเชื้อก่อโรคเต้านมอักเสบในโคนม: Staphylococcus
aureus,Streptococcus agalactiaeและ Escheichia coli. (2555).” แก่นเกษตร 40(2). 230-235.
อรดี พูลผล, ลภาภัทร แก้วรัตน์, อมรศักดิ์ จริยานุกูล และอัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี. (2555) “การสารวจชนิดและ
ปริมาณพยาธิภายในระบบทางเดินอาหารของโคนมในจังหวัดพัทลุง ”. วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ.
15 (3) ฉบับพิเศษ: 17-21.
อาภรณ์ ส่ ง แสง, อมรรั ต น์ ถนนแก้ ว , อั จ ฉรั ต น์ สุ ว รรณภั ก ดี , อุ ษ า อ้ น ทอง, ปิ ย าภรณ์ ภาษิ ต กุ ล และ
ก าชั ย ตั น ติ ก าพงศ์ . (2555). “ผลการเสริ ม ขมิ้ น ชั น ที่ ผ ลิ ต ในอ าเภอป่ า พะยอมในอาหารสุ ก รต่ อ
สมรรถภาพการผลิต คุณภาพเนื้อ และการยอมรับของผู้ บริโภค” ใน รายงานการประชุมวิช าการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 22. (หน้า 1851236 - 1236).วันที่ 23-26 พฤษภาคม 2555.
มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
Kochapakdee, S., A. Suwanpakdee, U., Treeratanapaiboon, P. and S. Ekwichai. (2015).
“Comparisons of somatic cell counts and compositions between normal cow milk
and milk with positive test for CMT”. In Proceedinngs of 2nd ASEAN Regional
Conference on Animal Production (ARCAP) and 36th Malaysia Society of Animal
Production (MSAP) Annual Conference 1-3 June 2015. Thistle Port Dickson Resort ,
Port Dicson, Negeri Sembilan, Malaysia. 11-112
9. ชื่อ - สกุล
คุณวุฒิ/สาขา

นายนุกูล อินทระสังขา
Ph.D. (Microbiology) The University of Queensland, Australia, 2542
วท.ม. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2529
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน, 2525
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตาแหน่งทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
อาภาวรรณ พ่อค้า สมพงศ์ โอทอง สุภฏา คีรีรัฐนิคม และ นุกูล อินทระสังขา.. (2555) “การคั ด เลื อ ก
ตั ว กลางที่ เ หมาะสมต่ อ การยึ ด เกาะของเมื อ กชี ว ภาพเพื่ อ บาบั ด ไนเตรทจากน้าทิ้ ง การ
เพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้าชายฝั่ ง ” วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ.15 (3): 13-25.
สิรินันท์ ศรีดา สมพงศ์ โอทองและ สุภฏา คีรีรัฐนิคมและนุกูล อินทระสังขา. (2555). สภาวะที่เหมาะสม
ในการบาบัดไนเตรทของแบคทีเรียดีไนตริไฟอิงด้วยเทคนิคพื้นผิวตอบสนอง วารสารมหาวิทยาลัย
ทักษิณ. 15(3): 13-25.
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Nitipan, S., Mamimin, C., Intrasungkha, N., Birkeland, N. K. and O-Thong, S. (2014).
“Microbial ]community analysis of thermophilic mixed culture sludge for biohydrogen
production from palm oil mill effluent”. International Journal of Hydrogen Energy.
39(33): 19285–19293.
Thongdumyu, P., Intrasungkha, N. and O-Thong, S. (2014). “Optimization of ethanol
production from food waste hydrolysate by co-culture of Zymomonas mobilis and
Candida shehatae under non-sterile condition”. African Journal of Biotechnology.
13(7): 866-873.
10. ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ/สาขา

นางแจ่มจันทร์ เพชรศิริ
D.Tech.Sc. (Aquaculture and Aquatic Resources Management)
Asian Institute of Technology, Thailand, 2548
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534
ทษ.บ. (ส่งเสริมการเกษตร) เกียรตินิยมอันดับ 2
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้, 2531
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ
วีระเกียรติ ทรัพย์มี จุฑามาศ ศุภพันธ์ แจ่มจันทร์ เพชรศิริ และประดิษฐ์ แสงทอง. (2560). โครงสร้างพันธุ
ศาสตร์ประชากรของปลากระบอก (Liza subviridis) ในชายฝั่งทะเลอันดามัน. วารสารวิจัยเทคโนโลยี
การประมง 11(2): 98-110.
แจ่มจันทร์ เพชรศิริ อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี และสุภฎา คีรีรัฐนิคม. (2556). เปอร์เซ็นต์การปฏิสนธิและ
เปอร์เซ็นต์การฟักของไข่ปลาดุกลาพันจากการผสมเทียมโดยใช้น้าเชื้อสด น้าเชื้อแช่เย็นและน้าเชื้อ
แช่แข็ง. วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ 16(3) ฉบับพิเศษ: 139-146.
Suppapan, J., Pechsiri, J., O-Thong, S., Vanichanon, A., Sangthong, P. and Supmee, V. (2017).
Population Genetic Analysis of Oceanic Paddle Crab (Varuna litterata) in Thailand.
Sains Malaysiana 46(12): 2251–2261.
Pechsiri, J. and Vanichanon, A. ( 2 0 1 6 ) . Genetic Diversity in Slender Walking Catfish ( Clarias
nieuhofii) Populations: Implications for Population Management. Walailak J Sci& Tech.
13(7): 511-519.
Senanana, W, Pechsiri, J., Sonkaew, S., Na-Nakorn, U., t Sean-Ind, N. and Yashirod, R. (2014).
Genetic relatedness of domestic strains of Asian seabass (Lates calcarifer) (Bloch, 1790)
in Thailand inferred from microsatellite genetic markers. Aquaculture Research, 45(1):
1-16.
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11. ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ/สาขา

นางวิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์
ปรด. (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2551
วทม. (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2538
วทบ. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2536
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ
Klompong, V., Sudwun, A. and Konghaphet, S. (2016). “Antioxidative activity of protein
hydrolysates from Sangyod rice (Oryza Sativa L.) bran”. In The IRES International
Conference. (pp. 1 - 5 ). May 12, 2016 Holiday Inn, London, United Kingdom : The IRES.
Klompong, V. and Benjakul, S. (2015). Antioxidative and antimicrobial activities of the extracts
from the seed coat of Bambara groundnut (Voandzeia subterranea). RSC Advances. 5,
9973-9985.
Klompong, V., Benjakul, S., Kantachote, D. and Shahidi, F. (2012). “Use of protein
hydrolysate from yellow stripe trevally (Selaroides leptolepis) as microbial
media”. Food Bioprocess Technology. 5 (4), 1317-1327.
12. ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ/สาขา

นายสมัคร แก้วสุกแสง
ปร.ด. (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2550
วท.ม. (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2547
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2545
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ
นพรัตน์ ทัดมาลา, วาริช ศรีละออง และสมัคร แก้วสุกแสง. (2560). “การประยุกต์ใช้ Ethanol Vapor
Releasing Pad ในการควบคุมคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลลองกอง,” วารสารแก่นเกษตร
45 (ฉบับพิเศษ 1),1191-1196.
ณัฐวุฒิ คงพูน นพรัตน์ ทัดมาลา และสมัคร แก้วสุกแสง. (2559). "การฉายรังสียูวี," วารสารแก่นเกษตร.
44 ฉบับพิเศษ (1),796-800
สมัคร แก้วสุกแสง และพีรพงค์ แสงวนางค์กูล. (2559). “ลักษณะทางกายภาพ ปริมาณน้าตาลและกรดอินทรีย์
ของผลไม้ตระกูลส้ม”. วารสารแก่นเกษตร. 44 (ฉบับพิเศษ 1), 796-800.
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วัลลดา นวลศรี นพรัตน์ ทัดมาลา และสมัคร แก้วสุกแสง. (2558). “ดัชนีการเก็บเกี่ยวของส้มโอพันธุ์ทับทิม
สยาม,” วารสารแก่นเกษตร. 43 (ฉบับพิเศษ 1), 805-810.
นพรัตน์ ทัดมาลา และสมัคร แก้วสุกแสง. (2558). “การเปลี่ยนแปลงสีและผลของสารเคลือบผิว sucrose
fatty acid ester ต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของเงาะนอกฤดูกาลพันธุ์โรงเรียน,”
วารสารแก่นเกษตร. 43 (ฉบับพิเศษ 1) 811-81
นูรไอนีย์ สะแลแม, นพรัตน์ ทัดมาลา, ชิเกรุ สาโท และสมัคร แก้วสุกแสง. (2558). “คุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว
และอายุการปักแจกันของดอกหน้าวัวพันธุ์ Pitache โดยการพัลซิ่งด้วย 2,4 Pyridinedicarboxylic
acid and Palatinose,” วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 46, 247-251.
สมัคร แก้วสุกแสง และพีรพงค์ แสงวนางค์กูล. (2558). “ปริมาณสารออกฤทธิ์ของผลไม้ตระกูลส้มที่ปลูกใน
ภาคใต้”. วารสารแก่นเกษตร. 43 (ฉบับพิเศษ 1), 799-804.
สมัคร แก้วสุกแสง และนพรัตน์ ทัดมาลา. (2558). “การรักษาคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของเงาะพันธุ์โรงเรียน
และยืดอายุการเก็บรักษาด้วยการเคลือบผิว Carboxymethyl cellulose”. วารสารแก่นเกษตร.
43 (ฉบับพิเศษ 1), 818-822.
Kaewsuksaeng, S., Tatmala, N., Srilaong, V. and Pongprasert, N. (2015). “Postharvest heat
treatment delays chlorophyll degradation and maintain quality in Thai lime (Citrus
aurantifolia Swingle cv. Paan) fruit,” Postharvest Biology and Technology. 100: 1-7.
13. ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ/สาขา

นางธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดา
Ph.D. (Marine Science and Technology) Newcastle University,
UK, 2550
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541
วท.บ. (วาริชศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา, 2538
อาจารย์

ตาแหน่งทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดา อมรรัตน เสนพริก เตือนตา ร่าหมาน. (2560). อนุสิทธิบัตรเรื่อง “กรรมวิธีการควบคุมการ
เจริญเติบโตของพ่อแม่พันธุ์เพรียงทรายหรือไส้เดือนทะเลในสกุล Perinereis spp. ด้วยการควบคุม
ระดับความเค็มของน้าร่วมกับปริมาณแสงสว่างที่ได้รับ ”เลขที่คาขอ 1603002658, เลขที่อนุสิทธิบัตร
13017
Panritdam, T., Ruangklay, K. and Choksawadikorn, P. (2015). The effect of sand worm
(Perinereis nuntia) density on production in the sand filtration system. In “Burapha
University International Conference 2015”. Chonburi, Thailand. p 885-890.
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Waharak, A., Ramarn, T. and Panritdam, T. (2013). Diversity and feeding of jellyfish (Cnidaria)
at Koh Mak Noi and Koh Yao Noi, Phang-Nga Province, Southern Thailand. In “The 3rd
International Conference on Ecological, Environmental and Biological Sciences
(ICEEBS’2013). Singapore. p 255-258.
14. ชื่อ - สกุล
คุณวุฒิ/สาขา

