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ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะ/สถาบนั/ส านกั  คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑก์ารเกษตร 
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1. รหสัและชื่อหลกัสูตร 

  รหัสหลักสตูร 25540091101664 

  ช่ือหลักสตูร 

 ภาษาไทย: หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑก์ารเกษตร 

 ภาษาองักฤษ: Bachelor of Science Program in Biotechnology and Agricultural Products 

 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย  ช่ือเตม็: วิทยาศาสตรบัณฑติ (เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑก์ารเกษตร) 

ช่ือย่อ: วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑก์ารเกษตร)  

ภาษาองักฤษ    ช่ือเตม็: Bachelor of Science (Biotechnology and Agricultural Products) 

                          ช่ือย่อ: B.Sc. (Biotechnology and Agricultural Products) 

 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถา้มี) 

 - 
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    ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต 
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 5.1   รูปแบบ  

   หลักสตูรระดับปริญญาตรี 4 ปี  

    5.2  ประเภทของหลกัสูตร (เฉพาะหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี) 

  หลักสตูรปริญญาตรีทางวิชาการ 

   ปริญญาตรีทางวิชาการ 

   ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 
 

  หลักสตูรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 

   ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 

  ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
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 หลักสตูรปริญญาตรีปฏบัิติการ 

   ปริญญาตรีปฏบัิติการ 

    ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏบัิติการ 

 5.3 ภาษาทีใ่ช ้

ภาษาไทย เอกสารและต าราเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ  

 5.4 การรบัเขา้ศึกษา 

รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

 5.5 ความร่วมมือกบัสถาบนัอื่น 

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง และมีบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการแลกเปล่ียนนิสิตกับสถาบันการศึกษาในประเทศญ่ีปุ่น ได้แก่ Yamaguchi 

University  Meiji University และ Okinawa National College of Technology สถาบันการศึกษาในประเทศ

ไต้หวัน ได้แก่ National University of Kaohsiung ประเทศอินโดนีเซีย ได้แก่ Universitas Sumatera Utara

และสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ Jinan University (ภาคผนวก ฌ) โดยมีการส่งนิสิตที่ได้รับการคัดเลือกไป

แลกเปล่ียนประสบการณ์วิจัยระยะสั้น  

 5.6 การใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑติ (เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑก์ารเกษตร) เพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร 

เป็นหลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์

การเกษตร พ.ศ. 2561  โดยจะเร่ิมใช้หลักสตูรน้ีในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา 2563 

ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี ในการประชุม           

คร้ังที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุมคร้ังที่ 8/2562 เม่ือวันที่ 24 เดือน 

ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสตูรจากสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในการประชุมคร้ังที่ 2/2563  

เม่ือวันที่ 11 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2563 
 

7.  ความพรอ้มในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565  
 

8.  อาชีพทีป่ระกอบไดห้ลงัส าเร็จการศึกษา 

8.1 ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกบัเทคโนโลยีชีวภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑชี์วภาพ 

8.2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  
8.3 เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 

8.4 นักเทคโนโลยีชีวภาพภาคการผลิตที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตร ในระดับ

อุตสาหกรรมและระดับชุมชน       

8.5 นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักพัฒนาผลิตภัณฑ ์ด้านการผลิตสารส าคัญจากทรัพยากรชีวภาพ  
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      8.6 เจ้าหน้าที่ปฏบัิติงานที่เกี่ยวข้องกบัอุตสาหกรรม และนวัตกรรมให้กบัผลผลิตทางการเกษตร 
 

9. ชื่อ นามสกุล เลขบตัรประจ าตวัประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบ

หลกัสูตร 

  

ล าดบัท่ี รายช่ือคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตวั

ประชาชน 

1 ผศ.ดร.สภุาภรณ์  

โสภณพัฒนะโภคา 

 

 

วท.บ. (พฤกษศาสตร์), 2543 

วท.ม. (พฤกษศาสตร์), 2546 

Ph.D. (Food Science and 

Technology), 2555 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

Oregon State University, 

USA 

3 7306 xxxxx xx x 

2 ผศ.ดร.ปรมาภรณ์  

เกดิทรัพย ์

 

วท.บ. (เทคโนโลยีทางอาหาร), 2542 

วท.ม. (เทคโนโลยีทางอาหาร), 2545 

วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 2552 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3 1104 xxxxx xx x 

3 ผศ.ดร.กมลชัย  ชะเอม 

 

 

วท.บ. (พฤกษศาสตร์), 2540 

วท.ม. (พฤกษศาสตร์), 2546 

Ph.D. (Biotechnology), 2552 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

Yamaguchi University, Japan 

3 2001 xxxxx xx x 

4 อ.ดร.ชลินันท ์เพง็สขุ 

 

วท.บ. (ชีววิทยา), 2550 

วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 2552 

ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 2556 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

1 1005 xxxxx xx x 

5 อ.ดร.ภคัจิรัตน์ สงิหะบุตร วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 2553 

ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 2558 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1 1014 xxxxx xx x 

 

 

10. สถานทีจ่ดัการเรียนการสอน 

ณ สถานที่ต้ังคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑก์ารเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

11. สถานการณภ์ายนอกหรือการพฒันาที่จ าเป็นตอ้งน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

11.1 สถานการณห์รือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

        ประเทศไทยได้มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมมาอย่างต่อเน่ือง โดยเน้นการ

ขับเคล่ือนประเทศด้วยเกษตรกรรมจากความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย

ทางชีวภาพ จะเหน็ได้จากการที่รัฐบาลได้ปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” และได้สร้างกลไก

การปรับปรุงอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิม (Old S-Curve)  และผลักดัน 5 

อุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) ตามร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ซ่ึงหน่ึงใน

อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศคือ เทคโนโลยีชีวภาพ เน่ืองจากประเทศไทยมีความ

หลากหลายทางชีวภาพสงูซ่ึงเป็นจุดแขง็ส าคัญของประเทศ การใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพืช 

สัตว์ จุลินทรีย์ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพให้มีความเข้มแขง็มากข้ึนอย่างเป็นระบบ เป็นนโยบายส าคัญที่จะ

ผลักดันให้เกิดผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่ส าคัญ ได้แก่ พลังงานชีวภาพ สารออกฤทธิ์จากธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์

เคมีชีวภาพซ่ึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซ่ึงช่วยลดปัญหามลพิษทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นต้น โดยให้เป็นไป

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-



 

4 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภณัฑก์ารเกษตร ปี พ.ศ.2563 

2564) ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน จากนโยบายเศรษฐกิจ

ชีวภาพดังกล่าวส่งผลให้อัตราความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความเช่ียวชาญในศาสตร์ของเทคโนโลยีชีวภาพ

เพ่ิมมากขึ้นด้วย หลักสูตรจึงต้องมีการปรับเน้ือหารายวิชาให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึน การสร้าง

นโยบาย วางแผน และสร้างกลยุทธ์ต่างๆ ในการพัฒนาทางการศึกษาเพ่ือให้ก้าวทนัต่อการเปล่ียนแปลงและ

ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ และผลิตบัณฑิตให้เป็นบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีชี วภาพที่มี

คุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งมีความคิดสร้างสรรค์ ก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกดิจิทัล และ

สามารถประยุกต์ความรู้และบูรณาการภมูิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนเพ่ือใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของ

ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างสมดุลในการพัฒนาต่อยอดสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพให้

เกดิประโยชน์ และเพ่ิมมูลค่าโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความย่ังยืนของสังคม 

11.2 สถานการณห์รือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 

      ปัจจุบันการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทยที่สืบเน่ืองจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารได้มีบทบาทส าคัญและมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว แต่ในทางกลับกันความเจริญทางเทคโนโลยีได้

ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมา การเพ่ิมขึ้นของการใช้พลังงานเช้ือเพลิง เคมีภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และผลผลิต   

จากปิโตรเคมีอื่นๆ เร่ิมส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมและสุขภาพโดยรวมของประชากร การเพ่ิมข้ึนของขยะ

มูลฝอยที่ไม่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้อง การเสื่อมโทรมของแหล่งน า้เน่ืองจากการระบายของเสียจากชุมชน 

การชะหน้าดินที่มีสารเคมีตกค้างจากการเกษตร และมลพิษทางอากาศจากการใช้เคร่ืองจักรกลและเช้ือเพลิงที่

สงูขึ้น เป็นต้น ดังน้ันการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงข้ึนในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอย่างย่ังยืนตามหลักเศรษฐกิจ

ชีวภาพ (Bioeconomy) จึงมีความส าคัญในการช่วยลดปัญหาดังกล่าว แต่การพัฒนาของเทคโนโลยีชีวภาพใน

โลกปัจจุบันยังอาจส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลง หรือพัฒนาการทางสังคมของมนุษย์และวัฒนธรรม ทั้งน้ี

เพราะเทคโนโลยีชีวภาพเกี่ยวข้องโดยตรงต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิด จึงจ าเป็นต้องตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากร

และภมูิปัญญาท้องถิ่นซ่ึงจะท าให้สงัคมมีความเข้มแขง็ ความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีชีวภาพอย่างถูกต้องจึง

มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านการเกษตรทั้งในรูปแบบการพัฒนาสายพันธุ์

ของสิ่งมีชีวิตและการพัฒนาสารชีวภาพเพ่ือปราบศัตรูพืชและเพ่ิมผลผลิตเพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

และสร้างสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้ น ตลอดจนการตรวจสอบความปลอดภัยในขั้นตอนการผลิตอาหาร ยาและ

เคร่ืองส าอางที่ผลิตข้ึนในชุมชนเพ่ือเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมด้ังเดิม ดังน้ันการผลิต

บัณฑติให้มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีชีวภาพทั้งระดับอุตสาหกรรมและระดับท้องถิ่น การบริการวิชาการ 

การวิจัยในชุมชน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายชุมชนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพจึงเป็นอกีเป้าหมายส าคัญ

ของหลักสตูรเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑก์ารเกษตร 

 
12. ผลกระทบจาก ขอ้ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของ

สถาบนั 

12.1 การพฒันาหลกัสูตร 

        จากการเป ล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมตามข้อ 11.1 และ 11.2  ส่งผลให้

สถาบันการศึกษาต้องท าการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพให้มีความทนัสมัย โดยมีการเรียนการสอนทั้ง

ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เปิดโอกาสให้นิสิตได้สัมผัสการปฏิบัติงานจริงทั้งการท างานวิจัย และการท างานใน

ภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมให้นิสิตมีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ มีทักษะในการ
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แก้ปัญหาและพัฒนานวัตกรรม เพ่ือให้บัณฑิตสามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ชุมชน 

ภาคอุตสาหกรรม และประเทศชาติอย่างเตม็ที่ โดยแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรควรมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต

ทั้งปริมาณ คุณภาพ การมีคุณธรรมและจริยธรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร     

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงมุ่งออกแบบหลักสูตร  

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 ที่เน้น

การใช้เทคโนโลยีชีวภาพสีเขียว (Green biotechnology) เพ่ือการสร้างมูลค่าเพ่ิมและสร้างนวัตกรรมให้กับ

ผลผลิตการเกษตร โดยกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักคิดอย่างสร้างสรรค์ ลงมือปฏิบัติได้ รู้จักตลาดและธุรกิจของ

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างข้ึน โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสะอาด รวมถึงปลูกฝังให้นิสิต

เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ จิตส านึกในการค านึงถึงผลกระทบจากการกระท าของ

ตนเอง ผู้อื่น และสิ่งแวดล้อม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจ

ชีวภาพของประเทศอย่างย่ังยืน 

12.2 ความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของมหาวิทยาลยั 

หลักสูตรมีหน้าที่ผลิตบัณฑิตที่ มีคุณภาพ สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์

นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ และ

เพียบพร้อมด้วยอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการ

วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ได้จริง ตลอดจนเป็นที่พ่ึงของชุมชนและสังคม ผ่านการให้บริการ

วิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการเรียนรู้ ร่วมกนัเร่ิมจากในชุมชน 

 

13. ความสมัพนัธก์บัหลกัสูตรอื่นทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบนั 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลกัสูตรอื่น 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

หลักสูตรก าหนดให้นิสิตเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต ที่เปิดสอนโดยส านัก

นวัตกรรมการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย และรายวชิากลางของคณะ (ทนก) ซ่ึงเรียนร่วมกนัทุกหลกัสูตรของคณะ 
จ านวน 44 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี 

หลักสูตรก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจ านวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย โดยเป็นรายวิชาที่มุ่งให้นิสติมีความรู้ ความเข้าใจตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจ  

13.2 รายวิชาทีเ่ปิดสอนใหค้ณะ/ภาควิชา/หลกัสูตรอื่น 

เฉพาะรายวิชาที่จัดให้เป็นวิชาเลือกเสรี 

13.3 การบริหารจดัการ 

มหาวิทยาลัยมีส านักนวัตกรรมการเรียนรู้จัดการวิชาศึกษาทั่วไปและมีการจัดการอื่นๆ โดยมี

เป้าหมาย วัตถุประสงค์เป็นไปตามค าอธิบายรายวิชา ในขณะที่คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

การเกษตรมีคณะกรรมการก ากับดูแลด้านวิชาการของคณะฯ และมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร เป็นผู้ก ากับดูแลและบริหารการเรียนการสอนให้เป็นไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
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หมวดที ่2. ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 

 

1.  ปรชัญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร   

1.1 ปรชัญา 

สร้างกระบวนการคิด ต่อยอดผลิตภัณฑก์ารเกษตรด้วยเทคโนโลยี เพ่ือเศรษฐกจิชีวภาพอย่างย่ังยืน 

 

1.2 ความส าคญั  

เทคโนโลยีชีวภาพหมายถึงกระบวนการใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตหรือผลิตภัณฑ์จากสิ่งมีชีวิต เช่น 

จุลินทรีย์ พืช สัตว์ ซ่ึงรวมไปถึงเทคโนโลยีการใช้ดีเอน็เอ เพ่ือประโยชน์เฉพาะอย่างตามต้องการ ส าหรับโลก

ทุกวันนี้ ได้มีการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพในด้านต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าประเทศ

ไทยจะมีจุดแขง็ด้านความหลากหลายของทรัพยากรทางด้านการเกษตรและทรัพยากรชีวภาพ ประกอบกับ     

ภมูิปัญญาท้องถิ่นอันทรงคุณค่า แต่ทรัพยากรทางด้านการเกษตรและชีวภาพรวมทั้งภมูิปัญญาท้องถิ่นเหล่าน้ี

ยังไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์และเพ่ิมมูลค่าอย่างสูงสุด โดยทรัพยากรเหล่าน้ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในงานด้าน

เทคโนโลยีชีวภาพที่หลากหลาย เช่น วัตถุเจือปนอาหาร การผลิตพลังงานทดแทน บรรจุภัณฑย่์อยสลายได้ตาม

ธรรมชาติ สารเคมีชีวภาพและผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพ่ือใช้ในการเกษตรและอาหาร การใช้เทคโนโลยีดีเอน็เอ   

ตัดต่อพันธุกรรมเพ่ือศึกษาและปรับปรุงพันธุพื์ชและสัตว์ การใช้เทคโนโลยีดีเอน็เอในกระบวนการคิดค้นและ

ผลิตเวชภัณฑ ์เป็นต้น  

 หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ . 2563 จึง

มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและการประยุกต์ใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึงการบูรณาการกับ   

สหวิทยาการที่เกี่ยวข้อง มาใช้ประโยชน์บนพ้ืนฐานความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรในประเทศไทย

เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร โดยให้ความส าคัญกับการใช้เทคโนโลยีสีเขียว  (Green technology) ซ่ึง

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น เทคโนโลยีการหมัก ที่สามารถผลิตสารชีวภาพต่างๆ ได้แก่ อาหาร พลังงาน

ชีวภาพ  ปุ๋ย ชีวภาพ  และสารเค มี ชีวภาพ  บน พ้ืนฐานหลักการของการเป ล่ียนแปลงทางชีวภาพ                  

(Bioconversion) และเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ที่มีการผลิตและเปล่ียนแปลงทรัพยากรหมุนเวียนไป

เป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่ มี มูลค่า นอกจากน้ีทางหลักสูตรได้ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการคิดแบบ

สร้างสรรค์ (Creative thinking) เพ่ือให้เกิดการสร้างนวัตกรรมและต่อยอดองค์ความรู้ด้านการตลาดและ

ธุรกิจ โดยมีเป้าหมายสูงสุดของหลักสูตรคือ “ยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์การเกษตรด้วยกระบวนการทาง

เทคโนโลยีชีวภาพที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกจิอย่างย่ังยืน”  

 

1.3 วตัถุประสงค ์

1.3.1 การมีความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีชีวภาพที่ เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ในอาหาร 

การเกษตร วัสดุเหลือทิ้ง และสิ่งแวดล้อม  

1.3.2 ก ารประยุกต์ กระบวนการทางธุรกิ จและการตลาดของผ ลิต ภัณฑ์ที่ เกี่ ย ว ข้องกับ

เทคโนโลยีชีวภาพส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ 

1.3.3 การสร้างผลิตภัณฑห์รือสร้างนวัตกรรมที่ใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีสีเขียว 

1.3.4 การมีความเข้าใจในกฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพ ตลอดจนความปลอดภัยทาง

ชีวภาพและทางเคมี และน าไปใช้ในการท างานที่เกี่ยวข้อง 
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1.3.5 การมีทักษะสื่อสารและสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น รวมถึงสามารถแก้ปัญหาในการท างานได้

อย่างเหมาะสม 

 

2.แผนพฒันาปรบัปรุง 

         คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสรจ็ครบถ้วนภายในรอบเวลาหลักสตูร (4 ปี) ดงัน้ี  

แผนพฒันา/แผนการเปลีย่นแปลง กลยทุธ ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

1. มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการ

เรียนการสอนทุกปี โดยพิจารณาจาก

รายงานผลการป ระเมิน คุณ ภ าพ

ก ารศึ ก ษ าภ าย ใน  ( SAR)  ใน ปี

การศึกษาที่ผ่านมา  

 

1.1 บริหารหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา 

โดยด าเนินการตาม มคอ.3-7 

ตามก าหนดเวลา 

1.2 การปรับปรุงการจัดการเรียน

การสอนโดยพิจารณาจากผลการ

ด าเนินงานจากปีการศึกษาที่ผ่าน

มา 

1.1 ร า ย ง า น  ม ค อ .3-7 ต า ม

ก าหนดเวลา 

1.2 แผนพัฒนาคุณภาพหลักสตูรตาม

รายงานผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

 

2. มีการปรับปรุงหลักสูตรเมื่ อครบ

วาระตามเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรของ

ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร

อุดมศึกษาทุก 5 ปี เพ่ือให้สอดคล้อง

กับการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี และ

สถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ  

 

2.1 มีการประเมินหลักสูตรจาก

บณัฑติและผู้ใช้บณัฑติทุกปี และใช้

เป็นข้อมูลในการปรับปรงุหลักสตูร 

2.2 มีการประเมินหลักสูตรจาก

ผู้ ท รงคุณ วุ ฒิ ภ ายนอกทั้ งจาก

ภาครัฐและภาคเอกชน  

2.1 ร้อยละของบณัฑติที่ได้งานท าและ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ต่อ

จ านวนบณัฑติทั้งหมด  

2.2 ร้ อ ย ล ะข อ งบั ณ ฑิ ต ที่ ไ ด้ รั บ

เงินเดือนเริ่มต้นตามเกณฑ์ต่อบัณฑิต

ที่ได้งานท าทั้งหมด  

2.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ ใช้

บัณฑิต ต่อจ านวนบัณฑิตที่ได้งานท า

ทั้งหมด  

2.4 ร้ อ ย ล ะ ค ว าม พึ งพ อ ใจ ต่ อ

หลักสตูรของบัณฑติต่อจ านวนบัณฑติ

ทั้งหมด  

2.5 รายงานผลการประเมนิหลักสตูร 

3. ส่งเสริมการใช้ความรู้ เพ่ือการแก้ไข

ปัญหาในสถานการณจ์ริง  

 

3.1 มีการจัดให้นิสิตฝึกงานภาค

ฤดู ร้อน หรือจัดแผนการศึกษา

แบบสหกจิศึกษา 

 

3.1 ร้ อ ยล ะค ว าม พึ งพ อ ใจ ขอ ง

ผู้ประกอบการต่อการฝึกงานหรือสห

กจิศึกษาของนิสติ 

3.2 รายงานการประเมนิผลฝึกงาน  

4. มีการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ให้เข้า

สู่ต าแหน่งวิชาการ 

4.1 ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ อ า จ า ร ย์ ท า

แผนพัฒนาตนเองเข้าสู่ต าหน่ง

วิชาการรายบุคคล 

4.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ใช้เวลา

พัฒนาผลงานในช่วงปิดภาคเรียน

ภายใต้ข้อก าหนดของคณะ 

4.1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่

ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

5. มีการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ด้ าน พ้ื น ที่ แ ล ะค ว าม พ ร้อ ม ขอ ง

5.1 ส่ ง เส ริม ค วาม ร่วมมื อกับ

หน่วยงานภายในและภายนอก

5.1 ร้อยละความพึงพอใจของนิสติต่อ

การพัฒนาด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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แผนพฒันา/แผนการเปลีย่นแปลง กลยทุธ ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

ห้องปฏิบัติการให้เพียงพอต่อความ

ต้องการของนิสติ 

มหาวิทยาลัยเพ่ือการแลกเปล่ียน

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการใช้

ทรัพยากรร่วมกนั 
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หมวดที ่3. ระบบการจดัการศึกษา การด าเนนิการ และโครงสรา้งหลกัสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ  

 ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหน่ึงแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห์  

1.2  การจดัการศึกษาภาคฤดูรอ้น 

 อาจจัดภาคฤดูร้อนเป็นพิเศษได้ โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ เป็นไปตาม

ความเหน็คณะกรรมการบริหารหลักสตูร  

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

 การเทยีบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2559  

2.  การด าเนินการหลกัสูตร 

2.1  วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

ภาคการศึกษาต้น       เดือนสงิหาคม – ธนัวาคม 

ภาคการศึกษาปลาย    เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

ภาคฤดูร้อน   เดือนมิถุนายน – สงิหาคม 

2.2  คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา  

 2.2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเน้นทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตาม

หลักสตูรกระทรวงศึกษาธกิาร หรือเทยีบเทา่ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

 2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ/หรือเป็นไปตาม

ระเบียบการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 2.2.3 มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2.3  ปัญหาของนสิิตแรกเขา้ 

(1) นิสติแรกเข้ามีพ้ืนฐานความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แตกต่างกนั 

(2) ปัญหาด้านทกัษะการสื่อสารภาษาองักฤษ 

(3) ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็นการเรียนในมหาวิทยาลัยที่มี

รูปแบบแตกต่างไปจากเดิม มีเพ่ือนใหม่ สงัคมกว้างขึ้น ต้องดูแลตนเองมากขึ้น มีกจิกรรมทั้งการเรียนในห้อง

และกจิกรรมเสริมหลักสตูร    

2.4  กลยุทธใ์นการด าเนินการเพือ่แกไ้ขปัญหา/ขอ้จ ากดัของนสิิตในขอ้ 2.3 

(1) จัดกจิกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ โดยเน้นวิชาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

(2) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมให้นิสิตมีความคุ้นเคย

กบัการใช้ภาษาองักฤษ  

(3) จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย 

และการแบ่งเวลา 
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(4) มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ท าหน้าที่ดูแล ตักเตือน ให้ค าปรึกษา

แนะน าแก่นิสติ 

2.5  แผนการรบันสิิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

หน่วย : คน 

จ านวนนิสติ จ านวนนิสติแต่ละปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 

ช้ันปีที่ 1 60 60 60 60 60 

ช้ันปีที่ 2 - 60 60 60 60 

ช้ันปีที่ 3 - - 60 60 60 

ช้ันปีที่ 4 - - - 60 60 

รวม 60 120 180 240 240 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 60 60 

 

 

2.6  งบประมาณตามแผน 

2.6.1  งบประมาณรายรับ   เพ่ือใช้ในการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑก์ารเกษตร  
                                                               หน่วย: บาท              

รายละเอยีดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

ค่าธรรมเนียมการศกึษาเหมาจ่าย 1 ปีการศกึษา   

(42,000 บาท/คน/ปี x 60 คน) 
2,520,000 5,040,000 7,560,000 10,080,000 10,080,000 

รวมรายรับ 2,520,000 5,040,000 7,560,000 10,080,000 10,080,000 
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2.6.2  ประมาณการค่าใชจ่้าย 

รายละเอียดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 

หมวดการจดัการเรียนการสอน      

1.ค่าสอน (ค่าตอบแทนอาจารย์

พิเศษและคณะร่วมสอน) 
295,500 591,000 886,500 1,182,000 1,182,000 

2.ค่าวัสดุ (วัสดุส านักงานและวัสดุ

การเรียนการสอน) 
120,000 240,000 360,000 480,000 480,000 

3.ทุนและกจิกรรมนิสติ 43,500 87,000 130,500 174,000 174,000 

4.งบพัฒนาบุคลากร 822,000 1,644,000 2,466,000 3,288,000 3,288,000 

5.งบสนับสนุนการวิจัย 69,000 138,000 207,000 276,000 276,000 

6.ค่าใช้จ่ายส่วนกลางของคณะ 154,000 308,000 462,000 616,000 616,000 

7.ค่าสาธารณปูโภค 256,500 513,000 769,500 1,026,000 1,026,000 

8.ค่าพัฒนาสถานที่ ครภุัณฑ ์ 270,000 540,000 810,000 1,080,000 1,080,000 

9.ค่าพัฒนามหาวิทยาลัย 51,000 102,000 153,000 204,000 204,000 

หมวดค่าใช่จ่ายส่วนกลาง      

1.ค่าบ ารงุมหาวิทยาลัย  

(950 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 
114,000 228,000 342,000 456,000 456,000 

2.ค่าบ ารงุห้องสมุด  

(900 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 
108,000 216,000 324,000 432,000 432,000 

3.ค่าบ ารงุฝ่ายกจิการนิสติ 

(850 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 
102,000 204,000 306,000 408,000 408,000 

4.ค่ากองทุนคอมพิวเตอร์ 

(650 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 
78,000 156,000 234,000 312,000 312,000 

5.ค่าบ ารงุด้านการกฬีา 

(300 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 
36,000 72,000 108,000 144,000 144,000 

รวมรายจ่าย 2,519,500 5,039,000 7,558,500 10,078,000 10,078,000 

 

 

2.7  ระบบการศึกษา 

 แบบช้ันเรียน 

 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสยีงเป็นสื่อหลัก 

 แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลัก (E-learning) 

 แบบทางไกลทางอนิเทอร์เนต็ 

 อื่นๆ (ระบุ) 



 

12 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภณัฑก์ารเกษตร ปี พ.ศ.2563 

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวิทยาลยั (ถา้มี) 

 การโอนหน่วยกติ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  
 

3. หลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน 

3.1 หลกัสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  

 รวมตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกติ 

 
3.1.2 โครงสรา้งหลกัสูตร  

หมวดวิชา หน่วยกิต 

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกติ 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ 

    2.1) กลุ่มเอกบังคับ 

           2.1.1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐานเฉพาะสาขา 

       2.1.2) กลุ่มวิชาพัฒนาทกัษะการเรียนรู้  

            2.1.3) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑก์ารเกษตร 
2.2) กลุ่มวิชาเอกเลือก   

98 หน่วยกติ 

89 หน่วยกติ 

24 หน่วยกติ 

20 หน่วยกติ  

 45 หน่วยกติ 

   9 หน่วยกิต 

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกติ 

รวมไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกติ 
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3.1.3 รายวิชา  

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยเลือกจากกลุ่มวิชา

ต่างๆ ดังน้ี กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชาพลานามัย กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์)  

      วิชาบังคับ 

1.1) กลุ่มวิชาภาษา ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกติ ดังน้ี 
  1.1.1) ภาษาไทย ก าหนดให้เรียน 3 หน่วยกติ  

มศว111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

SWU111 Thai for Communication  

   

1.1.2) ภาษาต่างประเทศ ก าหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต   

จากรายวิชาต่อไปนี้  

มศว121 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 

SWU121 English for Effective Communication I  

มศว122 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 

SWU122 English for Effective Communication II  

    

1.2) กลุ่มวิชาพลานามัย ก าหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกติ จากรายวิชาต่อไปนี้  

มศว131 ลีลาศ 1(0-2-1) 

SWU131 Social Dance  

มศว132 สมรรถภาพส่วนบุคคล                                                                                1(0-2-1) 

SWU132 Personal Fitness  

มศว133 การว่ิงเหยาะเพ่ือสขุภาพ                                                                             1(0-2-1) 

SWU133 Jogging for Health  

มศว134 โยคะ                                                                                                    1(0-2-1) 

SWU134 Yoga  

มศว135 ว่ายน า้                                                                                                  1(0-2-1) 

SWU135 Swimming   

มศว136 แบดมินตัน 1(0-2-1) 

SWU136 Badminton   

มศว137 เทนนิส 1(0-2-1) 

SWU137 Tennis  

มศว138 กอล์ฟ 1(0-2-1) 

SWU138 Golf   

มศว139 การฝึกโดยการใช้น า้หนัก 1(0-2-1) 

SWU139 Weight Training  
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1.3) กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) ก าหนดให้เลือกเรียน

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ จากรายวิชาต่อไปนี้  

  1.3.1) วิชาบังคับ ก าหนดให้เรียน 3 หน่วยกติ ดังน้ี 

มศว141 ชีวิตในโลกดิจิทลั 3(3-0-6) 

SWU141 Life in a Digital World  

    

  1.3.2) วิชาเลือก ก าหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกติ จากรายวิชาต่อไปนี้  

มศว241 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทลัและสงัคม 2(1-2-3) 

SWU241 Digital Technology and Society Trends  

มศว242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

SWU242 Mathematics in Daily Life  

มศว243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล 3(3-0-6) 

SWU234 Personal Financial Management  

มศว244 วิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี 3(3-0-6) 

SWU244 Science for Better Life and Environment  

มศว245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสงัคม 2(2-0-4) 

SWU245 Science, Technology and Society  

มศว246 วิถีชีวิตเพ่ือสขุภาพ                                             2(2-0-4) 

SWU246 Healthy Lifestyle  

มศว247 อาหารเพ่ือชีวิต                                                              2(1-2-3) 

SWU247 Food for Life  

มศว248 พลังงานทางเลือก                                                                                      2(2-0-4) 

SWU248 Alternative Energy  

มศว341 ธุรกจิในโลกดิจิทลั                                                                                     2(1-2-3) 

SWU341 Business in a Digital World  

    

1.4) กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ก าหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 

13 หน่วยกติ จากรายวิชาต่อไปนี้  
  1.4.1) วิชาบังคับ ก าหนดให้เรียน 8 หน่วยกติ ดังน้ี  

มศว151 การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์ 3(3-0-6) 

SWU151 General Education for Human Development   

มศว161 มนุษย์ในสงัคมแห่งการเรียนรู้                                                                        2(2-0-4) 

SWU161 Human in Learning Society  

มศว261 พลเมืองวิวัฒน์                                                                                         3(3-0-6) 

SWU261 Active Citizens  
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  1.4.2) วิชาเลือก ก าหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกติ จากรายวิชาต่อไปนี้  

มศว251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์                                                                         2(1-2-3) 

SWU251 Music and Human Spirit  

มศว252 สนุทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต                                                                               3(3-0-6) 

SWU252 Aesthetics for Life  

มศว253 สนุทรียสนทนา                                                                                         2(1-2-3) 

SWU253 Dialogue  

มศว254 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์                                                                       2(1-2-3) 

SWU254 Art and Creativity  

มศว255 ธรรมนูญชีวิต                                                                                           2(1-2-3) 

SWU255 Constitution for Living  

มศว256 การอ่านเพ่ือชีวิต                                                                                       2(2-0-4) 

SWU256 Reading for Life  

มศว257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา                                                                     2(2-0-4) 

SWU257 Literature for Intellectual Powers  

มศว258 ศิลปะการพูดและการน าเสนอ                                                                       2(2-0-4) 

SWU258 Arts of Speaking and Presentation  

มศว262 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคล่ือนสงัคม                                                             2(2-0-4) 

SWU262 History and Effects on Society  

มศว263 มนุษย์กบัสนัติภาพ                                                                                    2(2-0-4) 

SWU263 Human and Peace  

มศว264 มนุษย์ในสงัคมพหุวัฒนธรรม                                                                         2(2-0-4) 

SWU264 Human in Multicultural Society  

มศว265 เศรษฐกจิโลกาภิวัตน์                                                                                  3(3-0-6) 

SWU265 Economic Globalization  

มศว266 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง                                                                            2(2-0-4) 

SWU266 Sufficiency Economy  

มศว267 หลักการจัดการสมัยใหม่                                                                              2(2-0-4) 

SWU267 Principles of Modern Management  

มศว268 การศึกษาทางสงัคมด้วยกระบวนการวิจัย                                                          2(1-2-3) 

SWU268 Social Study by Research  

มศว351 การพัฒนาบุคลิกภาพ                                                                                 3(2-2-5) 

SWU351 Personality Development  

มศว352 ปรัชญาและกระบวนการคิด                                                                          3(3-0-6) 

SWU352 Philosophy and Thinking Process  

มศว353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม                                                                 3(3-0-6) 

SWU353 Logical Thinking and Ethics  
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มศว354 ความคิดสร้างสรรค์กบันวัตกรรม                                                                    3(2-2-5) 

SWU354 Creativity and Innovation  

มศว355 พุทธธรรม                                                                                               3(3-0-6) 

SWU355 Buddhism  

มศว356 จิตวิทยาสงัคมในการด าเนินชีวิต                                                                    2(2-0-4) 

SWU356 Social Psychology for Living  

มศว357 สขุภาพจิตและการปรับตัวในสงัคม                                                                 2(2-0-4) 

SWU357 Mental Health and Social Adaptability  

มศว358 กจิกรรมสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาชีวิตและสงัคม                                                      2(1-2-3) 

SWU358 Creative Activities for Life and Social Development  

มศว361 มศว เพ่ือชุมชน                                                                                        3(1-4-4) 

SWU361 SWU for Communities  

มศว362 ภมูิปัญญาท้องถิ่น                                                                                      2(1-2-3) 

SWU362 Local Wisdom  

มศว363 สมัมาชีพชุมชน                                                                                        2(1-2-3) 

SWU363 Ethical Careers for Community  

มศว364 กจิการเพ่ือสงัคม                                                                                       2(1-2-3) 

SWU364 Social Enterprise  

มศว342 ธุรกจิพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 3(2-2-5) 

SWU342 Electronic Commerce  

มศว343 ธุรกจิพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ในประเทศ 3(2-2-5) 

SWU343 Thailand Electronic Commerce  

มศว344 ธุรกจิพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ระหว่างประเทศ 3(2-2-5) 

SWU344 International Electronic Commerce  

    

(2) หมวดวิชาเฉพาะ ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 98 หน่วยกติ โดยเลือกจากกลุ่มวิชาต่างๆ ดังน้ี 

2.1)  กลุ่มเอกบังคับ 

2.1.1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐานเฉพาะสาขา ก าหนดให้เรียน              

24 หน่วยกติ ดังน้ี 

ทนก100 ชีววิทยาพ้ืนฐานส าหรับนวัตกรรมผลิตภัณฑก์ารเกษตร 3(3-0-6) 

AIT100 Fundamental Biology for Agricultural Product Innovation  

ทนก103 จุลชีววิทยา 2(2-0-4) 

AIT103 Microbiology  

ทนก104 ปฏบัิติการจุลชีววิทยา 1(0-2-1) 

AIT104 Microbiology Laboratory  

ทนก105 เคมีพ้ืนฐานส าหรับนวัตกรรมผลิตภัณฑก์ารเกษตร 2(2-0-4) 

AIT105 Fundamental Chemistry for Agricultural Product Innovation  
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ทนก106 ปฏบัิติการเคมีพ้ืนฐานส าหรับนวัตกรรมผลิตภัณฑก์ารเกษตร 1(0-2-1) 

AIT106 Fundamental Chemistry Laboratory for Agricultural Product 

Innovation 

 

ทนก107 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานและการค านวณ 2(1-2-3) 

AIT107 Fundamental Mathematics and Calculations  

ทนก108 ฟิสกิส์ส าหรับนวัตกรรมผลิตภัณฑก์ารเกษตร 2(2-0-4) 

AIT108 Physics for Agricultural Product Innovation  

ทนก109 เคมีอนิทรีย์ 2(2-0-4) 

AIT109 Organic Chemistry  

ทนก200 ปฏบัิติการเคมีอนิทรีย์ 1(0-2-1) 

AIT200 Organic Chemistry Laboratory  

ทนก203 ชีวเคมี  3(3-0-6) 

AIT203 Biochemistry  

ทนก204 ปฏบัิติการชีวเคมี 1(0-3-0) 

AIT204 Biochemistry Laboratory   

ทนก205 เคมีวิเคราะห์ 3(3-0-6) 

AIT205 Analytical Chemistry  

ทนก206 ปฏบัิติการเคมีวิเคราะห์ 1(0-3-0) 

AIT206 Analytical Chemistry Laboratory  

    

2.1.2) กลุ่มวิชาพัฒนาทกัษะการเรียนรู้  ก าหนดให้เรียน 20 หน่วยกติ โดยเลือก

แผนการศึกษาที่ 1 (แผนปกติ) หรือแผนการศึกษาที่ 2 (แผนสหกจิศึกษา) 

  ก. แผนการศึกษาที่ 1 (แผนปกติ) ลงเรียนรายวิชาดังน้ี 

ทนก126 การคิดและสร้างนวัตกรรม 2(0-4-2) 

AIT126 Innovation Thinking and Creation   

ทนก127 การพัฒนาผลิตภัณฑต้์นแบบและการทวนสอบ 1(0-2-1) 

AIT127 Development of Product Prototype and Validation  

ทนก211 ภาษาองักฤษเฉพาะทาง 1 3(2-2-5) 

AIT211 English for Specific Purpose I  

ทนก313 วิธกีารทางสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(2-2-5)  

AIT313 Statistical Methods for Science and Technology  

ทนก315 สมัมนา 1(0-2-1) 

AIT315 Seminar   

ทนก316 โครงการวิจัยเบ้ืองต้น 1(0-2-1) 

AIT316 Introduction to Project Research   

ทนก411 ภาษาองักฤษเฉพาะทาง 2 3(2-2-5) 
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AIT411 English for Specific Purpose II  

ทนก413 โครงงาน 3(0-6-3) 

AIT413 Project    

ทนก418 ฝึกงาน 2(0-17-0) 

AIT418 Practicum  

ทชว451 โครงงานสู่พาณิชย์ 1(0-2-1) 

BOT451 Project to Commerce  

    

  ข. ข. แผนการศึกษาที่ 2 (แผนสหกจิศึกษา) ลงเรียนรายวิชาดังน้ี  

ทนก126 การคิดและสร้างนวัตกรรม 2(0-4-2) 

AIT126 Innovation Thinking and Creation   

ทนก127 การพัฒนาผลิตภัณฑต้์นแบบและการทวนสอบ 1(0-2-1) 

AIT127 Development of Product Prototype and Validation  

ทนก211 ภาษาองักฤษเฉพาะทาง 1 3(2-2-5) 

AIT211 English for Specific Purpose I  

ทนก313 วิธกีารทางสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(2-2-5)  

AIT313 Statistical Methods for Science and Technology  

ทนก315 สมัมนา 1(0-2-1) 

AIT315 Seminar   

ทนก317 เตรียมสหกจิศึกษา 1(0-2-1) 

AIT317 Pre Cooperative Education  

ทนก411 ภาษาองักฤษเฉพาะทาง 2 3(2-2-5) 

AIT411 English for Specific Purpose II  

ทนก419 สหกจิศึกษา  6(0-36-0) 

AIT419 Cooperative Education  

 

2.1.3) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร ก าหนดให้เรียน 45  

หน่วยกติ จากรายวิชาต่อไปนี้  

ทชว101 เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑก์ารเกษตรเบ้ืองต้น 2(2-0-4) 

BOT101  Introduction to Biotechnology and Agricultural Products  

ทชว102 โครงสร้างและการท างานของเซลล์ 2(2-0-4) 

BOT102  Cell Structure and Function  

ทชว111 เศรษฐกจิชีวภาพส าหรับผลิตภัณฑก์ารเกษตร 2(2-0-4) 

BOT111 Bioeconomy for Agricultural Products  

ทชว201 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช 3(2-3-4) 

BOT201 Plant Biotechnology  

ทชว202 เทคโนโลยีชีวภาพทางเอนไซม์ 2(1-3-2) 
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BOT202 Enzyme Biotechnology  

ทชว204  เทคโนโลยีชีวภาพทางจุลินทรีย์และนวัตกรรม 3(2-3-4) 

BOT204  Microbial Biotechnology and Innovation  

ทชว205  พันธุศาสตร์โมเลกุล 3(2-3-4) 

BOT205  Molecular Genetics  

ทชว234  กฎหมายและจริยธรรมในเทคโนโลยีชีวภาพ 1(1-0-2) 

