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๑ 

 
หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ 
สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ 

หลักสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
---------------------------- 

 
 
ชือ่สถาบนั  มหาวิทยาลยัมหิดล 
คณะ/ภาควชิา  คณะวิทยาศาสตร/์ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
 

หมวดที่ ๑  ขอ้มลูทัว่ไป 
 

๑.  รหสัและชือ่หลกัสตูร 
 ภาษาไทย  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ 
 ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Science Program in Biotechnology 

๒.  ชือ่ปรญิญาและสาขาวชิา 
หลักสตูรปรญิญาตรทีางวชิาการ  
ภาษาไทย ชื่อเต็ม :   วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยชีีวภาพ) 

  ชื่อย่อ :   วท.บ. (เทคโนโลยชีีวภาพ) 
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :   Bachelor of Science (Biotechnology)  
 ชื่อย่อ :   B.Sc. (Biotechnology) 
หลักสตูรปรญิญาตรทีางวชิาการแบบพสิฐิวธิาน 
ภาษาไทย ชื่อเต็ม :   วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยชีีวภาพ) (พิสิฐวิธาน) 

 ชื่อย่อ :   วท.บ. (เทคโนโลยชีีวภาพ) (พิสิฐวิธาน) 
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :   Bachelor of Science (Biotechnology) (Distinction Program) 
 ชื่อย่อ :   B.Sc. (Biotechnology) (Distinction Program) 

๓.  วชิาเอก ไม่มี 

๔.  จ านวนหนว่ยกติทีเ่รยีนตลอดหลกัสตูร 
ไม่น้อยกว่า ๑๒๗ หน่วยกิต ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  
ไม่น้อยกว่า ๑๓๑ หน่วยกิต ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพสิิฐวิธาน 
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๒ 

๕.  รปูแบบของหลักสตูร 
๕.๑ รปูแบบ เปน็หลักสูตรระดบัปริญญาตรี ๔ ป ี
๕.๒ ประเภทของหลกัสตูร หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ และหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน 
๕.๓ ภาษาทีใ่ช ้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
๕.๔ การรบัเขา้ศกึษา  

รับนักศึกษาไทย หากเป็นชาวตา่งชาติที่มีความรู้ความเข้าใจภาษาไทยเป็นอย่างดี สามารถเข้าศึกษาได ้
๕.๕ ความรว่มมอืกบัสถาบนัอืน่  

เป็นหลักสูตรเฉพาะของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดลทีจ่ัดการเรียนการสอนโดยตรง 
๕.๖ การใหป้รญิญาแกผู่ส้ าเรจ็การศกึษา  

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

๖.  สถานภาพของหลกัสตูรและการพจิารณาอนมุตัิ/เหน็ชอบหลักสตูร 
๖.๑ เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑  
๖.๒ เร่ิมใช้ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
๖.๓ คณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต คณะวิทยาศาสตร์ ได้พิจารณาหลักสูตรนี้ คร้ังที่ ๑ 

ในการประชุมคร้ังที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ 
๖.๔ คณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พิจารณารับรองหลักสูตรนี้ ใน

การประชุมคร้ังที่ ๓ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 
๖.๕  คณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้ ในการประชุมคร้ังที่ ๑๑/๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ 
๖.๖ สภามหาวทิยาลัยมหิดลไดพ้ิจารณาอนุมัติหลักสตูรนี้ ในการประชุมคร้ังที ่๕๓๓ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

๗.  ความพร้อมในการเผยแพรห่ลักสตูรทีม่คีณุภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๘.  อาชพีทีส่ามารถประกอบไดห้ลงัส าเรจ็การศกึษา 
บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพสามารถประกอบอาชีพทีน่่าสนใจหลากหลายในหลายสายงาน 
ดังต่อไปนี ้
๘.๑ ภาคอุตสาหกรรม เช่น ผู้ควบคุมการผลิต ผู้ควบคุมคุณภาพ และ นักวิจัยและพฒันาผลิตภัณฑ์ ในภาคอุตสาหกรรม

ที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ เชน่ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมการเกษตร 
อุตสาหกรรมพลังงานและเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมการผลิตยาและเวชภัณฑ์ 

๘.๒ การศึกษาและวิจัย เช่น ครู และ อาจารย์ ผู้ช่วยวจิัย นักวิจยั เจ้าหน้าทีป่ระจ าห้องปฏบิัติการ และ นักวิทยาศาสตร ์
ในภาคเอกชน สถาบันวิจัย หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีชวีภาพ 
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๓ 

๘.๓ งานบริการ เชน่ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิเคราะห ์และ ตัวแทนจ าหน่ายผลติภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และ เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยชีีวภาพ   

๘.๔ อาชีพอิสระ เจ้าของกิจการที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีชวีภาพ 

 

๙.  ชือ่-นามสกลุ เลขประจ าตวับตัรประชาชน ต าแหนง่ คณุวฒุิการศึกษา และผลงานทางวชิาการภายใน ๕ ปขีองอาจารย์
ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 

ที ่ ชือ่-นามสกลุ 
ต าแหนง่ 

ทางวชิาการ 
คณุวฒุ ิ(สาขา) / สถาบนั / 

ปทีีส่ าเรจ็การศึกษา 
ผลงานทางวชิาการลา่สดุ 

ในรอบ ๕ ป ี

๑ จิรารัตน์ วงศ์คงคาเทพ 
๓-๑๐๒๒-๐๐๒๑-x-xx-x 

รศ. Postdoctoral (Chemical Biology) 
Kyoto University and Kyushu 
University, Japan พ.ศ. 2549  

D.Eng. (Water and Wastewater 
Engineering) Asian Institute of 
Technology, Thailand  พ.ศ. 2546           

M. Eng. (Molecular System 
Engineering) Kyushu University, Japan 
พ. ศ. 2541       

B. Eng. (Chemical Science and 
Technology) Kyushu University, Japan 
พ.ศ. 2539 

O. Hanpanich, P. 
Wongkongkatep, T. 
Pongtharangkul, J. 
Wongkongkatep (2017) 
Turning hydrophilic bacteria 
into biorenewable 
hydrophobic material with 
potential antimicrobial 
activity via interaction with 
chitosan. Bioresource 
Technology 230, 97–102. 

๒ เปรมวดี วงษ์แสงจนัทร ์
๓-๑๐๐๕-๐๐๓๑-x-xx-x 

ผศ. Ph.D. (Biochemistry), Virginia 
Polytechnic Institute and State 
University, Virginia, USA.  ปี พ.ศ. 2543  
วท.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ 
(เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 
2537 

เปรมวดี วงษ์แสงจันทร์ “การฟอก
กาวไหมด้วยเอนไซม์: ความท้าทาย
ของกระบวนการเพื่อยกระดับ
คุณภาพไหมไทย” วารสาร
วิทยาศาสตร์ มข. ฉบับท่ี 1 ปีท่ี 44 
(มกราคม – มีนาคม 2559) หน้า 
1-21 
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ที ่ ชือ่-นามสกลุ 
ต าแหนง่ 

ทาง
วชิาการ 

คณุวฒุ ิ(สาขา) / สถาบนั / 
ปทีีส่ าเรจ็การศึกษา 

ผลงานทางวชิาการลา่สดุ 
ในรอบ ๕ ป ี

๓ อดิศักดิ์ ร่มแสง 
๑-๑๐๐๘-๐๐๒๓-x-xx-x 

อ. Ph.D. (Biotechnology), 
Mahidol University, Bangkok, 
Thailand พ.ศ. 2556 

วท.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ 
(เทคโนโลยีชีวภาพ) 
มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2551 

Siriwan Boonma, Adisak Romsang, Jintana 
Duang-nkern, Sopapan Atichartpongkul, 
Wachareeporn Trinachartvanit, Paiboon 
Vattanaviboon, Skorn Mongkolsuk (2017) 
The FinR-regulated essential gene fprA, 
encoding ferredoxin NADP+ reductase: 
Roles in superoxide-mediated stress 
protection and virulence of Pseudomonas 
aeruginosa. Plos one, 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.01720
71 

๔ พรรณวจี  พยงค์ศรี 
๑-๓๐๙๙-๐๐๓๑-x-xx-x 

อ. Ph.D. (Biochemical 
Engineering), University 
College London, UK พ.ศ.2557 
M.S.c. (Biochemical 
Engineering), Faculty of 
Engineering, University College 
London, UK พ.ศ.2552 
B.S.c. (Biotechnology), Faculty 
of Natural Sciences, Imperial 
College London, UK พ.ศ.2551 

Pierre E. Affaticati, Shao-Bo Dai, Panwajee 
Payongsri, Helen C. Hailes, Kai Tittmann, 
Paul A. Dalby (2016) Structural analysis of 
an evolved transketolase reveals 
divergent binding modes. Scientific 
Reports 6, 35716. 

๕ นิสา ปฏิการมณฑล 
๓-๑๐๑๘-๐๐๓๖-x-xx-x 

อ. Ph.D. (Biomedical Science), 
The University of Sheffield, UK 
พ.ศ. 2557 

วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2551 

วท.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 
(เทคโนโลยีชีวภาพ) 
มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2548 

Jutakridsada, P., Iamamornphanth, W., 
Patikarnmonthon, N., and Kamwilaisak, K. 
(2017) Usage of Eucalyptus globulus bark 
as a raw material for natural antioxidant 
and fuel source. Clean Technologies 
Environmental Policy 19, 907-915. 
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๑๐.  สถานทีจ่ดัการเรยีนการสอน 
มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

๑๑.  สถานการณภ์ายนอกหรอืการพฒันาทีจ่ าเปน็ตอ้งน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสตูร 
๑๑.๑  สถานการณห์รอืการพฒันาทางเศรษฐกจิ 

การพัฒนาหลักสูตรไดส้อดคล้องกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ -  
๒๕๖๔) โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง นโยบายน าพาประเทศก้าวข้าม “กับดักรายไดป้านกลาง” และก้าวสู่ “ไทยแลนด ์
๔.๐” ปัจจุบนั ประเทศต้องเผชญิกับการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดบัประเทศ และระดับโลกในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งประเทศมีความจ าเปน็ต้อง
เตรียมความพร้อมในการพัฒนาคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างเหมาะสม และสามารถปรับตวั 
และก้าวหนา้ต่อไปภายใต้ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยการพัฒนาประเทศให้อยู่บนฐานของความรู ้
และเทคโนโลยีทีท่ันสมยั และพัฒนาปัจจัยสนบัสนุนต่าง ๆ โดยเน้นการพฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ควบคู่กับการพัฒนาก าลังคนที่มีสมรรถนะสงู ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และให้ความส าคัญกบัการสร้างกระบวนการมีส่วนรว่ม พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลในทุกมิติอย่าง
บูรณาการ 

๑๑.๒  สถานการณห์รอืการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 
ความเจริญก้าวหน้าทางดา้นเทคโนโลยี และการสื่อสาร ท าให้วิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป การพฒันา
ทางสงัคมของประเทศไทย ยังไม่เท่าทนัต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของบริบททางสงัคม และวัฒนธรรม 
ในการสร้างภูมิคุ้มกัน และเตรียมความพร้อม จึงควรมีการส่งเสริมสังคมไทย ให้มีค่านิยม และวัฒนธรรมที่
เหมาะสม มีความเข้าใจในผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ขับเคลื่อนให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้อง และเหมาะสมกับวิถีชวีิตของสังคมไทย 

๑๒.  ผลกระทบจากขอ้ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการพฒันาหลกัสตูรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบนั 
๑๒.๑  การพฒันาหลกัสตูร 

จากผลกระทบจากสถานการณภ์ายนอก ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ และสังคม การพฒันาหลักสูตรจึงจ าเปน็ต้องอยู่ใน
รูปแบบเชิงรุก ที่มีศักยภาพ และสามารถปรบัเปลี่ยนได้ ตามวิวฒันาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ โดยจ าเป็นต้องมีความพร้อมในการผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพสูง ในการพฒันาตนเองให้เข้า
กับลักษณะงาน รวมถึงมีความสามารถในการปรับตัวรู้เท่าทนัการเปลี่ยนแปลง เพื่อตอบสนองความต้องการ
ก าลังคนทีย่ังมีความขาดแคลน หลักสูตรได้มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิต ให้มีความรู้ทางวิชาชีพ เข้าถึง
องค์ความรู ้ และพัฒนาองค์ความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง และเน้นให้ตระหนักถึงความส าคัญของคณุธรรม จริยธรรม 
ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิง่แวดล้อม ให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 
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๖ 

๑๒.๒  ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบนั 
พันธกิจของมหาวิทยาลัยมหิดลได้ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวชิาการตามมาตรฐานสากล และสนับสนุนงานวิจัย
ในด้านตา่งๆ เพื่อให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การปรับปรุงหลักสูตรจึงมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดลทัง้ ๔ ด้านได้แก ่๑. รู้แจ้ง รู้จริง ทั้งด้านกว้างและดา้น
ลึก ๒. มีทักษะ ประสบการณ์ สามารถแข่งขันได้ในระดบัโลก ๓. มีจิตสาธารณะ สามารถท าประโยชน์ให้สังคม 
๔. กล้าคิด กล้าท า กล้าตัดสินใจ สรา้งสรรค์สิ่งใหม่ในทางที่ถูกต้อง โดยจัดการศึกษาแบบมุง่ผลลัพธ ์
(outcome-based education) ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ ๒ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ดงัแสดงรายละเอียดใน
ตารางภาคผนวกที่ ๒.๒ หน้า ๙๗ 

๑๓.  ความสมัพนัธก์บัหลกัสตูรอืน่ที่เปดิสอนในคณะ/ภาควชิาอืน่ของสถาบนั 
๑๓.๑  กลุม่วชิา/รายวชิาในหลกัสตูรทีเ่ปดิสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลักสตูรอืน่ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 (๑)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
 - จัดสอนโดยมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 

หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้าด้วยตนเอง) 
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์   ๒(๑-๒-๓) 
MUGE 101 General Education for Human Development  

- จัดสอนโดยคณะสังคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์ ซึ่งประกอบดว้ยรายวิชาต่อไปนี้ 

มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนษุย์   ๓(๒-๒-๕) 
MUGE 102 Social Studies for Human Development  
มมศท ๑๐๓ ศิลปะวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์   ๒(๑-๒-๓) 
MUGE 103 Arts and Science for Human Development  

(๒)  กลุ่มวิชาภาษา จัดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งประกอบดว้ยรายวิชาต่อไปนี้ 

ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   ๓(๒-๒-๕) 
LATH 100 Art of Using Thai Language in Communication  
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑  ๓(๒-๒-๕) 
LAEN 103 English Level 1  
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒   ๓(๒-๒-๕) 
LAEN 104 English Level 2  
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓   ๓(๒-๒-๕) 
LAEN 105 English Level 3  
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๗ 

ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔   ๓(๒-๒-๕) 
LAEN 106 English Level 4  

หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้าด้วยตนเอง) 
ศศภอ ๒๖๓ การอ่านและการเขียนเพื่อการสือ่สาร  ๒(๑-๒-๓) 
LAEN 263 Reading and Writing for Communication  
ศศภอ ๓๓๘ การน าเสนอผลงานเปน็ภาษาอังกฤษ   ๒(๑-๒-๓) 
LAEN 338 Effective Presentations in English  

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน จัดสอนโดยภาควิชาต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี ้

วทชค ๒๐๓ ชีวเคมีพื้นฐาน ๓(๓-๐-๖) 
SCBC 203 Basic Biochemistry  
วทชค ๒๐๔ ปฏิบัติการชวีเคมีพื้นฐาน ๑(๐-๓-๑) 
SCBC 204 Basic Biochemistry Laboratory  
วทชว ๑๐๒ ปฏิบัติการหลักชีววทิยา ๑   ๑(๐-๓-๑) 
SCBI 102 Biology Laboratory I  
วทชว ๑๐๔ ปฏิบัติการหลักชีววทิยา ๒   ๑(๐-๓-๑) 
SCBI 104 Biology Laboratory II  
วทชว ๑๒๑ ชีววิทยาทั่วไป ๑  ๒(๒-๐-๔) 
SCBI 121 General Biology I  
วทชว ๑๒๒ ชีววิทยาทั่วไป ๒  ๓(๓-๐-๖) 
SCBI 122 General Biology II  
วทคม ๑๐๓ เคมีทั่วไป ๑  ๓(๓-๐-๖) 
SCCH 103 General Chemistry I  
วทคม ๑๐๔ เคมีทั่วไป ๒   ๓(๓-๐-๖) 
SCCH 104 General Chemistry II  
วทคม ๑๐๗ ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  ๑(๐-๓-๑) 
SCCH 107 General Chemistry Laboratory  
วทคม ๒๑๑ เคมีวิเคราะห์ ๑ ๓(๓-๐-๖) 
SCCH 211 Analytical Chemistry I  
วทคม ๒๒๐ เคมีอินทรีย์ ๓(๓-๐-๖) 
SCCH 220 Organic Chemistry  
วทคณ ๑๑๘ แคลคูลัส ๓(๓-๐-๖) 
SCMA 118 Calculus  
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๘ 

วทคณ ๑๖๘ สมการเชิงอนุพันธ์สามญั ๓(๓-๐-๖) 
SCMA 168 Ordinary Differential Equations  
วทคณ ๑๘๐ สถิติศาสตร์ข้ันแนะน า   ๒(๒-๐-๔) 
SCMA 180 Introduction to Statistics  
วทฟส ๑๕๗ ฟิสิกส์ ๑   ๓(๓-๐-๖) 
SCPY 157 Physics I  
วทฟส ๑๕๘ ฟิสิกส์ ๒   ๓(๓-๐-๖) 
SCPY 158 Physics II  
วทฟส ๑๙๑ ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น  ๑(๐-๓-๑) 
SCPY 191 Introductory Physics Laboratory  

 

๑๓.๒  การบรหิารจดัการ 
การจัดการเรียนการสอนจะมีระบบการประสานงานร่วมกันระหว่างหลักสูตรกับภาควชิาและคณะต่าง ๆ ที่จดั
รายวิชาให้กับหลักสูตรนี้ ผา่นงานการศึกษา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีการวางแผนก าหนด
ข้อตกลงร่วมกัน เพื่อก าหนดเนื้อหา และขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้มั่นใจว่ารายวิชาตา่ง ๆ ดังกล่าว
สามารถตอบสนองความต้องการของนักศึกษาในหลักสูตร



 
 

ระดับปริญญา   ตรี           โท           เอก                                  คณะวิทยาศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ                 ภาควิชาเทคโนโลยชีีวภาพ 
 

 
๙ 

หมวดที่  ๒  ขอ้มลูเฉพาะของหลกัสตูร 
 
๑.  ปรชัญา ความส าคญั และวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 

๑.๑  ปรชัญา ความส าคญัของหลักสตูร 
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๔ มาตรา ๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่
๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ก าหนดไวว้่า “ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตาม
ศักยภาพ” ดังนัน้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จึงเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน และ
สนับสนนุการสร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเอง โดยเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม ในขณะที่ อาจารย์ปรับบทบาท
จากผู้ถ่ายทอดความรู้เป็นผูส้นบัสนุน และจัดเตรียมกิจกรรมที่ท้าทายให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏบิัติจริง 

๑.๒  วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 
      ๑.๒.๑ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Objectives)  

วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูรปรญิญาตรทีางวชิาการ 
จัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบณัฑิตให้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

๑) มีความรู้ความสามารถทั้งทางทฤษฎีและทักษะการใช้อุปกรณ์เคร่ือมือต่างๆ ที่จ าเป็นเพื่อท างานในภาค
การผลิต และ/หรือ ในการวิจัยและพัฒนางานด้านที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีชวีภาพ เชน่ งานดา้นจุล
ชีววิทยาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการหมัก อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมการแพทย์ เทคโนโลยี
เก่ียวกับยีน รวมทั้งเทคโนโลยีเซลล์พืชและสัตว์ เป็นตน้ ทั้งในภาคอุตสาหกรรม หรือสถาบันวิจยัของ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

๒) มีความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสนใจที่จะเรียนรู้และสามารถสื่อสารได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นเพื่อพัฒนางานทางดา้นเทคโนโลยชีีวภาพหรือสาขาวชิาอื่นที่
เก่ียวข้องให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นผู้ที่มีจริยธรรมและจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูรปรญิญาตรทีางวชิาการแบบพสิฐิวธิาน  
จัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตทีน่อกจากจะมีคุณสมบตัิตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรปริญญาตรี
ทางวชิาการแล้ว ยังต้องมีความรู ้ ความเข้าใจ และทักษะพื้นฐานระดบับัณฑิตศึกษา รวมทั้งสามารถคิด
วิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ เพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้น 
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๑๐ 

 

๑.๒.๒ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program–level Learning Outcomes: PLOs) 

ส าหรบัหลักสตูรปรญิญาตรทีางวชิาการและหลกัสตูรปรญิญาตรทีางวชิาการแบบพสิฐิวธิาน 
๑) PLO1  

แก้ปัญหาทางเทคโนโลยีชีวภาพได้อย่างมีระบบ โดยใช้ความรู้จุลชีววิทยาเชิงอุตสาหกรรมและ
การแพทย์ วิศวกรรมกระบวนการ เทคโนโลยชีีวภาพทางอาหาร เทคโนโลยีเก่ียวกับยนี รวมทั้ง
เทคโนโลยีเซลล์พืชและสตัว์ รวมถึงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม บนพื้นฐานของ
จรรยาบรรณทางวชิาการ  

๒) PLO2  
ท าการทดลองโดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุและสารเคมีทางวิทยาศาสตร์ เพื่องานวิชาการและ
เทคโนโลยชีีวภาพเชิงอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้องแม่นย าตามวตัถุประสงค์ของงาน และปลอดภัย
ตามมาตรฐานห้องปฏิบตัิการ  

๓) PLO3  
สังเคราะห์ผลงานวจิัย หรือผลงานทางวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ให้เป็นทีป่ระจกัษ์ต่อ
สาธารณชน โดยใช้ระเบยีบวิธีวจิัย ตามจรรยาบรรณทางวชิาการ  

๔) PLO4  
สื่อสารความรู้ทางเทคโนโลยชีีวภาพและวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยใช้ทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ทัง้ในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อการแลกเปลี่ยน 
วิพากษ์วิจารณ์ข้อมูล แสดงความคิดเห็น น าเสนอผลงาน และแสวงหาความร่วมมือได้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย  

๕) PLO5  
ท างานร่วมกับผู้อืน่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามบทบาทและหน้าทีน่ักวิทยาศาสตร์ดา้นเทคโนโลยี 
ชีวภาพอย่างเหมาะสม และยอมรับในความแตกต่างระหว่างบคุคล  

  

ส าหรบัหลักสตูรปรญิญาตรทีางวชิาการแบบพสิฐิวธิาน  
  ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรเพิ่มอีก ๑ ข้อคือ 

๖) PLO6  
สร้างสรรค์ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการทางเทคโนโลยชีีวภาพ โดยผสมผสาน/บูรณาการ
หลักการความรู้ข้ันพื้นฐานของระดับบณัฑิตศึกษา เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยหรือผลงานทาง
วิชาการเปน็ที่ยอมรับในระดบัชาติ  
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๑๑ 

 
๒.  แผนพฒันาปรบัปรงุ 

แผนการพฒันา / เปลีย่นแปลง กลยทุธ ์ หลักฐาน / ตวับง่ชี ้
๑)  พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนือ่ง

เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก
ปัจจุบนัที่เก่ียวข้อง ความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต รวมทัง้
งานดา้นวชิาการ และองค์ความรู้
ใหม่ที่เกิดข้ึน 

 

๑)  พัฒนาและประเมินหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง โดยในระดับ
รายวิชา มีการประเมินเนื้อหา
รายวิชากระบวนการเรียนการ
สอนและเกณฑ์การวัดผลใน
ระดับหลักสูตร มีการประเมิน
หลักสูตรในด้านความเหมาะสม
และมาตรฐานของโครงสรา้ง
หลักสูตร ด้านปัจจัยสนับสนนุ
การเรียนการสอน ด้าน
กระบวนการเรียนการสอน   
ด้านประสิทธผิลของการจัด
หลักสูตร 

๒)  ท าการส ารวจความต้องการของ
ภาคส่วนตา่ง ๆ ในด้านก าลังคน  
การพัฒนา การวิจัย 

๓)  สร้างการมีส่วนร่วมจากหลาย
ภาคส่วนในการพัฒนาหลักสูตร 

๑)  รายงานผลการประเมินหลกัสูตร
และผลการเรียนของนักศึกษา 

๒)  ข้อเสนอแนะจากบัณฑิตและผู้ใช้
บัณฑิต 

๓)  รายงานการประชุมของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

๔)  รายงานผลการฝึกงานและรายงาน
ผลโครงงานของนักศึกษา 

๕)  ผลการส ารวจความต้องการจาก
ภาคส่วนตา่ง ๆ 

๖)  ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวฒุิ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

๒)  ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
และการประเมินผลเพื่อให้
นักศึกษามีผลลัพธ์การเรียนรู้
ระดับหลักสูตร 

๑)  พัฒนาความรู้ทางศึกษาศาสตร์
แก่อาจารย์เพื่อน าไปพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน 

๑)  มคอ. ๕ 
๒)  รายงานผลการประเมินการเรียน

การสอนออนไลน ์
๓)  รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมทาง

วิชาการตา่ง ๆ ของอาจารย์ใน
หลักสูตร 
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๑๒ 

หมวดที่  ๓   
ระบบการจดัการศกึษา การด าเนนิการ และโครงสร้างของหลกัสตูร 

 
๑.  ระบบการจดัการศกึษา 
 ๑.๑  ระบบ 

ใช้ระบบการจัดการศึกษาแบบหน่วยกิตทวิภาค 

๑.๒  การจดัการศกึษาภาคฤดูรอ้น 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนปุริญญาและปริญญาตร ี (ฉบบัที่ ๑–๖) 
และ ประกาศคณะวทิยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งก าหนด
หลักเกณฑ์ดังนี้ ภาคการศึกษาฤดูร้อนไม่ใช่ภาคการศึกษาบังคบั คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะไม่จัด
การศึกษาภาคฤดูร้อน ยกเว้นในรายวิชาที่มนีักศึกษาได้เกรด F ในภาคต้นหรือภาคปลาย หรือรวมกันตั้งแต่ ๑๕ 
คนขึ้นไป   

๑.๓  การเทยีบเคยีงหนว่ยกติในระบบทวิภาค 
-ไม่มี- 

๒.  การด าเนนิการหลกัสตูร 
๒.๑  วนั – เวลาในการด าเนนิการเรยีนการสอน 

การจัดการเรียนการสอนภาคปกตจิัดตามความเหมาะสม อาจจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการได ้

๒.๒  คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 
๒.๒.๑ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัตทิั่วไป และ

คุณสมบัติเฉพาะ ตามระเบยีบการสอบคัดเลือกของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
และ/หรือ ระเบียบการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยมหิดลระบบรับตรง รวมทัง้ตามระเบียบ ข้อบังคับ
อื่น ๆ ของการรับผู้เข้าศึกษากรณีพิเศษที่ผ่านการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยมหิดลแลว้ 

๒.๒.๒ ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาวิทยาศาสตร์ โดย (๑) ผา่นกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่งด าเนินการโดย ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ (๒) ผา่น
การคัดเลือก โดยวิธีพิเศษที่มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะวิทยาศาสตร์ก าหนด  

๒.๒.๓ นักศึกษาตามข้อ ๒.๒.๒ ที่ประสงค์จะเข้าเรียนในสาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ เมื่อสอบไดผ้่านชัน้ปีที่ ๑ 
แล้วต้องผ่านการคัดเลือกอีกคร้ังตามระเบียบของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

๒.๒.๔  นักศึกษาที่เข้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพแล้ว สามารถเลือกศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
แบบพิสิฐวิธานได้ โดยนักศึกษาจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมน่้อยกว่า ๓.๒๕ จากระบบ ๔ คะแนน
หรือเทียบเท่า เมื่อสิ้น ๔ ภาคการศึกษา และจะต้องมีผลการเรยีนไมน่้อยกว่า ๓.๒๕  ทุกภาคการศึกษา 
ตลอดหลักสูตร ทั้งนี้หากนักศึกษามีผลการเรียนน้อยกว่า ๓.๒๕ สามารถกลับเข้าสู่หลักสูตรปริญญาตรี
ทางวชิาการแบบปกตไิด ้
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๑๓ 

๒.๓  ปญัหาของนกัศกึษาแรกเขา้ 
๒.๓.๑  นักศึกษาบางคนมีพืน้ความรู้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยชีีวภาพในระดับมธัยมไม่ดพีอ 
๒.๓.๒ การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาที่แตกต่างจากในระดับมัธยมศึกษา จึงอาจเป็นปญัหาในการปรับตัว

ให้เข้ากับระบบการเรียการสอนในมหาวิทยาลัยส าหรับนักศึกษา 
๒.๓.๓  นักศึกษาขาดความมั่นใจในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 

๒.๔  กลยทุธใ์นการด าเนนิการเพื่อแกไ้ขปญัหา/ข้อจ ากดัของนกัศกึษาในขอ้ ๒.๓ 

ปญัหาของนกัศกึษาแรกเขา้ กลยทุธใ์นการด าเนนิการแกป้ญัหา 
๑) นักศึกษาบางคนมีพื้นความรู้ทาง 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพใน
ระดับมัธยมไม่ดีพอ 

๑) มีการจัดอาจารย์ในสาขาตา่ง ๆ ของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยชีีวภาพเพื่อให้ค าปรึกษาทางวิชาการกับนักศึกษาชัน้ปีที่ 
๑ 

๒) มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาในเรื่องการ
เรียนการสอน 

๒) ปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับระบบ
การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย
ส าหรับนักศึกษา 

๑) มีกิจกรรมปรับพื้นฐาน ในช่วงเวลาก่อนเปิดภาคการศึกษาตน้ ให้กับ
นักศึกษาชัน้ปีที่ ๑ เป็นประจ าทกุปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับ
พื้นฐาน และให้นักศึกษาได้ปรบัตัวและเตรียมตัวกับการเรียนการ
สอนในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 
ร่วมกับเพื่อน ๆ สร้างสัมพนัธ์อนัดีระหว่างกัน 

๒) มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาในเรื่องการ
เรียนการสอน การปรับตัว และสุขภาพจิต 

๓) ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่สโมสรนักศึกษา หรือชมรม 
๓)  นักศึกษาขาดความมั่นใจใน

การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 
๑) จัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษในบางรายวชิา 
๒) สนับสนนุให้มีการน าเสนอด้วยภาษาอังกฤษ 

 

๒.๕  แผนการรบันกัศึกษาและผูส้ าเรจ็การศกึษาในระยะ ๕ ป ี

ปกีารศึกษา ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ปีที ่๑ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 
ปีที ่๒ - ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 
ปีที ่๓ - - ๕๐ ๕๐ ๕๐ 
ปีที ่๔ - - - ๕๐ ๕๐ 

รวมจ านวนสะสม ๕๐ ๑๐๐ ๑๕๐ ๒๐๐ ๒๕๐ 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - ๕๐ ๕๐ 
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๑๔ 

๒.๖  งบประมาณตามแผน 
 ด้านการลงทุน 
        ๒.๖.๑ ความคุ้มทุน/ความคุ้มค่า 

 รายรับต่อคน/ปีการศึกษา   จ านวน      ๓๐,๐๐๐  บาท   

 ค่าใช้จ่ายต่อคน/ปีการศึกษา  จ านวน      ๑๙,๒๑๕  บาท       

 จ านวนนักศึกษาน้อยสุดที่คุ้มทุน  จ านวน  ๓๒  คน      

 จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะรับ  จ านวน  ๕๐  คน      

           

 ๒.๖.๒ การคดิงบประมาณคา่ใชจ้า่ยในการผลติบณัฑติ  (บาท/ต่อปีการศึกษา) 
๑)   ค่าใช้จ่ายในการผลติบัณฑติ      

ล าดบั รายจา่ย บาท/ตอ่ปกีารศกึษา 
๑ ค่าใช้จ่ายบุคลากร ๒,๐๐๙,๒๙๗.๐๐ 
๒ ค่าตอบแทน คา่ใช้สอยและค่าวสัดุ       ๓๓๒,๔๔๖.๒๒ 
๓ ค่าสาธารณูปโภค ๓๗,๖๕๕.๐๐ 
๔ ค่าเสื่อมราคา - 
๕ เงินอุดหนุน - 
๖ อื่น ๆ  - 

 
๒)   รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา/และอืน่ๆ 

ล าดบั รายได ้ บาท/ป/ีหลกัสตูร 
๑ ค่าธรรมเนียมการศึกษา / ค่าหน่วยกิต ๙๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๒ ทุนภายนอกหรือรายได้ที่สนบัสนุนการศึกษาในหลักสูตร ๑,๘๐๒,๙๔๗.๐๐ 
๓ อื่น ๆ  - 

หมายเหตุ รายจ่ายอื่น ๆ ซึ่งประกอบด้วย ค่ากิจกรรมนักศึกษา ค่าสนามกีฬา คา่ห้องสมุด 
คอมพิวเตอร์ และลิขสิทธิของคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยจะเปน็ผู้บริหารจัดการ 
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๑๕ 

๒.๗  ระบบการศกึษา 
 แบบชัน้เรียน 

แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เปน็หลัก  
แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเปน็สื่อหลัก 
แบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
แบบทางไกลทางอนิเตอร์เนต 
อื่น ๆ (ระบ)ุ 

๒.๘  การเทยีบโอนหนว่ยกติ รายวชิาและการลงทะเบยีนเรยีนขา้มมหาวทิยาลยั (ถา้ม)ี 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยมหิดล วา่ด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๓.  หลกัสตูรและอาจารยผ์ูส้อน 
หลักสูตรเป็นแบบศึกษาเต็มเวลา แบ่งแผนการศึกษาเปน็ ๒ แผนย่อย คือ 

๑) หลักสูตรปริญญาตรีทางวชิาการ 
เป็นแผนการศึกษาแบบวิชาการส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ นักศึกษาจะเรียนวิชาในหมวด
ศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะของสาขา และกลุ่มวิชาเลือกตามที่หลักสูตรก าหนด โดยนักศึกษาจะต้องมี
คะแนนเฉลี่ยสะสมก่อนจบการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ จึงสามารถส าเร็จการศึกษาได้ 

๒) หลักสูตรปริญญาตรีทางวชิาการแบบพิสิฐวิธาน 
เป็นทางเลือกหนึ่งส าหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น หรือเป็นนักศึกษาในโครงการพิเศษที่ส่งเสริม
ทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีจุดมุ่งหมายที่จะศกึษาต่อ ลักษณะเด่นของหลักสูตร คือ เน้น
ความเข้มข้นทางวชิาการ และเทคนิคการท าวิจยั ท าให้นักศึกษามีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกโดยไม่
ต้องเรียนผ่านปริญญาโท รวมทั้งไปอบรมหรือวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์จะให้
ใบรับรองเป็นพิเศษแก่นักศึกษาที่ผ่านหลักสูตรนี้ 