นายสรพงค์ เบญจศรี
ปร.ด. (พืชศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2552
วท.บ. (เกษตรศาสตร์ ) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,
2546
ตาแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ
สกุลรัตน์ แสนปุตะวงษ์ และสรพงค์ เบญจศรี. (2559). “ศึกษาวิธีการจัดการปุ๋ยที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต
และการให้ผลผลิตของปาล์มน้ามัน,” แก่นเกษตร. 44(1), 788-795.
ดวงใจ ชะนะพาล สรพงค์ เบญจศรี ภาณุมาศ พฤฒิคณี ศิริกาญจน์ ปานแก้ว สกุรัตน์ แสนปุตะวงษ์ อรวรรณ
ศรีโสมพันธ์ สกุลกานต์ สิมลา และบุษกร อุดรภิชาติ. (2559). “ศึกษาผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต
ถั่วฝักยาวและถั่วพุ่ม” แก่นเกษตร. 44(1), 801-806
สกุลกานต์ สิมลา พัชรี สิริตระกูลศักดิ์ และสรพงค์ เบญจศรี. (2559). “การพัฒนาชุดเพาะสาเร็จรูปสาหรับถั่ว
เขียวงอก,” แก่นเกษตร. 44(1), 820-825.
พัชรี สิริตระกูลศักดิ,์ สกุลกานต์ สิมลา และสรพงค์ เบญจศรี. (2558). “อิทธิพลของปุ๋ยเคมีต่อผลผลิตของชม
จันทร์,” แก่นเกษตร. 43(1), 869-874.
ปัญญา ใจสมุทร, สรพงค์ เบญจศรี, ภาณุมาศ พฤฒิคณี, สกุลรัตน์ แสนปุตะวงษ์และสกุลกานต์ สิมลา. (2558).
“ศึกษาการผลิตปาล์มน้ามันอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน Roundtable on Sustainable Palm Oil ของ
เกษตรกรในจังหวัดกระบี่,”แก่นเกษตร 43(1), 1013-1019.
ดวงใจ ชะนะพาล และสรพงค์ เบญจศรี. (2558). “ประเมินความงอกของถั่วฝักยาวและถั่วพุ่ม 43 สายพันธุ์,”
แก่นเกษตร. 43(1), 894-899.
สรพงค์ เบญจศรี, ภาณุมาศ พฤฒิคณี, สกุลกานต์ สิมลา, พัชรี สิริตระกูลสักดิ์ และ ฤชุอร วรรณะ. (2558).
“เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ความงอกของพริก (Capsicum spp.) ภายใต้ระบบเกษตรเคมีและเกษตร
อินทรีย์,” แก่นเกษตร. 43(1), 857-862.
สรพงค์ เบญจศรี, ภาณุมาศ พฤฒิคณี, ศิริกาญจน์ ปานแก้ว, สกุลรัตน์ แสนปุตะวงษ์, สกุลกานต์ สิมลา, พัชรี
สิริตระกูลศักดิ,์ ฤชุอร วรรณะ, อรวรรณ ศรีโสมพันธ์และ บุษกร อุตรภิชาติ. (2558). “ศึกษา
องค์ประกอบ ผลผลิตของพริกภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดพัทลุง,” แก่นเกษตร. 43(1),
317-322.
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สรพงค์ เบญจศรี, สกุลรัตน์ แสนปุตะวงษ์ และ สกุลกานต์ สิมลา. (2557). “ ศักยภาพการผลิตกระเจี๊ยบเขียว
ภายใต้ 2 ฤดูปลูกในจังหวัดพัทลุง,” ราชภัฎพระนคร. 9(1), 66-76.
สรพงค์ เบญจศรี, ภาณุมาศ พฤฒิคณี, สุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง, สมพร ดายศ, สกุลรัตน์ แสนปุตะวงษ์, สกุลกานต์
สิมลา, พัชรี สิริตระกูลศักดิ์และ ฤชุอร วรรณะ. (2557). “ศึกษาเปอร์เซ็นต์ความงอกของ พริก
(Capsicum spp.),” รายงานการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 24
ประจาปี 2557 . (หน้า 894-901). วันที่ 21-24 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
จตุพร ไกรถาวร, สรพงค์ เบญจศรี, ภาณมาศ พฤฒิคณี และ รัตนาภรณ์ นุ่นมัน. (2557). “อัตราและระยะ
ปลูกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์เทียนที่ปลูกในดินนาจังหวัดพัทลุง,”
แก่นเกษตร. 42(3), 882-886.
สกุลกานต์ สิมลา, สุรศักดิ์ บูญแต่ง, พัชรี สิริตระกูลศักดิ์, ณัฐพงษ์ บุราณรมย์ และ สรพงค์ เบญจศรี. (2557).
“พัฒนาการของสีและปริมาณแอนโทไซยานินในไหมข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง” แก่นเกษตร. 42(3),
912-920
สรพงค์ เบญจศรี, ภาณุมาศ พฤฒิคณี, ศิริกาญจน์ ปานแก้ว, สกุลรัตน์ แสนปุตะวงษ์, สกุลกานต์ สิมลา และ
สมพร ดายศ. (2557). “ศึกษาผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของพริก 35 พันธุ์, แก่นเกษตร. 42(3),
741-746.
สรพงค์ เบญจศรี,สกุลรัตน์ แสนปุตะวงษ์ และ สกุลกานต์ สิมลา. (2557). “เปรียบเทียบการเกิดโรครากเน่า
โคนเน่าที่เกิดจากเชื้อรา Sclerotium rolfsii ของพริกภายใต้2 ระบบปลูก,” แก่นเกษตร 42(3), 605611.
สกุลรัตน์ แสนปุตะวงษ์, สมปอง เตชะโต และ สรพงค์ เบญจศรี. (2557). “ผลของผงถ่านและอาหารเหลว ต่อ
การงอกและการพัฒนาเป็นพืชต้นใหม่จากโซมาติกเอ็มบริโอชุดที่สองของปาล์มน้ามัน,” แก่นเกษตร.
42(3), 456-461.
สรพงค์ เบญจศรี, ภาณุมาศ พฤฒิคณี, สกุลรัตน์ แสนปุตะวงษ์ และ สกุลกานต์ สิมลา. (2557).
“การเปรียบเทียบเชิงสัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาของปาล์มน้ามันที่ปลูกในพื้นที่นาร้างและพื้นที่
เหมาะสม,” พระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 24(3), 606-616.
ฤชุอร วรรณะ, จุฑารัตน์ ทีเหมาะ, อรรถสิทธิ์ คล้ายสุบรรณ และ สรพงค์ เบญจศรี. (2557). “การใช้
เทคโนโลยีเพื่อการผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษของเกษตรกรบ้านเหลา ตาบลโคกพระ อาเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม,” แก่นเกษตร. 42(3), 766-771.
สกุลรัตน์ แสนปุตะวงษ์, สมปอง เตชะโต และ สรพงค์ เบญจศรี. ( 2556). “ปัจจัยทางชีวภาพที่มีผลต่อการ
สร้างโซมาติกเอ็มบริโอชุดที่สองและการงอกของปาล์มน้ามัน,” วิจัยและส่งเสริมการเกษตร. 30(3),
12-24.
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Benchasri, S. and Simla,S. (2017) “Potential of chilli varieties under chemical and organic
agricultural system in Thailand,” Bulgarian Journal of Agricultural Science. 23(1), 58-70.
Benchasri, S. (2015). “Effects of chemical and organic agricultural systems for okra
(Abelmoschus esculentus L. Moench) production in Thailand,” Australian Journal of
Crop Science. 9(10), 968-975.
Sanputawong, S., Raknim I, and Benchasri, S. (2015). “Influence of different type of Culture
Media and activated charcoal on Callus Induction and ShootMultiplication of
Cadaminelyrata,” International Journal of Agricultural Technology. 11(8), 1697-1704.
Benchasri, S. and Bairaman. (2013). “Preliminary studies on incidence of insect pests on okra
(Abelmoschus esculentus (L.) Moench) in Thailand,.” Bulgarian Journal of Agricultural
Science. 19(2), 209-215.
Benchasri, S. (2012). “Okra (Abelmoschus esculentus L. Moench), a valuable vegetable of the
world,”. Field and Vegetable Crops Research. 49(1),105-112.
Benchasri, S. Aairaman, B and Nualsri C. (2012). “Evaluation of yardlong bean and cowpea for
resistance to aphis craccivora Koch in Southen Thailand,” Journal of Anima & Plant
Sciences. 22(4), 1024-1029.
15. ชื่อ – สกุล
คุณวุฒิ/สาขา

นายมณฑล เลิศวรปรีชา
วท.ด. (จุลชีววิทยาทางการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552
วท.ม. (จุลชีววิทยาทางการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541
วท.บ. (วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2537
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตาแหน่งทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
นูรอัยนี ดาโอ๊ะ มณฑล เลิศวรปรีชา และ ชัยสิทธิ์ นิยะสม. (2558). การสร้างไบโอฟิล์มและ Adhesin
Genes ใน Staphylococcus aureus ที่แยกได้จากชุมชนและโรงพยาบาลในจังหวัดพัทลุง .
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ. 18(3), 25-33.
มณฑล เลิศวรปรีชา และ ญฏารัตน สุวรรณมณี. (2557). ระบบควอรัมเซนซิงการสื่อสารของแบคทีเรีย:
กลไกการควบคุ ม การก อโรคในเชื้ อ Pseudomanas aeruginosa Quorum Sensing, A
Communication of Bacteria: Control Mechanism of Pathogenesis in Pseudomanas
aeruginosa. วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 41(1), 1-12.
มณฑล เลิศวรปรีชา และ ศุภารั ตน์ สุทธิมุสิก. (2557). Clustered Regularly Interspaced Short
Palindromic Repeats (CRISPR): ระบบภู มิ คุ้ ม กั น แบบจ าเพาะของแบคที เ รี ย . วารสาร
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 19 (2),154 -167.
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มณฑล เลิศวรปรีชา (2557). การโคลนและวิเคราะห์ลาดับนิวคลีโอไทด์ของ complementary DNA
ที่ควบคุมการสร้ าง antimicrobial peptide จากตัว อ่อนด้ว งมูล สั ตว์. วารสารมหาวิทยาลัย
ทักษิณ. 17 (3) ฉบับพิเศษ. 134-142.
Lertworapreecha M., Utarapichat B., Sutthimusik S., and Tontikapong K., (2015).Antimicrobial
Resistance Profiles and Resistant Genes among Salmonella entericaIsolates Form
Swine Faeces at Phatthalung Province. Proceedings Burapha University International
Conference 2015. July 10–12, 2015, Bangsaen HeritageHotel, Chonburi, Thailand.403409
Lertworapreecha M., Noomee S., Sutthimusik S., Utarapichat B., and Tontikapong K.
(2016). Multidrug resistant and extended spectrum β-lactamase producing
Salmonella enterica isolated from food animals in Phatthalung, Thailand.
Southeast Asian J Trop Med Public Health, 47 (6), 1257-1269.
Pholnak, C., Lertworapreecha, M., Sirisathitkul, C., Suwanboon, S. (2016). Antibacterial
and physical properties of ZnO with pH-sensitive morphology. Journal of
Experimental Nanoscience, (11), 1320-1330.
Nipaponr Chitchaowana N., Klawech W., Sutthimusik S., Lertworapreecha M. (2016).
Characterization and optimization of xylanase producing strain of Bacillus subtilis
isolated from the cabbage looper (Trichoplusia ni (Hübner)) intestine. Malaysian
Journal of Microbiology, 12(3), 239-244.
Binlee K., Lertworapreecha M., Noipha K., and Phetmung H. (2015). Spectroscopy,
Structure and Antimicrobial Activity of Copper Complex with Benzoic Acid
Derivative Ligands. Thaksin. J., 18(2), 60-69.
Lertworapreecha M., S. Sutthimusik, K. Tontikapong. (2013). Antimicrobial Resistance in
Salmonella enterica Isolated from Pork, Chicken and Vegetables in Southern
Thailand. Jundishapur J Microbiol. 6(1), 36-41.
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คุณวุฒิ/สาขา