BOT234  Laws and Ethics in Biotechnology  

ทชว241 นวัตกรรมผลิตภัณฑชี์วภาพ 1 1(1-0-2) 

BOT241 Innovation of Bio-based Products I  

ทชว242 นวัตกรรมผลิตภัณฑชี์วภาพ 2 2(1-3-2) 

BOT242 Innovation of Bio-based Products II  

ทชว261 ความปลอดภัยทางชีวภาพ 2(2-0-4) 

BOT261 Biosafety   

ทชว311 เทคโนโลยีชีวภาพหลังการเกบ็เกี่ยว 3(3-0-6) 

BOT311  Postharvest Biotechnology  

ทชว312  เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร 3(2-3-4) 

BOT312  Food Biotechnology  

ทชว313 เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ 3(2-3-4) 

BOT313 Bioenergy Technology  

ทชว314  เทคโนโลยีการหมัก 3(2-3-4) 

BOT314  Fermentation Technology  

ทชว321  เทคโนโลยีผู้ประกอบการและการจัดการนวัตกรรม 2(1-3-2) 

BOT321  Entrepreneur Technology and Innovation Management  

ทชว324  เทคโนโลยีกระบวนการชีวภาพ 2(2-0-4) 

BOT324  Bioprocess Technology  

ทชว325  ปฏบัิติการเฉพาะหน่วยทางเทคโนโลยีกระบวนการชีวภาพ 1(0-3-0) 

BOT325  Unit Operation in Bioprocess Technology Laboratory  

ทชว326 การใช้ประโยชน์จากของเสียและการจัดการสเีขียว 3(3-0-6) 

BOT326 Waste Utilization and Green Management  

ทชว333  การควบคุมคุณภาพและการประกนัคุณภาพ 2(1-3-2) 

BOT333  Quality Control and Quality Assurance  

   

2.2) กลุ่มวิชาเอกเลือก ก าหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  

ทชว260 ผลิตภัณฑ์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 3(2-3-4) 

BOT260 Biodegradable Products  

ทชว302 ปุ๋ยชีวภาพ 2(1-3-2) 

BOT302 Biofertilizer  
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ทชว303 การควบคุมแมลงและศัตรูพืชด้วยชีววิธ ี 2(2-0-4) 

BOT303 Biological Pest Control  

ทชว304 เทคโนโลยีการฟ้ืนฟูทางชีวภาพ 2(2-0-4) 

BOT304 Bioremediation Technology  

ทชว351 การตลาดโซเซียลมีเดียส าหรับผลิตภัณฑเ์ทคโนโลยีชีวภาพ 2(1-2-3) 

BOT351 Social Media Marketing for Biotechnology Products  

ทชว361 ชีวสารสนเทศ 1(1-0-2) 

BOT361 Bioinformatics  

ทชว362 นวัตกรรมผลิตภัณฑเ์พ่ือสขุภาพ 2(1-3-2) 

BOT362 Innovation of Health Products  

ทชว401 เทคโนโลยีชีวภาพการแพทย์เบ้ืองต้น 3(3-0-6) 

BOT401 Basic Medical Biotechnology  

ทชว402 เทคโนโลยีชีวภาพยีสต์และรา 2(2-0-4) 

BOT402 Fungi Biotechnology  

ทชว403 เทคโนโลยีเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 3(2-3-4) 

BOT403 Alcoholic Beverage Technology  

ทชว404 ภมูิปัญญาไทยและเทคโนโลยีชีวภาพ 1(1-0-2) 

BOT404 Thai Wisdom and Biotechnology  

ทชว405 เทคนิคทางอณชีูววิทยา 3(2-3-4) 

BOT405 Molecular Biology Techniques   

ทชว406 ไวรัสวิทยา 2(2-0-4) 

BOT406 Virology  

ทชว461 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6) 

BOT461 Selected Topics in Biotechnology  

ทนก124 

AIT124 

ทนก125 

พลาสติกและสิ่งแวดล้อม 

Plastic and Environment 

เทคโนโลยีชีวภาพกบัคุณภาพชีวิต 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

AIT125 Biotechnology and Quality of Life  

ทนก417 การศึกษาอสิระ 2(0-6-0) 

AIT417 Idenpendent Study  

   

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาใดๆ ใน

หลักสตูรระดับปริญญาตรี ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
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ความหมายของเลขรหสัประจ าวิชาในหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภณัฑก์ารเกษตร 

 

รายวิชาซ่ึงเปิดสอนในแต่ละสาขาวิชามีความหมายตามรหัสอกัษร ดังน้ี  

 มศว หรือ  SWU หมายถึง รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ทนก หรือ  AIT หมายถึง รายวิชาในคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑก์ารเกษตร 

 ทชว  หรือ  BOT หมายถึง รายวิชาในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑก์ารเกษตร 
  

ในสาขาวิชานั้นๆ สามารถแยกหมวดวิชา ตามตัวเลข 3 หลักน าหน้าช่ือวิชา  โดยแต่ละหลักมีความหมายดังน้ี 

 เลขตัวหน้า หมายถึง  ระดับช้ันปีที่ควรเรียน 

 เลขตัวกลาง หมายถึง   กลุ่มวิชา 

 เลขตัวท้าย หมายถึง   ล าดับวิชาในแต่ละกลุ่ม 

 

โดยความหมายของเลขรหัสกลาง (ทนก) สามารถแยกได้ตามหมวดวิชา ดังน้ี 

 

 0 หมายถึง   หมวดวิชาในหมวดวิชาพ้ืนฐาน 

 1 หมายถึง   หมวดวิชาในหมวดวิจัยและพัฒนาทกัษะการเรียนรู้ 

   2 หมายถึง  หมวดวิชาในหมวดนวัตกรรม 
 

และความหมายของเลขรหัสกลางสาขาวิชา (ทชว) สามารถแยกได้ตามหมวดวิชาดังสาขาวิชาต่างๆ ดังน้ี  

0 หมายถึง กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ 

1 หมายถึง กลุ่มเทคโนโลยีการเกษตร 

2 หมายถึง กลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

3 หมายถึง กลุ่มการประกนัคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ ์ 

4 หมายถึง กลุ่มการวิจัยและพัฒนาทกัษะวิชาชีพ  

5 หมายถึง กลุ่มธุรกจิและการตลาด 

6 หมายถึง กลุ่มเทคโนโลยีเฉพาะทาง 
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3.1.4) แผนการศึกษาที ่1 แผนปกติ และแผนการศึกษาที ่2 แผนสหกิจศึกษา 
 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 1 (แผนปกติ) ปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 1 (แผนสหกิจ) 

วิชาศึกษาทัว่ไป (บงัคบั) 9 หน่วยกิต วิชาศึกษาทัว่ไป (บงัคบั) 9 หน่วยกิต 

มศว121 ภาษาองักฤษเพ่ือประสิทธภิาพ

การสื่อสาร 1 

3(2-2-5) มศว121 ภาษาองักฤษเพ่ือประสิทธภิาพ

การสื่อสาร 1 

3(2-2-5) 

มศว141 ชีวิตในโลกดิจิทลั 3(3-0-6) มศว141 ชีวิตในโลกดิจิทลั 3(3-0-6) 

มศว151 การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนา

มนุษย์ 

3(3-0-6) มศว151 การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนา

มนุษย์ 

3(3-0-6) 

วิชาศึกษาทัว่ไป (เลือก) 1 หน่วยกิต วิชาศึกษาทัว่ไป (เลือก) 1 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) 

วิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรพ์ื้ นฐาน

เฉพาะสาขา 

6 หน่วยกิต วิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรพ์ื้ นฐาน

เฉพาะสาขา 

6 หน่วยกิต 

ทนก100 ชีววิทยาพ้ืนฐานส าหรับ

นวัตกรรมผลิตภัณฑก์ารเกษตร 

3(3-0-6) ทนก100 ชีววิทยาพ้ืนฐานส าหรับ

นวัตกรรมผลิตภัณฑก์ารเกษตร 

3(3-0-6) 

ทนก105 เคมีพ้ืนฐานส าหรับนวัตกรรม

ผลิตภัณฑก์ารเกษตร 

2(2-0-4) ทนก105 เคมีพ้ืนฐานส าหรับนวัตกรรม

ผลิตภัณฑก์ารเกษตร 

2(2-0-4) 

ทนก106 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐานส าหรับ

นวัตกรรมผลิตภัณฑก์ารเกษตร 

1(0-2-1) ทนก106 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐานส าหรับ

นวัตกรรมผลิตภัณฑก์ารเกษตร 

1(0-2-1) 

วิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภณัฑ์

การเกษตร 

2 หน่วยกิต วิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภณัฑ์

การเกษตร 

2 หน่วยกิต 

ทชว101 เทคโนโลยีชีวภาพและ

ผลิตภัณฑก์ารเกษตรเบ้ืองต้น 

2(2-0-4) ทชว101 เทคโนโลยีชีวภาพและ

ผลิตภัณฑก์ารเกษตรเบ้ืองต้น 

2(2-0-4) 

รวมหน่วยกิต 18  รวมหน่วยกิต 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภณัฑก์ารเกษตร ปี พ.ศ.2563 

3.1.4) แผนการศึกษาที ่1 แผนปกติ และแผนการศึกษาที ่2 แผนสหกิจศึกษา (ต่อ) 

 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 2 (แผนปกติ) ปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 2 (แผนสหกิจ) 

วิชาศึกษาทัว่ไป (บงัคบั) 8 หน่วยกิต วิชาศึกษาทัว่ไป (บงัคบั) 8 หน่วยกิต 

มศว111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) มศว111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

มศว122 ภาองักฤษเพ่ือประสิทธภิาพการ

สื่อสาร 2 

3(2-2-5) มศว122 ภาองักฤษเพ่ือประสิทธภิาพการ

สื่อสาร 2 

3(2-2-5) 

มศว161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้  2(2-0-4) มศว161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้  2(2-0-4) 

วิชาศึกษาทัว่ไป (เลือก) 1 หน่วยกิต วิชาศึกษาทัว่ไป (เลือก) 1 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) 

วิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรพ์ื้ นฐาน

เฉพาะสาขา 

7 หน่วยกิต วิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรพ์ื้ นฐาน

เฉพาะสาขา 

7 หน่วยกิต 

ทนก103 จุลชีววิทยา 2(2-0-4) ทนก103 จุลชีววิทยา 2(2-0-4) 

ทนก104 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-2-1) ทนก104 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-2-1) 

ทนก107 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานและการ

ค านวณ 

2(1-2-3) ทนก107 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานและการ

ค านวณ 

2(1-2-3) 

ทนก108 ฟิสิกส์พ้ืนฐานส าหรับนวัตกรรม

ผลิตภัณฑก์ารเกษตร 

2(2-0-4) ทนก108 ฟิสิกส์พ้ืนฐานส าหรับนวัตกรรม

ผลิตภัณฑก์ารเกษตร 

2(2-0-4) 

วิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภณัฑ์

การเกษตร 

4 หน่วยกิต วิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภณัฑ์

การเกษตร 

4 หน่วยกิต 

ทชว102 โครงสร้างและการท างานของ

เซลล์ 

2(2-0-4) ทชว102 

 

โครงสร้างและการท างานของ

เซลล์ 

2(2-0-4) 

ทชว111 เศรษฐกจิชีวภาพส าหรับ

ผลิตภัณฑก์ารเกษตร 

2(2-0-4) ทชว111 

 

เศรษฐกจิชีวภาพส าหรับ

ผลิตภัณฑก์ารเกษตร 

2(2-0-4) 

รวมหน่วยกิต 20 รวมหน่วยกิต 20 

 

 



 

24 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภณัฑก์ารเกษตร ปี พ.ศ.2563 

3.1.4) แผนการศึกษาที ่1 แผนปกติ และแผนการศึกษาที ่2 แผนสหกิจศึกษา (ต่อ) 

 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 1 (แผนปกติ) ปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 1 (แผนสหกิจ) 

วิชาศึกษาทัว่ไป (บงัคบั) 3 หน่วยกิต วิชาศึกษาทัว่ไป (บงัคบั) 3 หน่วยกิต 

มศว261 พลเมืองวิวัฒน์ 3(3-0-6) มศว261 พลเมืองวิวัฒน์ 3(3-0-6) 

วิชาพฒันาทกัษะการเรียนรู ้ 2 หน่วยกิต วิชาพฒันาทกัษะการเรียนรู ้ 2 หน่วยกิต 

ทนก126 การคิดและสร้างนวัตกรรม 2(0-4-2) ทนก126 การคิดและสร้างนวัตกรรม 2(0-4-2) 

วิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรพ์ื้ นฐาน

เฉพาะสาขา 

7 หน่วยกิต วิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรพ์ื้ นฐาน

เฉพาะสาขา 

7 หน่วยกิต 

ทนก109 เคมีอนิทรีย์ 2(2-0-4) ทนก109 เคมีอนิทรีย์ 2(2-0-4) 

ทนก200 ปฏิบัติการเคมีอนิทรีย์ 1(0-2-1) ทนก200 ปฏิบัติการเคมีอนิทรีย์ 1(0-2-1) 

ทนก203 ชีวเคมี 3(3-0-6) ทนก203 ชีวเคมี 3(3-0-6) 

ทนก204 ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-3-0) ทนก204 ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-3-0) 

วิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภณัฑ์

การเกษตร 

10 หน่วยกิต วิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภณัฑ์

การเกษตร 

10 หน่วยกิต 

ทชว201 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช 3(2-3-4) ทชว201 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช 3(2-3-4) 

ทชว204 เทคโนโลยีชีวภาพทางจุลินทรีย์

และนวัตกรรม 

3(2-3-4) ทชว204 เทคโนโลยีชีวภาพทางจุลินทรีย์

และนวัตกรรม 

3(2-3-4) 

ทชว234 กฎหมายและจริยธรรมใน

เทคโนโลยีชีวภาพ 

1(1-0-2) ทชว234 กฎหมายและจริยธรรมใน

เทคโนโลยีชีวภาพ 

1(1-0-2) 

ทชว241 นวัตกรรมผลิตภัณฑชี์วภาพ 1 1(1-0-2) ทชว241 นวัตกรรมผลิตภัณฑชี์วภาพ 1 1(1-0-2) 

ทชว261 ความปลอดภัยทางชีวภาพ 2(2-0-4) ทชว261 ความปลอดภัยทางชีวภาพ 2(2-0-4) 

รวมหน่วยกิต 22 รวมหน่วยกิต 22 

 

 



 

25 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภณัฑก์ารเกษตร ปี พ.ศ.2563 

3.1.4) แผนการศึกษาที ่1 แผนปกติ และแผนการศึกษาที ่2 แผนสหกิจศึกษา (ต่อ) 

 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 2 (แผนปกติ) ปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 2 (แผนสหกิจ) 

วิชาศึกษาทัว่ไป (เลือก) 3 หน่วยกิต วิชาศึกษาทัว่ไป (เลือก) 3 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

เทคโนโลยี) 

3(3-0-6) กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

เทคโนโลยี) 

3(3-0-6) 

วิชาพฒันาทกัษะการเรียนรู ้ 4 หน่วย วิชาพฒันาทกัษะการเรียนรู ้ 4 หน่วย 

ทนก127 การพัฒนาผลิตภัณฑต้์นแบบ

และการทวนสอบ 

1(0-2-1) ทนก127 การพัฒนาผลิตภัณฑต้์นแบบ

และการทวนสอบ 

1(0-2-1) 

ทนก211 ภาษาองักฤษเฉพาะทาง 1 3(2-2-5) ทนก211 ภาษาองักฤษเฉพาะทาง 1 3(2-2-5) 

วิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรพ์ื้ นฐาน

เฉพาะสาขา 

4 หน่วยกิต วิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรพ์ื้ นฐาน

เฉพาะสาขา 

4 หน่วยกิต 

ทนก205 เคมีวิเคราะห์ 3(3-0-6) ทนก205 เคมีวิเคราะห์ 3(3-0-6) 

ทนก206 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1(0-3-0) ทนก206 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1(0-3-0) 

วิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภณัฑ์

การเกษตร 

7 หน่วยกิต วิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภณัฑ์

การเกษตร 

7 หน่วยกิต 

ทชว202 เทคโนโลยีชีวภาพทางเอนไซม์ 2(1-3-2) ทชว202 เทคโนโลยีชีวภาพทางเอนไซม์ 2(1-3-2) 

ทชว205 พันธุศาสตร์โมเลกุล 3(2-3-4) ทชว205 พันธุศาสตร์โมเลกุล 3(2-3-4) 

ทชว242 นวัตกรรมผลิตภัณฑชี์วภาพ 2 2(1-3-2) ทชว242 นวัตกรรมผลิตภัณฑชี์วภาพ 2 2(1-3-2) 

วิชาเอกเลือกไม่นอ้ยกว่า 2 หน่วยกิต วิชาเอกเลือกไม่นอ้ย 2 หน่วยกิต 

รวมหน่วยกิต 20 รวมหน่วยกิต 20 

 

 



 

26 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภณัฑก์ารเกษตร ปี พ.ศ.2563 

3.1.4) แผนการศึกษาที ่1 แผนปกติ และแผนการศึกษาที ่2 แผนสหกิจศึกษา (ต่อ) 
 

ปีที ่3 ภาคการศึกษาที่ 1 (แผนปกติ) ปีที ่3 ภาคการศึกษาที่ 1 (แผนสหกิจ) 

วิชาศึกษาทัว่ไป (เลือก) 3 หน่วยกิต วิชาศึกษาทัว่ไป (เลือก) 3 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษย์ศาสตร์และ

สังคมศาสตร์) 

3(3-0-6) กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษย์ศาสตร์และ

สังคมศาสตร์) 

3(3-0-6) 

วิชาพฒันาทกัษะการเรียนรู ้ 3 หน่วยกิต วิชาพฒันาทกัษะการเรียนรู ้ 3 หน่วยกิต 

ทนก313 วิธกีารทางสถิติส าหรับ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3(2-2-5) ทนก313 วิธกีารทางสถิติส าหรับ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3(2-2-5) 

วิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภณัฑ์

การเกษตร 

9 หน่วยกิต วิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภณัฑ์

การเกษตร 

9 หน่วยกิต 

ทชว311 เทคโนโลยีชีวภาพหลังการเกบ็

เกี่ยว 

3(3-0-6) ทชว311 เทคโนโลยีชีวภาพหลังการเกบ็

เกี่ยว 

3(3-0-6) 

ทชว312 เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร 3(2-3-4) ทชว312 เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร 3(2-3-4) 

ทชว324 เทคโนโลยีกระบวนการชีวภาพ 2(2-0-4) ทชว324 เทคโนโลยีกระบวนการชีวภาพ 2(2-0-4) 

ทชว325 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทาง

เทคโนโลยีกระบวนการชีวภาพ 

1(0-3-0) ทชว325 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทาง

เทคโนโลยีกระบวนการชีวภาพ 

1(0-3-0) 

วิชาเอกเลือกไม่นอ้ยกว่า 3 หน่วยกิต วิชาเอกเลือกไม่นอ้ยกว่า 3 หน่วยกิต 

รวมหน่วยกิต 18 รวมหน่วยกิต 18 

 

 



 

27 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภณัฑก์ารเกษตร ปี พ.ศ.2563 

3.1.4) แผนการศึกษาที ่1 แผนปกติ และแผนการศึกษาที ่2 แผนสหกิจศึกษา (ต่อ) 

 

ปีที ่3 ภาคการศึกษาที่ 2 (แผนปกติ) ปีที ่3 ภาคการศึกษาที่ 2 (แผนสหกิจ) 

วิชาศึกษาทัว่ไป (เลือก) 2 หน่วยกิต วิชาศึกษาทัว่ไป (เลือก) 2 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษย์ศาสตร์และ

สังคมศาสตร์) 

2(2-0-4) กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษย์ศาสตร์และ

สังคมศาสตร์) 

2(2-0-4) 

วิชาพฒันาทกัษะการเรียนรู ้ 1 หน่วยกิต วิชาพฒันาทกัษะการเรียนรู ้ 1 หน่วยกิต 

ทนก316 โครงการวิจัยเบ้ืองต้น 1(0-2-1) ทนก317 เตรียมสหกจิศึกษา 1(0-2-1) 

วิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภณัฑ์

การเกษตร 

13 หน่วยกิต วิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภณัฑ์

การเกษตร 

13 หน่วยกิต 

ทชว313 เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ 3(2-3-4) ทชว313 เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ 3(2-3-4) 

ทชว314 เทคโนโลยีการหมัก 3(2-3-4) ทชว314 เทคโนโลยีการหมัก 3(2-3-4) 

ทชว321 เทคโนโลยีผู้ประกอบการและ

การจัดการนวัตกรรม 

2(1-3-2) ทชว321 เทคโนโลยีผู้ประกอบการและ

การจัดการนวัตกรรม 

2(1-3-2) 

ทชว326 การใช้ประโยชน์จากของเสีย

และการจัดการสีเขียว 

3(3-0-6) ทชว326 การใช้ประโยชน์จากของเสีย

และการจัดการสีเขียว 

3(3-0-6) 

ทชว333 การควบคุมคุณภาพและการ

ประกนัคุณภาพ 

2(1-3-2) ทชว333 การควบคุมคุณภาพและการ

ประกนัคุณภาพ 

2(1-3-2) 

วิชาเอกเลือกไม่นอ้ยกว่า 3 หน่วยกิต วิชาเอกเลือกไม่นอ้ยกว่า 3 หน่วยกิต 

รวมหน่วยกิต 19 รวมหน่วยกิต 19 
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3.1.4) แผนการศึกษาที ่1 แผนปกติ และแผนการศึกษาที ่2 แผนสหกิจศึกษา (ต่อ) 
 

ปีที ่4 ภาคการศึกษาที่ 1 (แผนปกติ) ปีที ่4 ภาคการศึกษาที่ 1 (แผนสหกิจ) 

วิชาพฒันาทกัษะการเรียนรู ้ 9 หน่วยกิต วิชาพฒันาทกัษะการเรียนรู ้ 4 หน่วยกิต 

ทนก315 สัมมนา 1(0-2-1) ทนก315 สัมมนา 1(0-2-1) 

ทนก411 ภาษาองักฤษเฉพาะทาง 2 3(2-2-5) ทนก411 ภาษาองักฤษเฉพาะทาง 2 3(2-2-5) 

ทนก413 โครงงาน 3(0-6-3)    

ทนก418* ฝึกงาน 2(0-17-0)    

วิชาเอกเลือกไม่นอ้ยกว่า 1 หน่วยกิต วิชาเอกเลือกไม่นอ้ยกว่า 1 หน่วยกิต 

  วิชาเลือกเสรีไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต 

รวมหน่วยกิต 10 รวมหน่วยกิต 11 

*ก าหนดช่วงเวลาฝึกงานในปีการศกึษาที่ 3 ภาคฤดูร้อน โดยลงทะเบียนเพ่ือบันทกึผลการเรียนในปีการศกึษาที่ 4 ภาคต้น 

 

 

 

 

ปีที ่4 ภาคการศึกษาที่ 2 (แผนปกติ) ปีที ่4 ภาคการศึกษาที่ 2 (แผนสหกิจ) 

วิชาพฒันาทกัษะการเรียนรู ้ 1 หน่วยกิต วิชาพฒันาทกัษะการเรียนรู ้ 6 หน่วยกิต 

ทชว451 โครงงานสู่พาณิชย์ 1(0-2-1) ทนก419  สหกจิศึกษา 6(0-36-0) 

วิชาเลือกเสรีไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต    

รวมหน่วยกิต 7 รวมหน่วยกิต 6 
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3.1.5) ค าอธิบายรายวิชา 

(1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

1.1) กลุ่มวิชาภาษา 

มศว111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

SWU111 Thai for Communication  

ศึกษาองค์ประกอบของการสื่อสาร การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การสังเคราะห์

ความคิด และกลวิธกีารใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นทกัษะการเขียนสรุปความ 

ย่อความ ขยายความ และพรรณนาความ 

    

มศว121 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 

SWU121 English for Effective Communication I  

ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟังและการพูดภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการท าแบบฝึกหัดการฟังและการพูด โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 

สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 

    

มศว122 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 

SWU122 English for Effective Communication II  

ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการท าแบบฝึกหัดการอ่านและการเขียน โดยใช้กระบวนการ

เรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 

    

1.2) กลุ่มวิชาพลานามยั 

มศว131 ลีลาศ 1(0-2-1) 

SWU131 Social Dance  

เทคนิคและทักษะเบ้ืองต้นในการเต้นลีลาศในจังหวะต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทาง

กายและบุคลิกที่เหมาะสมส าหรับการเต้นลีลาศ ตลอดจนมารยาทในการเต้นลีลาศเพ่ือสขุภาพ 

    

มศว132 สมรรถภาพส่วนบุคคล                                                                                 1(0-2-1) 

SWU132 Personal Fitness  

หลักการพ้ืนฐานของการสร้างและพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านความแขง็แรง ความเร็ว 

ความอดทน และความยืดหยุ่นของกล้ามเน้ือและการท างานของระบบการไหลเวียนโลหิต 

    

มศว133 การว่ิงเหยาะเพ่ือสขุภาพ                                                                             1(0-2-1) 

SWU133 Jogging for Health  

หลักการออกก าลังกายด้วยการว่ิงเหยาะ การว่ิงเหยาะที่ มุ่งเน้นความอดทนของระบบการ

ไหลเวียนโลหิตและความยืดหยุ่นของร่างกาย การจัดโปรแกรมการออกก าลังกายด้วยการว่ิงเหยาะเพ่ือ

สขุภาพ 
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มศว134 โยคะ                                                                                                    1(0-2-1) 

SWU134 Yoga  

เทคนิคและทักษะเบ้ืองต้นในการฝึกโยคะ การฝึกระบบการหายใจ ความอ่อนตัว และความ

แขง็แรงของร่างกายเพ่ือสขุภาพ 

    

มศว135 ว่ายน า้                                                                                                  1(0-2-1) 

SWU135 Swimming   

เทคนิคและทกัษะเบ้ืองต้นของการว่ายน า้ การว่ายน า้ท่าต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทาง

กาย กติกาการแข่งขัน การเกบ็รักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการว่ายน า้เพ่ือสขุภาพ 

    

มศว136 แบดมินตัน 1(0-2-1) 

SWU136 Badminton   

ทักษะการยืน การเคล่ือนที่ การจับไม้ การตีลูกหน้ามือและหลังมือ การตบ การส่งลูก การ

เล่นลูกหน้าตาข่าย กลวิธีการเล่นประเภทเด่ียวและประเภทคู่ การเกบ็รักษาอุปกรณ์และความปลอดภัยใน

การเล่นแบดมินตันเพ่ือสขุภาพ 

 

มศว137 เทนนิส 1(0-2-1) 

SWU137 Tennis  

เทคนิคและทักษะเบ้ืองต้นในการเล่นเทนนิส มารยาทในการชมเทนนิส กติกาการแข่งขัน 

กลวิธีการเล่นประเภทเด่ียวและประเภทคู่ การเกบ็รักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นเทนนิสเพ่ือ

สขุภาพ 

 

มศว138 กอล์ฟ 1(0-2-1) 

SWU138 Golf   

ความเป็นมาของกีฬากอล์ฟ ทักษะการยืน การจับไม้ การเหว่ียงไม้ กติกาการเล่นกอล์ฟ  

การใช้และเกบ็รักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นกอล์ฟเพ่ือสขุภาพ 
    

มศว139 การฝึกโดยการใช้น า้หนัก 1(0-2-1) 

SWU139 Weight Training  

เทคนิคการออกก าลังกายแบบใช้เคร่ืองมือช่วย หลักการปฏิบัติ การฝึกโดยการใช้น ้าหนัก

และการประยุกต์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบโครงร่างและกล้ามเน้ือ ควบคู่ไปกับการศึกษา

เทคนิคการฝึกโดยการใช้น า้หนักเพ่ือสขุภาพ 
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1.3) กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี) 

มศว141 ชีวิตในโลกดิจิทลั 3(3-0-6) 

SWU141 Life in a Digital World  

ศึกษาความส าคัญของกระบวนการสื่อสารและเทคโนโลยีในโลกดิจิทลั ทกัษะการสืบค้น การ

ประเมินสื่อสารสนเทศ การอ้างอิงข้อมูล จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภัยอันตรายในโลกดิจิทลัและ

แนวทางการป้องกนั การน าเสนอในรูปแบบต่างๆ การจัดการความรู้เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการรู้เท่า

ทนัสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี 
    

มศว241 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทลัและสงัคม 2(1-2-3) 

SWU241 Digital Technology and Society Trends  

ศึกษาวิวัฒนาการและแนวคิดของเทคโนโลยีดิจิทลัที่มีผลกระทบต่อสังคมในด้านวัฒนธรรม 

เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม ประเมินพฤติกรรมการบริโภคเทคโนโลยีของสังคมและสมาชิก 

รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยีดิจิทลัในสังคมโลกอนาคต 
    

มศว242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

SWU242 Mathematics in Daily Life  

ศึกษาวิธีคิดและหลักการคณิตศาสตร์กับความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล คณิตศาสตร์

ส าหรับผู้บริโภคและการค านวณภาษี คณิตศาสตร์กับความงาม การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การแปล

ความหมาย การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน 

 
มศว243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล 3(3-0-6) 

SWU243 Personal Financial Management  

ศึกษาหลักการวางแผนและการจัดการทางการเงิน เคร่ืองมือทางการเงินในการบริหารสภาพ

คล่องส่วนบุคคล มูลค่าเงินตามเวลา และเทคโนโลยีทางการเงิน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทาง

การเงินส่วนบุคคล การวางแผนทางภาษี การวางแผนการออมและประกนั การบริหารหน้ี และการวางแผน

ลงทุน 

    

มศว244 วิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี 3(3-0-6) 

SWU244 Science for Better Life and Environment  

ศึกษาเจตคติและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ระบบนิเวศวิทยาและความส าคัญของการ

อยู่ร่วมกันอย่างสมดุล วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี ผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีที่มีต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์อย่างรู้เท่าทนัและ

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

    

มศว245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสงัคม 2(2-0-4) 

SWU245 Science, Technology and Society  

ศึกษากระบวนทัศน์ และวิธีคิดของนักวิทยาศาสตร์ที่มีบทบาทในเหตุการณ์ส าคัญของโลก 



 

32 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภณัฑก์ารเกษตร ปี พ.ศ.2563 

ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมิติทางสังคม การสะท้อนคิดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ

บริบทสงัคมไทยในปัจจุบัน 

    

มศว246 วิถีชีวิตเพ่ือสขุภาพ                                             2(2-0-4) 

SWU246 Healthy Lifestyle  

ศึกษาองค์ประกอบและความส าคัญของสุขภาพแบบองค์รวม ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อสุขภาพ 

โรควิถีชีวิตกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์ สาเหตุ วิธีป้องกันและการรักษา การพัฒนาวิถีชีวิต        

เชิงสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ 

    

มศว247 อาหารเพ่ือชีวิต                                                              2(1-2-3) 

SWU247 Food for Life  

ศึกษาความส าคัญของอาหารและโภชนาการส าหรับทุกช่วงวัย อาหารเพ่ือสุขภาพ สมุนไพร 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อันตรายจากอาหารและมาตรฐานความปลอดภัย หลักการเลือกซ้ือและการเกบ็

รักษาอาหาร การเลือกบริโภคด้วยปัญญา และการฝึกประกอบอาหารอย่างง่ายจากวัตถุดิบที่ปลอดภัยและ

มีคุณค่า 

 

มศว248 พลังงานทางเลือก                                                                                      2(2-0-4) 

SWU248 Alternative Energy  

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ กระบวนการ บทบาทและผลกระทบของการใช้พลังงานหลัก

และพลังงานทดแทน ปรากฏการณ์โลกร้อน การอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม การใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงานชุมชน ขยะชุมชน และวัสดุเหลือใช้         

ด้วยภมิูปัญญาและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 

มศว341 ธุรกจิในโลกดิจิทลั                                                                                     2(1-2-3) 

SWU341 Business in a Digital World  

ศึกษาแนวคิดและหลักการท าธุรกิจในโลกดิจิทัล แนวปฏิบัติ หลักจริยธรรมและกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 

 

1.4) กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์ 

มศว151 การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์ 3(2-2-5) 

SWU151 General Education for Human Development   

                ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทั่ วไป ประวัติและปรัชญาของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป้าหมายที่แท้จริงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ความส าคัญและแนว

ทางการพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์  

การสงัเคราะห์ และการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 
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มศว161 มนุษย์ในสงัคมแห่งการเรียนรู้                                                                        2(2-0-4) 

SWU161 Human in Learning Society  

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก ผลกระทบของการ

เปล่ียนแปลงทางสังคมต่อการด าเนินชีวิตและสิ่ งแวดล้อม ความส าคัญของการแสวงหาความรู้            

อย่างต่อเน่ือง และการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมในสงัคมแห่งการเรียนรู้  

    

มศว251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์                                                                         2(1-2-3) 

SWU251 Music and Human Spirit  

ศึกษาวิเคราะห์จิตวิญญาณ อารมณ์ และพฤติกรรมของมนุษย์ โดยใช้ดนตรีเป็นเคร่ืองมือใน

การเรียนรู้คุณค่าของตนเองและบริบทของสังคม รวมทั้งฝึกประยุกต์และถ่ายทอดศิลปกรรมแบบ      

บูรณาการสู่สาธารณชน 

 
มศว252 สนุทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต                                                                               3(3-0-6) 

SWU252 Aesthetics for Life  

ศึกษาแนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการทั้งที่ เกี่ยวข้องกับ

ธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะที่ผสานสัมพันธ์กับบริบทสังคม วัฒนธรรม      

และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

    

มศว253 สนุทรียสนทนา                                                                                         2(1-2-3) 

SWU253 Dialogue  

ศึกษาฐานคิด ทฤษฎี กลวิธี แนวทางปฏิบัติของสุนทรียสนทนา ระดับของการสื่อสาร การ

ประยุกต์ใช้สุนทรียสนทนาในการด าเนินชีวิต โดยการแลกเปล่ียนประสบการณ์ การถ่ายทอดความคิดและ

ความรู้สึกร่วมกันผ่านศิลปะการฟังอย่างลึกซ้ึง การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ และการฝึกปฏบัิติสุนทรีย

สนทนาในสถานการณ์ที่หลากหลาย 

 

มศว254 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์                                                                       2(1-2-3) 

SWU254 Art and Creativity  

ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่ก่อให้เกิดความงามและ

สนุทรียะในงานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

    

มศว255 ธรรมนูญชีวิต                                                                                           2(1-2-3) 

SWU255 Constitution For Living  

ศึกษาหลักธรรมนูญชีวิต วินัยชีวิต กฎการสร้างทุนชีวิต การน าชีวิตไปสู่เป้าหมายที่ดีงาม 

หลักการปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน และหลักการพัฒนาชีวิต โดยการวิเคราะห์และสร้าง    

แนวทางการพัฒนาตนเองพร้อมฝึกปฏบัิติ 

    

มศว256 การอ่านเพ่ือชีวิต                                                                                       2(2-0-4) 
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SWU256 Reading for Life  

ศึกษาหลักการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ ตีความ วิจารณ์และประเมินค่างานเขียน โดยการ

อ่านจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

    

มศว257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา                                                                     2(2-0-4) 

SWU257 Literature for Intellectual Powers  

ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมไทยหลากรูปแบบทั้งในอดีตและร่วมสมัย 

การวิเคราะห์วรรณกรรมที่ก่อให้เกดิพลังทางปัญญาและยกระดับจิตใจ 

    

มศว258 ศิลปะการพูดและการน าเสนอ                                                                       2(2-0-4) 

SWU258 Arts of Speaking and Presentation  

ศึกษาองค์ประกอบ ความหมาย ความส าคัญ ประเภทและกลวิธกีารพูด การเตรียมภาษาและ

เน้ือหา การเรียบเรียงความคิด การร่างบทพูด การพัฒนาวัจนภาษาและอวัจนภาษากับการพูดประเภท

ต่างๆ 
    

มศว261 พลเมืองวิวัฒน์                                                                                         3(3-0-6) 

SWU261 Active Citizens  

ศึกษาประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองของไทย กระบวนทัศน์

เกี่ยวกับพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย กฎหมาย ระบบภาษี หน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญ 

ความส าคัญของการยึดหลักสันติวิธีในการด าเนินชีวิต การมีจิตส านึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมลดความ

เหล่ือมล า้ในสงัคม รวมทั้งแนวทางการปรับตัวในฐานะพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก 
    

มศว262 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคล่ือนสงัคม                                                             2(2-0-4) 

SWU262 History and Effects on Society  

ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่เป็นพลังขับเคล่ือนสังคมจาก

อดีตสู่ปัจจุบัน วิเคราะห์กระบวนการเปล่ียนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และแนวโน้มการก่อรูป

ทางสงัคมในบริบทของโลกาภิวัตน์ 
    

มศว263 มนุษย์กบัสนัติภาพ                                                                                    2(2-0-4) 

SWU263 Human and Peace  

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสันติภาพ หลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเช่ือ 

วัฒนธรรม และการจัดการความขัดแย้งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม รวมทั้งแนวคิดและการปฏบัิติของ

ผู้ที่มีอุดมการณ์เกี่ยวกบัสนัติภาพและสนัติสขุของมนุษยชาติ 

    

มศว264 มนุษย์ในสงัคมพหุวัฒนธรรม                                                                         2(2-0-4) 

SWU264 Human in Multicultural Society  

ศึกษาความหมายและความส าคัญของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยการวิเคราะห์ปัจจัย          
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ด้านโครงสร้างทางสังคม เช้ือชาติ ศาสนา การศึกษา ที่มีผลต่อความเช่ือและวิถีชีวิตของกลุ่มคนในสังคม 

การเสริมสร้างกระบวนทศัน์ และการปรับตัวในสงัคมพหุวัฒนธรรม 
    

มศว265 เศรษฐกจิโลกาภิวัตน์                                                                                  3(3-0-6) 

SWU265 Economic Globalization  

ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศที่ มีอิทธิพลต่อ     

โลกาภิวัตน์ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจโลก แนวโน้มใน

อนาคตและผลกระทบต่อการด ารงชีวิต ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืนตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

มศว266 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง                                                                            2(2-0-4) 

SWU266 Sufficiency Economy  

ศึกษาภมูิหลังและสภาพทั่วไปของสังคมไทย แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเทยีบ

กับเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก โดยการเรียนรู้จากโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ การวิเคราะห์หา

แนวทางประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ อันจะน าไปสู่การพ่ึงตนเองบนความ

รับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 

    

มศว267 หลักการจัดการสมัยใหม่                                                                              2(2-0-4) 

SWU267 Principles of Modern Management  

ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ

องค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กร แนวโน้มการจัดการสมัยใหม่และการพัฒนาสังคม

อย่างย่ังยืน 

    

มศว268 การศึกษาทางสงัคมด้วยกระบวนการวิจัย                                                          2(1-2-3) 

SWU268 Social Study by Research  

ศึกษาข้อมูลและเหตุการณ์ที่มีผลกระทบส าคัญต่อการเปล่ียนแปลงทางสงัคมปัจจุบันโดยการ

เรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงและสามารถเช่ือมโยงข้อมูลจากการวิจัยไปสู่ 

การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง สงัคม และสิ่งแวดล้อม 

    

มศว351 การพัฒนาบุคลิกภาพ                                                                                 3(2-2-5) 

SWU351 Personality Development  

ศึกษาความหมายและความส าคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

การวิเคราะห์และประเมินบุคลิกภาพภายในและภายนอกของตนเอง การพัฒนาเจตคติที่ดีต่อตนเองและ

ผู้อื่น มารยาทพ้ืนฐานทางสงัคม ทกัษะสื่อสารและการสร้างสมัพันธภาพที่ดีงามกบัผู้อื่น 
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มศว352 ปรัชญาและกระบวนการคิด                                                                          3(3-0-6) 

SWU352 Philosophy and Thinking Process  

ศึกษาแนวคิดและปรัชญาทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตกในเชิงบูรณาการ พัฒนาทักษะ

การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรัชญาที่เป็นกระบวนการคิดที่สัมพันธ์กับชีวิต สังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม    

บนพ้ืนฐานความมีเหตุผล อุดมการณ์ และคุณธรรมจริยธรรม 

มศว353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม                                                                 3(3-0-6) 

SWU353 Logical Thinking and Ethics  

ศึกษากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลบนพ้ืนฐานความรู้ คุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้

ความส าคัญของวิธีคิดอย่างมีเหตุผลจากตัวแบบทางสังคม และฝึกพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ใฝ่รู้ความจริง  

คิดอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางพลวัตทางสังคมและ

สิ่งแวดล้อม 

 

มศว354 ความคิดสร้างสรรค์กบันวัตกรรม                                                                    3(2-2-5) 

SWU354 Creativity and Innovation  

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ วิธีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

กฎหมายลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมที่ส าคัญของโลก การฝึกปฏบัิติ

พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพ่ือชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งน าเสนอผลงานต่อ

สาธารณชน 

    

มศว355 พุทธธรรม                                                                                               3(3-0-6) 

SWU355 Buddhism  

ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต การพัฒนา

คุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา การวิเคราะห์และพัฒนาแนว

ทางการด าเนินชีวิตที่มีศีลธรรมและสนัติสขุ 

    