นักศึกษาที่มีสิทธิสมัครเข้าหลักสูตรปริญญาตรีทางวชิาการแบบพิสิฐวิธาน จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมน่้อย
กว่า ๓.๒๕ เมื่อสิ้น ๔ ภาคการศึกษา ไม่ขาดคุณสมบัติครบตามระเบียบหรือประกาศของหน่วยงาน ซึ่งภาควชิา
เทคโนโลยชีีวภาพสังกัดอยู่ ในเร่ืองเกี่ยวกับผู้มีสิทธิสมัครเข้าหลักสูตรปริญญาตรีทางวชิาการแบบพิสฐิวิธาน และต้อง
รักษาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ ทุกภาคการศึกษา จนจบการศึกษา ในระหวา่งการศึกษา หากภาค
การศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่งมีผลการเรียนน้อยกว่า ๓.๒๕ หรือขาดคุณสมบัติครบตามระเบียบหรือประกาศของ
หน่วยงาน ซึ่งภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพสังกัดอยู่ ในเร่ืองเกี่ยวกับหลักสูตรปริญญาตรีทางวชิาการแบบพิสิฐวิธาน จะ
ถือว่านักศึกษาสิ้นสุดสภาพการเป็นนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีทางวชิาการแบบพสิิฐวิธาน อย่างไรก็ตามนักศึกษา
ยังมีสิทธิศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการต่อไป หากมีคุณสมบัติครบตามระเบียบ และประกาศเกี่ยวกับ
การศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ และถือว่าส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ หากผา่น
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพชั้นปีที่ ๒ จะเรียนร่วมกันในหลักสูตรปริญญาตรีทางวชิาการ และจะเรียน
บางวชิาของหลักสูตรบณัฑิตศึกษาเพิ่มเติม เมื่อขึ้นชั้นปีที่ ๓ นอกจากนี้ ในช่วงปิดภาคฤดูรอ้น นักศึกษาหลักสูตร
ปริญญาตรีทางวิชาการที่จบชัน้ปีที่ ๓ จะฝึกงานในหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ 
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๑๖ 

ในขณะที่ นักศึกษาในหลักสตูรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน จะฝึกท าวจิัยกับอาจารย์ในภาควชิาหรือ
มหาวิทยาลยัในต่างประเทศ  

นอกจากนั้นแลว้ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพทัง้หลักสูตรปริญญาตรีทางวชิาการ และหลักสูตรปริญญา
ตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน จะได้รับการอบรมหรือฝึกฝน เพื่อพัฒนาทักษะทางสงัคม (soft skill) อย่างต่อเนื่อง 
ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๒–๔ ตามที่หลักสูตรก าหนด ๕ ด้าน ดังต่อไปนี้ (๑) การสื่อสารอย่างชัดเจน (ฟงั พูด อ่าน เขียน การ
น าเสนอ) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจได้ (๒) การมีมนุษยสัมพันธ์ทีด่ี (๓) การท างานแบบทีม (๔) 
การปรับตัวและความยืดหยุน่ (๕) การแก้ปัญหาและความขัดแย้ง โดยทางหลักสูตรจะเปน็ผู้อบรมหรือฝึกฝน หรือเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะดา้นมาให้การอบรมหรือฝึกฝน หรือเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่จัดโดยกองกิจการนักศึกษา 
และสามารถใช้ใบรับรองจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Activity Transcript) ได้ หรือการอบรมที่จัดโดย
คณะวิทยาศาสตร์ที่มีใบรบัรองการผ่านการอบรม 

๓.๑.  หลกัสตูร 
๓.๑.๑ จ านวนหนว่ยกติ จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า ๑๒๗ หน่วยกิต ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ และ 
 ไม่น้อยกว่า ๑๓๑ หน่วยกิต ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพสิิฐวิธาน 

๓.๑.๒ โครงสรา้งหลักสตูร จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปรากฏดังนี ้

หมวดวชิา 

เกณฑม์าตรฐานฯ 
กระทรวงศกึษาธกิาร 

ระดบัปรญิญาตร ี
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(หนว่ยกติ) 

หลักสตูรปรญิญาตรี
ทางวชิาการ 
(หนว่ยกติ) 

หลักสตูรปรญิญาตรี
ทางวชิาการ 

แบบพสิฐิวธิาน 
(หนว่ยกติ) 

 หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 
-  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
-  กลุ่มวิชาภาษา 
-  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
- กลุ่มวิชาเลือกตามความสนใจ 

ไมน่อ้ยกวา่ ๓๐ ๓๑ 
๗ 

๑๓ 
๙ 
๒ 

๓๑ 
๗ 

๑๓ 
๙ 
๒ 

 หมวดวชิาเฉพาะ 
- วิชาแกน 
- วิชาเฉพาะด้านบังคบั 
- วิชาเฉพาะด้านเลือก 

ไมน่อ้ยกวา่ ๗๒ 
 
 

๙๐ 
๔๗ 
๓๗ 
๖ 

๙๔ 
๔๗ 
๔๑ 
๖ 

 หมวดวชิาเลอืกเสร ี ไมน่อ้ยกวา่ ๖ ๖ ๖ 
จ านวนหนว่ยกติ รวมตลอดหลกัสตูร ไมน่อ้ยกวา่ ๑๒๐ ๑๒๗ ๑๓๑ 
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๑๗ 

๓.๑.๓  รายวชิาในหลกัสตูร 
รายวิชาเรียงล าดบัตามหมวดวชิา ประกอบด้วย หมวดวชิาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวด

วิชาเลือกเสรี ในแต่ละหมวดวชิา เรียงล าดบัตามอักษรย่อภาษาไทย 
หน่วยกิตของแต่ละรายวชิาจะเขียนอยู่ในรูปทั่วไปดังนี้ #(#–#–#) ทั้งนี้ ตัวเลขหน้าวงเลบ็ แสดง

จ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชา ส่วนตัวเลขในวงเลบ็ แสดงจ านวนชั่วโมงในการจัดการเรียนการสอนแบบ
บรรยาย ปฏบิัติ และคน้คว้าด้วยตนเอง ต่อสัปดาห์ ตลอดภาคการศึกษา ตามล าดับ โดยต้องสอดคล้องกับ
ข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  

รหัสรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ประกอบด้วย สัญลกัษณ์ ๗ 
ตัว ซึ่งเขียนอยูใ่นรูปทั่วไปดังนี้ XXXX### ทั้งนี้ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ 

ก.  ตวัอกัษร ๔ ตวั (XXXX) มีความหมาย ดังนี ้
- ตัวอักษร ๒ ตัวแรก เป็นอักษรย่อชื่อคณะหรือสถาบันที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน ไดแ้ก่  

มม : MU หมายถึง รายวิชาที่จดัร่วมระหว่างทุกคณะโดยมหาวทิยาลัยมหิดล  
วท : SC หมายถึง รายวชิาที่จดัโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
ศศ : LA หมายถึง รายวชิาที่จดัโดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
สม : SH หมายถึง รายวิชาที่จัดโดยคณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

-  ตัวอักษร ๒ ตัวหลัง เป็นอักษรย่อของภาควิชาหรือโครงการที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
ชค : BC หมายถึง รายวิชาที่จัดโดยภาควิชาชวีเคมี 
ทช : BT หมายถึง รายวิชาที่จัดโดยภาควิชาเทคโนโลยชีีวภาพ 
คม : CH หมายถึง รายวิชาที่จัดโดยภาควิชาเคมี 
คณ : MA หมายถึง รายวิชาที่จดัโดยภาควชิาคณิตศาสตร์  
ชว : BI หมายถึง รายวิชาที่จัดโดยภาควิชาชีววทิยา  
ฟส : PY หมายถึง รายวิชาที่จัดโดยภาควิชาฟิสิกส์  
ภท : TH หมายถึง รายวชิาที่จดัโดยภาควิชาภาษาไทย 
ภอ : EN หมายถึง รายวิชาที่จัดโดยภาควิชาภาษาอังกฤษ  
มน : HU หมายถึง รายวิชาที่จัดโดยภาควิชามนษุยศาสตร์  
ศท : GE หมายถึง รายวิชาศึกษาทั่วไป 

ข.  ตวัเลข ๓ ตวั ตามหลงัอกัษรย่อของรายวชิา (###) มีความหมาย ดังนี ้
- เลขตัวหน้า หมายถึง ระดับชั้นปีที่ก าหนดให้ศึกษารายวชิานั้นๆ เฉพาะรหัส BT (ยกเว้นรายวิชาในกลุ่ม

วิชาเฉพาะด้าน หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน และกลุ่มวิชานานาชาติ ตัวเลขตัวแรก
อาจเป็น ๑-๖) 

- เลข ๒ ตัวท้าย หมายถึง ล าดับที่ของรายวิชาในแต่ละหมวดหมู ่เพื่อไม่ให้ตัวเลขซ้ าซ้อนกัน 
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๑๘ 

๓.๑.๓.๑  หลกัสตูรปรญิญาตรทีางวชิาการ 
(๑) หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป จ านวน ๓๐ หน่วยกิต ประกอบด้วย  

 (๑.๑) กลุม่วชิาสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ จ านวน ๗ หน่วยกิต ประกอบด้วย 
หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้าด้วยตนเอง) 

มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์   ๒(๑-๒-๓) 
MUGE 101 General Education for Human Development  
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนษุย์   ๓(๒-๒-๕) 
MUGE 102 Social Studies for Human Development  
มมศท ๑๐๓ ศิลปะวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์   ๒(๑-๒-๓) 
MUGE 103 Arts and Science for Human Development  

หมายเหตุ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอื่นในหมวดวชิาศึกษาทั่วไป ในกลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่
เปิดสอนในมหาวิทยาลยัมหิดล โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา ตามที่สามารถจัดด าเนินการได้ และไม่ขัดต่อ
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

(๑.๒) กลุม่วชิาภาษา จ านวน ๑๓ หน่วยกิต ประกอบด้วย  
วิชาภาษาไทย ๑ รายวชิา จ านวน ๓ หน่วยกิต ดังนี ้

หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้าด้วยตนเอง) 
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   ๓(๒-๒-๕) 
LATH 100 Art of Using Thai Language in Communication  

วิชาภาษาอังกฤษ ๕ รายวชิา จ านวน ๑๐ หน่วยกิต ประกอบดว้ย  
วิชาภาษาอังกฤษในชั้นปีที่ ๑ จ านวน ๒ รายวิชา รวม ๖ หน่วยกิต โดยจัดกลุ่มการเรียนการสอนตามผลการ

ทดสอบ จากรายวิชาต่อไปนี ้
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑  ๓(๒-๒-๕) 
LAEN 103 English Level 1  
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒   ๓(๒-๒-๕) 
LAEN 104 English Level 2  
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓   ๓(๒-๒-๕) 
LAEN 105 English Level 3  
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔   ๓(๒-๒-๕) 
LAEN 106 English Level 4  

และรายวชิาภาษาอังกฤษในชั้นปีที่  ๒ จ านวน ๒ รายวิชา รวม ๔ หน่วยกิต 
ศศภอ ๒๖๓ การอ่านและการเขียนเพื่อการสือ่สาร  ๒(๑-๒-๓) 
LAEN 263 Reading and Writing for Communication 
ศศภอ ๓๓๘ การน าเสนอผลงานเปน็ภาษาอังกฤษ   ๒(๑-๒-๓) 
LAEN 338 Effective Presentations in English  
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๑๙ 

หมายเหตุ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอื่นในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในกลุ่มวิชาภาษา ที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลยัมหิดล โดยความเห็นชอบของอาจารย์ทีป่รึกษา ตามที่สามารถจัดด าเนินการได้ และไม่ขัดต่อระเบียบของ
มหาวิทยาลยั 

              
(๑.๓) กลุม่วชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์จ านวน ๙ หน่วยกิต 

หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้าด้วยตนเอง) 
 วททช ๒๐๑ เทคโนโลยชีีวภาพและสังคม ๒(๒-๐-๔) 
 SCBT 201 Biotechnology and Society  
 วททช ๓๕๕ ความปลอดภัยอาหาร ๒(๒-๐-๔) 
 SCBT 355 Food Safety  
 วททช ๓๓๙     หลักการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ ๓(๓-๐-๖) 
 SCBT 339       Principles of Quality Control and Quality Assurance  
 วททช ๔๓๗ การจัดการธุรกิจทางดา้นเทคโนโลยีชีวภาพ  ๒(๒-๐-๔) 
 SCBT 437 Business Management in Biotechnology    

หมายเหตุ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอื่นในหมวดวชิาศึกษาทั่วไป ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่
เปิดสอนในมหาวิทยาลยัมหิดล โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา ตามที่สามารถจัดด าเนินการได้ และไม่ขัดต่อ
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

(๑.๔) กลุม่วชิาเลอืกตามความสนใจ จ านวน ๒ หน่วยกิต 
 วททช ๒๐๕ วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม ๒ (๒-๐-๔) 
 SCBT 205 Science of Health and Beauty    

หมายเหตุ นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาอื่นในหมวดวชิาศึกษาทั่วไป ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยความเห็นชอบ
ของอาจารย์ที่ปรึกษา ตามที่สามารถจัดด าเนินการได้ และไม่ขดัต่อระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 

 (๒) หมวดวชิาเฉพาะ จ านวน ๙๐ หน่วยกิต ประกอบด้วย  
(๒.๑) วชิาแกน จ านวน ๔๗ หนว่ยกิต 

วทชค ๒๐๓ ชีวเคมีพื้นฐาน ๓(๓-๐-๖) 
SCBC 203 Basic Biochemistry  
วทชค ๒๐๔ ปฏิบัติการชวีเคมีพื้นฐาน ๑(๐-๓-๑) 
SCBC 204 Basic Biochemistry Laboratory  
วทชว ๑๐๒ ปฏิบัติการหลักชีววทิยา ๑   ๑(๐-๓-๑) 
SCBI 102 Biology Laboratory I  
วทชว ๑๐๔ ปฏิบัติการหลักชีววทิยา ๒   ๑(๐-๓-๑) 
SCBI 104 Biology Laboratory II  
วทชว ๑๒๑ ชีววิทยาทั่วไป ๑  ๒(๒-๐-๔) 
SCBI 121 General Biology I  
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๒๐ 

วทชว ๑๒๒ ชีววิทยาทั่วไป ๒  ๓(๓-๐-๖) 
SCBI 122 General Biology II  
วทคม ๑๐๓ เคมีทั่วไป ๑  ๓(๓-๐-๖) 
SCCH 103 General Chemistry I  
วทคม ๑๐๔ เคมีทั่วไป ๒   ๓(๓-๐-๖) 
SCCH 104 General Chemistry II  
วทคม ๑๐๗ ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  ๑(๐-๓-๑) 
SCCH 107 General Chemistry Laboratory  
วทคม ๒๑๑ เคมีวิเคราะห์ ๑ ๓(๓-๐-๖) 
SCCH 211 Analytical Chemistry I  
วทคม ๒๒๐ เคมีอินทรีย์ ๓(๓-๐-๖) 
SCCH 220 Organic Chemistry  
วทคณ ๑๑๘ แคลคูลัส ๓(๓-๐-๖) 
SCMA 118 Calculus  
วทคณ ๑๖๘ สมการเชิงอนุพันธ์สามญั ๓(๓-๐-๖) 
SCMA 168 Ordinary Differential Equations  
วทคณ ๑๘๐ สถิติศาสตร์ข้ันแนะน า   ๒(๒-๐-๔) 
SCMA 180 Introduction to Statistics  
วทฟส ๑๕๗ ฟิสิกส์ ๑   ๓(๓-๐-๖) 
SCPY 157 Physics I  
วทฟส ๑๕๘ ฟิสิกส์ ๒   ๓(๓-๐-๖) 
SCPY 158 Physics II  
วทฟส ๑๙๑ ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น  ๑(๐-๓-๑) 
SCPY 191 Introductory Physics Laboratory  
วททช ๒๐๔ การวิเคราะห์พันธุศาสตร์และยีโนมส าหรับเทคโนโลยีชีวภาพ ๓(๓-๐-๖) 
SCBT 204 Genetic and Genomic Analysis for Biotechnology  
วททช ๒๑๑ การเขียนแบบวิศวกรรม ๒(๒-๐-๔) 
SCBT 211 Engineering Drawing  
วททช ๒๑๒ อุณหพลศาสตร์และจลนศาสตรข์องปฏิกิริยา  ๒(๒-๐-๔) 
SCBT 212 Thermodynamic and Reaction Kinetics   
วททช ๒๒๑ ทักษะพื้นฐานปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ  ๑(๐-๓-๑) 
SCBT 221 Basic Laboratory Skills for Biotechnology   
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๒๑ 

หมายเหตุ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอื่นในหมวดวิชาเฉพาะ ในกลุ่มวชิาแกน ที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลยัมหิดล โดยความเห็นชอบของอาจารย์ทีป่รึกษา ตามที่สามารถจัดด าเนินการได้ และไม่ขัดต่อระเบียบของ
มหาวิทยาลยั 

 

(๒.๒) วชิาเฉพาะดา้นบงัคบั จ านวน ๓๗ หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวชิาต่อไปนี้ 
 วททช ๒๐๘ แบคทีเรียพื้นฐานและการประยกุต์ใช้ ๓(๒-๓-๕) 
 SCBT 208 Fundamental and Applied Bacteriology   
 วททช ๒๑๓ สมดุลและการถ่ายโอนโมเมนตมั  ๒(๒-๐-๔) 
 SCBT 213 Balance and Momentum Transfer  
 วททช ๓๐๓ สรีรวิทยาและพันธุศาสตร์จุลนิทรีย์  ๒(๒-๐-๔) 
 SCBT 303  Microbial Physiology and Genetics  
 วททช ๓๐๔ ปฏิบัติการสรีรวิทยาและพันธุศาสตร์จุลนิทรีย์   ๒(๐-๔-๒) 
 SCBT 304  Microbial Physiology and Genetics Laboratory  
 วททช ๓๐๖ วิทยาเห็ดรา  ๒(๒-๐-๔) 
 SCBT 306 Mycology  
 วททช ๓๐๗ ปฏิบัติการวิทยาเห็ดรา  ๑(๐-๓-๑) 
 SCBT 307 Mycology Laboratory  
 วททช ๓๑๒ การหมักและวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  ๓(๓-๐-๖) 
 SCBT 312 Fermentation and Bioprocess Engineering   
 วททช ๓๑๓ หน่วยปฏิบัติการกระบวนการชวีภาพ ๓(๓-๐-๖) 
 SCBT 313 Unit Operations for Bioprocess  
 วททช ๓๑๔ ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ๑(๐-๓-๑) 
 SCBT 314 Bioprocess Engineering Laboratory 
 วททช ๓๒๓ การวิเคราะห์ทางเทคโนโลยชีีวภาพ ๒(๒-๐-๔) 
 SCBT 323 Analysis in Biotechnology  
 วททช ๓๒๔ ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ๑(๐-๓-๑) 
 SCBT 324  Analytical Laboratory in Biotechnology 
 วททช ๓๒๗ การถ่ายโอนความร้อนและมวล  ๒(๒-๐-๔) 
 SCBT 327  Heat and Mass Transfer  
 วททช ๓๔๓ หัวข้อทางเทคโนโลยีชีวภาพ ๑ ๑(๐-๓-๑) 
 SCBT 343 Topics in Biotechnology I   
 วททช ๔๓๑ เทคโนโลยชีีวภาพและการประยุกต์ใช้เชิงอุตสาหกรรม  ๓(๒-๓-๕) 
 SCBT 431 Biotechnology and Industrial Application   
 วททช ๓๖๑ ทัศนศึกษาชมโรงงาน ๑(๐-๓-๑) 
 SCBT 361 Industrial Plant Studies  
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๒๒ 

 วททช ๔๖๒ การฝึกปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม ๑(๐-๓-๑) 
 SCBT 462 Industrial Training  
 วททช ๔๙๓ สัมมนาเทคโนโลยีชีวภาพ ๑ ๑(๐-๓-๑) 
 SCBT 493 Seminar in Biotechnology I  
 วททช ๔๘๑ โครงการวิจัย ๑  ๒(๐-๖-๒) 
 SCBT 481 Research Project I   
 วททช ๔๘๒ โครงการวิจัย ๒  ๔(๐-๑๒-๔) 
 SCBT 482 Research Project II   

หมายเหตุ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอื่นในหมวดวชิาเฉพาะ ในกลุ่มวชิาเฉพาะดา้นบงัคับ ที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลยัมหิดล โดยความเห็นชอบของอาจารย์ทีป่รึกษา ตามที่สามารถจัดด าเนินการได้ และไม่ขัดต่อระเบียบของ
มหาวิทยาลยั 
          (๒.๓) วชิาเฉพาะดา้นเลอืก จ านวน ๖ หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
             

หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้าด้วยตนเอง) 

 วททช ๒๐๗ เทคโนโลยชีีวภาพเก่ียวกับแมลง  ๓(๒-๓-๕) 
 SCBT 207 Insect Biotechnology  
 วททช ๓๐๐ ความปลอดภัยและอาชีวอนามยัด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ๒(๒-๐-๔) 
 SCBT 300 Safety and Occupational Health in Biotechnology 
 วททช ๓๑๐ เทคโนโลยีเซลล์สัตว ์ ๒(๒-๐-๔) 
 SCBT 310 Animal Cell Technology  
 วททช ๓๑๑ ปฏิบัติการเทคโนโลยีเซลล์สัตว ์ ๑(๐-๓-๑) 
 SCBT 311 Animal Cell Technology Laboratory 
 วททช ๓๔๗ เทคโนโลยชีีวภาพเก่ียวกับพืช  ๒(๒-๐-๔) 
 SCBT 347 Plant Biotechnology  
 วททช ๓๔๘ ปฏิบัติการเทคโนโลยชีีวภาพเก่ียวกับพืช  ๑(๐-๓-๑) 
 SCBT 348 Plant Biotechnology Laboratory   
 วททช ๓๕๒ วิทยาศาสตร์อาหาร ๒(๒-๐-๔) 
 SCBT 352 Food Science  
 วททช ๓๕๓ เทคโนโลยีอาหาร ๒(๑-๓-๓) 
 SCBT 353 Food Technology   
 วททช ๓๕๔ การผลิตอาหารหมัก ๒(๒-๐-๔) 
 SCBT 354 Food Fermentation  
 วททช ๔๐๑ ชีวสารสนเทศศาสตร์ ๓(๒-๓-๕) 
 SCBT 401 Bioinformatics 
 วททช ๔๒๒ เทคโนโลยไีขมันและน้ ามัน ๒(๒-๐-๔) 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี           โท           เอก                                  คณะวิทยาศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ                 ภาควิชาเทคโนโลยชีีวภาพ 
 

 
๒๓ 

 SCBT 422  Fat and Oil Technology  
 วททช ๔๓๔ การจัดการของเสีย ๒(๒-๐-๔) 
 SCBT 434 Waste Management 
  

(๓) หมวดวชิาเลอืกเสร ีจ านวน ๖ หน่วยกิต  
ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาในสาขาใด ๆ ก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยความเห็นชอบ

ของอาจารย์ที่ปรึกษา ตามที่สามารถจัดด าเนินการได้ และไม่ขดัต่อระเบียบของมหาวิทยาลัย 
๓.๑.๓.๒  หลักสตูรปรญิญาตรทีางวชิาการแบบพสิฐิวธิาน 

(๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน ๓๑ หน่วยกิต เหมือนหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
(๒) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน ๙๔ หน่วยกิต ประกอบด้วย  

(๒.๑) วิชาแกน จ านวน ๔๗ หนว่ยกิต ประกอบด้วยวชิาแกนเหมือนหลักสูตรปริญญาตรีทางวชิาการ (ดู
รายละเอียดในหน้า ๒๐) 

(๒.๒) วิชาเฉพาะด้านบังคบั จ านวน ๔๑ หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาเฉพาะด้านบงัคับเหมือนหลักสูตร
ปริญญาตรีทางวิชาการ ยกเว้น วททช ๔๙๓ สัมมนาเทคโนโลยชีีวภาพ ๑(๐-๓-๑) และวททช ๔๖๒ 
การฝึกปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม ๑(๐-๓-๑) ที่ไม่จ าเปน็ต้องลงเรียนในภาคการศึกษาที่ ๑ ชัน้ปีที่ ๔ 
(ดูรายละเอียดในหนา้ ๒๒) และรายวิชาเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 

หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้าด้วยตนเอง) 
 วททช ๔๘๙ วิทยานพินธป์ริญญาตร ี ๑(๐-๓-๑) 
 SCBT 489 Undergraduate Thesis  
 วททช ๖๐๗ เทคนิคการวิจัยทางเทคโนโลยีชวีภาพ ๓(๐-๙-๓) 
 SCBT 607 Research Techniques in Biotechnology 
 วททช ๕๘๑ เทคโนโลยชีีวภาพเพื่ออุตสาหกรรมและสังคม ๒(๒-๐-๔) 
 SCBT 581 Biotechnology for Industry and Society  
   

(๒.๓) วิชาเฉพาะด้านเลือก จ านวน ๖ หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาเฉพาะด้านเลือกเหมือนหลักสูตรปริญญาตรี
ทางวชิาการ (ดูรายละเอียดในหน้า ๒๓) 

  (๓) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวน ๖ หน่วยกิต  
ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาในสาขาใด ๆ กไ็ด้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยความเห็นชอบ

ของอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษาตามที่สามารถจัดด าเนนิการได้ และไม่ขัดต่อระเบียบของมหาวิทยาลัย 
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๒๔ 

๓.๑.๔  แสดงแผนการศกึษา 
 

 
ชัน้ปทีี ่๑ 
  

รายวชิา จ านวนหนว่ยกติ  
ภาคการศกึษาที ่ ๑    
วชิาศกึษาทัว่ไป    
ศศภอ ๑๐๓ หรือ ๑๐๕# ภาษาอังกฤษระดับ ๑ หรือ ภาษาอังกฤษระดับ ๓  ๓(๒-๒-๕)  
LAEN 103 or 105# English Level 1 or English Level 3    
ศศภท ๑๐๐* ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  ๓(๒-๒-๕)  
LATH 100* Art of Using Thai Language in Communication    
มมศท ๑๐๑** การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์    ๒(๑-๒-๓)  
MUGE 101** General Education for Human Development    
มมศท ๑๐๒* สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนษุย์   ๓(๒-๒-๕)  
MUGE 102* Social Studies for Human Development     
มมศท ๑๐๓** ศิลปะวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย ์  ๒(๑-๒-๓)  
MUGE 103** Arts and Science for Human Development     

วชิาแกนและวชิาเฉพาะดา้นบงัคบั    
วทชว ๑๐๒ ปฏิบัติการหลักชีววทิยา ๑  ๑(๐-๓-๑)  
SCBI 102 Biology Laboratory I    
วทชว ๑๒๑ ชีววิทยาทั่วไป ๑  ๒(๒-๐-๔)  
SCBI 121 General Biology I    
วทคม ๑๐๓ เคมีทั่วไป ๑  ๓(๓-๐-๖)  
SCCH 103 General Chemistry I    
วทคณ ๑๑๘ แคลคูลัส   ๓(๓-๐-๖)  
SCMA 118 Calculus     
วทฟส ๑๕๗ ฟิสิกส์ ๑  ๓(๓-๐-๖)  
SCPY 157 Physics I    
วทฟส ๑๙๑ ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น  ๑(๐-๓-๑)  
SCPY 191 Introductory Physics Laboratory    

รวม ๒๒ หนว่ยกติ  
 * เป็นรายวชิาต่อเนื่องที่เรียนทั้ง ๒ ภาคการศึกษา แต่นับหน่วยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาที่ ๑ เท่านั้น 

** เป็นรายวิชาต่อเนื่องที่เรียนทัง้ ๒ ภาคการศึกษา แต่นบัหน่วยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาที่ ๒ เท่านั้น 
 # รายวิชาภาษาอังกฤษระดับ ๑-๔ (ศศภอ ๑๐๓-๑๐๖) ลงทะเบียนเรียนตามระดับความสามารถของนักศึกษา 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี           โท           เอก                                  คณะวิทยาศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ                 ภาควิชาเทคโนโลยชีีวภาพ 
 

 
๒๕ 

 

รายวชิา จ านวนหนว่ยกติ  

ภาคการศกึษาที ่ ๒   
วชิาศกึษาทัว่ไป   
ศศภอ ๑๐๔ หรือ ๑๐๖# ภาษาอังกฤษระดับ ๒ หรือ ภาษาอังกฤษระดับ ๔ ๓(๒-๒-๕)  
LAEN 104 or 106# English Level 2-4   
ศศภท ๑๐๐* ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓(๒-๒-๕)  
LATH 100* Art of Using Thai Language in Communication   
มมศท ๑๐๑** การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒(๑-๒-๓)  
MUGE 101** General Education for Human Development   
มมศท ๑๐๒* สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนษุย์ ๓(๒-๒-๕)  
MUGE 102* Social Studies for Human Development   
มมศท ๑๐๓** ศิลปะวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย ์†  ๒(๑-๒-๓)  
MUGE 103** Arts and Science for Human Development †    

วชิาแกนและวชิาเฉพาะดา้นบงัคบั   
วทชว ๑๐๔ ปฏิบัติการหลักชีววทิยา ๒ ๑(๐-๓-๑)  
SCBI 104 Biology Laboratory II   
วทชว ๑๒๒ ชีววิทยาทั่วไป ๒ ๓(๓-๐-๖)  
SCBI 122 General Biology II   
วทคม ๑๐๔ เคมีทั่วไป ๒ ๓(๓-๐-๖)  
SCCH 104 General Chemistry II   
วทคม ๑๐๗ ปฏิบัติการเคมีทั่วไป ๑(๐-๓-๑)  
SCCH 107 General Chemistry Laboratory   
วทคณ ๑๖๘ สมการเชิงอนุพันธ์สามญั  ๓(๓-๐-๖)  
SCMA 168 Ordinary Differential Equations    
วทฟส ๑๕๘ ฟิสิกส์ ๒ ๓(๓-๐-๖)  
SCPY 158 Physics II   

รวม ๒๑ หนว่ยกติ  

* เป็นรายวชิาต่อเนื่องที่เรียนทั้ง ๒ ภาคการศึกษา แต่นับหน่วยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาที่ ๑ เท่านั้น 
** เป็นรายวิชาต่อเนื่องที่เรียนทัง้ ๒ ภาคการศึกษา แต่นบัหน่วยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาที่ ๒ เท่านั้น 

 # รายวิชาภาษาอังกฤษระดับ ๑-๔ (ศศภอ ๑๐๓-๑๐๖) ลงทะเบียนเรียนตามระดับความสามารถของนักศึกษา 
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๒๖ 

 
ชัน้ปทีี ่๒ 

    

 รายวชิา จ านวนหนว่ยกติ 

ภาคการศกึษาที ่ ๑    
วชิาศกึษาทัว่ไป    
วททช ๒๐๑ เทคโนโลยชีีวภาพและสังคม ๒(๒-๐-๔)  
SCBT 201 Biotechnology and Society   
ศศภอ ๒๖๓ การอ่านและการเขียนเพื่อการสือ่สาร ๒(๑-๒-๓)  
LAEN 263 Reading and Writing for Communication   

วชิาแกนและวชิาเฉพาะดา้นบงัคบั    
วทคม ๒๑๑ เคมีวิเคราะห์ ๑  ๓(๓-๐-๖)  
SCCH 211 Analytical Chemistry I    
วทคม ๒๒๐ เคมีอินทรีย์ ๑  ๓(๓-๐-๖)  
SCCH 220 Organic Chemistry I    
วทคณ ๑๘๐ สถิติศาสตร์ข้ันแนะน า  ๒(๒-๐-๔)  
SCMA 180 Introduction to Statistics    
วททช ๒๐๔ การวิเคราะห์พันธุศาสตร์และยีโนมส าหรับเทคโนโลยีชีวภาพ  ๓(๓-๐-๖)  
SCBT 204 Genetic and Genomic Analysis for Biotechnology    
วททช ๒๑๑ การเขียนแบบวิศวกรรม  ๒(๒-๐-๔)  
SCBT 211 Engineering Drawing    
วททช ๒๑๒ อุณหพลศาสตร์และจลนศาสตรข์องปฏิกิริยา  ๒(๒-๐-๔)  
SCBT 212 Thermodynamic and Reaction Kinetics    
วททช ๒๒๑ ทักษะพื้นฐานปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ  ๑(๐-๓-๑)  
SCBT 221 Basic Laboratory Skills for Biotechnology    

รวม ๒๐ หนว่ยกติ  
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๒๗ 

 
รายวชิา จ านวนหนว่ยกติ  

ภาคการศกึษาที ่ ๒    
วชิาศกึษาทัว่ไป    
ศศภอ ๓๓๘ การน าเสนอผลงานเปน็ภาษาอังกฤษ  ๒(๑-๒-๓)  
LAEN 338 Effective Presentations in English    

วชิาแกนและวชิาเฉพาะดา้นบงัคบั    
วทชค ๒๐๓ ชีวเคมีพื้นฐาน  ๓(๓-๐-๖)  
SCBC 203 Basic Biochemistry    
วทชค ๒๐๔ ปฏิบัติการชวีเคมีพื้นฐาน  ๑(๐-๓-๑)  
SCBC 204 Basic Biochemistry Laboratory    
วททช ๒๐๘ แบคทีเรียพื้นฐานและการประยกุต์ใช้  ๓(๒-๓-๕)  
SCBT 208 Fundamental and Applied Bacteriology   
วททช ๒๑๓ สมดุลและการถ่ายโอนโมเมนตมั  ๒(๒-๐-๔)  
SCBT 213 Balance and Momentum Transfer    
วิชาศึกษาทั่วไป (เลือกตามความสนใจ) หรือวิชาเฉพาะด้านเลือก ๕  

รวม ๑๖ หนว่ยกติ  
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๒๘ 

 
ชัน้ปทีี ่๓ หลกัสตูรปรญิญาตรทีางวชิาการ 

   

 รายวชิา จ านวนหนว่ยกติ 

ภาคการศกึษาที ่ ๑   
วชิาศกึษาทัว่ไป   
วททช ๓๕๕ ความปลอดภัยอาหาร ๒(๒-๐-๔)  
SCBT 355 Food Safety   
วชิาแกนและวชิาเฉพาะดา้นบงัคบั   
วททช ๓๐๖ วิทยาเห็ดรา ๒(๒-๐-๔)  
SCBT 306 Mycology   
วททช ๓๐๗ ปฏิบัติการวิทยาเห็ดรา ๑(๐-๓-๑)  
SCBT 307 Mycology Laboratory   
วททช ๓๒๗ การถ่ายโอนความร้อนและมวล ๒(๒-๐-๔)  
SCBT 327 Heat and Mass Transfer   
วททช ๓๒๓ การวิเคราะห์ทางเทคโนโลยชีีวภาพ ๒(๒-๐-๔)  
SCBT 323 Analysis in Biotechnology   
วททช ๓๒๔ ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ๑(๐-๓-๑)  
SCBT 324 Analytical Laboratory in Biotechnology   
วททช ๓๔๓ หัวข้อทางเทคโนโลยีชีวภาพ ๑ ๑(๐-๓-๑)  
SCBT 343 Topics in Biotechnology I   
วททช ๓๑๒ การหมักและวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ๓(๓-๐-๖)  
SCBT 312 Fermentation and Bioprocess Engineering 