นายชัยสิทธิ์ นิยะสม
ปร.ด. (จุลชีววิทยาการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552
วท.ม. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541
วท.บ. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยบูรพา, 2537
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
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ตาแหน่งทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
นูรอัยนี ดาโอ๊ะมณฑล เลิศวรปรีชา และ ชัยสิทธิ์ นิยะสม. (2558). การสร้างไบโอฟิล์มและ Adhesin Genes
ใน Staphylococcus aureus ที่แยกได้จากชุมชนและโรงพยาบาลในจังหวัดพัทลุง. วารสารมหาวิทยาลัย
ทักษิณ. 18(3), 25-33.
ชัยสิทธิ์ นิยะสม จันทร์ฉาย กฤษณะทรัพย์ ปาริชาติ คงศรีทอง และนูรอัย นีดาโอ๊ะ. (2557). ความชุกและ
ความไวต่อยาต้านจุลชีพของสแตฟฟิโลคอคคัสออเรียสที่แยกได้จากโพรงจมูกเด็กก่อนวัยเรียนในจังหวัด
พัทลุง. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา. 19(3), 13-18.
ตฤณกร เกตุกุลพันธ์ เยี่ยมศิริ มณีพิศมัย ปรานี ปิ่นเงิน อุษณีย์ ใบบัว ประภาพร ภูริปัญญาคุณ เพลินพิศ
ยะสินธิ์ วีรนุช สระแก้ว ชัยสิทธิ์ นิยะสม และรัตนา เฉลิมกลิ่น. (2555). องค์ประกอบทางเคมีและ
ฤทธิ์ทางชีวภาพของแคฝรั่ง. วารสารจันทรเกษมสาร. 18(35), 11-17.
อังคณา ล่าแหละหมัน ชัยสิทธิ์ นิยะสม และสมพงศ์ โอทอง. (2555). ผลของอุณหภูมิและการรับภาระ
สารอินทรีย์ต่อการผลิตมีเทนจากน้าทิ้งหลังการผลิตไฮโดรเจนของน้าเสียโรงงานสกัดน้ามันปาล์มดิบ.
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ. 15(3), 107-115.
ยีสมานี เจ๊ะหะ และชัยสิทธิ์ นิยะสม. (2555). ความชุกและความไวต่อยาปฏิชีวนะของเชื้อสแตฟฟิโลคอคคัส
ออเรียสที่ดื้อยาเมธิซิลลินซึ่งแยกได้จากโพรงจมูกของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตพัทลุง. วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ. 15(3), 24-32.
Daoda N., Utarapichata B. and Niyasom C. (2015). Adhesin Genes and Biofilm Formation in
Staphylococcus aureus Isolated from Community, Livestock and Hospital Settings in
Phatthalung Province, Thailand. Proceedings of the Burapha University International
Conference 2015, BUU2015, Chonburi, Thailand. pp 831-838.
Niyasom C., Boonmak S and Meesri N. (2015). Antimicrobial Activity of Acidophilic
Actinomycetes Isolated from Acidic Soil. KMITL Science and Technology Journal, 15 (2),
62-69.
Kumneadklang S., Larpkiattaworn S., Niyasom C. and O-Thong S. (2015). Bioethanol
Production from Oil Palm Frond by Simultaneous Saccharification and Fermentation.
Energy Procedia, 79, 784–790.
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Mamimin C., Chaikitkaew S., Niyasom C., Kongjan P., O-Thong S. (2015). Effect of Operating
Parameters on Process Stability of Continuous Biohydrogen Production from Palm Oil
Mill Effluent under Thermophilic Condition. Energy Procedia, 79, 815–821.
Katekunlaphan, T. Chalermglin R., Niyasom C., Rukachaisirikul T. and Chalermglin P. (2014).
Chemical Constituents from the Leaves of Mitrephora sirikitiae. Proceedings of the 40th
Congress on Science and Technologyof Thailand (STT40), Khon Kaen, Thailand. pp. 229332.
17. ชื่อ –สกุล
คุณวุฒิ/สาขา

นายณวงศ์ บุนนาค
ปร.ด. (เคมีอินทรีย์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2553
วท.ม. (เคมีอินทรีย์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549
วท.บ. (เคมี) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2547
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตาแหน่งทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
Pirasut Rodanant, Nawong Boonnak, Rudee Surarit, Jintakorn Kuvatanasuchati, Wannee
Lertsooksawat (2017) “Antibacterial, anti-inflammatory and anti-oxidatant activities
of various isolated compounds from Cratoxylum species” Pak. J. Pharm. Sci., 30(3),
667-674.
Nawong Boonnak, Yongyuth Theapparat, Chonlatid Sonthimuang, Suchada Chantrapromma
(2016) “Determination of Undeclared Synthetic Drugs in Thai Traditional Medicine
as Adulterants in Songkhla Province: Dangerous for Human Health” Pathumwan
Academic Journal, 6(17), 13-22.
Suchada Chantrapromma, Prachumrat, P.; Ruanwas, P.; Boonnak, N.; Kassim, M. B., (2016)
Crystal structure of (E)-4-hydroxy-N '-(3-methoxybenzylidene)benzohydrazide. Acta
Cryst., E72, 1339.
Suchada Chantrapromma, S.; Ruanwas, P.; Boonnak, N.; Chantrapromma, K.; Fun, H. K., (2016)
Synthesis, antityrosinase activity of curcumin analogues, and crystal structure of
(1E,4E)-1,5-bis(4-ethoxyphenyl)penta-1,4-dien-3-one. Crystallography Reports, 61(7),
1081-1085.
Suchada Chantrapromma, S.; Ruanwas, P.; Noonot, T.; Horkaew, J.; Boonnak, N.; Ghabbour, H.
A.; Fun, H. K., (2015) Synthesis and antibacterial properties of 4-bromobenzo
hydrazide derivatives and crystal structure of (E)-N′-((1H-indol-3-yl)methylene)-4bromobenzohydrazide. Crystallography Reports, 60(7), 1072-1079.
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Panthong, P.; Bunluepuech, K.; Boonnak, N.; Chaniad, P.; Pianwanit, S.; Wattanapiromsakul, C.;
Tewtrakul, S. (2015) Anti-HIV-1 integrase activity and molecular docking of
compounds from Albizia procera bark. Pharmaceutical Biology, 53(12), 1861-1866.
Nawong Boonnak,* Suchada Chantrapromma,* & Hoong-Kun Fun (2015) “Molecular and
Crystal Structures of α,α,β-trimethylfuranylxanthone from Cratoxylum formosum
ssp. pruniflorum: A partial racemate” Mol. Cryst. Liq. Cryst., 606, 165-175.
Nawong Boonnak,* Suchada Chantrapromma, Supinya Tewtrakul* & Teeratad Sudsai (2014)
“Inhibition of Nitric Oxide Production in Lipopolysaccharide-activated RAW264.7
macrophages by isolated xanthones from the roots of Cratoxylum formosum spp.
pruniflorum” Arch. Pharm. Res., 37, 1329-1335.
18. ชื่อ – สกุล
คุณวุฒิ/สาขา

นางสาวนันทรัตน์ พฤกษาพิทักษ์
ปร.ด. (เคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555
วท.ม. (เคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550
วท.บ. (เคมี), มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2547
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ
นันทรัตน์ พฤกษาพิทักษ์, เฉลิมเกียรติ แก้วนุ่น และสมพงศ์ โอทอง. (2559). “แหล่งคาร์บอนร่วมเพื่อการ
ผลิตเซลลูโลสจากแบคทีเรียจากเชื้อ Acetobacter xylinum TISTR 086,” ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 ประจาปี 2559. (หน้า 925 – 932). วันที่ 26-29
พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมบุรีศีภู บูติก จังหวัดสงขลา.
อังคณาวิสุ มณีนวล, สมพงศ์ โอทอง และนันทรัตน์ พฤกษาพิทักษ์. (2559). “ผลของการปรับสภาพยอด
ปาล์มน้ามันโดยการหมักเอนไซลิงซ์ด้วยเชื้อ Lactobacillus plantarum,” ใน การประชุมทาง
วิชาการครั้งที่ 54 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (หน้า 94 – 101). วันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2559
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพ
เฉลิมเกียรติ แก้วนุ่น, สมพงศ์ โอทอง และนันทรัตน์ พฤกษาพิทักษ์. (2559). “การผลิตเซลลูโลสจากน้าคั้น
ยอดปาล์มน้ามันโค่นทิ้งเพื่อการปลูกใหม่โดยเชื้อ Acetobacter xylinum TISTR 086," ใน การ
ประชุมทางวิชาการครั้งที่ 54 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (หน้า 102 – 109) วันที่ 2-5
กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพ
นันทรัตน์ พฤกษาพิทักษ์ และธมลวรรณ จูมิ. (2558). “อิทธิพลของ pH ต่อการย่อยสลายพอลิแลคติก
แอซิด,” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 25 ประจาปี 2558. (หน้า 179
- 186). วันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา
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เนตรนภา แซ่หลี, นันทรัตน์ พฤกษาพิทักษ์ และอมรรัตน์ พงศ์ดารา. (2557). “ฤทธิ์ของต้นกรดน้า(Scoparia
dulcis Linn.) ต่อการต้านอนุมูลอิสระ และการเพิ่มจานวนของเซลล์ม,” ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 24 ประจาปี 2557. (หน้า 1209 - 1216). วันที่ 21-24
พฤษภาคม 2557 ณ หอประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี สงขลา.
นันทรัตน์ พฤกษาพิทักษ์, มณฑาทิพย์ กลับส่ง และเนตรนภา แซ่หลี. (2557). “การศึกษาคุณสมบัติทางเคมี
ของเซลลูโลสจากวัสดุเศษเหลือจากต้นปาล์มน้ามัน”. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ครั้งที่ 24 ประจาปี 2557. (หน้า 161 - 167). วันที่ 21 - 24 พฤษภาคม 2557 ณ
หอประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี สงขลา.
นันทรัตน์ พฤกษาพิทักษ์, มะอะกิล สุระกาแหง และวิสิทธิ์ บุญชุม. (2557). “เซลลูโลสโพลิเมอร์จากวัสดุ
เหลือทิ้งทางการเกษตร (ใบสับปะรด ฟางข้าว และเปลือกข้าวโพด),” ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติพิบูลสงครามวิจัยและนิทรรศการ การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวจากท้องถิ่นสู่อาเซียน.
(หน้า 749 - 755). วันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ทะเล
แก้ว) พิษณุโลก
Nantharat Phruksaphithak, Chalermkiet Kaewnun, and Sompong O-Thong. (2017).“Productions
and Properties of Bacterial Cellulose from Oil Palm Shoot Juices Felled Medium and
Coconut Medium,” Key Engineering Materials. 728, 271-276.
Jumi, T. and Phruksaphithak N. (2016). “Direct melt polycodensation of Poly(Butylene
Succinate) (PBS) synthesis,” In International Polymer Conference of Thailand Annual
Polymer Conference. (pp. 181-185). June 30 - July 1, 2016 Pathumwan Princess
Hotel, Bangkok Thailand.
Kaewnun, C., O-Thong, S. and Phruksaphithak, N. (2015). “Properties for bacterial cellulose
from oil palm shoot juices felled medium and coconut medium,” In The 5th TIChE
International Conference 2015. (pp 50(1) - 50(4)). November 8 - 10, 2015 Dusit Thani
Hotel Cholburi, Thailand.
Phruksaphithak, N. and Aree, M. (2015). “Isolation of cellulose from oil palm shoot using
mixed solvent for delignification and bleaching with tetra acetyl ethylene diamine,”
In The 5th TIChE International Conference 2015. (pp 48(1) - 48(4)). November 8-10,
2015 Dusit Thani Hotel Cholburi, Thailand.
Phruksaphithak, N. (2015). “Properties of PLA/Concentrated latex blend with Poly(ethylene
glycol) as compatibilizer”, In The Second Asia Pacific Rubber conference (APRC2015).
(pp 112 – 116). October 15 – 16, 2015 Duangjitt resort and spa Phuket, Thailand.
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Phruksaphithak, N. (2015). “Study Biodegradable PLA and household glove latex blending
with Poly(ethylene glycol) as compatibilizer,” In International Congress on Chemical,
Biological and Environmental Sciences. (pp 142 - 147). May 7 – 9, 2015 Kyoto
Research Park, Kyoto, Japan.
19. ชื่อ – นามสกุล
คุณวุฒิ/สาขา

นางสาวพฤทฐิภร ศุภพล
ปร.ด. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2556
วท.บ. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2548
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตาแหน่งทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
Arunpanichlert, J. Rukachaisirikul, V. Phongpaichit, S. Supaphon, O. Sakayaroj, J. (2015).
Meroterpenoid, isocoumarin, and phenol derivatives from the seagrass-derived
fungus Pestalotiopsis sp. PSU-ES 194, TETRAHEDRON, 71, 882-888.
Arunpanichlert, J. Rukachaisirikul, V. Phongpaichit, S. Supaphon, O. | Sakayaroj, J. (2015).
Xylariphilone: a new azaphilone derivative from the seagrass-derived fungus
Xylariales sp. PSU-ES163. Natural Product Research. 30(1), 46-51.
Supaphon, P., Phongpaichit, S., Rukachaisirikul, V. and Sakayaroj, J. (2013). Antimicrobial
Potential of endophytic fungi derived from three seagrasses (Cymodocea serrulata,
Halophila ovalis and Thalassia hemprichii) from Thailand. PLOS ONE. .8(8) : e72520
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ภาคผนวก ค
ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว่าง
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 กับ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว่างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554
กับ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หลักสูตรเดิม