มศว356 จิตวิทยาสงัคมในการด าเนินชีวิต                                                                    2(2-0-4) 

SWU356 Social Psychology for Living  

ศึกษาโครงสร้างและพฤติกรรมทางสังคม พ้ืนฐานทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม

มนุษย์ ตัวแปรทางสังคมที่ท  าให้เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิต การวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลและ

กลุ่มจากปรากฏการณ์ทางสังคม การหาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การส่งเสริมพฤติกรรมเอื้อสังคม

และ  การด าเนินชีวิตอย่างมีความสขุ 

    

มศว357 สขุภาพจิตและการปรับตัวในสงัคม                                                                 2(2-0-4) 

SWU357 Mental Health and Social Adaptability  

ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างสุขภาพจิต การปรับตัวในสังคม การวิเคราะห์

สาเหตุและการป้องกนัสขุภาพจิตเสื่อมโทรม รวมทั้งการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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มศว358 กจิกรรมสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาชีวิตและสงัคม                                                      2(1-2-3) 

SWU358 Creative Activities for Life and Social Development  

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ทรัพยากร ประเภทและรูปแบบของกิจกรรมสร้างสรรค์                       

แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์จากกิจกรรมที่ตนเองสนใจ ค้นคว้าเพ่ิมเติม วิเคราะห์ สังเคราะห์         

และพัฒนากจิกรรมให้มีคุณค่าต่อการพัฒนาชีวิตและสงัคม 

 
มศว361 มศว เพ่ือชุมชน                                                                                        3(1-4-4) 

SWU361 SWU for Communities  

ศึกษาวิธกีารและเคร่ืองมือศึกษาชุมชน กระบวนการมีส่วนร่วม โดยการบูรณาการการเรียนรู้

ผ่านกิจกรรมนิสิต เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบริบทชุมชนด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้ง

เสริมสร้างสมัพันธภาพที่ดีและเช่ือมโยงไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 

    

มศว362 ภมูิปัญญาท้องถิ่น                                                                                      2(1-2-3) 

SWU362 Local Wisdom  

ศึกษาค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการด ารงชีวิตและ

พัฒนาการของชุมชน ตลอดจนผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์กับการพัฒนาภมูิปัญญาท้องถิ่น โดยการ

เรียนรู้ร่วมกับชุมชน เพ่ือหาแนวทางสืบสานและพัฒนาตามบริบทสังคม รวมทั้งประยุกต์ให้เป็นประโยชน์

ต่อการด ารงชีวิต การพัฒนาชุมชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

    

มศว363 สมัมาชีพชุมชน                                                                                        2(1-2-3) 

SWU363 Ethical Careers for Community  

ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่ ผูกพันและเคารพในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

คุณธรรม และวัฒนธรรมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ร่วมกับชุมชน เสริมสร้างจิตส านึก 

ความสามัคคี และความตระหนักในศักด์ิศรีของชุมชน อันจะท าให้เกิดแนวทางการพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่

เข้มแขง็และยั่งยืน 

 
มศว364 กจิการเพ่ือสงัคม                                                                                       2(1-2-3) 

SWU364 Social Enterprise  

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ หลักการเป็นผู้ประกอบการและกระบวนการบริหารจัดการ

กจิการเพ่ือสังคม เรียนรู้กิจการเพ่ือสงัคมในรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้จากกจิการเพ่ือ

สงัคมต้นแบบ และน าเสนอแนวทางสร้างสรรค์กจิการเพ่ือสงัคม พร้อมทั้งฝึกปฏบัิติร่วมกบัชุมชน 

 

มศว342 ธุรกจิพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์        3(2-2-5) 

SWU342 Electronic Commerce   

ศึกษาหลักการและองค์ประกอบของการพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ที่ครอบคลุม พ้ืนฐานการใช้

อินเทอร์เนต็เพ่ือสร้างรายได้ ระบบช าระเงินออนไลน์ การบรรจุภัณฑ์ การขนส่งสินค้า การถ่ายภาพสินค้า 

การสร้างเน้ือหาเพ่ือสื่อสารกบักลุ่มเป้าหมายการตลาดออนไลน์ ภัยคุกคามไซเบอร์ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับ
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การพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ ฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ผ่านการสร้างแผนและการท าวิจัย การตลาด

ส าหรับพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 

   

มศว343 ธุรกจิพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกสใ์นประเทศ    3(2-2-5) 

SWU343 Thailand Electronic Commerce   

ศึกษาหลักการเป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยตลอดจนการ

วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายตลาดออนไลน์ ความมั่นคงปลอดภัย การใช้งานแพลตฟอร์ม เคร่ืองมือนวัตกรรม 

การบริหารจัดการคลังสินค้า การเงินและก ารบัญชี และข้อกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับการพาณิชย์ 

อเิลก็ทรอนิกส ์เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกสใ์นประเทศ    

   

มศว344 ธุรกจิพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกสร์ะหว่างประเทศ    3(2-2-5) 

SWU344 International Electronic Commerce   

ศึกษาหลักการบริหารจัดการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศและการใช้

เคร่ืองมือนวัตกรรมในเชิงลึกเพ่ือการน าเข้าและส่งออกสินค้า/บริการไป ต่างประเทศ รวมทั้งเสริมสร้าง

ทกัษะที่ดีและเช่ือมโยงไปสู่กระบวนการพัฒนาพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสร์ะดับประเทศ 

 

                         2.1) กลุ่มเอกบงัคบั 

                                2.1.1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรพ์ื้ นฐานเฉพาะสาขา 

ทนก100 ชีววิทยาพ้ืนฐานส าหรับนวัตกรรมผลิตภัณฑก์ารเกษตร 3(3-0-6) 

AIT100 Fundamental Biology for Agricultural Product Innovation  

                ศึกษาหลักการทางชีววิทยา โครงสร้างและหน้าที่ ของเซลล์ การหายใจระดับเซลล์              

การสังเคราะห์ด้วยแสง การสืบพันธุ์ระดับเซลล์และพันธุศาสตร์โครงสร้าง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 

ไวรัส แบคทเีรีย อาเคียร์ และยูคาริโอต เน้ือเย่ือและสรีรวิทยาของพืชและสตัว์ นิเวศวิทยาและวิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม 

   

ทนก103 จุลชีววิทยา                                                                      2(2-0-4) 

AIT103 Microbiology  

ศึกษาการจัดจ าแนกกลุ่ม ประเภท โครงสร้าง ภาวะและปัจจัยที่ควบคุมการเจริญของ

จุลินทรีย์ บทบาทของจุลินทรีย์กับการใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม 

สิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ทรัพยากรจุลินทรีย์ที่เปล่ียนแปลงในปัจจุบัน 

 

ทนก104 ปฏบัิติการจุลชีววิทยา 1(0-2-1) 

AIT104 Microbiology Laboratory  

ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการจัดกลุ่มจุลินทรีย์ ภาวะและปัจจัยที่ควบคุมการเจริญ และ     

การผลิตสารจากจุลินทรีย์ 
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ทนก105 เคมีพ้ืนฐานส าหรับนวัตกรรมผลิตภัณฑก์ารเกษตร 2(2-0-4) 

AIT105 Fundamental Chemistry for Agricultural Product Innovation  

ศึกษาสารประกอบ การจ าแนกประเภทของสารอินทรีย์ พันธะเคมี ของแขง็ ของเหลว แกส๊ 

อุณหพลศาสตร์เชิงเคมี จลนพลศาสตร์เชิงเคมี ปริมาณสารสัมพันธ ์ความเข้มข้นของสารละลาย สมดุลเคมี 

การประยุกต์ใช้ในนวัตกรรมผลิตภัณฑก์ารเกษตร 

   

ทนก106 ปฏบัิติการเคมีพ้ืนฐานส าหรับนวัตกรรมผลิตภัณฑก์ารเกษตร 1(0-2-1) 

AIT106 Fundamental Chemistry Laboratory for Agricultural Product 

Innovation 

 

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการเคมี การเลือกใช้เคร่ืองแก้ว

อุปกรณ์ และเค ร่ืองมือ พ้ืนฐานทางเคมี  การเตรียมสารละลาย การเตรียมสารละลายบัฟเฟอร์                

และการไทเทรต 

   
ทนก107 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานและการค านวณ    2(1-2-3) 

AIT107 Fundamental Mathematics and Calculations  

ศึกษาเมตริกซ์ การหาอนุพันธ์ ปริพันธ์ของฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังก์ชัน 

สมการเชิงอนุพันธ ์เวกเตอร์ ปฏบัิติการและการประยุกต์ใช้งานโปรแกรมส าเรจ็รูปช่วยค านวณ 

   
ทนก108 ฟิสกิส์ส าหรับนวัตกรรมผลิตภัณฑก์ารเกษตร 2(2-0-4) 

AIT108 Physics for Agricultural Product Innovation  

ศึกษาทฤษฎีพ้ืนฐานทางฟิสิกส์ ระบบของมิติและหน่วย สมบัติพ้ืนฐานของของสสาร คล่ืน 

เสียง แสง แรงและกฎการเคล่ือนที่ หลักการของกลศาสตร์ของไหล กลศาสตร์ของแขง็ และการทดสอบ

สมบัติทางกายภาพและทางกลของสสารเบ้ืองต้น การประยุกต์ใช้ในนวัตกรรมผลิตภัณฑก์ารเกษตร 

   

ทนก109 เคมีอนิทรีย์ 2(2-0-4) 

AIT109 Organic Chemistry  

ศึกษาโครงสร้างและสมบัติทั่วไปของสารอนิทรีย์ การจ าแนกประเภทสารอนิทรีย์ การเรียกช่ือ 

การเตรียมและปฏกิิริยาที่ส าคัญของสารอินทรีย์และอนุพันธ์ รวมทั้งพอลิเมอร์ ไขมัน คาร์โบไฮเดรต และ

โปรตีน 

 

ทนก200 ปฏบัิติการเคมีอนิทรีย์  1(0-2-1) 

AIT200 Organic Chemistry Laboratory  

ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการหาจุดหลอมเหลวและจุดเดือด การตกผลึก การแยกสารด้วย

เทคนิคโครมาโตกราฟี การสกัด การกล่ัน สารประกอบไฮโดรคาร์บอน แอลกอฮอล์ เอมีน เอไมด์ อัลดี

ไฮด์ คีโตน การวิเคราะห์หมู่ฟังกชั์น 
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ทนก203 ชีวเคมี  3(3-0-6) 

AIT203 Biochemistry  

ศึกษาสารชีวโมเลกุล การเปล่ียนแปลงทางชีวเคมี การสังเคราะห์สารชีวโมเลกุลและสมดุล

ของเซลล์มีชีวิต พลังงานระดับเซลล์ กระบวนการควบคุมเมตาบอลิซึมและการเคล่ือนย้ายสารชีวโมเลกุล 

 

ทนก204 ปฏบัิติการชีวเคมี 1(0-3-0) 

AIT204 Biochemistry Laboratory   

ปฏิ บั ติ การที่ เกี่ ย ว ข้องกับ ก ารสั งเค ราะห์  การสกัด  ก ารแยก  ก ารท าให้บ ริสุท ธิ์  

และการวิเคราะห์สารชีวโมเลกุล 

    

ทนก205 เคมีวิเคราะห์ 3(3-0-6) 

AIT205 Analytical Chemistry  

ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับเคมีวิเคราะห์ การวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยการช่ังน า้หนักและ

การวัดปริมาตร สมดุลเคมีของปฏกิิริยากรด-เบส การตกตะกอน การเกดิสารเชิงซ้อนและปฏกิิริยารีดอกซ์

ในสารละลาย การไทเทรตและการน าไปประยุกต์ใช้ การแยกสาร การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณโดย

ใช้เคร่ืองมือทางสเปกโทรสโกปีและโครมาโทกราฟี 

 

ทนก206 ปฏบัิติการเคมีวิเคราะห์ 1(0-3-0) 

AIT206 Analytical Chemistry Laboratory  

ปฏบัิติการที่เกี่ยวข้องกบัการวิเคราะห์สารประกอบเชิงคุณภาพและปริมาณโดยใช้เทคนิคทาง

เคมีวิเคราะห์ 

   

2.1.2) กลุ่มวิชาพฒันาทกัษะการเรียนรู ้

ทนก126 การคิดและสร้างนวัตกรรม 2(0-4-2) 

AIT126 Innovation Thinking and Creation   

ศึกษาความส าคัญและกลยุทธ์การสร้างนวัตกรรม ฝึกการใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์และ

ความคิดเชิงออกแบบต่อการสร้างนวัตกรรม และน าเสนอความคิดที่สอดคล้องกบัสถานการณ์ 

 

ทนก127 การพัฒนาผลิตภัณฑต้์นแบบและการทวนสอบ 1(0-2-1) 

AIT127 Development of Product Prototype and Validation  

ศึกษาการบูรณาการความคิดสู่การออกแบบไปสู่การสร้างผลิตภัณฑต้์นแบบ การทวนสอบกับ

ผู้บริโภคเป้าหมาย การปรับปรุง และการน าเสนอผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีที่สอดคล้องกบับริบททางสังคม 
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ทนก211 ภาษาองักฤษเฉพาะทาง 1  3(2-2-5) 

AIT211 English for Specific Purpose I  

                ศึกษาและฝึกทกัษะการใช้ภาษาองักฤษด้านการฟังและการพูด ในเน้ือหาเกี่ยวกบัวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

   

ทนก313 วิธกีารทางสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(2-2-5)  

AIT313 Statistical Methods for Science and Technology  

ศึกษาการรวบรวมและน าเสนอข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน 

การวางแผนการทดลองแบบตัวแปรเด่ียว การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและ

สหสัมพันธ์เชิงเด่ียว การประยุกต์วิธีการทางสถิติกับปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ การรายงานข้อมูล และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเน้ือหา      

ภาคบรรยาย 

   

ทนก315 สมัมนา 1(0-2-1) 

AIT315 Seminar   

                สมัมนาในประเดน็ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี วิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานวิจัย และเรียบ

เรียงเป็นเอกสารรายงาน และน าเสนอในที่ประชุม การปฏบัิติตามจรรยาบรรณนักวิจัยและ/หรือนักวิชาการ 

 

ทนก316 โครงการวิจัยเบ้ืองต้น 1(0-2-1) 

AIT316 Introduction to Project Research   

ค้นคว้างานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักการและวิธีการเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัย หลักการท าวิจัย การวางแผนการท างานวิจัย การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือประเมินข้อมูล

เชิงสถิติและการสร้างกราฟ การเข้าถึงสารสนเทศ การปฏบัิติตามจรรยาบรรณนักวิจัย 

   

ทนก317  เตรียมสหกจิศึกษา    1(0-2-1) 

AIT317 Pre Cooperative Education  

ศึกษาหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการ ข้ันตอน และระเบียบข้อบังคับ

ที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ความรู้พ้ืนฐานใน

การสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ การสมัภาษณ์งาน ความรู้พ้ืนฐานระบบบริหารงานคุณภาพและ

ความปลอดภัยในสถานประกอบการ การน าเสนอ การเขียนรายงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ 

   

ทนก411 ภาษาองักฤษเฉพาะทาง 2 3(2-2-5) 

AIT411 English for Specific Purpose II  

ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการอ่านและการเขียนในเน้ือหาเกี่ยวกับ

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
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ทนก413 โครงงาน 3(0-6-3) 

AIT413 Project    

ศึกษาค้นคว้าก าหนดปัญหาวิจัยและออกแบบการทดลอง ด าเนินการวิจัย และการวิเคราะห์

ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ แล้วน ามาเรียบเรียงเป็นเอกสารรายงานตลอดจนการ

เผยแพร่ในที่สาธารณะ อันเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ และการพัฒนาประเทศ การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

นักวิจัย 

 

ทนก418 ฝึกงาน  2(0-17-0) 

AIT418 Practicum  

ศึกษาระบบการท างานและฝึกปฏบัิติงานในสถานที่ฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพอุตสาหกรรม

เกษตร ในระดับชุมชน วิสาหกจิชุมชน หรืออุตสาหกรรม  

   

ทนก419 สหกจิศึกษา  6(0-36-0) 

AIT419 Cooperative Education  

ศึกษาระบบการท างานและฝึกปฏบัิติงานในสถานที่ฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพอุตสาหกรรม

เกษตรในระดับชุมชน วิสาหกิจชุมชน หรืออุตสาหกรรม โดยปฏิบัติงานในหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับ

มอบหมายจากสถานที่ฝึกงาน และท าโครงงานวิจัยในส่วนผลิต ควบคุมคุณภาพ วิจัย พัฒนาระบบ 

วิเคราะห์และทดสอบ ออกมาตรฐานและกฎหมาย หรือส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง   
    

ทชว451 โครงงานสู่พาณิชย์        1(0-2-1) 

BOT451 Project to Commerce  

                ศึกษาการพัฒนาและต่อยอดโครงงานทางเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร      

การขยายขนาดของกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ การน ากระบวนการผลิตทางชีวภาพไปพัฒนา

และประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ การพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ การท าแบบจ าลองทางธุรกิจ 

(Business Model Canvas)  

 

2.1.3) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภณัฑก์ารเกษตร 

ทชว101 เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑก์ารเกษตรเบ้ืองต้น  2(2-0-4) 

BOT101  Introduction to Biotechnology and Agricultural Products  

ศึกษาพ้ืนฐานความรู้เทคโนโลยีชีวภาพ ค านิยามและค าศัพทท์ี่เกี่ยวข้องกบัเทคโนโลยีชีวภาพ

จุลินทรีย์ พืช สัตว์ พันธุศาสตร์ การหมักและกระบวนการทางชีวภาพทั้งจากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่

และภูมิ ปัญญาไทย ความปลอดภัยในเทคโนโลยีชีวภาพ จรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องกับงานด้าน

เทคโนโลยีชีวภาพ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตร สิ่งแวดล้อม พลังงาน อาหาร   

และยา 
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ทชว102 โครงสร้างและการท างานของเซลล์ 2(2-0-4) 

BOT102 Cell Structure and Function  

                ศึกษาทฤษฎีเซลล์ การเกิดของเซลล์ การเจริญเติบโตของเซลล์ การเสื่อมสลายของเซลล์ 

โครงสร้างและองค์ประกอบของเซลล์สัตว์ พืช สาหร่าย เหด็รา และจุลินทรีย์ การท างานของออร์แกนเนล

ในสิ่งมีชีวิตจากโพรแคริโอตและยูแคริโอต กระบวนการขนส่งโปรตีนภายในเซลล์ สารปฐมภมูิและทุติยภมูิ

ที่ผลิตจากเซลล์ การควบคุมเมตาบอลิซึม พลังงานระดับเซลล์ การล าเลียงสารเข้าออกเซลล์ สมดุลของ

เซลล์ กลไกการชักน าและยับย้ังการท างานของเซลล์ การเปล่ียนโครงสร้างของเซลล์และออร์แกเนล ความ

ผิดปกติของเซลล์ ความสัมพันธ์ระหว่างเซลล์ การประยุกต์ใช้หลักการโครงสร้างและการท างานของเซลล์

ในงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

 

ทชว111 เศรษฐกจิชีวภาพส าหรับผลิตภัณฑก์ารเกษตร 2(2-0-4) 

BOT111 Bioeconomy for Agricultural Products  

                ศึกษาหลักการเศรษฐกิจชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ พ้ืนฐาน

และกระบวนการผลิตและเปล่ียนผลิตภัณฑ์การเกษตรในประเทศไทยไปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นที่มีมูลค่า     

โดยการใช้เทคโนโลยีสีเขียวเป็นกระบวนการหลักในการผลิต และการน าผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ใน

อุตสาหกรรมอาหาร พลังงานชีวภาพ พลาสติกชีวภาพ เคร่ืองส าอาง และยา แนวทางและวิธีการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กบัการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 

 
ทชว201 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช 3(2-3-4) 

BOT201 Plant Biotechnology  

                ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของชีวมวลพืชและการหาปริมาณองค์ประกอบทางเคมี การใช้

ประโยชน์จากองค์ประกอบทางเคมีของชีวมวลพืชด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ การเพาะเล้ียง

เน้ือเย่ือพืช เทคนิคการถ่ายสารพันธุกรรมพืช การปรับปรุงพันธุ์ พื ช พืชดัดแปลงพันธุกรรม     

เทคโนโลยีไบโอพลาสติกจากพืช สารประกอบทุติยภูมิพืชและการใช้ประโยชน์ พืชพลังงาน การต้านทาน

และการควบคุมโรคพืช  

   

ทชว202 เทคโนโลยีชีวภาพทางเอนไซม์ 2(1-3-2) 

BOT202 Enzyme Biotechnology  

                ศึกษาการสกัดและการท าเอนไซม์ให้บริสุทธิ์ การหาและเปรียบเทียบล าดับกรดอะมิโนของ

เอนไซม์ โครงสร้างและการท างานของเอนไซม์ในระดับโมเลกุล การตรึงเอนไซม์ วิศวกรรมเอนไซม์ 

เทคโนโลยีการเพ่ิมศักยภาพการผลิตเอนไซม์ของจุลินทรีย์ การประยุกต์ใช้เอนไซม์จากจุลินทรีย์เพ่ือพัฒนา

นวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหาร ยา เคร่ืองหนัง พอลิเมอร์ และการแพทย์ 

 

ทชว204 เทคโนโลยีชีวภาพทางจุลินทรีย์และนวัตกรรม 3(2-3-4) 

BOT204 Microbial Biotechnology and Innovation  

                ศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์ จ านวน ชนิด ความหลากหลายทางพันธุกรรม สภาวะ

แวดล้อมและถิ่นอาศัย การจัดกลุ่มแบคทีเรียตามจีนัสและสปีชีส์ วิธีคัดแยกและจ าแนกชนิดจุลินทรีย์ 
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สรีรวิทยาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ สารอาหารและกระบวนการเมตาบอลิซึม 

การสังเคราะห์สารเมตาบอไลท์ เอนไซม์และจลนพลศาตร์ของเอนไซม์ การปรับปรุงสายพันธุ์จุลินทรีย์ 

เทคนิคการคัดแยกสายพันธุ์ปรับปรุง หลักการและการฝึกทักษะทางเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ การเกบ็

เกี่ยวผลผลิตและการวิเคราะห์คุณภาพในระดับห้องปฏิบัติการ แนวคิดทางนวัตกรรมและการน า

เช้ือจุลินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ 

 

ทชว205  พันธุศาสตร์โมเลกุล 3(2-3-4) 

BOT205  Molecular Genetics  

                ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของสารพันธุกรรม พันธุศาสตร์ของเซลล์โปรคาริโอตและยูคาริโอต 

พันธุศาสตร์ของไวรัส การกลายพันธุ์ การสกัดแยกดีเอน็เอและอาร์เอน็เอ การวิเคราะห์ปริมาณดีเอน็เอ

และโปรตีน การเพ่ิมจ านวนดีเอน็เอ เทคนิคอิเลค็โตรโฟรีซีส หลักการและการใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์ทาง

พันธุศาสตร์ การเปรียบเทียบล าดับดีเอน็เอและกรดอะมิโน การประยุกต์พันธุศาสตร์โมเลกุลในงานทาง

เทคโนโลยีชีวภาพ 

 

ทชว234  กฎหมายและจริยธรรมในเทคโนโลยีชีวภาพ 1(1-0-2) 

BOT234  Laws and Ethics in Biotechnology  

                ศึกษาความเป็นมาและความหมายของกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพและ     

ความปลอดภัยทางชีวภาพ ชีวจริยธรรม ความส าคัญของเทคโนโลยีชีวภาพเชิงจริยธรรม ความรับผิดชอบ

ต่องานนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ จรรยาบรรณวิชาชีพ จริยธรรมในการวิจัยมนุษย์และสัตว์ทดลอง 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการน าไปใช้ประโยชน์ 

 

ทชว241  นวัตกรรมผลิตภัณฑชี์วภาพ 1 1(1-0-2) 

BOT241  Innovation of Bio-based Products I  

                ศึกษาหลักการในการสร้างผลิตภัณฑจ์ากผลผลิตทางการเกษตร และการใช้ประโยชน์จากวัสดุ

เหลือทิ้ งทางการเกษตร ชีวมวล และวัชพืช ชนิดของผลิตภัณฑ์ชีวภาพ กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก

วัสดุฐานชีวภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้ความรู้ทางนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ 

   

ทชว242  นวัตกรรมผลิตภัณฑชี์วภาพ 2 2(1-3-2) 

BOT242  Innovation of Bio-based Products II  

                บูรพวิชา:  ทชว241                 

                ศึกษาการพัฒนาและการสร้างผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์อาหาร       

การทดสอบประสาทสัมผัส การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้ งทางการเกษตร วัชพืช ชีวมวลพืช รวมถึง

สารส าคัญจากพืชและจุลินทรีย์ กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑจ์ากวัสดุฐานชีวภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

การสมัมนาและประชุมเชิงปฏบัิติการเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตและความเป็นไปได้ในเชิงธุรกจิ 
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ทชว261  ความปลอดภัยทางชีวภาพ 2(2-0-4) 

BOT261  Biosafety  

                ศึกษาข้อบังคับ กฎเกณฑ ์พ้ืนฐานความปลอดภัยทั่วไป และแนวทางปฏบัิติความปลอดภัยใน

ห้องปฏิบัติการทางเคมีและห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ ระดับความปลอดภัยชีวภาพในอุตสาหกรรมที่

เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มจุลินทรีย์ที่ปลอดภัยและจุลินทรีย์ก่อโรค การป้องกันการติดเช้ือในการ

ปฏบัิติงาน การท าให้ปลอดเช้ือ การจัดการและการก าจัดสารเคมี สารปนเป้ือน และขยะติดเช้ืออย่างถูกวิธี 

 

ทชว311 เทคโนโลยีชีวภาพหลังการเกบ็เกี่ยว 3(3-0-6) 

BOT311 Postharvest Biotechnology  

                ศึกษาส่วนประกอบของผัก ผลไม้ และธัญพืช กระบวนการเปล่ียนแปลงและวิธีการติดตาม

ทางชีวเคมีและจุลินทรีย์ การใช้สารชีวภาพในการก าจัดศัตรูพืชและโรคพืชหลังการเกบ็เกี่ยวเพ่ือลดมลพิษ

ในสิ่งแวดล้อม การลดอุณหภมิู การควบคุมความช้ืน การควบคุมบรรยากาศหลังการเกบ็เกี่ยว บรรจุภัณฑ ์

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพด้านอณูชีววิทยาและนวัตกรรมเพ่ือยืดอายุการเกบ็รักษาผลผลิตหลัง  

การเกบ็เกี่ยว 

   
ทชว312  เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร 3(2-3-4) 

BOT312  Food Biotechnology  

                ศึกษาสมบัติและการเปล่ียนแปลงของอาหารทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ การผลิตอาหาร 

และการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพในกระบวนการผลิตอาหาร เช้ือจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งที่ให้ประโยชน์และให้โทษ การตรวจสอบคุณภาพอาหารทั้งด้านจุลินทรีย์ เคมี กายภาพ ประสาทสัมผัส 

อาหารตัดต่อพันธุกรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ หลักการและการใช้เคร่ืองมือที่

เกี่ยวข้องกบัการวิเคราะห์อาหาร การพัฒนานวัตกรรมทางผลิตภัณฑอ์าหารด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ 

   
ทชว313 เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ 3(2-3-4) 

BOT313 Bioenergy Technology  

ศึกษาการผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลพืช และวัสดุเหลือทิ้ งการเกษตร การแปรสภาพ

วัตถุดิบให้เหมาะสมกับการผลิตพลังงาน การเลือกใช้เทคโนโลยีการหมักจากจุลินทรีย์ที่มีความส าคัญต่อ

การผลิตเอทานอล ก๊าซชีวภาพ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตพลังงาน 

   

ทชว314  เทคโนโลยีการหมัก 3(2-3-4) 

BOT314  Fermentation Technology  

                ศึกษาบทบาทของจุลินทรีย์ที่มีความส าคัญในอุตสาหกรรมการหมัก หลักการเบ้ืองต้นของการ

หมัก จลนพลศาสตร์ของกระบวนการหมัก กระบวนการหมักผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ปัจจัยที่

เกี่ยวข้องในกระบวนการหมักของจุลินทรีย์ อุปกรณ์การหมักในระดับห้องปฏิบัติการและถังหมัก          

การควบคุมสภาวะการหมัก การขยายขนาดการผลิต กระบวนการแยกและท าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมัก

ให้บริสทุธิ์ 
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ทชว321 เทคโนโลยีผู้ประกอบการและการจัดการนวัตกรรม 2(1-3-2) 

BOT321 Entrepreneur Technology and Innovation Management  

                ศึกษาความส าคัญของธุรกิจเทคโนโลยี การเปล่ียนแปลงเชิงเทคโนโลยี ความเป็นไปได้เชิง

พาณิชย์ของเทคโนโลยี สัญญาที่เกี่ยวข้องในการถ่ายทอดเทคโนโลยี การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

วิธีการวิจัยทางธุรกิจเทคโนโลยี พาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์และกิจการดิจิทัล การเป็นผู้ประกอบการ วางแผน

การตลาดและสร้างธุรกจิ 

 

ทชว324  เทคโนโลยีกระบวนการชีวภาพ 2(2-0-4) 

BOT324  Bioprocess Technology  

ศึกษาระบบหน่วยทางวิทยาศาสตร์ หลักการและการค านวณพ้ืนฐานเกี่ยวกับสมดุลมวล 

พลังงาน อุณหพลศาสตร์ และการถ่ายเทความร้อนในกระบวนการทางชีวภาพ กระบวนการพ้ืนฐานที่

เกี่ยวข้องกบักระบวนการปลายน า้ส าหรับผลิตภัณฑชี์วภาพโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
    

ทชว325 ปฏบัิติการเฉพาะหน่วยทางเทคโนโลยีกระบวนการชีวภาพ 1(0-3-0) 

BOT325 Unit Operation in Bioprocess Technology Laboratory  

ปฏบัิติการที่เกี่ยวกบัสมดุลและการถ่ายเทมวลและพลังงาน การตกตะกอน การกรอง การป่ัน

เหว่ียง การสกดั การกล่ัน การตกผลึก การระเหย การแยกสารชีวภาพด้วยวิธกีารทางโครมาโตกราฟี  

 

ทชว326 การใช้ประโยชน์จากของเสียและการจัดการสเีขียว  3(3-0-6) 

BOT326 Waste Utilization and Green Management  

                ศึกษาประเภทของของเสียจากการเกษตรและกระบวนการผลิตอาหาร การใช้ประโยชน์จาก

ของเสียโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ เพ่ือให้เกิดการแปรรูปของเสียให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า การสร้าง

ผลิตภัณฑจ์ากวัตถุดิบทางชีวภาพโดยระบบการจัดการที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 

    

ทชว333  การควบคุมคุณภาพและการประกนัคุณภาพ 2(1-3-2) 

BOT333  Quality Control and Quality Assurance  

ศึกษาคุณภาพ การตรวจวัดคุณภาพ กระบวนการผลิตทางเทคโนโลยีชีวภาพ ผังงานและการ

วิเคราะห์กระบวนการผลิต ข้อมูล ความแปรปรวน เคร่ืองมือคุณภาพ สถิติในการควบคุมคุณภาพ        

การจัดการกระบวนการที่อยู่นอกค่าควบคุม หลักการปรับปรุงกระบวนการผลิต หลักการประกันคุณภาพ  

5ส GMP GAP HACCP มาตรฐานระดับสากลที่ ว่าด้วยระบบบริหารคุณภาพที่ทันสมัย สัมมนาเชิง

ปฏบัิติการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกบัการประกนัคุณภาพ 

 

2.2) กลุ่มวิชาเอกเลือก 

ทชว260 ผลิตภัณฑ์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 3(2-3-4) 

BOT260 Biodegradable Products  

                ศึกษาชนิด ประเภท โครงสร้างและองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ ย่อยสลายได้ 

ปัจจัยในการย่อยสลายผลิตภัณฑ์ การใช้จุลินทรีย์ในการผลิตสารตั้ งต้นของพลาสติกย่อยสลายได้ 
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นวัตกรรมและอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ฝึกปฏิบัติการและทดสอบการ

ย่อยสลาย   บรรจุภัณฑใ์นสภาวะฝังกลบ 

   

ทชว302 ปุ๋ยชีวภาพ 2(1-3-2) 

BOT302 Biofertilizer  

                ศึกษาองค์ประกอบของปุ๋ยชีวภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างปุ๋ยชีวภาพและผลผลิตทางการ

เกษตร การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตปุ๋ย จุลินทรีย์ในปุ๋ยชีวภาพ ฝึกปฏิบัติการผลิตและการใช้ปุ๋ย

ชีวภาพในแปลงทดลอง 

 

ทชว303 การควบคุมแมลงและศัตรูพืชด้วยชีววิธ ี 2(2-0-4) 

BOT303 Biological Pest Control  

                ศึกษาหลักการการควบคุมแมลงและศัตรูพืชด้วยชีววิธีและเทคโนโลยีชีวภาพ การลดการใช้

สารเคมีที่มีผลกระทบต่อสขุภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยสาธารณะ บทบาทของสารชีวภาพจากพืช

ในการควบคุมแมลงและศัตรูพืชที่พบในพืชเศรษฐกิจ วิธีการจัดการแมลงและศัตรูพืชที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

 

ทชว304 เทคโนโลยีการฟ้ืนฟูทางชีวภาพ 2(2-0-4) 

BOT304 Bioremediation Technology  

                ศึกษาวิธีการฟ้ืนฟู การบ าบัด การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการจัดการมลพิษในดิน น า้ อากาศ 

การตรวจสอบสารปนเป้ือนและวิเคราะห์สารตกค้าง ได้แก่ ยาฆ่าแมลงศัตรูพืช ปริมาณโลหะหนักและ

อโลหะที่มีผลกระทบต่อการเกษตร ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

 

ทชว351 การตลาดโซเซียลมีเดียส าหรับผลิตภัณฑเ์ทคโนโลยีชีวภาพ 2(1-2-3) 

BOT351 Social Media Marketing for Biotechnology Products  

                ศึกษาหลักการของการตลาดโซเซียลมีเดีย รูปแบบสื่อ การสร้างโมเดลธุรกิจ การโฆษณา   

การประเมินความเสี่ยงในการลงทุน กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ฝึกปฏบัิติการทดลองการท า

ตลาดโซเซียลมีเดีย และการเป็นผู้ประกอบการส าหรับการตลาดของผลิตภัณฑเ์ทคโนโลยีชีวภาพ 

 

ทชว361 ชีวสารสนเทศ 1(1-0-2) 

BOT361 Bioinformatics  

                ศึกษาขอบเขตของชีวสารสนเทศ เวบ็ไซต์ที่เกี่ยวข้องกบัชีวสารสนเทศ การวิเคราะห์ล าดับเบส

บนสายดีเอน็เอ การสบืค้นและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมส าเรจ็รูปบนเครือข่ายอนิเตอร์เนต็ 

การเปรียบเทียบและการแปรผลข้อมูลของโครงสร้างโปรตีน ล าดับสารพันธุกรรมเพ่ือตรวจสอบสปีชีส์  

และการประยุกต์ใช้ชีวสารสนเทศในงานเทคโนโลยีชีวภาพ 

 

ทชว362 นวัตกรรมผลิตภัณฑเ์พ่ือสขุภาพ 2(1-3-2) 

BOT362 Innovation of Health Products  
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                ศึกษาองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพในประเดน็ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีชีวภาพที่มีความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมและ

สขุภาพ ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในแต่ละช่วงวัย การเลือกใช้วัสดุทางชีวภาพ ศาสตร์การชะลอวัยและฟ้ืนฟู

สขุภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพ่ือสขุภาพในแต่ละช่วงวัย ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางจากสมุนไพร ยา

และผลิตภัณฑเ์สริมอาหาร 

   
ทชว401 เทคโนโลยีชีวภาพการแพทย์เบ้ืองต้น 3(3-0-6) 

BOT401 Basic Medical Biotechnology  

                ศึกษาประวัติและความรู้พ้ืนฐานระดับโมเลกุลของการเกิดโรคและการตรวจสอบ โรคทาง

พันธุกรรมและมะเร็งบางชนิด การพัฒนาการตรวจสอบโรคด้วยวิธีการใหม่ๆ รวมถึงการค้นพบสาร

ปฏิชีวนะ การผลิตสารปฏิชีวนะ การจ าแนกชนิด กลไกการออกฤทธิ์ การทดสอบประสิทธิภาพของสาร

ปฏชีิวนะ การดื้อยา การประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ อุตสาหกรรมเกษตรทั้งในปศุสตัว์และพืช ผลกระทบ

ของสารปฏชีิวนะต่อสขุภาพและสิ่งแวดล้อม ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการใช้สารปฏชีิวนะ 

 

ทชว402 เทคโนโลยีชีวภาพยีสต์และรา 2(2-0-4) 

BOT402 Fungi Biotechnology  

ศึกษาพ้ืนฐานของพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพของยีสต์และรา การเลือกใช้สายพันธุ์

ยีสต์และสายพันธุ์ราเพ่ือใช้ผลิตสารส าคัญในอุตสาหกรรมอาหารและยา เทคโนโลยีการหมักให้เกิด

ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าจากการใช้ยีสต์และรา การศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เมตาบอลิซึม ปัจจัยและ

สิ่งแวดล้อมที่ควบคุมการเจริญ การปรับปรุงสายพันธุยี์สต์และรา 

 

ทชว403 

 

เทคโนโลยีเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

 

3(2-3-4) 

BOT403 Alcohol Beverage Technology  

               ศึกษาวัฒนธรรมของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ประเภทของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ กระบวนการ

ผลิตเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการพัฒนากระบวนการผลิตเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ การเสื่อมเสียและการย่อยสลายของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ แนวโน้มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ใน

ปัจจุบัน กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ปฏิบัติการวิเคราะห์หาปริมาณแอลกอฮอล์        

การวิเคราะห์หาปริมาณสารละลายได้ทั้งหมดและสารสกัด การวิเคราะห์หาปริมาณกรด ปริมาณฟีนอลิก

ทั้งหมด และปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ การทดลองกระบวนการหมักเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ การทดสอบด้านกล่ินรสของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ การกล่ันและการวิเคราะห์องค์ประกอบ

แอลกอฮอล์และเอสเทอร์ของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ที่กล่ันได้ 

   
ทชว404 ภมูิปัญญาไทยและเทคโนโลยีชีวภาพ 1(1-0-2) 

BOT404 Thai Wisdom and Biotechnology  

ศึกษาความรู้และภูมิปัญญาไทย ทางด้านอาหาร การเกษตร สิ่งแวดล้อม และใช้ความรู้ด้าน

เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการอนุรักษ์ และพัฒนาภมูิปัญญาไทยให้ย่ังยืน 
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ทชว405  เทคนิคทางอณชีูววิทยา 3(2-3-4) 

BOT405  Molecular Biology Techniques   

ศึกษาการสกัดดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอ การเพ่ิมจ านวนดีเอ็นเอโดยวิธีพี ซีอาร์ เทคนิค      

อเิลค็โตรโฟรีซีส การวิเคราะห์ปริมาณดีเอน็เอและโปรตีน เทคโนโลยีรีคอมบิแนนทด์ีเอน็เอ การพัฒนายา

และวัคซีน การศึกษายีนบ าบัด การสร้างสิ่งมี ชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม โมโนโคลนอลแอนติบอดี 

ไบโอเซนเซอร์ อมิมูโนเอสเสย์ นวัตกรรมและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม 

    

ทชว406 ไวรัสวิทยา 2(2-0-4) 

BOT406 Virology  

ศึกษาสมบัติ โครงสร้าง การจัดจ าแนก การเพ่ิมจ านวน การก่อให้เกิดโรคตลอดจน          

การเพาะเล้ียง และการตรวจหาไวรัสในคน สัตว์ พืช และแบคทีเรีย การใช้ประโยชน์และนวัตกรรมของ

ไวรัสที่เกี่ยวข้องกบัเทคโนโลยีชีวภาพ  

 

ทชว461 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6) 

BOT461 Selected Topics in Biotechnology  

ศึกษาเร่ืองเฉพาะด้านทางเทคโนโลยีชีวภาพทางด้าน การเกษตร อาหาร สิ่งแวดล้อม       

และพลังงาน โดยเป็นหัวข้อเร่ืองที่ทนัสมัยและก าลังได้รับความสนใจในขณะน้ัน 

 

ทนก124     พลาสติกและสิ่งแวดล้อม                                                                   3(3-0-6)                                                    

AIT124      Plastic and Environment                                                                    

ศึกษาสถานการณ์ปัจจุบัน บทบาทและความส าคัญของพลาสติกต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์

พลาสติกในชีวิตประจ าวัน บรรจุภัณฑ์พลาสติกเพ่ือการอุปโภคและบริโภค พลาสติกย่อยสลายได้และ

พลาสติกรีไซเคิล นวัตกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ การรีไซเคิล 

คาร์บอนฟุตพร้ินต์ 

 

ทนก125 เทคโนโลยีชีวภาพกบัคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 

AIT125 Biotechnology and Quality of Life  

                ศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพที่ เกี่ ยวข้องกับ คุณภาพชีวิต การก้าวทัน ต่อ วิทยาการด้าน

เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ ทั้งด้านอาหาร ความงามกบัการชะลอวัย เคร่ืองส าอาง ยา การแพทย์ พลังงาน

ทางเลือก การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ สารประกอบจากธรรมชาติ พลาสติกชีวภาพ สิ่งแวดล้อม 

การเกษตรและผลิตภัณฑ์จากการเกษตร ข่าวสารด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการน า

เทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกต์ใช้ 

 

ทนก417 การศึกษาอสิระ 2(0-6-0) 

AIT417 Independent study  

                ศึกษาประเดน็ในขอบเขตสาระที่ผู้เรียนสนใจเป็นพิเศษ และเพ่ิมพูนประสบการณ์จากการไป

ศึกษาหรือท าวิจัยในต่างประเทศเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ สรุปและน าเสนอผลการเรียนรู้เป็น
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ภาษาอังกฤษในรูปแบบของการเขียนรายงาน และการน าเสนอปากเปล่า ทั้งน้ีประเดน็ที่ศึกษาข้ึนอยู่กับ

ความเหน็ชอบของสาขาวิชา ภายใต้การดูแลให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่รับผิดชอบรายวิชา 

 

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตวัประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสูตร 

3.2.1 อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตร  

ล าดบั 
 

รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) ปีที่จบ 
สถาบนัที่ส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตวั

ประชาชน 

1 ผศ.ดร.สภุาภรณ์  

โสภณพัฒนะโภคา 

 

 

วท.บ. (พฤกษศาสตร์), 2543 

วท.ม. (พฤกษศาสตร์), 2546 

Ph.D. (Food Science and Technology), 

2555 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

Oregon State University, 

USA 

3 7306 xxxxx xx x 

2 ผศ.ดร.ปรมาภรณ์  

เกดิทรัพย ์

 

วท.บ. (เทคโนโลยีทางอาหาร), 2542 

วท.ม. (เทคโนโลยีทางอาหาร), 2545 

วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 2552 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3 1104 xxxxx xx x 

3 ผศ.ดร.กมลชัย ชะเอม 

 

วท.บ. (พฤกษศาสตร์), 2540 

วท.ม. (พฤกษศาสตร์), 2546 

Ph.D. (Biotechnology), 2552 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

Yamaguchi University, Japan 

3 2001 xxxxx xx x 

4 อ.ดร.ชลินันท ์เพง็สขุ 

 

วท.บ. (ชีววิทยา), 2550 

วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 2552 

ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 2556 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

1 1005 xxxxx xx x 

5 อ.ดร.ภคัจิรัตน์  

สงิหะบุตร 

วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 2553 

ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 2558 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1 1014 xxxxx xx x 

หมายเหตุ ประวัติและผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต าราของอาจารย์ประจ าหลักสตูร ดังเอกสารภาคผนวก จ 

 

3.2.2 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร* 

ล าดบั 
 

รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) ปีที่จบ 
สถาบนัที่ส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตวั

ประชาชน 

1 ผศ.ดร.สภุาภรณ์  

โสภณพัฒนะโภคา 

 

 

วท.บ. (พฤกษศาสตร์), 2543 

วท.ม. (พฤกษศาสตร์), 2546 

Ph.D. (Food Science and Technology), 

2555 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

Oregon State University, 

USA 

3 7306 xxxxx xx x 

2 ผศ.ดร.ปรมาภรณ์  

เกดิทรัพย ์

 

วท.บ. (เทคโนโลยีทางอาหาร), 2542 

วท.ม. (เทคโนโลยีทางอาหาร), 2545 

วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 2552 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3 1104 xxxxx xx x 

3 ผศ.ดร.กมลชัย ชะเอม 

 

วท.บ. (พฤกษศาสตร์), 2540 

วท.ม. (พฤกษศาสตร์), 2546 

Ph.D. (Biotechnology), 2552 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

Yamaguchi University, Japan 

3 2001 xxxxx xx x 

4 อ.ดร.ชลินันท ์เพง็สขุ 

 

วท.บ. (ชีววิทยา), 2550 

วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 2552 

ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 2556 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

1 1005 xxxxx xx x 

5 อ.ดร.ภคัจิรัตน์  

สงิหะบุตร 

วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 2553 

ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 2558 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1 1014 xxxxx xx x 

*ประวัติและผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต าราของอาจารย์ประจ าหลักสตูร ดังเอกสารภาคผนวก จ 
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4. องคป์ระกอบเกีย่วกบัประสบการณภ์าคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถา้มี) 
หลักสตูรจัดให้มีการฝึกงาน หรือสหกจิศึกษาในรายวิชาต่อไปนี้  

ทนก418 ฝึกงาน เป็นการฝึกงานภาคฤดูร้อนในชุมชนหรือสถานประกอบการ เพ่ือให้นิสิตได้มี

ประสบการณ์ในการท างานร่วมกับผู้อื่นภายใต้สภาพการท างานจริง อันเป็นการเตรียมความพร้อม              

ในการท างานให้แก่นิสิต โดยให้นิสิตเข้ารับการฝึกงานในภาคการผลิตในชุมชน วิสาหกิจ หรือโร งงาน        

ตามสาขาอาชีพ ในหน้าที่ของส่วนผลิต ควบคุมคุณภาพ วิจัยและพัฒนา ระบบคุณภาพและความปลอดภัย 

หรือฝึกในหน่วยงานราชการ เช่น หน่วยงานวิจัย หน่วยงานวิเคราะห์และทดสอบ หน่วยงานออกมาตรฐาน/

กฎหมาย โดยฝึกตามภารกิจของสถานที่ ฝึกหรือการท าโครงงาน ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา        

การฝึกงานและผู้รับผิดชอบการฝึกงานจากตัวแทนของหน่วยงานน้ันๆ รวมระยะเวลาไม่น้อยกว่า 250 ช่ัวโมง

ในแผนการศึกษาแผนที่ 1 (แผนปกติ) และมีการประเมินผลโดยผู้รับผิดชอบการฝึกงานจากตัวแทนของ

หน่วยงาน และ/หรือคณะกรรมการบริหารหลักสตูร  

ทนก419 สหกิจศึกษา เป็นแนวการจัดการศึกษาโดยมีเป้าประสงค์ในการเสริมคุณภาพบัณฑิต      

ผ่านประสบการณ์ท างานในชุมชนหรือสถานประกอบการ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ตามมาตรฐาน

วิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งตรงกับความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงาน โดยนิสิตจะต้องปฏบัิติงานเตม็

เวลาเสมือนพนักงานช่ัวคราวในภาคการผลิตในชุมชน วิสาหกิจ หรือโรงงานตามสาขาอาชีพที่มีความร่วมมือ

กับสถาบันการศึกษา ร่วมด้วยการท าโครงงานวิจัย ภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและ

ผู้รับผิดชอบจากตัวแทนของหน่วยงานไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ในแผนการศึกษาแผนที่ 2 (แผนสหกจิศึกษา) 

และมีการประเมินผลโดยผู้รับผิดชอบ สหกิจศึกษาจากตัวแทนของหน่วยงาน และ/หรือคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูร และมีการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนไปสหกจิศึกษาไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมง 

 

 

4.1 ผลการเรียนรูข้องประสบการณภ์าคสนาม/ ฝึกงาน/ สหกิจศึกษา  

ผลการเรียนรู้จากการฝึกงาน หรือสหกิจศึกษาคือ การเพ่ิมเติมประสบการณ์ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ 

และการพัฒนาตนเอง ดังน้ี 

(1) มีความซ่ือสตัย์ มีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม ตรงต่อเวลา  

(2) มีจิตส านึกสาธารณะ เสียสละเพ่ือส่วนรวม ตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม เคารพสิทธิและยอมรับฟัง     

ความคิดเหน็ของผู้อื่น 

(3) สามารถประยุก ต์ ใช้ทักษะ ความ รู้  ห ลักการและทฤษฎีที่ สัม พั นธ์กัน ในสาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ ไวรัส พืช 

สัตว์ เทคโนโลยีกระบวนการชีวภาพ การประกันคุณภาพ พันธุศาสตร์ พันธุวิศวกรรม ให้เกิด

ประโยชน์ในบริบททางวิชาชีพและวิชาการ ได้แก่ กระบวนการผลิต การตรวจวิเคราะห์        

การควบคุมและประกนัคุณภาพ การท าวิจัย และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(4) สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบและเสนอแนวทางแก้ไขอย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึง

ความรู้ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ และผลกระทบที่ตามมาจากการ

ตัดสนิใจนั้น 

(5) มีความคิดริเร่ิม สร้างสรรค์นวัตกรรม 
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(6) สามารถปรับตัวท างานร่วมกบัผู้อื่นในฐานะผู้น าและผู้ร่วมงาน วางตัวและแสดงความคิดเหน็ได้

เหมาะสมกบับทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

(7) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและ/หรืองานกลุ่ม และมีความ

รับผิดชอบต่อตนเอง สงัคม และสิ่งแวดล้อม 

(8) สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบของการ

น าเสนอที่เหมาะสม ส าหรับเร่ืองและผู้ฟังที่แตกต่างกนัได้อย่างมีประสทิธภิาพ และใช้ภาษาไทย

อย่างถูกต้องทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน และภาษาองักฤษในระดับใช้งานได้เหมาะสม 

 

4.2 ช่วงเวลา 

(1) ทนก418 ฝึกงาน แผนการศึกษาแผนที่ 1 (แผนปกติ) ปีการศึกษาที่ 3 ภาคฤดูร้อน 

(2) ทนก419 สหกจิศึกษา แผนการศึกษาแผนที่ 2 (แผนสหกจิศึกษา) ปีการศึกษาที่ 4 ภาคปลาย 
 

4.3 การจดัเวลาและตารางสอน 

(1) ทนก418 ฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 250 ช่ัวโมง โดยลงทะเบียนเพ่ือบันทึกผลการเรียนในปีการศึกษา

ที่ 4 ภาคต้น เพ่ือบันทกึผลการเรียน 

(2) ทนก419 สหกจิศึกษา ไม่น้อยกว่า 16 สปัดาห์ ในปีการศึกษาที่ 4 ภาคปลาย 

  

5. ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรืองานวิจยั 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

หลักสตูรจัดให้มีการท าโครงงานหรือท าวิจัยเกี่ยวกบัเทคโนโลยีชีวภาพในรายวิชาต่อไปน้ี 

แผนการศึกษาที่ 1 (แผนปกติ) 

ทนก316 โครงการวิจัยเบ้ืองต้น เป็นการฝึกทกัษะการท าวิจัยเบ้ืองต้น การใช้สารสนเทศในการสืบค้น 

ข้อมูล การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การก าหนดปัญหาวิจัย การออกแบบการทดลอง การใช้สถิติและ      

การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย มีการประเมินผลงานจากการน าเสนอโครงการวิจัย และรายงานข้อเสนอ 

โครงการวิจัย 

ทนก413 โครงงาน เป็นการด าเนินงานวิจัยในหัวข้อที่นิสิตมีความสนใจ ก าหนดปัญหาวิจัย วางแผน     

การทดลอง ด าเนินการวิจัย วิเคราะห์ผล สรุปและอภิปราย เรียบเรียงผลงานเพ่ือเผยแพร่สู่สาธารณะ           

ในรูปแบบการเสนอรายงาน บทความวิจัย การน าเสนอด้วยวาจาและน าเสนอนิทรรศการ มีการประเมินผล 

งานวิจัยจากการน าเสนอรายงานความก้าวหน้า ผลงานนิทรรศการ และรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

 ทชว451 โครงงานสู่พาณิชย์ เป็นการศึกษาการพัฒนาและต่อยอดโครงงานทางเทคโนโลยีชีวภาพและ

ผลิตภัณฑ์การเกษตร  การขยายขนาดของกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ การน ากระบวนการผลิตทาง

ชีวภาพไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ การพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

ในการแข่งขันทางธุรกจิ การท าแบบจ าลองทางธุรกจิ (Business Model Canvas)  

แผนการศึกษาที่ 2 (แผนสหกจิศึกษา) 

ทนก317 เตรียมสหกิจศึกษา เป็นการอบรมเพ่ือให้มีการเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าร่วมปฏิบัติงาน

เตม็เวลาเสมือนพนักงานช่ัวคราวของสถานประกอบการ มีการฝึกการวางแผน การท างานวิจัย การใช้โปรแกรม
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คอมพิวเตอร์เพ่ือประเมินข้อมูลทางสถิติและการสร้างกราฟ การน าเสนอ ความปลอดภัยในโรงงาน อบรมการ

เตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพและวุฒิภาวะก่อนเข้าปฏบัิติงาน 

ทนก419 สหกิจศึกษา เป็นการสร้างประสบการณ์จากการท าโครงงาน (Project-based learning)       

ด้วยการปฏบัิติงานเตม็เวลาของนิสติเสมือนพนักงานช่ัวคราวของสถานประกอบการ เพ่ือให้นิสติได้มีโอกาสใช้

ความรู้ความสามารถที่ตรงกับวิชาชีพได้อย่างเตม็ที่ ฝึกทกัษะในการแก้ปัญหาภายใต้สถานการณ์จริงด้วยการ

ท าโครงงานในสถานประกอบการเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงงาน 
 

5.2 ผลการเรียนรู ้

(1) มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซ่ือสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ และเคารพกฎระเบียบของ

องค์กรและสงัคม 

(2) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีและทักษะปฎิบัติที่ส าคัญในรายวิชาทาง

เทคโนโลยีชีวภาพและวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง  

(3) มีความคุ้นเคยกับความก้าวหน้าทางวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข

ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ 

(4) สามารถใช้ทกัษะและความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ 

(5) สามารถวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขอย่างสร้างสรรค์ โดยการเช่ือมโยง ความรู้ 

ทฤษฎี และประสบการณ์ในการปฏบัิติ 

(6) สามารถปรับตัวและท างานร่วมกบัผู้อื่น วางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 

และวิชาชีพ 

(7) สามารถระบุและน าเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป       

ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์ แปลความหมายและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่าง

สร้างสรรค์ 

(8) สามารถสรุปประเดน็และสื่อสารทั้งการพูดและ/หรือการเขียนภาษาไทยและ/หรือภาษาองักฤษ

อย่างถูกต้อง รู้จักเลือกใช้รูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับเร่ืองและผู้ฟัง/ผู้อ่านที่

แตกต่างกนัได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

(9) มีความคิดริเร่ิม สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกบัเทคโนโลยีชีวภาพ 

 
5.3 ช่วงเวลา 

แผนการศึกษาแผนที่ 1 (แผนปกติ)  

ทนก316 โครงการวิจัยเบ้ืองต้น ปีการศึกษาที่ 3 ภาคปลาย  

ทนก413 โครงงาน ปีการศึกษาที่ 4 ภาคต้น 

ทนก451 โครงงานสู่พาณิชย์ ปีการศึกษาที่ 4 ภาคปลาย 

แผนการศึกษาแผนที่ 2 (แผนสหกจิศึกษา)  

ทนก317 เตรีมสหกจิศึกษา ปีการศึกษาที่ 3 ภาคปลาย 

ทนก419 สหกจิศึกษา ปีการศึกษาที่ 4 ภาคปลาย 
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5.4 จ านวนหน่วยกิต 

แผนการศึกษาแผนที่ 1 (แผนปกติ)  

ประกอบด้วยรายวิชา ทนก316 โครงการวิจัยเบ้ืองต้น 1(0-2-1) ทนก413 โครงงาน 3(0-6-3) 

ทนก418 ฝึกงาน 2(0-17-0) และทนก451 โครงงานสู่พาณิชย์ 1(0-2-1) รวม 7 หน่วยกติ 

แผนการศึกษาแผนที่ 2 (แผนสหกจิศึกษา)   

ประกอบด้วยรายวิชา ทนก317 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-2-1) และทนก419 สหกิจศึกษา 6 หน่วย

กติ รวม 7 หน่วยกติ โดยมีการท าโครงงานวิจัยเป็นส่วนหน่ึงของการปฏบัิติสหกจิศึกษาในสถานประกอบการ  
 

5.5 การเตรียมการ  
แผนการศึกษาแผนที่ 1 (แผนปกติ)  

ทนก316 โครงการวิจัยเบ้ืองต้น 1(0-2-1) หน่วยกิต จัดให้นิสิตได้ฝึกทักษะการท าวิจัยเบ้ืองต้น  

ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา การใช้สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย  

การก าหนดปัญหาเพ่ือท าวิจัย การออกแบบการทดลอง การใช้สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย มีการ 

ประเมินผลงานจากการน าเสนอโครงการวิจัย และรายงานข้อเสนอโครงการวิจัย   
ทนก413 โครงงาน 3(0-6-3) หน่วยกิต จัดให้มีคณาจารย์ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้ 

ค าแนะน าแก่นิสิตทุกคน โดยนิสิตเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาซ่ึงมีความเช่ียวชาญในเร่ืองที่ตนสนใจ อาจารย์

จัดตารางเวลาเพ่ือให้ค าปรึกษาและติดตามการท างานของนิสิต จัดเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือให้เพียงพอต่อการ 

ใช้งาน โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์เคร่ืองมือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รวมทั้งมีการดูแลความปลอดภัยของ

นิสิตในการใช้อุปกรณ์ เคร่ืองมือ สารเคมี และการท างานนอกเวลา มีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

บริการทั้งในศูนย์คอมพิวเตอร์และในห้องปฏบัิติการของคณะฯ 

ทชว451 โครงงานสู่พาณิชย์ 1(0-2-1) หน่วยกิต จัดให้มีการสร้างแนวคิดในการพัฒนาและต่อยอด

โครงงานทางเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร  การขยายขนาดของกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ทาง

ชีวภาพ การน ากระบวนการผลิตทางชีวภาพไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ ฝึกการวางแผนการแข่งขัน

ทางธุรกจิ และสร้างแบบจ าลองธุรกจิของผลิตภัณฑจ์ากเทคโนโลยีชีวภาพหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากวิชาโครงงาน  

แผนการศึกษาแผนที่ 2 (แผนสหกจิศึกษา)  
ทนก317 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-2-1) หน่วยกติ จัดให้มีการอบรมเพ่ือให้มีการเตรียมความพร้อม 

ก่อนเข้าร่วมปฏิบัติงานเต็มเวลาเสมือนพนักงานช่ัวคราวของสถานประกอบการ มีการฝึกการวางแผนการ  

ท างานวิจัย การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือประเมินข้อมูลทางสถิติและการสร้างกราฟ การน าเสนอ      

ความปลอดภัยในโรงงาน อบรมการเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพและวุฒิภาวะก่อนเข้าปฏบัิติงาน 

ทนก419 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต เป็นการสร้างประสบการณ์จากการท าโครงงาน (Project-based 

learning) ด้วยการปฏบัิติงานเตม็เวลาของนิสิตเสมือนพนักงานช่ัวคราวของสถานประกอบการ เพ่ือให้นิสติได้

มีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถที่ตรงกบัวิชาชีพได้อย่างเตม็ที่ ฝึกทกัษะในการแก้ปัญหาภายใต้สถานการณ์จริง

ด้วยการท าโครงงานในสถานประกอบการเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงงาน 
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5.6 กระบวนการประเมินผล 

แผนการศึกษาแผนที่ 1 (แผนปกติ) 

ทนก316 โครงการวิจัยเบ้ืองต้น 1(0-2-1) หน่วยกิต มีการประเมินผลงานจากการน าเสนอ

โครงการวิจัย รายงานข้อเสนอโครงการวิจัย และประเมินผลการท างานของนิสติในภาพรวมจากการติดตามการ

ท างาน ผลงานที่เกดิข้ึนในแต่ละข้ันตอนโดยคณาจารย์และอาจารย์ที่ปรึกษา 

ทนก413 โครงงาน 3(0-6-3) หน่วยกติ ประเมินผลดังน้ี 

(1) ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการท างานวิจัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจากการสังเกตและการ

รายงานด้วยวาจาและเอกสาร 

(2) ประเมินการน าเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ โดยคณาจารย์ 

(3) ประเมินผลการท างานของนิสิตในภาพรวมจากการติดตามการท างาน ผลงานที่เกิดข้ึนในแต่ละ

ข้ันตอน และรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 

(4) ประเมินการน าเสนอผลงานวิจัย โดยคณาจารย์ 

ทชว451 โครงงานสู่พาณิชย์ 1(0-2-1) หน่วยกติ ประเมินผลดังน้ี 

(1) ประเมินความก้าวหน้าในการวางแผนเพ่ือพัฒนาและต่อยอดโครงงานทางเทคโนโลยีชีวภาพและ

ผลิตภัณฑก์ารเกษตรสู่พาณิชย์ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจากการสงัเกตและการรายงานด้วยวาจาและเอกสาร 

(2)  การ pitching แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑต้์นแบบสู่พาณิชย์ โดยคณาจารย์ 

(3) ประเมินการน าเสนอผลงานแบบจ าลองธุรกิจของผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีชีวภาพหรือผลิตภัณฑ์

ที่ได้จากวิชาโครงงาน เพ่ือประเมินและศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกจิของผลิตภัณฑท์างชีวภาพ โดยคณาจารย์ 

(4) ประเมินผลการท างานของนิสิตในภาพรวม จากการติดตามการท างาน ผลงานที่เกิดข้ึนในแต่ละ

ข้ันตอน และรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 

 

แผนการศึกษาแผนที่ 2 (แผนสหกจิศึกษา) 

ทนก419 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต ประเมินผลการปฏิบัติงานเต็มเวลาของนิสิตเสมือนพนักงาน

ช่ัวคราวของสถานประกอบการจากแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน และผลงาน/โครงงาน/โครงการ โดย

อาจารย์นิเทศและผู้นิเทศของสถานประกอบการ 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล  
 

1. การพฒันาคุณลกัษณะพิเศษของนสิิต (อตัลกัษณน์ิสิต มศว) 
คุณลกัษณะพเิศษของนิสิต/ 

สมรรถนะของหลกัสูตร 

กลยทุธแ์ละการประเมินผล  

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู ้

1. มทีกัษะสื่อสาร  - มอบหมายงานเดี่ยวและงานกลุ่ม เพ่ือให้นิสิตฝึกทักษะการสื่อสารในรูปแบบ

ของการสรปุประเดน็และสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รปูแบบ

ของการน าเสนอ 

- มอบหมายงานฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ

สืบค้น ระบุ เข้าถึง และแสวงความรู้ ที่ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพจาก

แหล่งข้อมูลสารสนเทศทั้งในระดบัชาตแิละนานาชาตไิด้อย่างเหมาะสม 

- ประเมนิผลในรปูแบบ Rubric score 

2. มีจิตอาสา จิตส านึกสาธารณะรับใช้

สงัคม 

- มกีารสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในชั้นเรียน 

- ใช้กรณศีึกษาบุคคลตวัอย่างที่ได้รับการยกย่องในสงัคม 

- การเป็นแบบอย่างที่ดขีองอาจารย์ 

- จัดกจิกรรมหรือส่งเสริมให้เข้าร่วมกจิกรรมกระตุ้นการมจีิตอาสา และจิตส านึก

สาธารณะรับใช้สงัคม 

3. มสีมรรถนะของหลักสตูร 

3.1 สามารถประยุกต์ความรู้  เพ่ือ

เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

และแก้ไขปัญหาในงานได้อย่าง

เหมาะสม 

3.2 มีความคิดริ เริ่ ม  ส ร้างสรรค์

นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ และ

น าเสนอได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

- การจัดการเรียนการสอนและฝึกปฏบิตัิในชั้นเรียน การเรียนรู้ ผ่านสื่อการเรียนรู้

รปูแบบต่างๆ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

- การฝึกทกัษะการคิดสร้างสรรค์ และการสร้างนวัตกรรมในรายวิชาและกจิกรรม

ต่างๆ ทั้งในหลักสตูรและนอกหลักสตูร 

- การระดมสมองในการคดิ วิเคราะห์ เพ่ือสร้างผลงานผ่านการท าโครงงาน  

- ฝึกทักษะการน าเสนอทั้งในรูปแบบการพูด และการน าเสนอผ่านสื่อต่างๆ      

ในรปูแบบที่เข้าใจง่ายและน่าสนใจ 

- ส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมการบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการ การแข่งขัน 

การสร้างนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
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2. การพฒันาผลการเรียนรูแ้ต่ละดา้น  

1) ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม 

ผลการเรียนรูด้า้นคุณธรรมและ

จริยธรรม 
กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1.1 มีความซื่อสัตย์ มีวินัยและความ

รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ตรง

ต่อเวลา 

- ส อดแท รก เนื้ อ ห าใน มิ ติ ท าง

คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม  แ ล ะ

จรรยาบรรณวิชาชีพในเนื้ อหาวิชา

เรียน 

- การเรียนรู้จากสถานการณจ์ริง 

- การเป็นแบบอย่างที่ดขีองอาจารย์ 

- มีกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม อย่างต่อเนื่อง 

- การสอนแบบอภิปรายจากตัวอย่าง

กรณศีึกษา 

- ประเมนิโดยอาจารย์จากการสงัเกต

พฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงต่อ

เวลาในการเข้ าชั้ น เรียน  การส่ ง

รายงานตามเวลาที่ก  าหนด การแต่ง

กาย และการปฏิบัติตนตามระเบียบ

ของมหาวิทยาลัย 

- ประเมินจากการมีส่วนร่วมของ

นิ สิต เมื่ อมี ก ารจัดกิจกรรมนอก

หลักสตูร 

- ประเมินคุณธรรมจริยธรรมของ

บณัฑติโดยผู้ใช้บณัฑติ 

1.2 มีจิตส านึกสาธารณะ เสียสละ

เพ่ือส่วนรวม ตระหนักในการปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  เคารพ

กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของ

องค์กรและสังคม เคารพสิทธิและ

ยอมรับฟังความคดิเหน็ของผู้อื่น 

1.3 ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและ

วัฒนธรรม 
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2) ดา้นความรู ้

ผลการเรียนรูด้า้นความรู ้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

2.1 มคีวามรู้ พ้ืนฐานศึกษาทั่วไป  - จัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุม

ความรู้ ในสาขาต่างๆ อย่างกว้างขวาง 

พร้อมสอดแทรกแนวคิดเศรษฐกิจฐาน

ชีวภาพในรายวิชา 

- จัดกิจกรรมเพ่ือให้นิสิตได้รู้ จักและ

เห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

พร้อมตั้งเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง 

สงัคม และสิ่งแวดล้อม 

- การให้ภาพรวมของความรู้ ก่อนเข้าสู่

บทเรียน การสรุปย ้าความรู้ ใหม่หลัง

บทเรียนพร้อมกับเชื่อมโยงความรู้ ใหม่

กับความรู้ เดิม การเชื่อมโยงความรู้จาก

วิชาหนึ่งไปสู่อกีวิชาหนึ่งในระดับที่สงูขึ้น  

การเลือกใช้วิธีการสอนที่ เหมาะสมกับ

เนื้อหาสาระ 

- ใช้การสอนหลายรูปแบบตามลักษณะ

ของเนื้ อหาสาระ ได้แก่ การบรรยาย  

การทบทวน การฝึกปฏิบัติการและ

เทคนิคการสอนอื่นๆ ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ เช่น การเรียนแบบร่วมมือ การ

เรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรียน

โดยการค้นคว้าด้วยตนเอง 

- จัดการเรียนการสอนในลักษณะบูรณา

การ และเน้นให้ผู้ เรียนลงมือปฏิบัต ิ

(Active Learning)  

- มีการแนะน าวิธกีารเรียนรู้/การสืบค้น

ข้อมูลด้วยตนเอง และฝึกปฏิบัติในทุก

รายวิชา 

- การเรียนรู้ จากสถานการณ์จริง จาก

การฝึกงาน/ สหกิจศึกษาในภาคการ

ผลิตระดับชุมชน วิสาหกิจ และโรงงาน  

การทัศนศึกษา การบรรยายพิเศษจาก

วิทยากรภาคการผลิต และนักวิชาการ

นอกสถาบันในหัวข้อที่ น่ าสนใจและ

ทนัสมยั 

- การถาม-ตอบปัญหาทางวิชาการใน

ห้องเรียน 

- ก าหนดมาตรฐานการประเมนิผลการ

เรี ย น รู้  โด ย ใ ช้ เกณ ฑ์  Rubrics ทุ ก

รายวิชา 

- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน

การอภิ ป รายและก ารสะ ท้ อนคิ ด

กจิกรรมในชั้นเรียน 

- ประเมินจากผลงาน เช่น การบ้าน 

การเขียนรายงาน การสอบย่อย การ

น าเสนอรายงานการค้นคว้าหน้าชั้น 

- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูล

อย่างถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณ

ทางวิชาการ 

- ป ระ เมิ น จ ากก ารสอบ ข้อ เขี ย น

ภาคทฤษฎ ีและการสอบปฏบิตั ิ 

- ประเมินความรู้ ของบัณฑิตโดยการ

ส ารวจความคดิเหน็ของผู้ใช้บณัฑติ 

 

2.2 มีความรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

พ้ืนฐานและความรู้ ในสาขาวิชาอื่ น 

ได้แก่ การบริหารจัดการ การตลาด การ

สื่อสารและภาษาองักฤษ 

 

2.3 มีความรู้  เข้าใจถึงหลักการ ทฤษฎ ี

กฎระเบียบ ข้อก าหนดทางวิชาการด้าน

เทค โนโลยีชี วภาพ  สามารถน าม า

วิ เคราะห์  ตรวจสอบ แปรรูป  และ

พัฒนาผลิตภัณฑ ์
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3) ดา้นทกัษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมินผล 

3.1 สามารถประยุกตค์วามรู้ ด้าน

สงัคมศาสตร์ คณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

และกลุ่มวิชาด้านเทคโนโลยีชวีภาพ ให้

เกดิประโยชน ์

- ก า ร แ น ะ น า แ ล ะ ฝึ ก ก ร ะ บ ว น 

การคิดอย่างสร้างสรรค์เมื่อเริ่มเข้าศึกษา 

เร่ิมจากโจทย์ที่ ง่าย และเพ่ิมความยาก

ตามระดับชั้นเรียนที่สูงขึ้น ในรายวิชาที่

เหมาะสม 

- การมอบหมายงานการแก้ปัญหาจาก

โจทย์ ปั ญ ห าและกรณี ศึ กษ า ห รื อ

สถานการณจ์ าลอง 

- การจัดให้มีรายวิชาที่ เสริมสร้างการ

พัฒนาทักษะทางเชาวน์ปัญญาให้ได้ฝึก

คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์นวัตกรรมด้าน

ต่างๆ ทั้งในสาขาและนอกสาขา ได้แก่ 

รายวิชา  

ทนก126 การคดิและสร้างนวัตกรรม 

ทนก127 การพัฒนาผลิตภัณฑต้์นแบบ

และการทวนสอบ 

ทนก315 สมัมนา  

ทนก316 โครงการวิจัยเบื้องต้น 

ทนก413 โครงงาน 

ทนก419 สหกจิศึกษา 

ทชว451 โครงงานสูพ่าณชิย ์

ทชว241 นวัตกรรมผลิตภัณฑช์ีวภาพ 1 

ทชว242 นวัตกรรมผลิตภัณฑช์ีวภาพ 2

และ ทชว321 เทคโนโลยีผู้ประกอบการ

และการจัดการนวัตกรรม 

- การสอนแบบผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่เปิด

โอกาสให้มีการอภิปรายแสดงความ

คดิเหน็ได้มากขึ้น 

- ประเมนิจากผลงานการแก้ไขปัญหาที่

ได้รับมอบหมาย 

- ประเมนิโดยการสอบข้อเขยีนด้วย

โจทย์ที่ต้องใช้ทกัษะทางปัญญา 

- ประเมนิรายงานผลการวิจัยใน

รายวิชา  

ทนก315 สมัมนา  

ทนก316 โครงการวิจัยเบื้องต้น 

ทนก413 โครงงาน 

ทนก419 สหกจิศึกษา 

และทชว451 โครงงานสู่พาณชิย์ 

 

 

3.2 สามารถคดิวิเคราะห์ปัญหาอย่าง

เป็นระบบและเสนอแนวทางแก้ไขอย่าง

สร้างสรรค ์ 

3.3 สามารถประเมนิ วิพากษ์ 

สถานการณต่์างๆ โดยใช้ความรู้และ

ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เป็นฐาน 

3.4 มคีวามคดิริเริ่ม สร้างสรรค์

นวัตกรรม จากความรู้ พ้ืนฐานหรอื

ความรู้ เฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
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4) ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

ผลการเรียนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมินผล 

4.1 สามารถปรับตวัท างานร่วมกบัผู้อื่น

ในฐานะผู้ น าและผู้ ร่วมงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ วางตัวและแสดงความ

คิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ 

และความรับผดิชอบ 

- ใช้การสอนแบบกลุ่มร่วมมือ ซึ่งต้อง

แนะน ากฎ กติกา มารยาท บทบาทความ

รับผิดชอบของแต่ละคนในการเรียนรู้

ร่วมกนั 

- มอบหมายการท างานแบบกลุ่มย่อย ที่

สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุ่ม และต าแหน่ง

หน้าที่ในกลุ่ม 

- ยกตัวอย่างผลกระทบของทกัษะด้านนี้

ที่มีต่อตนเองและสังคม สอดแทรกใน

เนื้อหาวิชาเรียน 

 

- มอบหมายนิสิตประเมินตนเองและ

เพ่ือนในกลุ่ม สรุปผลการประเมินโดย

ใช้เสยีงส่วนใหญ่ 

- สงัเกตพฤตกิรรมในชั้นเรียน 

 

4.2 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ

มอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและ/หรือ

งานกลุ่ม และมีความรับผิดชอบต่อ

ตนเอง สงัคม และสิ่งแวดล้อม 

4.3 ส า ม า ร ถ ป รั บ ตั ว ใ ห้ เ ข้ า กั บ

สถ าน ก ารณ์ ต่ า งๆ  ว า งแผน แล ะ

รับผิดชอบในการเรียนรู้ และพัฒนา

ตนเอง และวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

 

 

5) ดา้นทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมินผล 

5.1 มีทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและ

สถติ ิ

- มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะในการ

วิเคราะห์ หรือค านวณในทุกรายวิชาที่

ต้องฝึกทักษะโดยผู้ สอนต้องแนะน า

วิธกีาร ติดตามตรวจสอบงาน และตรวจ

แก้พร้อมให้ค าแนะน า 

- มอบหมายงานที่ต้องมีการเรียบเรียง

น าเสนอเป็นภาษาเขียน และที่ต้องมกีาร

น าเสนอด้วยวาจาทั้งแบบปากเปล่าและ

ใช้สื่อประกอบการน าเสนอ 

- ป ระเมิ น จากผลงานกิจกรรมที่

เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

การสืบ ค้น ข้อ มู ล ด้ วย เทค โน โลยี

สารสนเทศที่มอบหมายแต่ละบุคคล 

- ประเมินจากการสอบข้อเขยีนในการ

แก้โจทย์ปัญหาเชิงตัวเลขที่ไม่เคยพบ

มาก่อน 

- ประเมินทักษะการสื่อสารด้วยภาษา

เขียนจากรายงานแต่ละบุคคลหรือ

ร าย ง าน ก ลุ่ ม ใน ส่ ว น ที่ นิ สิ ต นั้ น

รับผดิชอบ 

5.2 สามารถสรุปประเดน็และสื่อสารทั้ง

การพูดและการเขียน รู้ จักเลือกและใช้

รูปแบบของการน าเสนอ และสื่อสาร

ภาษาองักฤษในระดบัใช้งานได้ 

5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารในการสบืค้น ระบุ เข้าถึง  

และแสวงหาความรู้ ที่ เกี่ ยว ข้องกับ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ จาก

แหล่งข้อมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติ

และนานาชาตไิด้อย่างเหมาะสม 

 



 

61 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภณัฑก์ารเกษตร ปี พ.ศ.2563 

 

สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูข้องหลกัสูตร  

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ รายละเอียดผลการเรียนรู ้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  1.1 มคีวามซื่อสตัย์ มวีินัยและความรับผดิชอบต่อตนเองและสงัคม ตรงต่อเวลา 

1.2 มีจิตส านึ กสาธารณ ะ เสียสละเพ่ื อส่ วน รวม ตระหนั ก ในการปฏิบั ติต าม  

      จรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ  ขององค์กรและ 

      สงัคม เคารพสทิธแิละยอมรับฟังความคดิเหน็ของผู้อื่น 

1.3 ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม 

2. ด้านความรู้ 2.1 มคีวามรู้ พ้ืนฐานศึกษาทั่วไป 

2.2 มีความรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์พ้ืนฐานและความรู้ ในสาขาวิชาอื่น ได้แก่ การ

บริหารจัดการ การตลาด การสื่อสารและภาษาองักฤษ  

2.3 มีความรู้  เข้าใจถึงหลักการ ทฤษฎ ีกฎระเบยีบ ข้อก าหนดทางวิชาการด้านเทคโนโลยี 

ชีวภาพ สามารถน ามาวิเคราะห์ ตรวจสอบ แปรรปู และพัฒนาผลิตภัณฑ ์

3. ด้านทกัษะทางปัญญา  3.1 สามารถประยุกต์ความรู้ ด้านสังคมศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และกลุ่มวิชา

ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ให้เกดิประโยชน์ 

3.2 สามารถคิดวิ เคราะห์ ปัญหาอย่างเป็นระบบและเสนอแนวทางแก้ไขอย่าง 

      สร้างสรรค ์ 

3.3 สามารถประเมิน วิพากษ์ สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ความรู้และข้อมูลจากแหล่งข้อมูล

ต่างๆ เป็นฐาน 

3.4 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์นวัตกรรมจากความรู้ พ้ืนฐานหรือความรู้ เฉพาะทาง

เทคโนโลยีชีวภาพ 

4. ด้านทกัษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

4.1 สามารถปรับตวัท างานร่วมกบัผู้อื่นในฐานะผู้น าและผู้ ร่วมงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ    

     วางตวัและแสดงความคดิเหน็ได้เหมาะสมกบับทบาท หน้าที่ และความรับผดิชอบ  

4.2 มีความรับผิดชอบในงานที่ ได้ รับมอบหมาย ทั้ งงานรายบุคคลและ/หรืองาน 

     กลุ่ม และมคีวามรับผดิชอบต่อตนเอง สงัคม และสิ่งแวดล้อม 

4.3 สามารถปรับตัวให้ เข้ากับสถานการณ์ ต่างๆ วางแผนและรับผิดชอบในการ 

     เรียนรู้และพัฒนาตนเอง และวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

5. ด้านทกัษะการคดิวเิคราะห์

เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

5.1 มทีกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลขและสถติ ิ 

5.2 สามารถสรุปประเด็นและสื่ อสารทั้ งการพูดและการเขียน รู้ จักเลือกและใช้ 

รปูแบบของการน าเสนอ และสื่อสารภาษาองักฤษในระดบัใช้งานได้ 

5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสืบค้น ระบุ เข้าถึง และ

แสวงหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ จากแหล่งข้อมูล

สารสนเทศทั้งในระดบัชาตแิละนานาชาตไิด้อย่างเหมาะสม 
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หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภณัฑก์ารเกษตร พ.ศ. 2563 

แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

●  ความรับผิดชอบหลัก   ○ ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4.ทกัษะความสมัพนัธ ์

ระหว่างบุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

5.ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสื่อสาร และ

การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  

มศว111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ●  ● ●   ● ●   ● ○ ○ ○ ● ○ 
มศว121 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพ

การสื่อสาร 1 
●  ● ●   ● ●   ● ○ ○ ○ ● ○ 

มศว122 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพ

การสื่อสาร 2 
●  ● ●   ● ●   ● ○ ○ ○ ● ○ 

มศว131 ลีลาศ ● ○ ○ ●   ● ○   ● ● ○ ○ ●  
มศว132 สมรรถภาพสว่นบุคคล ● ○  ●   ● ○   ● ● ○ ○ ●  
มศว133 การวิ่งเหยาะเพ่ือสขุภาพ ● ○  ●   ● ○   ● ● ○ ○ ●  
มศว134 โยคะ ● ○  ●   ● ○   ● ● ○ ○ ●  
มศว135 ว่ายน า้ ● ○  ●   ● ○   ● ● ○ ○ ●  
มศว136 แบดมนิตนั ● ○  ●   ● ○   ● ● ○ ○ ●  
มศว137 เทนนิส ● ○  ●   ● ○   ● ● ○ ○ ●  
มศว138 กอล์ฟ ● ○  ●   ● ○   ● ● ○ ○ ●  
มศว139 การฝึกโดยการใช้น า้หนัก ● ○  ●   ● ○   ● ● ○ ○ ●  
มศว141 ชวีิตในโลกดจิิทลั ● ●  ●   ● ● ● ○ ● ● ○ ● ● ● 
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หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภณัฑก์ารเกษตร พ.ศ. 2563 

แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

●  ความรับผิดชอบหลัก   ○ ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4.ทกัษะความสมัพนัธ ์

ระหว่างบุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

5.ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสื่อสาร และ

การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (ต่อ)  

มศว151 การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย ์ ● ● ○ ●   ● ● ● ● ● ● ●  ● ○ 
มศว161 มนุษย์ในสงัคมแห่งการเรียนรู้ ● ● ● ●   ● ● ●  ● ● ● ○ ● ○ 
มศว241 แนวโน้มเทคโนโลยีดจิทิลัและ