๓ 
 

วชิาเฉพาะดา้นเลอืก  

รวม ๑๗ หนว่ยกติ  
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๒๙ 

 
รายวชิา จ านวนหนว่ยกติ  

ภาคการศกึษาที ่ ๒   
วชิาศกึษาทัว่ไป   
วททช ๓๓๙ หลักการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ ๓(๓-๐-๖)  
SCBT 339 Principles of Quality Control and Quality Assurance   
วชิาแกนและวชิาเฉพาะดา้นบงัคบั   
วททช ๓๐๓ สรีรวิทยาและพันธุศาสตร์จุลนิทรีย์ ๒(๒-๐-๔)  
SCBT 303 Microbial Physiology and Genetics   
วททช ๓๐๔ ปฏิบัติการสรีรวิทยาและพันธุศาสตร์จุลนิทรีย์ ๒(๐-๖-๒)  
SCBT 304 Microbial Physiology and Genetics Laboratory   
วททช ๓๑๓ หน่วยปฏิบัติการกระบวนการชวีภาพ ๓(๓-๐-๖)  
SCBT 313 Unit Operations for Bioprocess   
วททช ๓๑๔ ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ๑(๐-๓-๑)  
SCBT 314 Bioprocess Engineering Laboratory   
วททช ๓๖๑ ทัศนศึกษาชมโรงงาน ๑(๐-๓-๑)  
SCBT 361 Industrial Plant Studies 

๓ 
 

วชิาเฉพาะดา้นเลอืก หรอืวชิาเลอืกเสรี  

รวม ๑๕ หนว่ยกติ  
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๓๐ 

 
ชัน้ปทีี ่๓ หลกัสตูรปรญิญาตรทีางวชิาการแบบพสิฐิวธิาน 

   

 รายวชิา จ านวนหนว่ยกติ 

ภาคการศกึษาที ่ ๑   
วชิาศกึษาทัว่ไป   
วททช ๓๕๕ ความปลอดภัยอาหาร ๒(๒-๐-๔)  
SCBT 355 Food Safety   
วชิาแกนและวชิาเฉพาะดา้นบงัคบั   
วททช ๓๐๖ วิทยาเห็ดรา ๒(๒-๐-๔)  
SCBT 306 Mycology   
วททช ๓๐๗ ปฏิบัติการวิทยาเห็ดรา ๑(๐-๓-๑)  
SCBT 307 Mycology Laboratory   
วททช ๓๒๗ การถ่ายโอนความร้อนและมวล ๒(๒-๐-๔)  
SCBT 327 Heat and Mass Transfer   
วททช ๓๒๓ การวิเคราะห์ทางเทคโนโลยชีีวภาพ ๒(๒-๐-๔)  
SCBT 323 Analysis in Biotechnology   
วททช ๓๒๔ ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ๑(๐-๓-๑)  
SCBT 324 Analytical Laboratory in Biotechnology   
วททช ๓๔๓ หัวข้อทางเทคโนโลยีชีวภาพ ๑ ๑(๐-๓-๑)  
SCBT 343 Topics in Biotechnology I   
วททช ๓๑๒ การหมักและวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ๓(๓-๐-๖)  
SCBT 312 Fermentation and Bioprocess Engineering   
วททช ๖๐๗** เทคนิคการวิจัยทางเทคโนโลยีชวีภาพ # ๓(๐-๙-๓)  
SCBT 607** Research Techniques in Biotechnology # 

๓ 
 

วชิาเฉพาะดา้นเลอืก  

รวม ๑๗ หนว่ยกติ  

 
** เป็นรายวิชาต่อเนื่องที่เรียนทัง้ ๒ ภาคการศึกษา แต่นบัหน่วยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาที่ ๒ เท่านั้น 
# รายวิชาของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาต)ิ เป็นวชิาเฉพาะด้านบังคบั
ของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพสิิฐวิธาน 
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๓๑ 

 
รายวชิา จ านวนหนว่ยกติ  

ภาคการศกึษาที ่ ๒   
วชิาศกึษาทัว่ไป   
วททช ๓๓๙ หลักการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ ๓(๓-๐-๖)  
SCBT 339 Principles of Quality Control and Quality Assurance   
วชิาแกนและวชิาเฉพาะดา้นบงัคบั   
วททช ๓๐๓ สรีรวิทยาและพันธุศาสตร์จุลนิทรีย์ ๒(๒-๐-๔)  
SCBT 303 Microbial Physiology and Genetics   
วททช ๓๐๔ ปฏิบัติการสรีรวิทยาและพันธุศาสตร์จุลนิทรีย์ ๒(๐-๔-๒)  
SCBT 304 Microbial Physiology and Genetics Laboratory   
วททช ๓๑๓ หน่วยปฏิบัติการกระบวนการชวีภาพ ๓(๓-๐-๖)  
SCBT 313 Unit Operations for Bioprocess   
วททช ๓๑๔ ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ๑(๐-๓-๑)  
SCBT 314 Bioprocess Engineering Laboratory   
วททช ๓๖๑ ทัศนศึกษาชมโรงงาน ๑(๐-๓-๑)  
SCBT 361 Industrial Plant Studies   
วททช ๖๐๗** เทคนิคการวิจัยทางเทคโนโลยีชวีภาพ # ๓(๐-๙-๓)  
SCBT 607** Research Techniques in Biotechnology #   
  

๓ 
 

วชิาเฉพาะดา้นเลอืก หรอืวชิาเลอืกเสรี  

รวม ๑๘ หนว่ยกติ  

 
** เป็นรายวิชาต่อเนื่องที่เรียนทัง้ ๒ ภาคการศึกษา แต่นบัหน่วยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาที่ ๒ เท่านั้น 
# รายวิชาของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาต)ิ เป็นวชิาเฉพาะด้านบังคบั
ของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพสิิฐวิธาน
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๓๒ 

 
ชัน้ปทีี ่๔ หลกัสตูรปรญิญาตรทีางวชิาการ 

   

 รายวชิา จ านวนหนว่ยกติ 

ภาคการศกึษาที ่ ๑   
วชิาศกึษาทัว่ไป   
วททช ๔๓๗ การจัดการธุรกิจทางดา้นเทคโนโลยีชีวภาพ ๒(๒-๐-๔)  
SCBT 437 Business Management in Biotechnology   
วชิาแกนและวชิาเฉพาะดา้นบงัคบั   
วททช ๔๓๑ เทคโนโลยชีีวภาพและการประยุกต์ใช้เชิงอุตสาหกรรม ๓(๒-๓-๕)  
SCBT 431 Biotechnology and Industrial Application   
วททช ๔๖๒ การฝึกปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม ๑(๐-๓-๑)  
SCBT 462 Industrial Training   
วททช ๔๘๑ โครงการวิจัย ๑ ๒(๐-๖-๒)  
SCBT 481 Research Project I   
วททช ๔๙๓ สัมมนาเทคโนโลยีชีวภาพ ๑ ๑(๐-๓-๑)  
SCBT 493 Seminar in Biotechnology I 

๓ 
 

วชิาเลอืกเสร ี  

รวม ๑๒ หนว่ยกติ  

   

 รายวชิา จ านวนหนว่ยกติ 

ภาคการศกึษาที ่ ๒   
วชิาแกนและวชิาเฉพาะดา้นบงัคบั   
วททช ๔๘๒ โครงการวิจัย ๒ ๔(๐-๑๒-๔)  
SCBT 482 Research Project II   
   

รวม ๔ หนว่ยกติ  
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๓๓ 

 
ชัน้ปทีี ่๔ หลกัสตูรปรญิญาตรทีางวชิาการแบบพสิฐิวธิาน 

   

 รายวชิา จ านวนหนว่ยกติ 

ภาคการศกึษาที ่ ๑   
วชิาศกึษาทัว่ไป   
วททช ๔๓๗ การจัดการธุรกิจทางดา้นเทคโนโลยีชีวภาพ ๒(๒-๐-๔)  
SCBT 437 Business Management in Biotechnology   
วชิาแกนและวชิาเฉพาะดา้นบงัคบั   
วททช ๔๓๑ เทคโนโลยชีีวภาพและการประยุกต์ใช้เชิงอุตสาหกรรม ๓(๒-๓-๕)  
SCBT 431 Biotechnology and Industrial Application   
วททช ๔๘๑ โครงการวิจัย ๑ ๒(๐-๖-๒)  
SCBT 481 Research Project I   
วททช ๔๘๙** วิทยานพินธป์ริญญาตรี   ๑(๐-๓-๑)  
SCBT 489** Undergraduate Thesis    
วททช ๕๘๑** เทคโนโลยชีีวภาพเพื่ออุตสาหกรรมและสังคม # ๒(๒-๐-๔)  
SCBT 581** Biotechnology for Industry and Society # 

๓ 
 

วชิาเลอืกเสร ี  

รวม ๑๐ หนว่ยกติ  
 

** เป็นรายวิชาต่อเนื่องที่เรียนทัง้ ๒ ภาคการศึกษา แต่นบัหน่วยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาที่ ๒ เท่านั้น 
# รายวิชาของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาต)ิ เป็นวชิาเฉพาะด้านบังคบั
ของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพสิิฐวิธา
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๓๔ 

 

   

 รายวชิา จ านวนหนว่ยกติ 

ภาคการศกึษาที ่ ๒   
วชิาแกนและวชิาเฉพาะดา้นบงัคบั   
วททช ๔๘๒ โครงการวิจัย ๒ ๔(๐-๑๒-๔)  
SCBT 482 Research Project II   
วททช ๔๘๙** วิทยานพินธป์ริญญาตร ี ๑(๐-๓-๑)  
SCBT 489** Undergraduate Thesis   
วททช ๕๘๑** เทคโนโลยชีีวภาพเพื่ออุตสาหกรรมและสังคม # ๒(๒-๐-๔)  
SCBT 581** Biotechnology for Industry and Society #   
   

รวม ๗ หนว่ยกติ  

 
** เป็นรายวิชาต่อเนื่องที่เรียนทัง้ ๒ ภาคการศึกษา แต่นบัหน่วยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาที่ ๒ เท่านั้น 
# รายวิชาของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาต)ิ เป็นวชิาเฉพาะด้านบังคบั
ของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพสิิฐวิธาน
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๓๕ 

  
๓.๑.๕  แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบผลลพัธก์ารเรยีนรูร้ะดบัหลกัสตูร (PLOs) สู่รายวชิา 

(Curriculum Mapping): แสดงในภาคผนวก ๔ 

๓.๑.๖  ค าอธิบายรายวิชา  

๑.  หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 

๑.๑  กลุม่วชิาสงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตร์ (Humanities and Social Science) 
หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้าด้วยตนเอง) 

มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย ์ ๒(๑-๒-๓) 
MUGE 101 General Education for Human Development  
วิชาบังคับก่อน ไม่มี  
 ความหมาย ความส าคัญ และความสัมพันธ์ของวิชาศึกษาทั่วไปกับวิชาชีพ / วิชาเฉพาะ ความ

เชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับคุณสมบัติของจิตใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและ
ผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปญัหา 
หรือปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ ์ เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสงัคม การ
ประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา 
The meaning, significance, and relation of General Education to other vocational / 
specific subjects; the relation between behavior and mentality; critical thinking; the 
qualifications of ideal graduates; analysis of causes and consequences of events / 
situations / problems; synthesis of solutions to, precautions against, or 
improvements in those events / situations to benefit individuals and their 
community; and the application of knowledge to solve the problems of case 
studies 
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๓๖ 

หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้าด้วยตนเอง) 
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนษุย์  ๓(๒-๒-๕) 
MUGE 102 Social Studies for Human Development  
วิชาบังคับก่อน ไม่มี  
 หลักการและทฤษฎีพื้นฐานที่เก่ียวข้องกับสถานการณ์ / เหตุการณ์ / ปัญหาทีส่ าคัญของ สังคมไทย

และสังคมโลก อาทิ วิวัฒนาการของอารยธรรมและเหตุการณ์ส าคัญในประวัติศาสตร์ ระบบ
การเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ระบบสุขภาพ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของ
เหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือแนวทาง
ปรับปรุง พัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ ์ / เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม การ
ประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา 
Basic principles and theory in relation to events / situations / major problems of 
the Thai and global communities, for example, evolution of civilization; important 
events in historical, political and public administration systems; the economic and 
health systems, etc.; analysis of causes and consequences of events / situations / 
problems; synthesis of solutions to, precautions against, or improvements in those 
events / situations to benefit individuals and their community; and the application 
of knowledge to solve the problems of case studies 

 
มมศท ๑๐๓ ศิลปะวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์  ๒(๑-๒-๓) 
MUGE 103 Arts and Science for Human Development  
วิชาบังคับก่อน ไม่มี  
 มนุษยภาพในอดีต ปัจจบุัน และอนาคต เหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหาเกี่ยวกับ วิวัฒนาการที่

ส าคัญทางด้านศิลปวิทยาการของประเทศไทยและของโลกแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์
เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทาง แก้ไข 
ป้องกันปัญหา หรือ แนวทางปรบัปรุงพฒันาเหตุการณ์ / สถานการณ์ / เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง 
ผู้อื่น และสงัคม การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปญัหากรณีศึกษา 
Humankind in the past, present and future; events / situations / problems in 
relation to the evolution of the arts and sciences in the Thai and global 
communities; concepts of the sufficiency economy; analysis of causes and 
consequences of events / situations / problems; synthesis of solutions to, 
precautions against, or improvements in those events / situations to benefit 
individuals and their community; and the application of knowledge to solve the 
problems of case studies 
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๓๗ 

๑.๒  กลุม่วชิาภาษา (Languages) 
หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้าด้วยตนเอง) 

ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  ๓(๒-๒-๕) 
LATH 100 Arts and Science for Human Development  
วิชาบังคับก่อน ไม่มี  
 ศิลปะการใช้ภาษาไทย ทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและการคิด 

เพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
Art of using Thai language and of speaking, listening, reading, writing, and thinking 
skills for accurate and appropriate communication 

 
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑  ๓(๒-๒-๕) 
LAEN 103 English Level 1  
วิชาบังคับก่อน ไม่มี  
 โครงสร้าง ไวยากรณ์ และศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษใน

ชีวิตประจ าวัน   ในลักษณะของบูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ รวมทั้ง
กลยุทธ์ในการอ่านบทความ การเขียนในระดับประโยค การฟังเพื่อจับใจความส าคัญ การออกเสียง 
และการพูดสื่อสารในชั้นเรียนระดับบทสนทนา 
English structure; grammar and vocabulary in the context of daily language use; 
dealing  with integration in listening, speaking, reading, and writing skills; reading 
strategies,  sentence writing, listening for the gist, pronunciation and classroom 
communication 

   
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒  ๓(๒-๒-๕) 
LAEN 104 English Level 2  
วิชาบังคับก่อน ไม่มี  
 ค าศัพท์ ส านวน  ไวยากรณ์ และการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคมปัจจุบนั  ทักษะการสนทนา

ในกลุ่มย่อย การท าบทบาทสมมุติในสถานการณ์ต่าง ทักษะการเขียนในระดับย่อหนา้ และเนื้อหา
การอ่านและการฟงัเร่ืองต่างๆ 
Vocabulary, expressions, grammar, and contextualized social language; essential 
communicative skills in small groups; simulations in various situations;  writing 
practice at a paragraph level; and reading and listening from various sources 
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๓๘ 

หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้าด้วยตนเอง) 
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓  ๓(๒-๒-๕) 
LAEN 105 English Level 3  
วิชาบังคับก่อน ไม่มี  
 กลยุทธ์ที่ส าคัญในทักษะการใชภ้าษาทัง้สี่ การอ่านและการฟังจากแหล่งตา่งๆ การพูดใน

ชีวิตประจ าวนั และการเขียนระดับย่อหน้าและเรียงความสั้นๆ รวมทั้งทักษะย่อย คือ ไวยากรณ ์
การออกเสียงและค าศัพท์ เนน้ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชวีิตประจ าวันและการอ่านเชงิวิชาการ และ
เนื้อหาเก่ียวกับสังคมโลก  
Essential strategies for four language skills: reading and listening from various 
sources, speaking in everyday use and writing at a paragraph level and short essay, 
including sub-skills i.e., grammar, pronunciation, and vocabulary; focusing on 
English in everyday life and in academic reading and issues  that  enhance  
students  world knowledge 

   
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔  ๓(๒-๒-๕) 
LAEN 106 English Level 4  
วิชาบังคับก่อน ไม่มี  
 บูรณาการทักษะภาษาอังกฤษ โดยการฝึกอ่านขา่ว บทความวจิัย ความคิดเห็น และเนื้อหาทาง

วิชาการ  เพื่อความเข้าใจและคดิอย่างวิเคราะห์ จากแหล่งต่างๆโดยเน้นประเด็นซึ่งช่วยให้นักศึกษา
รู้เกี่ยวกับสังคมโลก  ฝึกการฟังข่าว การบรรยายและสนุทรพจน์จากสื่อมัลติมีเดียและอินเตอร์เน็ต 
การสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งการฝึกพูดในทีชุ่มชน การน าเสนอและการท าบทบาทสมมุติ 
ฝึกการเขียนเรียงความรูปแบบโดยใช้การอ้างอิงและบรรณานุกรม ทั้งนี้รวมทั้งการฝึกทักษะย่อย 
เช่น ไวยากรณ์ การออกเสียงและค าศัพท์ในบริบทที่เหมาะสม   
Integrating four English skills by practicing  reading news, research articles, 
commentary, and academic texts, for comprehension and critical thinking,  from 
various sources  focusing on  the issues that enhance students’ world knowledge;  
listening to news, lecture, and speech  via multimedia and the Internet;  making 
conversations in various situations including speaking in public, giving oral 
presentations and making simulations;  and  writing essays in various types using 
citations and references; also  practicing  sub-skills such as   grammar, 
pronunciation, and  vocabulary  used in appropriate context 
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๓๙ 

ศศภอ ๒๖๓ การอ่านและการเขียนเพื่อการสือ่สาร  ๒(๑-๒-๓) 
LAEN 263 Reading and Writing for Communication  
วิชาบังคับก่อน ไม่มี  
 การอ่านและการเขียนในสถานการณ์ต่าง ๆ การอภิปราย วจันกรรม การตีความ และวิเคราะห์

ข้อความจากการสนทนา การบรรยายและการอ่านข้อความทางวิชาการ ข่าวสาร รายงานข้อมูลจาก
แหล่งต่าง ๆ 
Reading various types of texts, announcement, advertisement, news, report, letters, 
and articles; and writing communicatively, logically, and accurately focusing on 
main idea, details in paragraph and essay forms 

   
ศศภอ ๓๓๘ การน าเสนอผลงานเปน็ภาษาอังกฤษ  ๒(๑-๒-๓) 
LAEN 338 Effective Presentations in English  
วิชาบังคับก่อน ไม่มี  
 การน าเสนอผลงานในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยใช้ภาษาอังกฤษไดอ้ย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้ข้อมูล

ชัดเจน น่าสนใจ และมีประสิทธิภาพ เน้นภาษาที่ใช้ในการน าเสนอผลงาน การบรรยายข้อมูลทาง
สถิติ กลยุทธ์ในการน าเสนอ และทักษะการวิจัยซึง่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
Presentation skills in the students’ fields of study using appropriate and accurate 
English to deliver the message clearly, interestingly and effectively emphasizing 
language use, statistics description, presentation strategies and research skills that 
enhance life-long learning 
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๔๐ 

๑.๓  กลุม่วชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์

หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้าด้วยตนเอง) 
วททช ๒๐๑ เทคโนโลยชีีวภาพและสังคม ๒(๒-๐-๔) 
SCBT 201 Biotechnology and Society  
วิชาบังคับก่อน ไม่มี  
 ความหมาย หลักการ และแนวคิดพื้นฐานที่ส าคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ การประยุกต์ใช้ความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยหีลายแขนง รวมทัง้ความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้น
ข้อมูล มาใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาปริมาณและคุณภาพดา้นต่างๆ ของสิ่งมีชีวติ องค์ประกอบ
ของสิ่งมีชีวิต และผลิตภัณฑท์ี่ได้จากสิ่งมชีีวิต สถานภาพในปัจจุบัน และ ผลกระทบในอนาคตของ
เทคโนโลยชีีวภาพ ที่มีต่อสังคมมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  
The definition, principle and basic concept of biotechnology; the application of 
various scientific knowledge and information technology to multidisciplinary 
purposes to improve the quantity and quality of the biological organisms; their 
constituents and their products; the present and future impacts of biotechnology 
on humans and the environment 
 

วททช ๓๕๕ ความปลอดภัยอาหาร ๒(๒-๐-๔) 
SCBT 355 Food Safety  
วิชาบังคับก่อน ไม่มี  
 ค านิยามความปลอดภัยอาหาร ปัญหา ความเสี่ยง สิ่งเปน็พิษตา่งๆ และอนัตรายที่อาจเกิดขึ้นจาก

อาหาร ได้แก่ อันตรายทางชวีภาพ อันตรายทางเคมี และอันตรายทางกายภาพ เป็นตน้ รู้จกัการ
ป้องกัน การจัดการ และการตรวจสอบ รวมถึงรู้จักกฏหมายและข้อบังคับความปลอดภัยอาหารเพื่อ
น าไปสู่ความปลอดภัยของอาหาร 
Definition of food safety, problems, risks, and hazards that may arise from food 
including biological, chemical, and physical hazards; understanding the prevention, 
management, as well as food safety law and regulations leading the safety of food 
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๔๑ 

หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้าด้วยตนเอง) 
วททช ๓๓๙ หลักการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ ๓(๓-๐-๖) 
SCBT 339 Principles of Quality Control and Quality Assurance  
วิชาบังคับก่อน ไม่มี  
 หลักการและระบบวิธีการปฏบิตัิ แนวความคิดที่ใช้ในอตุสาหกรรมในการควบคุมและประกัน

คุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร การก าหนดมาตรฐานคุณภาพผลติภัณฑ์ การจัดการ การควบคุมคณุภาพ
วัตถุดิบ การควบคุมกระบวนการแปรรูป และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ขั้นสดุท้าย หลักการสุ่ม
ตัวอย่างเพื่อการควบคุมคุณภาพ การประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ GMP, HACCP และ ISO ๙๐๐๐ 
รวมทั้งเครื่องมือไหม่ๆ ในการควบคุมคุณภาพ เชน่ ๕ ส., KAIZEN และ การประเมินคุณภาพทาง
ประสาทสัมผสั 
Principles, methods and concepts of quality control and quality assurance in food 
products; standard of product quality; control and management of raw materials, 
production process and finished products; principle of sampling plan; application 
of quality systems such as GMP, HACCP and ISO 9000 including new  tools of 
quality control such as 5S , KAIZEN and sensory evaluation 

 
วททช ๔๓๗ การจัดการธุรกิจทางดา้นเทคโนโลยีชีวภาพ  ๒(๒-๐-๔) 
SCBT 437 Business Management in Biotechnology   
วิชาบังคับก่อน SCBT 361  
 การเร่ิมต้นธุรกิจและการจัดการองค์กร การพัฒนาผลิตภัณฑ ์ การออกแบบและบริหารการผลิต 

ระบบคุณภาพในระบบอุตสาหกรรมเกษตร และหน่วยงานรัฐทีเ่ก่ียวข้อง แผนการตลาด การขาย 
การจัดจ าหน่าย และการบริหารจัดการเพื่อเป็นเจ้าของธุรกิจ เทคนิคการท างานเปน็ทีมอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทักษะในการสือสาร ทักษะในการน าเสนอผลงาน แนวคิดการร่วมมือท างานกับผูอ้ื่น 
Business start-up and administration; product development; the production of raw 
materials to manufacturing process, quality controls and the government agencies 
involved; marketing principles and conditions, marketing competition, sales 
management and distribution system to consumers, and entrepreneurship; 
effective teamwork technique, communication skill, presentation skill, collaborative 
thinking 
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๔๒ 

 
๑.๔ กลุม่วชิาเลอืกตามความสนใจ  
 
วททช ๒๐๕ วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม ๒ (๒-๐-๔) 
SCBT 205 Science of Health and Beauty   
วิชาบังคับก่อน SCCH 103 

 ศาสตร์ของการมีสุขภาพดี ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกายและจิต วิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย 
วิทยาศาสตร์การอาหาร และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม หลักการพื้นฐานของเคร่ืองประทิน
ผิวและสารท าความสะอาดผิว  
How to be in good health; the relationship between the body and the mind; science 
of exercise, food science, and products for health and beauty; basic principles for 
skincare products 
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๔๓ 

 
๒.  หมวดวชิาเฉพาะ 

๒.๑.  วชิาแกนและวชิาเฉพาะดา้นบงัคบั  

กลุม่วชิาวทิยาศาสตร ์(Science) 

วทชค ๒๐๓ ชีวเคมีพื้นฐาน ๓(๓-๐-๖) 
SCBC 203 Basic Biochemistry  
วิชาบังคับก่อน ไม่มี  
 โครงสร้างและคุณสมบัติทางชีวภาพของชีวโมเลกุลทัง้ ๔ ชนิด คือ คาร์โบไฮเดรท  ลิปิด  โปรตนี 

และกรดนิวคลีอิค กระบวนการเมตาบอลิสมของชีวโมเลกุลเหล่านี้ การควบคุมกระบวนการ
ถ่ายทอดทางพนัธุกรรม ดีเอ็นเอเทคโนโลยี หนา้ที่ของชีวโมเลกุล และฮอร์โมนเก่ียวกับการท างาน
ของระบบต่างๆ ในร่างกาย 
Structure and property of 4 types of biomolecules such as carbohydrates, lipids, 
proteins and nucleic acids; controls and processes of metabolism at the cellular 
levels; genes and gene expression, DNA technology; role of biomolecules and 
hormones in tissue functions 

   
วทชค ๒๐๔ ปฏิบัติการชวีเคมีพื้นฐาน ๑(๐-๓-๑) 
SCBC 204 Basic Biochemistry Laboratory  
วิชาบังคับก่อน SCBI 104  
 การใช้สารละลายควบคุมสภาพความเป็นกรดเบส การใช้เครื่องมือพื้นฐานในการวิเคราะห์สารชีว

โมเลกุล คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสารชวีโมเลกุล ๔ ประเภท และกลไกใน
กระบวนการเมตาบอลิสม   
Buffering capacity for controlling pH of the solution; Basic instrumental analysis of 
the biomolecules; characterization, quantitative analysis and metabolic processes 
of 4 types of biomolecules 
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๔๔ 

 
วทชว ๑๐๒ ปฏิบัติการหลักชีววทิยา ๑  ๑(๐-๓-๑) 
SCBI 102 Biology Laboratory I  
วิชาบังคับร่วม SCBI 121  
 การใช้กล้องจุลทรรศน ์ โครงสร้างและหนา้ที่ของเซลล์ การเคลือ่นที่ของโมเลกุล เนื้อเยื่อพืชและ

สัตว ์ การแบ่งเซลล ์ พันธศุาสตร์และพนัธุศาสตร์เชิงประชากร นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 
Microscopy, cell structure and function, movement of the molecules, plant and 
animal tissue; cell division, genetics and population genetics, ecology and 
behaviors 

   
วทชว ๑๐๔ ปฏิบัติการหลักชีววทิยา ๒  ๑(๐-๓-๑) 
SCBI 104 Biology Laboratory II  
วิชาบังคับก่อน SCBI 102  
 ความหลากหลายของสิง่มีชีวิตในอาณาจักรโมเนอรา โปรสสิตา ฟังไจ พชื และสัตว์ การสร้างเซลล์

สืบพันธุ์และการเจริญของตัวอ่อน ระบบประสาทและการรับความรู้สึก การหายใจและการ
ไหลเวียนของเลือด 
Diversity of monera, protest, fungi, plants and animals, gametogenesis and 
embryo development; the nervous system and sensory system, the respiratory 
ans circulatory system 
 

วทชว ๑๒๑ ชีววิทยาทั่วไป ๑  ๒(๒-๐-๔) 
SCBI 121 General Biology I  
วิชาบังคับก่อน ไม่มี  
 ความหลากหลายของคารบ์อนอะตอมและโมเลกุลของสิ่งมชีีวิต พลังงานถ่ายโอนสู่ระบบสิ่งมีชีวิต 

การจัดล าดบัของเซลล ์การหายใจในระดับเซลล ์การสังเคระห์แสง พันธุศาสตร์และการประยกุต์ใช้ 
แนวคิดวิวัฒนาการ การศึกษาความสัมพันธ์เชงิวิวัฒนาการและอนุกรมวิธาน นิเวศวิทยาและ
ชีววิทยาเชิงอนุรักษ ์
The carbon and the molecular diversity of life; the energy transfer through the 
living systems; the organization of the cell; cellular respiration; photosynthesis; 
genetics and its applications to concept of evolution; phylogeny and systematic; 
ecology and conservation biology 
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๔๕ 

 
วทชว ๑๒๒ ชีววิทยาทั่วไป ๒  ๓(๓-๐-๖) 
SCBI 122 General Biology II  
วิชาบังคับก่อน ไม่มี  
 ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวติ ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช รูปร่างและหน้าที่

การท างานของส่วนต่างๆ ของพืช ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ และรูปร่างและหนา้ที่การ
ท างานของอวัยวะและระบบอวัยวะต่าง ๆ ของสัตว์ 
Biological diversity of life; plant diversity; forms and functions of each part of the 
plants; animal diversity; forms and functions of each part of the animals 

   
วทคม ๑๐๓ เคมีทั่วไป ๑  ๓(๓-๐-๖) 
SCCH 103 General Chemistry I  
วิชาบังคับก่อน ไม่มี  
 ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม ทฤษฎีพันธะเคม ีเคมีของธาตุในหมู่หลักและแทรนซชินั เคมี

อินทรีย์ เคมีนิวเคลียร์ เคมีสิ่งแวดล้อม 
Stoichiometry; atomic structure; chemical bonding theory; representative and 
transition metal elements; organic chemistry; nuclear chemistry; environmental 
chemistry 
 

วทคม ๑๐๔ เคมีทั่วไป ๒  ๓(๓-๐-๖) 
SCCH 104 General Chemistry II  
วิชาบังคับก่อน ไม่มี  
 อุณหพลศาสตร์เคมี จลนศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลไอออน ไฟฟา้เคมีแก๊ส ของเหลว และ

ของแข็ง 
Chemical thermodynamics; chemical kinetics; chemical equilibrium; ionic 
equilibrium; electrochemistry of gas, liquid, and solid 

   
วทคม ๑๐๗ ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  ๑(๐-๓-๑) 
SCCH 107 General Chemistry Laboratory  
วิชาบังคับก่อน SCCH 103  
 เทคนิคทั่วไปทางเคมี และการทดลองที่เก่ียวข้องกับเนื้อหาในวิชาเคมีทั่วไป: อุณหเคมี จลนศาสตร์

เคมี ไฟฟ้าเคมี การสังเคราะหส์ารอินทรีย์ การสงัเคราะห์สารอนินทรีย์ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
ปฏิกิริยากรดเบสและการไทเทรต ของแข็ง และ การจ าลองโมเลกุล การฝึกทักษะการสื่อสารความรู้
ทางเคมี การฝึกทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น 
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๔๖ 

General techniques in chemistry and experiments relating to lectures in general 
chemistry: thermochemistry, chemical kinetics, electrochemistry, synthesis of 
organic compounds, synthesis of inorganic compound; quantitative analysis, acid-
base reaction and titration; solid state and molecular modelling; practicing 
communication skills in chemistry; practicing teamwork skills 
 

วทคม ๒๑๑ เคมีวิเคราะห์ ๑ ๓(๓-๐-๖) 
SCCH 211 Analytical Chemistry I  
วิชาบังคับก่อน ไม่มี  
 การประเมินผลของข้อมูล การวิเคราะห์โดยน้ าหนัก  การวิเคราะห์โดยปริมาตร การไทเทรต และ

การประยุกต์ สมดุลการละลาย การสุ่มตัวอย่าง การเตรียมสารตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์ การใช้
ไฟฟ้าเคมีในการวิเคราะห์ทางเคมี วิธีการแยก เช่น การสกัดดว้ยตัวท าละลาย และ การใช้สเปกโท
รสโกปีในเชิงวิเคราะห์เคมี (การดูดกลืนแสงโดยโมเลกุลและอะตอม) 
Data evaluation; volumetric and gravimetric Analyses; titration and its applications; 
solubility and equilibrium; sampling and sample preparation; electroanalytical 
chemistry; separation techniques i.e. solvent extraction and spectroanalytical 
chemistry (molecular absorption and atomic absorption techniques) 
 

วทคม ๒๒๐ เคมีอินทรีย์ ๑ ๓(๓-๐-๖) 
SCCH 220 Organic Chemistry I  
วิชาบังคับก่อน ไม่มี  
 โครงสร้างโมเลกลุและการจ าแนกสารอินทรีย์ ปฏิกิริยาในเคมีอินทรีย์ การเรียกชื่อเคมีอินทรีย์ สเต

อริโอเคมี การสังเคราะห์และปฏิกิริยาของไซโคลอัลเคน อัลคีน อัลไคน์ อะโรมาติกไฮโดร์คาร์บอน 
สารเฮไลด์ อัลกอฮอล์ และฟีนอลฮี-เธอร์ อัลดีไฮด ์และคีโตน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ ์อะมีน 
คาร์โบไฮเดรท กรดอะมิโน ลิปดิ 
Molecular structure and classification of organic compounds; reactions of organic 
compounds; nomenclature and stereochemistry; syntheses and reactions of 
alkanes, cycloalkanes, alkenes, alkynes, aromatic hydrocarbons, halides, alcohols, 
phenols, ethers, aldehydes, ketones, carboxylic acids, carboxylic acid derivatives 
amines carbohydrates amino acids and lipids 
 

วทคณ ๑๑๘ แคลคูลัส  ๓(๓-๐-๖) 
SCMA 118 Calculus   
วิชาบังคับก่อน ไม่มี  
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๔๗ 

 ลิมิต ภาวะต่อเนื่อง นิยามและสมบัติของอนุพันธ์ อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ฟังก์ชันลอการิทึม 
ฟังก์ชันเลขชี้ก าลัง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน ฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิกและฟังก์ชันไฮ
เพอร์โบลิกผกผัน การหาอนุพันธ์โดยปริยาย อนุพันธ์อันดับสูง ผลต่างเชิงอนุพันธ์ การประยุกต์การ
หาอนุพันธ์ รูปแบบยังไม่ก าหนดและหลักเกณฑ์โลปีตาล ปฏิยานุพันธ์และการหาปริพันธ์ เทคนิค
การหาปริพันธ์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การประยุกต์การหาปริพันธ์ ล าดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ 
ฟังก์ชันของหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันของหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย ผลต่าง
เชิงอนุพันธ์รวมและอนุพันธ์รวม 
Limits; continuity; definitions and properties of derivatives; derivatives of algebraic 
functions, logarithmic functions, exponential functions, trigonometric functions, 
inverse trigonometric functions, hyperbolic functions and inverse hyperbolic 
functions; implicit differentiation; higher-order derivatives; differentials; applications 
of differentiation; indeterminate forms and l’Hospital’s rule; antiderivatives and 
integration; techniques of integration; improper integrals; applications of integration; 
infinite sequences and series; functions of several variables; limits and continuity of 
functions of several variables; partial derivatives; total differentials and total 
derivatives 
 

วทคณ ๑๖๘ สมการเชิงอนุพันธ์สามญั   ๓(๓-๐-๖) 
SCMA 168 Ordinary Differential Equations   
วิชาบังคับก่อน ไม่มี   
 การแนะน าสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์ไม่เชิง

เส้นอันดับหนึ่ง การประยุกต์สมการอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสอง การประยุกต์
สมการอันดับสอง สมการเชิงเส้นอันดับสูง ระบบสมการเชิงเส้น เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ 
Introduction to ordinary differential equations; linear first order differential 
equations; nonlinear first order differential equations; applications of first order 
equations; second order linear equations; applications of second order equations; 
higher order linear equations; systems of linear equations; matrices; determinants 
 