หลักสูตรปรับปรุง

1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
Master of Science Program in Biotechnology
2. ชื่อปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
Master of Science (Biotechnology)
M.Sc. (Biotechnology)
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญา
พัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์หลักสูตร
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะดังนี้
1. มี ค วามรู้ ความสามารถ ทั ก ษะและความเชี่ ย วชาญ ด้ า น
เทคโนโลยีชีวภาพในระดับสูง และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. มี ศั ก ยภาพในการวิ จั ย เพื่ อ สร้ า งองค์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ
เทคโนโลยีชีวภาพจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล

1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
Master of Science Program in Biotechnology
2. ชื่อปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
Master of Science (Biotechnology)
M.Sc. (Biotechnology)
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญา
พัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์หลักสูตร
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ที่มีคุณธรรม
จริยธรรม และมีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
1. มีความรู้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และมีจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
2. ประยุกต์องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เหตุผลการปรับปรุง
คงเดิม
คงเดิม

ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 2558 และให้ทันสมัยกับ
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีชีวภาพปัจจุบัน

- 87 หลักสูตรเดิม
หลักสูตรปรับปรุง
3. สามารถนาความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพไปใช้
3. วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ผลงานวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้
ส่งเสริม พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
รวมถึงมีความสามารถด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อถึงผล
การศึกษาค้นคว้า และการวิจยั ระดับสากล
4. มีแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
5. จานวนหน่วยกิต
5. จานวนหน่วยกิต
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 1
36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 1
37 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
ไม่น้อยกว่า
36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
ไม่น้อยกว่า
37 หน่วยกิต
6. โครงสร้างหลักสูตร
6. โครงสร้างหลักสูตร
ปริญญาโท
ปริญญาโท
แผน ก แบบ ก 1
แผน ก แบบ ก 1
หมวดวิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
หมวดวิทยานิพนธ์
37 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
แผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชาเอก
ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
หมวดวิชาเอก
ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
วิชาบังคับ
12 หน่วยกิต
วิชาบังคับ
13 หน่วยกิต
วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า 9
หน่วยกิต
วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
หมวดวิทยานิพนธ์
15 หน่วยกิต
หมวดวิทยานิพนธ์
15 หน่วยกิต

มคอ 2 ปริญญาโท
เหตุผลการปรับปรุง

ปรั บ เพิ่ ม จ านวนหน่ ว ยกิ ต รวมตลอดหลั ก สู ต ร
ปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 และ แผน ก แบบ ก
2 เนื่องจากปรับเพิ่มจานวนหน่วยกิตวิชาบังคับมาก
ขึ้น
ปรับเพิ่ม จานวนหน่วยกิตวิชาบังคับหลักสูตร
ปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 และ แผน ก แบบ ก
2 และปรับลด จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ปริญญาเอก แบบ 2.2 ให้มีเนื้อหาเหมาะสมมากขึ้น

- 88 หลักสูตรเดิม
7.
คาอธิบายรายวิชา
0224501 เทคโนโลยีชีวภาพ
3(3-0-6)
Biotechnology
ศึ ก ษาพื้ น ฐานส าคั ญ ทางเทคโนโลยี ชี ว ภาพ
สรีรวิทยาจุลินทรีย์ขั้นสูง ชีวเคมีขั้นสูงเน้นเมแทบอลิซึม และ
กลไกการควบคุมต่าง ๆ พันธุวิศวกรรม วิศวกรรมกระบวนการ
เน้ น จลนพลศาสตร์ เครื่ อ งมื อ และการควบคุ ม ชี ว ภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพอาหารและ
เอนไซม์ เทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุล วิศวกรรมกระบวนการ
ชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพพืชและสัตว์ เทคโนโลยีชีวภาพ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
0224502 เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม
3(2-3-4)
Techniques in Genetic
Engineering
ศึ ก ษาเทคนิ ค เกี่ ย วกั บ การท ายี น โคลนนิ่ ง
ความสาคัญของยีนโคลนนิ่ง พาหะสาหรับการโคลนยีน การทา
ดี เ อ็ น เอให้ บ ริ สุ ท ธิ์ การน าดี เ อ็ น เอเข้ า สู่ เ ซลล์ เ จ้ า บ้ า น
การศึกษาโครงสร้างยีนและจีโนม ศึกษาการแสดงออกของยีน
การนาไปใช้ประโยชน์ รวมถึงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง

มคอ 2 ปริญญาโท

หลักสูตรปรับปรุง
7.
คาอธิบายรายวิชา
0224501 เทคโนโลยีชีวภาพ
2(2-0-4)
Biotechnology
พื้นฐานสาคัญทางเทคโนโลยีชีวภาพ สรีรวิทยา
จุลินทรีย์ขั้นสูง ชีวเคมีขั้นสูงเน้นเมแทบอลิซึม และกลไกการ
ค ว บ คุ ม ต่ า ง ๆ เ ท ค โ น โ ล ยี ชี ว ภ า พ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
เทคโนโลยี ชี ว ภาพอาหารและเอนไซม์ เทคโนโลยี ชี ว ภาพ
โมเลกุล วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพพืช
และ เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้า

เหตุผลการปรับปรุง
ปรับเปลี่ยนคาอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ
ปรับลดหน่วยกิต และปรับลดชั่วโมงศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เพื่อรองรับการเพิ่มรายวิชาบังคับวิชาอื่น ให้จานวนหน่วยกิต
เหมาะสมขึ้น

0224502

ปรับเปลี่ยนคาอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ปรับลดหน่วยกิต และปรับลดชั่วโมงศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เพื่อรองรับการเพิ่มรายวิชาบังคับวิชาอื่น ให้จานวนหน่วยกิต
เหมาะสมขึ้น

เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม
3(2-3-4)
Techniques in Genetic
Engineering
เทคนิคเกี่ยวกับการทายีนโคลนนิ่ง ความสาคัญ
ของยีนโคลนนิ่ง พาหะสาหรับการโคลนยีน การทาดีเอ็นเอให้
บริสุทธิ์ การนาดีเอ็นเอเข้าสู่เซลล์เจ้าบ้าน การศึกษาโครงสร้าง
ยี น และจี โ นม ศึ ก ษาการแสดงออกของยี น การน าไปใช้
ประโยชน์

- 89 หลักสูตรเดิม
0224511 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมขัน้
3(2-3-4)
สูง
Advanced Environmental
Biotechnology
ประยุกต์ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ
มาใช้ ศึ ก ษานิ เ วศวิ ท ยาในสภาพแวดล้ อ มที่ ห ลากหลาย
กระบวนการทางชีวภาพของสารเคมี เพื่อนามาใช้ในการจัดการ
ของสารมลพิษในภาคอุตสาหกรรมการเกษตร และการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และมีปฏิบัติการที่สอดคล้อง
0224512 เทคโนโลยีชีวภาพสาหรับการ
3(2-3-4)
บาบัดของเสียและน้าเสีย
Biotechnology for Waste
and Wastewater Treatment
ศึกษาชนิดและแหล่งกาเนิดของเสียและน้าเสีย
จากกิจกรรมต่าง ๆ การบาบัดของเสียและน้าเสีย ทั้งประเภท
อิ น ทรี ย์ แ ละอนิ น ทรี ย์ โ ดยการประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ระบวนการทาง
เทคโนโลยี ชี ว ภาพ ชี ว เคมี แ ละจุ ล ชี ว วิ ท ยา เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการนาไปใช้ และมีปฏิบัติการที่สอดคล้อง

มคอ 2 ปริญญาโท

หลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
0224511 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมขัน้
3(2-3-4) คงเดิม
สูง
Advanced Environmental
Biotechnology
ประยุ ก ต์ ค วามก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี ชี ว ภาพมาใช้ ศึ ก ษา
นิเวศวิทยาในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย กระบวนการทาง
ชีวภาพของสารเคมี เพื่อนามาใช้ในการจัดการของสารมลพิษ
ในภาคอุตสาหกรรมการเกษตร การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมี
ปฏิบัติการที่สอดคล้อง
0224512 พอลิเมอร์ย่อยสลายได้จากชีว
3(3-0-6) ปรับเปลีย่ นรายวิชาให้ทันสมัยกับเทคโนโลยีปัจจุบัน
มวล
Biodegradable Polymer
from Biomass
ชนิ ด ของพอลิ เ มอร์ ย่ อ ยสลายได้ ที่ นิ ย มใช้ ท าง
อุ ต สาหกรรม วิ ถี ก ารสั ง เคราะห์ โครงสร้ า ง การวิ เ คราะห์
โครงสร้ า ง การทดสอบคุ ณ สมบั ติ ท างกายภาพ และเคมี
เทคโนโลยีการผลิตพอลิเมอร์ย่อยสลายได้จากชีวมวล การผลิต
ผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ย่อยสลายได้ และกระบวนการย่อย
สลายของพอลิเมอร์

- 90 หลักสูตรเดิม
0224513 การกาจัดและบาบัดสารด้วยชีววิธี 3(2-3-4)
Biodegradation and
Bioremediation
ศึกษาหลักการย่อยสลายวัสดุชีวภาพและสาร
สังเคราะห์ที่ย่อยสลายยาก ซึ่งปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีผล
มาจากกระบวนการทางอุตสาหกรรม บ้านเรือนและการเกษตร
ด้วยเทคนิคต่าง ๆ ของกระบวนการบาบัดชีวภาพ ชีวเคมีเพื่อ
ฟื้ น ฟู ส ภาพแวดล้ อ มที่ ป นเปื้ อ น การติ ด ตามและประเมิ น
ประสิทธิภาพของการย่อยสลาย และมีปฏิบัติการที่สอดคล้อง
0224514 เทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ
3(2-3-4)
Bioresource Technology
ศึกษาการแปรสภาพชีวมวลให้เป็นแก๊สเชื้อเพลิง
เชื้ อ เพลิ ง เหลว และกระแสไฟฟ้ า จากวั ส ดุ เ หลื อ ใช้ ท าง
การเกษตรโดยกระบวนการทางเคมีและทางชีวภาพ คุณค่า
ของพลังงานจากชีวมวล การผลิตแก๊สเชื้อเพลิงในรูปแบบต่าง
ๆ การผลิ ต แก๊ ส ชี ว ภาพ และการผลิ ต แอลกอฮอล์ และมี
ปฏิบัติการที่สอดคล้อง

มคอ 2 ปริญญาโท

หลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
0224513 การกาจัดและบาบัดสารด้วยชีววิธี 3(2-3-4) ปรับเปลี่ยนคาอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้
ทันสมัยกับเทคโนโลยีปัจจุบัน
Biodegradation and
Bioremediation
หลั ก การย่ อ ยสลายวั ส ดุ ชี ว ภาพและสาร
สังเคราะห์ที่ย่อยสลายยากในสิ่งแวดล้อม ด้วยหลักการเทคนิค
ของกระบวนการบ าบั ด ชี ว ภาพ การติ ด ตามและประเมิ น
ประสิทธิภาพของการย่อยสลาย และมีปฏิบัติการที่สอดคล้อง

0224514

เทคโนโลยีชีวภาพไร้อากาศเพื่อ
3(2-3-4) ปรับเปลีย่ นรายวิชาให้เหมาะสมกับให้ทันสมัยกับเทคโนโลยี
การผลิตพลังงาน
ปัจจุบัน
Anaerobic Biotechnology
for Bioenergy Production
การแปรสภาพชีวมวลให้เป็นแก๊ส เชื้อเพลิง เชื้อเพลิงเหลว
และกระแสไฟฟ้า จากวัสดุเศษเหลือใช้ทางการเกษตร โดย
กระบวนการทางเคมี และทางชีวภาพ คุณค่าของพลังงานจาก
ชีวมวล และมีปฏิบัติการที่สอดคล้อง

- 91 หลักสูตรเดิม
0224541 ชีวเคมีขั้นสูงสาหรับ
เทคโนโลยีชีวภาพ
Advanced Biochemistry for
Biotechnology

3(3-0-6)

ศึกษาโครงสร้าง หน้าที่ กระบวนการเมแทบอลิ
ซึม และการควบคุมสารชีวโมเลกุลที่สาคัญ เพื่อนาไปประยุกต์
สาหรับงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ
0224542 ชีวเคมีขั้นสูงด้านวิทยาศาสตร์
2(2-0-4)
สุขภาพ
Advanced Biochemistry in
Health Science
ศึกษากลไกทางชีวเคมีที่เกี่ยวกับสุขภาพ ความรู้
ด้านชีวเคมีในการสร้างเสริม ป้องกันและแก้ปัญหาเกี่ ย วกั บ
สุขภาพ ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี รวมทั้ง
ความรู้ด้านชีวเคมีในการป้องกัน และการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
สุขภาพ โดยใช้เทคนิคขั้นสูง