สงัคม 
● ○  ●   ● ● ●  ● ● ○ ○ ● ● 

มศว242 คณติศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ● ○  ●   ● ● ●  ● ● ○ ● ● ○ 
มศว243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล ● ○  ●   ● ● ●  ● ● ○ ● ● ○ 
มศว 244 วิทยาศาสตร์เพ่ือชวีิตและ

สิ่งแวดล้อมที่ด ี
● ○  ●   ● ● ○  ● ● ● ○ ● ○ 

มศว 245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

สงัคม 
● ○ ○ ●   ● ● ○  ● ● ● ○ ● ○ 

มศว246 วิถชีีวิตเพ่ือสขุภาพ ● ○  ●   ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ 
มศว247 อาหารเพ่ือชีวิต ● ○  ●   ● ● ●  ● ● ○ ○ ● ○ 
มศว248 พลงังานทางเลือก ● ●  ●   ● ● ● ○ ● ● ● ○ ● ○ 
มศว251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์ ● ○ ● ●   ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ 
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หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภณัฑก์ารเกษตร พ.ศ. 2563 

แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

●  ความรับผิดชอบหลัก   ○ ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4.ทกัษะความสมัพนัธ ์

ระหว่างบุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

5.ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสื่อสาร และ

การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (ต่อ)  

มศว252 สนุทรียศาสตร์เพ่ือชีวติ ● ○ ● ●   ● ● ○  ● ● ○ ○ ● ○ 
มศว253 สนุทรียสนทนา ● ○ ○ ●   ● ● ○  ● ● ○  ● ○ 
มศว254 ศิลปะและความคดิสร้างสรรค ์ ● ○ ● ●   ● ● ○ ● ● ●  ○ ● ○ 
มศว255 ธรรมนูญชวีิต ● ● ○ ●   ● ● ○ ● ● ● ●  ● ○ 
มศว256 การอ่านเพ่ือชวีิต ● ○ ○ ●   ● ● ○  ● ● ○  ● ○ 
มศว257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา ● ○ ● ●   ● ● ○  ● ● ○  ● ○ 
มศว258 ศิลปะการพูดและการน าเสนอ ● ○ ○ ●   ● ● ●  ● ●   ● ○ 
มศว261 พลเมอืงวิวฒัน ์ ● ● ● ●   ● ● ●  ● ● ● ○ ● ○ 
มศว262 ประวัตศิาสตร์และพลงัขบัเคล่ือน

สงัคม 
● ○ ● ●   ● ● ●  ● ● ○  ● ○ 

มศว263 มนุษย์กบัสนัตภิาพ ● ● ○ ●   ● ● ●  ● ● ○  ● ○ 
มศว264 มนุษย์ในสงัคมพหุวัฒนธรรม ● ● ● ●   ● ● ●  ● ● ○  ● ○ 
มศว265 เศรษฐกจิโลกาภวิัตน ์ ● ○ ● ●   ● ● ●  ● ● ○ ● ● ○ 
มศว266 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ● ● ○ ●   ● ● ●  ● ● ● ○ ● ○ 
มศว267 หลักการจัดการสมยัใหม่ ● ● ○ ●   ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ 
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หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภณัฑก์ารเกษตร พ.ศ. 2563 

แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

●  ความรับผิดชอบหลัก   ○ ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4.ทกัษะความสมัพนัธ ์

ระหว่างบุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

5.ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสื่อสาร และ

การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (ต่อ)  

มศว268 การศึกษาทางสงัคมด้วย

กระบวนการวิจัย 
● ●  ●   ● ● ● ○ ● ● ○ ● ● ○ 

มศว 341 ธรุกจิในโลกดจิิทลั ● ●  ●   ● ● ● ○ ● ● ○ ● ● ○ 
มศว342 ธรุกจิพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส ์ ● ○  ●   ● ● ○  ● ○  ○ ● ● 
มศว343 ธรุกจิพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกสใ์น

ประเทศ 
● ○  ●   ● ● ○  ● ○  ○ ● ● 

มศว344 ธรุกจิพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์

ระหว่างประเทศ 
● ○  ●   ● ● ○  ● ○  ○ ● ● 

มศว351 การพัฒนาบุคลิกภาพ ●  ● ●   ● ● ○  ● ● ○  ● ● 
มศว352 ปรัชญาและกระบวนการคดิ ● ● ○ ●   ● ● ●  ● ● ○  ● ○ 
มศว353 การคดิอย่างมเีหตผุลและ

จริยธรรม 
● ● ○ ●   ● ● ● ○ ● ● ● ○ ● ○ 

มศว354 ความคดิสร้างสรรคก์บันวัตกรรม ● ○ ○ ●   ● ● ○ ● ● ●  ○ ● ○ 
มศว355 พุทธธรรม ● ● ○ ●   ● ● ○  ● ● ●  ● ○ 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

●  ความรับผิดชอบหลัก   ○ ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4.ทกัษะความสมัพนัธ ์

ระหว่างบุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

5.ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสื่อสาร และ

การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (ต่อ)  

มศว356 จิตวิทยาสงัคมในการด าเนนิชวีิต ● ● ○ ●   ● ● ●  ● ● ●  ● ○ 
มศว357 สขุภาพจิตและการปรบัตวัในสงัคม ● ●  ●   ● ● ●  ● ● ●  ● ○ 
มศว358 กจิกรรมสร้างสรรคเ์พ่ือพัฒนาชวีิต

และสงัคม 
● ● ○ ●   ● ● ○ ● ● ● ●  ● ○ 

มศว361 มศว เพ่ือชุมชน ● ● ○ ●   ● ● ○ ○ ● ● ●  ● ○ 
มศว362 ภมูปัิญญาท้องถิ่น ● ● ● ●   ● ● ○ ○ ● ● ●  ● ○ 
มศว363 สมัมาชีพชุมชน ● ● ● ●   ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ 
มศว364 กจิการเพ่ือสงัคม ● ●  ●   ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 

2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
      2.1.1 กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐานเฉพาะสาขา 
ทนก100 ชวีวิทยาพ้ืนฐานส าหรบันวัตกรรม

ผลิตภัณฑก์ารเกษตร 
●    ●  ●     ●   ●  
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หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภณัฑก์ารเกษตร พ.ศ. 2563 

แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

●  ความรับผิดชอบหลัก   ○ ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4.ทกัษะความสมัพนัธ ์

ระหว่างบุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

5.ทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตวัเลข การสื่อสาร 

และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

2. หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)  
2.1 กลุ่มวิชาเอกบงัคบั (ต่อ) 

      2.1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรพ์ื้ นฐานเฉพาะสาขา (ต่อ) 

ทนก103 จุลชีววิทยา ●    ●  ●     ●   ●  
ทนก104 ปฏบิตักิารจุลชีววิทยา ● ●   ●  ●    ● ● ●  ●  
ทนก105 เคมพ้ืีนฐานส าหรับนวตักรรม

ผลิตภัณฑก์ารเกษตร 
●   ●   ●       ●  ● 

ทนก106 ปฏบิตักิารเคมพ้ืีนฐานส าหรับ

นวัตกรรมผลิตภัณฑก์ารเกษตร 
● ●   ●  ●    ● ● ●  ●  

ทนก107 คณติศาสตร์พ้ืนฐานและการ

ค านวณ 
●    ●   ●    ●  ●  ● 

ทนก108 ฟิสกิสส์  าหรับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

การเกษตร 
●    ●  ●     ●  ●  ● 

ทนก109 เคมอีนิทรีย์ ●    ●  ●     ●     
ทนก200 ปฏบิตักิารเคมอีนิทรีย์ ●    ●  ●    ● ● ●  ●  
ทนก203 ชวีเคม ี ●    ●  ●     ●   ●  
ทนก204 ปฏบิตักิารชีวเคม ี ● ●   ●  ●    ● ● ●  ●  
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หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภณัฑก์ารเกษตร พ.ศ. 2563 

 

แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

●  ความรับผิดชอบหลัก   ○ ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4.ทกัษะความสมัพนัธ ์

ระหว่างบุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

5.ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสื่อสาร และ

การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

2. หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 

2.1 กลุ่มวิชาเอกบงัคบั (ต่อ) 

      2.1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรพ์ื้ นฐานเฉพาะสาขา (ต่อ) 

ทนก205 เคมวีเิคราะห์ ●    ●  ●     ●  ●   
ทนก206 ปฏบิตักิารเคมวีเิคราะห์ ● ●   ●  ●    ● ● ● ● ●  
      2.1.2 กลุ่มวิชาพฒันาทกัษะการเรียนรู ้
ทนก126 การคดิและสร้างนวัตกรรม ●    ●  ●   ○ ● ●   ●  
ทนก127 การพัฒนาผลิตภัณฑต้์นแบบและ

การทวนสอบ 
●    ●  ●   ● ● ● ●  ●  

ทนก211 ภาษาองักฤษเฉพาะทาง 1 ●    ●  ●     ● ●  ●  
ทนก313 วิธกีารทางสถติสิ  าหรับวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 
●    ●  ●  ●  ● ●  ●   

ทนก315 สมัมนา ●    ●  ●    ● ● ●  ●  
ทนก316 โครงการวิจัยเบื้องต้น ●    ●  ●  ● ○ ●   ● ● ● 
ทนก317 เตรียมสหกจิศึกษา ● ●   ●  ● ○  ○ ● ○ ○    
ทนก411 ภาษาองักฤษเฉพาะทาง 2 ●    ●  ●    ● ●   ●  
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หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภณัฑก์ารเกษตร พ.ศ. 2563 

แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ●  ความรับผิดชอบหลัก   ○ ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4.ทกัษะความสมัพนัธ ์

ระหว่างบุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

5.ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสื่อสาร และ

การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

2. หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)  

2.1 กลุ่มวิชาเอกบงัคบั (ต่อ)  

     2.1.2 กลุ่มวิชาพฒันาทกัษะการเรียนรู ้(ต่อ) 

ทนก413 โครงงาน ●    ●  ● ● ● ○ ● ○ ○ ● ●  
ทนก418 ฝึกงาน ● ●   ●  ● ○   ● ● ●  ●  
ทนก419 สหกจิศึกษา ● ●   ●  ● ○  ○ ● ● ●  ●  
ทชว451 โครงงานสูพ่าณชิย ์ ● ●   ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ●  
     2.1.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภณัฑก์ารเกษตร 

ทชว101 เทคโนโลยีชวีภาพและผลิตภัณฑ์

การเกษตรเบื้องต้น 
● ○ ●   ● ● ○    ●   ● ○ 

ทชว102 โครงสร้างและการท างานของเซลล ์ ● ●    ● ● ○ ○  ● ●   ● ● 
ทชว111 เศรษฐกจิชวีภาพส าหรบัผลิตภัณฑ์

การเกษตร 
● ○   ●  ● ●    ● ● ●   

ทชว201 เทคโนโลยีชวีภาพทางพืช ● ●    ● ● ● ● ● ● ● ● ○  ● 
ทชว202 เทคโนโลยีชวีภาพทางเอนไซม ์ ○ ●    ● ● ● ● ● ○ ● ○ ○  ● 
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หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภณัฑก์ารเกษตร พ.ศ. 2563 

แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

●  ความรับผิดชอบหลัก   ○ ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4.ทกัษะความสมัพนัธ ์

ระหว่างบุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

5.ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสื่อสาร และ

การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

2. หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)  

2.1 กลุ่มวิชาเอกบงัคบั (ต่อ)  

      2.1.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภณัฑก์ารเกษตร (ต่อ) 

ทชว204 เทคโนโลยีชวีภาพทางจุลินทรีย์และ

นวัตกรรม 
○ ● ●   ● ● ● ○ ● ● ●   ● ○ 

ทชว205 พันธศุาสตร์โมเลกุล ●     ● ● ○ ●   ●   ● ○ 
ทชว234 กฎหมายและจริยธรรมใน

เทคโนโลยีชีวภาพ 
○ ●    ●  ○ ●  ● ○ ○  ○ ● 

ทชว241 นวัตกรรมผลิตภัณฑช์ีวภาพ 1 ● ●    ● ●  ○  ● ● ○  ●  
ทชว242 นวัตกรรมผลิตภัณฑช์ีวภาพ 2 ● ●   ● ● ● ●  ● ○ ● ●  ● ● 
ทชว261 ความปลอดภัยทางชวีภาพ ● ●    ● ●  ●  ● ○ ○  ● ○ 
ทชว311 เทคโนโลยีชวีภาพหลังการเกบ็เกี่ยว  ● ●   ● ○ ● ○ ●  ○ ●  ○ ● 
ทชว312 เทคโนโลยีชวีภาพทางอาหาร ○ ● ○   ● ○ ○ ● ● ○ ● ●  ○ ● 
ทชว313 เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ  ●    ● ● ● ● ○ ○ ● ●  ○ ● 
ทชว314 เทคโนโลยีการหมกั ● ● ●   ● ● ● ●  ● ●   ● ○ 
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หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภณัฑก์ารเกษตร พ.ศ. 2563 

แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

●  ความรับผิดชอบหลัก   ○ ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4.ทกัษะความสมัพนัธ ์

ระหว่างบุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

5.ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสื่อสาร และ

การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

2. หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)  

2.1 กลุ่มวิชาเอกบงัคบั (ต่อ)  

     2.1.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภณัฑก์ารเกษตร (ต่อ)  

ทชว321 เทคโนโลยีผู้ประกอบการและการ

จัดการนวัตกรรม 
 ● ○  ● ● ● ●  ● ● ○ ● ○ ● ○ 

ทชว324 เทคโนโลยีกระบวนการชีวภาพ ● ●    ● ● ● ●  ● ● ●  ●  
ทชว325 ปฏบิตักิารเฉพาะหน่วยทาง

เทคโนโลยีกระบวนการชีวภาพ 
● ○    ● ● ○ ○  ○ ●   ○ ● 

ทชว326 การใช้ประโยชน์จากของเสยีและการ

จัดการสเีขยีว 
● ●    ● ●  ●    ●  ○ ● 

ทชว333 การควบคุมคุณภาพและการประกนั

คุณภาพ 
●    ○ ● ● ● ●   ● ● ●   

2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก 

ทชว260 ผลิตภัณฑย่์อยสลายได้ทางชีวภาพ ● ○   ● ○ ● ● ●   ● ●  ● ● 
ทชว302 ปุ๋ยชีวภาพ ○ ●   ○ ● ● ○  ○  ● ○   ● 
ทชว303 การควบคุมแมลงและศัตรูพืชด้วยชีววิธี ○ ●   ○ ● ● ○ ○   ● ○  ● ○ 
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หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภณัฑก์ารเกษตร พ.ศ. 2563 

แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

●  ความรับผิดชอบหลัก   ○ ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4.ทกัษะความสมัพนัธ ์

ระหว่างบุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

5.ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสื่อสาร และ

การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

2. หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)  

2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก (ต่อ) 
ทชว304 เทคโนโลยีการฟ้ืนฟูทางชีวภาพ ○ ●    ● ● ○  ○ ○ ● ●  ● ○ 
ทชว351 การตลาดโซเซียลมีเดียส าหรับ

ผลิตภัณฑเ์ทคโนโลยีชีวภาพ 
● ●   ● ○ ○ ● ○ 

 
○ ● ○  ●  

ทชว361 ชีวสารสนเทศ ● ○    ● ○ ○ ●  ● ○ ○  ● ● 
ทชว362 นวัตกรรมผลิตภัณฑเ์พ่ือสุขภาพ ○ ● ○  ○ ●  ○ ●   ○ ●  ○ ○ 
ทชว401 เทคโนโลยีชีวภาพการแพทย์เบ้ืองต้น ● ●    ● ●  ●   ● ●  ● ● 
ทชว402 เทคโนโลยีชีวภาพยีสต์และรา ○ ●    ● ● ● ● ● ○ ● ○ ○  ● 
ทชว403 เทคโนโลยีเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ● ○    ● ● ○   ●  ○  ● ○ 
ทชว404 ภมิูปัญญาไทยและเทคโนโลยีชีวภาพ ●  ●   ● ● ● ○ ○ ● ●   ●  
ทชว405 เทคนิคทางอณชีูววิทยา ○ ●    ● ● ● ○ ● ● ●   ● ● 
ทชว406 ไวรัสวิทยา  ●    ● ● ● ● ●  ●   ● ● 
ทชว461 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ ● ● ○   ● ○ ● ● ●  ●   ● ● 
ทนก124 พลาสติกและสิ่งแวดล้อม ●    ●  ●     ● ○ ○ ●  
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หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภณัฑก์ารเกษตร พ.ศ. 2563 

แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

●  ความรับผิดชอบหลัก   ○ ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4.ทกัษะความสมัพนัธ ์

ระหว่างบุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

5.ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสื่อสาร และ

การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

2. หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)  

2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก (ต่อ)  

ทนก125 เทคโนโลยีชีวภาพกับคุณภาพชีวิต ●    ●  ●    ● ● ●  ●  
ทนก417 การศึกษาอสิระ ●    ●  ●     ●   ●  
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบยีบหรือหลกัเกณฑ ์ในการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด)  
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.

2559 (ภาคผนวก ก) 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิต 
- มีการทวนสอบระดับรายวิชา คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรมอบหมายให้อาจารย์หรือ

ผู้ทรงคุณวุฒิที่มิใช่ผู้สอนรายวิชาน้ัน สุ่มประเมินข้อสอบ รายงาน และผลงานอื่นเพ่ือพิจารณาความสอดคล้อง

กบัเน้ือหารายวิชา และประเมินความเหมาะสมของเกณฑก์ารประเมินผล   

- มีการทวนสอบระดับหลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/ สาขาวิชาประชุมพิจารณา

ผลการทวนสอบทุกรายวิชาของหลักสูตรในปีการศึกษาน้ันๆ และประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ 
 

3. เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
1. เรียนครบตามจ านวนหน่วยกติที่ก  าหนดไว้ในหลักสตูร 

2. ได้ระดับแต้มคะแนนเฉล่ียสะสมข้ันต ่า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 

3. เข้าร่วมกจิกรรมตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

4. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี     

พ.ศ. 2559 
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หมวดที ่6 การพฒันาคณาจารย ์

 

1. การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม่ 
(1) ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายของคณะและ

มหาวิทยาลัย  

(2) ช้ีแจงและท าความเข้าใจเร่ืองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี การบริหารหลักสูตร และ

รายละเอยีดหลักสตูร  

(3) ช้ีแจงและท าความเข้าใจเร่ืองบทบาทและหน้าที่อาจารย์ ความรับผิดชอบต่อนิสติ 

(4) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย

อย่างต่อเน่ือง การให้ความสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ 

การประชุมวิชาการทั้งใน และ/หรือต่างประเทศ ตลอดจนการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
 

2. การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่คณาจารย ์
มีกระบวนการให้ความรู้วิธีการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และเปิดโอกาสให้คณาจารย์พัฒนา

ตนเองทางวิชาชีพและวิชาการตามสายงาน  

2.1 การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 

(1) การอบรมเชิงปฏบัิติด้านการจัดการเรียนการสอน กลยุทธก์ารสอน เทคนิคการสอน การวัดและ

ประเมินผล  

(2) การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ อภิปรายปัญหา และแนวทางการแก้ไข ระหว่าง

อาจารย์ในคณะ/ สาขาวิชา 

(3) การสนับสนุนการวิจัยเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน และเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ 

2.2 การพฒันาวิชาการและวิชาชีพดา้นอื่นๆ  

(1) การส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ

การวิจัยอย่างต่อเน่ือง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ 

การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ตลอดจนการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

(2) การส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และความ

เช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

(3) กระตุ้นให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 

(4) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ และ

คุณธรรม 



 

76 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภณัฑก์ารเกษตร พ.ศ. 2563 

หมวดที่ 7 การประกนัคุณภาพ 

 

1. การก ากบัมาตรฐาน 

(1) มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

ด าเนินการภายใต้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการประจ าคณะฯ เป็นผู้ก ากับ ดูแล          

ให้ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบาย  

(2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตรรับผิดชอบการวางแผนจัดการเรียนการสอน 

ตามแนวทางการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ติดตาม รวบรวมข้อมูล และประเมินผล เพ่ือใช้ใน

การปรับปรุงและพัฒนาหลักสตูร โดยกระท าทุกปีอย่างต่อเน่ือง 

(3) มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยนิสิตปีสุดท้ายหรือบัณฑิตที่

ส าเรจ็การศึกษา 

 

2. บณัฑิต 

    2.1 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 

  บัณฑิตที่จบการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์

การเกษตร มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน ดังน้ี (1) ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ และ (5) ด้านทกัษะในการวิเคราะห์ การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    

2.2 การส ารวจความตอ้งการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

  (1)  จัดให้มีการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตใหม่ที่ส าเร็จการศึกษาทุกปี เพ่ือทราบความ

ต้องการของตลาดแรงงาน 

  (2)  จัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 

  (3)  จัดให้มีการส ารวจความต้องการของบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต และบริษัทรับฝึกงาน/สหกิจศึกษา เพ่ือ

ติดตามแนวโน้มของตลาดแรงงานในธุรกจิที่เกี่ยวข้อง 
 

3. นสิิต 

3.1 การรบันสิิตและการเตรียมความพรอ้มก่อนเขา้ศึกษา 

(1)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก าหนดจ านวนที่ต้องการรับนิสิตให้สอดคล้องกบัเป้าหมายและ

แผนการรับนิสติระยะ 5 ปี ที่ระบุใน มคอ.2  

(2)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ หารือเกี่ยวกับแผนการรับนิสิตและวิธีการรับนิสติจากทุกระบบ

การรับในแต่ละปีการศึกษา และผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือด าเนินการตามข้ันตอนที่

ก าหนดโดยฝ่ายรับนิสติของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

  (3)  คณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ ร่วมกับคณะกรรมการก ากบัดูแลด้านวิชาการพิจารณาตัดสนิผล

การสอบวัดความรู้ และเสนอผลการตัดสินผู้ผ่านคุณสมบัติต่อคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือพิจารณาอนุมัติรายช่ือผู้มีสทิธิ์สอบสมัภาษณ์ 
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  (4)  แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสมัภาษณ์ และด าเนินการสอบสมัภาษณ์ตามวันและเวลาที่ก  าหนด 

  (5)  คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์พิจารณาตัดสินและส่งผลการสอบสัมภาษณ์ให้คณะกรรมการ

การศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพ่ือพิจารณาอนุมัติรายช่ือผู้ที่ผ่านการสมัภาษณ์

ให้มารายงานตัวเข้าศึกษา 
 

3.2 การเตรียมความพรอ้มก่อนเขา้ศึกษา 

    (1)  คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและคณะกรรมการฝ่ายวิชาการซ่ึงมีตัวแทนจากหลักสูตร

ฯ ก าหนดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของนิสิตในแผนปฏิบัติการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและฝ่ายวิชาการ 

โดยพิจารณาจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และมอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

โครงการด าเนินการและประเมินผลของโครงการ 

    (2)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก าหนดการให้ความรู้และความเข้าใจวิชาชีพในรายวิชาเอก

บังคับของนิสติช้ันปีที่ 1  

    (3)  อาจารย์ที่ปรึกษาช้ีแจงรายละเอียดการเรียนการสอนและให้ค าแนะน าในการปรับตัวแก่นิสิตใน

ทุกภาคการศึกษา และติดตามผลการเรียน ปัญหา การปรับตัว และการคงอยู่ของนิสติ 

(4)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประเมินผลที่เกิดกับนิสิต เพ่ือปรับปรุงการเตรียมความพร้อม

ก่อนเข้าศึกษา 
 

3.3 ควบคุมดูแลและการใหค้ าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา 

(1)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เสนอช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้พิจารณาแต่งต้ังอาจารย์       

ที่ปรึกษาระดับปริญญาตรี  

(2)  อาจารย์ที่ปรึกษารับทราบแนวทางการดูแลและการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสติของ

คณะและมหาวิทยาลัย ผ่านการปฐมนิเทศและการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา  

(3)  อาจารย์ที่ปรึกษาด าเนินการให้ค าปรึกษาตลอดปีการศึกษาตามแนวทางทางการดูแลและการให้

ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตของคณะและมหาวิทยาลัย โดยมีช่องทางติดต่อนิสิตเฉพาะก ลุ่ม เช่น 

การนัดพบ โทรศัพท ์อเีมล์ ไลน์กลุ่ม ฯลฯ 

(4)  ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตจัดบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเรียนการสอน ทุนการศึกษา 

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต การรับสมัครนิสิตท างานพิเศษ ฯลฯ ผ่านทางเวปไซต์ เฟสบุค และอาจารย์ที่

ปรึกษา   

(5)  ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสติประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการและการบริการข้อมูลข่าวสาร 

(6)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประเมินอัตราคงอยู่และการส าเรจ็การศึกษา เพ่ือปรับปรุงการ

ดูแลและการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว 

 
3.4 ความพงึพอใจและการจดัการขอ้รอ้งเรียน 

  (1)  คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรรับฟังข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนของนิสิต

ผ่านสายตรงคณบดี กล่องรับฟังความคิดเหน็ และอาจารย์ที่ปรึกษา ก่อนแจ้งให้คณะกรรมการบริหารหลักสตูร

ฯ และฝ่ายที่เกี่ยวข้องพิจารณาแก้ไขและปรับปรุง   



 

78 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภณัฑก์ารเกษตร พ.ศ. 2563 

  (2)  ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการและสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้   

(3)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาผลการจัดการข้อร้องเรียนและผลประเมินความ      

พึงพอใจของนิสิต และมอบหมายให้หัวหน้าสาขาวิชา ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

เสนอข้อคิดเหน็ในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือปรับปรุงการให้บริการแก่นิสติและการจัดการข้อ

ร้องเรียน 
 

4. อาจารย ์
4.1 กระบวนการบริหารและพฒันาคณาจารย ์

(1)  การรับสมัครอาจารย์ใหม่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยก าหนดคุณสมบัติเฉพาะ

ต าแหน่งอาจารย์ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2558 โดยต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องหรือ

ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโทและก าลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาที่

เกี่ยวข้องและอยู่ระหว่างจัดท าปริญญานิพนธ ์และต้องส าเรจ็การศึกษาภายใน 3 ปี  

(2)  คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นอาจารย์ และด าเนินการสอบคัดเลือก 

โดยก าหนดให้มีการสอบสอนหรือการน าเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจาในที่ประชุมและสมัภาษณ์  

(3)  เสนอแต่งตั้งและประเมินการปฏบัิติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 

4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 

  (1)  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ซ่ึงประกอบด้วยอาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมผลิตภัณฑก์ารเกษตร โดยจัดการประชุมคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอเพ่ือวางแผนการเรียนการสอน 

การประเมินผล และให้ความเหน็ชอบการประเมินผล 

     (2)  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานปรับปรุงหลักสตูรซ่ึงประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์

ประจ าหลักสตูร และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้แทนสมาคมวิชาชีพ (ถ้ามี) โดยอาจารย์ประจ าคณะฯ ทุกคน

ร่วมรับผิดชอบในหมวด/กลุ่มวิชาที่สอน 
 

5. หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 

5.1  การออกแบบหลกัสูตรและสาระรายวิชาในหลกัสูตรและการปรบัปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยั 

    (1)  แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและ

ผลิตภัณฑก์ารเกษตร  

    (2)  คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ รวบรวมข้อมูลจ าเป็นในการออกแบบหลักสูตรและก าหนด

สาระรายวิชาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ นโยบายของรัฐบาลและมหาวิทยาลัย ผลการ

ประเมินหลักสูตร ความคิดเหน็ และข้อเสนอแนะจากบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ บริษัทรับฝึกงาน และผล

การส ารวจความคิดเหน็และความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  

(3)  คณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูรฯ จัดท าร่างหลักสตูรฯ    

(4)  คณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูรฯ รับฟังความคิดเหน็จากอาจารย์ในคณะฯ  
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(5)  คณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูรฯ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ใช้บัณฑติเพ่ือวิพากษ์หลักสตูร 

(6)  คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ ปรับปรุงแก้ไขร่างหลักสูตรฯ ก่อนเสนอหลักสูตรฯ            

ต่อคณะกรรมการคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑก์ารเกษตร  

(7)  คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรด าเนินการเปิด/ปรับปรุงหลักสูตรฯ       

ตามระบบของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

(8)  หลักสตูรเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑก์ารเกษตรด าเนินการจัดการเรียนการสอน    

(9)  ประเมินความทันสมัยของรายวิชาจากข้อคิดเหน็ของนิสิตและบัณฑิต ข้อคิดเห็นจากบริษัทรับ

ฝึกงาน แผนปรับปรุงรายวิชาจากอาจารย์ผู้สอน การแลกเปล่ียนความคิดเหน็ระหว่างอาจารย์ผู้สอน  

(10) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงความทันสมัยของ

รายวิชาในรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนด าเนินการปรับปรุงตาม

ข้อเสนอแนะ 
 

5.2  การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา  
 (1)  คณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ ก าหนดผู้สอนให้เหมาะสมกบัเน้ือหาของรายวิชา โดยพิจารณา

จากความเช่ียวชาญ (ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ท างาน การบริการวิชาการและการวิจัย) และภาระงาน

สอน  

(2)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ สามารถเชิญอาจารย์พิเศษ/ผู้เช่ียวชาญเฉพาะ/ผู้ทรงคุณวุฒิ

จากภายนอก (ทั้งในและต่างประเทศ) มาเป็นวิทยากรร่วมสอนในบางหัวข้อที่ต้องการความเช่ียวชาญเฉพาะ

หรือประสบการณ์จริง โดยได้รับความเหน็ชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ  

(3)  อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 โดยก าหนดสาระ แผนการสอน     

และวิธกีารจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกบัค าอธบิายรายวิชาและผลการเรียนรู้ 

(4)  อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามรายละเอยีดของ มคอ.3 และ มคอ.4  

 (5)  นิสติประเมินประสทิธภิาพการสอนของอาจารย์และรายวิชา  

 (6)  สาขาวิชาจัดการประชุมระดมสมองจากผู้สอนและการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการจัดการ

เรียนการสอนเมื่อสิ้นสดุภาคการศึกษา  

 (7)  อาจารย์ผู้สอนพิจารณาผลการประเมิน ทบทวนเน้ือหา และกลยุทธ์การสอน และน าเสนอ

แผนการปรับปรุงรายวิชาใน มคอ.5 และ มคอ.6 และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ  

(8)  คณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ พิจารณาความเหมาะสมของอาจารย์ผู้สอน และให้ข้อเสนอแนะ

การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เพ่ือให้อาจารย์

ผู้สอนด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
 

5.3 การประเมินผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  

 (1)  อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาพิจารณาผลการเรียนรู้ของหลักสูตรฯ ที่ระบุใน มคอ.2 และ 

curriculum mapping ของรายวิชา และก าหนดวิธกีารวัดและประเมินผล ใน มคอ.3 และ มคอ.4 

 (2)  อาจารย์ผู้สอนแจ้งวิธกีารประเมินให้ผู้เรียนทราบและให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน 

 (3)  อาจารย์ผู้สอนประเมินผู้เรียนและให้ข้อมูลป้อนกลับผู้เรียนอย่างสม ่าเสมอ 
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 (4)  อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชารวบรวมคะแนนและตัดสนิผลการเรียน 

 (5)  อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาน าเสนอผลการตัดสินผลการเรียนเพ่ือให้คณะกรรมการบริหาร

หลักสตูรฯ พิจารณาตัดสนิผลการเรียน  

(6)  อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาบันทึกผลการเรียนผ่านระบบลงทะเบียนเรียนและการเรียนการ

สอน (Supreme) 

 

    5.4 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูข้องนสิิต 

 (1)  คณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ คัดเลือกรายวิชาที่ทวนสอบ   

 (2)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ทวนสอบข้อสอบ รายงานผลการให้คะแนน และรายงานการ

ตัดสินผลการเรียน เพ่ือพิจารณาความสอดคล้องกับเน้ือหารายวิชา วิธีและเกณฑ์การประเมินผลที่ระบุใน 

มคอ.3 และ มคอ. 4  

 (3)  คณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ แจ้งผลการทวนสอบให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบ เพ่ือให้พิจารณา

น าเสนอแผนการปรับปรุงรายวิชาใน มคอ.5 และ มคอ.6  

   (4)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาผลการทวนสอบและให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการ

ประเมินผลการเรียนรู้ในรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนด าเนินการ

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
 

6. สิง่สนบัสนุนการเรียนรู ้

    6.1 การบริหารงบประมาณ 

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร จัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณ

แผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ เพ่ือจัดซ้ือต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทศันูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ ์

เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนบรรยาย การฝึกปฏิบัติการ และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการเรียนรู้

ด้วยตนเองของนิสติ โดย 

         (1)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ส ารวจและรวบรวมข้อมูลความต้องการ เสนอต่อคณะกรรมการ

ฝ่ายแผนและพัฒนา 

  (2)  คณะกรรมการฝ่ายแผนและพัฒนาจัดท าค าขอตั้งงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดิน 

และงบประมาณเงินรายได้ 

 (3)  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ติดตามการใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนและตามก าหนดเวลา 

 
6.2 ทรพัยากรการเรียนการสอนทีม่ีอยู่เดิม 

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร จัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณ

แผ่นดินและเงินรายได้ เพ่ือซ่อมบ ารุงเคร่ืองมือ และอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนในห้องเรียนและ

ห้องปฏบัิติการ 

          มหาวิทยาลัยมีส านักหอสมุดให้บริการสารสนเทศ หนังสือ ต ารา สื่อประกอบการเรียนการสอน       

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เน็ต ตลอดจนฐานข้อมูลออนไลน์ และบริการสืบค้น โดยมีหนังสือทางด้าน
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เทคโนโลยีชีวภาพ 619 รายการ สาขาที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวม 1,841 รายการ วารสาร

อิเล็กทรอนิกส์ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพและสาขาที่ เกี่ยวข้อง 581 รายการ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทาง

เทคโนโลยีชีวภาพและสาขาที่เกี่ยวข้อง 683 รายการ 
 

6.3 การจดัหาทรพัยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม  

          (1)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ รวบรวมรายช่ือสื่อตามความต้องการของคณาจารย์เพ่ือเสนอ

ต่อส านักหอสมุดกลาง หรือคณาจารย์เสนอความต้องการต่อส านักหอสมุดกลางโดยตรง ผ่านช่องทางการเสนอ

ซ้ือทรัพยากรทางระบบอนิเตอร์เนต็ 

          (2)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ รวบรวมข้อมูลความต้องการด้านอุปกรณ์และเคร่ืองมือ

ปฏิบัติการเสนอต่อคณะกรรมการฝ่ายแผนและพัฒนา เพ่ือด าเนินการจัดท าแผนครุภัณฑ์ประกอบค าขอตั้ง

งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี 

 

6.4 การประเมินความเพยีงพอของทรพัยากร  

          (1)  ประเมินความพึ งพอใจของผู้ใช้ท รัพยากรด้านการเรียนการสอน ทั้ งด้ านห้องเรีย น 

ห้องปฏบัิติการ โสตทศันูปกรณ์ และอาจารย์ผู้สอนรายวิชา ประเมินจากการสงัเกตการใช้งานในรายวิชาที่สอน 

แล้วรายงานต่อคณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ  

          (2)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ รวบรวมข้อมูลและน าผลการประเมิน เพ่ือจัดท าแผนปรับปรุง

และด าเนินการตามแผน 
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7.   ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 1 

2563 

ปีท่ี 2 

2564 

ปีท่ี 3 

2565 

ปีท่ี 4 

2566 

ปีท่ี 5 

2567 

(1) อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มสี่วนร่วม

ในการประชุมเพ่ือวางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนนิงาน

ของหลักสตูร 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

(2) มรีายละเอยีดของหลักสตูรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกบั 

      กรอบมาตรฐานคุณวฒิุแห่งชาตหิรือมาตรฐานคุณวฒิุสาขา/   

 สาขาวิชา (ถ้าม)ี 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

(3) มรีายละเอยีดของรายวิชาและรายละเอยีดของประสบการณ ์

      ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย 

      ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชาและรายงานผลการ 

ด าเนนิการของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ. 

5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปิด

สอนให้ครบทุกรายวิชา 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสตูรตามแบบ มคอ.7  

      ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสดุปีการศึกษา 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

(6) มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษาตามมารฐานผลการ

เรียนรู้  ที่ก  าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้าม)ี อย่างน้อยร้อย

ละ 25 ของรายวชิาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

(7) มกีารพัฒนา/ปรับปรงุการจดัการเรียนการสอน กลยุทธก์าร

สอนหรือการประเมนิผลการเรียนรู้  จากผลการประเมนิการ

ด าเนนิการ ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

- ✔ ✔ ✔ ✔ 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้าม)ี ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า 

      ด้านการจัดการเรียนการสอน 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

(9) อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

      และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ได้รับการ

พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

(11) ระดบัความพึงพอใจของนสิติปีสดุท้าย/บณัฑติใหม่ที่มต่ีอ  

       คุณภาพหลักสตูรเฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

- - - ✔ ✔ 

(12) ระดบัความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑติที่มต่ีอบณัฑติใหม่เฉล่ีย 

       ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

- - - - ✔ 

 

 

 

 



 

83 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภณัฑก์ารเกษตร พ.ศ. 2563 

หมวดที ่8 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนนิการของหลกัสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธก์ารสอน  

(1) มีการประเมินผลการสอนโดยนิสติ และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือปรับกลยุทธก์ารสอน

ให้เหมาะสม 

(2) มีการประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชา เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น และขอค าแนะน า/ 

ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธก์ารสอน 

(3) มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสติโดยการสอบ การปฏบัิติงานกลุ่ม การท ากจิกรรม 

1.2 การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยุทธก์ารสอน 

มีการประเมินการสอนโดยนิสติทุกปลายภาคการศึกษา  
 

2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

2.1 โดยนสิิตปัจจุบนั และบณัฑิตทีจ่บการศึกษาในหลกัสูตร  

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยนิสิตช้ันปีสุดท้ายและบัณฑิตในภาคปลายก่อนจบการศึกษา ใน

รูปแบบสอบถาม  

2.2 โดยผูท้รงคุณวุฒิ ทีป่รึกษา และ/หรือจากผูป้ระเมิน 

การประเมินจากการเย่ียมชม และข้อมูลในรายงานผลการด าเนินการหลักสตูร 

2.3 โดยนายจา้ง และ/หรือผูม้ีส่วนเกีย่วขอ้งอื่นๆ  

(1) แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑติ โดยผู้ใช้บัณฑติ 

(2) การประชุมเพ่ือปรับปรุงหลักสตูรโดย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้งานบัณฑติบัณฑติใหม่  
 

3. การประเมินผลการด าเนนิการตามรายละเอียดหลกัสูตร 
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามตัวบ่งช้ีในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายใน ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 คน 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรุง 
(1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร รวบรวมข้อมูลจากผลการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน 

นิสิต บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจนข้อมูลจาก มคอ.5, 6, 7 เพ่ือทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรใน

ภาพรวม และในรายวิชา เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาหลักสตูร โดยมีรอบการปรับปรุงหลักสตูรทุก 5 ปี 

เพ่ือให้หลักสตูรมีความทนัสมัย และสอดคล้องกบัความต้องการของผู้ใช้บัณฑติ 

(2) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานปรับปรุงหลักสตูร และคณะกรรมการพัฒนาหลักสตูรซ่ึงประกอบด้วย

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้แทนสมาคมวิชาชีพ (ถ้า

มี) โดยพิจารณาจากรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร ความคิดเหน็ของผู้ทรงคุณวุฒิ และการประชุมระดม

ความคิดเหน็เพ่ือสรุปและจัดท าร่างหลักสตูรปรับปรุงต่อไป 
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ภาคผนวก ก. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 
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ภาคผนวก ข. ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูร 
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ภาคผนวก ค. รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร  
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สรุปรายงานการประชุมครั้งที ่1 โครงการการเสวนาเรือ่ง 

“ทิศทางการพฒันาหลกัสูตรเทคโนโลยีชีวภาพส าหรบัประเทศไทย” 

วนัที ่9 สิงหาคม 2562 

หอ้งประชุม เอกฉนัท ์อาคาร 3 ชั้น 3 เวลา 9:00 – 12:30 น. 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

1. ผศ.ดร.ปรมาภรณ์ เกดิทรัพย์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2. ผศ.ดร.กมลชัย  ชะเอม    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3. อ.ดร.สุภาภรณ์ โสภณพัฒนะโภคา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

4. อ.ดร.น า้ฝน  รักขุมแก้ว    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5. อ.ดร.ชลินันท ์ เพง็สขุ    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
ผูท้รงคุณวุฒิ 

1. ดร.กอบกุล  เหล่าเท้ง     ผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยส่วนผสมฟังช่ัน 

        และนวัตกรรมอาหาร  

2. ดร.ระบือศักด์ิ  ขุมทอง    บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จ ากดั 

3. ดร.สมพล  ปรมาพจน์    บริษัท ทปิโก้ไบโอเทค็ จ ากดั 

4. คุณชนินันท ์วรรธนะหทยั   บมจ.เบนน์แทก็ อนิกรีเดียนส ์(ประเทศไทย) 

 

สรุปสาระ 

 การประชุมเชิงเสวนาคร้ังน้ีเป็นการแลกเปล่ียนความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑก์ารเกษตร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ 

4 ท่านร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะกับคณาจารย์ประจ าหลักสูตร และรองคณบดีฝ่าย

วิชาการ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑก์ารเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยความเหน็และ

ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิมีดังต่อไปนี้  

 

ดร.กอบกุล  เหล่าเทง้   

หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพน้ันยังคงเป็นหลักสูตรที่ยังคงเป็นที่ต้องการต่อไปในอนาคต ซ่ึงโครงสร้าง

พ้ืนฐานที่ รัฐบาลได้วางนโยบายเอาไว้ยังคงต้องการก าลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะทางด้าน

เทคโนโลยีชีวภาพมาขับเคล่ือนประเทศ (EECi BIOPOLIS ศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพ) โดยในส่วนงาน

ของ สวทช ที่รับผิดชอบอยู่เอง อาจมาแบ่งเทคโนโลยีชีวภาพออกเป็น 2 เสาหลักได้แก่ 1. เทคโนโลยีชีวภาพ

ทางการเกษตร โดยมองไปยังระดับผู้ประกอบการ ภาคชุมชน และการสนับสนุนงานทางการเกษตร              

2. เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม โดยมีการมุ่งเน้นไปในด้าน Circular economy หรือ  เศรษฐกิจ

หมุนเวียน จะให้ความส าคัญกบั การจัดการของเสียจากการผลิตและบริโภค ด้วยการน าวัตถุดิบที่ผ่านการผลิต

และบริโภคแล้วเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่ (re-material) หรือน ามากลับมาท าให้เกิดประโยชน์ในด้านอื่นๆ  

ซ่ึงงานที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีชีวภาพอีกด้านหน่ึงคือ การผลิต Natural ingredient ซ่ึงอาจมีการพัฒนาต่อ



 

107 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภณัฑก์ารเกษตร พ.ศ. 2563 

หรือเน้นที่จะศึกษา Functional ingredient โดยมีการเพ่ิมคุณค่าและให้ผลการท างานที่ชัดเจนมากย่ิงข้ึน ซ่ึงอาจ

ไปสู่อุตสาหกรรมเคร่ืองส าอาง อาหาร หรือ อาหารสตัว์ต่อไปได้ 

หลักสูตรควรมีการสอดแทรกจริยธรรม กฏหมาย พระราชบัญญัติการควบคุมการท างานทางด้าน

วิชาชีพทางเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น พระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พระราชบัญญัติเช้ือโรคและ

พิษจากสัตว์ ตลอดจนการควบคุมและความปลอดภัยทางชีวภาพแก่นิสิต โดยอาจเชิญผู้เช่ียวชาญด้าน พรบ. 