วทคณ ๑๘๐ สถิติศาสตร์ข้ันแนะน า   ๒(๒-๐-๔) 
SCMA 180 Introduction to Statistics  
วิชาบังคับก่อน ไม่มี  
 ความน่าจะเปน็ ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความนา่จะเปน็ การคาดหมายทางคณิตศาสตร์ การ

แจกแจงความน่าจะเปน็แบบพิเศษ สถิติพรรณา การแจกแจงของการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า
แบบจุด การประมาณคา่แบบชว่ง การทดสอบสมมุติฐาน การใช้ซอฟต์แวร์สถิติเบื้องต้น 
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๔๘ 

Probability; random variables and probability distributions; mathematical 
expectation; special probability distributions; descriptive statistics; sampling 
distributions; point estimation; interval estimation; hypothesis testing; elementary 
use of statistical software 

 
วทฟส ๑๕๗ ฟิสิกส์ ๑  ๓(๓-๐-๖) 
SCPY 157 Physics I  
วิชาบังคับก่อน ไม่มี  
 กลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหล คลื่นและทัศนศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ 

Mechanics; fluid mechanics; wave and optics; thermodynamics 
   
วทฟส ๑๕๘ ฟิสิกส์ ๒  ๓(๓-๐-๖) 
SCPY 158 Physics II  
วิชาบังคับก่อน ไม่มี  
 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก ทฤษฎีสัมพทัธภาพ กลศาสตร์ควอนตัม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ฟิสิกส์ของอนุภาค 

Electricity and magnet; relativity theory; quantum mechanics; nuclear physics; 
particle physics 

 
วทฟส ๑๙๑ ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น  ๑(๐-๓-๑) 
SCPY 191 Introductory Physics Laboratory  
วิชาบังคับร่วม SCPY 157  
 การทดลองระดับเบื้องตน้ เก่ียวกับบางหัวข้อในรายวชิา วทฟส ๑๕๗ ฟิสิกส์ ๑ และ วทฟส ๑๕๘ 

ฟิสิกส์ ๒ 
Introductory level experiments in some topics in SCPY 157 Physics I and SCPY 158 
Physics II 
 

วททช ๒๐๔ การวิเคราะห์พันธุศาสตร์และยีโนมส าหรับเทคโนโลยีชีวภาพ ๓(๓-๐-๖) 
SCBT 204 Genetic and Genomic Analysis for Biotechnology  
วิชาบังคับก่อน ไม่มี  
 ประวัติวิชาพนัธุศาสตร์ โครงการยีโนม ตัวอย่างเทคโนโลยชีีวภาพทางด้านพันธุศาสตร์ ตรรกวทิยา

ทางดา้นพนัธุศาสตร์ หลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของเมนเดล ทฤษฎีโครโมโซม การแบ่งชดุของ
โครโมโซมแบบไมโตซีสและไมโอซีส การผสมพันธุ์เพื่อปรบัปรุงสายพนัธุ์ การศึกษาและบริหาร
จัดการมิวแต้นและทรัพยากรทางชีวภาพ การท าแผนที่ยีโนมและการใช้ดีเอ็นเอเครื่องหมายแบบ
ต่างๆ ชีวสารสนเทศ อณูพันธศุาสตร์ การจ าลองตัวของสารทางพนัธุกรรม เรคคอมบิเนชั่น การ
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๔๙ 

ถอดรหัสทางพันธุกรรม เทคโนโลยีการขยายจ านวนดีเอ็นเอแบบพีซีอาร์ เซลพันธศุาสตร ์
สถาปัตยกรรมของโครโมโซม ยีโนมของมนุษย์ ความแปรผันจ านวนชุดของโครโมโซมหรือ
โครโมโซม เทคโนโลยีการเพิ่มจ านวนโครโมโซมกบัการปรับปรุงพันธุ์ เทคโนโลยชีีวภาพเบื้องตน้ที่ใช้
ยีโนมของแบคทีเรีย ยีสต ์ และไวรัส ภาษาทางพนัธุกรรมของเซลล์ การควบคุมการแสดงออกของ
จีนและเทคโนโลยีการควบคุมโปรแกรมทางพันธุกรรม เทคโนโลยีพนัธุวิศวกรรมยีโนม โปรตีโอม 
ทรานสคริปโตม พนัธุศาสตร์ของการเจริญและเทคโนโลยีโคลนนิ่ง พันธุศาสตร์เชิงววิัฒนาการและ
ประชากรพันธุศาสตร์กับการบรหิารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ลักษณะทางพันธุกรรมเชิง
ปริมาณและความแปรผนัทางพนัธุกรรมกับการวิจัยและพฒันาลักษณะทางพันธุกรรมที่มี
ความส าคัญทางเศรษฐกิจ  
History of genetics; genome project; examples of genetics in biotechnology; logic of 
genetics, Mendelian genetic principles, chromosome theory, division of mitotic 
chromosome set and meiotic chromosome set, test crosses and breeding, study 
and management of mutants and biological resources; genome mapping and 
utilization of genetic markers, bioinformatics, molecular genetics, replication, 
recombination; DNA sequencing, PCR technology, cytogenetics, chromosome 
architechture, human genome; chromosome set and chromosome variation, 
chromosome management and strains improvement, biotechnology using virus 
bacterial and virus genome; language of genetics, genetic engineering, genomics, 
proteomics, transcriptomes; developmental genetics and cloning technology, 
evolutionary genetics and population genetics for the management of biodiversity, 
quantitative genetics and genetic variation for research and development of 
economic traits 

 
วททช ๒๑๑ การเขียนแบบวิศวกรรม ๒(๒-๐-๔) 
SCBT 211 Engineering Drawing  
วิชาบังคับก่อน ไม่มี  
 เรขาคณิตประยุกต์ การเขียนภาพออร์โธกราฟฟิก (ภาพ ๒ มิติ) การให้ขนาดการเขียนแบบ การ

เขียนภาพไอโซเมตริก ออบลีค (ภาพ ๓ มติิ ๒ แบบ) ภาพตัดของชิ้นส่วนวิศวกรรม แบบ
สถาปัตยกรรมของบ้านและโรงงาน 
Applied geometry; orthographic drawing (two dimensions), dimensions and notes, 
isometric and oblique drawing (three dimensions), section drawing of `engineered 
parts; architechtural layout of house and factory  

 
วททช ๒๑๒ อุณหพลศาสตร์และจลนศาสตรข์องปฏิกิริยา  ๒(๒-๐-๔) 
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๕๐ 

SCBT 212 Thermodynamic and Reaction Kinetics   
วิชาบังคับก่อน ไม่มี  
 สมบัติของสารบริสุทธิ์ กฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์ในระบบเปิดและระบบปิด เอนทาลปี 

หลักการต่างๆของปฏิกิริยาเคมี เช่น หลักเกณฑ์การค านวณหาอัตราเร็วของสมการ ค่าคงที่อัตราเร็ว 
การศึกษาคุณสมบัติของตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพ “เอนไซม์” ตั้งแต่ลักษณะของโครงสร้าง กลไก
การเร่งปฏิกิริยา การจัดกลุ่มและการเรียกชื่อ การสกัดแยกและวิธีการท าให้บริสุทธิ์ การวิเคราะห์
คุณลักษณะที่ส าคัญในการเร่งปฏิกิริยา เช่น การวิเคราะห์หาน้ าหนักโมเลกุล ความสามารถในการเร่ง
ปฏิกิริยา ค่า pH และอุณหภูมิที่เอนไซม์เร่งปฏิกิริยาได้ดีที่สุด ความเสถียรของเอนไซม์และปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อความเสถียร กลไกและจลนศาสตร์ของปฏิกิริยาที่เร่งด้วยเอนไซม์แบบมิเคลิส-เมนเทน
ที่มีสับสเตรทเพียงตัวเดียว ทั้งในกรณีที่ไม่มีหรือมีตัวยับยั้งหรือตัวกระตุ้นแบบต่าง  
Properties of pure substance; the first law of thermodynamic in the open and 
closed systems; enthalpy; fundamental of chemical reactions, rate; the properties of 
the biochemical catalysts “enzymes” concerning their structures, mechanism of 
catalysis, classification and nomenclature; isolation and characterization and the 
determination of enzymatic activity, conditions influencing the enzymatic stability 
and activity such as pH and temperature, mechanism and kinetics of single substrate 
reaction catalyzed by Michaelis-Menten and allosteric enzymes in the absence or 
presence of an inhibitor 

 
วททช ๒๒๑ ทักษะพื้นฐานปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ  ๑(๐-๓-๑) 
SCBT 221 Basic Laboratory Skills for Biotechnology   
วิชาบังคับก่อน SCCH 107  
 ทักษะพื้นฐานที่จ าเปน็ส าหรับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยชีีวภาพ จริยธรรมและความปลอดภัย

ของตนเอง ผู้อื่น และสิ่งแวดล้อม อุปกรณ์เบื้องต้นส าหรับการปฏิบัติงานทางเทคโนโลยชีีวภาพ การ
ชั่งตวงวัด การเตรียมสารละลาย การใช้เคร่ืองวัดค่าความเปน็กรด-เบส การเตรียมสารที่มคีวาม
เข้มข้นต่างๆ การเตรียมสารละลายมาตรฐานและการสร้างกราฟมาตรฐาน การเตรียมอุปกรณ์ให้
ปลอดเชื้อ การเตรียมสารละลาย และอาหารเลี้ยงเชื้อ การบันทึกผล และการท ารายงานผลการ
ทดลอง เทคนิคการท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะในการสือสาร ทักษะทาง IT 
Basic skills required for biotechnological laboratory; ethics and safety concerns on 
self, others, and environment; general equipments used in biotechnological 
laboratory; measuration; solution preparation; pH measurement; serial dilution 
technique; preparation of standard solution and calibration curve; media 
preparation and sterilization; data records and experimental report; effective 
teamwork technique, communication skill, IT skill 
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๕๑ 

   
วททช ๒๐๘ แบคทีเรียพื้นฐานและการประยกุต์ใช้ ๓(๒-๓-๕) 
SCBT 208 Fundamental and Applied Bacteriology  
วิชาบังคับก่อน SCBT 221  
 พื้นฐานทางด้านจุลชีววิทยาของแบคทีเรีย เก่ียวกับโครงสร้างและหน้าที่ อาหาร การเจริญเติบโต 

การตาย และการควบคุม  ความส าคัญและการประยุกต์ใช้แบคทีเรียกลุ่มส าคัญตา่งๆ  มีการ
ปฏิบัติการทดลองต่างๆ ได้แก่ การศึกษาแบคทีเรียโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ การย้อมสี  เทคนิคการ
ท าปลอดเชื้อ การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ  การแยกสายพันธุ์บรสิุทธิ์  การคัดเลือกสายพันธุ์ การ
จ าแนกชนิด การเพาะเลีย้ง การหาปริมาณ  การเก็บรักษาแบคทีเรีย และความปลอดภยัใน
ห้องปฏิบัติการ แนวคิดการร่วมมือท างานกับผู้อื่น จริยธรรม ทักษะทาง IT แนวคิดและการวาง
แผนการท างานอย่างสร้างสรรค ์
Microbiological fundamentals of bacteria regarding structure and functions, 
nutrient, growth, death, and control, as well as the importance and the 
application of major groups of bacteria;  laboratory experiments on studying of 
bacteria by microscopes, staining, aseptic technique; preparation of media, 
isolation of pure culture, selection, classification and identification, culture, 
quantifying, and preservation of bacteria, and also safety in laboratory; 
collaborative thinking, ethics, IT skill, creative thinking and planning 

 
วททช ๒๑๓ สมดุลและการถ่ายโอนโมเมนตมั ๒(๒-๐-๔) 
SCBT 213 Balance and Momentum Transfer  
วิชาบังคับก่อน ไม่มี  
 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างมวล พลังงาน ความร้อน และงานในรูปแบบตา่งๆ ดุลมวลและพลังงาน 
ของไหลประเภทต่างๆ และคุณสมบัติทางดา้นรีโอโลยี แรงกระท าของของไหลที่อยู่ในสภาพนิ่ง  กฎ
ทรงมวล การถ่ายเทโมเมนตัมและพลังงานของของไหลที่ก าลงัเคลื่อนที่  การไหลในระบบท่อปิด 
การวัดอัตราการไหล การกวนและการผสมของไหล อุปกรณ์ที่ท าให้ของไหลเคลื่อนที่ 
Relationship between mass, energy, heat and work in several forms; mass and 
energy balance; various type of fluids and their rheological properties, fluid static, 
equation of continuity, motion and mechanical energy and their applications to 
fluid flow, flow in closed conducts; measurement of flowing fluids, agitation and 
mixing of liquids, fluid motive devices 
 

วททช ๓๐๓ สรีรวิทยาและพันธุศาสตร์จุลนิทรีย์  ๒(๒-๐-๔) 
SCBT 303 Microbial Physiology and Genetics   
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๕๒ 

วิชาบังคับก่อน SCBT 306  
 สรีรวิทยาและพันธุกรรมของจุลินทรีย์ประเภทแบคทีเรียและเชื้อรา การวัดการเจริญเติบโตของ

จุลินทรีย์ ปัจจัยที่ส าคัญต่อการเจริญเติบโต การน าสารอาหารเข้าสู่เซลล์ วัฏจักรการแบ่งเซลล์ 
การตอบสนองต่อสภาวะเครียด วิถีเมตาบอลิสมและการควบคุม จลนศาสตร์การเจริญเติบโต 
นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ หลักพื้นฐานด้านพันธุศาสตร์และอนุพันธุศาสตร์ เทคนิคด้านพันธุ
วิศวกรรม โครงสร้าง หน้าที่ และการแสดงออกของยีน กลไกการซ่อมแซมยีนที่กลายพันธุ์ และ
การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านพันธุกรรมของจุลินทรีย์   
Microbial physiology and genetics of bacteria and fungi; measurement of microbial 
growth, requirements for microbial growth; nutrient transportation, microbial cell 
cycle and differentiation, stress response in microbes; metabolic pathways and 
control, growth kinetics, microbial ecology; basic principles of genetics and 
molecular biology, recombinant DNA technology; gene structure, function, and 
expression, mutation and repair, applications of microbial genetics 

  
วททช ๓๐๔ ปฏิบัติการสรีรวิทยาและพันธุศาสตร์จุลนิทรีย์  ๒(๐-๔-๒) 
SCBT 304 Microbial Physiology and Genetics Laboratory   
วิชาบังคับก่อน SCBT 208, SCBT 306  
 เทคนิคที่ใช้ในการวัดการเจริญเติบโตของจุลนิทรีย์ การค านวณอัตราการเจริญเติบโตของจุลนิทรีย ์

ผลผลติที่จุลนิทรีย์สรา้งขึ้น การศึกษาสภาวะเครียดที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย ์ เทคนิค
การตัดต่อยีน กระบวนการคอนจูเกชั่น การน าพลาสมิดเข้าสู่เซลล ์ การคัดเลือกแบคทีเรียที่มี
คุณสมบัติตามต้องการ การแยกและวิเคราะห์พลาสมิด การผสมพันธุ์ในยีสต์ เทคนิคการท างานเป็น
ทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะในการสือสาร 
Techniques for microbial growth measurement; analysis of microbial growth rate, 
growth yield, study of stress response on microbial growth; techniques in gene 
manipulation, conjugation, transformation; screening of bacteria with desired 
characteristics, plasmid isolation and analysis, yeast mating; effective teamwork 
technique, communication skill 

  
วททช ๓๐๖ วิทยาเห็ดรา  ๒(๒-๐-๔) 
SCBT 306 Mycology   
วิชาบังคับก่อน SCBT 208  
 อาณาจักรรา และ จุลชีพที่มีลักษณะคล้ายรา (ราเมือกและราน้ า) สัณฐานวิทยา สารอาหารและ

การเจริญเติบโต เมแทบอลิซึม การสืบพันธุ์ วัฏจักรชีวิต การจ าแนกประเภทและอนุกรมวิธาน
ของรา การถนอมและเก็บรักษา ผลผลิตที่ราสร้างและการใช้ประยุกต์ใช้ บทบาทของราใน
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๕๓ 

สิ่งแวดล้อม ราในทางการแพทย์และสัตวแพทย์ การควบคุมและสารก าจัดรา 
Kingdom fungi, fungal like microorganisms (slime molds and zoosporic 
organisms), morphology, nutrition and growth, metabolism, reproduction, life 
cycle, classification and taxonomy, maintenance and preservation of fungal 
cultures, fungal products and their applications; the roles of fungi in the 
environments, medical and veterinary fungi, fungal controls and antifungal 
compounds 

  
วททช ๓๐๗ ปฏิบัติการวิทยาเห็ดรา  ๒(๒-๐-๔) 
SCBT 307 Mycology Laboratory   
วิชาบังคับก่อน SCBT 208  
 เทคนิคพื้นฐานและการใช้เครื่องมือเบื้องต้นส าหรับการศึกษารา สัณฐานวิทยาและวัฏจักรชีวิต

ของราในกลุ่มต่างๆ การแยกและบ่งชี้ชนิดของราในธรรมชาติ การถนอมและเก็บรักษารา การ
ตรวจวิเคราะห์ราในอาหาร การคัดเลือกราที่ผลิตสารที่มีประโยชน์  เทคนิคการท างานเป็นทีม
อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะในการสือสาร 
Basic techniques in mycology, use of basic equipment for fungal study; 
morphology and life cycle of fungi in various groups; isolation and identification 
of fungi from the environments; maintenance and preservation of fungal 
cultures; detection of fungi in food, screening of fungi producing useful 
compounds; effective teamwork technique, communication skill 

   
วททช ๓๒๓ การวิเคราะห์ทางเทคโนโลยชีีวภาพ ๒(๒-๐-๔) 
SCBT 323 Analysis in Biotechnology  
วิชาบังคับก่อน SCCH 211  
 หลักการ และแนวทางการประยุกต์การวิเคราะห์โดยเคร่ืองมือ การวิเคราะห์ตัวอย่างต่างๆ ที่

เก่ียวข้องกับกระบวนการ ผลิตภัณฑ์  ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมทางเทคโนโลยชีีวภาพและที่
เก่ียวข้อง แนวคิดในการสุ่มตัวอย่าง การเตรียมตัวอย่าง การวางแผนการวิเคราะห์ที่เหมาะสม 
ระเบียบวิธีการใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ ได้แก่ เครื่องวิเคราะห์เนื้อ
สัมผัส เครื่องวัดความหนดื เครื่องวัดสี เครื่อง Thermal Analysis และการวิเคราะห์ทางเคม ี
ได้แก่ เทคนิคทางก๊าซและลิควดิโครมาโตกราฟฟ ี และ สเปคโตรสโคปี (NMR, IR, MS) ทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ 
Principles and applications of instrumental analysis;  analysis of samples related 
to processing, products, by-product from biotechnological and related industries;  
concepts of sampling and sample preparation, planning for analysis, and 
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๕๔ 

methodology; instrument operations for physical analysis i.e. texture analyzer, 
viscometer, colorimeter, thermal analysis, chemical analysis i.e. gas and liquid 
chromatography, spectroscopic techniques (NMR, IR, MS) in both qualitative and 
quantitative aspects 

  
วททช ๓๒๔ ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ๑(๐-๓-๑) 
SCBT 324 Analytical Laboratory in Biotechnology  
วิชาบังคับก่อน SCBT 221  
 วิธีการวิเคราะห์ และฝึกหัดการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อใช้ในการ

วิเคราะห์ตัวอย่างในเชิงคุณภาพและปริมาณ 
Methods of analysis and operation of analytical instruments relating to 
biotechnology for quantitative and qualitative analysis 

  
วททช ๓๒๗ การถ่ายเทความร้อนและมวล  ๒(๒-๐-๔) 
SCBT 327 Heat and Mass Transfer   
วิชาบังคับก่อน SCBT 212  
 หลักการถ่ายโอนความร้อน การน าความร้อนแบบสถานะคงตัวและไม่คงตวั การพาความร้อนแบบ

อิสระและแบบบังคบั การแผ่รังสีความร้อน การถ่ายโอนความรอ้นของการควบแน่นและการเดือด 
อุปกรณ์การถ่ายโอนความร้อน การถ่ายโอนมวลแบบการแพร่และการพา อุปกรณ์การถ่ายโอน
มวล 
Fundamental concepts of heat transfer; steady-state and unsteady-state heat 
conduction; free and forced convective heat transfer; radiation heat transfer;  
condensation and boiling heat transfer;  heat transfer equipments; diffusion and 
convective mass transfer; mass transfer equipments 

   
วททช ๓๔๓ หัวข้อทางเทคโนโลยีชีวภาพ ๑ ๑(๐-๓-๑) 
SCBT 343 Topics in Biotechnology I  
วิชาบังคับก่อน SCBT 208  
 บทความวิจยัทางเทคโนโลยชีีวภาพที่ทันสมัย และมีคุณภาพ ตามความสนใจของนักศึกษา  

Current and qualified research topic of student’s interests in the field of 
Biotechnology  

   
วททช ๓๑๒ การหมักและวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ๓(๓-๐-๖) 
SCBT 312 Fermentation and Bioprocess Engineering  
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๕๕ 

วิชาบังคับก่อน SCBT 213  
 หลักพื้นฐานการค านวณเพื่อการออกแบบในกระบวนการชีวภาพ การออกแบบสูตรอาหารส าหรับ

จุลินทรีย์ จลนพลศาสตร์ของการเจริญเติบโตและการสร้างสารโดยจุลนิทรีย์ ชนิดกระบวนการที่
เหมาะสมกับรูปแบบการสร้างสารของจุลินทรีย์ เทคนิคการควบคุมกระบวนการ การแนะน า
กระบวนการแยกสารเป้าหมายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์สุดท้าย 
Principle of biological (especially fermentation) processes calculation and design; 
medium design and optimization; growth and product formation, kinetics of 
microorganism; process design and control; introductory to unit operation of bio-
product separation 

  
วททช ๓๑๓ หน่วยปฏิบัติการกระบวนการชวีภาพ ๓(๓-๐-๖) 
SCBT 313 Unit Operations for Bioprocess  
วิชาบังคับก่อน SCBT 312   
 หลักการและรายละเอียดการท างานของหน่วยการผลิตต่างๆ ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเคมี 

และชีวเคมี ปัญหาในกระบวนการผลิตและออกแบบในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 
The basic principle of unit operations concerning the chemical and biochemical 
industries; problem solving in the processing and design of the machinery for the 
chemical and biochemical industries 

  
วททช ๓๑๔ ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ๑(๐-๓-๑) 
SCBT 314 Bioprocess Engineering Laboratory  
วิชาบังคับก่อน SCBT 312  
 กระบวนการใช้เคร่ืองมือในระดับกึ่งอุตสาหกรรม ส าหรับการหมัก การสกัดสาร การท าให้บริสุทธิ ์

การควบคุมกระบวนการ เทคนิคการท างานเปน็ทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะในการสือสาร 
ทักษะในการน าเสนอผลงาน จริยธรรม ทักษะทาง IT แนวคิดและการวางแผนการท างานอย่าง
สร้างสรรค ์
Processes involving pilot-scale equipment for fermentations, separations and 
purifications of biological productions; process control; effective teamwork 
technique, communication skill, presentation skill, ethics, IT skill, creative thinking 
and planning 

  
วททช ๔๓๑ เทคโนโลยชีีวภาพและการประยุกต์ใช้เชิงอุตสาหกรรม  ๓(๒-๓-๕) 
SCBT 431 Biotechnology and Industrial Application  
วิชาบังคับก่อน SCBT 314  



 
 

ระดับปริญญา   ตรี           โท           เอก                                  คณะวิทยาศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ                 ภาควิชาเทคโนโลยชีีวภาพ 
 

 
๕๖ 

 หลักการเทคโนโลยชีีวภาพในการผลิตและพฒันากระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพและทนัสมัย
ส าหรับอุตสาหกรรมชีวภาพ ได้แก่ การผลิตแอลกอฮอล์ส าหรับเชื้อเพลิงและเครื่องดื่ม การผลิต
กรดอะมิโน การผลิตกรดอินทรยี์ การผลิตโปรตีนเซลล์เดียว การผลิตเอนไซม์ การผลติยาปฏิชีวนะ
และชีวภัณฑ์ การผลิตสารเคมีโดยใช้ตัวเร่งปฎิกิริยาชีวภาพแบบทั้งเซลล์ การประยุกตใ์ช้
เทคโนโลยชีีวภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ 
ทรัพย์สินทางปัญญาและการตรวจสอบเพื่อการต่อยอดงานวิจัยสู่การพัฒนาธุรกิจ ทักษะทาง IT 
ทักษะการสังเคราะห์ แนวคิดและการวางแผนการท างานอยา่งสร้างสรรค์ 
Principles of biotechnology in production and development for efficient and 
modern processes in bio-industries such as alcohol for biofuel and beverage, 
amino acids, organic acids, , single cell protein, enzymes, antibiotics, and biologics; 
application of whole-cell biocatalyst for production of bio-based chemicals; 
application of biotechnology in environmental management; regulations in 
biosafety; intellectual properties and patent search for translational research or 
bio-business development; IT skill, synthesis skill, creative thinking and planning  

 
วททช ๓๖๑ ทัศนศึกษาชมโรงงาน  ๑(๐-๓-๑) 
SCBT 361 Industrial Plant Studies  
วิชาบังคับก่อน SCBT 312  
 การเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมและสถาบันวิจยัที่มีกิจกรรมการผลิตหรือวิจัยเก่ียวข้องกับการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยชีีวภาพ ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร ยา เคมีภัณฑ์ ซึ่งจะมีทัง้ส่วนของ
กระบวนการผลิต และการบริหารจัดการในอุตสาหกรรม ทักษะในการสือสาร 
Visit the industrial plants and research institutes emphasizing on biotechnological 
processes such as food industries, pharmaceutical industries and chemical 
industries; production process and management; communication skill 
 

วททช ๔๖๒ การฝึกปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม ๑(๐-๓-๑) 
SCBT 462 Industrial Training  
วิชาบังคับก่อน SCBT 312  
 การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมในช่วงปิดภาคเรียนเปน็เวลาอย่างน้อย ๔ สปัดาห์  

Work-internship in industries during the academic semester break for at least 4 
weeks.  
 

วททช ๔๙๓ สัมมนาเทคโนโลยีชีวภาพ ๑  ๑(๐-๓-๑) 
SCBT 493 Seminar in Biotechnology I  
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๕๗ 

วิชาบังคับก่อน SCBT 361  
 การให้สัมมนาของนักศึกษาคร้ังละประมาณ ๑ ชั่วโมง โดยหัวข้อสัมมนาจะเป็นเร่ืองใดก็ได้ แตต่้อง

เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีชวีภาพ   
Student’s presentation for a one-hour seminar on various topics in the area of 
biotechnology 

 
วททช ๔๘๑ โครงการวิจัย ๑  ๒(๐-๖-๒) 
SCBT 481 Research Project I  
วิชาบังคับก่อน SCBT 304  
 การท าข้อเสนอโครงการและปฏิบัติงานวิจัยในหัวข้อทางสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ระเบียบความ

ปลอดภัยในห้องปฏับัติการ ควบคุมโดยอาจารย์ ทักษะในการสือสาร ทักษะในการน าเสนอผลงาน 
แนวคิดการร่วมมือท างานกับผู้อื่น จริยธรรม ทักษะทาง IT ทักษะการสังเคราะห์ แนวคิดและการ
วางแผนการท างานอย่างสร้างสรรค์ 
Writing a proposal and conducting a research in the area of biotechnology; 
laboratory safety under the supervision of academic staff(s); communication skill, 
presentation skill, collaborative thinking, ethics, IT skill, synthesis skill, creative 
thinking and planning 
 

วททช ๔๘๒ โครงการวิจัย ๒  ๔(๐-๑๒-๔) 
SCBT 482 Research Project II  
วิชาบังคับก่อน SCBT 481  
 การปฏิบัติงานวิจัยในหัวข้อทางสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ การน าเสนอผลงานวิจัย ควบคุมโดย

อาจารย์ ทักษะในการสือสาร ทักษะในการน าเสนอผลงาน แนวคิดการร่วมมือท างานกับผู้อื่น 
จริยธรรม ทักษะทาง IT ทักษะการสังเคราะห์ แนวคิดและการวางแผนการท างานอย่างสร้างสรรค์ 
Conducting a research in the area of biotechnology; research output presentation 
under the supervision of academic staff(s); communication skill, presentation skill, 
collaborative thinking, ethics, IT skill, synthesis skill, creative thinking and planning 
 
 

     ๒.๒.  วชิาเฉพาะดา้นเลอืก 
วททช ๒๐๗ เทคโนโลยชีีวภาพเก่ียวกับแมลง  ๓(๒-๓-๕) 
SCBT 207 Insect Biotechnology   
วิชาบังคับก่อน SCBT 204  
 เทคโนโลยีชีวภาพแมลงตั้งแต่ระดับวิทยาศาสตร์พื้นฐาน จนถึงการประยุกต์ใช้แมลง หรือผลผลิต
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๕๘ 

ของแมลงเพื่อประโยชน์ทางด้านงานวิจัย ทางการแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรม และ
สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้รวมถึงการผลิต และพัฒนากระบวนการผลิตสายพันธุ์แมลงที่มีประสิทธิภาพที่
อาศัยความรู้ทางด้านพันธุศาสตร์ และพันธุวิศวกรรม และการต่อยอดงานวิจัยเพื่อการพัฒนา
ธุรกิจ ตามมาตรฐานทางความปลอดภัยทางชีวภาพของแมลง เทคนิคการท างานเป็นทีมอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทักษะในการสือสาร 
Insect biotechnology including basic research and applications of insect and/or 
products of insects for research, medicine, agriculture, industry, and environment; 
production and development of effective insect strains based on genetics and 
genetic engineering and translational research for bio-business development 
following a standard of insect biosafety guideline; effective teamwork technique, 
communication skill 

 
วททช ๓๐๐ 
SCBT 300  
วิชาบังคับก่อน  

ความปลอดภัยและอาชีวอนามยัด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
Safety and Occupational Health in Biotechnology 
SCBT 208 

๒(๒-๐-๔) 

   
 

ความเสี่ยงและอนัตรายในห้องปฏิบัติการและสถานที่ท างาน กฏหมายและแนวปฏิบัติดา้นความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย ความปลอดภัยด้านกายภาพ ด้านเคมี ด้านชีวภาพ การใช้เครื่องมือ 
การจัดการของเสียอันตราย การจัดการอุบัติเหต และแผนโตต้อบในสภาวะฉุกเฉิน ตัวอย่าง
กรณีศึกษาในด้านอาชีวอนามัยและแนวปฏิบัติดา้นความปลอดภัยในอุตสาหกรรม สถานศึกษา 
องค์กรวิจัย และสถานพยาบาล 
Hazards and risks in laboratory and workplace; rules and practice for safety; 
physical, chemical, and biological safety; safety operation procedure for 
equipment; waste management; accident and emergency response; occupational 
health and safety practice in industries, academic organizations, research 
institutes, and hospitals 

 
วททช ๓๔๗ เทคโนโลยชีีวภาพเก่ียวกับพืช  ๒(๒-๐-๔) 
SCBT 347  Plant Biotechnology  
วิชาบังคับก่อน   SCBT 204 

หลักการใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางพืชมาประยุกต์เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตพืช และการพัฒนา
คุณภาพ ของผลิตภัณฑ์จากพืช เทคนิคด้านการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืช เพื่อการขยายพันธุ์
พืช การเก็บรักษาพันธุ์ และผลิตสารส าคัญจากพืช การตรวจสอบการผันแปรของสายพันธุ์  การชัก
น าให้กลายพันธุ์ การหลอมโปรโตพลาสต์ เทคนิคด้านโครโมโซม การควบคุมการแสดงออกของยีน
พืช และเทคนิคทางด้านพันธุวิศวกรรมเพื่อการดัดแปร พันธุกรรมพืช  
The fundamental concepts of plant biotechnology applied to the quality 
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๕๙ 

improvement of plant productivity and their products; plant cell and tissue culture 
technique for micropropagation, germplasm collection, and productions of the 
useful bioactive compounds from plants; technologies applied for crop 
improvement; somaclonal variations, induced mutagenesis, protoplast fusion, 
controlled gene expressions and investigation of genetically modified plant through 
genetic engineering 

 
วททช ๓๔๘ ปฏิบัติการเทคโนโลยชีีวภาพเก่ียวกับพืช  ๑(๐-๓-๑) 
SCBT 348 Plant Biotechnology Laboratory   
วิชาบังคับก่อน SCBT 221  
 การปรับปรุงกระบวนการผลิตพืช และการพัฒนาคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์จากพืช เทคนิคด้านการ

เพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืช เพื่อการขยายพันธุ์พืช การเก็บรักษาพันธุ์ และ การตรวจสอบการผัน
แปรของสายพันธุ์ และเทคนิคทางด้านพันธุวิศวกรรมเพื่อการตรวจลอบพันธุกรรมพืช และการเยี่ยม
ชมหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เทคนิคการท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะใน
การสือสาร 
Quality improvement of plant productivity and their products; plant cell and tissue 
culture technique for micropropagation and germplasm collection; technologies for 
DNA, RNA and protein analysis as well as investigation of genetically modified plant; 
study trips to the government institutions or private sectors; effective teamwork 
technique, communication skill 

   
วททช ๓๑๐ เทคโนโลยีเซลล์สัตว ์ ๒(๒-๐-๔) 
SCBT 310 Animal Cell Technology   
วิชาบังคับก่อน SCBT 204  
 การเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์เพื่อน าไปใช้งานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยา โครงสร้างและความต้องการ

ของเซลล์ที่ถูกเพาะเลี้ยง เทคนิคและข้อจ ากัดในการเพาะเลี้ยงเซลล์ชนิดต่างๆ  การขยายการ
เพาะเลี้ยง เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเซลล์สัตว์ ความรู้พื้นฐานทางด้านที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น 
อิมมูโนวิทยา กล้องจุลทรรศน์ชนิดต่างๆ นาโนเทคโนโลยี การตัดต่อพันธุกรรม วิศวกรรมโปรตีน 
เทคโนโลยีเซลล์ต้นก าเนิด การผลิตและประยุกต์ใช้เซลล์สัตว์ในระดับอุตสาหกรรม การเชื่อมโยงกับ
ความรู้ทางด้านการเพาะเลี้ยงและใช้ประโยชน์จากเซลล์สัตว์ ข้อก าหนดและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้เซลล์สัตว์ เทคนิคการท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะในการสือสาร 
Animal cell culture for application in biotechnology; biology, structure and the need 
of cultured cells, techniques and limitations of cell cultures; tools involved in animal 
cell study; basic knowledge in related area including Immunology, Microscopy, 
Nanotechnology; genetic engineering, protein engineering, stem cell technology; 
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upscale production and application of animal cell culture for industrial scale 
production; ethics and regulation; effective teamwork technique, communication skill  

 
วททช ๓๑๑ ปฏิบัติการเทคโนโลยีเซลล์สัตว ์ ๑(๐-๓-๑) 
SCBT 311 Animal Cell Technology Laboratory   
วิชาบังคับก่อน SCBT 221  
 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ส าคัญในการเลี้ยง การเตรียม

อาหารเลี้ยงเซลล์ที่เหมาะสม ขั้นตอนที่ใช้ส าหรับการเพาะเลี้ยง เก็บรักษา การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับ
เซลล์สัตว์เพื่อน าไปใช้งานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ความปลอดภัยและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเก่ียวกับ
การเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ 
Animal cell culture and laboratory practice; instrument and equipment in animal cell 
culture; culture medium preparation; procedure for animal cell culture, maintenance, 
and storage; experimental study about the animal cell in biotechnological application;  
safety, ethics, and standard operating procedure in animal cell culture. 