หลักสูตรปรับปรุง
0224541 เทคนิคทางชีวโมเลกุลขั้นสูง
3(3-0-6)
สาหรับเทคโนโลยีชีวภาพ
Advanced Biomolecular
Techniques for
Biotechnology
ใช้ เ ทคนิ ค ชี ว โมเลกุ ล ในการวิ เ คราะห์ โ ครงสร้ า งและหน้ า ที่
ประชากรจุ ลิ น ทรี ย์ ใ นระบบของเทคโนโลยี ชี ว ภาพ รวมถึ ง
เทคนิคที่ทันสมัย
ยกเลิก

มคอ 2 ปริญญาโท
เหตุผลการปรับปรุง
ปรับชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และปรับเปลี่ยน
คาอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ทันสมัยกับ
เทคโนโลยีปัจจุบัน
ปรั บ เปลี่ ย นรายวิ ช าให้ เหมาะสมกั บ กลุ่ ม ผู้ เ รี ย น และ
สถานการณ์ในปัจจุบัน และให้ทันสมัยกับเทคโนโลยีปัจจุบัน

ยกเลิกรายวิชาเนื่องจากไม่เคยมีการเรียน การสอนในรายวิชานี้

- 92 หลักสูตรเดิม
0224543 การวิเคราะห์ขั้นสูงทาง
3(2-3-4)
เทคโนโลยีชีวภาพ
Advanced Analysis in
Biotechnology
ศึกษาเทคนิคขั้นสูงทางชีวเคมีที่ใช้ในการแยก
สกัด และวิเคราะห์สารชีวโมเลกุล ในสิ่ งมี ชีวิ ต การประยุก ต์
เครื่ อ งมื อ และเทคโนโลยีทั น สมัยในการศึ กษาปฏิกิ ริยาทาง
ชีวเคมี และกระบวนการทางานในสิ่งมีชีวิต และมีปฏิบัติการที่
สอดคล้อง
0224544 ชีวสารสนเทศขัน้ สูง
2(2-0-4)
Advanced Bioinformatics
สื บ ค้ น และน าข้ อ มู ล ทางชี ว เคมี จ าก
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเชื่อมโยงลงคอมพิวเตอร์ การจัดเก็บ การ
กลั่นกรอง การจัดระบบ การเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ และ
แปลผลข้อมูล การเข้าถึงฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ลาดับเบส
บนดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอ วิเคราะห์ลาดับของกรดอะมิโนใน
โปรตี น วิ เ คราะห์ โ ครงสร้ า งของยี น การสร้ า งแผนภาพ
วิวัฒนาการชาติพันธุ์ และการประยุกต์ใช้ชีวสารสนเทศทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ

หลักสูตรปรับปรุง
ยกเลิก

0224542

มคอ 2 ปริญญาโท
เหตุผลการปรับปรุง
ยกเลิกรายวิชาเนื่องจากไม่เคยมีการเรียน การสอนในรายวิชานี้

ชีวสารสนเทศขัน้ สูง
3(3-0-6) ปรับคาอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ปรับเพิ่มหน่วยกิต ประสิทธิภาพต่อกลุ่มผูเ้ รียนและให้ทันสมัย
Advanced Bioinformatics
สื บ ค้ น และน าข้ อ มู ล ทางชี ว เคมี จ ากเครื อ ข่ า ย กับเทคโนโลยีปัจจุบัน
อินเตอร์เน็ตเชื่อมโยงลงคอมพิวเตอร์ การจัดเก็บ การกลั่นกรอง
การจัดระบบ การเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ และแปลผลข้อมูล
การเข้าถึงฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ลาดับเบสบนดีเอ็นเอและ
อาร์เอ็นเอ วิเคราะห์ลาดับของกรดอะมิโนในโปรตีน วิเคราะห์
โครงสร้างของยีน การสร้างแผนภาพวิวัฒนาการชาติพันธุ์ และ
การประยุกต์ใช้ชีวสารสนเทศทางเทคโนโลยีชีวภาพ

- 93 หลักสูตรเดิม
0224544 เทคโนโลยีชีวภาพเครื่องสาอางและ 2(2-0-4)
สารหอม
Aroma and Cosmetics
Biotechnology
ศึกษาสมบัติและเทคนิคการวิเคราะห์สารที่ ใช้
เป็นองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางและสารหอม การ
วิเคราะห์ฤทธิ์บาบัดในตัวกลางชนิดต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์
รวมทั้งการประยุกต์ใช้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
0224551 เทคโนโลยีชีวภาพของพืชขัน้ สูง
3(3-0-6)
Advanced Plant
Biotechnology
ศึ ก ษาความส าคั ญ ความก้ า วหน้ า และการ
ควบคุมเทคโนโลยีชีวภาพของพืช การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สาร
ทุ ติ ย ภู มิ จ ากการเลี้ ย งเซลล์ พื ช ชี ว โมเลกุ ล ของพื ช พั น ธุ
วิศวกรรม หน่วยพันธุกรรมพืชการนาไปประยุกต์ด้านการผลิต
พืช ด้านสุขภาพของมนุษย์และสัตว์ และด้านพลังงานทดแทน
จากชีวมวล และการจัดการเชิงพาณิชย์

หลักสูตรปรับปรุง
ยกเลิก

0424551

มคอ 2 ปริญญาโท
เหตุผลการปรับปรุง
ยกเลิกรายวิชาโดยรวมเนื้อหาบางส่วนเข้าในรายวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการวิจยั พืชสมุนไพร

เทคโนโลยีชีวภาพของพืชขัน้ สูง
3(2-34) ปรับคาอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ปรับเพิ่มหน่วยกิต และมีปฏิบตั ิการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อ
Advanced Plant
กลุ่มผูเ้ รียน
Biotechnology
ความสาคัญ ความก้าวหน้า และการควบคุม
เทคโนโลยีชีวภาพของพืช การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สารทุติยภูมิ
จากการเลี้ยงเซลล์พืช ชีวโมเลกุลของพืช การปรับปรุงพันธุ์
หน่วยพันธุกรรมพืช การนาไปประยุกต์ด้านการผลิตพืช ด้าน
สุขภาพของมนุษย์และสัตว์ และด้านพลังงานทดแทนจากชีว
มวล และการจัดการเชิงพาณิชย์

- 94 หลักสูตรเดิม
0224552 เทคโนโลยีชีวภาพของสาหร่าย
3(2-3-4)
Algal Biotechnology
ศึ กษา ลั กษณ ะ ทั่ ว ไ ป วิ วั ฒ นา กา ร ก า ร
แพร่กระจาย ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญของสาหร่าย เทคนิค
และการเพาะเลี้ยงสาหร่ายชนิดต่าง ๆ การสกัดสารประกอบ
ทางเคมีและเอนไซม์จากสาหร่ายที่มีคุณสมบัติทางชีวภาพและ
ทางการแพทย์ การเพิ่มผลผลิตชีวมวล การพัฒนาและปรับปรุง
สายพั น ธุ์ ส าหร่ า ยเพื่ อ การค้า การใช้ ป ระโยชน์ จ ากสาหร่าย
ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพและสิ่งแวดล้อม และมีปฎิบัติการที่
สอดคล้อง
0224553 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการวิจัยพืช 3(3-2-4)
สมุนไพร
Biotechnology for Medicinal
Plants Research
ศึ ก ษาเทคโนโลยี ชี ว ภาพเพื่ อ การวิ จั ย พื ช
สมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ด้านสารเคมี สารออกฤทธิ์ การสกัด
การแยก หลักการและเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ทางเคมีของสารสกัดจากพืช การเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ การผลิต
สารที่มีคุณค่า และการศึกษาในระดับหน่วยพันธุกรรม และมี
ปฎิบัติการที่สอดคล้อง

มคอ 2 ปริญญาโท

หลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
0424562 เทคโนโลยีชีวภาพของสาหร่า
3(2-3-4) ปรับรหัสวิชาเพื่อเปลีย่ นแปลงการจัดหมวดรายวิชา
Algal Biotechnology
ลั ก ษณะทั่ ว ไป วิ วั ฒ นาการ การแพร่ กระจาย
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การเจริ ญ ของสาหร่ า ย เทคนิ ค และการ
เพาะเลี้ยงสาหร่ายชนิดต่าง ๆ การสกัดสารประกอบทางเคมี
และเอนไซม์จากสาหร่ายที่มีคุณสมบั ติทางชีวภาพและทางการ
แพทย์ การเพิ่มผลผลิตชีวมวล การพัฒนาและปรับปรุงสายพันธุ์
สาหร่ า ยเพื่ อ การค้ า การใช้ ป ระโยชน์ จ ากสาหร่ า ยทางด้ า น
เทคโนโลยีชีวภาพและสิ่งแวดล้อม และมีปฎิบัติการที่สอดคล้อง
0424552

เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการวิจัย
3(2-3-4) ปรับชื่อวิชาภาษาไทยและหรือภาษาอังกฤษ
และพัฒนาพืชสมุนไพร
ปรับรหัสวิชาเพื่อแทนทีรายวิชาที่ลดลง
Biotechnology for
Medicinal Plants Research
and Development
เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการวิจัยพืชสมุนไพร ด้าน
สารเคมี สารออกฤทธิ์ การสกัด การแยก หลักการและเทคนิคที่
ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดจากพืช
การเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ การผลิตสารที่มีคุณค่า และมีปฎิบัติ
การที่สอดคล้อง
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หลักสูตรเดิม
0224561 เทคโนโลยีชีวภาพการเพาะเลี้ยง
3(3-2-4)
สัตว์น้า
Coastal Aquaculture
Biotechnology
ศึ ก ษ า ห ลั ก ก า ร แ ล ะ ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์
เทคโนโลยีชีวภาพในการเพาะพันธุ์ การเพาะฟัก การอนุบาล
การเลี้ยง การจัดการคุณภาพน้า แก้ปัญหาและพัฒนาระบบ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและกรณีศึกษา
และมีปฎิบัติการที่สอดคล้อง
0224562 เทคโนโลยีชีวภาพอาหารสัตว์น้า 3(2-3-4)
Biotechnology for Aquatic
Animal Nutrition
ศึ ก ษ า ห ลั ก ก า ร แ ล ะ ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์
เทคโนโลยี ชี ว ภาพเพื่ อ การผลิ ต และพั ฒ นาอาหารสั ต ว์ น้ า
เทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ การใช้และการ
พั ฒ นาวั ต ถุ ดิ บ เพื่ อ ผลิ ต อาหารสั ต ว์ น้ า และมี ป ฎิ บั ติ ก ารที่
สอดคล้อง

หลักสูตรปรับปรุง
0424561 เทคโนโลยีชีวภาพการเพาะเลี้ยง 3(2-3-4)
สัตว์น้าขั้นสูง
Advanced Aquaculture
Biotechnology
หลักการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
ขั้นสูงในการผลิต การอนุบาล การเลี้ยง การจัดการคุณภาพน้า
อาหาร และการควบคุมโรค ปัญหาในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ชนิดต่างๆ รวมทั้งแนวทางการใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่เหมาะสม
เพื่อจัดการและพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องและกรณีศึกษา และมีปฎิบัติการทีส่ อดคล้อง
ยกเลิก

มคอ 2 ปริญญาโท

เหตุผลการปรับปรุง
ปรับชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ยกเลิกรายวิชาเนื่องจากไม่เคยมีการเรียน การสอนในรายวิชา
นี้
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หลักสูตรเดิม
0224563 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการ
3(2-3-4)
ปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้า
Biotechnology for Aquatic
Animals Genetic
Improvement
ศึกษาการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุง
พันธุ์สัตว์น้า การคัดเลือกโดยผ่านกระบวนการเพาะพันธุ์ การ
ใช้ฉลากพันธุกรรมช่วยในการคัดเลื อก การจัดชุดโครโมโซม
การจัดการเพศ การดัดแปรพันธุกรรม และการเก็บรักษาเชื้อ
พั น ธุ์ โ ดยการแช่ เ ยื อ กแข็ ง ข้ อ จ ากั ด และความก้ า วหน้ า ทาง
เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้า กรณีศึกษา และ
มีปฎิบัติการที่สอดคล้อง
0224564 เทคโนโลยีชีวภาพแพลงก์ตอน
3(2-3-4)
Plankton Biotechnology
ศึกษาหลักการและการประยุกต์
เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเพาะเลีย้ ง การเพิ่มคุณค่า การพัฒนา
และคัดสายพันธุ์แพลงก์ตอนชนิดต่าง ๆ ทั้งแพลงก์ตอนพืชและ
แพลงก์ตอนสัตว์ที่มีความสาคัญต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และมี
ปฎิบัติการทีส่ อดคล้อง