ต่างๆ เข้ามาอบรมนิสติและอาจารย์ในหลักสตูรได้ 

  ในส่วนของเน้ือหาวิชาในหลักสูตรน้ันมีความเหมาะสมดีแล้ว โดยในปัจจุบันโลกก าลังต้องการคนที่มี 

ความสามารถแบบสหวิชา มองว่าพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์มีความจ าเป็นอย่างมาก และความหลากหลายของ 

รายวิชาทั้งวิชาหลักและวิชาเลือก จะเป็นข้อดีที่ท  าให้นิสิตมองเห็นภาพกว้างและมีพ้ืนฐานที่ ดีในการ 

เตรียมพร้อมเพ่ือประกอบอาชีพทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ หรือเรียนต่อในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพียงแต่อาจเน้น 

ในส่วนของงานวิจัยหรือของงานของนิสติที่อาจมุ่งไปในแนวทางที่เป็นเอกลักษณ์ของสาขา  

  ด้านการผลิตนวัตกรรมไม่ได้จ ากัดว่านิสิตจะสามารถคิดได้หรือไม่ แต่หากหลักสูตรมีการเรียนการ 

สอนที่ ฝึกให้นิสิตมีความคิดเชิงนวัตกรรมก็จะช่วยเสริมอาวุธในนิสิตมีความได้เปรียบเมื่ อออกไปสู่ 

อุตสาหกรรม  

ช่ือหลักสูตรอาจเกิดการเข้าใจผิดและไม่ชัดเจนว่าหลักสูตรมีแนวทางอย่างไร และเพ่ือให้ดึงดูดความ 

สนใจของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้สนใจเข้าศึกษามากขึ้นและควรมีการประชาสัมพันธ์คณะและสาขาวิชา 

ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และอาจเป็นผลดีต่อการตัดสนิใจรับนิสติเข้าท างานของผู้ว่าจ้างได้   

  
ดร.ระบอืศกัด์ิ  ขุมทอง  

หลักสูตรควรเน้นความรู้พ้ืนฐานให้นิสิต ซ่ึงบางกรณีผู้ประกอบการอาจไม่จ าเป็นหรือต้องการความรู้

ลึกเฉพาะทางจากนิสิตมากนัก แต่หากมีความรู้พ้ืนฐานในศาสตร์ที่นิสิตเรียนมาอาจช่วยให้เข้าใจงานและ

ปรับตัวต่อการท างานได้ดี ซ่ึงในการท างานน้ันอาจเน้นทักษะที่จ าเป็นต่างๆ ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น 

เทคนิคจุลชีววิทยาพ้ืนฐาน การใช้เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ เทคนิคทางอณูชีววิทยา และการเปิดรับเทคโนโลยี

ใหม่ๆ ที่จะเข้ามาเสมอ 

นอกจากน้ีอาจจัดกิจกรรมให้นิสิตลงมือปฏิบัติที่มีการน าเสนอ เพ่ือฝึกทักษะการสื่อสารการน าเสนอ

ผลงาน การ Pitching เพ่ือโน้มน้าวใจผู้ฟังให้สามารถสนใจสิ่งที่เราน าเสนอได้ในระยะเวลาอันสั้น ความกล้า

แสดงออก มั่นใจในตัวเอง สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกบัผู้อื่นได้ดี 

หลักสตูรมีรายวิชาที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับนิสติที่จะเรียนด้านเทคโนโลยีชีวภาพอยู่แล้ว อาจเพ่ิมวิชา

เลือกให้มีความหลายหลายมากข้ึน โดยเน้นให้นิสิตมีทักษะที่จ าเป็นต่อการน าไปใช้ท างาน และอาจเพ่ิม

เอกลักษณ์ของหลักสูตรได้จากงานวิจัยของอาจารย์และนิสิต แต่ช่ือสาขาอาจมีผลต่อการพิจารณาของผู้ว่าจ้ าง

ในการรับนิสติเข้าท างานได้  
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ดร.สมพล  ปรมาพจน ์

 เทคโนโลยีชีวภาพสามารถท างานได้ในหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นการท างานที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูป

อาหาร การผลิตวัตถุดิบจากสารเคมีและธรรมชาติ ตลอดจนการเพาะเล้ียงเซลล์เพ่ือทดสอบผลผลิต โดยจะมี

ความสนใจนิสิตที่จะรับเข้าท างานซ่ึงมีทักษะในด้านความเข้าใจพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ พรบ. กฎหมาย

ควบคุมต่างๆ การใช้เคร่ืองมือ แนวคิดการประยุกต์งานวิจัยที่ท  าให้เกี่ยวข้องกบังานในอนาคต 

 หลักสูตรมีเน้ือหาที่น่าสนใจ โดยอาจแทรกความรู้ในด้านการท างานในห้องปฏบัิติการ ความปลอดภัย 

พ้ืนฐานด้าน GMP HACCP พรบ. และกฎหมายควบคุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถเพ่ิมรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ

การจัดการของเสยีเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์หรือเพ่ิมมูลค่าได้มีรายวิชาที่ตอบโจทย์การเป็นผู้ประกอบการ  

 ด้านนวัตกรรมไม่คาดหวังว่านิสิตจะสามารถคิดนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ แต่หลักสูตรอาจจัดการเรียนการ

สอนให้นิสติสามารถน าเสนอและวิเคราะห์นวัตกรรมดังกล่าวได้ มีทกัษะสื่อสารสามารถช้ีจุดส าคัญที่จะน าเสนอ

ได้ และเปิดรายวิชาเลือกให้นิสติมีมุมมองต่อเทคโนโลยีชีวภาพที่หลากหลาย 

 

คุณชนนินัท ์วรรธนะหทยั 

 นิสติที่จบสาขาเทคโนโลยีชีวภาพอาจท างานในด้านวิทยศาสตร์การอาหารได้แต่อาจมีมีทกัษะที่จ าเพาะ

ที่สามารถน าเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกต์ใช้ได้ นอกจากน้ียังสามารถท างานในส่วนของพนักงานขายได้

เช่นเดียวกันเน่ืองจากต าแหน่งดังกล่าวยังจ าเป็นต้องอาศัยนิสิตที่ มี พ้ืนหรือทักษะด้านเคร่ืองมือทาง

วิทยาศาสตร์ได้ 

 หลักสูตรมีเน้ือหาที่ น่าสนใจ มีรายวิชาที่ น่าเรียน การวิจัยของนิสิตทางด้าน Green technology 

สามารถเสริมความเป็นเอกลักษณ์ และการผลิตวัตถุดิบเพ่ือใช้ในระดับอุสาหกรรมได้ เน่ืองจากบางสินค้าใน

ไทยมีผู้ผลิตน้อยและยังไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน 

 นิสิตที่ส าเรจ็การศึกษาความมีทกัษะการสื่อสาร มีแนวคิดทางนวัตกรรมแต่อาจไม่จ าเป็นต้องสามารถ

ผลิตนวัตกรรมได้ โดยเสริมความร่วมมือกบัภาคเอกชน เพ่ือให้นิสติมองเหน็ภาพชัดขึ้น 

 เน้นให้นิสิตที่ส าเร็จการศึกษามีความสามารถที่หลากหลายและไปสร้างช่ือในบริษัทหรือในสถาบัน

ต่างๆ  

 

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร รับทราบข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพ่ือน าไปจัดท าร่างหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตเทคโนโลยีชีวภาพ

และผลิตภัณฑก์ารเกษตร ตามข้อก าหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีที่ สกอ ก าหนด ต่อไป  

 

สรุปและเรียบเรียงโดย อ.ดร.ชลินันท ์เพง็สขุ 
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หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภณัฑก์ารเกษตร พ.ศ. 2563 

สรุปรายงานการประชุมครั้งที ่2 โครงการการเสวนาเรือ่ง 

“ทิศทางการพฒันาหลกัสูตรเทคโนโลยีชีวภาพส าหรบัประเทศไทย” 

วนัที ่30 สิงหาคม 2562 

หอ้งประชุม ยุทธกิจ อาคาร อ านวนการ ชั้น 2 วลา 13:00 – 16:30 น. 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

1.  ผศ.ดร. อรัญญา มิ่งเมือง     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2. ผศ.ดร.พิสทุธิ หนักแน่น     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3. ผศ.ดร.ปรมาภรณ์ เกดิทรัพย์    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

4. ผศ.ดร.กมลชัย  ชะเอม     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5. อ.ดร.สุภาภรณ์ โสภณพัฒนะโภคา   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

6. อ.ดร.ภัคจิรัตน์ สงิหะบุตร    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

7. อ.ดร.ชลินันท ์ เพง็สขุ     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ผูท้รงคุณวุฒิ 

     1. รศ.ดร. สหีนาท ประสงค์สขุ     ประธานหลักสตูรเทคโนโลยีชีวภาพ  

                     คณะวิทยาศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2. รศ.ดร. สเุมธ ตันตระเธยีร         ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร 

คณะวิทยาศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3. คุณอภินิหาร ผิวพรรณ     นักวิจัยอาวุโสสายอาหาร  

บริษัทเบทาโกร จ ากดั 

ศิษยเ์ก่า 

1. นายธนกร อภิชิตนรานนท ์

2. น.ส.กชามาส  แถวจัตุรัส 

3. นายจตุพร  วงษ์แววดี 

4. น.ส.วีระวรรณ ล าดับศรี 

สรุปสาระ 

 การประชุมเชิงเสวนาคร้ังน้ีเป็นการแลกเปล่ียนความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑก์ารเกษตร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ 

3 ท่านและศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพฯ รุ่นที่  1 และ 2 ร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็นและให้

ข้อเสนอแนะกับคณาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ โดยความเหน็และข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิมีดังต่อไปนี้  
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ขอ้เสนอแนะของ รศ.ดร. สีหนาท ประสงคสุ์ข มีดงันี้  

1. หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพยังคงเป็นหลักสูตรที่มีความส าคัญต่อการขับเคล่ือนประเทศในอนาคต 

ทั้งต่อภาคอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านอาหาร ยา และสขุภาพ 

2. รายวิชาในหลักสตูรควรเน้นเทคโนโลยีชีวภาพให้ครบทุกด้าน เช่น เทคโนโลยีชีวภาพทางจุลินทรีย์ 

เทคโนโลยีชีวภาพพืช เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ และเทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เช่น สุขภาพ ยารักษา

โรค เคร่ืองมือตรวจสอบเป็นต้น 

 3. รายวิชา ปฏบัิติการเฉพาะหน่วยทางเทคโนโลยีกระบวนการชีวภาพ เป็นพ้ืนฐานส าหรับการเรียนต่อ

ในรายวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาจปรับให้มีการเรียนการสอนเป็นล าดับต้นๆ ของปีการศึกษา 

 4. การปรับให้สาขามีลักษณะเฉพาะเจาะจงมากเกินไป อาจส่งผลต่อนิสิตที่เข้ามาเรียน ที่มีความ

ต้องการอยากเรียนต่อในศาสตร์ด้านอื่นๆ ของเทคโนโลยีชีวภาพ หรือการท างานทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 

ซ่ึงสาขาฯ ควรเน้นในรายวิชาให้มีการเรียนการสอน การฝึกทกัษะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เพ่ือเตรียมพร้อม

ให้แก่นิสิตเพ่ือที่จะสามารถเลือกเรียนในรายวิชาที่สนใจ ซ่ึงอาจจ าเป็นต้องมีการเปิดรายวิชาเลือกเสรีให้มี

ความหลากหลายมากย่ิงข้ึน จ าเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มากข้ึน หรือเป็นการเชิญให้ผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาช่วยใน

การเรียนการสอน ทั้งรายวิชาเลือกเสรีและรายวิชาที่เกี่ยวข้องกบันวัตกรรม หรือ ธุรกจิ 

 5. เน้นพ้ืนฐานการคิดวิเคราะห์ทางด้านวิทยาศาสตร์ เพ่ือที่จะสามารถสร้างงานวิจัยทั้งของนิสิตและ

อาจารย์ให้เป็นไปตามทศิทางเดียวกบัคณะ 

 6.มีความเป็นห่วงเร่ืองช่ือของสาขาฯ “เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร” เพราะอาจมี

ปัญหาเกี่ยวกับวุติที่กพ. รองรับ ส าหรับงานราชการบางต าแหน่ง และอาจส่งผลต่อความเข้าใจผิดในการ

ตัดสินใจเลือกเรียนต่อของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาที่ต้องการจะเข้าเรียนต่อ จึงเสนอให้ปรับช่ือให้มีความหมาย

ที่กว้างเอาไว้ 

 

ขอ้เสนอแนะของ รศ.ดร. สุเมธ ตนัตระเธียร มีดงันี้  

 1. การเน้นให้นิสติสามารถบูรณาการความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพให้ได้น้ัน ต้องมาจากความรู้พ้ืนฐาน

ที่แน่นเพียงพอ ตลอดจนการมีทกัษะปฏบัิติที่ดี 

 2. รายวิชาที่มีในหลักสูตรเน้นไปทางเทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับพืชมากพอสมควร อาจเพ่ิมเติม

รายวิชาที่เกี่ยวข้องกบัเทคโนโลยีชีวภาพสตัว์  

 3. รายวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ อาจเพ่ิมผลิตภัณฑ์จากทะเล เน่ืองจากเป็นแหล่ง 

ทรัพยากรณ์ที่มีความส าคัญ และสามารถน ามาท าผลิตภัณฑท์ี่หลากหลาย 

 4. รายวิชาการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ ควรจัดให้มีปฏิบัติการ หรือ workshop 

เพ่ือให้ นิสติได้ทดลองปฏบัิติ น าข้อมูลไปใช้และสามารถเขียนระบบประกนัคุณภาพต่างๆ ได้ ผลักดันให้ นิสิต

ที่ผ่าน   workshop ได้รับใบรับรอง  

 5. มีความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้และข้อกฏหมายของวิชาเลือก เทคโนโลยีเคร่ืองด่ืม 

แอลกอฮอล์  

 6. คุณลักษณะของบัณฑิตตามหลักสูตร คือบัณฑิตเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาสามารถใช้ช่ือหลักสูตร  

“เทคโนโลยีชีวภาพ” ได้หรือไม่ 
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ขอ้เสนอแนะของ คุณอภินหิาร ผวิพรรณ มีดงันี้  

 1. การรับนักศึกษาเข้าท างานในบริษัท ยังคงเน้นรับนักศึกษาที่มีความรู้กว้าง มีทักษะปฏิบัติที่ ดี 

สามารถท างานร่วมกบัผู้อื่นได้ 

 2. หลักสูตรควรมีการเตรียมความพร้อมโดยเน้นหรือสอนระบบมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆ ใน

โรงงาน การท าคู่มือปฏบัิติงาน หากนิสติไม่มีความรู้พ้ืนฐานดังกล่าวจะเกิดปัญหาเมื่อเข้าไปท างาน  โดยอาจจัด

อยู่ในรายวิชาการควบคุมคุณภาพและการประกนัคุณภาพ  

 3. เพ่ิมเติมความรู้ความเข้าใจเกี่ยว การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส (Sensory evaluation) 

ก่อนการท าผลิตภัณฑ ์ในรายวิชา เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร 

 4. การฝึกทกัษะการใช้เคร่ืองมือมีความส าคัญ จึงควรเน้นให้นิสติได้ลงมือใช้เคร่ืองมืออย่างถูกต้องใน

รายวิชาต่างๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการท างาน 

 5. บริษัทต้องการนักศึกษาที่มีแนวคิดเชิงนวัตกรรม ซ่ึงเดก็อาจไม่จ าเป็นต้องสามารถสร้างนวัตกรรม

ได้ในเวลา 4 ปี ในมหาวิทยาลัย แต่มีพ้ืนความรู้ที่ดี และมีการฝึกแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ 

  

ขอ้เสนอแนะจากศิษยเ์ก่า 

 1. ส าหรับบัญฑิตที่เข้าท างานที่เกี่ยวข้องกับโรงงานด้านอาหาร รายวิชา การควบคุมคุณภาพและการ

ประกันคุณภาพ น้ันมีความส าคัญแต่เน้ือหายังไม่เพียงพอที่น าไปใช้ได้ โดยอาจเพ่ิมการปฏบัิติมากข้ึนรวมถึง 

การเรียนรู้  ระบบมาตรฐานอื่นๆ เช่น BRC (British Retail Consortium) เป็นต้น 

 2. หลายโรงงานเปิดรับบัณฑติที่จบสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ที่มีทกัษะทางด้านจุลชีววิทยา 

 3. วิชากฎหมายและจริยธรรมในเทคโนโลยีชีวภาพ มีความส าคัญส าหรับนิสิตที่จบไปท างานใน

หน่วยงานราชการและที่เกี่ยวข้องกบันิติวิทยาศาสตร์ 

 4. พ้ืนฐานรายวิชาทางอณูชีววิทยาและชีวเคมี มีความส าคัญอย่างมากส าหรับนิสิตที่จะศึกษาต่อใน

ระดับช้ันปริญญาโท 

 5. รายวิชาปฏบัิติการที่มีการใช้เคร่ืองวิเคราะห์มีความส าคัญต่อการท างานหรือเรียนต่อในระดับช้ันที่

สงูขึ้น 

 6. การท างานในโรงงานและสถาบันวิจัย ควรมีความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติความปลอดภัยใน

ห้องปฏบัิติการ ระดับความปลอดภัยชีวภาพในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 7. ช่ือสาขาฯ มีปัญหาส าหรับการเข้าท างานในหน่วยงานราชการ และเกิดการเข้าใจผิดกับหัวหน้างาน

ที่รับเข้าท างาน 

 ปัจจยัทีม่ีผลต่อการเลือกเขา้ท างานและเรียนต่อในระดบัปริญญาโท  

 1.  สนใจในรายวิชาอณูชีววิทยาและได้ท าโครงงานวิจัยช้ันปีที่ 4 ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคทางอณูชีววิทยา

จึงตัดสนิใจเลือกเข้าท างานในศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  

 2. มีความสนใจในอุตสาหกรรมอาหารเมื่ อเรียนรายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหารและท า

โครงงานวิจัยช้ันปีที่ 4 ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร จึงสมัครเข้าท างานในต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ โรงงาน

อุตสาหกรรมอาหาร 
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 3. โอกาสในการท างานมาจากการทดสอบความสามารถการใช้เคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์และได้รับเข้า

เป็นผู้เช่ียวชาญผลิตภัณฑเ์คร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์ 

 4. สนใจรายวิชาชีวเคมี โครงสร้างและการท างานของเซลล์ และชอบด้านกฏหมายจึงตัดสินใจเรียนต่อ

ด้านนิติวิทยาศาสตร์ 

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร รับทราบข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพ่ือน าไปจัดท าร่างหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตเทคโนโลยีชีวภาพ

และผลิตภัณฑก์ารเกษตร ตามข้อก าหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีที่ สกอ ก าหนด ต่อไป  

 

สรุปและเรียบเรียงโดย อ.ดร.ชลินันท ์เพง็สขุ 
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ภาคผนวก ง. รายงานการประเมินหลักสตูร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

114 
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รายงานการประเมินหลกัสูตร 

การตรวจสอบหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  

หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภณัฑก์ารเกษตร  

(หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2563) 

                                                                                   ชื่อ รศ. ดร. สหีนาท ประสงค์สขุ 

                                                                                   วนัที ่30 ส.ค. 2562 

ค าช้ีแจง ✔ลงในช่องว่างที่เหน็ด้วย หรือ ไม่เหน็ด้วย และให้ข้อคิดเหน็ตามความเหมาะสม 

ที ่ รายการทีต่รวจสอบ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ขอ้คิดเห็น 

หมวดที ่1 รายละเอียดของหลกัสูตร 

1 ช่ือหลักสตูร ✔   

2 ช่ือปริญญา ✔   

3 วิชาเอก ✔   

4 จ านวนหน่วยกติ ✔   

5 รูปแบบของหลักสูตร ✔   

6 สถานภาพของหลักสตูรและการพิจารณา

อนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตร 

✔   

7 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสตูรที่มี

คุณภาพและมาตรฐาน 

✔   

8 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเรจ็

การศึกษา 

✔   

9 ช่ือ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษา ✔   

10 สถานที่จัดการเรียนการสอน ✔   

11 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทาง

เศรษฐกจิ 

✔   

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทาง

สงัคมและวัฒนธรรม 

✔   

12 ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อ

การพัฒนาหลักสตูรและความเกี่ยวข้อง

กบัพันธกจิของสถาบัน 

✔   

13 ความสัมพันธ ์(ถ้ามี) กบัหลักสตูรอื่นที่

เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

✔   

หมวดที ่2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 
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ที ่ รายการทีต่รวจสอบ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ขอ้คิดเห็น 

1 ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา ✔   

1.2 ความส าคัญ ✔   

1.3 วัตถุประสงค์ ✔   

2 แผนพัฒนาปรับปรุง ✔   

หมวดที ่3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร 

1 ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ ✔   

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ✔   

1.3 การเทยีบเคียงหน่วยกติในระบบ

ทวิภาค 

✔   

2 การด าเนินการหลักสตูร 

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการ

สอน 

✔   

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ✔   

2.3 ปัญหาของนิสติแรกเข้า ✔   

2.4 กลยุทธใ์นการด าเนินการเพ่ือแก้ไข

ปัญหา/ข้อจ ากดัของนิสติในข้อ 2.3 

✔   

2.5 แผนการรับนิสติและผู้ส าเรจ็

การศึกษาในระยะ 5 ปี 

✔   

2.6 งบประมาณตามแผน ✔   

2.7 ระบบการศึกษา ✔   

2.8 การเทยีบโอนหน่วยกติ รายวิชาและ

การลงทะเบียนเรียนข้าม

สถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี) 

✔   

3 หลักสตูรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสตูร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกติ ✔   

3.1.2 โครงสร้างหลักสตูร ✔   

3.1.3 รายวิชาเอกบังคับ ✔   

3.1.4 รายวิชาเอกเลือก ✔   

3.1.5 แผนการศึกษา ✔   
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ที ่ รายการทีต่รวจสอบ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ขอ้คิดเห็น 

3.1.6 ค าอธบิายรายวิชาโดยรวม ✔   

3.2 คุณวุฒิของอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร ✔   

3.2.2 อาจารย์ประจ า ✔   

3.2.3 อาจารย์พิเศษ ✔   

4 ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของ

ประสบการณ์ภาคสนาม 

✔   

4.2 ช่วงเวลา ✔   

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน ✔   

4.4 การเตรียมการ ✔   

5 ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงการวิจัยหรืองานวิจัย 

5.1 ค าอธบิายโดยย่อ ✔   

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ ✔   

5.3 ช่วงเวลา ✔   

5.4 จ านวนหน่วยกิต ✔   

5.5 การเตรียมการ ✔   

5.6 กระบวนการประเมินผล ✔   

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ ✔   

2 การพัฒนาผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 

2.1 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ✔   

2.2 ความรู้ ✔   

2.3 ทกัษะทางปัญญา ✔   

2.4 ทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

✔   

2.5 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

✔   

2.6 ทกัษะการจัดการเรียนรู้  ✔   

3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ

มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสตูรสู่

✔   
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ที ่ รายการทีต่รวจสอบ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ขอ้คิดเห็น 

รายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดที ่5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนสิิต 

1 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ์ในการให้

ระดับคะแนน (เกรด) 

✔   

2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐาน

ผลสัมฤทธิ์ของนิสติ 

✔   

3 เกณฑก์ารส าเรจ็การศึกษาตามหลักสตูร ✔   

หมวดที ่6 การพฒันาคณาจารย ์

1 การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ ✔   

2 การพัฒนาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทกัษะการจัดการเรียน 

การสอน การวัดและประเมินผล 

✔   

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้าน

อื่นๆ 

✔   

2.3 การเตรียมการบุคลากรใหม่และการ

พัฒนาบุคลากร 

✔   

หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

1 การบริหารหลักสตูร ✔   

2 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ ✔   

2.2 ทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิม ✔   

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการ

สอนเพ่ิมเติม 

✔   

2.4 การประเมินความเพียงพอของ

ทรัพยากร 

✔   

3 การบริหารอาจารย์ 

3.1 การรับอาจารย์ใหม่ ✔   

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการ

วางแผน การติดตามและทบทวน

หลักสตูร 

✔   

3.3 คณาจารย์ที่สอนบางเวลาและ

คณาจารย์พิเศษ 

✔   
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ที ่ รายการทีต่รวจสอบ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ขอ้คิดเห็น 

4 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ 

ต าแหน่ง 

✔   

4.2 การเพ่ิมทกัษะความรู้เพ่ือการ

ปฏบัิติงาน 

✔   

5 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และ

อื่นๆ แก่นิสติ 

✔   

5.2 การอุทธรณ์ของนิสติ ความต้องการ

ของตลาดแรงงาน สงัคม และหรือความ

พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 

✔   

6 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม

และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 

✔   

7 ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินการ (Key 

Performance Indicator) 

✔   

หมวดที ่8 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 

1 การประเมินประสทิธผิลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธก์ารสอน ✔   

1.2 การประเมินทกัษะของอาจารย์ใน 

การใช้แผนกลยุทธก์ารสอน 

✔   

2 การประเมินหลักสตูรในภาพรวม ✔   

3 การประเมินผลการด าเนินการตาม

รายละเอยีดหลักสตูร 

✔   

4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผน 

ปรับปรุงหลักสตูรและแผนกลยุทธก์าร

สอน 

✔   

 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

  ได้ให้ความเหน็ในการวิพากษ์หลักสตูรแล้ว 

 ข้อสงัเกต  - ช่ือหลักสตูร 

- ความชัดเจนของบัณฑติว่าหลังจากเรียนจบแล้วจะท าอะไร 

- รายวิชาบางรายวิชาอาจมีการปรับให้เหมาะสม
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หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภณัฑก์ารเกษตร พ.ศ. 2563 

รายงานการประเมินหลกัสูตร 

การตรวจสอบหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  

หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภณัฑก์ารเกษตร  

(หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2563) 

                                                                                   ชื่อ รศ. ดร. สเุมธ ตันตระเธียร 

                                                                                   วนัที ่30 ส.ค. 2562  

ค าช้ีแจง ✔ลงในช่องว่างที่เหน็ด้วย หรือ ไม่เหน็ด้วย และให้ข้อคิดเหน็ตามความเหมาะสม 

ที ่ รายการทีต่รวจสอบ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ขอ้คิดเห็น 

หมวดที ่1 รายละเอียดของหลกัสูตร 

1 ช่ือหลักสตูร ✔   

2 ช่ือปริญญา ✔   

3 วิชาเอก ✔   

4 จ านวนหน่วยกติ ✔   

5 รูปแบบของหลักสูตร ✔   

6 สถานภาพของหลักสตูรและการพิจารณา

อนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตร 

✔   

7 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสตูรที่มี

คุณภาพและมาตรฐาน 

✔   

8 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเรจ็

การศึกษา 

✔   

9 ช่ือ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษา ✔   

10 สถานที่จัดการเรียนการสอน ✔   

11 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทาง

เศรษฐกจิ 

✔   

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทาง

สงัคมและวัฒนธรรม 

✔   

12 ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อ

การพัฒนาหลักสตูรและความเกี่ยวข้อง

กบัพันธกจิของสถาบัน 

✔   

13 ความสัมพันธ ์(ถ้ามี) กบัหลักสตูรอื่นที่

เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

✔   

หมวดที ่2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 
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หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภณัฑก์ารเกษตร พ.ศ. 2563 

ที ่ รายการทีต่รวจสอบ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ขอ้คิดเห็น 

1 ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา ✔   

1.2 ความส าคัญ ✔   

1.3 วัตถุประสงค์ ✔   

2 แผนพัฒนาปรับปรุง ✔   

หมวดที ่3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร 

1 ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ ✔   

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ✔   

1.3 การเทยีบเคียงหน่วยกติในระบบ

ทวิภาค 

✔   

2 การด าเนินการหลักสตูร 

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการ

สอน 

✔   

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ✔   

2.3 ปัญหาของนิสติแรกเข้า ✔   

2.4 กลยุทธใ์นการด าเนินการเพ่ือแก้ไข

ปัญหา/ข้อจ ากดัของนิสติในข้อ 2.3 

✔   

2.5 แผนการรับนิสติและผู้ส าเรจ็

การศึกษาในระยะ 5 ปี 

✔   

2.6 งบประมาณตามแผน ✔   

2.7 ระบบการศึกษา ✔   

2.8 การเทยีบโอนหน่วยกติ รายวิชาและ

การลงทะเบียนเรียนข้าม

สถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี) 

✔   

3 หลักสตูรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสตูร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกติ ✔   

3.1.2 โครงสร้างหลักสตูร ✔   

3.1.3 รายวิชาเอกบังคับ ✔   

3.1.4 รายวิชาเอกเลือก ✔  BOT401 เหมือนไม่

เกี่ยวข้องกบัการเกษตร 
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ที ่ รายการทีต่รวจสอบ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ขอ้คิดเห็น 

 3.1.5 แผนการศึกษา ✔   

3.1.6 ค าอธบิายรายวิชาโดยรวม ✔   

3.2 คุณวุฒิของอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร ✔   

3.2.2 อาจารย์ประจ า ✔   

3.2.3 อาจารย์พิเศษ ✔   

4 ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของ

ประสบการณ์ภาคสนาม 

✔   

4.2 ช่วงเวลา ✔   

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน ✔   

4.4 การเตรียมการ    

5 ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงการวิจัยหรืองานวิจัย 

5.1 ค าอธบิายโดยย่อ ✔   

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ ✔   

5.3 ช่วงเวลา ✔   

5.4 จ านวนหน่วยกิต ✔   

5.5 การเตรียมการ ✔   

5.6 กระบวนการประเมินผล ✔   

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ ✔   

2 การพัฒนาผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 

2.1 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ✔   

2.2 ความรู้ ✔   

2.3 ทกัษะทางปัญญา ✔   

2.4 ทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

✔   

2.5 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

✔   

2.6 ทกัษะการจัดการเรียนรู้  ✔   
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ที ่ รายการทีต่รวจสอบ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ขอ้คิดเห็น 

3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ

มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสตูรสู่

รายวิชา (Curriculum Mapping) 

✔   

หมวดที ่5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนสิิต 

1 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ์ในการให้

ระดับคะแนน (เกรด) 

✔   

2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐาน

ผลสัมฤทธิ์ของนิสติ 

✔   

3 เกณฑก์ารส าเรจ็การศึกษาตามหลักสตูร ✔   

หมวดที ่6 การพฒันาคณาจารย ์

1 การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ ✔   

2 การพัฒนาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทกัษะการจัดการเรียน 

การสอน การวัดและประเมินผล 

✔   

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้าน

อื่นๆ 

✔   

2.3 การเตรียมการบุคลากรใหม่และการ

พัฒนาบุคลากร 

✔   

หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

1 การบริหารหลักสตูร ✔   

2 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ ✔   

2.2 ทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิม ✔   

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการ

สอนเพ่ิมเติม 

✔   

2.4 การประเมินความเพียงพอของ

ทรัพยากร 

✔   

3 การบริหารอาจารย์ 

3.1 การรับอาจารย์ใหม่ ✔   

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการ

วางแผน การติดตามและทบทวน

หลักสตูร 

✔   
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ที ่ รายการทีต่รวจสอบ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ขอ้คิดเห็น 

 3.3 คณาจารย์ที่สอนบางเวลาและ

คณาจารย์พิเศษ 

✔   

4 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ 

ต าแหน่ง 

✔   

4.2 การเพ่ิมทกัษะความรู้เพ่ือการ

ปฏบัิติงาน 

✔   

5 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และ

อื่นๆ แก่นิสติ 

✔   

5.2 การอุทธรณ์ของนิสติ ความต้องการ

ของตลาดแรงงาน สงัคม และหรือความ

พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 

✔   

6 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม

และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 

✔   

7 ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินการ (Key 

Performance Indicator) 

✔   

หมวดที ่8 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 

1 การประเมินประสทิธผิลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธก์ารสอน ✔   

1.2 การประเมินทกัษะของอาจารย์ใน 

การใช้แผนกลยุทธก์ารสอน 

✔   

2 การประเมินหลักสตูรในภาพรวม ✔   

3 การประเมินผลการด าเนินการตาม

รายละเอยีดหลักสตูร 

✔   

4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผน 

ปรับปรุงหลักสตูรและแผนกลยุทธก์าร

สอน 

✔   

 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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รายงานผลการวิพากษห์ลกัสูตร  

การตรวจสอบหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  

หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภณัฑก์ารเกษตร  

(หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2563) 

                                                                                   ชื่อ อภินิหาร ผิวพรรณ 

                                                                                   วนัที ่30 ส.ค. 2562  

ค าช้ีแจง ✔ลงในช่องว่างที่เหน็ด้วย หรือ ไม่เหน็ด้วย และให้ข้อคิดเหน็ตามความเหมาะสม 

ที ่ รายการทีต่รวจสอบ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ขอ้คิดเห็น 

หมวดที ่1 รายละเอียดของหลกัสูตร 

1 ช่ือหลักสตูร ✔   

2 ช่ือปริญญา ✔   

3 วิชาเอก ✔   

4 จ านวนหน่วยกติ ✔   

5 รูปแบบของหลักสูตร ✔   

6 สถานภาพของหลักสตูรและการพิจารณา

อนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตร 

✔   

7 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสตูรที่มี

คุณภาพและมาตรฐาน 

✔   

8 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเรจ็

การศึกษา 

✔   

9 ช่ือ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษา ✔   

10 สถานที่จัดการเรียนการสอน ✔   

11 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทาง

เศรษฐกจิ 

✔   

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทาง

สงัคมและวัฒนธรรม 

✔   

12 ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อ

การพัฒนาหลักสตูรและความเกี่ยวข้อง

กบัพันธกจิของสถาบัน 

✔   

13 ความสัมพันธ ์(ถ้ามี) กบัหลักสตูรอื่นที่

เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

✔   

หมวดที ่2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 
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ที ่ รายการทีต่รวจสอบ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ขอ้คิดเห็น 

1 ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา ✔   

1.2 ความส าคัญ ✔   

1.3 วัตถุประสงค์ ✔   

2 แผนพัฒนาปรับปรุง ✔   

หมวดที ่3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร 

1 ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ ✔   

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ✔   

1.3 การเทยีบเคียงหน่วยกติในระบบ

ทวิภาค 

✔   

2 การด าเนินการหลักสตูร 

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการ

สอน 

✔   

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ✔   

2.3 ปัญหาของนิสติแรกเข้า ✔   

2.4 กลยุทธใ์นการด าเนินการเพ่ือแก้ไข

ปัญหา/ข้อจ ากดัของนิสติในข้อ 2.3 

✔   

2.5 แผนการรับนิสติและผู้ส าเรจ็

การศึกษาในระยะ 5 ปี 

✔   

2.6 งบประมาณตามแผน ✔   

2.7 ระบบการศึกษา ✔   

2.8 การเทยีบโอนหน่วยกติ รายวิชาและ

การลงทะเบียนเรียนข้าม

สถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี) 

✔   

3 หลักสตูรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสตูร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกติ ✔   

3.1.2 โครงสร้างหลักสตูร ✔   

3.1.3 รายวิชาเอกบังคับ ✔   

3.1.4 รายวิชาเอกเลือก ✔   

3.1.5 แผนการศึกษา ✔   



 

126 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภณัฑก์ารเกษตร พ.ศ. 2563 

ที ่ รายการทีต่รวจสอบ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ขอ้คิดเห็น 

 3.1.6 ค าอธบิายรายวิชาโดยรวม ✔   

3.2 คุณวุฒิของอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร ✔   

3.2.2 อาจารย์ประจ า ✔   

3.2.3 อาจารย์พิเศษ ✔   

4 ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของ

ประสบการณ์ภาคสนาม 

✔   

4.2 ช่วงเวลา ✔   

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน ✔   

4.4 การเตรียมการ ✔   

5 ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงการวิจัยหรืองานวิจัย 

5.1 ค าอธบิายโดยย่อ ✔   

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ ✔   

5.3 ช่วงเวลา ✔   

5.4 จ านวนหน่วยกิต ✔   

5.5 การเตรียมการ ✔   

5.6 กระบวนการประเมินผล ✔   

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ ✔   

2 การพัฒนาผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 

 2.1 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ✔   

2.2 ความรู้ ✔   

2.3 ทกัษะทางปัญญา ✔   

2.4 ทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

✔   

2.5 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

✔   

2.6 ทกัษะการจัดการเรียนรู้  ✔   
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ที ่ รายการทีต่รวจสอบ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ขอ้คิดเห็น 

3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ

มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสตูรสู่

รายวิชา (Curriculum Mapping) 

✔   

หมวดที ่5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนสิิต 

1 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ์ในการให้

ระดับคะแนน (เกรด) 

✔   

2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐาน

ผลสัมฤทธิ์ของนิสติ 

✔   

3 เกณฑก์ารส าเรจ็การศึกษาตามหลักสตูร ✔   

หมวดที ่6 การพฒันาคณาจารย ์

1 การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ ✔   

2 การพัฒนาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทกัษะการจัดการเรียน 

การสอน การวัดและประเมินผล 

✔   

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้าน

อื่นๆ 

✔   

2.3 การเตรียมการบุคลากรใหม่และการ

พัฒนาบุคลากร 

✔   

หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

1 การบริหารหลักสตูร ✔   

2 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ ✔   

2.2 ทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิม ✔   

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการ

สอนเพ่ิมเติม 

✔   

2.4 การประเมินความเพียงพอของ

ทรัพยากร 

✔   

3 การบริหารอาจารย์ 

3.1 การรับอาจารย์ใหม่ ✔   

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการ

วางแผน การติดตามและทบทวน

หลักสตูร 

✔   
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ที ่ รายการทีต่รวจสอบ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ขอ้คิดเห็น 

 3.3 คณาจารย์ที่สอนบางเวลาและ

คณาจารย์พิเศษ 

✔   

4 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ 

ต าแหน่ง 

✔   

4.2 การเพ่ิมทกัษะความรู้เพ่ือการ

ปฏบัิติงาน 

✔   

5 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และ

อื่นๆ แก่นิสติ 

✔   

5.2 การอุทธรณ์ของนิสติ ความต้องการ

ของตลาดแรงงาน สงัคม และหรือความ

พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 

✔   

6 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม

และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 

✔   

7 ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินการ (Key 

Performance Indicator) 

✔   

หมวดที ่8 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 

1 การประเมินประสทิธผิลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธก์ารสอน ✔   

1.2 การประเมินทกัษะของอาจารย์ใน 

การใช้แผนกลยุทธก์ารสอน 

✔   

2 การประเมินหลักสตูรในภาพรวม ✔   

3 การประเมินผลการด าเนินการตาม

รายละเอยีดหลักสตูร 

✔   

4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผน 

ปรับปรุงหลักสตูรและแผนกลยุทธก์าร

สอน 

✔   

 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ฉ. ประวัติและผลงานอาจารย์ 
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   

 นางสาวสุภาภรณ ์โสภณพฒันะโภคา 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  

 Miss Supaporn Sophonputtanaphoca 

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์

ทีท่ างาน  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภณัฑก์ารเกษตร  

  คณะเทคโนโลยีและนวตักรรมผลิตภณัฑก์ารเกษตร  

  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

  63 หมู่ที ่7 ถนนรงัสิต-นครนายก คลอง 16  

  อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก 26120 

เบอรโ์ทรศพัท ์ 086-765-1255 

Email supapornsp@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. พฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2543 

วท.ม. พฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2546 

Ph.D. Food Science and Technology Oregon State University, U.S.A. 2555 

 

ความเชี่ยวชาญ 

- Characterization of chemical composition of plant cell walls                                                       

- Thermochemical treatments of plant biomass                                                                              

- Bioconversion of plant biomass and waste from food products/food processing for chemical and fuel 

productions                                                                                                                          

- Extraction of plant sugars, oligomers, and polymers                                                                   

- Characterization and utilization of enzymes                                                                                             

- Method development for chemical analyses by enzymatic, chemical reaction and HPLC methods                       

- Instrumental analysis 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. งานวิจยั 

 1.1 บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานขอ้มูลของ สกอ.) 
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Sophonputtanaphoca S, Chutong P, Cha-aim K, Nooeaid P. Potential of Thai rice straw as a raw 

material for the synthesis of carboxymethylcellulose. International Food Research Journal 

2019; 26(3): 969-78. 