   
วททช ๓๕๒ วิทยาศาสตร์อาหาร ๒(๒-๐-๔) 
SCBT 352 Food Science  
วิชาบังคับก่อน SCBT 355  
 แนวคิดและพื้นฐานเก่ียวกับวิทยาศาสตร์อาหาร องค์ประกอบและคุณสมบัติที่เป็นตัวก าหนดคุณภาพ

อาหาร คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ และการเปลี่ยนแปลงทางเคมีชีวภาพในอาหารอันมีผลต่อคุณภาพ
และคุณค่าทางอาหาร แนวคิดของเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ
ได้แก่ แป้ง น ้ามัน เนื้อสัตว์ นม และผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์จากธัญพืช เงื่อนไขและปัจจัยต่างๆ ที่มี
ผลต่อการแปรรูปและคุณภาพของผลิตภัณฑ์  สุขาภิบาลอาหารและวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารให้มี
คุณภาพและความปลอดภัย โครงสร้างและบทบาทของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการควบคุม ส่งเสริม เฝ้าระวังมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร 
Concepts and fundamentals of food science, food components and qualities of food, 
physico-chemical properties of food and biochemical changes in food affecting the 
quality and nutritive values; concept of food processing technology which are the 
main food industries in Thailand such as flour, oil, meat, milk and milk product, 
cereal product;  conditions and factors affecting the process and quality of food 
product, food sanitation and hygiene; structure and function of governmental or 
private organization involving about food law and regulations, control and monitoring 
and the standard of food products 
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วททช ๓๕๓ เทคโนโลยีอาหาร ๒(๑-๓-๓) 
SCBT 353 Food Technology  
วิชาบังคับก่อน SCBT 355  
 วิธีการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารด้วยความร้อนและความเย็น การลวก การพาสเจอร์ไรซ์

และสเตอริไรซ์ทั้งแบบก่อนและหลังบรรจุ การอบแห้ง การท าให้เข้มข้น การแช่เย็น การแช่เยือกแข็ง 
ทฤษฎีและปฏิบัติการ เครื่องมือที่ใช้ การควบคุมกระบวนการผลิต และปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อ
ต้นทุน ประสิทธิภาพ และคุณภาพทางประสาทสัมผัส กายภาพ และชีวภาพของอาหาร 
Various types of food preservation and processing technology : heating, cooling, 
blanching, pasteurization, sterilization both in- and out-container techniques, 
dehydration, concentration, chilling, freezing; theory and practice of processes, 
equipments, process control, and factors affecting food cost, process efficiency,  
physical, biological and sensory qualities 

   
วททช ๓๕๔ การผลิตอาหารหมัก ๒(๒-๐-๔) 
SCBT 354 Food Fermentation  
วิชาบังคับก่อน SCBT 355  
 การหมักอาหารประเภทต่างๆ ซึ่งจัดเป็นวิธีการแปรรูปอาหารหรือการถนอมอาหารวิธีหนึ่ง เคร่ืองดื่มที่มี

แอลกอฮอล์ ผลไม้และผักดอง อาหารหมักจากถั่วเหลือง นม และเนื้อสัตว์ ปัจจัยต่างๆ ที่มีความส าคัญ
ในการผลิตอาหารหมัก ได้แก่ วัตถุดิบ จุลินทรีย์ที่เก่ียวข้อง กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์อาหารหมัก 
Various types of food fermentation, as a means of food processing or preservation, 
alcoholic beverages, fermented fruits and vegetables, fermented soybeans, fermented 
milk and meat; important factors influencing food fermentation such as raw materials, 
related microorganisms, processes and products 
 

วททช ๔๐๑ ชีวสารสนเทศศาสตร์ ๓(๒-๓-๕) 
SCBT 401 Bioinformatics  
วิชาบังคับก่อน SCBT 204   
 ทฤษฤีและวิธีการวิเคราะห์สายล าดับดีเอนเอและโปรตีน การสืบค้นสารสนเทศจากฐานขอ้มูลสาย

ล าดับและจโีนม วิธีการตา่งๆ ในการเปรียบเทียบสายล าดบั วธิี dynamic programming method 
และวิธีการทางสถิติ  การแสดง และการท านายโครงสร้างของโปรตีน การท านายโครงสร้าง RNA และ
การค้นยีน RNA อัลกอริทึมที่ใช้ในการท านายยีน การวิเคราะห์แผนภูมิความสัมพนัธ์และวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิตชนิดตา่งๆ (phylogenetic analysis) การเปรียบเทียบสายล าดับกบัข้อมูลในฐานข้อมูล 
การวิเคราะห์จีโนมเพื่อศึกษากลุม่ของโปรตีนการวิเคราะห์แบบแผนในการแสดงออกของยีน 
Theories and methods of DNA and protein sequence analyses; retrieving information 
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from sequence and genome databases; methods of sequence alignments, dynamic 
programming and statistical methods; protein structural alignments and displays, and 
structure prediction; RNA structure prediction and RNA gene finding; gene prediction 
algorithms, methods of phylogenetic analysis, and database similarity searching; 
analysis of genomes for protein families and domains; analysis of gene expression 
patterns 

   
วททช ๔๒๒ เทคโนโลยไีขมันและน้ ามัน ๒(๒-๐-๔) 
SCBT 422 Fat and Oil Technology  
วิชาบังคับก่อน SCBT 355  
 หลักการและการประยุกต์ใชไ้ขมันและน้ ามนั โครงสร้างทางเคมีและชีวเคมีในการผลิตไขมนัและน้ ามัน 

การเก็บรักษาวัตถุดิบส าหรับการผลิตไขมันและน้ ามัน การสกัดแยกเอาน้ ามันดบิออกจากวัตถุดิบ การ
ท าบริสทุธิ์น้ ามันดบิ การดัดแปรไขมันและน้ ามนั  การน าไขมนัและน้ ามันไปใช้ในอุตสาหกรรม การ
เสื่อมสภาพของไขมัน และ น้ ามนั การวิเคราะห์คุณภาพของไขมันและน้ ามนั 
Principles and application of fat and oil; chemical structure and biochemical pathway 
in fat and oil production; storage of raw materials for fat and oil production; crude oil 
extraction and purification; fat and oil modification; industrial application for fat and 
oil; deterioration; quality analysis for fat and oil 

   
วททช ๔๓๔ การจัดการของเสีย ๒(๒-๐-๔) 
SCBT 434 Waste Management  
วิชาบังคับก่อน SCBT 208  
 ของเสียประเภทต่างๆ ในรูปแบบของแข็ง น้ าเสีย และมลพษิทางอากาศ มาตรฐานและกฏหมายที่

เก่ียวข้องกับของเสียทั้งจากบ้านเรือนและอุตสาหกรรม การจัดการของเสียเหล่านี้ตั้งแต่แหล่งทีม่า การ
ป้องกัน การลดปริมาณ การใช้ซ้ า การน ากลบัมาใช้ใหม่ การใช้ประโยชน์ การบ าบัด และการก าจัด
ของเสีย  
Various types of wastes: solid waste, wastewater, and air pollution; standard and law 
for both domestic and industrial wastes; waste management from waste source, 
waste prevention, waste reduction, waste reuse and recycle, waste utilization, waste 
treatment, and waste disposal 

   
วททช ๔๘๙ วิทยานพินธป์ริญญาตร ี(พิสิฐวิธาน) ๑(๐-๓-๑) 
SCBT 489 Undergraduate Thesis (Distinction)  
วิชาบังคับก่อน SCBT 303  
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 โครงการวิจัยภายใต้ค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยเปน็โครงการวิจัยทางเทคโนโลยีชวีภาพที่มี
ความริเริ่มใหม่หรือมีเนื้อหาที่จะให้ผลสรุปทีช่ัดเจน การเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวชิาการ หรือการ
ตีพิมพ์ผลงานอยา่งน้อยในระดบัชาต ิ
Creative and original research theme supervised by instructor with well-defined 
research in biotechnology; presention or publication at the national level at least  

   
วททช ๖๐๗ เทคนิคการวิจัยทางเทคโนโลยีชวีภาพ (พิสิฐวิธาน) ๓(๐-๙-๓) 
SCBT 607 Research Techniques in Biotechnology (Distinction)  
วิชาบังคับก่อน SCBT 221  
 หลักการเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจยัและเทคนิคเพื่อการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ        แนวทางการ

น าไปใช้ของเทคนิคเพื่อการวิจัยทางเทคโนโลยชีีวภาพและสาขาที่เก่ียวข้อง แนวทางการวจิัยทาง
เทคโนโลยชีีวภาพอย่างถูกต้องและปลอดภัย การวางแผนการทดลอง การวิเคราะห์และอภิปรายผล
การทดลอง ทักษะการสื่อสารผลงานวิจัย 
Principles of research methodology and techniques in biotechnology; practical 
guidelines for using research technologies in biotechnology and related research 
areas; safety guidelines for conducting biotechnological research; research 
experimental design and practice; analysis and discussion of the experimental results; 
research communication skills 
 

วททช ๕๘๑ เทคโนโลยชีีวภาพเพื่ออุตสาหกรรมและสังคม (พิสิฐวิธาน) ๒(๒-๐-๔) 
SCBT 581 Biotechnology for Industry and Society (Distinction)  
วิชาบังคับก่อน SCBT 303  
 แนวทางการด าเนนิการวิจัยทางเทคโนโลยชีีวภาพ ทั้งทางด้านอาหาร การแพทย์ เกษตรกรรม และ

อุตสาหกรรม แนวทางการน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ดา้นการวจิัย อุตสาหกรรม และธุรกิจ  คณุสมบัติ
ที่เหมาะสมของผู้น าเสนอผลงานเชิงวิชาการ งานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม
และสังคม 
Practical strategies for conducting biotechnological research in food biotechnology, 
molecular medicine, agricultural biotechnology and industrial bioprocesses; 
approaches to utilize the acquired biotechnological knowledge in the development 
of new research and translation of research to industry and business; conducts for 
research presentation and dissemination in professional settings; case studies of 
research projects that directly match the industry’s and society’s needs  
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๓.๒  ชือ่ สกลุ เลขประจ าตวับตัรประชาชน ต าแหนง่ และคณุวฒุขิองอาจารย์  
(รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก ๖)  

๓.๒.๑  อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 

(รายละเอียดอยู่ในหน้า ๓ หัวข้อที่ ๙) 

ที ่ชือ่-นามสกลุ 
ต าแหนง่ 

ทาง
วชิาการ 

คณุวฒุ ิ(สาขา) / สถาบนั / 
ปทีีส่ าเรจ็การศึกษา 

ผลงานทางวชิาการลา่สดุในรอบ ๕ ป ี

๑ จิรารัตน์  
    วงศ์คงคาเทพ 
๓-๑๐๒๒-๐๐๒๑-
x-xx-x 

รศ. Postdoctoral (Chemical 
Biology) Kyoto University 
and Kyushu University, 
Japan พ.ศ. 2549  

D.Eng. (Water and 
Wastewater Engineering) 
Asian Institute of 
Technology, Thailand  
พ.ศ. 2546 

M. Eng. (Molecular 
System Engineering) 
Kyushu University, Japan 
พ. ศ. 2541  

B. Eng. (Chemical Science 
and Technology) Kyushu 
University, Japan พ.ศ. 
2539 

Orakan Hanpanich, Pravit Wongkongkatep, 
Thunyarat Pongtharangkul, Jirarut 
Wongkongkatep (2017) Turning hydrophilic 
bacteria into biorenewable hydrophobic 
material 
with potential antimicrobial activity via 
interaction with chitosan. Bioresource 
Technology 230, 97–102. 

๒ เปรมวดี  
     วงษ์แสงจนัทร ์
๓-๑๐๐๕-๐๐๓๑-
x-xx-x 

ผศ. Ph.D. (Biochemistry), 
Virginia Polytechnic 
Institute and State 
University, Virginia, USA. 
พ.ศ. 2543  
วท.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ 
(เทคโนโลยีชีวภาพ) 
มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2537 

เปรมวดี วงษ์แสงจนัทร์ “การฟอกกาวไหมด้วย
เอนไซม์: ความท้าทายของกระบวนการเพื่อยกระดับ
คุณภาพไหมไทย” วารสารวทิยาศาสตร์ มข. ฉบับที่ 
1 ปีที่ 44 (มกราคม – มีนาคม 2559) หน้า 1-21 
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๖๕ 

ที ่ ชือ่-นามสกลุ 
ต าแหนง่ 

ทาง
วชิาการ 

คณุวฒุ ิ(สาขา) / สถาบนั / 
ปทีีส่ าเรจ็การศึกษา 

ผลงานทางวชิาการลา่สดุในรอบ ๕ ป ี

๓ อดิศักดิ์ ร่มแสง 
๑-๑๐๐๘-๐๐๒๓-
x-xx-x 

อ. Ph.D. (Biotechnology), 
Mahidol University, 
Bangkok, Thailand. พ.ศ. 
2556 
วท.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ 
(เทคโนโลยีชีวภาพ) 
มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2551 

Siriwan Boonma, Adisak Romsang, Jintana 
Duang-nkern,  
Sopapan Atichartpongkul, Wachareeporn 
Trinachartvanit,  
Paiboon Vattanaviboon, Skorn Mongkolsuk 
(2017) The FinR-regulated essential gene 
fprA, encoding ferredoxin NADP+ reductase: 
Roles in superoxide-mediated stress 
protection and virulence of Pseudomonas 
aeruginosa. Plos one, 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0172071 

๔ พรรณวจี   
           พยงค์ศรี 
๑-๓๐๙๙-๐๐๓๑-
x-xx-x 

อ. Ph.D. (Biochemical 
Engineering), University 
College London, UK พ.ศ.
2557 
M.S.c. (Biochemical 
Engineering), Faculty of 
Engineering, University 
College London, UK พ.ศ.
2552 
B.S.c. (Biotechnology), 
Faculty of Natural 
Sciences, Imperial College 
London, UK พ.ศ.2551 

Pierre E. Affaticati, Shao-Bo Dai, Panwajee 
Payongsri, Helen C. Hailes, Kai Tittmann, 
Paul A. Dalby (2016) Structural analysis of 
an evolved transketolase reveals divergent 
binding modes. Scientific Reports 6, 35716. 

๕ นิสา  
    ปฏิการมณฑล 
๓-๑๐๑๘-๐๐๓๖-
x-xx-x 

อ. Ph.D. (Biomedical Science), 
The University of Sheffield, 
UK พ.ศ. 2557 

วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2551 

วท.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 

Jutakridsada, P., Iamamornphanth, W., 
Patikarnmonthon, N., and Kamwilaisak, K. 
(2017) Usage of Eucalyptus globulus bark as 
a raw material for natural antioxidant and 
fuel source. Clean Technologies 
Environmental Policy 19, 907-915. 
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๖๖ 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) 
มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2548 

 

๓.๒.๒  อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 

ที ่
ชือ่-นามสกลุ 

เลขประจ าตวับตัรประชาชน 
ต าแหนง่ 

ทางวชิาการ 
คณุวฒุ ิ(สาขา) / สถาบนั / 

ปทีีส่ าเรจ็การศึกษา 

๓.๒.๒.๑ จิรารัตน์ วงศ์คงคาเทพ 
๓-๑๐๒๒-๐๐๒๑-x-xx-x 

รศ. Postdoctoral fellow (Chemical Biology) 
Kyoto University and Kyushu University, 
Japan พ.ศ. 2549  

D.Eng. (Water and Wastewater Engineering) 
Asian Institute of Technology, Thailand   
พ.ศ. 2546 

๓.๒.๒.๒ เปรมวดี วงษ์แสงจนัทร ์
๓-๑๐๐๕-๐๐๓๑-x-xx-x 

ผศ. Ph.D. (Biochemistry), Virginia Polytechnic Institute 
and State University, Virginia, USA. พ.ศ. 2543 

๓.๒.๒.๓ อดิศักดิ์ ร่มแสง 
๑-๑๐๐๘-๐๐๒๓-x-xx-x 

อ. Ph.D. (Biotechnology), Mahidol University, 
Bangkok, Thailand. พ.ศ. 2556 

๓.๒.๒.๔ พรรณวจี  พยงค์ศรี 
๑-๓๐๙๙-๐๐๓๑-x-xx-x 

อ. Ph.D. (Biochemical Engineering), University 
College London, UK พ.ศ.2557 

๓.๒.๒.๕ นิสา ปฏิการมณฑล 
๓-๑๐๑๘-๐๐๓๖-x-xx-x 

อ. Ph.D. (Biomedical Science), The University of 
Sheffield, UK พ.ศ. 2557 

๓.๒.๒.๖ สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ 
๓-๑๐๐๕-๐๓๗๗ x-xx-x 

รศ. Ph.D. (Agricultural Science), Tohoku 
University, Japan ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๓.๒.๒.๗ จรัญญา ณรงคะชวนะ 
๓-๗๑๙๙-๐๐๐๙-x-xx-x 

รศ. D.Agr.Sc. (Biochem. Regulation) Nagoya 
University, Japan ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๓.๒.๒.๘ ชื่นจิตต์ บุญเฉิด 
๓-๑๐๑๔-๐๐๔๐-x-xx-x 

รศ. Ph.D. (Molecular Biology) Free University of 
Brussels, Belgium ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๓.๒.๒.๙ มานพ สพุรรณธริกา 
๓-๒๐๐๖-๐๐๒๖-x-xx-x 

รศ. Ph.D. (Biochemical Engineering) University of 
London, UK ปี พ.ศ ๒๕๓๕ 

๓.๒.๒.๑๐ กัณยารัตน์ สไุพบลูย์วัฒน 
๓-๑๐๑๒-๐๑๑๐-x-xx-x 

รศ. Ph.D. (Plant Biotechnology)  Chiba University, 
Japan ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๓.๒.๒.๑๑ สมชาย เชื้อวัชรินทร ์
๓-๑๐๒๒-๐๑๔๒-x-xx-x 

ผศ. D. Eng. (Fermentation Tech.) Osaka University, 
Japan ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๓.๒.๒.๑๒ สุจินดา ธนะภูมิ ผศ. Ph.D. (Biomedical Science (Genetics)) 
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๖๗ 

๓-๑๐๐๕-๐๐๑๗-x-xx-x University of Hawaii, USA ป ีพ.ศ. ๒๕๓๘ 

๓.๒.๒.๑๓ ปัญจภัทร โสจิกลุ 
๓-๑๐๐๑-๐๐๑๘-x-xx-x 

ผศ. Ph.D. (Molecular Plant Biology), Cornell 
University, USA. ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๓.๒.๒.๑๔ สิริพงษ์ ฐิตะมาด ี
๓-๗๗๐๒-๐๐๒๔-x-xx-x 

ผศ. Ph.D. (Cell Biology), Nara Institute of Sciences 
and Technology, Japan ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๓.๒.๒.๑๕ ธัญญารัตน์ พงศ์ทรางกูร 
๓-๑๐๑๔-๐๐๓๓-x-xx-x 

ผศ. Ph.D. (Agricultural and Biological Engineering) 
The Pensylvania State University, USA  พ.ศ.๒๕๔๙ 

๓.๒.๒.๑๖ ณัฏฐวี  เนียมศิริ 
๓-๑๐๐๕-๐๒๗๓-x-xx-x 

ผศ. Ph.D. (Food Science & Technology) 
Cornell University, USA  ปี พ. ศ ๒๕๕๐ 

๓.๒.๒.๑๗ ศุภฤกษ์ บวรภิญโญ 
๓-๑๐๐๕-๐๒๕๓-x-xx-x 

อ. Ph.D. (Physiology Program) North Carolina 
State University, USA ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๓.๒.๒.๑๘ ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข 
๓-๕๔๐๔-๐๐๐๐-x-xx-x 

อ. Ph.D. (Plant Physiology), Purdue University, 
USA ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๓.๒.๒.๑๙ นฤพัฒน์ หงษด์ิลกกุล 
๓-๑๐๒๑-๐๐๗๖-x-xx-x 

อ. Postdoctoral (Aptamer development), The 
Scripps Research Institute พ.ศ. ๒๕๕๙ 
Dr. sc. ETH Zurich (Biomolecular Structure 
and Mechanism), ETH Zurich พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๓.๒.๒.๒๐ ณัฏฐิพร อร่ามเรือง 
๑-๙๒๙๙-๐๐๐๐-x-xx-x 

อ. Postdoctoral (Biological Systems Engineering), 
University of California พ.ศ. ๒๕๕๙ 
Ph.D. (Biological Systems Engineering), 
University of California พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๓.๒.๒.๒๑ ธีรรัตน์  ลิขิตวัฒนเศรษฐ 
๓-๗๐๙๙-๐๐๓๔–x-xxx-x 

อ. Ph.D. (Food Science), The Ohio State 
University, USA พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓.๒.๒.๒๒ ธวัชชัย  ชัยจรัสพงษ ์
๑-๑๐๐๘-๐๐๓๗-x-xx-x 

อ. Ph.D. (Chemistry), University of California, 
Berkeley พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
๓.๒.๓  อาจารยป์ระจ าจากคณะตา่ง ๆ ดงันี ้  

(๑)  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน ๒๖๘ คน 
(๒)  คณะสังคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล จ านวน ๗๓ คน 
(๓)  คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล จ านวน ๔๑ คน 
(๔)  คณะอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดลตามความเหมาะสม 
 

 ๓.๒.๔  อาจารยพ์เิศษ 
หลักสูตรจะพิจารณาเรียนเชิญอาจารย์พิเศษตามความเหมาะสม 
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๖๘ 

๔.  องคป์ระกอบเกีย่วกบัประสบการณภ์าคสนาม (การฝกึงาน หรอืสหกจิศึกษา) 
๕.๑.  ค าอธบิายโดยยอ่ 

เนื่องจากผู้ใช้บณัฑิตต้องการบณัฑิตที่มีความพร้อมในการท างานจริง หลักสูตรจึงก าหนดวิชาบังคับ วททช 
๔๖๒ การฝึกปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม เพื่อให้บัณฑิตทุกคนมีประสบการณ์ก่อนเข้าสู่อาชพี โดยได้รบั
ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยชีีวภาพ 

๔.๒. มาตรฐานผลการเรยีนรู้ของประสบการณภ์าคสนาม 
(๑)   ปฏิบัตงิานตามสภาพเปน็จริงจากสถานประกอบการ จนเกิดทักษะเฉพาะในดา้นอาชีพที่เชื่อมโยงความ

เข้าใจในทฤษฎีและหลักการทางเทคโนโลยีชีวภาพอย่างถูกต้อง 
(๒)  บูรณาการความรู้ที่ไดป้ฏิบตัิในสถานประกอบการ และที่เรียนมาเพื่อน าไปแก้ปัญหาทาง

เทคโนโลยชีีวภาพได้อย่างถูกต้อง 
(๓)  วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ในเชิงตัวเลขได้อยา่งดี จากการปฏบิัติงาน 
(๔)  มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
(๕)  มีระเบียบวนิัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถาน 

ประกอบการได ้
(๖)   สามารถสื่อสารทั้งวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษรกับผู้อื่นได้เป็นอย่างด ี

๔.๓.  ชว่งเวลา 
ขณะศึกษาอยู่ที่ชัน้ปีที่ ๓-๔ 

๔.๔.  จ านวนหนว่ยกติ 
จ านวน ๑ หน่วยกิต ส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีทาง
วิชาการแบบพิสฐิวิธานไมล่งเรียน 

๔.๕. การเตรยีมการ 
 อาจารย์ผู้ประสานงานวชิา หรือนักศึกษาติดต่อสถานประกอบการ เพื่อท าข้อตกลงในการให้นักศึกษาที่สนใจเข้า

ฝึกท างาน 

๔.๖.  กระบวนการประเมนิผล 
อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ประกอบการจัดท าแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังร่วมกัน โดย
ผู้ประกอบการจะเปน็ผูป้ระเมินผลในสัดส่วน ๔๐% และคณาจารย์จะประเมนิร่วมกับนักศึกษาทั้งชั้นเรียนผ่าน
การน าเสนอรายงานการปฏบิัติงานหนา้ชัน้เรียนในสัดส่วน ๖๐% ทั้งนี้ผลการประเมินที่ผ่านเกณฑ์ คือ มากกว่า 
๕๐% (จาก ๑๐๐) นักศึกษาอาจได้รับใบรับรองการปฏิบัติงานจากผู้ประกอบการนั้น ๆ ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบาย
ของแต่ละสถานประกอบการ 
 

๕.  ข้อก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรอืงานวจิยั 

๕.๑.  ค าอธบิายโดยยอ่ 
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๖๙ 

หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาไดศ้ึกษาประเด็นปัญหาทางดา้นเทคโนโลยีชีวภาพที่สนใจ โดยใช้วธิีการทาง
วิทยาศาสตร์ ภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

๕.๒.  มาตรฐานผลการเรยีนรู้ 
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการวิจัยทางด้านเทคโนโลยชีีวภาพ โดยสามารถน าความรู้ที่ได้ศึกษามาใชใ้นการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง น าเสนอผลงานวิจัย โดยก าหนดผลการเรียนรู้ดังนี้ 
(๑)  แสดงออกถึงซื่อสัตย์เชิงวิชาการ เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
(๒)  อธิบายหลักการและทฤษฎทีางเทคโนโลยชีีวภาพและสามารถน าไปพัฒนาหรือประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ 
(๓) ท าการทดลองโดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุและสารเคมีทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง แม่นย าตาม
วัตถุประสงค์ของงาน และปลอดภัยตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
(๔)  สังเคราะห์ผลงานวิจัย สามารถวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และสรุปผลการวิจัยโดยอาศัยทักษะเชิงตัวเลข 
(๕)  สามารถสื่อสาร น าเสนอ ผลการวิจัย ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ สามาถเลือกรูปแบบที่เหมาะสมในการสื่อสาร 

๕.๓.  ชว่งเวลา 
ก าหนดให้นักศึกษาท าโครงงานในภาคการศึกษาที่ ๑ และ ๒ ของชั้นปทีี่ ๔ 

๕.๔.  จ านวนหนว่ยกติ 
จ านวน ๖ หน่วยกิต ส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ และจ านวน ๗ หน่วยกิต ส าหรับ
นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรทีางวชิาการแบบพิสฐิวิธาน 

๕.๕.  การเตรยีมการ 
(๑)  อาจารย์ทีป่รึกษาให้ค าแนะน าในการเลือกปัญหาทางเทคโนโลยชีีวภาพ และกระบวนการศึกษาค้นคว้า 

เพื่อด าเนินการวิจัย 
(๒)  นักศึกษาน าเสนอผลการศึกษาปากเปล่าต่อคณาจารย์ทีป่รึกษาประจ าวิชา เพื่อรับข้อเสนอแนะ และ

ประเมินผล 

๕.๖.  กระบวนการประเมนิผล 
ประเมินจากข้ันตอนการด าเนนิการวิจัย กล่าวคือ การวางแผน วิธีด าเนินการ การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุป
ผลการวิจัย การน าเสนอผลต่อคณาจารย์ทีป่รึกษาประจ าวชิา ตลอดจนการตรวจรายงานฉบับสมบูรณ์ 
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๗๐ 

หมวดที่  ๔  
 ผลลัพธก์ารเรียนรูข้องหลกัสตูร กลยุทธก์ารสอนและการประเมนิผล 

 
๑.  การพฒันาคณุลกัษณะพเิศษของนกัศกึษา 

คณุลกัษณะพิเศษ กลยทุธก์ารสอนและกจิกรรมนกัศกึษา 
มีความเป็นตัว 
ของตัวเอง 

- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อส่งเสริมการค้นหาความสนใจและทางเลือกในชีวิตของตัวเอง 
- มึวิชาเฉพาะด้านเลือกหลากหลาย ซึ่งนักศึกษาต้องวางแผนในการเลือกเรียน 
- จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญวิทยากรพิเศษที่มี

ประสบการณ์ตรงมาบรรยาย 
กล้าคิด  
ในทางทีส่ร้างสรรค์ 

- เน้นวิธีการสอนที่เปิดโอกาสใหผู้้เรียนได้ฝึกแสดงความคิดเห็น เช่น การอภิปราย สัมมนา การ
เรียนรู้จากกรณีปัญหา การท างานกลุ่ม การเรียนรู้เป็นรายบุคคล และการแก้ปัญหาดว้ยตนเอง 

- เน้นวิธีการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกการค้นควา้ด้วยตนเอง เพื่อแสวงหาความรู้เพิ่มเติม 
- เปิดโอกาสและรบัฟังความคิดเห็นของผู้เรียน 
- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะคดิวิเคราะห์ สังเคราะห ์ร่วม

อภิปรายปัญหา และด าเนนิการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
กล้าพูด  
ในทางทีส่ร้างสรรค์ 

- เน้นวิธีการสอนที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสาร เชน่ การน าเสนอผลงานวิจัยในวชิาสัมมนาและวชิา
โครงงาน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม และข้อมูลทีน่ าเสนอต้องถูกต้องตาม
ข้อเท็จจริง 

- จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในบางรายวชิา 
- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อฝึกพูดในที่สาธารณะ 

กล้าท า  
ในทางทีส่ร้างสรรค์ 

- เน้นการปฏิบตัิที่ถูกต้องตามหลักคุณธรรมและจรรยาบรรณ เช่น การอ้างอิงผลงานทางวชิาการ
ให้ถูกต้องและครบถ้วน 

- การท าโครงการวิจัยทางเทคโนโลยชีีวภาพ เพื่อให้ผู้เรียนมีความ สามารถท าวิจัยเบื้องต้นเพื่อใช้
ในการแก้ปัญหาที่เก่ียวข้องได ้

- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาความสามารถในการท างานร่วมกัน 
ยอมรับ 
ในความแตกต่าง 

- เน้นวิธีการสอนที่เปิดโอกาสใหผู้้เรียนได้ร่วมกันคิดแก้ปัญหา แบ่งความรับผิดชอบในการท างาน
ร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อนักศึกษาจะได้เข้าใจความรู้สึกของตนและผู้อื่น เม่ือมีความ
ขัดแย้ง เสริมสร้างการจัดการกบัอารมณ์ การควบคุมตนเอง และการจัดการปญัหา 

 

๒.  ความสมัพนัธ์ระหวา่ง ผลลพัธ์การเรยีนรู้ระดบัหลกัสตูร กบัมาตรฐานวชิาชพี หรือ มาตรฐานอดุมศึกษาแหง่ชาติ 

(แสดงในภาคผนวก ๓) 
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๗๑ 

๓.  ผลลพัธก์ารเรยีนรู้ระดบัหลกัสตูร (PLOs) กลยทุธก์ารสอน และการประเมนิผล 

ผลลพัธก์ารเรยีนรูร้ะดบัหลกัสตูร กลยทุธก์ารสอน 
กลยทุธก์ารวดั 
และประเมนิผล 

PLO1  
แก้ปัญหาทางเทคโนโลยีชีวภาพได้อย่างมี
ระบบ โดยใช้ความรู้จลุชีววทิยาเชิง
อุตสาหกรรมและการแพทย์ วิศวกรรม
กระบวนการ เทคโนโลยชีีวภาพทางอาหาร 
เทคโนโลยีเก่ียวกับยนี รวมทั้งเทคโนโลยี
เซลล์พืชและสัตว์ รวมถึงหลักฐานทาง
วทิยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม บนพืน้ฐาน
ของจรรยาบรรณทางวชิาการ 

- บรรยายแบบปฏิสัมพนัธ์  
- ใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน  
 

- ประเมินระหว่างเรียน 
- ประเมินโดยผู้เรียน 
- ประเมินจากผลงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

โดยใช้แบบประเมินที่มีเกณฑ์การให้
คะแนนชัดเจน 

- ประเมินจากการสอบข้อเขียน 

PLO2  
ท าการทดลองโดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ 
วัสดุและสารเคมีทางวทิยาศาสตร์ เพื่องาน
วิชาการและเทคโนโลยชีีวภาพเชิง
อุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้องแม่นย าตาม
วัตถุประสงค์ของงาน และปลอดภัยตาม
มาตรฐานห้องปฏบิัติการ  

- ใช้ปัญหา-กรณีศึกษาเป็นฐาน  
- ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  
- ฝึกใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ วัสดุและ
สารเคมีทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ 

- ประเมินระหว่างปฏิบัต ิ
- ประเมินโดยผู้เรียน 
- ประเมินจากการน าเสนอและผลงานที่

ได้รับมอบหมาย โดยใช้แบบประเมินที่มี
เกณฑ์การให้คะแนนชัดเจน 

- ประเมินจากการสอบปฏิบตัิ หรือผลการ
ทดลองที่ได ้

PLO3  
สังเคราะห์และประเมินผลงานวจิัย หรือ
ผลงานทางวชิาการดา้นเทคโนโลยีชีวภาพ
ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน โดยใช้
ระเบียบวิธีวิจัย ตามจรรยาบรรณทาง
วิชาการ 

- ใช้กิจกรรมกลุ่ม  
- น าเสนอผลงานวิจัย  
- สัมมนา 
- โครงงาน 
- ลงมือท าการทดลองโดยใช้
เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุและสารเคมี
ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ 

- ประเมินระหว่างเรียน 
- ประเมินโดยผู้เรียน 
- ประเมินจากการน าเสนอและผลงานที่

ได้รับมอบหมาย โดยใช้แบบประเมินที่มี
เกณฑ์การให้คะแนนชัดเจน 

- ประเมินจากคุณภาพผลงานวจิัย 

PLO4  
สื่อสารความรู้ทางเทคโนโลยชีีวภาพและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยใช้ทักษะภาษาไทย
และภาษาอังกฤษได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
ทั้งในรูปแบบที่เปน็ทางการและไม่เป็น
ทางการ เพื่อการแลกเปลี่ยน 
วิพากษ์วิจารณ์ข้อมูล แสดงความคิดเห็น 
น าเสนอผลงาน และแสวงหาความร่วมมือ

- บรรยายแบบปฏิสัมพนัธ์  
- ใช้ปัญหา-กรณีศึกษาเป็นฐาน  
- ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  
- ใช้กิจกรรมกลุ่ม  
- ฝึกการน าเสนอผลงาน  
- สัมมนา 
- โครงงาน 

- ประเมินระหว่างเรียน 
- ประเมินโดยผู้เรียน 
- ประเมินจากจากการน าเสนอและผลงาน

ที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้แบบประเมินที่
มีเกณฑ์การให้คะแนนชัดเจน 
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๗๒ 

ได้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
PLO5  
ท างานร่วมกับผู้อืน่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตามบทบาทและหนา้ทีน่ักวิทยาศาสตร์
ด้านเทคโนโลยี ชีวภาพอย่างเหมาะสม 
และยอมรับในความแตกตา่งระหว่างบุคคล  

- สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
- ใช้กรณีศึกษา-สถานการณ์เป็นฐาน 
- ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  
- ใช้กิจกรรมกลุ่ม  
- สัมมนา 
- โครงงาน 

- ประเมินระหว่างเรียน 
- ประเมินโดยผู้เรียน 
- ประเมินการท างานเป็นทีม  
- ประเมินจากการน าเสนอและผลงานที่