มคอ 2 ปริญญาโท

หลักสูตรปรับปรุง
ยกเลิก

เหตุผลการปรับปรุง
ยกเลิกรายวิชาเนื่องจากไม่เคยมีการเรียน การสอนในรายวิชา
นี้

ยกเลิก

ยกเลิกรายวิชาเนื่องจากไม่เคยมีการเรียน การสอนในรายวิชา
นี้
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หลักสูตรเดิม
0224565 เทคโนโลยีชีวภาพการจัดการ
3(2-3-4)
สุขภาพสัตว์น้า
Biotechnology for Aquatic
Animal Health Management
ศึกษาหลักการและการใช้เทคโนโลยีชีวภาพใน
การวินิจฉัยโรคสัตว์น้า วิทยาภูมิคุ้มกัน ชีวโมเลกุลของโรคสัตว์
น้า พยาธิวิทยา รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่เหมาะสมใน
การป้ อ งกั น และจั ด การสุ ข ภาพสั ต ว์ น้ า และมี ป ฎิ บั ติ ก ารที่
สอดคล้อง
0224601 เทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3(2-3-4) 0224601

หลักสูตรปรับปรุง
ยกเลิก

มคอ 2 ปริญญาโท

เหตุผลการปรับปรุง
ยกเลิกรายวิชาเนื่องจากไม่เคยมีการเรียน การสอนในรายวิชา
นี้

เทคนิควิจัยทาง
3(2-3-4) ปรับเปลีย่ นคาอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยีชีวภาพ
Research Techniques in
Research Techniques in
Biotechnology
Biotechnology
ศึกษา วิเคราะห์หลักการ วิธีการ เทคนิคในการ
วิธีการทาวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพอย่างเป็น
วิจัย เครื่องมือ และวิทยาการความก้าวหน้าของเทคนิคใหม่ ๆ ระบบ การวิเคราะห์และกาหนดปัญหา กรอบความคิด ตัวแปร
ในงานวิ จั ย ทางด้ า นเทคโนโลยี ชี ว ภาพ และปฏิ บั ติ ก ารที่ และสมมติฐานการวิจัย การออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวม
เกี่ยวข้อง
ข้อมูล สถิติสาหรับงานวิจัย การเลือกใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อ
การวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนเค้าโครงและรายงานการ
วิจัย การนาเสนอผลงานทางวิชาการ การเขียนบทความจาก
งานวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ ศึกษาการ
เขียน และวิธีการขอจดอนุสิทธิบัติ จริยธรรมและจรรยาบรรณ
นักวิจัย
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หลักสูตรเดิม
0424501 เครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
2(2-0-4)
Instruments of
Biotechnology
ศึกษาหลักการและเทคนิคการวิเคราะห์สารชีว
โมเลกุลในเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์
ต่าง ๆ ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ได้แก่ เครื่องมือทางพันธุ
วิศวกรรม เทคโนโลยีการหมัก เทคนิคสเปกโทรสโคปี
อิเล็กโทรโฟเรซิส โครมาโตกราฟี และแมสสเปกโทรเมทรี
0424502 ระเบียบวิธีวิจัยทาง
2(2-0-4)
เทคโนโลยีชีวภาพ
Research Methodology in
Biotechnology
ศึกษาวิธีการทาวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพอย่าง
เป็นระบบทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพการวิเคราะห์และ
กาหนดปัญหา กรอบความคิด ตัวแปร และสมมุติฐานการวิจัย
การออกแบบการวิ จั ย การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล สถิ ติ ส าหรั บ
งานวิ จั ย การเลื อ กใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป เพื่ อ การวิ จั ย การ
วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนเค้าโครงและรายงานการวิจัย การ
เขียนบทความจากงานวิจัย จริยธรรมและจรรยาบรรณนักวิจัย

มคอ 2 ปริญญาโท

หลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
0424503 เครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
2(2-0-4) ปรับรหัสวิชา เพื่อความเหมาะสมของรายวิชา
ปรับเปลีย่ นคาอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
Instruments of
Biotechnology
หลักการและเทคนิคการวิเคราะห์สารชีวโมเลกุล
ในเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึงเครื่องมืออื่น ๆ ที่ทันสมัย

0424501

วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทาง
2(2-0-4) เปลี่ยนชื่อวิชา เพื่อให้ปรับรหัสวิชา เพื่อแทนที่รายวิชาที่ปรับ
เทคโนโลยีชีวภาพ
ลาดับ และ
ปรับเปลีย่ นคาอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
Research Methodology in
Biotechnology
วิธีการทาวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพอย่างเป็น
ระบบทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ การวิเคราะห์และ
กาหนดปัญหา กรอบความคิด ตัวแปร และสมมติฐานการวิจัย
การออกแบบการวิ จัย การเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล สถิ ติ ส าหรับ
งานวิ จั ย การเลื อ กใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป เพื่ อ การวิ จั ย การ
วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนเค้าโครงและรายงานการวิจัย การ
นาเสนอผลงานทางวิชาการ การเขียนบทความจากงานวิจัย
จริยธรรมและจรรยาบรรณนักวิจัย
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หลักสูตรเดิม

หลักสูตรปรับปรุง
0424503 สัมมนา 1
1(0-2-1) 0424572 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1
1(0-2-1)
Seminar 1
Seminar in Biotechnology 1
สัมมนาข้อมูลและความก้าวหน้าทางวิชาการใน
สัมมนาข้อมูลและความก้าวหน้าทางวิชาการใน
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ พร้อมทั้งส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ พร้อมทั้งส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
0424504 สัมมนา 2
1(0-2-1) 0424672 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 1(0-2-1)
Seminar 2
Seminar in Biotechnology 2
สัมมนาเชิงวิเคราะห์ข้อมูลและความก้าวหน้า
ทางวิชาการในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ พร้อมทั้งส่งรายงานฉบับ
สมบูรณ์
0424521 เทคโนโลยีเอนไซม์
3(2-3-4)
Enzyme Technology
ศึกษาหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเอนไซม์
คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของเอนไซม์ การจาแนกชนิด
ของเอนไซม์ แหล่งของเอนไซม์ การผลิต การแยกและการทา
เอนไซม์ให้บริสุทธิ์ การตรึงเอนไซม์และการประยุกต์เอนไซม์ใน
อุตสาหกรรม ต่าง ๆ และมีปฏิบัติการที่สอดคล้อง

มคอ 2 ปริญญาโท

เหตุผลการปรับปรุง
ปรับรหัสวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นหมวดรายวิชา
และปรับเปลีย่ นคาอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ปรับรหัสวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นหมวดรายวิชา
และปรับเปลีย่ นคาอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

สัมมนาเชิงวิเคราะห์ข้อมูลและความก้าวหน้า
ทางวิชาการในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ พร้อมทั้งส่งรายงานฉบับ
สมบูรณ์
0424541 เทคโนโลยีเอนไซม์
3(2-3-4) ปรับเปลีย่ นคาอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
Enzyme Technology
ชนิดของเอนไซม์ที่สาคัญ คุณสมบัติและจลน์
พลศาสตร์ของเอนไซม์ การจาแนกชนิดของเอนไซม์ การผลิต
การสกัด การแยก และการทาเอนไซม์ให้บริสุทธิ์ เอนไซม์ตรึง
รูป การประยุกต์ใช้เอนไซม์ในอุตสาหกรรม และมีปฏิบัติการที่
สอดคล้อง
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หลักสูตรเดิม
0424522 การใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษ
3(2-3-4)
เหลือจากอุตสาหกรรมเกษตร
Agro - Industry Waste
Utilization
ศึกษาแหล่ง ชนิด และคุณลักษณะของวัสดุเศษ
เหลือจากกระบวนการแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร
การจั ด การวั สดุเ ศษเหลือ และการใช้ ประโยชน์ จากวัสดุเศษ
เหลือในโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรต่าง ๆ และมีปฏิบัติการที่
สอดคล้อง
0424523 เทคนิคกระบวนการแยก
3(2-3-4)
สารชีวภาพ
Bioseparation Process
Techniques
ศึกษาทฤษฎี หลักการและเทคนิคที่ใช้ในการ
แยกสารชีวภาพในอุตสาหกรรม การทาให้เซลล์แตกและการ
สกั ด การกรอง การเหวี่ ย งแยก การท าให้ ส ารเข้ ม ข้ น การ
ตกตะกอน การระเหยน้า อิเล็กโทรโฟเรซิส และโครมาโตก
ราฟีชนิดต่าง ๆ และมีปฏิบัติการที่สอดคล้อง

มคอ 2 ปริญญาโท

หลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
0424542
การใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษ
3(2-3-4) ปรับเปลีย่ นคาอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เหลือจากอุตสาหกรรมเกษตร
และปรับรหัสวิชา เพื่อแทนที่รายวิชาที่ปรับลาดับ
Agro - Industry Waste
Utilization
แหล่ง ชนิด และคุณลักษณะของวัสดุเศษเหลือจาก
กระบวนการแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร การจัดการ
วัสดุเศษเหลือและการใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือในโรงงาน
อุตสาหกรรมเกษตรต่าง ๆ และมีปฏิบัติการทีส่ อดคล้อง
0424543

เทคโนโลยีและวิศวกรรมของ
3(3-0-6)
โปรตีน
Protein Technology and
Engineering
ชนิดและหน้าที่ของโปรตีน ความสัมพันธ์ระหว่าง
โครงสร้างทางเคมีกับสมบัติทางกายภาพของโปรตีน เทคนิคทาง
ชีวเคมีสาหรับเตรียมโปรตีนให้บริสุทธิ์ การวิเคราะห์หาปริมาณ
โปรตีน การศึกษาโครงสร้างของโปรตีน การออกแบบเพื่อ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโปรตีน และการเปลี่ยนแปลงโปรตีน
ด้วยหลักการทางพันธุวิศวกรรม

ปรับรหัสวิชา เพื่อแทนที่รายวิชาที่ปรับลาดับ และ
ปรับเปลีย่ นคาอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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หลักสูตรเดิม
0424524 เทคโนโลยีและวิศวกรรมของโปรตีน 3(3-0-6)
Protein Technology and
Engineering
ศึกษาชนิดและหน้าที่ของโปรตีน ความสัมพันธ์
ระหว่างโครงสร้างทางเคมีกับสมบัติทางกายภาพของโปรตีน
เทคนิ ค ทางชี ว เคมี ส าหรั บ เตรี ย มโปรตี น ให้ บ ริ สุ ท ธิ์ การ
ออกแบบเพื่ อ เปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งของโปรตี น การ
เปลี่ ย นแปลงโปรตี น ด้ ว ยหลั ก การทางพั น ธุ วิ ศ วกรรมและ
การศึ ก ษาโครงสร้ า งของโปรตี น และการน าเสนอรายงาน
ความก้าวหน้าในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
0424525 เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร
3(2-3-4)
Food Biotechnology
ศึ ก ษาผลกระทบของเทคโนโลยี ชี ว ภาพต่ อ
คุณภาพของวัตถุดิบ คุณค่าของโภชนาการและกระบวนการ
แปรรูปในอุตสาหกรรมอาหาร การประยุกต์วิธีการและเทคนิค
ทางเทคโนโลยี ชีว ภาพด้ า นเทคโนโลยี ก ารหมั ก เทคโนโลยี
เอนไซม์ เทคโนโลยี พั น ธุ วิ ศ วกรรม วิ ศ วกรรมโปรตี น และ
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพในการดัดแปรองค์ประกอบของ
อาหาร เพื่ อ ปรั บ ปรุ งคุ ณ สมบั ติ ห รื อ ให้ ไ ด้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ที่ มี
มูลค่าสูง การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต รวมทั้งการใช้
เทคโนโลยีชีว ภาพในการวิเ คราะห์ อ งค์ป ระกอบของอาหาร
และมีปฏิบัติการที่สอดคล้อง