Sophonputtanaphoca S, Pridam C, Chinnak J, Nathong M, Juntipwong, P. Production of non-digestible 

oligosaccharides as value-added by-products from rice straw. Agriculture and Natural 

Resources 2018; 52: 169-75. 

Sophonputtanaphoca S, Sirigatmaneerat K, Kruakrut K. Effect of low temperatures and residence times 

of pretreatment on glucan reactivity of sodium hydroxide-pretreated rice straw. Walailak 

Journal of Science and Technology 2018; 15(4): 313-23. 

 

 1.2  บทความวิจยัทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

Sophonputtanaphoca S, Cha-aim K. Water hyacinth: an alternative feedstock for the production of 

fermentable sugar and bioethanol. Proceedings of the 10th Srinakharinwirot University Research 

Conference; 2017 Jul 20-21; Srinakharinwirot University, Bangkok, Thailand, p. 134-46. 

 

2. ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น  

 ไม่มี 

 

 

3. ต ารา/หนงัสือ/บทความทางวิชาการ 

 ไม่มี 
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   

  นางสาวปรมาภรณ ์เกิดทรพัย ์

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  

  Miss Paramaporn Kerdsup 

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์

ทีท่ างาน  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภณัฑก์ารเกษตร  

  คณะเทคโนโลยีและนวตักรรมผลิตภณัฑก์ารเกษตร  

  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

  63 หมู่ที ่7 ถนนรงัสิต-นครนายก คลอง 16  

  อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก 26120 

เบอรโ์ทรศพัท ์ 089-6987882 

Email paramapornk@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. เทคโนโลยีทางอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2542 

วท.ม. เทคโนโลยีทางอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2545 

วท.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552 

 

ความเชี่ยวชาญ 

- Food microbiology 

- Probiotics and prebiotics 

- Fermented food products 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. งานวิจยั 

 1.1 บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานขอ้มูลของ สกอ.) 

Promualkijja T, Pirak T, Kerdsup, P.  Effect of salt, rice bran oil and malva nut gum on chemical, 

physical and physic-chemical properties of beef salt-soluble protein and its application in low fat 

salami. Food Hydrocolloids 2016; 53: 303-10. 
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Naknaen P, Charoenthaikit P, Kerdsup P.  Physicochemical properties and nutritional composition of 

foamed banana powders ( Pisang Awak, Musa sapientum L. )  dehydrated by various drying 

methods. Walailak Journal of Science and Technology 2016; 13(3): 177-91. 

ปรมาภรณ์ เกิดทรัพย์, พรรณทพิา เจริญไทยกจิ, ธีรารัตน์ อทิธิโสภณกุล, น า้ฝน รักขุมแก้ว และ พิสุทธิ หนัก

แน่น. ผลของการบรรจุแบบสญุญากาศต่อคุณภาพทางเคมี จุลชีววิทยา และประสาทสัมผัสของปลา

ส้มนครนายก. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  2561; 

10(19): 92-105. 

ปรมาภรณ์ เกิดทรัพย์ และ วรากร เกิดทรัพย์. ผลของการเตรียมหัวเช้ือด้วยสภาวะที่เป็นกรดต่อการรอดชีวิต

ของ Lactobacillus casei ในสภาวะกรดและในน า้ผลไม้จ าลอง. วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต 2561; 

8(3): 29-50. 

วรากร เกิดทรัพย์ และ ปรมาภรณ์ เกิดทรัพย์. การเปล่ียนแปลงทางเคมีในสารละลายเตรียมเซลล์ที่เกี่ยวข้อง

กับการรอดชีวิตของโพรไบโอติกสายพันธุ์ Lactobacillus plantarum ในผลิตภัณฑ์น ้าทับทิมทาง

การค้า. วิศวกรรมสารเกษมบัณฑติ 2561; 8(1): 91-108. 

ปรมาภรณ์ เกิดทรัพย์. การปรับตัวในสภาวะกรดของจุลินทรีย์โพรไบโอติกส์สายพันธุ์ Lactobacillus. วารสาร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 2559; 8(16): 70-86. 

 

 1.2  บทความวิจยัทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

Petchwattana N, Singhaboot P, Kerdsup P. Biodegradation of poly ( lactic acid) toughened with nitrile 

butadiene rubber under soil burial test.  The 28th Annual Meeting of the Thai Society for 

Biotechnology and International Conference; 2016 Nov 28-30; Chiangmai, Thailand, 

p.876-83. 

Pinket W, Aeksiri D, Poonsawas O, Kerdsup P, Kasemwong K.  2015.  Enhancing the viability of 

Lactobacillus casei in simulated gastrointestinal condition by encapsulated within the 

alginate-starch beads.  The 8th International Conference on Starch Technology; 2015 Nov 

20; Bangkok, Thailand, p. 164-9. 

 

2. ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น  

  ไม่มี 

 

3. ต ารา/หนงัสือ/บทความทางวิชาการ 

  ไม่มี 
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   

  นายกมลชยั ชะเอม 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)   

  Mr. Kamonchai Cha-aim 

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์

ทีท่ างาน  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภณัฑก์ารเกษตร  

  คณะเทคโนโลยีและนวตักรรมผลิตภณัฑก์ารเกษตร  

  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

  63 หมู่ที ่7 ถนนรงัสิต-นครนายก คลอง 16  

  อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก 26120 

เบอรโ์ทรศพัท ์ 083-8881060 

Email kamonchai@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. พฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540 

วท.ม. พฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2546 

Ph.D. Biotechnology Yamaguchi University, Japan 2552 

 

ความเชี่ยวชาญ 

- Alcohol fermentation 

- Flavor and enzyme production by yeasts 

- Molecular genetics in yeasts 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. งานวิจยั 

 1.1 บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานขอ้มูลของ สกอ.) 

Sophonputtanaphoca S, Chutong P, Cha-aim K, Nooeaid P. Potential of Thai rice straw as a raw 

material for the synthesis of methylcellulose. International Food Research Journal 2019; 

26(3): 969-78. 
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 1.2  บทความวิจยัทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

Sophonputtanaphoca S, Cha-aim K. Water hyacinth: an alternative feedstock for the production of 

fermentable sugar and bioethanol. Proceedings of the 10th Srinakharinwirot University Research 

Conference; 2017 Jul 20-21; Srinakharinwirot University, Bangkok, Thailand, p. 134-46. 

Cha-aim K, Hoshida H, Akada R. Construction and analysis of temperature-sensitive mutants by 

chromosomal site-directed mutagenesis in Saccharomyces cerevisiae. Summary book: Proceeding 

Advanced Research Networks; 2018 Dec 1-3; Yamaguchi, Japan, p. 121-4. 

 

2. ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น  

 ไม่มี 

 

 

3. ต ารา/หนงัสือ/บทความทางวิชาการ 

 ไม่มี 
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หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภณัฑก์ารเกษตร พ.ศ. 2563 

ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   

  นายชลินนัท ์เพ็งสุข 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  

  Mr. Chalinan Pengsuk 

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์

ทีท่ างาน  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภณัฑก์ารเกษตร  

  คณะเทคโนโลยีและนวตักรรมผลิตภณัฑก์ารเกษตร  

  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

  63 หมู่ที ่7 ถนนรงัสิต-นครนายก คลอง 16  

  อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก 26120 

เบอรโ์ทรศพัท ์ 085-3417396 

Email chalinan@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2550 

วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2552 

ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2556 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 - Immunology  

 - Microbiology 

 - Animal cell culture  

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. งานวิจยั 

 1.1 บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานขอ้มูลของ สกอ.) 

Soonthonsrima T, Wangman P, Chaivisuthangkura P, Pengsuk C, Sithigorngul P, Longyant S. 

Generation of mouse monoclonal antibodies specific to tilapia immunoglobulin using fish 

immunoglobulin/BSA complex for monitoring of the immune response in Nile tilapia Oreochromis 

niloticus. Aquaculture research 2018; 407: 277-83. 
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Wangman P, Siriwattanarat R, Longyant S, Pengsuk C, Sithigorngul P, Chaivisuthangkura P. High 

sensitivity immunochromatographic strip test (ICP11 strip test) for white spot syndrome virus 

detection using monoclonal antibodies specific to ICP11 non-structural protein. Aquaculture 2017; 

470: 25-31. 

Wangman P, Longyant S, Utari HB, Senapin S, Pengsuk C, Sithigorngul P, Chaivisuthangkura P. 

Sensitivity improvement of immunochromatographic strip test for infectious myonecrosis virus 

detection. Aquaculture 2016; 453: 163–8. 

 

 1.2  บทความวิจยัทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

  ไม่มี 

 

 

2. ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น  

 สิทธิบตัร 

เรื่อง กรรมวิธีการผลิตนาโนแคปซูลจากโพลิเมอร์ชีวภาพผสมเตตระไซคลินส าหรับใช้ในการผลิต

เวชภัณฑท์างการแพทย์เพ่ือต้านเช้ือจุลชีพและกรรมวิธใีนการผลิตเวชภัณฑด์ังกล่าว 

โดย ผศ.ดร.พัชรกมน หนูเอียด และ ดร.ชลินันท ์เพง็สขุ 

เลขที่ค าขอ 1703000415 

 

  

3. ต ารา/หนงัสือ/บทความทางวิชาการ 

  ไม่มี 
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หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภณัฑก์ารเกษตร พ.ศ. 2563 

ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   

  นางสาวภคัจิรตัน ์สิงหะบุตร 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  

  Miss Pakjirat Singhaboot 

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์

ทีท่ างาน  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภณัฑก์ารเกษตร  

  คณะเทคโนโลยีและนวตักรรมผลิตภณัฑก์ารเกษตร  

  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

  63 หมู่ที ่7 ถนนรงัสิต-นครนายก คลอง 16  

  อ าเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก 26120 

เบอรโ์ทรศพัท ์ 084-7733271 

Email pakjirat@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2553 

ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558 

 

ความเชี่ยวชาญ 

- Biopolymer from microbes                                                                                       

- Bacterial cellulose production                                                                                   

- Fermentation technology                                                                                          

- Application of agricultural wastes  

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. งานวิจยั 

 1.1 บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานขอ้มูลของ สกอ.) 

Singhaboot P, Kaewkannetra P. A higher in value biopolymer product of polyhydroxyalkanoates 

(PHAs) synthesized by Alcaligenes latus in batch/repeated batch fermentation processes of 

sugar cane juice. Annals of Microbiology 2015; 65(4): 2081–89. 

 

 1.2  บทความวิจยัทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 
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Petchwattana N, Channuan W, Kraisuwan W, Thepchalerm C, Singhaboot P, Jitjaicham S. Mechanical, 

Thermal and Morphological Properties and Raw Materials Cost Estimation of Poly(butylene 

succinate)/Calcium Carbonate Composites. The 6th International Conference on Life Science 

and Biological Engineering; 2018 Nov 27-29; Osaka International Convention Center 

Corporation, Osaka, Japan, p. 636-41. 

Petchwattana N, Singhaboot P, Kerdsup P. Biodegradation of poly (lactic acid) toughened with nitrile 

butadiene rubber under soil burial test. The 28th Annual Meeting of the Thai Society for 

Biotechnology and International Conference; 2016 Nov 28-30; Chiang Mai, Thailand, p. 

876-83. 

 

2. ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น  

 ไม่มี 

 

 

3. ต ารา/หนงัสือ/บทความทางวิชาการ 

 ไม่มี 
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หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภณัฑก์ารเกษตร พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช. ตารางเปรียบเทยีบการปรับปรุงหลักสูตร 
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ตารางเปรียบเทียบการปรบัปรุงหลกัสูตร 

 

ชื่อหลกัสูตร หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑก์ารเกษตร  

 

สาระส าคญั/ภาพรวมในการปรบัปรุง 

 การปรับปรุงหลักสตูรในคร้ังน้ีเป็นการปรับปรุงก่อนครบรอบระยะเวลา 5 ปี เน่ืองจาก 

(1) สถานการณ์ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์โลกทั้งด้านการศึกษา 

เทคโนโลยี และเศรษฐกิจ รัฐบาลและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้เร่งผลักดัน

การพัฒนาประเทศโดยมุ่งขับเคล่ือน BCG โมเดล โดย B (Bioeconomy) คือ ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ มุ่งเน้น

การใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า เช่ือมโยงกับ C (Circular economy) คือ ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่

ค านึงถึงการน าวัสดุต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สดุ และทั้งสองระบบน้ีอยู่ภายใต้ G (Green economy) 

ระบบเศรษฐกิจสีเขียว ซ่ึงมุ่งแก้ปัญหามลพิษ เพ่ือลดผลกระทบต่อโลกอย่างเป็นรูปธรรม ความรู้ทาง

เทคโนโลยีชีวภาพเป็นหน่ึงศาสตร์ที่สามารถปรับใช้กับ BCG โมเดลได้ เน่ืองจากประเทศไทยมีความ

หลากหลายทางชีวภาพทั้ง พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ และยังเป็นหน่ึงในศาสตร์ความรู้ที่อยู่ใน NewS-curve ของ 

Thailand 4.0 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตรจึงเล็งเห็นความส าคัญในการปรับ

โครงสร้างหลักสูตรและเน้ือหาของรายวิชาให้ทันสมัย ให้สอดคล้องกับ BCG โมเดล เพ่ือตอบโจทย์ประเทศ

ไทยสู่ความย่ังยืน และผลิตบัณฑติที่มีคุณสมบัติ ศักยภาพในการรองรับการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต  

(2) การปรับหลักสูตรในคร้ังน้ีเป็นการปรับจากหลักสูตร 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) เป็นหลักสูตร

ภาษาไทย และลดค่าธรรมเนียมการศึกษา เน่ืองจากสถิติจ านวนนิสิตที่ เข้าศึกษาในสาขาวิชาฯ ตั้งแต่ปี

การศึกษา 2557 เป็นต้นมา จ านวนนิสิตไม่เป็นไปตามแผนการรับนิสิต และจากการส ารวจด้วยแบบสอบถาม

เร่ืองความสนใจศึกษาต่อและปัจจัยในการเลือกที่เรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายจาก 5 โรงเรียน 

จ านวน 64 คน แสดงให้เหน็ว่านักเรียนมากกว่าร้อยละ 70 มีความสนใจหลักสตูรภาษาไทย และค่าธรรมเนียม

ที่ลดลง 

โดยมีการปรับเปล่ียนในประเดน็ต่อไปน้ี 

 

1. โครงสรา้งหลกัสูตร 

หลกัสูตรเดิม 2561 หลกัสูตรปรบัปรุง 2563 

จ านวนหน่วยกจิรวมตลอดหลักสตูร                                 130 หน่วยกติ 

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า                               30 หน่วยกติ 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า                                     94 หน่วยกติ 

    2.1) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                               15 หน่วยกติ 

    2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า                            79 หน่วยกติ 

          2.2.1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานเฉพาะสาขา                        17 หน่วยกติ 

          2.2.2) กลุ่มวิชาพัฒนาทกัษะวิชาชีพ                       16 หน่วยกติ 

          2.2.3) กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                   37 หน่วยกติ 

          2.2.4) กลุ่มวิชาเอกเลือก                                      9 หน่วยกติ 

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า                                    6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกจิรวมตลอดหลักสตูร                                 134 หน่วยกติ 

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า                               30 หน่วยกติ 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า                                     98 หน่วยกติ 

    2.1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                            89 หน่วยกติ 

           2.1.1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์           24 หน่วยกติ 

                     พ้ืนฐานเฉพาะสาขา                                           

           2.1.2) กลุ่มวิชาพัฒนาทกัษะการเรียนรู้                   20 หน่วยกติ 

           2.1.3) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและ                   45 หน่วยกติ 

                     ผลิตภัฑก์ารเกษตร      

    2.2) กลุ่มวิชาเอกเลือก                                               9 หน่วยกติ                                                        

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า                                   6 หน่วยกติ 

 



 

142 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภณัฑก์ารเกษตร พ.ศ. 2563 

2. หน่วยกิตและค าอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาเฉพาะ 

         กลุ่มวิชาเอกบงัคบั 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรพ์ื้ นฐานเฉพาะสาขา 

หลกัสูตรเดิม 2561 หลกัสูตรปรบัปรุง 2563 หมายเหตุ 

คณ115 แคลคูลัส 1                    3(3-0-6) 

MA115 Calculus I 

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของ

ฟังกช์ันตัวแปรเดียวและการประยุกต ์ปริพันธแ์ละ

การประยุกต ์

 1. ปิดรายวิชา 

คม100 เคมทีั่วไป 1                    3(3-0-6) 

CH100 General Chemistry I 

ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม แกส๊ ของแขง็ 

ของเหลว สารละลาย สมดุลเคมี  กรด-เบส เคมี

อินทรีย์ สารชีวโมเลกุล เคมีนิวเคลียร์ และเคมี

ของสิ่งแวดล้อม 

 1.ปิดรายวิชา 

คม190 ปฏบิตักิารเคมทีั่วไป 1       1(0-3-0) 

CH190 General Chemistry Laboratory I 

ฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์พ้ืนฐานทางเคมี ความ

ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ท าการทดลองและ

วิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกับ ปริมาณสัมพันธ์ ค่าคงตัว

ของแกส๊ การลดลงของจุดเยือกแขง็ การจัดเรียง

อนุภาคในของแขง็ อนิดิเคเตอร์ การไทเทรต การ

ทดสอบหมู่ฟังก์ชันในสารประกอบอินทรีย์ การ

ทดสอบสมบตัขิองสารชีวโมเลกุล 

 1.ปิดรายวิชา 

 

ชว101 ชวีวิทยา 1                      3(3-0-6) 

BI101 Biology I 

ศึกษาหลักการส าคัญของโครงสร้างและหน้าที่ 

องค์ประกอบของเซลล์ทั้งโพรแคริโอตและยูแคริ

โอต สารเคมีและปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ หลักการ

ถ่ ายทอดลั กษณ ะทางพั น ธุก รรม  และส าร

พันธุกรรม การแบ่งเซลล์ ความหลากหลายของ

สิ่งมชีีวิต ความสมัพันธร์ะหว่างสิ่งมีชีวิตกบัสภาวะ

แวดล้อม และวิวัฒนาการ 

 1.ปิดรายวิชา 

ชว191 ปฏบิตักิารชีววิทยา 1         1(0-2-1) 

BI191 Biology Laboratory I 

ปฏิบัติการชีววิทยาเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่

องค์ประกอบของเซลล์ทั้ ง โพรแคริโอตและ          

ยูแคริโอต สารเคมีและปฏิกิริยาเคมี ในเซลล์ 

 1.ปิดรายวิชา 
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หลกัสูตรเดิม 2561 หลกัสูตรปรบัปรุง 2563 หมายเหตุ 

หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและสาร

พันธุกรรม การแบ่งเซลล์ ความหลากหลายของ

ของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ

สภาวะแวดล้อมเชิงวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและ

วิวัฒนาการ 

ฟส100 ฟิสกิสท์ั่วไป                    3(3-0-6) 

PY100 General Physics 

กลศาสตร์ของระบบอนุภาค วัตถุแขง็เกรง็ สมบัติ

ของสสาร กลศาสตร์ของของไหล ความร้อนและ

อุณหพลศาสตร์ คลื่น เสยีง แสง สนามไฟฟ้าและ

อันตรกิริยาทางไฟฟ้า สนามแม่เหล็กและอันตร

กิริยาทางแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ขึ้ นกับ

เวลา ฟิสิกส์ควอนตัม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ พร้อม

ตวัอย่างปรากฏการณท์ี่เกี่ยวข้อง 

 1.ปิดรายวิชา 

ฟส180 ปฏบิตักิารฟิสกิสท์ั่วไป       1(0-2-1) 

PY100 General Physics Laboratory 

ปฏิบัติการในเร่ืองที่ เกี่ยวข้องกับ การวัดอย่าง

ละเอยีด การใช้มัลติมเิตอร์ การใช้ออสซิลโลสโคป 

การเคล่ือนที่ ของไหล กฎของบอยด์ เสียง แสง

และทศันูปกรณ ์ไฟฟ้า ความต้านทานไฟฟ้า ความ

จุไฟฟ้า 

 1.ปิดรายวิชา 

คณ116 แคลคูลัส 2                    3(3-0-6)                

MA116 Calculus II 

บูรพวิชา คณ115 

ล าดับและอนุกรมของจ านวนจริง อนุกรมก าลัง 

อนุกรมอนันต์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและ

ความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์

ย่อย 

 1.ปิดรายวิชา 

 ทนก100 ชวีวิทยาพ้ืนฐานส าหรบั      3(3-0-6) 

นวัตกรรมผลิตภัณฑก์ารเกษตร 

AIT100 Fundamental Biology  
for Agricultural Product Innovation 

ศึกษาหลักการทางชีววิทยา โครงสร้างและหน้าที่

ของเซลล์ การหายใจระดับเซลล์ การสังเคราะห์

ด้วยแสง การสืบพันธุร์ะดับเซลล์และพันธุศาสตร์

โครงสร้าง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ไวรัส 

แบคทีเรีย อาเคียร์ และยูคาริโอต เนื้ อเยื่อและ

สรีรวิทยาของพื ชและสัตว์  นิ เวศวิทยาและ

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

1.เพ่ิมรายวิชา 
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หลกัสูตรเดิม 2561 หลกัสูตรปรบัปรุง 2563 หมายเหตุ 

 ทนก105 เคมพ้ืีนฐานส าหรับ           2(2-0-4) 

นวัตกรรมผลิตภัณฑก์ารเกษตร 

AIT105 Fundamental Chemistry  

for Agricultural Product Innovation 

ศึกษาสารประกอบ การจ าแนกประเภทของ

สารอินทรีย์ พันธะเคมี ของแขง็ ของเหลว แก๊ส 

อุณหพลศาสตร์เชิงเคมี จลนพลศาสตร์เชิงเคม ี

ปริมาณสารสัมพันธ์ ความเข้มข้นของสารละลาย 

สมดุลเคมี การประยุกต์ใช้ในนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

การเกษตร 

1.เพ่ิมรายวิชา 

 ทนก106 ปฏบิตักิารเคมพ้ืีนฐาน       1(0-2-1) 

ส าหรับนวัตกรรมผลิตภัณฑก์ารเกษตร 

AIT106 Fundamental Chemistry Laboratory 

for Agricultural Product Innovation 

ฝึกปฏิบัติ เกี่ ยวกับความปลอดภัยในการใช้

ห้องปฏบิตักิารเคม ีการเลือกใช้เคร่ืองแก้วอปุกรณ์

และเครื่ อ งมื อ พ้ื นฐานทางเคมี  การเตรียม

สารละลาย การเตรียมสารละลายบัฟเฟอร์ และ

การไทเทรต 

1.เพ่ิมรายวิชา 

 ทนก107 คณติศาสตร์พ้ืนฐาน          2(1-2-3) 

และการค านวณ 

AIT107 Fundamental Mathematics  

and Calculations 

ศึกษาเมตริกซ์ การหาอนุพันธ ์ปริพันธข์องฟังกช์ัน 

ลิมิตและความต่อเนื่ องของฟังก์ชัน สมการเชิง

อนุพันธ์ เวกเตอร์ ปฏิบัติการและการประยุกต์ใช้

งานโปรแกรมส าเรจ็รปูช่วยค านวณ 

1.เพ่ิมรายวิชา 

 ทนก108 ฟิสกิสส์  าหรับนวัตกรรม     2(2-0-4) 

ผลิตภัณฑก์ารเกษตร 

AIT108 Physics for Agricultural  

Product Innovation 

ศึกษาทฤษฎีพ้ืนฐานทางฟิสิกส์ ระบบของมิติและ

หน่วย สมบัติพ้ืนฐานของของสสาร คลื่น เสียง 

แสง แรงและกฎการเค ล่ือนที่  ห ลักการของ

กลศาสตร์ของไหล กลศาสตร์ของแขง็ และการ

ทดสอบสมบัติทางกายภาพและทางกลของสสาร

เบื้ องต้น การประยุกต์ใช้ในนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

การเกษตร 

 

1.เพ่ิมรายวิชา 
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ทนก208 เคมอีนิทรีย์                    2(2-0-4) 

AIT208 Organic Chemistry 

ศึกษาหลักการเบื้ องต้นเกี่ยวกบัพันธะเคมี ตาราง

ธาตุ แนวโน้มของสมบัติธาตุ เรพริเซนเททิฟ 

โครงสร้างและสมบัติทั่วไปของสารอินทรีย์ การ

จ าแนกประเภทสารอินทรีย์ การเรียกชื่ อ การ

เตรียมและปฏิกิ ริยาที่ ส  าคัญของสารอินทรีย์

ประเภทต่างๆ และอนุพันธ์ รวมทั้งพอลิเมอร์ 

ลิพิด คาร์โบไฮเดรต และโปรตนี 

ทนก109 เคมอีนิทรีย์                    2(2-0-4) 

AIT109 Organic Chemistry 

ศึกษาโครงสร้างและสมบัติทั่วไปของสารอินทรีย์ 

การจ าแนกประเภทสารอินทรีย์ การเรียกชื่อ การ

เตรียมและปฏิกิริยาที่ส  าคัญของสารอินทรีย์และ

อนุพันธ์ รวมทั้งพอลิเมอร์ ไขมัน คาร์โบไฮเดรต 

และโปรตนี 

1. เปล่ียนรหัสวิชา 

2. ป รับ ค าอ ธิบ าย

รายวิชา 

ทนก209 ปฏบิตักิารเคมอีนิทรีย์       1(0-3-0) 

AIT209  Organic Chemistry Laboratory 

ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการสกัด การกล่ันแยก

สารอิน ท รีย์  ก ารวิ เค ราะ ห์ แล ะห าป ริม าณ

สารอนิทรีย์ 

ทนก200 ปฎบิตักิารเคมอีนิทรีย์       1(0-2-1) 

AIT200 Organic Chemistry Laboratory 

ปฏบิตักิารที่เกี่ยวข้องกบัการหาจุดหลอมเหลวและ

จุดเดือด การตกผลึก การแยกสารด้วยเทคนิค  

โครมาโตกราฟี การสกัด การกลั่น สารประกอบ

ไฮโดรคาร์บอน  แอลกอฮอล์  เอมีน  เอไมด ์        

อลัดไีฮด ์คโีตน การวิเคราะห์หมู่ฟังกช์ัน 

1. เปล่ียนรหัสวิชา 

2.  เป ล่ี ย น แ ป ล ง

ชั่วโมงปฏบิัติการและ

ศึ กษ าค้นค ว้ า ด้ วย

ตนเอง 

3. ป รับ ค าอ ธิบ าย

รายวิชา 
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กลุ่มวิชาพฒันาทกัษะการเรียนรู ้
 

หลกัสูตรเดิม 2561 หลกัสูตรปรบัปรุง 2563 หมายเหตุ 

ทนก221 การสร้างนวัตกรรม           1(1-0-2) 

AIT 221 Innovation Creation 

ศึกษาความส าคัญของการสร้างนวัตกรรมที่เกิด

จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลยุทธ์การสร้าง

น วัตกรรมที่ เ ป็ น ระบบ  การบ ริห ารจั ดก าร

ทรัพยากรให้เกิดมูลค่าเพ่ิม การสร้างตราสินค้า 

และการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ ์

ทนก126 การคดิและสร้างนวัตกรรม   2(0-4-2) 

AIT126 Innovation Thinking and Creation  

ศึกษาความส าคัญและกลยุทธ์การสร้างนวัตกรรม 

ฝึกการใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์และความคิดเชิง

ออกแบบต่อการสร้างนวัตกรรม และน าเสนอ

ความคดิที่สอดคล้องกบัสถานการณ ์

1. เปล่ียนชื่อรายวิชา 

2. เปล่ียนรหัสวิชา 

3. ป รับ ค าอ ธิบ าย

รายวิชาหน้า  

4. เปล่ียนแปลง

ชั่วโมงบรรยายx และ

เพ่ิมชั่วโมงปฏบิตักิาร 

 

ทนก222 แนวคดิการออกแบบ         2(1-2-3) 

นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

AIT 222 Design Concept for Innovation and 

Technology 

ศึกษาการได้มาซึ่ งความคิดรวบยอดในการ

ออกแบบ การสร้างอตัลักษณ์ รวมถึงกระบวนการ

ใช้การออกแบบเพ่ือเป็นแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์

และเทคโนโลยี โดยมุ่งให้ผู้ เรียนทดลองพัฒนา

แนวคดิ และสามารถน าเสนอความคดิ 

ทนก127 การพัฒนาผลิตภัณฑต้์น      1(0-2-1) 

แบบและการทวนสอบ  

AIT127 Development of Product Prototype 

and Validation  

ศึกษาการบูรณาการความคิดสู่การออกแบบไปสู่

การสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การทวนสอบกับ

ผู้บริโภคเป้าหมาย การปรับปรุง และการน าเสนอ

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ต้ น แ บบ ที่ ใ ช้ ก ร ะบ วน ก ารท าง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับบริบท

ทางสงัคม 

1. เปล่ียนชื่อรายวิชา 

2. เปล่ียนรหัสวิชา 

3. ป รับ ค าอ ธิบ าย

รายวิชา 

ทนก412 สมัมนา                         1(0-2-1) 

AIT412 Seminar 

ศึกษาค้นคว้างานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยี วิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานวิจัย และเรียบ

เรียงเป็นเอกสารรายงาน และน าเสนอในที่ประชุม 

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัยและ/หรือ

นักวิชาการ 

ทนก315 สมัมนา                         1(0-2-1) 

AIT315 Seminar 

สัมมน าในป ระ เด็น ท าง วิท ยาศ าสตร์  และ

เทคโนโลยี วิเคราะห์ วิจารณผ์ลงานวิจัย และเรียบ

เรียงเป็นเอกสารรายงาน และน าเสนอในที่ประชุม 

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัยและ/หรือ

นักวิชาการ 

1. เปล่ียนรหัสวิชา 

2. ป รับ ค าอ ธิบ าย

รายวิชา 

ทนก314 โครงการวิจัยเบื้องต้น        1(0-2-1) 

AIT314 Introduction to Project Research 

ค้นคว้างานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หลักการและวิธีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 

หลักการท าวิจัย การวางแผนการท างานวิจัย การ

ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือประเมินข้อมูลเชิง

สถติแิละการสร้างกราฟ การเข้าถงึสารสนเทศ การ

ปฏบิตัติามจรรยาบรรณนักวิจัย 

ทนก316 โครงการวิจัยเบื้องต้น        1(0-2-1) 

AIT316 Introduction to Project Research 

ค้นคว้างานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หลักการและวิธีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 

หลักการท าวิจัย การวางแผนการท างานวิจัย การ

ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือประเมินข้อมูลเชิง

สถติแิละการสร้างกราฟ การเข้าถงึสารสนเทศ การ

ปฏบิตัติามจรรยาบรรณนักวิจัย 

1. เปล่ียนรหัสวิชา 

 

 ทนก317 เตรียมสหกจิศึกษา           1(0-2-1) 

AIT317 Pre Cooperative Education 

ศึกษาหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา 

กระบวนการ ขั้นตอน และระเบียบข้อบังคับที่

1. เพ่ิมรายวิชา 
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หลกัสูตรเดิม 2561 หลกัสูตรปรบัปรุง 2563 หมายเหตุ 

เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา เตรียมความพร้อมใน

การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ความรู้

พ้ื น ฐ าน ใน การสมั ค รงาน  ก าร เลื อ กสถาน

ประกอบการ การสัมภาษณ์งาน ความรู้ พ้ืนฐาน

ระบบบริหารงานคุณภาพและความปลอดภัยใน

สถานประกอบการ การน าเสนอ การเขียนรายงาน 

การพัฒนาบุคลิกภาพ 

ทนก414 ฝึกงาน                        2(0-17-0) 

AIT414 Practicum 

ศึกษาระบบการท างานและฝึกปฏิบัติงานใน

สถานที่ฝึกงานที่เกี่ยวข้องกบัวิชาชีพอุตสาหกรรม

เกษตร ในระดับชุมชน วิสาหกิจชุมชน หรือ

อุตสาหกรรม รวมระยะเวลาไม่น้อยกว่า 250 

ชั่วโมง 

ทนก418 ฝึกงาน                        2(0-17-0) 

AIT418 Practicum 

ศึกษาระบบการท างานและฝึกปฏิบัติงานใน

สถานที่ฝึกงานที่เกี่ยวข้องกบัวิชาชีพอุตสาหกรรม

เกษตร ในระดับชุมชน วิสาหกิจชุมชน หรือ

อตุสาหกรรม 

1. เปล่ียนรหัสวิชา 

2 .ป รั บ ค าอ ธิ บ าย

รายวิชา 

ทนก415 สหกจิศึกษา                  6(0-36-0) 

AIT415 Cooperative Education 

ศึกษาระบบการท างานและฝึกปฏิบัติงานใน

สถานที่ฝึกงานที่เกี่ยวข้องกบัวิชาชีพอุตสาหกรรม

เกษตรในระดับ ชุมชน วิสาหกิจชุมชน หรือ

อุตสาหกรรม โดยปฏบิัติงานในหน้าที่ตามภารกิจ

ที่ ได้ รับมอบหมายจากสถานที่ ฝึกงาน และท า

โครงงานวิจัยในส่วนผลิต ควบคุมคุณภาพ วิจัย 

พัฒนาระบบ วิเคราะห์และทดสอบ ออกมาตรฐาน

และกฎหมาย ห รือส่วนอื่ นที่ เกี่ ยว ข้อง รวม

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สปัดาห์  

ทนก419 สหกจิศึกษา                  6(0-36-0) 

AIT419 Cooperative Education 

ศึกษาระบบการท างานและฝึกปฏิบัติงานใน

สถานที่ฝึกงานที่เกี่ยวข้องกบัวิชาชีพอุตสาหกรรม

เกษตรในระดับ ชุมชน วิสาหกิจ ชุมชน หรือ

อุตสาหกรรม โดยปฏบิัติงานในหน้าที่ตามภารกิจ

ที่ ได้ รับมอบหมายจากสถานที่ ฝึกงาน และท า

โครงงานวิจัยในส่วนผลิต ควบคุมคุณภาพ วิจัย 

พัฒนาระบบ วิเคราะห์และทดสอบ ออกมาตรฐาน

และกฎหมาย หรือส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง   

1. เปล่ียนรหัสวิชา 

2 .ป รั บ ค าอ ธิ บ าย

รายวิชา 
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กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภณัฑก์ารเกษตร 
 

หลกัสูตรเดิม 2561 หลกัสูตรปรบัปรุง 2563 หมายเหตุ 

ทชว202 โครงสร้างและการท างาน   3(3-0-6) 

ของเซลล ์

BOT202 Cell Structure and Function 

ศึ กษ าทฤษฎี เซลล์  ก าร เกิดของ เซลล์  ก าร

เจริญเติบโตของเซลล์ การเสื่อมสลายของเซลล์ 

โครงสร้างและองค์ประกอบของเซลล์สัตว์ พืช 

สาหร่าย เห็ดรา และจุลินทรีย์ การท างานของ

ออร์แกนเนลในสิ่งมชีีวิตจากโพรแคริโอตและยูแค

ริโอต กระบวนการขนส่งโปรตีนภายในเซลล์ สาร

ปฐมภูมิและทุติยภูมิที่ผลิตจากเซลล์ การควบคุม

เมตาบอลิซึม พลังงานระดับเซลล์ การล าเลียงสาร

เข้าออกเซลล์ สมดุลของเซลล์ กลไกการชักน าและ

ยับย้ังการท างานของเซลล์ การเปล่ียนโครงสร้าง

ของเซลล์และออร์แกนเนล ความผิดปกติของ

เซลล์ ความสมัพันธร์ะหว่างเซลล์ การประยุกต์ใช้

หลักการโครงสร้างและการท างานของเซลล์ในงาน

ทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

ทชว102 โครงสร้างและการท างาน    2(2-0-4) 

ของเซลล ์

BOT102 Cell Structure and Function 

ศึ กษ าทฤษฎี เซลล์  ก าร เกิด ขอ งเซลล์  ก าร

เจริญเติบโตของเซลล์ การเสื่อมสลายของเซลล์ 

โครงสร้างและองค์ประกอบของเซลล์สัตว์ พืช 

สาหร่าย เห็ดรา และจุลินทรีย์ การท างานของ

ออร์แกนเนลในสิ่งมีชีวิตจากโพรแคริโอตและยูแค

ริโอต กระบวนการขนส่งโปรตีนภายในเซลล์ สาร

ปฐมภูมิและทุติยภูมิที่ผลิตจากเซลล์ การควบคุม

เมตาบอลิซึม พลังงานระดับเซลล์ การล าเลียงสาร

เข้าออกเซลล์ สมดุลของเซลล์ กลไกการชักน าและ

ยับย้ังการท างานของเซลล์ การเปล่ียนโครงสร้าง

ของเซลล์และออร์แกนเนล ความผิดปกติของ

เซลล์ ความสัมพันธร์ะหว่างเซลล์ การประยุกต์ใช้

หลักการโครงสร้างและการท างานของเซลล์ในงาน

ทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

1. เปล่ียนรหัสวิชา 

2.  เป ล่ี ย น แ ป ล ง

ชั่ วโมงบรรยายและ

ศึ กษ าค้นค ว้ า ด้ วย

ตนเอง 

 ทชว111 เศรษฐกจิชวีภาพส าหรบั    2(2-0-4) 

ผลิตภัณฑก์ารเกษตร 

BOT111 Bioeconomy for Agricultural 

Products 

ศึกษาหลักการเศรษฐกจิชีวภาพที่เกี่ยวข้องกบัการ

ใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ การประยุกต์ใช้

เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพในการพัฒนา

กระบวนการต้นน ้าและปลายน ้าในการผลิตและ

การเปล่ียนผลิตภัณฑก์ารเกษตรในประเทศไทยไป

เป็นผลิตภัณฑ์อื่นที่มีมูลค่า โดยมุ่งเน้นการใช้

เทคโนโลยีสเีขยีวในการผลิต และการน าผลิตภัณฑ์

ที่ ไ ด้ ไป ใช้ประโยชน์ ในอุตสาหกรรมอาหาร 

พลังงานชีวภาพ พลาสติกชีวภาพ เครื่องส าอาง 

และยา แน วทางและวิ ธีก ารบริห ารจั ดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างสมดุลระหว่างการ

อนุรักษ์กบัการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

1.เพ่ิมรายวิชา 

ทชว411 เทคโนโลยีชวีภาพพืช         3(2-3-4) 

BOT411 Plant Biotechnology 

ศึกษาจีโนมพืช การเพาะเนื้ อเยื่อพืช เทคนิคการ

ถ่ายถอดสารพันธุกรรมพืช การปรับปรุงพืช พืช

ทชว201 เทคโนโลยีชวีภาพทางพืช    3(2-3-4) 

BOT201 Plant Biotechnology 

ศึกษาองคป์ระกอบทางเคมขีองชีวมวลพืชและการ

หาปริมาณองค์ประกอบทางเคมี การใช้ประโยชน์

1. เปล่ียนกลุ่ม

วิชาเอกเลือกเป็น

กลุ่มวิชาเอกบงัคบั 

2. เปล่ียนรหัสวิชา 
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ดดัแปลงพันธุกรรม เทคโนโลยีไบโอพลาสติกจาก