ได้รับมอบหมาย โดยใช้แบบประเมินที่มี
เกณฑ์การให้คะแนนชัดเจน 

PLO 6* 
สร้างสรรค์ผลงานวิจัยหรือผลงานทาง
วิชาการทางเทคโนโลยีชีวภาพ โดย
ผสมผสาน/บูรณาการหลักการความรู้ข้ัน
พื้นฐานของระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการ
สร้างสรรค์ผลงานวิจัยหรือผลงานทาง
วิชาการเปน็ที่ยอมรับในระดบัชาติ 

- สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
- ใช้กรณีศึกษา-สถานการณ์เป็นฐาน 
- ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  
- ใช้กิจกรรมกลุ่ม  
- น าเสนอผลงานวิจัย  
- สัมมนา 
- โครงงาน 

- ประเมินระหว่างเรียน 
- ประเมินโดยผู้เรียน 
- ประเมินจากการน าเสนอและผลงานที่

ได้รับมอบหมาย โดยใช้แบบประเมินที่มี
เกณฑ์การให้คะแนนชัดเจน 

 
* ส าหรบัหลกัสตูรปรญิญาตรทีางวชิาการแบบพสิฐิวธิาน 
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หมวดที่  ๕   
หลกัเกณฑ์ในการประเมนิผลนกัศกึษา 

 
๑.  กฎระเบยีบหรือหลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด) 
  ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒  และ
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  สัญลักษณ์และความหมายของการวัดและประเมินผลกระบวนวชิาตา่งๆ ให้ก าหนดดังนี้ 
 (๑) สัญลักษณ์ซึ่งมีแต้มประจ า ให้ก าหนดดังนี ้
     สญัลกัษณ ์   ความหมาย           แตม้ประจ า 
  A   ดีเยี่ยม (EXCELLENT) 4.00 
  B+   ดีมาก (VERY GOOD) 3.50 
  B   ดี (GOOD) 3.00 
  C+   ดีพอใช้ (FAIRLY GOOD) 2.50 
  C   พอใช้ (FAIR) 2.00 
  D+   อ่อน (POOR) 1.50 
  D   อ่อนมาก (VERY POOR) 1.00 
  F   ตก (FAILED) 0.00 
  
 (๒) สัญลักษณ์ซึ่งไม่มีแต้มประจ า ให้ก าหนดดังนี ้
     สญัลกัษณ ์   ความหมาย 
   O    โดดเด่น (OUTSTANDING) 
   S     พอใจ (SATISFACTORY) 
   U     ไม่พอใจ (UNSATISFACTORY) 
   W     ถอนการศึกษา (WITHDRAWAL) 
 
 (๓) สัญลักษณ์ที่ยงัไม่มีการประเมินผล ให้ก าหนดดังนี้ 
    สญัลกัษณ ์   ความหมาย 
   I     รอการประเมินผล (INCOMPLETE)  
   P     การศึกษายังไมส่ิ้นสดุ (IN PROGRESS) 
   X     ยังไม่ได้รบัผลการประเมิน (No report) 
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๗๔ 

 
 (๔) สัญลักษณ์อื่นๆ ให้ก าหนดดังนี ้
       สญัลกัษณ ์   ความหมาย 
   AU     การศึกษาโดยไมน่ับหน่วยกิต (AUDIT) 
          T      การโอนหน่วยกิต (TRANSFER OF CREDIT) 
 
 กระบวนวิชาที่นักศึกษาได้ล าดับขั้น A, B+, B, C+, C, D+, D หรืออักษร S, O เท่านั้น  จึงจะนับหน่วยกิตของ
กระบวนวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสมได้ 
 นักศึกษาที่ได้แต้มสะสมต่ ากว่า ๒.๐๐ แต่ไม่ต่ ากว่า ๑.๕๐ จะได้รับการจ าแนกสภาพเป็นนักศึกษาวิทยาทัณฑ์ 
ส่วนนักศึกษาที่ได้แต้มเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๕๐ จะต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะพ้นจาก
สภาพวิทยาทัณฑ์นั้น ต้องเรียนให้ได้แต้มสะสมสูงขึ้นถึง ๒.๐๐ จึงสามารถศึกษาต่อในสภาพนักศึกษาปกติได้ หากได้แต้ม
เฉลี่ยสะสมไม่ถึง ๒.๐๐ ต่อเนื่องหลายภาคการศึกษา ก็อาจมีโอกาสพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาได้เช่นเดียวกัน 

 
๒.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา  
 (๑) การทวนสอบในระดับกระบวนวิชา โดยภาควิชาหรือสาขาวิชา 
  - มีการสุ่มประเมินข้อสอบ 
  - ประเมินการให้ค่าระดับ 
 (๒) การทวนสอบในระดับหลักสูตร โดยหัวหน้าภาควิชา และผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

- น าผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษามาพิจารณา 
- น ารายงานรายวิชา มคอ.๕ มาพิจารณา 

 
๒.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
 (๑) ประเมินจากบัณฑิตที่จบ 
 (๒) ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต การทวนสอบของผู้ประกอบการ 
 (๓) ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ท างานตรงตามสาขา 
 (๔) การทวนสอบจากสถานศึกษาอื่นๆ 

 
๓.  เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูร   
 การส าเร็จการศึกษาตามเกณฑข์องมหาวิทยาลัย และเกณฑ์ของสาขาวชิา นักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

(๑) ลงทะเบียนเรียนครบตามรายวิชา และหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ ภายในเวลาไม่น้อยกว่า ๘ ภาค
การศึกษา 

(๒) ไม่มีรายวิชาใดได้เกรด F โดยไม่ได้แก้ไข ยกเว้นกรณีที่เป็นวิชาเลือก อาจลงทะเบียนเรียนรายวิชา
อื่นแทนได้ 

(๓) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
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๗๕ 

(๔) ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลยัก าหนด 
(๕) ในกรณีที่ผลการศึกษาดีเด่น คือ แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ ได้รับเกียรตินิยมอันดับ ๑ หรือ 

๓.๒๕ ได้รับเกียรตินิยมอันดับ ๒ ตามล าดับ และไม่เคยเรียนซ้ าในรายวิชาใดๆ ในหลักสูตร 
(๖) ผ่านการอบรม/ฝึกฝนเพื่อพัฒนาทักษะทางสงัคม (soft skill) ตามที่หลักสูตรก าหนด 

 
ส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรปรญิญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวธิาน มีเกณฑ์เพิ่มเติม ดังนี ้
(๑) นักศึกษาจะต้องรักษาระดับแตม้เฉลี่ยสะสมให้ไดไ้ม่ต่ ากวา่ ๓.๒๕ มิฉะนั้นจะเปลี่ยนสภาพเปน็

นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ทั้งนี้ให้นับหน่วยกิตทุกรายวิชาที่นักศึกษาเรียนไปแล้ว 
(๒) นักศึกษาต้องส่งวทิยานิพนธ์ และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ให้ผ่าน จึงจะถือว่าส าเร็จการศึกษา  

 
๔.  ระบบอทุธรณ ์

นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ตามประกาศข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวดที่ 
๓ การอุทธรณ์ นักศึกษาที่ถูกลงโทษ มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันรับทราบค าสั่ง
ลงโทษ โดยค าร้องต้องท าเป็นหนังสือพร้อมเหตุผลประกอบ และยื่นเรื่องให้คณะกรรมการอุทธรณ์ พิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ โดยค าวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ถือเป็นที่สิ้นสุด 

นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องได้ที่  
งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
๒๗๒ ถ. พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จ. กรุงเทพฯ 
โทร. ๐๒-๒๐๑-๕๐๕๐ - ๔ 
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๗๖ 

 
หมวดที่  ๖  การพฒันาคณาจารย ์ 

 
๑.  การเตรยีมการส าหรบัอาจารย์ใหม่ 

๑.๑ มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้รู้จักมหาวิทยาลัยและคณะ เพื่อให้เข้าใจวัตถุประสงค์และเปา้หมายของ
หลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยจัดให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงชว่ยให้ค าแนะน าตา่ง ๆ แก่ 
อาจารย์ใหม่ 

๑.๒ ให้ความรู้แก่อาจารย์ใหม่ในด้านการจัดการเรียนการสอน การประกันคุณภาพการศึกษา ระเบยีบ 
ข้อบังคับ และประกาศที่เก่ียวข้อง เพื่อให้อาจารย์ปฏิบัติตนไดอ้ย่างถูกต้อง 

๑.๓ มีการแนะน าอาจารย์พิเศษให้เข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลกัสูตรตลอดจนรายวชิาที่จะสอน พร้อมทั้ง
มอบเอกสารที่เก่ียวข้องให้กับอาจารย์พิเศษ 

 
๒.  การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่คณาจารย ์

๒.๑  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
(๑)  มหาวิทยาลัย/คณะมีหลักสตูรอบรมส าหรับอาจารย์เกี่ยวกับการสอนทั่วไป 
(๒)  ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมวชิาการและดูงานเก่ียวกบัการจัดการเรียนการสอน การวัดและการ

ประเมินผล 

๒.๒  การพัฒนาทางวชิาการและวิชาชีพดา้นอื่น ๆ 
(๑) สนบัสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรมหรือประชุมสัมมนาวิชาการทางเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขา

ที่เก่ียวข้อง 
(๒) ส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัย และน าเสนอผลการวิจัยในทีป่ระชุมทางวิชาการ ตีพิมพผ์ลงานวิจัย ใน 

วารสารทางวชิาการ 
(๓) ให้ทราบถึงแนวทางในการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการและสนบัสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการ เพื่อ

น าไปขอต าแหน่งทางวชิาการทีสู่งขึ้น 
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๗๗ 

หมวดที่  ๗  การประกนัคณุภาพหลกัสตูร 
 
๑.  การก ากบัมาตรฐาน 

๑.๑ กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑ์มาตรฐานปริญญาตร ี
พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังต่อไปนี ้
(๑) อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ และ

ต้องมีผลงานทางวชิาการทีไ่ม่ใชส่่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวชิาการที่ได้รบั
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บคุคลด ารงต าแหนง่ทางวิชาการอย่างน้อย ๑ 
รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 

(๒) อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร มีจ านวนอย่างน้อย ๕ คนและไม่เปน็อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ 
หลักสูตร ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยมีคุณวฒุิและคุณสมบัติเชน่เดียวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(๓) อาจารยผ์ู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมี
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์ในสาขาวชิานั้นหรือสาขาวชิาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวชิาของรายวิชาทีส่อน 
ในกรณีที่มีอาจารย์ประจ า ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และท าหนา้ที่อาจารย์ผูส้อนก่อนที่เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จะประกาศใช้ ให้สามารถท าหน้าที่อาจารย์ผู้สอนต่อไป
ได้ ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒปิริญญาโท แต่ทัง้นี้ต้องมีคุณวฒุิขั้นต่ าปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาทีส่อนมาแลว้ไมน่้อยกว่า ๖ ปี ทั้งนี ้
อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเปน็ผู้รับผดิชอบ
รายวิชานั้น 

(๔)  มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ ๕ ปี 

๑.๒ มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งประกอบไปด้วยอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร และอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
ในด้านตา่ง ๆ ดงัต่อไปนี ้
(๑)  วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน และคณะกรรมการบริหารภาควิชา 
(๒) จัดระบบการประเมนิกระบวนการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ของการศึกษา โดยมีการประเมิน อาจารย์

ผู้สอน โดยนักศึกษาประเมินผลรายวิชา และหลักสูตรประเมินการตัดเกรดของรายวิชาในหลักสูตร รวมทั้ง
การประเมินผลการบริหารหลักสูตร 

(๓)  มีระบบการรายงานข้อมูลหลักสูตร การจัดการศึกษา และอาจารย์ผู้สอนทุกภาคการศึกษา 
(๔) มีระบบติดตาม รวบรวมข้อมูล และผลประเมินตา่ง ๆ เพื่อน ามาประมวลผลและจัดท าแผนในการพฒันา

หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และการเผยแพร่แผนการพัฒนาหลักสูตรแก่บุคลากรที่เก่ียวข้อง 
 
ตวัชีว้ดั/ตวับง่ชี ้

ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิตามแนวทางของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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๗๘ 

๒.  บณัฑติ 

บัณฑิตที่จบการศึกษาจะมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ๕ ด้าน ดังต่อไปนี ้
(๑)  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

บัณฑิตแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมความเสียสละ การช่วยเหลือผูอ้ื่น และความซื่อสัตยส์ุจริต การมีวินัย การ
ตรงต่อเวลา เคารพในสิทธิและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวิชาชีพ ไม่
คัดลอกงานของผู้อื่นโดยไมไ่ด้อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 

(๒)  ด้านความรู้  
บัณฑิตสามารถบอกแนวคิด นิยาม และทฤษฎบีทที ส าคัญทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

(๓)  ด้านปัญญา  
บัณฑิตสามารถน าความรู้ ทางเทคโนโลยีชีวภาพ มาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาที่เก่ียวข้องได ้

(๔)  ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
บัณฑิตสามารถปรบัตัวเพื่อท างานในองค์กร และท างานร่วมกับผู้อื่น ๆ ได้ มีภาวะความเป็นผู้น าและผูต้าม 
รวมทั้งมีความรับผดิชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

 (๕)  ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 บัณฑิตสามารถใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในการสืบคน้ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผลข้อมูลเชิงตัวเลขได้ 

และสามารถสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 
 ทั้งนี้ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรได้มีการเปรียบเทียบกับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ๕ ด้านของ สกอ ซึ่งแสดงอยู่ในภาคผนวก ๓ 
 
ตวัชีว้ดั/ตวับง่ชี ้

(๑)  จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหรือเรียนต่อไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ต่อปี 
(๒)  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติต่อบัณฑิต เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕ (เป็นหนึ่งในตัวบง่ชี้

ผลการด าเนนิการตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิตามแนวทางของคณะกรรมการการอุดมศึกษา) 
 

๓.  นกัศึกษา  

๓.๑  กระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
(๑)  ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ โดย (๑) ผ่านกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน

สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่งด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ (๒) ผ่านการ
คัดเลือกโดยวิธีพิเศษที่มหาวิทยาลัยมหิดลและคณะวิทยาศาสตร์ก าหนด  

(๒) คณะวิทยาศาสตร์มีการจดัค่ายเสริมสร้างวชิาการให้แก่นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกตามข้อ (๑) ของ
กระบวนการรับนักศึกษา ก่อนเปิดภาคการศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

(๓)  นักศึกษาตามข้อ ๑ ที่ประสงค์จะเข้าเรียนในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เมื่อสอบไดผ้่านชั้นปทีี่ ๑ แล้วต้อง
ผ่านการคัดเลือกอีกคร้ังตามระเบียบของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิด 
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๗๙ 

(๔)  นักศึกษาที่เข้าสาขาเทคโนโลยีชีวภาพแล้ว และมผีลการเรียนดีเด่นโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมเม่ือจบ ชั้นปีที่ ๒ 
ไม่ต่ ากว่า ๓.๒๕ สามารถเลือกศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพสิิฐวิธานได ้

๓.๒  การควบคุม การดูแล การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา 
(๑)  มีระบบอาจารย์ทีป่รึกษาให้แก่นักศึกษาทุกคน ในอัตรา ๑ ต่อ ๑๕ โดยอาจารย์ทีป่รึกษาจะแนะน า แผนการ

เรียนในหลักสูตร การวางแผนการเรียน การเลือกและวางแผนส าหรับอาชีพ และการใชช้ีวิตในมหาวิทยาลัย 
โดยมีการก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา อย่างน้อย ๓ ชั่วโมง / สัปดาห ์ เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได ้ โดย
อาจารย์ที่ปรึกษาจะดูแลนักศึกษา ตั้งแต่เข้าเรียนในสาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ จนส าเร็จการศึกษา 
นอกจากนี้นักศึกษายงัมีอาจารยท์ี่ปรึกษากิจกรรม เพื่อให้ค าปรึกษาแนะน า ในการจัดท ากิจกรรมแก่
นักศึกษา และอาจารย์ทีป่รึกษาโครงงาน 

(๒) มีการส ารวจติดตาม และประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร ๒ คร้ัง / ภาคการศึกษา 
เพื่อให้การช่วยเหลือได้อย่างทนัเวลาส าหรับนักศึกษาที่มปีัญหา 

(๓) มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรแีบบพิสิฐวิธาน เพื่อท าความเข้าใจและ
ประสานงานเก่ียวกับวชิาทีต่้องลงทะเบียนเพิ่มเติม และแนวทางการขอทุนเพื่อท าวิจัยต่างประเทศ 

๓.๓  ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
(๑) ความพึงพอใจและข้อร้องเรียนของนักศึกษา จะถูกน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อ

ปรึกษาหารือ วางแผน และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขที่เหมาะสม จากนั้นน าเสนอต่อที ่ ประชุมภาควชิา
เทคโนโลยชีีวภาพ เพื่อพิจารณาหาข้อสรุปร่วมกัน และมีการด าเนินต่อไป 

(๒)  นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ตามประกาศข้อบังคบัมหาวิทยาลัยมหิดลวา่ด้วย วนิัยนักศึกษา พ.ศ ๒๕๕๓ หมวด
ที่ ๓ การอุทธรณ์ นักศึกษาที่ถูกลงโทษ มีสทิธิยื่นอุธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่
วันรับทราบค าสั่งลงโทษ โดยค าร้องต้องท าเป็นหนงัสือพร้อมเหตุผลประกอบ และยื่นเร่ืองให้คณะกรรม
อุทธรณ์ พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วนั นับตัง้แต่วันทีไ่ด้รับหนังสืออุทธรณ์ โดยค าวินจิฉัยของคณะ
กรรมอุทธรณ์ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 
ตวัชีว้ดั/ตวับง่ชี ้

(๑)  จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ในหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ต่อปี 
 (๒)  จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ต่อปี 
 (๓)  นักศึกษาส าเร็จการศึกษาโดยใช้ระยะเวลาเฉลี่ยไม่เกิน ๕ ป ี

 (๔) ระดับความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บัณฑิตใหม่ทีม่ีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมน่้อยกว่า ๓.๕ จาก
คะแนนเต็ม ๕.๐ (เป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้ผลการด าเนนิการตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิตามแนวทางของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา) 

 
๔.  อาจารย ์

๔.๑  การรับอาจารย์ใหม ่
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๘๐ 

มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารยใ์หม่จะต้องมีวุฒิ
การศึกษาและคุณสมบัติสามที่คณะ สาขาวชิา และ ก.บ. มหาวิทยาลยัก าหนด และสอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ โดยการรับอาจารย์
ในภาควิชาเทคโนโลยชีีวภาพ จะต้องมีการประชุมเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารภาควิชา เพื่อให้ได้
อาจารย์ใหม่ในสาขา/ความเชี่ยวชาญทีต่รงกับความต้องการของภาควิชา 

๔.๒  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสตูร  
คณาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร (จ านวนไมน่้อยกว่าร้อยละ ๘๐) และอาจารย์ผูส้อน 
จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผล
ทุกกระบวนวชิา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่
จะท าให้บรรลุเปา้หมายตามหลกัสูตร และไดบ้ัณฑิตเปน็ไปตามคุณลักษณะ บัณฑิตที่พงึประสงค์ โดยความ
เห็นชอบของคณะและมหาวิทยาลัย 

๔.๓   การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ  
ภาควิชา อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา จะเชิญอาจารย์พิเศษจากหน่วยงานภาคเอกชน และสถาบันต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้องกับสาขาวิชาชีพ เพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา ท าให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
การท างานในวชิาชีพได้จริง การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษจะพจิารณาจากคุณสมบัติ และประสบการณ์ ที่
สอดคล้องกับเนื้อหาของรายวิชานั้น ๆ ซึ่งคณาจารย์พิเศษจะมีความช านาญ ที่ต่างไปจากความช านาญของ
คณาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวชิาจะเสนอรายชื่อคณาจารย์พิเศษ ต่อคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร  เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร ในการแต่งตั้งเป็นคณาจารย์พิเศษ 
โดยที่คณาจารย์พิเศษจะต้องสอนไม่เกินคร่ึงหนึ่งของจ านวนชั่วโมงในรายวิชานัน้ ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ 

๔.๔  การบริหารบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน 
(๑) การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง มีการก าหนดคุณสมบตัิบุคลากรให้ครอบคลุมภาระหน้าที่ที่

ต้องรับผิดชอบ และมีการคัดเลอืกโดยคณะกรรมการบริหารภาควิชา 
(๒)  การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริม

ประสบการณ์ในภาระงานที่รับผดิชอบ โดยการอบรม ดูงาน ทัศนศึกษา และสง่เสริมการ วิจัยของกลุ่ม
งาน 

 
ตวัชีว้ดั/ตวับง่ชี ้

(๑)  มี มคอ.๓ และ มคอ.๕ ครบทุกรายวิชาที่รับผิดชอบ 
(๒)  อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดา้นการจัดการเรียนการสอน 
(๓)  อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอยา่งน้อยปีละหนึ่งครัง้ 

 
ตัวชี้วัด ๒-๓ เป็นตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามแนวทางของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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๘๑ 

 
๕.  หลักสตูร การเรยีนการสอน การประเมนิผูเ้รยีน 

๕.๑ มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๑ ที่สอดคลอ้งกับกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยชีีวภาพสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

๕.๒  มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ ประสบการณ์จากการท าโครงงานตามแบบ มคอ.๓ และมคอ.
๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทกุรายวิชา 

๕.๓ คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร (จ านวนไมน่้อยกว่าร้อยละ ๘๐) จะต้องประชุมร่วมกัน
ในการออกแบบหลักสูตร ควบคุมก ากับการจัดท ารายวิชา โดยให้มีวิธีประเมิน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่หลากหลาย เพื่อให้ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายของหลักสูตร และได้บณัฑิตเปน็ไปตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พงึประสงค์ตามมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และสอดคล้องกับปรัชญาปณิธาน พันธกจิ
และนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล 

๕.๔ คณะกรรมการบริหารภาควิชา จะด าเนนิการวางระบบผู้สอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละ
รายวิชา โดยพิจารณาจากความเชี่ยวชาญและคุณวฒุิของอาจารย์เป็นหลัก 

๕.๕ ผู้เรียนจะถูกประเมินจากการสอบข้อเขียน/ปากเปลา่/ปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรม การน าเสนอผลงาน และอืน่ 
ๆ ตามที่ระบุไว้ใน มคอ.๓ ของรายวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะติดตาม และก ากบัการประเมิน โดย
อาจารย์ผู้สอนต้องส่งผลการประเมิน รวมทั้งเกณฑ์การพิจารณาการให้คะแนน ต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร เพื่อน าเข้าที่ประชุมและให้ความเห็นชอบในการประเมินผลทุกรายวิชา 

 
ตวัชีว้ดั/ตวับง่ชี ้

ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิตามแนวทางของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
๖.  สิง่สนบัสนนุการเรยีนรู ้ 

๖.๑  การบริหารงบประมาณ 
(๑)  มีคณะกรรมการพิจารณาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อ

ใช้งบประมาณทีไ่ด้รับจดัสรรให้เกิดประโยชน์สงูสุด 
(๒)  มีคณะกรรมการบริหารภาควิชาประเมินค่าใช้จา่ยของรายวิชาและหลักสูตร 

๖.๒  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
(๑)  มีห้องเรียนและห้องปฏิบัตกิารเพียงพอ 
(๒)  มีวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอต่อการเรียนการสอน 
(๓)  มีระบบการบริหารจัดการห้องเรียนและห้องปฏิบัติการอย่างเหมาะสม 
(๔)  มีผู้ดูแลรับผิดชอบ ประสานงานในการให้บริการและบ ารุงรักษาสื่อการสอนและอุปกรณ์ 
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๘๒ 

(๕)  มีห้องสมุดที่มีต ารา หนังสอือ้างอิง เอกสาร หรืออุปกรณ์การเรียนการสอนที่สนับสนนุโดยภาควิชา 
คณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล 

๖.๓  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
(๑) ห้องสมุดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ห้องสมุดสตางค์ คณะวิทยาศาสตร์ และหอสมุดกลาง จดัให้มีการส่ง

รายชื่อหนังสือเรียน หนงัสืออ้างอิง เอกสาร หรืออุปกรณ์การเรียนการสอน สื่ออิเล็คทรอนิค ไปยงั
ห้องสมุด หอสมุดกลาง เพื่อด าเนินการจัดซื้อตามปีงบประมาณ 

(๒)  มีการจัดงบประมาณส าหรับการเรียนการสอนในหลักสูตร จากเงินงบประมาณ เพื่อใช้ในการจัดสรร วัสด ุ
อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ส าหรับการเรียนการสอนและปฏิบัติการ 

๖.๔  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
(๑) ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร ์ และหอสมุดลาง มีการส ารวจ ส่งแบบสอบถามแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อประเมิน

ความพร้อมและการใช้งานของหนังสือเรียน หนังสืออ้างอิง เอกสาร หรืออุปกรณ์การเรียนการสอน สื่อ
อิเล็คทรอนิค ไปยังห้องสมุด หอสมุดกลาง 

(๒) ภาควิชาใช้ระบบอาจารยท์ี่ปรึกษา เปน็กลไกในการส ารวจความพร้อมของสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ จาก
ความเห็นของนักศึกษา และมีวาระการประชุมของภาควชิาที่เก่ียวข้องกับความเพียงพอของทรัพยากร 
เพื่อรับความคิดเห็นจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลังจากนั้นคณะ
กรรมการบริหารภาควิชาจะมีการประชุม เพื่อพิจารณาเก่ียวกับการจัดหาหรือแจ้งความจ านงไปที่คณะ 
เพื่อให้มีการจัดหาต่อไป 

 
ตวัชีว้ดั/ตวับง่ชี ้

ระดับความพงึพอใจของบุคลกรต่ออุปกรณ์ ครุภัณฑ์ หนังสือและเอกสารประกอบการเรียนการสอน เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 
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๘๓ 

๗.  ตวับง่ชีผ้ลการด าเนนิงาน (Key Performance Indicators) 
ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ ตามแนวทางของคณะกรรมการการอุดมศึกษาจ านวน ๑๒ ตัวบ่งชี ้

ตวับง่ชีผ้ลการด าเนนิงาน 
ปกีารศึกษา 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
(๑) อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมใน

การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนนิงาน
หลักสูตร 

     

(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

     

(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ ประสบการณ์จาก
การท าโครงงานตามแบบ มคอ.๓ และมคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

(๔) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ.๕ และ 
มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิน้สุดภาคการศึกษาที่เปดิสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา 

     

(๕) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๗ 
ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ 
ของรายวิชาที่เปดิสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

     

(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนนิงานที่
รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว 

 

    

(๘) อาจารย์ใหม่ (ถ้าม)ี ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดา้น
การจัดการเรียนการสอน 

     

(๙) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ / หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

(๑๐) จ านวนบุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี 

     

(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสดุท้าย / บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

   
  

(๑๒) ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 
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๘๔ 

เกณฑ์ประเมิน : หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผา่นเกณฑ์ประเมินดังนี้ 
(๑)  ตัวบ่งชี้บงัคับ (ตัวบ่งชี้ที่ ๑-๕) มีผลการด าเนินการบรรลุเปา้หมาย และ 
(๒)  จ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนนิการบรรลุเป้าหมาย ไมน่้อยกว่า ๘๐% ของตัวบ่งชี้รวมทัง้หมดของแต่ละปี 
 

ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินการเพิ่มเติมตาม หมวด ๗ ข้อ ๑ – ข้อ ๖  

ตัวบ่งชี้และเปา้หมาย 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๒. บัณฑิต      
๒.๑ จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหรือเรียนต่อไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ต่อปี      
๓. นักศึกษา      
๓.๑ จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ในหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ต่อปี      
๓.๒ จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ต่อปี      
๓.๓ นักศึกษาส าเร็จการศึกษาโดยใช้ระยะเวลาเฉลี่ยไม่เกิน ๕ ป ี      
๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้      
๖.๑ ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่ออุปกรณ์ ครุภัณฑ์ หนังสือและ

เอกสารประกอบการเรียนการสอน เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จาก
คะแนนเต็ม ๕.๐ 
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๘๕ 

หมวดที่  ๘  การประเมนิและปรบัปรงุการด าเนนิการของหลกัสตูร 
 
๑.  การประเมนิประสทิธผิลของการสอน 

๑.๑  การประเมินกลยุทธ์การสอน  
กระบวนการที่ใช้ในการประเมินประสิทธผิลของการสอนและเพือ่การปรับปรุงกลยุทธท์ี่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนนั้น จะด าเนินการโดยให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในดา้นเทคนิคการสอน กระบวนการในการ
จัดการเรียนรู้ กิจกรรมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน กิจกรรมเสริมประสบการณ์ นอกจากนี้จากการทดสอบ
นักศึกษา หรือสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการโต้ตอบหรือร่วมอภิปราย แสดงความเห็นในชั้นเรียนต่อปัญหา
หรือวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ ก็สามารถน ามาประเมินประสิทธิผล การสอน และสามารถได้ข้อมูลส าหรับน าไป
ปรับปรุงวิธีการสอนได ้

๑.๒  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ให้นักศึกษาได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะการสอน กลยทุธ์การสอนและการ
ใช้สื่อการสอนในทุกรายวชิา ตลอดจนประเมินแบบทดสอบของอาจารย์ผู้สอนด้วย 

 
๒.  การประเมนิหลกัสตูรในภาพรวม 

๒.๑  ประเมินจากนักศึกษาและศิษย์เก่า 
ด าเนินการประเมินจากนักศึกษา โดยการติดตามหรือนิเทศการฝึกงาน ซึ่งอาจารย์นิเทศจะสามารถประเมิน
นักศึกษาได้เปน็รายบุคคล และยังสามารถได้ข้อมูลจากสถานประกอบการอีกด้วย นอกจากนี้จะจดัให้มีการ
ประเมิน ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ต่อคุณภาพของหลักสูตร ส าหรับศิษย์เก่านัน้จะประเมินโดยใช้
แบบสอบถามและด าเนินการตามโอกาสที่เหมาะสม 

๒.๒  ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ และ/หรือผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ  
ด าเนินการโดยสัมภาษณ์จากนายจ้างหรือส่งแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติไปยังสถาน
ประกอบการ 

๒.๓  ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒหิรือที่ปรึกษา 
ด าเนินการโดยเชิญผูท้รงคุณวุฒมิาให้ความเห็น หรือพิจารณาจากข้อมูลในรายงานผลการด าเนนิงานหลักสูตรหรือ
จากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน 

 
๓.  การประเมนิผลการด าเนนิงานตามรายละเอยีดหลกัสตูร 

การประเมินผลการด าเนนิการ ให้เป็นไปตามการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ตามตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงานที่
ระบุไว้ในหมวด ๗ ข้อ ๗ 
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๘๖ 

๔.  การทบทวนผลการประเมนิและวางแผนปรบัปรงุหลกัสตูร 

จากการรวบรวมข้อมูลในข้อ ๒ ท าให้ทราบคุณภาพในภาพรวมของหลักสูตร ซึ่งท าให้สามารถวางแผน หรือการ
เตรียมการส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรในรอบต่อไป โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก ๕ ป ี ทั้งนี้เพื่อให้เนื้อหามีความ
ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก ๑ 
 

แบบรายงานขอ้มลูหลกัสตูร (MU Degree Profile) 
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๘๘ 

แบบรายงานขอ้มลูหลกัสตูร (MU Degree Profile) 

หลักสตูรระดบัปรญิญาตรี 

๑. ชือ่หลกัสตูร 
(ภาษาไทย)           หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
(ภาษาอังกฤษ)       Bachelor of Science Program in Biotechnology 

๒. ชือ่ปรญิญา 
หลักสตูรปรญิญาตรทีางวชิาการ 
(ภาษาไทย)           วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
(ภาษาอังกฤษ)       Bachelor of Science (Biotechnology) 
หลักสตูรปรญิญาตรทีางวชิาการแบบพสิฐิวธิาน 
(ภาษาไทย)           วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) (พิสิฐวิธาน) 
(ภาษาอังกฤษ)       Bachelor of Science (Biotechnology) (Distinction Program) 

ภาพรวมของหลกัสตูร 

ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ และหลักสูตรปริญญาตรีทางวชิาการแบบพิสิฐวิธาน 

จ านวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า ๑๒๗ หน่วยกิต ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  
ไม่น้อยกว่า ๑๓๑ หน่วยกิต ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพสิิฐวิธาน 

ระยะเวลาการศึกษา/ วงรอบ
ของหลักสูตร 

ระยะเวลาการศึกษา ๔ ป ี

สถานภาพของหลักสูตรและ
ก าหนดเปิดสอน 

เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เร่ิมใช้ในภาคการศึกษาที ่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

การให้ปริญญา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

สถาบนัผู้ประสาทปริญญา 
(ความร่วมมือกับสถาบันอื่น) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

องค์กรที่ให้การรับรองมาตรฐาน - 
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ข้อมลูเฉพาะของหลกัสตูร 

เป้าหมาย/วัตถุประสงค ์
Purpose/Goals/Objectives 
 
 

เปา้หมาย 
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทกัษะทางเทคโนโลยีชีวภาพ มีคณุลักษณะบณัฑิตที่พงึ
ประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดล และทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ให้มีความพร้อมในการ
ประกอบอาชีพและวิชาชพีระดบัเบื้องต้นทางวชิาการ ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
แห่งชาติ และการศึกษาต่อในระดับบณัฑิตศึกษาสอดรับยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ 
วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูรปรญิญาตรทีางวชิาการ 
จัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบณัฑิตให้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
๑) มีความรู้ความสามารถทั้งทางทฤษฎีและทักษะการใช้อุปกรณ์เครื่อมือต่างๆ ที่จ าเป็น
เพื่อท างานในภาคการผลิต และ/หรือ ในการวิจัยและพัฒนางานด้านที่เก่ียวข้องกับ
เทคโนโลยชีีวภาพ เช่น งานด้านจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการหมัก 
อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมการแพทย์ เทคโนโลยีเกี่ยวกับยีน รวมทั้งเทคโนโลยี
เซลล์พืชและสัตว์ เปน็ต้น ทั้งในภาคอุตสาหกรรม หรือสถาบันวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน  

๒) มีความรับผิดชอบ มีความคดิสร้างสรรค์ มีความสนใจที่จะเรียนรู้และสามารถสื่อสาร
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ สามารถท างานร่วมกับผู้อืน่เพื่อพัฒนางานทางดา้น
เทคโนโลยชีีวภาพหรือสาขาวิชาอื่นที่เก่ียวข้องให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นผู้ที่มีจริยธรรมและ
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูรปรญิญาตรทีางวชิาการแบบพสิฐิวธิาน  
จัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบณัฑิตที่นอกจากจะมีคุณสมบตัิตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแล้ว ยังต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะพืน้ฐาน
ระดับบัณฑิตศึกษา รวมทัง้สามารถคิดวิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ เพื่อน าไปสู่การ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อนมากข้ึน 

ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร 
Distinctive Features 

เป็นหลักสูตรที่บูรณาการความรูท้างวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อประโยชน์ใน
การปรับปรุงพนัธุ์จุลนิทรีย์ พชื แมลง และ สตัว์เศรษฐกิจ ไปสูก่ระบวนการผลิต/แปรรูป
ในเชิงอุตสาหกรรม การควบคุมคุณภาพ การวิเคราะห์และควบคุมโรค ตลอดจนการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมอาหาร ยาและเวชภัณฑ ์การแพทย์ เครื่องส าอาง 
สิ่งทอ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ผู้เรียนที่มีศักยภาพสูงจะมีโอกาสได้ไปท างานวิจัยระยะสัน้ ณ 
สถาบนัการศึกษาตา่งประเทศ 

ระบบการศึกษา จัดการศึกษาแบบชั้นเรียนในระบบหน่วยกิตทวิภาค 
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เสน้ทางความกา้วหนา้ของผูส้ าเรจ็การศกึษา 

อาชีพที่สามารถประกอบได ้ ๑. นักวิจัยและพัฒนา นักวิเคราะห์ควบคุมคุณภาพและกระบวนการผลิต ในหน่วยงาน
ราชการ และภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เชน่ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมการเกษตร 
อุตสาหกรรมพลังงานและเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมการผลิตยาและเวชภัณฑ์ 

๒. ครู และ อาจารย์ ในสถาบันการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยชีีวภาพ 

๓. อาชีพอิสระ และ กิจการส่วนตัวที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีชวีภาพ 

การศึกษาต่อ ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในและตา่งประเทศ 

ปรชัญาการศกึษาในการบริหารหลักสตูร 

ปรัชญาการศึกษา สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๔ มาตรา ๒๒ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ก าหนดไว้ว่า “ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” ดังนั้น การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้จึงเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน และ
สนับสนนุการสร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเอง โดยเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม ในขณะ
ที่ อาจารย์ปรบับทบาทจากผู้ถา่ยทอดความรู้เป็นผูส้นบัสนุนและจัดเตรียมกิจกรรมที่ท้า
ทายให้ผู้เรียนไดล้งมือปฏิบัตจิริง 

กลยุทธ/์แนวปฏิบัต ิในการ
จัดการเรียนการสอน 

เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนมีความถนัดและความสนใจแตกตา่งกนั การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้จึงต้องหลากหลายและสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ก าหนด เช่น สอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรม บรรยายแบบปฏิสัมพนัธ์ ใชป้ัญหา-กรณีศึกษา-สถานการณ์เปน็ฐาน 
ใช้กิจกรรมกลุ่ม ใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือและโดยการน าด้วยตนเอง ใช้กระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ ฝึกปฏิบัติ น าเสนอผลงาน สัมมนา และท าโครงงาน 

กลยุทธ/์แนวปฏิบัต ิในการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของ 
นักศึกษา 

เพื่อความเป็นธรรมกับผู้เรียนแต่ละคนที่มีความสามารถแตกตา่งกัน การประเมินจึงต้อง
หลากหลายตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับผลการเรียนรูท้ี่ก าหนด เช่น ประเมิน
ระหว่างเรียน ประเมินโดยผู้เรียน ประเมินโดยเพื่อน ประเมินการท างานเปน็ทีม ประเมิน
จากการน าเสนอและผลงานทีไ่ด้รับมอบหมาย ประเมินจากการสอบข้อเขียนและปฏิบัติ 
โดยใช้แบบประเมินที่มีเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน  

สมรรถนะทีเ่สรมิสรา้งใหน้กัศกึษาของหลกัสตูร 

Generic Competencies Teamwork skill and Ethics: ท างานร่วมกับผู้อืน่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้น าและ
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๙๑ 

ผู้ตาม และยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล มีจริยธรรมและจรรยารรณทาง
วิชาชีพ 
Communication skill and English proficiency: เลือกใช้วิธีการสื่อสาร ทั้งการฟงั 
การพูด การอ่าน การเขียน ด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อจุดประสงคท์างดา้นวชิาการ 
IT skill: เลือกใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการสืบคน้ 
และวิเคราะห์ความนา่เชื่อถือของข้อมูลจากแหล่งต่างๆ 
Analysis skill: คิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณบนหลักการและเหตุผลซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ในวงการวิชาการ 
Synthesis skill and creativity: สร้างสรรค์โครงการหรือผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมใหม่ๆ 
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

Subject-specific 
Competencies 

1. มคีวามรู้และทักษะพื้นฐานดา้นจุลชีววิทยาเชิงอุตสาหกรรมและการแพทย์ วิศวกรรม
กระบวนการ เทคโนโลยชีีวภาพทางอาหาร เทคโนโลยีเก่ียวกับยีน รวมทั้งเทคโนโลยี
เซลล์พืชและสัตว ์

2. บูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เพือการใช้ประโยชน์เชงิ
อุตสาหกรรม 

 

ผลลพัธก์ารเรยีนรูข้องบณัฑติ (PLOs) 

PLO 1 
แก้ปัญหาทางเทคโนโลยีชีวภาพได้อย่างมีระบบ โดยใช้ความรู้จุลชีววิทยาเชิงอุตสาหกรรมและการแพทย์ 
วิศวกรรมกระบวนการ เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร เทคโนโลยีเกี่ยวกับยีน รวมทั้งเทคโนโลยีเซลล์พืชและ
สัตว์ รวมถึงหลักฐานทางวทิยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม บนพืน้ฐานของจรรยาบรรณทางวิชาการ 

PLO 2 
ท าการทดลองโดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุและสารเคมีทางวทิยาศาสตร์ เพื่องานวชิาการและ
เทคโนโลยชีีวภาพเชิงอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้องแม่นย าตามวตัถุประสงค์ของงาน และปลอดภัยตาม
มาตรฐานห้องปฏบิัติการ 

PLO 3 
สังเคราะหผ์ลงานวจิัย หรือผลงานทางวชิาการดา้นเทคโนโลยีชวีภาพ ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน โดย
ใช้ระเบียบวิธีวจิัย ตามจรรยาบรรณทางวิชาการ 

PLO 4 
สื่อสารความรู้ทางเทคโนโลยชีีวภาพและวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยใช้ทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้
อย่างมีประสทิธิภาพ ทั้งในรูปแบบที่เปน็ทางการและไม่เปน็ทางการ เพื่อการแลกเปลี่ยน วิพากษ์วิจารณ์
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๙๒ 

ข้อมูล แสดงความคิดเห็น น าเสนอผลงาน และแสวงหาความร่วมมือได้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

PLO 5 
ท างานร่วมกับผู้อืน่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามบทบาทและหนา้ที่นักวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยี ชีวภาพ
อย่างเหมาะสม และยอมรับในความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

PLO 6* 
สร้างสรรค์ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการทางเทคโนโลยชีีวภาพ โดยผสมผสาน/บูรณาการหลักการ
ความรู้ข้ันพื้นฐานของระดบับัณฑิตศึกษา เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานวิจยัหรือผลงานทางวิชาการเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ  

* ส าหรบัหลกัสตูรปรญิญาตรทีางวชิาการแบบพสิฐิวธิาน 
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๙๓ 

ภาคผนวก 

๑. ข้อก าหนด : คุณสมบตัอิาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 

ชือ่ สกลุ คณุวฒุ ิ ผลงานวจิยัภายใน ๕ ป ี

จิรารัตน์ วงศ์คงคาเทพ 
๓-๑๐๒๒-๐๐๒๑-x-xx-x 
 

Postdoctoral (Chemical Biology) 
Kyoto University and Kyushu 
University, Japan พ.ศ. 2549  

D.Eng. (Water and Wastewater 
Engineering) Asian Institute of 
Technology, Thailand  พ.ศ. 2546 

M. Eng. (Molecular System 
Engineering) Kyushu University, 
Japan พ. ศ. 2541  

B. Eng. (Chemical Science and 
Technology) Kyushu University, 
Japan พ.ศ. 2539 

Orakan Hanpanich, Pravit 
Wongkongkatep, Thunyarat 
Pongtharangkul, Jirarut 
Wongkongkatep (2017) Turning 
hydrophilic bacteria into 
biorenewable hydrophobic material 
with potential antimicrobial activity 
via interaction with chitosan. 
Bioresource Technology 230, 97–102. 

เปรมวดี วงษ์แสงจนัทร ์
๓-๑๐๐๕-๐๐๓๑-x-xx-x  
 

Ph.D. (Biochemistry), Virginia 
Polytechnic Institute and State 
University, Virginia, USA. พ.ศ. 2543  
วท.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ 
(เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวทิยาลยัมหิดล 
พ.ศ. 2537 

เปรมวดี วงษ์แสงจนัทร์ “การฟอกกาวไหม
ด้วยเอนไซม์: ความทา้ทายของกระบวนการ
เพื่อยกระดับคุณภาพไหมไทย” วารสาร
วิทยาศาสตร์ มข. ฉบับที่ 1 ปีที่ 44 
(มกราคม – มีนาคม 2559) หน้า 1-21 

อดิศักดิ์ ร่มแสง 
๑-๑๐๐๘-๐๐๒๓-x-xx-x  
 

Ph.D. (Biotechnology), Mahidol 
University, Bangkok, Thailand. พ.ศ. 
2556 
วท.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ 
(เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวทิยาลยัมหิดล 
พ.ศ. 2551 

Boonma S, Romsang A, Duang-nkern 
J,  
Atichartpongkul S, Trinachartvanit 
W,  
Vattanaviboon P, Mongkolsuk S 
(2017) The FinR-regulated essential 
gene fprA, encoding ferredoxin 
NADP+ reductase: Roles in 
superoxide-mediated stress 
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๙๔ 

ชือ่ สกลุ คณุวฒุ ิ ผลงานวจิยัภายใน ๕ ป ี

protection and virulence of 
Pseudomonas aeruginosa. Plos 
one,https://doi.org/10.1371/journal.
pone.0172071 

พรรณวจี  พยงค์ศรี 

๑-๓๐๙๙-๐๐๓๑-x-xx-x 

 

Ph.D. (Biochemical Engineering), 
University College London, UK พ.ศ.
2557 
M.S.c. (Biochemical Engineering), 
Faculty of Engineering, University 
College London, UK พ.ศ.2552 
B.S.c. (Biotechnology), Faculty of 
Natural Sciences, Imperial College 
London, UK พ.ศ.2551 

Pierre E. Affaticati, Shao-Bo Dai, 
Panwajee Payongsri, Helen C. Hailes, 
Kai Tittmann, Paul A. Dalby (2016) 
Structural analysis of an evolved 
transketolase reveals divergent 
binding modes. Scientific Reports 6, 
35716. 

นิสา ปฏิการมณฑล 

๓-๑๐๑๘-๐๐๓๖-x-xx-x 

 

Ph.D. (Biomedical Science), The 
University of Sheffield, UK พ.ศ. 2557 

วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2551 

วท.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 
(เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวทิยาลยัมหิดล 
พ.ศ. 2548 

Jutakridsada, P., Iamamornphanth, 
W., Patikarnmonthon, N., and 
Kamwilaisak, K. (2017) Usage of 
Eucalyptus globulus bark as a raw 
material for natural antioxidant and 
fuel source. Clean Technologies 
Environmental Policy 19, 907-915. 

 
๒. Alignment between PLOs & Higher Education TQF 1 

TQF 1  
Graduates Competencies / Skills / Los PL

O 
1 

PL
O 

2 

PL
O 

3 

PL
O 

4 

PL
O 

5 

PL
O 

6*
 

Competency/skill 1 : Moral (Ethics and Moral)       
๑.๑ มีความซื่อสัตยส์ุจริต /  /  / / 
๑.๒ มีระเบียบวนิัย / /   /  
๑.๓ มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ / / /   / 
๑.๔ เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น  /   /  
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TQF 1  
Graduates Competencies / Skills / Los PL

O 
1 

PL
O 

2 
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O 

3 
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O 

4 
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O 

5 
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O 

6*
 

๑.๕ มีจิตสาธารณะ     /  
Competency/skill 2 : Knowledge       
๒.๑ มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และหรือคณิตศาสตร์ /  /   / 
๒.๒ มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่จะน ามาอธิบายหลักการ

และทฤษฎ ีในศาสตร์เฉพาะ 
/  /   / 

๒.๓ สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวชิาการ พัฒนาความรู้ใหม่ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์

/  /   / 

๒.๔ มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั /  / / / / 
Competency/skill 3 : Cognitive       
๓.๑ สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผลตามหลักการและวิธีการ

ทางวิทยาศาสตร ์
/  /   / 

๓.๒ น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตรไ์ปประยุกต์กับสถานการณ์ตา่งๆ ได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

/  /   / 

๓.๓ มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่
หลากหลายได้อยา่งถูกต้องและเพื่อน าไปสู่การสรา้งสรรค์นวัตกรรม 

/  /   / 

Competency/skill 4 : Communication (Interpersonal Skills and 
Responsibility) 

     
 

๔.๑ มีภาวะผู้น า โดยสามารถท างานรวมกับผู้อื่นในฐานะผูน้ าและสมาชิกที่ดี     /  
๔.๒ มีความรับผิดชอบต่อสงัคมและองค์กร รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน  / /  / / 
๔.๓ สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวฒันธรรมองค์กร     /  
Competency/skill 5 : ICT (Numerical Analysis, Communication and 
Information Technology) 

     
 

๕.๑ สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตรแ์ละสถิติเพื่อการวิเคราะห์ ประมวลผล
การแก้ปัญหา และน าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

/ /  /  
 

๕.๒ มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อสือ่สารความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตรไ์ด้
อย่างมีประสทิธิภาพรวมทัง้การเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อยา่งเหมาะสม 

 / / / / / 

๕.๓ มีทักษะและความรู้ภาษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนเพื่อการค้นคว้าได้
อย่างเหมาะสมและจ าเปน็ 

   /  
 

๕.๔ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน้และเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสถานการณ์ 

/  / /  / 

Competency/skill 6 : Psychomotor (if applicable)       
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๖.๑ ท าการทดลองโดยใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการปฏิบตัิงานและการทดลอง
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ บนพื้นฐานความปลอดภัยในห้องปฏบิัตกิารได้อย่างถูกต้อง 

 / /   / 

* ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน 
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๙๗ 

 
ภาคผนวก ๒ 

 
๒.๑ ผลลพัธก์ารเรยีนรูร้ะดบัหลกัสตูร และผลลพัธก์ารเรียนรู้ยอ่ย 

(PLOs และ SubLOs ของหลกัสตูร) 

๒.๒ ความสมัพนัธร์ะหวา่ง ผลลพัธก์ารเรยีนรูร้ะดบัหลกัสตูร  

กบัคณุลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องบณัฑติมหาวทิยาลยัมหดิล 
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ตารางภาคผนวก ๒.๑ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) และผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อย (SubLOs) 

PLOs SubLOs 
PLO 1 
แก้ปัญหาทางเทคโนโลยีชีวภาพได้อย่างมี
ระบบ โดยใช้ความรู้จลุชีววทิยาเชิง
อุตสาหกรรมและการแพทย์ วิศวกรรม
กระบวนการ เทคโนโลยชีีวภาพทางอาหาร 
เทคโนโลยีเก่ียวกับยนี รวมทั้งเทคโนโลยี
เซลล์พืชและสัตว์ รวมถึงหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม บนพืน้ฐาน
ของจรรยาบรรณทางวชิาการ 

1.1 อธิบายหลักการ ทฤษฎีทางเทคโนโลยชีีวภาพ โดยใช้ความรูจุ้ลชีววิทยาเชิง
อุตสาหกรรมและการแพทย์ วิศวกรรมกระบวนการ เทคโนโลยชีีวภาพทาง
อาหาร เทคโนโลยีเก่ียวกับยนี รวมทั้งเทคโนโลยีเซลลพ์ืชและสตัว์ ได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย 

1.2 สืบค้น และตรวจสอบข้อมูลที่ทันสมัยทางเทคโนโลยชีีวภาพจากแหล่งต่างๆ 
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 

1.3 คิดเชิงวิพากษ์ วิเคราะห์ และวิจารณ์ข้อมูลทางเทคโนโลยชีีวภาพและสาชา
วิชาที่เก่ียวข้องที่รับมาได้อย่างมเีหตุผลบนพืน้ฐานของจรรยาบรรณทาง
วิชาการ 

1.4 วิเคราะห์ข้อมูลทางเทคโนโลยีชีวภาพ โดยใช้ความรู้ทางสถติิ คณิตศาสตร์ 
หรือคอมพิวเตอร์ 

PLO 2 
ท าการทดลองโดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ
และสารเคมีทางวิทยาศาสตร์ เพื่องาน
วิชาการและเทคโนโลยชีีวภาพเชิง
อุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้องแม่นย าตาม
วัตถุประสงค์ของงาน และปลอดภัยตาม
มาตรฐานห้องปฏบิัติการ 

2.1 เลือกเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุและสารเคมีทางวิทยาศาสตร์ เพื่องานวิชาการ
และเทคโนโลยชีีวภาพเชงิอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสมตามวัตถุประสงค์
ของงาน 

2.2 ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุและสารเคมีทางวิทยาศาสตร์เพื่อการออกแบบชิ้น
งานวิจยัเบื้องต้นที่มีมาตรฐานระดับอุดมศึกษาได้อย่างถูกต้องและเชื่อมโยงกับ
โจทย์วิจัยทีต่ั้งไว ้โดยค านึงถึงความปลอดภัยตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 

PLO 3 
สังเคราะห์และประเมินผลงานวจิัย หรือ
ผลงานทางวชิาการดา้นเทคโนโลยีชีวภาพ 
ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน โดยใช้
ระเบียบวิธีวิจัย ตามจรรยาบรรณทาง
วิชาการ 

3.1 ประยุกต์ใช้ความรู้ทางเทคโนโลยชีีวภาพและสาขาวชิาที่เก่ียวข้อง เพื่อตอบ
ปัญหางานวิจัยทางเทคโนโลยีชวีภาพ 

3.2 ตั้งสมมติฐาน ออกแบบ ปฏิบัติ และวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลองตาม
หลักการทางเทคโนโลยชีีวภาพและสถิติ พร้อมทั้งอภิปรายผลการวิจัยได้ 

3.3 ผลิตงานวจิัยด้านเทคโนโลยชีีวภาพ โดยไม่คัดลอกผลงานผูอ้ื่น และมีความ
รับผิดชอบต่อสงัคม 
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๙๙ 

PLO 4 
สื่อสารความรู้ทางเทคโนโลยชีีวภาพและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยใช้ทักษะภาษาไทย
และภาษาอังกฤษได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
ทั้งในรูปแบบที่เปน็ทางการและไม่เป็น
ทางการ เพื่อการแลกเปลี่ยน 
วิพากษ์วิจารณ์ข้อมูล แสดงความคิดเห็น 
น าเสนอผลงาน และแสวงหาความร่วมมือ
ได้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

4.1 สื่อสารความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพและวิทยาศาสตรก์ับบคุคลทั่วไป ได้ทัง้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

4.2 น าเสนอข้อมูลจากการประมวลความรู้ทางเทคโนโลยชีีวภาพ ด้วยวิธีการที่
เหมาะสมและตรงต่อกลุ่มเปา้หมาย ได้แก่ เพื่อนร่วมงาน อาจารย์ ผู้เข้าร่วม
ประชุมวชิาการ และบุคคลทั่วไป 

 

PLO 5 
ท างานร่วมกับผู้อืน่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตามบทบาทและหนา้ทีน่ักวิทยาศาสตร์ด้าน
เทคโนโลยชีีวภาพอย่างเหมาะสมและ 
ยอมรับในความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

5.1 ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ในฐานะนักวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เป็น
สมาชิกที่ดีของกลุ่ม และใชบ้ทบาทความเปน็ผูน้ าที่เหมาะสม 

5.2 แสดงออกซึ่งความซื่อสัตย์สจุริต ความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร ปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของสังคมและองค์กร 

PLO6* 
สร้างสรรค์ผลงานวิจัยหรือผลงานทาง
วิชาการทางเทคโนโลยีชีวภาพ โดย
ผสมผสาน/บูรณาการหลักการความรู้ข้ัน
พื้นฐานของระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการ
สร้างสรรค์ผลงานวิจัยหรือผลงานทาง
วิชาการเปน็ที่ยอมรับในระดบัชาติ 

6.1 ประยุกต์ใช้หลักการความรูข้ั้นพื้นฐานของระดับบัณฑิตศึกษาทาง
เทคโนโลยชีีวภาพเพื่อการต่อยอดการออกแบบ วิเคราะห์และการแปล
ผลงานวิจัย 

6.2 สังเคราะห์ และประเมิน คณุภาพด้านความรู้ หลักการ เข้ากับการวางแผน 
การด าเนินการวิจยัตามระดบัมาตรฐานสากล 

* ส าหรบัหลกัสตูรปรญิญาตรทีางวชิาการแบบพสิฐิวธิาน 
 
ตารางภาคผนวก ๒.๒   ความสมัพันธ์ระหว่าง ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ 
 บัณฑิตมหาวทิยาลัยมหิดล 
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T-shaped Breadthe & Depth – รู้แจ้ง รู้จริง ทั้งด้านกว้างและด้านลึก       
Globally Talented – มีทักษะ ประสบการณ์ สามารถแข่งขันได้ระดบัโลก       
Social Contributing – มีจิตสาธารณะ สามารถท าประโยชน์ให้สังคม       
Entrepreneurially Minded – กล้าคิด กล้าท า กลา้ตัดสนิใจ สร้างสรรค์สิ่งใหม่
ในทางที่ถูกต้อง 

      

* ส าหรบัหลกัสตูรปรญิญาตรทีางวชิาการแบบพสิฐิวธิาน 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี           โท           เอก                                  คณะวิทยาศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ                 ภาควิชาเทคโนโลยชีีวภาพ 
 

 
๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ๓ 

 
ตารางแสดงความสมัพนัธ ์เปรยีบเทียบระหวา่งผลลพัธก์ารเรยีนรู้

ระดบัหลกัสตูร (PLOs) กบัมาตรฐานผลการเรยีนรู้ตาม 
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดบัอดุมศกึษา (มคอ.) 
 

 PLOs กบั มคอ.๑ 
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Competency/skill 1 : Moral (Ethics and Moral)       
๑.๑ มีความซื่อสัตยส์ุจริต /  /  / / 
๑.๒ มีระเบียบวนิัย / /   /  
๑.๓ มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ 
/ / /   

/ 

๑.๔ เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น  /   /  
๑.๕ มีจิตสาธารณะ     /  
Competency/skill 2 : Knowledge       
๒.๑ มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และหรือ

คณิตศาสตร ์
/  /   / 

๒.๒ มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่จะน ามา
อธิบายหลักการและทฤษฎ ีในศาสตร์เฉพาะ 

/  /   / 

๒.๓ สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวชิาการ พัฒนาความรู้ใหม่ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งดา้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์

/  /   / 

๒.๔ มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั /  / / / / 
Competency/skill 3 : Cognitive       
๓.๑ สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผลตาม

หลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร ์
/  /   / 

๓.๒ น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยชีีวภาพไปประยกุต์
กับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

/  /   / 

๓.๓ มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ ที่หลากหลายได้อย่างถูกต้องและเพื่อ
น าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 

/  /   / 
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Competency/skill 4 : Communication (Interpersonal 
Skills and Responsibility) 

     
 

๔.๑ มีภาวะผู้น า โดยสามารถท างานรวมกับผู้อื่นในฐานะผูน้ าและ
สมาชิกที่ด ี

    / 
 

๔.๒ มีความรับผิดชอบต่อสงัคมและองค์กร รวมทั้งพัฒนาตนเอง
และพัฒนางาน 

 / /  / / 

๔.๓ สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวฒันธรรมองค์กร     /  
Competency/skill 5 : ICT (Numerical Analysis, 
Communication and Information Technology) 

     
 

๕.๑ สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตรแ์ละสถิติเพื่อการ
วิเคราะห ์ประมวลผลการแก้ปญัหา และน าเสนอข้อมูลได้
อย่างเหมาะสม 

/ /  /  
 

๕.๒ มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อสือ่สารความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยชีีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทัง้การเลือกใช้
รูปแบบการสื่อสารได้อยา่งเหมาะสม 

 / / / / / 

๕.๓ มีทักษะและความรู้ภาษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน
เพื่อการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและจ าเปน็ 

   /   

๕.๔ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน้และเก็บ
รวบรวมข้อมูลได้อย่างมปีระสิทธิภาพ และเหมาะสมกับ
สถานการณ ์

/  / /  / 

Competency/skill 6 : Psychomotor (if applicable)       
๖.๑ ท าการทดลองโดยใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการปฏิบตัิงาน

และการทดลองดา้นเทคโนโลยชีีวภาพ บนพืน้ฐานความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง 

 / /   / 
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๑๐๓ 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๔ 
 

แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบ 
 

๔.๑   แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบผลลพัธก์ารเรยีนรู้ 
ระดบัหลกัสตูรสูร่ายวิชา (Curriculum Mapping) 

(แสดงดว้ยสญัญลกัษณ์ I, R, P, M, A) 
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๑๐๔ 

ตารางภาคผนวก ๔.๑    

แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบ 
ผลลพัธก์ารเรยีนรูร้ะดบัหลกัสตูรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 

รหสัวชิา  
(Course ID) 

ชือ่วชิา 
(Course Title) 

จ านวน 
หนว่ยกติ
(Credits) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6* 

หลักสตูรปรญิญาตรทีางวชิาการและหลกัสตูรปรญิญาตรทีางวชิาการแบบพสิฐิวธิาน                            ชัน้ปทีี ่๑ (Year 1) 

ภาคการศกึษาที ่๑ (Semester 1) 

ศศภอ ๑๐๓  
LAEN 103 

ภาษาอังกฤษระดับ ๑  
English Level 1 

3  
(2-2-5) 

I   I   

ศศภอ ๑๐๔  
LAEN 104 

ภาษาอังกฤษระดับ ๒  
English Level 2 

3  
(2-2-5) 

I   I   

ศศภอ ๑๐๕  
LAEN 105 

ภาษาอังกฤษระดับ ๓  
English Level 3 

3  
(2-2-5) 

I   I I  

ศศภอ ๑๐๖  
LAEN 106 

ภาษาอังกฤษระดับ ๔  
English Level 4 

3  
(2-2-5) 

I   I I  

มมศท ๑๐๑ 
MUGE 101 

การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์  
General Education for Human Development 

2  
(1-2-3) 

   I I  

มมศท ๑๐๒ 
MUGE 102 

สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนษุย์  
Social Studies for Human Development 

3  
(2-2-5) 

   I I  

วทชว ๑๐๒ 
SCBI 102 

ปฏิบัติการหลักชีววทิยา ๑ 
Biology Laboratory I 

1 
(0-3-1) 

I P  I I  

วทชว ๑๒๑ 
SCBI 121 

ชีววิทยาทั่วไป ๑ 
General Biology I 

2 
(2-0-4) 

I      

วทคม ๑๐๓ 
SCCH 103 

เคมีทั่วไป ๑ 
General Chemistry I 

3 
(3-0-6) 

I      

วทคณ ๑๑๘ 
SCMA 118 

แคลคูลัส 
Calculus 

3 
(3-0-6) 

I      

วทฟส ๑๕๗ 
SCPY 157 

ฟิสิกส์ ๑ 
Physics I 

3 
(3-0-6) 

I      

วทฟส ๑๙๑ 
SCPY 191 

ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น 
Introductory Physics Laboratory 

1 
(0-3-1) 

I P     
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๑๐๕ 

รหสัวชิา  
(Course ID) 

ชือ่วชิา 
(Course Title) 

จ านวน 
หนว่ยกติ
(Credits) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6* 

ภาคการศกึษาที ่๒ (Semester 2) 

ศศภอ ๑๐๔  
LAEN 104 

ภาษาอังกฤษระดับ ๒  
English Level 2 

3  
(2-2-5) 

I      

ศศภอ ๑๐๕  
LAEN 105 

ภาษาอังกฤษระดับ ๓  
English Level 3 

3  
(2-2-5) 

I      

ศศภอ ๑๐๖  
LAEN 106 

ภาษาอังกฤษระดับ ๔  
English Level 4 

3  
(2-2-5) 

I      

มมศท ๑๐๓ 
MUGE 103 

ศิลปะวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์  
Arts and Science for Human Development 

2  
(1-2-3) 

I      

ศศภท ๑๐๐  
LATH 100 

ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
Art of Using Thai Language in Communication 

3  
(2-2-5) 

   I   

วทชว ๑๐๔ 
SCBI 104 

ปฏิบัติการหลักชีววทิยา ๒ 
Biology Laboratory II 

1 
(0-3-1) 

 P/I  I I  

วทชว ๑๒๒ 
SCBI 122 

ชีววิทยาทั่วไป ๒ 
General Biology II 

3 
(3-0-6) 

I      

วทคม ๑๐๔ 
SCCH 104 

เคมีทั่วไป ๒ 
General Chemistry II 

3 
(3-0-6) 

I      

วทคม ๑๐๗ 
SCCH 107 

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 
General Chemistry Laboratory 

1 
(0-3-1) 

 P/I  I I  

วทคณ ๑๖๘ 
SCMA 168 

สมการเชิงอนุพันธ์สามญั 
Ordinary Differential Equations 

3 
(3-0-6) 

I      

วทฟส ๑๕๘ 
SCPY 158 

ฟิสิกส์ ๒ 
Physics II 

3 
(3-0-6) 

I      
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๑๐๖ 

รหสัวชิา  
(Course ID) 

ชือ่วชิา 
(Course Title) 

จ านวน 
หนว่ยกติ
(Credits) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6* 

หลักสตูรปรญิญาตรทีางวชิาการและหลกัสตูรปรญิญาตรทีางวชิาการแบบพสิฐิวธิาน                            ชัน้ปทีี ่๒ (Year 2) 

ภาคการศกึษาที ่๑ (Semester 1) 

วททช ๒๐๑ 
SCBT 201 

เทคโนโลยชีีวภาพและสังคม 
Biotechnology and Society 

2 
(2-0-4) 

I   I I I 

วทคม ๒๑๑ 
SCCH 211 

เคมีวิเคราะห์ ๑ 
Analytical Chemistry I 

3 
(3-0-6) 

I      

วทคม ๒๒๐ 
SCCH 220 

เคมีอินทรีย์ ๑ 
Organic Chemistry I 

3 
(3-0-6) 

I      

วทคณ ๑๘๐ 
SCMA 180 

สถิติศาสตร์ข้ันแนะน า 
Introduction to Statistics 

2 
(2-0-4) 

I      

วททช ๒๐๔ 
SCBT 204 

การวิเคราะห์พันธุศาสตร์และยีโนมส าหรับเทคโนโลยีชีวภาพ 

Genetic and Genomic Analysis for Biotechnology 
3 

(3-0-6) 
I      

วททช ๒๑๑ 
SCBT 211 

การเขียนแบบวิศวกรรม 
Engineering Drawing 

2 
(2-0-4) 

I      

วททช ๒๑๒ 
SCBT 212 

อุณหพลศาสตร์และจลนศาสตรข์องปฏิกิริยา  
Thermodynamic and Reaction Kinetics  

2 
(2-0-4) 

I      

วททช ๒๒๑ 
SCBT 221 

ทักษะพื้นฐานปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ  
Basic Laboratory Skills for Biotechnology  

1 
(0-3-1) 

 P/I     

ภาคการศกึษาที ่๒ (Semester 2) 

ศศภอ ๒๖๓  
LAEN 263 

การอ่านและการเขียนเพื่อการสือ่สาร  
Reading and Writing for Communication 

2 
(1-2-3)  

   I   

ศศภอ ๓๓๘  
LAEN 338 

การน าเสนอผลงานเปน็ภาษาอังกฤษ  
Effective Presentations in English 

2 
(1-2-3) 

   I   

วทชค ๒๐๓ 
SCBC 203 

ชีวเคมีพื้นฐาน 
Basic Biochemistry 

3 
(3-0-6) 

I      

วทชค ๒๐๔ 
SCBC 204 

ปฏิบัติการชวีเคมีพื้นฐาน 
Basic Biochemistry Laboratory 

1 
(0-3-1) 

 P/I  I I  

วททช ๒๐๘ 
SCBT 208 

แบคทีเรียพื้นฐานและการประยกุต์ใช้ 
Fundamental and Applied Bacteriology 

3 
(2-3-5) 

I P/I  I I  

วททช ๒๑๓ สมดุลและการถ่ายโอนโมเมนตมั  2 I      



 
 

ระดับปริญญา   ตรี           โท           เอก                                  คณะวิทยาศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ                 ภาควิชาเทคโนโลยชีีวภาพ 
 

 
๑๐๗ 

รหสัวชิา  
(Course ID) 

ชือ่วชิา 
(Course Title) 

จ านวน 
หนว่ยกติ
(Credits) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6* 

SCBT 213 Balance and Momentum Transfer  (2-0-4) 

หลักสตูรปรญิญาตรทีางวชิาการ                                                                                         ชัน้ปทีี ่๓ (Year 3) 

ภาคการศกึษาที ่๑ (Semester 1) 

วททช ๓๕๕ 
SCBT 355 

ความปลอดภัยอาหาร 
Food Safety 

2 
(2-0-4) 

I      

วททช ๓๐๖ 
SCBT 306 

วิทยาเห็ดรา 
Mycology  

2 
(2-0-4) 

I      

วททช ๓๐๗ 
SCBT 307 

ปฏิบัติการวิทยาเห็ดรา  
Mycology Laboratory  

1 
(0-3-1) 

 P/R  R R  

วททช ๓๒๗ 
SCBT 327 

การถ่ายโอนความร้อนและมวล 
Heat and Mass Transfer 

2 
(2-0-4) 

R      

วททช ๓๒๓ 
SCBT 323 

การวิเคราะห์ทางเทคโนโลยชีีวภาพ 
Analysis in Biotechnology 

2 
(2-0-4) 

R      

วททช ๓๒๔ 
SCBT 324 

ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
Analytical Laboratory in Biotechnology 

1 
(0-3-1) 

 P/R  R R  

วททช ๓๔๓ 
SCBT 343 

หัวข้อทางเทคโนโลยีชีวภาพ ๑ 
Topics in Biotechnology I 

1 
(0-3-1) 

R  I R R I 

วททช ๓๑๒ 
SCBT 312 

การหมักและวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
Fermentation and Bioprocess Engineering 

3 
(3-0-6) 

R      

ภาคการศกึษาที ่๒ (Semester 2) 

วททช ๓๓๙ 
SCBT 339 

หลักการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ 
Principles of Quality Control and Quality Assurance 

3 
(3-0-6) 

R  R    

วททช ๓๐๓ 
SCBT 303 

สรีรวิทยาและพันธุศาสตร์จุลนิทรีย์  
Microbial Physiology and Genetics  

2 
(2-0-4) 

R      

วททช ๓๐๔ 
SCBT 304 

ปฏิบัติการสรีรวิทยาและพันธุศาสตร์จุลนิทรีย์  
Microbial Physiology and Genetics Laboratory 

2 
(0-6-2) 

 P/R R R R  

วททช ๓๑๓ 
SCBT 313 

หน่วยปฏิบัติการกระบวนการชวีภาพ 
Unit Operations for Bioprocess 

3 
(3-0-6) 

R      

วททช ๓๑๔ 
SCBT 314 

ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
Bioprocess Engineering Laboratory 

1 
(0-3-1) 

 P/R R R R  
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๑๐๘ 

รหสัวชิา  
(Course ID) 

ชือ่วชิา 
(Course Title) 

จ านวน 
หนว่ยกติ
(Credits) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6* 