0424544

หลักสูตรปรับปรุง
เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร
Food Biotechnology

มคอ 2 ปริญญาโท

3(2-3-4)

เหตุผลการปรับปรุง
ปรับเปลีย่ นคาอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ปรับลาดับรายวิชา ตามรายวิชาที่เปลี่ยนแปลง

ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ วิ ธี ก า ร แ ล ะ เ ท ค นิ ค ท า ง
เทคโนโลยีชีวภาพ ปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบ เทคโนโลยีการหมัก
เทคโนโลยี เ อนไซม์ เทคโนโลยี พั น ธุ วิ ศ วกรรม และวิ ศ วกรรม
กระบวนการชีวภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนผลิต การใช้
เทคโนโลยีชีวภาพในการวิเคราะห์องค์ประกอบ หรือสารปนเปื้อน
ในอาหาร และมีปฏิบัติการที่สอดคล้อง
ยกเลิก

ยกเลิกรายวิชาเนื่องจากไม่เคยมีการเรียน การสอนในรายวิชา
นี้
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หลักสูตรเดิม
0424526 จุลชีววิทยาทางอาหารขั้นสูง
3(2-3-4)
Advanced Food
Microbiology
ศึ ก ษาเทคนิ ค วิ เ คราะห์ ขั้ น สู ง ทางด้ า นจุ ล
ชีววิทยาอาหาร และการเปรียบเทียบเทคนิควิเคราะห์ดั้งเดิม
กั บ เทคนิ ค วิ เ คราะห์ ที่ ร วดเร็ ว และอั ต โนมั ติ รวมทั้ ง การใช้
เทคนิคทางพันธุกรรมและอิมมูโนในการตรวจหาจุลินทรีย์ที่ก่อ
โรคอาหารเป็นพิษในอาหาร แนวทางใหม่ ๆ ทางเทคโนโลยีการ
หมั ก ของอาหารหมั ก ประเภทต่ า ง ๆ จุ ลิ น ทรี ย์ ที่ มี ผ ลดี ต่ อ
สุขภาพ จุลชีววิทยาของกระบวนการถนอมอาหารแบบใหม่ ๆ
และการควบคุ ม คุ ณภาพอาหารทางด้ า นจุ ลชี ว วิ ท ยา และมี
ปฏิบัติการที่สอดคล้อง
0424527 ความปลอดภัยทางชีวภาพและ
3(3-0-6)
การควบคุม
Bio - Safety and Control
ศึ ก ษ า ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ท า ง ชี ว ภ า พ ใ น
อุตสาหกรรมเกษตร โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดการ
ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง โอกาสการเกิดผลกระทบ
ต่อสภาพแวดล้อม และความปลอดภัยของผู้บริโภค เทคนิคใน
การตรวจหาวัตถุดิบดัดแปรพันธุกรรมในอุตสาหกรรมเกษตร
ตลอดจนมาตรการ การแสดงฉลากอาหารดัดแปรพันธุ กรรม
ของประเทศไทยและสากล

หลักสูตรปรับปรุง
ยกเลิก

ยกเลิก

มคอ 2 ปริญญาโท

เหตุผลการปรับปรุง
ยกเลิกรายวิชาเนื่องจากไม่เคยมีการเรียน การสอนในรายวิชา
นี้

ยกเลิกรายวิชาเนื่องจากไม่เคยมีการเรียน การสอนในรายวิชา
นี้
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หลักสูตรเดิม
หลักสูตรปรับปรุง
0424528 หัวข้อเฉพาะทาง
3(3-0-6) 0424502
หัวข้อเฉพาะทาง
1(1-0-2)
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ
Selected Topics in
Selected Topics in
Biotechnology
Biotechnology
ศึกษาวิทยาการทางเทคโนโลยีชีวภาพที่ค้นพบ
วิทยากรทางเทคโนโลยีชีวภาพที่ค้นพบใหม่และ
ใหม่และน่าสนใจในปัจจุบัน ที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม
น่าสนใจในปัจจุบันที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม
0424531 เทคโนโลยีกระบวนการทาง
2(2-0-4) 0224521
เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมขั้น 3(2-3-4)
ชีวภาพ
สูง
Bioprocess Technology
Advanced Industrial
Biotechnology
ศึ ก ษาสมดุ ล มวลสาร สมดุ ล พลั ง งาน สมดุ ล
บทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงใน
สมการเคมี กฎของแก๊ส ของเหลวและการไหล การลดแรงดัน อุตสาหกรรมการผลิต ศักยภาพของเทคนิคใหม่ ๆ ทางด้าน
ในท่ อ การไหลของของเหลวผ่ า นเพคเบด การกรอง การ เทคโนโลยีชีวภาพ การปรับปรุงประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม
ตกตะกอน การหมุนเหวี่ยง การผสมสาร การถ่ายเทความร้อน กระบวนการลิต ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ทันสมัย ความจาเป็นและ
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ระบบความเย็น การถ่ายเทมวล แนวโน้มของการวิจัยและพัฒนากระบวนการทาง
สารระหว่างแก๊สและของเหลว การประยุกต์ทางด้านการหมัก เทคโนโลยีชีวภาพ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ
และการแยกผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
อุตสาหกรรม

มคอ 2 ปริญญาโท

เหตุผลการปรับปรุง
ปรับรหัสวิชาเป็นหมวดรายวิชาบังคับ และปรับเปลียนหน่วย
กิตให้เหมาะสมกับรายวิชา

ปรับเปลีย่ นรายวิชาให้เหมาะสมกับกลุ่มผูเ้ รียน และ
สถานการณ์ในปัจจุบัน และเปลี่ยนรหัสวิชาเพื่อปรับเปลีย่ น
หมวดรายวิชา
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หลักสูตรเดิม
0424532 วิศวกรรมชีวเคมี
3(3-0-6)
Biochemical Engineering
ศึกษาวิศวกรรมเคมีเบื้องต้น อุณหพลศาสตร์
และกระบวนการเมแทบอลิซึม สตอยชิโอเมตรีของเมแทบอลิ
ซึม การใช้วัตถุดิบและการสร้างผลิตภัณฑ์ในระดับเมแทบอลิ
ซึ ม สมดุ ล มวลสารและสมดุ ล วิ ศ วกรรมปฏิ กิ ริ ย าชี ว ภาพ
คุ ณ สมบั ติ แ ละการไหลของของเหลวในกระบวนการทาง
วิศวกรรมชีวเคมี การไหลของของไหลและการผสมขั้นสูง การ
ถ่ า ยเทความร้ อ น การถ่ า ยเทมวลสารขั้ น สู ง และวิ ศ วกรรม
ปฏิกิริยาชีวภาพ มีปฏิบัติการที่สอดคล้อง
0424533 กระบวนการหมักทาง
3(2-3-4)
อุตสาหกรรมขั้นสูง
Advanced Industrial
Fermentation Process
ศึกษากระบวนการหมักในระดับอุตสาหกรรม
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการหมัก วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ที่ได้
จากการหมัก โดยเน้นกระบวนการหมักในอุตสาหกรรมแบบ
ต่าง ๆ การฆ่าเชื้อ การออกแบบถังหมัก การกวนและการให้
อากาศ การควบคุม การแยกผลิตภัณฑ์จากกระบวนการหมัก
การย่อและการขยายส่วน และเศรษฐศาสตร์ของกระบวนการ
หมัก และมีปฏิบัติการที่สอดคล้อง

หลักสูตรปรับปรุง
ยกเลิก

0224522

มคอ 2 ปริญญาโท

เหตุผลการปรับปรุง
ยกเลิกรายวิชาเนื่องจากไม่เคยมีการเรียน การสอนในรายวิชา
นี้

กระบวนการหมักทาง
3(2-3-4) เปลียนรหัสวิชาเพื่อปรับเปลี่ยนหมวดรายวิชาให้เหมาะสม
อุตสาหกรรมขั้นสูง
Advanced Industrial
Fermentation Process
กระบวนการหมั ก ในระดั บ อุ ต สาหกรรม ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
กระบวนการหมัก วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมัก โดยเน้น
กระบวนการหมั ก ในอุ ต สาหกรรมแบบต่ า ง ๆ การฆ่ า เชื้ อ
การออกแบบถังหมัก การกวนและการให้อากาศ การควบคุม การ
แยกผลิตภัณฑ์จากกระบวนการหมัก การย่อและการขยายส่ว น
และเศรษฐศาสตร์ ข องกระบวนการหมั ก และมี ป ฏิ บั ติ ก ารที่
สอดคล้อง

- 105 หลักสูตรเดิม
0424534 การออกแบบกระบวนการใน
3(3-0-6)
เทคโนโลยีชีวภาพ
Process Design for
Biotechnology
ศึ ก ษาวิ ธี ก ารออกแบบการผลิ ต สารชี ว ภาพ
สมดุ ล มวลสารและสมดุ ลพลั งงาน ขนาดของการผลิ ต การ
ออกแบบเครื่องมือและกลไกรายละเอียดการสร้าง อุปกรณ์
และระบบการควบคุมระบบความปลอดภัย และเศรษฐศาสตร์
การผลิต ให้สอดคล้องกับขนาดและส่วนแบ่งการตลาด
0424535 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพขัน้ สูง 3(3-0-6)
Advanced Bioprocess
Engineering
ศึกษาอุณหพลศาสตร์และปริมาณสารสัมพันธ์
ของกระบวนการหมัก จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาเอนไซม์
จลนพลศาสตร์ของการเจริญเติบโตของเซลล์ การใช้สับสเตรท
การสร้างผลิตภัณฑ์การแยกผลิตภัณฑ์ชีวภาพโดยวิธีเชิงกล การ
ตกผลึก เทคโนโลยีเมมเบรน การสกัดและการแยกโดยวิธีของอิ
เล็ ก โทรโฟเรซิ ส และโครมาโตกราฟี เศรษฐศาสตร์ ข อง
กระบวนการทางชีวภาพ การเปรียบเทียบต้นทุนการผลิต และ
การหาผลเลิศของกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพผสมสาร
การถ่ายเทความร้อน เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ระบบความ

หลักสูตรปรับปรุง
ยกเลิก

ยกเลิก

มคอ 2 ปริญญาโท
เหตุผลการปรับปรุง
ยกเลิกรายวิชาเนื่องจากไม่เคยมีการเรียน การสอนในรายวิชา
นี้

ยกเลิกรายวิชาเนื่องจากไม่เคยมีการเรียน การสอนในรายวิชา
นี้
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มคอ 2 ปริญญาโท

เย็ น การถ่ า ยเทมวลสารระหว่ า งแก๊ ส และของเหลว การ
ประยุกต์ทางด้านการหมัก และการแยกผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
หลักสูตรเดิม
0424536 แบบจาลองและการควบคุม
3(3-0-6)
กระบวนการชีวภาพ
Bioprocess Modeling and
Control
ศึ ก ษาความส าคั ญ ของแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ในเทคโนโลยีกระบวนการชีวภาพและการควบคุม
ก ฎ พื้ น ฐ า น ข อ ง ก ร ะ บ ว น ก าร ท าง ก าย ภ า พ แ ละ เคมี
จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยา แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของ
กระบวนการทางเคมีและชีวภาพ การออกแบบการทดลองและ
การใช้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ใ นการสร้ า งแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ การหาผลเลิศและการควบคุมกระบวนการ
0424537 เทคโนโลยีเซลล์เชือ้ เพลิงจุลชีพ 3(3-0-6)
Microbial Fuel Cell
Technology
ศึกษากระบวนการผลิตอิเล็กตรอนโดยจุลินทรีย์
หลักการถ่ายโอนอิเล็กตรอน หลักการทางานของเซลล์ไฟฟ้า
พลังงานจุลินทรีย์ ชนิดและลักษณะพิเศษของจุลินทรีย์ รูปแบบ
ของเซลล์ไฟฟ้าพลังงานจุลินทรีย์ ปัจจัยที่มีผลต่อการทางาน
ของเซลล์ไฟฟ้าพลังงานจุลินทรีย์ ชนิ ดของอิเล็กโทรด เมม
เบรน สารรับส่งอิเล็กตรอน คะตะลิสต์ อากาศ พีเอช อุณหภูมิ
ซัลเฟต ไนเตรต และค่าความแรงของไอออน การประยุ ก ต์