พืช สารประกอบทุติยภูมิพืชและการใช้ประโยชน์ 

พืชพลังงาน การต้านทานโรคพืชและการควบคุม 

จากองค์ประกอบทางเคมีของชีวมวลพืชด้วย

กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ การเพาะเลี้ ยง

เนื้อเยื่อพืช เทคนิคการถ่ายสารพันธุกรรมพืช การ

ปรับป รุง พั นธุ์ พื ช  พื ชดั ด แปลงพั น ธุกรรม 

เทคโนโลยีไบโอพลาสติกจากพืช สารประกอบ

ทุติยภูมิพืชและการใช้ประโยชน์ พืชพลังงาน การ

ต้านทานและการควบคุมโรคพืช 

3. ป รับ ค าอ ธิบ าย

รายวิชา 

ทชว403 เทคโนโลยีชวีภาพเอนไซม ์  3(2-3-4) 

BOT403 Enzyme Biotechnology 

การสกดัและการท าเอนไซม์ให้บริสทุธิ์ การหาและ

เปรียบ เทียบล าดับกรดอะมิ โนของเอนไซม ์

โครงสร้างและการท างานของเอนไซม์ในระดับ

โมเลกุล การตรึงเอนไซม์ วิศวกรรมเอนไซม์

เทคโนโลยีการเพ่ิมศักยภาพการผลิตเอนไซม์ของ

จุลินทรีย์ การประยุกตใ์ช้เอนไซมจ์ากจุลินทรีย์เพ่ือ

พัฒนานวัตกรรมในอตุสาหกรรมอาหาร ยา เคร่ือง

หนัง พอลิเมอร์ และการแพทย์ 

ทชว202 เทคโนโลยีชวีภาพทาง        2(1-3-2) 

เอนไซม ์

BOT202 Enzyme Biotechnology 

ศึกษาการสกัดและการท าเอนไซม์ให้บริสุทธิ์ การ

หาและเปรียบเทียบล าดับกรดอะมิโนของเอนไซม ์

โครงสร้างและการท างานของเอนไซม์ในระดับ

โมเลกุล การตรึงเอนไซม์ วิศวกรรมเอนไซม์

เทคโนโลยีการเพ่ิมศักยภาพการผลิตเอนไซม์ของ

จุลินทรีย์ การประยุกตใ์ช้เอนไซม์จากจุลินทรีย์เพ่ือ

พัฒนานวัตกรรมในอตุสาหกรรมอาหาร ยา เคร่ือง

หนัง พอลิเมอร์ และการแพทย์ 

1. เปล่ียนกลุ่ม

วิชาเอกเลือกเป็น

กลุ่มวิชาเอกบงัคบั 

2. เปล่ียนรหัสวิชา 

3. ลดจ านวนหน่วย

กติ 

4. เปล่ียนแปลง

ชั่วโมงบรรยาย 

ปฎบิตักิาร และศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง 

5. เปล่ียนแปลง

ค าอธบิายรายวิชา 

ทชว334 กฎหมายและจริยธรรม       1(1-0-2) 

ในเทคโนโลยีชีวภาพ 

BOT334 Laws and Ethics in Biotechnology 

ศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์ จ านวน ชนิด 

ความหลากหลายทางพันธุกรรม สภาวะแวดล้อม

และถิ่นอาศัย การจัดกลุ่มแบคทีเรียตามจีนัสและ 

สปีชีส์  วิธีคัดแยกและจ าแนกชนิดจุลินทรีย์ 

สรีรวิทยาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกบัการเจริญเติบโต

ของจุลินทรีย์ สารอาหารและกระบวนการเมตาบอ

ลิซึม การสงัเคราะห์สารเมตาบอไลท ์เอนไซม์และ

จลนพลศาตร์ของเอนไซม์ การปรับปรุงสายพันธุ์

จุลินทรีย์ เทคนิคการคัดแยกสายพันธุ์ปรับปรุง 

หลักการและการฝึกทักษะทางเทคโนโลยีชีวภาพ

จุลินทรีย์ การเกบ็เกี่ยวผลผลิตและการวิเคราะห์

คุณภาพในระดับห้องปฏิบัติการ แนวคิดทาง

นวัตกรรมและการน าเชื้อจุลินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ 

ทชว234 กฎหมายและจริยธรรมใน    1(1-0-2) 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

BOT234 Laws and Ethics in Biotechnology 

ศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์ จ านวน ชนิด 

ความหลากหลายทางพันธุกรรม สภาวะแวดล้อม

และถิ่นอาศัย การจัดกลุ่มแบคทีเรียตามจีนัสและ 

สปีชีส์  วิธีคัดแยกและจ าแนกชนิด จุลิ นทรีย์ 

สรีรวิทยาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกบัการเจริญเติบโต

ของจุลินทรีย์ สารอาหารและกระบวนการเมตาบอ

ลิซึม การสงัเคราะห์สารเมตาบอไลท ์เอนไซม์และ

จลนพลศาตร์ของเอนไซม์ การปรับปรุงสายพันธุ์

จุลินทรีย์ เทคนิคการคัดแยกสายพันธุ์ปรับปรุง 

หลักการและการฝึกทักษะทางเทคโนโลยีชีวภาพ

จุลินทรีย์ การเกบ็เกี่ยวผลผลิตและการวิเคราะห์

คุณภาพในระดับห้องปฏิบัติการ แนวคิดทาง

นวัตกรรมและการน าเชื้อจุลินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ 

1. เปล่ียนรหัสวิชา 

 ทชว241 นวัตกรรมผลิตภัณฑ ์         1(1-0-2) 

ชีวภาพ 1 

BOT241 Innovation of Bio-based Products I 

ศึกษาหลักการในการสร้างผลิตภัณฑ์จากผลผลิต

1. เพ่ิมรายวิชา 
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ทางการเกษตร และการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือ

ทิ้ งทางการเกษตร ชีวมวล และวัชพืช ชนิดของ

ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์

จากวัสดุฐานชีวภาพที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม โดย

ใช้ความรู้ทางนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ 

 

ทชว344 การพัฒนานวัตกรรม         2(1-3-2) 

เทคโนโลยีชีวภาพ 1 

BOT344 Biotechnological Innovation 

Development 1 

ศึกษากระบวนการวิ เคราะห์และสัง เคราะห์

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพ การสมัมนาและ

ประชุมเชิงปฏบิัตกิารเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ใน

การผลิตและความเป็นไปได้เชิงธุรกจิ 

 1. ปิดรายวิชา 

 ทชว242 นวัตกรรมผลิตภัณฑ ์         2(1-3-2) 

ชีวภาพ 2 

BOT242 Innovation of Bio-based Products II 

ศึกษาการพัฒนาและการสร้างผลิตภัณฑ์จาก

ผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์อาหาร การ

ทดสอบประสาทสัมผัส การใช้ประโยชน์จากวัสดุ

เหลือทิ้งทางการเกษตร วัชพืช ชีวมวลพืช รวมถึง

สารส าคัญจากพืชและจุลินทรีย์  กระบวนการ 

พัฒนาผลิตภัณฑจ์ากวัสดุฐานชีวภาพที่เป็นมติรต่อ

สิ่งแวดล้อม การสมัมนาและประชุมเชิงปฏบิัติการ

เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตและความ

เป็นไปได้ในเชิงธรุกจิ 

1. เพ่ิมรายวิชา 

ทชว345 การพัฒนานวัตกรรม         3(2-3-4) 

เทคโนโลยีชีวภาพ 2 

BOT345 Biotechnological Innovation 

Development 2 

ศึกษากระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พฤติกรรม

ผู้ บริโภค การคัดเลือกแนวคิดนวัตกรรม การ

วิเคราะห์โอกาสทางการตลาด การออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ การจัดท า

โครงงานเพ่ือวิเคราะห์โอกาสของผลิตภัณฑ์ การ

ขอมาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ์ การคุ้ มครอง

ทรัพย์สนิทางปัญญา การจดสทิธบิตัร 

 1. ปิดรายวิชา 

 ทชว261 ความปลอดภัยทางชวีภาพ   2(2-0-4) 

    

1. เพ่ิมรายวิชา 



 

151 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภณัฑก์ารเกษตร พ.ศ. 2563 

หลกัสูตรเดิม 2561 หลกัสูตรปรบัปรุง 2563 หมายเหตุ 

BOT261 Biosafety 

ศึกษาข้อบังคับ กฎเกณฑ ์พ้ืนฐานความปลอดภัย

ทั่วไป และแนวทางปฏิบัติความปลอดภัยใน

ห้องปฏิบัติการทางเคมีและห้องปฏิบัติการทาง

ชี วภ าพ  ระดั บ ค ว ามป ลอดภั ย ชี ว ภ าพ ใน

อุตสาหกรรมที่ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ 

กลุ่มจุลินทรีย์ที่ปลอดภัยและจุลินทรีย์ก่อโรค การ

ป้องกันการติดเชื้ อในการปฏิบัติงาน การท าให้

ปลอดเชื้ อ การจัดการและการก าจัดสารเคมี สาร

ปนเป้ือน และขยะตดิเชื้ออย่างถูกวิธ ี

ทชว211 เทคโนโลยีการหมกั           3(2-3-4) 

BOT211 Fermentation Technology 

ศึกษาบทบาทของจุลินทรีย์ที่มีความส าคัญใน

อุตสาหกรรมการหมัก หลักการเบื้ องต้นของการ

หมัก จลนพลศาสตร์ของกระบวนการหมัก 

กระบวนการหมักผลิตภัณฑท์างเทคโนโลยีชีวภาพ 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในกระบวนการหมกัของจุลินทรีย์ 

อุปกรณ์การหมักในระดับห้องปฏิบัติการและถัง

หมัก การควบคุมสภาวะการหมัก การขยายขนาด

การผลิต กระบวนการแยกและท าผลิตภัณฑ์ที่ได้

จากการหมกัให้บริสทุธิ์ 

ทชว314 เทคโนโลยีการหมกั           3(2-3-4) 

BOT314 Fermentation Technology 

ศึกษาบทบาทของจุลินทรีย์ที่มีความส าคัญใน

อุตสาหกรรมการหมัก หลักการเบื้ องต้นของการ

หมัก  จลนพลศาสตร์ของกระบวนการหมัก 

กระบวนการหมักผลิตภัณฑท์างเทคโนโลยีชีวภาพ 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในกระบวนการหมักของจุลินทรีย์ 

อุปกรณ์การหมักในระดับห้องปฏิบัติการและถัง

หมัก การควบคุมสภาวะการหมัก การขยายขนาด

การผลิต กระบวนการแยกและท าผลิตภัณฑ์ที่ได้

จากการหมกัให้บริสทุธิ์ 

1. เปล่ียนรหัสวิชา 

 ทชว321 เทคโนโลยีผู้ประกอบการ    2(1-3-2) 

และการจัดการนวัตกรรม 

BOT321 Entrepreneur Technology and 

Innovation Management 

ศึกษาความส าคัญของธุรกิจเทคโนโลยี  กา ร

เปล่ียนแปลงเชิงเทคโนโลยี ความเป็นไปได้เชิง

พาณิชย์ของเทคโนโลยี สัญญาที่เกี่ยวข้องในการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี การจัดการทรัพย์สินทาง

ปัญญา วิธีการวิจัยทางธุรกิจเทคโนโลยี พาณิชย์

อิ เล็กทรอนิ กส์และกิจการดิจิตอล การเป็น

ผู้ประกอบการ วางแผนการตลาดและสร้างธรุกจิ 

 

1. เพ่ิมรายวิชา 

ทชว326 การใช้ประโยชน์จาก          2(2-0-4) 

ของเสยี 

BOT326 Waste Utilization  

ศึกษาประเภทของของเสียจากการเกษตรและ

กระบวนการผลิตอาหาร การใช้ประโยชน์จากของ

เสียโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ เพ่ือให้เกิดการแปร

ทชว326 การใช้ประโยชน์จาก          3(3-0-6) 

ของเสยีและการจัดการสเีขยีว 

BOT326 Waste Utilization and Green 

Management 

ศึกษาประเภทของของเสียจากการเกษตรและ

กระบวนการผลิตอาหาร การใช้ประโยชน์จากของ

1. เปล่ียนชื่อวิชา 

2. เปล่ียนแปลง

ชั่วโมงบรรยายและ

ศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง 

3. เปล่ียนแปลง
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รปูของเสยีให้เป็นผลิตภัณฑท์ี่มีมูลค่าด้วยวิธกีารที่   

เป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม 

เสยีโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ เพ่ือให้เกิดการแปร

รูปของเสียให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า การสร้าง

ผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบทางชีวภาพโดยระบบการ

จัดการที่เป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม 

ค าอธบิายรายวิชา 

ทชว333 การควบคุมคุณภาพและ     3(3-0-6) 

การประกนัคุณภาพ 

BOT333 Quality Control and Quality 

Assurance 

ศึกษาคุณภาพ การตรวจวัดคุณภาพ กระบวนการ

ผลิตทางเทคโนโลยีชีวภาพ ผั งงานและการ

วิเคราะห์กระบวนการผลิต ข้อมูล ความแปรปรวน 

เครื่องมือคุณภาพ สถิติในการควบคุมคุณภาพ 

การจัดการกระบวนการที่ อ ยู่นอกค่าควบคุม 

หลักการปรับปรุงกระบวนการผลิต หลักการ

ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ  5ส  GMP GAP HACCP 

มาตรฐานระดับสากลที่ ว่าด้วยระบบบริหาร

คุณภาพ 

ทชว333 การควบคุมคุณภาพและ     2(1-3-2) 

การประกนัคุณภาพ 

BOT333 Quality Control and Quality 

Assurance 

ศึกษาคุณภาพ การตรวจวัดคุณภาพ กระบวนการ

ผลิตทางเทคโนโลยีชีวภาพ ผังงานและการ

วิเคราะห์กระบวนการผลิต ข้อมูล ความแปรปรวน 

เครื่องมือคุณภาพ สถิติในการควบคุมคุณภาพ 

การจัดการกระบวนการที่ อ ยู่นอกค่าควบคุม 

หลักการปรับปรุงกระบวนการผลิต หลักการ

ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ  5ส  GMP GAP HACCP 

มาตรฐานระดับสากลที่ ว่าด้ วยระบบบริหาร

คุณภาพที่ทันสมัย สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้าน

เอกสารที่เกี่ยวข้องกบัการประกนัคุณภาพ 

1. ลดจ านวนหน่วย

กติ 

2. เปล่ียนแปลง

ชั่วโมงบรรยาย 

ปฎบิตักิาร และศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง 

3. เปล่ียนแปลง

ค าอธบิายรายวิชา 
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กลุ่มวิชาเอกเลือก 
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 ทชว260 ผลิตภัณฑย่์อยสลายได้       3(2-3-4) 

ทางชีวภาพ 

BOT260 Biodegradable Products 

ศึกษาชนิด ประเภท โครงสร้างและองค์ประกอบ

ของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ ปัจจัยใน

การย่อยสลายผลิตภัณฑ์ การใช้จุลินทรีย์ในการ

ผลิ ต ส ารตั้ ง ต้ น ของพ ลาสติ ก ย่ อยสลายได้

นวัตกรรมและอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่

เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม ฝึกปฏบิัตกิารและทดสอบ

การย่อยสลายบรรจุภัณฑใ์นสภาวะฝงักลบ 

1. เพ่ิมรายวิชา 

 ทชว302 ปุ๋ยชวีภาพ                     2(1-3-2) 

BOT302 Biofertilizer 

ศึกษาองค์ประกอบของปุ๋ยชีวภาพ ความสัมพันธ์

ระหว่างปุ๋ยชีวภาพและผลผลิตทางการเกษตร การ

ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตปุ๋ย จุลินทรีย์ใน

ปุ๋ยชีวภาพ ฝึกปฏิบัติการผลิตและการใช้ปุ๋ย

ชีวภาพในแปลงทดลอง 

1. เพ่ิมรายวิชา 

 ทชว303 การควบคุมแมลงและ        2(2-0-4) 

ศัตรพืูชด้วยชวีวิธ ี

BOT303 Biological Pest Control 

ศึกษาหลักการการควบคุมแมลงและศัตรูพืชด้วย

ชีววิธแีละเทคโนโลยีชีวภาพ การลดการใช้สารเคมี

ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความ

ปลอดภัยสาธารณะ บทบาทของสารชีวภาพจากพืช

ในการควบคุมแมลงและศัตรูพืชที่พบในพืช

เศรษฐกิจ วิธีการจัดการแมลงและศัตรูพืชที่เป็น

มติรกบัสิ่งแวดล้อม 

1. เพ่ิมรายวิชา 

 ทชว304 เทคโนโลยีการฟ้ืนฟู           2(2-0-4) 

ทางชีวภาพ 

BOT304 Bioremediation Technology 

ศึกษาวิธีการฟ้ืนฟู การบ าบัด การใช้เทคโนโลยี 

ชีวภาพในการจัดการมลพิษในดิน น า้ อากาศ การ

ตรวจสอบสารปนเป้ือนและวิเคราะห์สารตกค้าง 

ได้แก่ ยาฆ่าแมลงศัตรูพืช ปริมาณโลหะหนักและ

อโลหะที่มีผลกระทบต่อการเกษตร ชุมชน และ

สิ่งแวดล้อม 

 

1. เพ่ิมรายวิชา 
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 ทชว351 การตลาดโซเซียลมเีดยี       2(1-2-3) 

ส าหรับผลิตภัณฑเ์ทคโนโลยีชีวภาพ 

BOT351 Social Media Marketing for 

Biotechnology Products 

ศึกษาหลักการของการตลาดโซเซียลมเีดยี รปูแบบ

สื่อ การสร้างโมเดลธรุกจิ การโฆษณา การประเมิน

ค ว าม เสี่ ย ง ใน ก า รล ง ทุ น  ก ฎ ห ม าย แ ล ะ

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ฝึกปฏิบัติการทดลอง

ก ารท าต ล าด โซ เซี ย ล มี เดี ย  แ ล ะก าร เป็ น

ผู้ ประกอบการส าหรับการตลาดของผลิตภัณฑ์

เทคโนโลยีชีวภาพ 

1. เพ่ิมรายวิชา 

 ทชว361 ชีวสารสนเทศ                  1(1-0-2) 

BOT361 Bioinformatics 

ศึกษาขอบเขตของชีวสารสนเทศ เว็บไซต์ที่

เกี่ยวข้องกบัชีวสารสนเทศ การวิเคราะห์ล าดบัเบส

บนสายดี เอ็น เอ การสืบ ค้นและเทคนิคการ

วิ เค ราะห์ ข้อ มูล โดยโปรแกรมส าเร็จรูปบน

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต การเปรียบเทียบและการ

แปรผลข้อมูลของโครงสร้างโปรตีน ล าดับสาร

พั น ธุก รรม เพ่ื อต รวจสอบส ปี ชี ส์  แล ะการ

ประยุกตใ์ช้ชีวสารสนเทศในงานเทคโนโลยีชีวภาพ 

1. เพ่ิมรายวิชา 

 ทชว362 นวัตกรรมผลิตภัณฑ ์         2(1-3-2) 

เพ่ือสขุภาพ 

BOT362 Innovation of Health Products 

ศึกษาองคค์วามรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพในประเดน็

ปั จ จุบั นที่ เกี่ ยว ข้องกับการส ร้างน วัตกรรม

ผลิตภั ณ ฑ์ เพ่ื อสุขภ าพ  ความ ก้ าวห น้ าของ

เทคโนโลยีชีวภาพที่ มีความสัมพันธ์ระห ว่าง

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย

ในแต่ละช่วงวัย การเลือกใช้วัสดุทางชีวภาพ 

ศาสตร์การชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพ่ือสุขภาพในแต่ละช่วงวัย 

ผลิตภัณฑ์เครื่ องส าอางจากสมุนไพร ยาและ

ผลิตภัณฑเ์สริมอาหาร 

1. เพ่ิมรายวิชา 

ทชว402 เทคโนโลยีชวีภาพยีสต ์      3(2-3-4) 

BOT402 Yeast Biotechnology 

ศึกษาพ้ืนฐานของพันธุศาสตร์และนวัตกรรมของ

ยีสต์  การเลือกใช้สายพันธุ์ ยีสต์  ก ลุ่มยีนที่ มี

ความส าคัญต่อการเจริญ สารอาหารส าหรับยีสต ์

ทชว402 เทคโนโลยีชวีภาพยีสต ์      2(2-0-4) 

และรา 

BOT402 Fungi Biotechnology 

ศึกษาพ้ืนฐานของพันธุศาสตร์แเละทคโนโลยี 

ชีวภาพของยีสต์และรา การเลือกใช้สายพันธุย์ีสต์

1. ลดจ านวนหน่วย

กติ 

2.เปล่ียนชื่อรายวชิา 

3. เปล่ียนแปลง

ชั่วโมงบรรยาย ไม่มี
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เมตาบอลิซึม ปัจจัยและสิ่งแวดล้อมที่ควบคุมการ

เจริญ  การปรับปรุงสายพันธุ์ มิวเตชั่นในยีน

เป้าหมาย ดีเอน็เอลูกผสม วิธตีรวจสอบการแทรก

และลบออกของยีนเป้าหมาย 

และสาย พั น ธุ์ ร า เ พ่ื อ ใ ช้ ผลิ ต ส ารส าคั ญ ใน

อตุสาหกรรมอาหารและยา เทคโนโลยีการหมกัให้

เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าจากการใช้ยีสต์และรา     

เมตาบอลิซึม ปัจจัยและสิ่งแวดล้อมที่ควบคุมการ

เจริญ การปรับปรงุสายพันธุย์ีสตแ์ละรา 

ปฎบิตักิาร  

4. เปล่ียนแปลง

ค าอธบิายรายวิชา 

 ทชว403 เทคโนโลยีเคร่ืองดื่ม          3(2-3-4) 

แอลกอฮอล์  

BOT403 Alcohol Beverage Technology 

ศึกษาวัฒนธรรมและเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ 

ประเภทของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กระบวนการ

ผลิต เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์  การประยุกต์ ใช้

เทคโนโลยีชีวภาพในการพัฒนากระบวนการผลิต

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การเสื่อมเสียและการย่อย

สลายของเครื่ อ งดื่ มแอลกอฮอล์  แนวโน้ ม

เคร่ืองดื่ มแอลกอฮอล์ในปัจจุบัน กฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ปฏิบัติการ

วิเคราะห์หาปริมาณแอลกอฮอล์ การวิเคราะห์หา

ปริมาณสารละลายได้ทั้งหมดและสารสกัด การ

วิเคราะห์หาปริมาณกรด ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมด 

และปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในเครื่ องดื่ ม

แอลกอฮอล์ การทดลองในกระบวนการหมัก

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ การทดสอบด้านกลิ่นรสของ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การกลั่นและการวิเคราะห์

องค์ประกอบแอลกอฮอล์และเอสเทอร์ของ

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ที่กล่ันได้ 

1. เพ่ิมรายวิชา 

ทชว404 ภมูปัิญญาไทยและ            2(2-0-4) 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

BOT404 Thai Wisdom and Biotechnology 

ศึกษาความรู้และภูมิปัญญาไทย ทางด้านอาหาร 

การเกษตร สิ่ งแวดล้อม และใช้ความรู้ ด้ าน

เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการ อนุรักษ์ และพัฒนาภมูิ

ปัญญาไทยให้ยั่งยืน 

ทชว404 ภมูปัิญญาไทยและ            1(1-0-2) 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

BOT404 Thai Wisdom and Biotechnology 

ศึกษาความรู้และภูมิปัญญาไทย ทางด้านอาหาร 

การเกษตร สิ่ งแวดล้อม และใช้ความรู้ ด้ าน

เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการ อนุรักษ์ และพัฒนา  

ภมูปัิญญาไทยให้ยั่งยืน 

1. ลดจ านวนหน่วย

กติ 

2. เปล่ียนแปลง

ชั่วโมงบรรยาย และ

ศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทชว451 โครงงานสูพ่าณชิย์           1(0-2-1) 

BOT451 Project to Commerce 

ศึกษาการพัฒนาและต่อยอดโครงงานทาง

เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร      

การขยายขนาดของกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์

ทางชีวภาพ การน ากระบวนการผลิตทางชีวภาพไป

พัฒนาและประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ การพัฒนา

1.เพ่ิมรายวิชา 
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และต่อยอดผลิตภัณ ฑ์ท างชี วภ าพ  การท า

แบบจ าลองทางธรุกจิ (Business Model Canvas) 
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ภาคผนวก ซ.  ตารางเปรียบเทยีบมาตรฐานการเรียนรู้  5 ด้าน กบั  

มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสตูรตามเกณฑ ์AUN-QA 
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ตารางเปรียบเทียบมาตรฐานการเรียนรู ้5 ดา้น 

กบัมาตรฐานการเรียนรูข้องหลกัสูตรตามเกณฑ ์AUN-QA 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

ของหลักสตูร 

ตามเกณฑ ์AUN-QA 

มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสตูรตามเกณฑ ์TQF 

1.คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 4. ทกัษะ

ความสมัพันธ ์

ระหว่างบุคคล 

และความ

รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ

วิเคราะห์เชงิ

ตวัเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

PLO 1 นิสติสามารถบรรยาย

หลักการพ้ืนฐานของ

เทคโนโลยีชีวภาพที่สมัพันธก์บั

อาหาร การเกษตร วัสดุเหลือ

ทิ้ง และสิง่แวดล้อม 

      

 

 

 

 

 

 

 

 
         

PLO 2 นิสติสามารถอธบิาย

กฎหมายและจริยธรรมที่

เกี่ยวข้องกบัเทคโนโลยีชวีภาพ 

 

 

 

    

 

 

 

          

PLO 3 นิสติสามารถสื่อสารใน

หัวข้อที่เกี่ยวกบั

เทคโนโลยีชีวภาพ 

                

PLO 4 นิสติสามารถอธบิาย

หลักการทางกระบวนการ

ทางการตลาดที่สมัพันธก์บั

ผลิตภัณฑจ์าก

เทคโนโลยีชีวภาพ 

                

PLO 5 นิสติสามารถวเิคราะห์

กระบวนการสร้างนวัตกรรม

ของผลิตภัณฑจ์าก

เทคโนโลยีชีวภาพโดยการใช้

เทคโนโลยีสเีขยีว 

                

PLO 6 นิสติสามารถบูรณาการ

ความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

อย่างเหมาะสมเพ่ือประยุกตใ์ช้

กบัผลิตภัณฑก์ารเกษตรบนพ้ืน

ฐานเศรษฐกจิชวีภาพ 
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มาตรฐานการเรียนรูข้องหลกัสูตรตามเกณฑ ์AUN-QA 

   

 Program Learning Outcome (PLO)  

1 2 3 4 5 6 

วิชาเฉพาะ 

1.กลุ่มวิชาเอกบงัคบั 

1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรพ์ื้ นฐานเฉพาะสาขา (13 รายวิชา) 

ทนก100 ชวีวิทยาพ้ืนฐานส าหรบันวัตกรรมผลิตภัณฑก์ารเกษตร       

ทนก103 จุลชีววิทยา       

ทนก104 ปฏบิตักิารจุลชีววิทยา       

ทนก105 เคมพ้ืีนฐานส าหรับนวตักรรมผลิตภัณฑก์ารเกษตร       

ทนก106 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐานส าหรับนวัตกรรมผลิตภัณฑก์ารเกษตร       

ทนก107 คณติศาสตร์พ้ืนฐานและการค านวณ       

ทนก108 ฟิสกิสส์  าหรับนวัตกรรมผลิตภัณฑก์ารเกษตร       

ทนก109 เคมอีนิทรีย์       

ทนก200 ปฏบิตักิารเคมอีนิทรีย์       

ทนก203 ชวีเคม ี       

ทนก204 ปฏบิตักิารชีวเคม ี       

ทนก205 เคมวีเิคราะห์       

ทนก206 ปฏบิตักิารเคมวีเิคราะห์       

1.2 กลุ่มวิชาพฒันาทกัษะการเรียนรู ้(12 รายวิชา) 

ทนก126 การคดิและสร้างนวัตกรรม       

ทนก127 การพัฒนาผลิตภัณฑต้์นแบบและการทวนสอบ       

ทนก211 ภาษาองักฤษเฉพาะทาง 1       

ทนก313 วิธกีารทางสถติสิ  าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       

ทนก315 สมัมนา       

ทนก316 โครงการวิจัยเบื้องต้น       

ทนก317 เตรียมสหกจิศึกษา       

ทนก411 ภาษาองักฤษเฉพาะทาง 2       

ทนก413 โครงงาน       

ทนก418 ฝึกงาน       

ทนก419 สหกจิศึกษา       

ทชว451 โครงงานสูพ่าณชิย ์       

1.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภณัฑก์ารเกษตร (20 รายวิชา) 

ทชว101 เทคโนโลยีชวีภาพและผลิตภัณฑก์ารเกษตรเบื้องต้น       

ทชว102 โครงสร้างและการท างานของเซลล ์       

ทชว111 เศรษฐกจิชวีภาพส าหรบัผลิตภัณฑก์ารเกษตร       

ทชว201 เทคโนโลยีชวีภาพทางพืช       

ทชว202 เทคโนโลยีชวีภาพทางเอนไซม ์       



 

160 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภณัฑก์ารเกษตร พ.ศ. 2563 

 Program Learning Outcome (PLO)  

1 2 3 4 5 6 

ทชว204 เทคโนโลยีชวีภาพทางจุลินทรีย์และนวัตกรรม       

ทชว205 พันธศุาสตร์โมเลกุล       

ทชว234 กฎหมายและจริยธรรมในเทคโนโลยีชีวภาพ       

ทชว241 นวัตกรรมผลิตภัณฑช์ีวภาพ 1       

ทชว242 นวัตกรรมผลิตภัณฑช์ีวภาพ 2       

ทชว261 ความปลอดภัยทางชวีภาพ       

ทชว311 เทคโนโลยีชวีภาพหลังการเกบ็เกี่ยว       

ทชว312 เทคโนโลยีชวีภาพทางอาหาร       

ทชว313 เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ       

ทชว314 เทคโนโลยีการหมกั       

ทชว321 เทคโนโลยีผู้ประกอบการและการจัดการนวัตกรรม       

ทชว324 เทคโนโลยีกระบวนการชีวภาพ       

ทชว325 ปฏบิตักิารเฉพาะหน่วยทางเทคโนโลยีกระบวนการชวีภาพ       

ทชว326 การใช้ประโยชน์จากของเสยีและการจัดการสเีขยีว       

ทชว333 การควบคุมคุณภาพและการประกนัคุณภาพ       

2. กลุ่มวิชาเอกเลือก (17 รายวิชา) 

ทชว260 ผลิตภัณฑย่์อยสลายได้ทางชีวภาพ       

ทชว302 ปุ๋ยชวีภาพ       

ทชว303 การควบคุมแมลงและศัตรพืูชด้วยชวีวิธ ี       

ทชว304 เทคโนโลยีการฟ้ืนฟูทางชีวภาพ       

ทชว351 การตลาดโซเซียลมเีดยีส าหรับผลิตภัณฑเ์ทคโนโลยีชีวภาพ       

ทชว361 ชีวสารสนเทศ       

ทชว362 นวัตกรรมผลิตภัณฑเ์พ่ือสขุภาพ       

ทชว401 เทคโนโลยีชวีภาพการแพทย์เบื้องต้น       

ทชว402 เทคโนโลยีชวีภาพยีสตแ์ละรา       

ทชว403 เทคโนโลยีเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์       

ทชว404 ภมูปัิญญาไทยและเทคโนโลยีชีวภาพ       

ทชว405 เทคนิคทางอณชูวีวิทยา       

ทชว406 ไวรัสวิทยา       

ทชว461 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ       

ทนก124 พลาสตกิและสิง่แวดล้อม      

ทนก125 เทคโนโลยีชวีภาพกบัคุณภาพชีวิต      

ทนก417 การศึกษาอสิระ      
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ระดบัมาตรฐานผลการเรียนรูข้องหลกัสูตร 

 ระดบั 

เขา้ใจ ประยุกต ์ สรา้งสรรค ์

หมวดวิชาเฉพาะ 

1. กลุ่มเอกบงัคบั 

1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรพ์ื้ นฐานเฉพาะสาขา (13 รายวิชา) 

ทนก100 ชวีวิทยาพ้ืนฐานส าหรบันวัตกรรมผลิตภัณฑ์

การเกษตร 
  

 

ทนก103 จุลชีววิทยา    

ทนก104 ปฏบิตักิารจุลชีววิทยา    

ทนก105 เคมพ้ืีนฐานส าหรับนวตักรรมผลิตภัณฑ์

การเกษตร 
  

 

ทนก106 ปฏบิตักิารเคมพ้ืีนฐานส าหรับนวัตกรรม

ผลิตภัณฑก์ารเกษตร 
  

 

ทนก107 คณติศาสตร์พ้ืนฐานและการค านวณ    

ทนก108 ฟิสกิสส์  าหรับนวัตกรรมผลิตภัณฑก์ารเกษตร    

ทนก109 เคมอีนิทรีย์    

ทนก200 ปฏบิตักิารเคมอีนิทรีย์    

ทนก203 ชวีเคม ี    

ทนก204 ปฏบิตักิารชีวเคมี    

ทนก205 เคมวีเิคราะห์    

ทนก206 ปฏบิตักิารเคมวีเิคราะห์    

1.2 กลุ่มวิชาพฒันาทกัษะการเรียนรู ้(12 รายวิชา) 

ทนก126 การคดิและสร้างนวัตกรรม    

ทนก127 การพัฒนาผลิตภัณฑต้์นแบบและการทวนสอบ    

ทนก211 ภาษาองักฤษเฉพาะทาง 1    

ทนก313 วิธกีารทางสถติสิ  าหรับวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
   

ทนก315 สมัมนา    

ทนก316 โครงการวิจัยเบื้องต้น    

ทนก317 เตรียมสหกจิศึกษา    

ทนก411 ภาษาองักฤษเฉพาะทาง 2    

ทนก413 โครงงาน    

ทนก418 ฝึกงาน    

ทนก419 สหกจิศึกษา    

ทชว451 โครงงานสูพ่าณชิย ์    

             1.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภณัฑก์ารเกษตร (21 รายวิชา) 

ทชว101 เทคโนโลยีชวีภาพและผลิตภัณฑก์ารเกษตร

เบื้องต้น 
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 ระดบั 

เขา้ใจ ประยุกต ์ สรา้งสรรค ์

ทชว102 โครงสร้างและการท างานของเซลล ์    

ทชว111 เศรษฐกจิชวีภาพส าหรบัผลิตภัณฑก์ารเกษตร    

ทชว201 เทคโนโลยีชวีภาพทางพืช    

ทชว202 เทคโนโลยีชวีภาพทางเอนไซม ์    

ทชว204 เทคโนโลยีชวีภาพทางจุลินทรีย์และนวัตกรรม    

ทชว205 พันธศุาสตร์โมเลกุล    

ทชว234 กฎหมายและจริยธรรมในเทคโนโลยีชีวภาพ    

ทชว241 นวัตกรรมผลิตภัณฑช์ีวภาพ 1    

ทชว242 นวัตกรรมผลิตภัณฑช์ีวภาพ 2    

ทชว261 ความปลอดภัยทางชวีภาพ    

ทชว311 เทคโนโลยีชวีภาพหลังการเกบ็เกี่ยว    

ทชว312 เทคโนโลยีชวีภาพทางอาหาร    

ทชว313 เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ    

ทชว314 เทคโนโลยีการหมกั    

ทชว321  เทคโนโลยีผู้ประกอบการและการจัดการ

นวัตกรรม 
   

ทชว324  เทคโนโลยีกระบวนการชีวภาพ    

ทชว325 ปฏบิตักิารเฉพาะหน่วยทางเทคโนโลยี

กระบวนการชวีภาพ 
   

ทชว326 การใช้ประโยชน์จากของเสยีและการจัดการสี

เขยีว 
   

ทชว333  การควบคุมคุณภาพและการประกนัคุณภาพ    

2. กลุ่มวิชาเอกเลือก (17 รายวิชา) 

ทชว260 ผลิตภัณฑย่์อยสลายได้ทางชีวภาพ    

ทชว302 ปุ๋ยชวีภาพ    

ทชว303 การควบคุมแมลงและศัตรพืูชด้วยชวีวิธ ี    

ทชว304 เทคโนโลยีการฟ้ืนฟูทางชีวภาพ    

ทชว351 การตลาดโซเซียลมเีดยีส าหรับผลิตภัณฑ์

เทคโนโลยีชีวภาพ 
   

ทชว361 ชีวสารสนเทศ    

ทชว362 นวัตกรรมผลิตภัณฑเ์พ่ือสขุภาพ    

ทชว401 เทคโนโลยีชวีภาพการแพทย์เบื้องต้น    

ทชว402 เทคโนโลยีชวีภาพยีสตแ์ละรา    

ทชว403 เทคโนโลยีเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์    

ทชว404 ภมูปัิญญาไทยและเทคโนโลยีชีวภาพ    

ทชว405 เทคนิคทางอณชูวีวิทยา    

ทชว406 ไวรัสวิทยา    
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 ระดบั 

เขา้ใจ ประยุกต ์ สรา้งสรรค ์

ทชว461 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ    

ทนก124 พลาสตกิและสิง่แวดล้อม   

ทนก125 เทคโนโลยีชวีภาพกบัคุณภาพชีวิต   

ทนก417 การศึกษาอสิระ   
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มาตรฐานผลการเรียนรูใ้นแต่ละชั้นปี 

หลกัสูตร วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภณัฑก์ารเกษตร 

 

ชั้นปี มาตรฐานผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน 

1 1. มีความรู้พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานที่เกยีวข้องกบั

การศึกษาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 

2. อธบิายถึงบทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับ

หน่วยงานต่างๆ 

3. มีพ้ืนฐานทกัษะปฏบัิติด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกบั

เทคโนโลยีชีวภาพ 

- งานมอบหมาย (การบ้าน 

แบบฝึกหัด รายงาน) 

- สอบย่อย 

- สอบกลางภาค สอบ

ปลายภาค 

- สอบภาคปฏบัิติทกัษะ

พ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ที่

เกี่ยวข้องกบั

เทคโนโลยีชีวภาพ 

2 1. ค้นคว้าข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และน าข้อมูลมาประยุกต์ใช้

ได้ 

2. เลือกแหล่งข้อมูลที่น่าเช่ือถือและเลือกอุปกรณ์/เคร่ืองมือ 

ที่เหมาะสม เพ่ือใช้ในการทดลองและการวิจารณ์ผลการ

ทดลองทางวิทยาศาสตร์ 

3. มีทกัษะทางภาษาไทยและองักฤษที่เหมาะสมในด้านการ

ฟัง และการพูด 

- งานมอบหมาย (การบ้าน 

แบบฝึกหัด รายงาน) 

- สอบย่อย 

- สอบกลางภาค สอบ

ปลายภาค 

- การน าเสนอผลงานหน้า

ช้ัน แบบรายบุคคล และ

แบบกลุ่ม (Rubric score) 

- สอบภาคปฏบัิติทกัษะ

เฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ที่

เกี่ยวข้องกบั

เทคโนโลยีชีวภาพ 

3 1. สามารถน าเสนอผลงานวิชาการทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็น

ทางการได้ 

2. แสดงทกัษะการท างานร่วมกบัหน่วยงานภายนอกและ

ทกัษะการท างานร่วมกบัผู้อื่น 

3. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและมีทกัษะการคิดเชิงวิจารณ์ด้วย

ความเข้าใจในกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกบั

เทคโนโลยีชีวภาพ 

- งานมอบหมาย (การบ้าน 

แบบฝึกหัด รายงาน) 

- สอบย่อย 

- สอบกลางภาค สอบ

ปลายภาค 

- การน าเสนอผลงานหน้า

ช้ันเรียนแบบรายบุคคล 

และแบบกลุ่ม (Rubric 

score) 

- การประเมินตนเอง และ
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ชั้นปี มาตรฐานผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน 

ผู้ร่วมงาน  

- สอบภาคปฏบัิติทกัษะ

เฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ที่

เกี่ยวข้องกบั

เทคโนโลยีชีวภาพ 

- การประเมินสมรรถนะใน

การท างานจากสถาน

ประกอบการที่นิสติฝึกงาน

จากหน่วยงานภายนอก 

4 1. น าเสนอผลงานในรูปแบบเชิงธุรกจิได้ 

2. ตัดสนิใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เหมาะสม 

3. มีความรู้ด้านการตลาดในระดับที่สามารถแลกเปล่ียนความ

คิดเหน็กบัผู้อื่นได้ 

4. ทกัษะทางภาษาไทยและอังกฤษที่เหมาะสมในด้านการอ่าน 

และการเขียน 

- งานมอบหมาย (การบ้าน 

แบบฝึกหัด รายงาน) 

- สอบย่อย 

- สอบกลางภาค สอบ

ปลายภาค 

- การน าเสนอผลงานหน้า

ช้ันเรียนแบบรายบุคคล 

และแบบกลุ่ม (Rubric 

score) 

- การประเมินสมรรถนะใน

การท างานจากสถาน

ประกอบการที่นิสติเข้า

ร่วมสหกจิศึกษา 

- การ pitching แนวคิด

การพัฒนาผลิตภัณฑ์

ต้นแบบสู่พาณิชย์  

- ความเป็นไปได้ของ

แบบจ าลองธุรกจิส าหรับ

ผลิตภัณฑต้์นแบบ 
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ภาคผนวก ฌ. ส าเนา MOU กบัมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
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