หลักสูตรปรับปรุง
ยกเลิก

เหตุผลการปรับปรุง
ยกเลิกรายวิชาเนื่องจากไม่เคยมีการเรียน การสอนใน
รายวิชานี้

0224523 เทคโนโลยีเซลล์เชือ้ เพลิงจุลชีพ
3(2-3-6) ปรับเปลีย่ นรหัสวิชาเพื่อการปรับเปลี่ยนหมวดรายวิชาให้
Microbial Fuel Cell
เหมาะสม
Technology
กระบวนการผลิตอิเล็กตรอนโดยจุลินทรีย์ หลักการ
ถ่ า ยโอนอิ เ ล็ ก ตรอน หลั ก การท างานของเซลล์ ไ ฟฟ้ า พลั ง งาน
จุ ลิ น ทรี ย์ ชนิ ด และลั ก ษณะพิ เ ศษของจุ ลิ น ทรี ย์ รู ป แบบของ
เซลล์ ไ ฟฟ้ า พลั ง งานจุ ลิ น ทรี ย์ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การท างานของ
เซลล์ไฟฟ้าพลังงานจุลินทรีย์ ชนิดของอิเล็กโทรด เมมเบรน สาร
รับส่งอิเล็กตรอน คะตะลิสต์ อากาศ พีเอช อุณหภูมิ ซัลเฟต ไน
เตรต และค่าความแรงของไอออน การประยุกต์เซลล์ไฟฟ้าพลังงาน
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มคอ 2 ปริญญาโท

เซลล์ไฟฟ้าพลังงานจุลินทรีย์สาหรับพลังงานทางเลือกและการ จุ ลิ น ทรี ย์ ส าหรั บ พลั ง งานทางเลื อ กและการบ าบั ด สารพิ ษ ใน
บาบัดสารพิษในสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
หลักสูตรเดิม
หลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
0424538
การประกอบการธุรกิจ
3(3-0-6) 0224524
การประกอบการธุรกิจ
3(3-0-6) ปรับเปลีย่ นรหัสวิชา เพื่อปลี่ยนหมวดรายวิชาให้เหมาะสม
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ
Entrepreneurship in
Entrepreneurship in
Biotechnology
Biotechnology
ศึกษาความรู้ทางธุรกิจสาหรับนักเทคโนโลยีชีวภาพ
ความรู้ทางธุรกิจสาหรับนักเทคโนโลยีชีวภาพ
แนวโน้ ม และประเภทของธุ ร กิ จ เทคโนโลยี ชี ว ภาพระดั บ ชุ ม ชน แนวโน้มและประเภทของธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพระดับชุมชน
กระบวนการ กลยุทธ์ และแผนธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ กรณีศึกษา กระบวนการ กลยุทธ์ และแผนธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ ฝึกปฏิบัติทา กรณีศึกษาที่เกีย่ วข้องกับการดาเนินการธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ
แผนประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ และนาเสนอในชั้นเรียน ฝึกปฏิบัติทาแผนประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ และ
นาเสนอในชั้นเรียน
0424551
เครื่องหมายโมเลกุลเพื่อการ
3(2-3-4) 0424553
เครื่องหมายโมเลกุลเพื่อการ
3(2-3-4) ปรับเปลีย่ นคาอธิบายรายวิชาภาษาไทยและอังกฤษ
ปรับปรุงพันธุ์พืช
ปรับปรุงพันธุ์พืช
และปรับเปลี่ยนรหัสรายวิชา เพื่อปรับเปลีย่ นลาดับวิชา
Molecular Markers for Plant
Molecular Markers for
Genetic Improvement
Plant Genetic
Improvement
ศึ ก ษาความก้า วหน้ าและเทคโนโลยีชีว โมเลกุลใน
ความก้าวหน้าและเทคโนโลยีชีวโมเลกุลใน
การศึกษาหน้าที่ยีนในจีโนมของพืช โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลแบบ การศึกษาหน้าที่ยีนในจีโนมของพืช โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล
ต่าง ๆ เพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช เพื่อศึกษาลักษณะสาคัญต่าง ๆ แบบต่าง ๆ เพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช เพื่อศึกษาลักษณะสาคัญ
ประกอบด้ ว ย การหายี น ต้ า นทานโรค ยี น ต้ า นทานแมลง ยี น ให้ ต่าง ๆ ประกอบด้วย
ผลผลิ ต สู ง และยี น ในพื ช ตั ด แต่ ง พั น ธุ ก รรม และมี ป ฎิ บั ติ ก ารที่ การหายีนต้านทานโรค ยีนต้านทานแมลง ยีนให้ผลผลิตสูง และ
สอดคล้อง
ยีนในพืชตัดแต่งพันธุกรรม และมีปฎิบัติการทีส่ อดคล้อง
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หลักสูตรเดิม
0424552
ชีววิทยาระดับโมเลกุลทาง
3(2-3-4)
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
Molecular Biology for Post Harvest Technology
ศึกษาความก้าวหน้าทางชีววิทยาระดับโมเลกุลเพื่อ
ใช้ปรับปรุงเทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยวผัก ผลไม้และไม้ดอกไม้ประดับ
การประยุกต์เทคนิคการสังเคราะห์ดีเอ็นเอ การทาโปรตีนให้บริสทุ ธิ์
และการถ่ายยีน การควบคุมการแสดงออกของยีนเพื่อรักษาคุณภาพ
หลังการเก็บเกี่ยว และมีปฎิบัติการที่สอดคล้อง
0424553
เทคโนโลยีชีวภาพในการป้องกัน 3(2-3-4)
โรคปศุสัตว์
Biotechnology for
Livestock Disease
Prevention
ศึกษาภูมิคุ้มกันในร่างกายสัตว์ชั้นสูง โดยเน้นสัตว์
เศรษฐกิจ ลักษณะของแอนติบอดีและการทางาน กลไกการผลิต
แอนติบอดี ลักษณะของแอนติเจน และกลไกการทางานระหว่าง
แอนติเจน – แอนติบอดี โครงสร้างของระบบ MHC – Class และ
ยีนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคสัตว์ของสัตว์ การต้า นทานโรค

หลักสูตรปรับปรุง
0424554
ชีววิทยาระดับโมเลกุลทาง
3(2-3-4)
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
Molecular Biology for Post
- Harvest Technology
ความก้าวหน้าทางชีววิทยาระดับโมเลกุลเพื่อใช้
ปรับปรุงเทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยวผัก ผลไม้และไม้ดอกไม้ประดับ
การประยุกต์เทคนิคการสังเคราะห์ดีเอ็นเอ การทาโปรตีนให้
บริสุทธิ์ และการถ่ายยีน การควบคุมการแสดงออกของยีนเพื่อ
รักษาคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว และมีปฎิบัติการที่สอดคล้อง
0424563
เทคโนโลยีชีวภาพในการ
3(2-3-4)
ป้องกันโรคปศุสัตว์
Biotechnology for
Livestock Disease
Prevention
ภู มิ คุ้ ม กั น ในร่ า งกายสั ต ว์ ชั้ น สู ง โดยเน้ น สั ต ว์
เศรษฐกิจ ลักษณะของแอนติบอดีและการทางาน กลไกการ
ผลิตแอนติบอดี ลักษณะของแอนติเจน และกลไกการทางาน
ระหว่างแอนติเจน – แอนติบอดี โครงสร้างของระบบ MHC –
Class และยีนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคสัตว์ของสัตว์ การ

มคอ 2 ปริญญาโท

เหตุผลการปรับปรุง
ปรับเปลีย่ นคาอธิบายรายวิชาภาษาไทยและอังกฤษ และ
ปรับเปลีย่ นรหัสรายวิชา เพื่อปรับเปลี่ยนลาดับวิชา

ปรับเปลีย่ นรหัสรายวิชา เพื่อปรับเปลี่ยนลาดับวิชาและ
ปรับคาอธิบายรายวิชาภาษาไทยและอังกฤษ
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มคอ 2 ปริญญาโท

การผลิ ต และการใช้ วั ค ซี น โพรไบโอติ ก และพรี ไ บโอติ ก ที่ มี ต้านทานโรคการผลิตและการใช้วัคซีน โพรไบโอติก และพรีไบ
ประสิทธิภาพ และมีปฎิบัติการที่สอดคล้อง
โอติก ที่มีประสิทธิภาพ และมีปฎิบัติการที่สอดคล้อง

0424554

หลักสูตรเดิม
เทคโนโลยีชีวภาพระบบสืบพันธุ์ 3(2-3-4)
สัตว์เศรษฐกิจ
Reproductive Biotechnology
of Economic Animals

ศึกษาหลักการเทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับการ
เจริญของเซลล์สืบพันธุ์สัตว์เพศผู้ เพศเมีย เทคโนโลยีชีวภาพในการ
ผสมเที ย ม การย้ า ยฝากตั ว อ่ อ น วิ ธี ก ารเก็ บ รั ก ษาน้ าเชื้ อ สดและ
น้าเชื้อแช่เยือกแข็ง การทาจุลศัลยกรรมและการแยกเพศของตัว
อ่อน การปฏิสนธิในหลอดทดลอง และความก้า วหน้าในการพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพด้านการสืบพันธุ์ที่เหมาะสมในฟาร์มปศุสัตว์ และ
มีปฎิบัติการที่สอดคล้อง
0424571
วิทยานิพนธ์
36(0108-0)
Thesis

หลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
0424564
เทคโนโลยีชีวภาพระบบสืบพันธุ์ 3(2-3-4) ปรับเปลีย่ นรหัสรายวิชา เพื่อปรับเปลี่ยนลาดับวิชาและ
สัตว์เศรษฐกิจ
ปรับคาอธิบายรายวิชาภาษาไทยและอังกฤษ
Reproductive
Biotechnology of
Economic Animals
หลั ก การเทคโนโลยี ชีว ภาพที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
เจริญของเซลล์สืบพันธุ์สัตว์เพศผู้ เพศเมีย เทคโนโลยีชีวภาพใน
การผสมเทียม การย้ายฝากตัวอ่อน วิธีการเก็บรักษาน้าเชื้อสด
และน้าเชื้อแช่เยือกแข็ง การทาจุลศัลยกรรมและการแยกเพศ
ของตัวอ่อน การปฏิสนธิในหลอดทดลอง และความก้าวหน้าใน
การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพด้านการสืบพันธุ์ที่เหมาะสมใน
ฟาร์มปศุสัตว์ และมีปฎิบัติการที่สอดคล้อง
0424571
วิทยานิพนธ์ 1
3 6 ( 0 - ปรับคาอธิบายราวิชาภาษาไทยและอังกฤษ
108-0)
Thesis 1

ศึกษาค้นคว้าและทาวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
ค้นคว้าและทาวิจยั ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
สามารถตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มี
กลั่นกรองหรือนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองหรือนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มี
รายงานการประชุม
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0424671

หลักสูตรเดิม
วิทยานิพนธ์

15(0-450)

0424671

หลักสูตรปรับปรุง
วิทยานิพนธ์ 2

มคอ 2 ปริญญาโท

เหตุผลการปรับปรุง
15(0-45- ปรับคาอธิบายราวิชาภาษาไทยและอังกฤษ
0)

Thesis
Thesis 2
ศึกษาค้นคว้าและทาวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
ค้นคว้าและทาวิจยั ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
สามารถตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มี
กลั่นกรองหรือนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองหรือนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มี
รายงานการประชุม
ไม่มี
0224503
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2(2-0-4) ปรับเพิ่มรายวิชาใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตร กลุ่ม
ผู้เรียน และสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อประสิทธิภาพของ
Bioprocess Engineering
บัณฑิต
สมดุลมวล สมดุลพลังงาน สมดุลปฏิกิริยาทาง
เคมี กฎของก๊าซ ของเหลวและการไหล การลดแรงดันในท่อ
การกรอง การตกตะกอน การปั่นเหวี่ยง การผสม การถ่ายเท
ความร้อน การแลกเปลี่ยนความร้อน ระบบหล่อเย็น การ
ถ่ายเทมวลจากก๊าซไปของเหลว การประยุกต์ใช้กระบวนการ
หมักและการแยกสารชีวภาพ จลนพลศาสตร์ของการ
เจริญเติบโตของเซลล์ จลนพลศาสตร์ของกระบวนการหมัก
จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยา แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของ
กระบวนการทางชีวภาพ
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มคอ 2 ปริญญาโท

ภาคผนวก ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
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