วททช ๓๖๑ 
SCBT 361 

ทัศนศึกษาชมโรงงาน 
Industrial Plant Studies 

1 
(0-3-1) 

R   R   

หลักสตูรปรญิญาตรทีางวชืาการ                                                                                         ชัน้ปทีี ่๔ (Year 4) 

ภาคการศกึษาที ่๑ (Semester 1) 

วททช ๔๓๗ 
SCBT 437 

การจัดการธุรกิจทางดา้นเทคโนโลยีชีวภาพ  
Business Management in Biotechnology  

2 
(2-0-4) 

R  R R R  

วททช ๔๓๑ 
SCBT 431 

เทคโนโลยีชีวภาพและการประยุกต์ใช้เชิงอุตสาหกรรม  
Biotechnology and Industrial Application  

3 
(2-3-5) 

R P/R R R R  

วททช ๔๖๒ 
SCBT 462 

การฝึกปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม 
Industrial Training 

1 
(0-3-1) 

 P/R     

วททช ๔๘๑ 
SCBT 481 

โครงการวิจัย ๑  
Research Project I  

2 
(0-6-2) 

R P/R R R R  

วททช ๔๙๓ 
SCBT 493 

สัมมนาเทคโนโลยีชีวภาพ ๑ 
Seminar in Biotechnology I 

1 
(0-3-1) 

R  R R R  

ภาคการศกึษาที ่๒ (Semester 2) 

วททช ๔๘๒ 
SCBT 482 

โครงการวิจัย ๒  
Research Project II  

4 
(0-12-4) 

M/A M/A M/A M/A M/A  

หลักสตูรปรญิญาตรทีางวชิาการแบบพสิฐิวธิาน                                                                          ชัน้ปทีี ่๓ (Year 3) 

ภาคการศกึษาที ่๑ (Semester 1) 

วททช ๓๕๕ 
SCBT 355 

ความปลอดภัยอาหาร 
Food Safety 

2 
(2-0-4) 

I      

วททช ๓๐๖ 
SCBT 306 

วิทยาเห็ดรา 
Mycology  

2 
(2-0-4) 

I      

วททช ๓๐๗ 
SCBT 307 

ปฏิบัติการวิทยาเห็ดรา  
Mycology Laboratory  

1 
(0-3-1) 

 P/R  R R  

วททช ๓๒๗ 
SCBT 327 

การถ่ายโอนความร้อนและมวล 
Heat and Mass Transfer 

2 
(2-0-4) 

R      

วททช ๓๒๓ 
SCBT 323 

การวิเคราะห์ทางเทคโนโลยชีีวภาพ 
Analysis in Biotechnology 

2 
(2-0-4) 

R      
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รหสัวชิา  
(Course ID) 

ชือ่วชิา 
(Course Title) 

จ านวน 
หนว่ยกติ
(Credits) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6* 

วททช ๓๒๔ 
SCBT 324 

ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
Analytical Laboratory in Biotechnology 

1 
(0-3-1) 

 P/R  R R  

วททช ๓๔๓ 
SCBT 343 

หัวข้อทางเทคโนโลยีชีวภาพ ๑ 
Topics in Biotechnology I 

1 
(0-3-1) 

R  I R R  

วททช ๓๑๒ 
SCBT 312 

การหมักและวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
Fermentation and Bioprocess Engineering 

3 
(3-0-6) 

R      

ภาคการศกึษาที ่๒ (Semester 2) 

วททช ๓๓๙ 
SCBT 339 

หลักการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ 
Principles of Quality Control and Quality Assurance 

3 
(3-0-6) 

R  R    

วททช ๓๐๓ 
SCBT 303 

สรีรวิทยาและพันธุศาสตร์จุลนิทรีย์  
Microbial Physiology and Genetics  

2 
(2-0-4) 

R      

วททช ๓๐๔ 
SCBT 304 

ปฏิบัติการสรีรวิทยาและพันธุศาสตร์จุลนิทรีย์  
Microbial Physiology and Genetics Laboratory 

2 
(0-6-2) 

 P R R R  

วททช ๓๑๓ 
SCBT 313 

หน่วยปฏิบัติการกระบวนการชวีภาพ 
Unit Operations for Bioprocess 

3 
(3-0-6) 

R      

วททช ๓๑๔ 
SCBT 314 

ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
Bioprocess Engineering Laboratory 

1 
(0-3-1) 

 P R R R  

วททช ๓๖๑ 
SCBT 361 

ทัศนศึกษาชมโรงงาน 
Industrial Plant Studies 

1 
(0-3-1) 

R   R   

วททช ๖๐๗ 
SCBT 607 

เทคนิคการวิจัยทางเทคโนโลยีชวีภาพ 
Research Techniques in Biotechnology 

3 
(0-9-3) 

 P/R  R R R 

หลักสตูรปรญิญาตรทีางวชืาการแบบพสิฐิวธิาน                                                                       ชัน้ปทีี ่๔ (Year 4) 

ภาคการศกึษาที ่๑ (Semester 1) 

วททช ๔๓๗ 
SCBT 437 

การจัดการธุรกิจทางดา้นเทคโนโลยีชีวภาพ  
Business Management in Biotechnology  

2 
(2-0-4) 

R  R R R R 

วททช ๔๓๑ 
SCBT 431 

เทคโนโลยีชีวภาพและการประยุกต์ใช้เชิงอุตสาหกรรม  
Biotechnology and Industrial Application  

3 
(2-3-5) 

R P/R R R R R 

วททช ๔๘๑ 
SCBT 481 

โครงการวิจัย ๑  
Research Project I  

2 
(0-6-2) 

R P/R R R R R 

วททช ๕๘๑ เทคโนโลยชีีวภาพเพื่ออุตสาหกรรมและสังคม 2 R  R R R R 
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๑๑๐ 

รหสัวชิา  
(Course ID) 

ชือ่วชิา 
(Course Title) 

จ านวน 
หนว่ยกติ
(Credits) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6* 

SCBT 581 Biotechnology for Industry and Society (2-0-4) 

ภาคการศกึษาที ่๒ (Semester 2) 

วททช ๔๘๒ 
SCBT 482 

โครงการวิจัย ๒  
Research Project II  

4 
(0-12-4) 

M M M M M  

วททช ๔๘๙ 
SCBT 489 

วิทยานพินธป์ริญญาตร ี 
Undergraduate Thesis  

1 
(0-3-1) 

M/A M M/A M/A M/A M/A 

วชิาเฉพาะดา้นเลอืก จ านวน ๖ หนว่ยกติ เลือกเรยีนในชัน้ป ี๒ – ๔ 

วททช ๒๐๗ 
SCBT 207 

เทคโนโลยชีีวภาพเก่ียวกับแมลง  
Insect Biotechnology  

3 
(2-3-5) 

R P  R R  

วททช ๓๐๐ 
SCBT 300 

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยดา้นเทคโนโลยีชีวภาพ 
Safety and Occupational Health in Biotechnology 

2 
(2-0-4) 

R      

วททช ๓๔๗ 
SCBT 347 

เทคโนโลยชีีวภาพเก่ียวกับพืช  
Plant Biotechnology  

2 
(2-0-4) 

R      

วททช ๓๔๘ 
SCBT 348 

ปฏิบัติการเทคโนโลยชีีวภาพเก่ียวกับพืช  
Plant Biotechnology Laboratory  

1 
(0-3-1) 

 P  R R  

วททช ๓๑๐ 
SCBT 310 

เทคโนโลยีเซลล์สัตว ์ 
Animal Cell Technology  

2 
(2-0-4) 

R   R R  

วททช ๓๑๑ 
SCBT 311 

ปฏิบัติการเทคโนโลยีเซลล์สัตว ์ 
Animal Cell Technology Laboratory  

1 
(0-3-1) 

 P     

วททช ๓๕๒ 
SCBT 352 

วิทยาศาสตร์อาหาร 
Food Science 

2 
(2-0-4) 

R      

วททช ๓๕๓ 
SCBT 353 

เทคโนโลยีอาหาร 
Food Technology 

2 
(1-3-3) 

R P  R R  

วททช ๓๕๔ 
SCBT 354 

การผลิตอาหารหมัก 
Food Fermentation 

2 
(2-0-4) 

R      

วททช ๔๐๑ 
SCBT 401 

ชีวสารสนเทศศาสตร์ 
Bioinformatics 

3 
(2-3-5) 

R P  R R  

วททช ๔๒๒ 
SCBT 422 

เทคโนโลยไีขมันและน้ ามัน 
Fat and Oil Technology 

2 
(2-0-4) 

R      

วททช ๔๓๔ การจัดการของเสีย 2 R      
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๑๑๑ 

รหสัวชิา  
(Course ID) 

ชือ่วชิา 
(Course Title) 

จ านวน 
หนว่ยกติ
(Credits) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6* 

SCBT 434 Waste Management (2-0-4) 

วชิาเลอืกตามความสนใจ เลือกเรยีนในชัน้ป ี๒ 

วททช ๒๐๕ 
SCBT 205 

วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม 
Science of Health and Beauty 

2 
(2-0-4) 

R      

 
I  :   PLO is Introduced & Assessed P  :   PLO is Practices & Assessed 
R  :   PLO is Reinforced & Assessed M  :   Level of Mastery is Assessed 
A   :   Assessment 
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๑๑๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๕ 
 

สาระส าคญัในการปรบัปรงุหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ  
สาขาวชิาเทคโนโลยีชวีภาพ ฉบบัป ีพ.ศ. ๒๕๕๕ 
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๑๑๓ 

การปรบัปรงุแกไ้ขหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ  
สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ ฉบบัป ีพ.ศ. ๒๕๕๕  

คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 
.................................................. 

 
๑.  หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ ไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.

๒๕๕๖ 
 
๒.  สภามหาวิทยาลัย / สถาบนั ได้อนุมัติการปรบัปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว ในคราวประชุม คร้ังที่ ๕๓๓ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน  
     พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
๓. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เร่ิมใช้กับนักศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
 
๔.  เหตผุลในการปรบัปรงุแกไ้ข 

เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาก าลังคนของประเทศ ให้สามารถเผชิญกบัสถานการณ์ ในการเปลี่ยนแปลงตา่งๆ 
ทั้งในระดับประเทศ และระดบัโลก และเพื่อพัฒนาประเทศให้อยู่บนฐานของความรู้ และเทคโนโลยีที่ทนัสมัย และ
พัฒนาปัจจัยสนบัสนุนตา่ง ๆ โดยเน้นการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยชีีวภาพ เทคโนโลยี นวัตกรรม ควบคู่กับ
การพัฒนาก าลังคนที่มีสมรรถนะสูง ภายใต้แนวทางการปฎิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุ ิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๒ และมาตรฐานหลักสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ พร้อมรับการประเมินแบบ AUN-QA 
และสนบัสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัยตามหลักการศึกษาที่มุง่ผลลัพธ์ (OBE) 

 
๕.  สาระส าคญัในการปรบัปรงุแกไ้ข 

๕.๑.  เปลี่ยนแปลงชื่อประเภทหลักสูตร ดังนี้ 
เดมิ  หลักสตูรปกต ิและหลกัสตูรพสิฐิวธิาน 
เปลีย่นเปน็ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ และหลักสูตรปริญญาตรีทางวชิาการแบบพิสิฐวิธาน 
 
๕.๒. รายวชิาทีม่กีารเปลีย่นแปลงโดยหลกัสูตรอืน่ 
เดมิ       เปลีย่นเปน็ 
SCMA 103 : Calculus    SCMA 118: Calculus 
SCMA 163 : Ordinary Differential Equations  SCMA 168: Ordinary Differential Equations 
SCCH 109: General Chemistry Laboratory  SCCH 107: General Chemistry Laboratory 
SCBT 605: Techniques in Biotechnology  SCBT 607: Research Techniques in   
                                                                                       Biotechnology 
SCBT 591: Special Topics in Biotechnology I  SCBT 581: Biotechnology for Industry and 
Society 
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๑๑๔ 

 
๕.๓ หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 
๕.๓.๑. ตัดรายวิชาในกลุ่มวชิาภาษา จ านวน ๑ รายวชิา คือ 

หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้าด้วยตนเอง) 
ศศภอ ๒๖๒ การฟังและการพูดเพื่อการสื่อสาร ๒(๑ -๒-๓) 
LAEN 262 Listening and Speaking for Communication  
 
๕.๓.๒. ตัดรายวิชาในกลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ านวน ๑ รายวชิา คือ 

หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้าด้วยตนเอง) 
วททช ๔๓๕ การจัดการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ๒(๒-๐-๔) 
SCBT 435 Management of Agribusiness and Agroindustry  

 
 

๕.๓.๓. เปิดรายวิชาใหม่ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ านวน ๒ รายวิชา คือ 
หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้าด้วยตนเอง) 

วททช ๔๓๗ การจัดการธุรกิจทางดา้นเทคโนโลยีชีวภาพ ๒(๒-๐-๔) 
SCBT 437 Business Management in Biotechnology  
วิชาบังคับก่อน SCBT 361  
 การเร่ิมต้นธุรกิจและการจัดการองค์กร การพัฒนาผลิตภัณฑ ์ การออกแบบและบริหารการผลิต 

ระบบคุณภาพในระบบอุตสาหกรรมเกษตร และหน่วยงานรัฐทีเ่ก่ียวข้อง แผนการตลาด การขาย 
การจัดจ าหน่าย และการบริหารจัดการเพื่อเป็นเจ้าของธุรกิจ เทคนิคการท างานเป็นทีมอยา่งมี
ประสิทธิภาพ ทักษะในการสือสาร ทักษะในการน าเสนอผลงาน แนวคิดการร่วมมือท างานกับผูอ้ื่น 
Business start-up and administration; product development; the production of raw 
materials to manufacturing process, quality controls and the government agencies 
involved; marketing principles and conditions, marketing competition, sales 
management and distribution system to consumers, and entrepreneurship; 
effective teamwork technique, communication skill, presentation skill, 
collaborative thinking 

 
วททช ๒๐๕ วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม ๒(๒-๐-๔) 
SCBT 205 Science of Health and Beauty  
วิชาบังคับก่อน SCCH 103  

 

ศาสตร์ของการมีสุขภาพดี ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกายและจิต วิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย 
วิทยาศาสตร์การอาหาร และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม หลักการพื้นฐานของเคร่ืองประทิน
ผิวและสารท าความสะอาดผิว แนวคิดและการวางแผนการท างานอย่างสรา้งสรรค์ 
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๑๑๕ 

How to be in good health; the relationship between the body and the mind; science 
of exercise, food science, and products for health and beauty; basic principles for 
skincare products, creative thinking and planning 

 
๕.๔. หมวดวชิาเฉพาะ กลุม่วชิาแกนและวชิาเฉพาะดา้นบงัคบั 
๕.๔.๑ ขอปิดรายวิชาที่ไม่มีการใฃ้งานเกิน ๕ ปีเพื่อให้สามารถน ารหัสกลับมาใช้ใหม่ได้ จ านวน ๙ รายวิชา คือ  

หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้าด้วยตนเอง) 
วททช ๓๐๓ จุลชีววิทยาและพันธุศาสตร์ทั่วไป ๖(๔-๒-๐) 
SCBT 303 General Microbiology and Genetics 
วททช ๓๐๔ พันธุศาสตร์จุลินทรีย์ ๔(๐-๐-๐) 
SCBT 304 Microbial Genetics 
วททช ๓๐๖ เอนไซม์ประยุกต ์ ๓(๒-๑-๐) 
SCBT 306 Applied Enzymology 
วททช ๓๐๗ เทคโนโลยีเซลล ์ ๔(๐-๐-๐) 
SCBT 307 Cell Technology 
วททช ๓๑๒ Chemical Kinetics ๒(๒-๐-๐) 
SCBT 312 Chemical Kinetics 
วททช ๓๑๓ วิศวกรรมอาหาร ๓(๓-๐-๐) 
SCBT 313 Food Engineering 
วททช ๓๑๔ กลศาสตร์ของไหล ๒(๒-๐-๐) 
SCBT 314 Fluid Mechanics 
วททช ๔๓๑ จุลชีววิทยาอาหาร ๓(๒-๑-๐) 
SCBT 431 Food Microbiology  

 วททช ๓๑๑ เทอร์โมไดนามิกส ์ ๓(๓-๐-๐) 
 SCBT 311 Thermodynamics 

 
๕.๔.๒ ตัดรายวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีทางวชิาการ และหลักสูตรปริญญาตรีทางวชิาการแบบพิสิฐวิธาน จ านวน ๑๙ 
รายวิชา คือ 

หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้าด้วยตนเอง) 
วทคณ ๒๖๐ สมการอนุพันธ ์ ๒(๒-๐-๔) 
SCMA 260 Differential Equations  
วทคม ๒๐๗ ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ ๑(๐-๓-๑) 
SCCH 207 Analytical Chemistry Laboratory  
วทคม ๒๒๙ ปฏิบัติการเคมีอินทรีย ์ ๑(๐-๓-๑) 
SCCH 229 Organic Chemistry Laboratory 
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๑๑๖ 

วทชค ๒๐๕ หลักการทางกายภาพในวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ๒ (๒-๐-๔) 
SCBC 205 Physical Principles in Life Science  
วททช ๒๐๒ ดุลและอุณหพลศาสตร์ในกระบวนการชีวภาพ ๒(๒-๐-๔) 
SCBT 202 Balances and Thermodynamics in Bioprocess 
วททช ๒๐๓ วิทยาแบคทีเรีย ๓(๒-๓-๕) 
SCBT 203 Bacteriology 
วททช ๓๐๒ สรีรวิทยาและพันธุศาสตร์จุลนิทรีย์  ๔(๒-๖-๖) 
SCBT 302  Microbial Physiology and Genetics  
วททช ๓๐๕ เทคโนโลยชีีวภาพทางอุตสาหกรรม ๓(๒-๓-๕) 
SCBT 305  Industrial Biotechnology 
วททช ๓๐๘ วิทยาเห็ดรา ๓(๒-๓-๕) 
SCBT 308 Mycology  
วททช ๓๑๕ จลนศาสตร์เคมี และชีวเคม ี ๒(๒-๐-๔) 
SCBT 315 Chemical and Biochemical Kinetics 
วททช ๓๒๘ การถา่ยโอนโมเมนตัม ความร้อนและมวล ๓(๓-๐-๖) 
SCBT 328  Momentum, Heat and Mass Transfer   

 วททช ๓๐๕ เทคโนโลยชีีวภาพทางอุตสาหกรรม ๓(๒-๓-๕) 
SCBT 305  Industrial Biotechnology 
วททช ๔๑๑ วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ๑ ๓(๓-๐-๖) 
SCBT 411  Bioprocess Engineering I 
วททช ๔๑๒ วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ๒ ๓(๓-๐-๖) 
SCBT 412  Bioprocess Engineering II 
วททช ๔๑๓ ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  ๑(๐-๓-๑) 
SCBT 413  Bioprocess Engineering Laboratory 
วททช ๔๖๑ ทัศนศึกษาชมโรงงาน ๑(๐-๓-๑) 
SCBT 461 Industrial Plant Studies 
วททช ๔๙๔ สัมมนาเทคโนโลยีชีวภาพ ๒ ๑(๐-๓-๑) 
SCBT 494 Seminar in Biotechnology II  
วททช ๔๘๕ โครงการพิเศษเทคโนโลยีชีวภาพ ๑ ๑(๐-๓-๑) 
SCBT 485 Special Project in Biotechnology I   
วททช ๔๘๖ โครงการพิเศษเทคโนโลยีชีวภาพ ๒ ๓(๐-๙-๓) 
SCBT 486 Special Project in Biotechnology II 

         
๕.๔.๓ ตัดรายวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีทางวชิาการแบบพสิิฐวิธาน จ านวน ๒ รายวชิา คือ 

วททช ๔๘๗ วิทยานพินธป์ริญญาตรีทางเทคโนโลยีชีวภาพ ๑   ๒(๐-๖-๒) 
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๑๑๗ 

 SCBT 487 Undergraduate Thesis in Biotechnology I   2(0-6-2) 
 วททช ๔๘๘ วิทยานพินธป์ริญญาตรีทางเทคโนโลยีชีวภาพ ๒   ๔(๐-๑๒-๔) 
 SCBT 488 Undergraduate Thesis in Biotechnology II   4(0-12-4) 
 

๕.๔.๔  เปิดรายวิชาใหมใ่นหลักสูตรปริญญาตรีทางวชิาการ และหลักสูตรปริญญาตรีทางวชิาการแบบพสิิฐวิธาน จ านวน 
๑๖ รายวิชา คือ 
วททช ๒๐๘ แบคทีเรียพื้นฐานและการประยกุต์ใช้ ๓(๒-๓-๕) 
SCBT 208 Fundamental and Applied Bacteriology  
วิชาบังคับก่อน SCBT 221  
 พื้นฐานทางด้านจุลชีววิทยาของแบคทีเรีย เก่ียวกับโครงสร้างและหน้าที่ อาหาร การเจริญเติบโต 

การตาย และการควบคุม  ความส าคัญและการประยุกต์ใช้แบคทีเรียกลุ่มส าคัญตา่งๆ  มีการ
ปฏิบัติการทดลองต่างๆ ได้แก่ การศึกษาแบคทีเรียโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ การย้อมสี  เทคนิคการ
ท าปลอดเชื้อ การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ  การแยกสายพันธุ์บรสิุทธิ์  การคัดเลือกสายพันธุ์ การ
จ าแนกชนิด การเพาะเลีย้ง การหาปริมาณ  การเก็บรักษาแบคทีเรีย และความปลอดภยัใน
ห้องปฏิบัติการ แนวคิดการร่วมมือท างานกับผู้อื่น จริยธรรม ทักษะทาง IT แนวคิดและการวาง
แผนการท างานอย่างสร้างสรรค ์
Microbiological fundamentals of bacteria regarding structure and functions, 
nutrient, growth, death, and control, as well as the importance and the 
application of major groups of bacteria;  laboratory experiments on studying of 
bacteria by microscopes, staining, aseptic technique; preparation of media, 
isolation of pure culture, selection, classification and identification, culture, 
quantifying, and preservation of bacteria, and also safety in laboratory; 
collaborative thinking, ethics, IT skill, synthesis skill, creative thinking and planning 

 
วททช ๒๑๒ อุณหพลศาสตร์และจลนศาสตรข์องปฏิกิริยา  ๒(๒-๐-๔) 
SCBT 212 Thermodynamic and Reaction Kinetics   
วิชาบังคับก่อน ไม่มี  
 สมบัติของสารบริสุทธิ์ กฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์ในระบบเปิดและระบบปิด เอนทาลปี 

หลักการต่างๆของปฏิกิริยาเคมี เช่น หลักเกณฑ์การค านวณหาอัตราเร็วของสมการ ค่าคงที่อัตราเร็ว 
การศึกษาคุณสมบัติของตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพ “เอนไซม์” ตั้งแต่ลักษณะของโครงสร้าง กลไก
การเร่งปฏิกิริยา การจัดกลุ่มและการเรียกชื่อ การสกัดแยกและวิธีการท าให้บริสุทธิ์ การวิเคราะห์
คุณลักษณะที่ส าคัญในการเร่งปฏิกิริยา เช่น การวิเคราะห์หาน้ าหนักโมเลกุล ความสามารถในการ
เร่งปฏิกิริยา ค่า pH และอุณหภูมิที่เอนไซม์เร่งปฏิกิริยาได้ดีที่สุด ความเสถียรของเอนไซม์และปัจจัย
ที่มีผลกระทบต่อความเสถียร กลไกและจลนศาสตร์ของปฏิกิริยาที่เร่งด้วยเอนไซม์แบบมิเคลิส -เมน
เทนที่มีสับสเตรทเพียงตัวเดียว ทั้งในกรณีที่ไม่มีหรือมีตัวยับยั้งหรือตัวกระตุ้นแบบต่าง  
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๑๑๘ 

Properties of pure substance, the first law of thermodynamic in open and closed 
system, enthalpy, fundamental of chemical reactions, rate, the properties of the 
biochemical catalysts “Enzymes” concerning their structures, mechanism of 
catalysis, classification and nomenclature, isolation and characterization and the 
determination of enzymatic activity, conditions influencing the enzymatic stability 
and activity such as pH and temperature, mechanism and kinetics of single 
substrate reaction catalyzed by Michaelis-Menten and allosteric enzymes in the 
absence or presence of an inhibitor. 
 

วททช ๒๒๑ ทักษะพื้นฐานปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ  ๑(๐-๓-๑) 
SCBT 221 Basic Laboratory Skills for Biotechnology   
วิชาบังคับก่อน SCCH 107  
 ทักษะพื้นฐานที่จ าเปน็ส าหรับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยชีีวภาพ, จริยธรรม และความปลอดภัย

ของตนเอง ผู้อื่น และสิ่งแวดล้อม, อุปกรณ์เบื้องต้นส าหรับการปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ, 
การชั่งตวงวัด, การเตรียมสารละลาย, การใช้เคร่ืองวัดค่าความเป็นกรด-เบส, การเตรียมสารที่มี
ความเข้มข้นต่างๆ, การเตรียมสารละลายมาตรฐานและการสร้างกราฟมาตรฐาน, การเตรียม
อุปกรณ์ให้ปลอดเชื้อ, การเตรียมสารละลาย และอาหารเลี้ยงเชื้อ, การบันทึกผล และการท า
รายงานผลการทดลอง เทคนิคการท างานเปน็ทีมอย่างมปีระสทิธิภาพ ทักษะในการสือสาร ทักษะ
ทาง IT 
Basic skills required for biotechnological laboratory, ethics and safety concerns on 
self, others, and environment, general equipments used in biotechnological 
laboratory, measuration, solution preparation, pH measurement, serial dilution 
technique, standard solution preparation and calibration curve, media preparation 
and sterilization, data records and report; effective teamwork technique, 
communication skill, IT skill 
 

วททช ๒๑๓ สมดุลและการถ่ายโอนโมเมนตมั ๒(๒-๐-๔) 
SCBT 213 Balance and Momentum Transfer  
วิชาบังคับก่อน ไม่มี  
 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างมวล พลังงาน ความร้อน และงานในรูปแบบตา่งๆ ดุลมวลและพลังงาน 
ของไหลประเภทต่างๆ และคณุสมบัติทางดา้นรีโอโลยี แรงกระท าของของไหลที่อยู่ในสภาพนิ่ง  
กฎทรงมวล การถ่ายเทโมเมนตมัและพลังงานของของไหลที่ก าลังเคลื่อนที่  การไหลในระบบท่อ
ปิด การวัดอัตราการไหล การกวนและการผสมของไหล อุปกรณ์ที่ท าให้ของไหลเคลื่อนที่ 
Relationship between mass, energy, heat and work in several forms. Mass and 
energy balance. Various type of fluids and their rheological properties, fluid static, 
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๑๑๙ 

equation of continuity, motion and mechanical energy and their applications to 
fluid flow, flow in closed conducts, measurement of flowing fluids, agitation and 
mixing of liquids, fluid motive devices. 
 

วททช ๓๐๓ สรีรวิทยาและพันธุศาสตร์จุลนิทรีย์  ๒(๒-๐-๔) 
SCBT 303 Microbial Physiology and Genetics   
วิชาบังคับก่อน SCBT 306  
 สรีรวิทยาและพันธุกรรมของจุลินทรีย์ประเภทแบคทีเรียและเชื้อรา การวัดการเจริญเติบโตของ

จุลินทรีย์ ปัจจัยที่ส าคัญต่อการเจริญเติบโต การน าสารอาหารเข้าสู่เซลล์ วัฏจักรการแบ่งเซลล์ 
การตอบสนองต่อสภาวะเครียด วิถีเมตาบอลิสมและการควบคุม จลนศาสตร์การเจริญเติบโต 
นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ หลักพื้นฐานด้านพันธุศาสตร์และอนุพันธุศาสตร์ เทคนิคด้านพันธุ
วิศวกรรม โครงสร้าง หน้าที่ และการแสดงออกของยีน กลไกการซ่อมแซมยีนที่กลายพันธุ์ และ
การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านพันธุกรรมของจุลินทรีย์   
Microbial physiology and genetics of bacteria and fungi, measurement of 
microbial growth, requirements for microbial growth, nutrient transportation, 
microbial cell cycle and differentiation, stress response in microbes, metabolic 
pathways and control, growth kinetics, microbial ecology, basic principles of 
genetics and molecular biology, recombinant DNA technology, gene structure, 
function, and expression, mutation and repair, applications of microbial genetics 

  
วททช ๓๐๔ ปฏิบัติการสรีรวิทยาและพันธุศาสตร์จุลนิทรีย์  ๒(๐-๖-๒) 
SCBT 304 Microbial Physiology and Genetics Laboratory   
วิชาบังคับก่อน SCBT 307  
 เทคนิคที่ใช้ในการวัดการเจริญเติบโตของจุลนิทรีย์ การค านวณอัตราการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ 

ผลผลติที่จุลนิทรีย์สรา้งขึ้น การศึกษาสภาวะเครียดที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ เทคนิค
การตัดต่อยีน กระบวนการคอนจูเกชั่น การน าพลาสมิดเข้าสู่เซลล์ การคัดเลือกแบคทีเรียที่มี
คุณสมบัติตามต้องการ การแยกและวิเคราะห์พลาสมิด การผสมพันธุ์ในยสีต์ เทคนิคการท างาน
เป็นทีมอย่างมปีระสทิธิภาพ ทักษะในการสือสาร 
Techniques for microbial growth measurement, analysis of microbial growth rate, 
growth yield, study of stress response on microbial growth, techniques in gene 
manipulation, conjugation, transformation, screening of bacteria with desired 
characteristics, plasmid isolation and analysis, yeast mating; effective teamwork 
technique, communication skill 
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๑๒๐ 

วททช ๓๐๖ วิทยาเห็ดรา  ๒(๒-๐-๔) 
SCBT 306 Mycology   
วิชาบังคับก่อน SCBT 208  
 อาณาจักรรา และ จุลชีพที่มีลักษณะคล้ายรา (ราเมือกและราน้ า) สัณฐานวิทยา สารอาหาร

และการเจริญเติบโต เมแทบอลิซึม การสืบพันธุ์  วัฏจักรชีวิต การจ าแนกประเภทและ
อนุกรมวิธานของรา การถนอมและเก็บรักษา ผลผลิตที่ราสร้างและการใช้ประยุกต์ใช้ บทบาท
ของราในสิ่งแวดล้อม ราในทางการแพทย์และสัตวแพทย์ การควบคุมและสารก าจัดรา 
Kingdom fungi, fungal like microorganisms (slime molds and zoosporic 
organisms), morphology, nutrition and growth, metabolism, reproduction, life 
cycle, classification and taxonomy, maintenance and preservation of fungal 
cultures, fungal products which useful and deterioration, roles of fungi in the 
environments, medical and veterinary fungi, fungal controls and antifungal 
compounds 
 

วททช ๓๐๗ ปฏิบัติการวิทยาเห็ดรา                                                          ๑(๐-๓-๑) 
SCBT 307 Mycology Laboratory  
วิชาบังคับก่อน SCBT 208 
 เทคนิคพื้นฐานและการใช้เคร่ืองมือเบื้องต้นส าหรับการศึกษารา สัณฐานวิทยาและวัฏจักรชีวิต

ของราในกลุ่มต่างๆ การแยกและบ่งชี้ชนิดของราในธรรมชาติ การถนอมและเก็บรักษารา การ
ตรวจวิเคราะห์ราในอาหาร การคัดเลือกราที่ผลิตสารที่มีประโยชน์ เทคนิคการท างานเป็นทีม
อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะในการสือสาร 
Techniques in mycology, use of basic equipment for fungal study, morphology 
and life cycle of fungi in various groups, isolation and identification of fungi 
from environments, maintenance and preservation of fungal cultures, detection 
of fungi in food, screening of fungi producing useful compounds; effective 
teamwork technique, communication skill 
 

วททช ๓๑๒ การหมักและวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ                                      ๓(๓-๐-๖)  
SCBT 312 Fermentation and Bioprocess Engineering  
วิชาบังคับก่อน SCBT 213   
 หลักพื้นฐานการค านวณเพื่อการออกแบบในกระบวนการชีวภาพ การออกแบบสูตรอาหาร

ส าหรับจุลนิทรีย์ จลนพลศาสตร์ของการเจริญเติบโตและการสร้างสารโดยจุลนิทรีย์ ชนดิ
กระบวนการที่เหมาะสมกับรูปแบบการสรา้งสารของจุลินทรีย ์ เทคนิคการควบคุมกระบวนการ 
การแนะน ากระบวนการแยกสารเป้าหมายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑส์ดุท้าย 
Principle of biological (especially fermentation) processes calculation and design; 
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๑๒๑ 

medium design and optimization; growth and product formation, kinetics of 
microorganism; process design and control; introductory to unit operation of bio-
product separation 
 

วททช ๓๑๓ หน่วยปฏิบัติการกระบวนการชวีภาพ                                              ๓(๓-๐-๖)  
SCBT 313 Unit Operations for Bioprocess  
วิชาบังคับก่อน SCBT 312  
 หลักการและรายละเอียดการท างานของหน่วยการผลิตต่างๆ ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเคมี 

และชีวเคมี ปัญหาในกระบวนการผลิตและออกแบบในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 
The basic principle of unit operations concerning the chemical and biochemical 
industries; problem solving in the processing and design of the machinery for the 
chemical and biochemical industries                                       
 

 

วททช ๓๑๔ ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ                                         ๑(๐-๓-๑)  
SCBT 314 Bioprocess Engineering Laboratory  
วิชาบังคับก่อน SCBT 312  
 กระบวนการใช้เคร่ืองมือในระดับกึ่งอุตสาหกรรม ส าหรับการหมัก การสกัดสาร การท าให้

บริสุทธิ์ การควบคุมกระบวนการ เทคนิคการท างานเปน็ทมีอย่างมีประสทิธิภาพ ทักษะใน
การสือสาร ทักษะในการน าเสนอผลงาน จริยธรรม ทักษะทาง IT แนวคิดและการวางแผนการ
ท างานอย่างสร้างสรรค์ 
Processes involving pilot-scale equipment for fermentations, separations and 
purifications of biological productions; process control; effective teamwork 
technique, communication skill, presentation skill, ethics, IT skill, creative 
thinking and planning 

 

   
วททช ๓๒๗ การถ่ายเทความร้อนและมวล                                                    ๒(๒-๐-๔)  
SCBT 327 Heat and Mass Transfer   

วิชาบังคับก่อน SCBT 212  
 หลักการถ่ายโอนความร้อน การน าความร้อนแบบสถานะคงตัวและไม่คงตวั การพาความร้อน

แบบอิสระและแบบบังคบั การแผ่รังสีความร้อน การถ่ายโอนความร้อนของการควบแน่นและ
การเดือด อุปกรณ์การถ่ายโอนความร้อน การถ่ายโอนมวลแบบการแพร่และการพา อปุกรณ์การ
ถ่ายโอนมวล 
Fundamental concepts of heat transfer. Steady-state and unsteady-state heat 
conduction. Free and forced convective heat transfer. Radiation heat transfer.  
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๑๒๒ 

Condensation and boiling heat transfer.  Heat transfer equipments. Diffusion and 
convective mass transfer. Mass transfer equipments. 

   
วททช ๓๖๑ ทัศนศึกษาชมโรงงาน                                                             ๑(๐-๓-๑)  
SCBT 361 Industrial Plant Studies  
วิชาบังคับก่อน SCBT 312  
 การเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมและสถาบันวิจยัที่มีกิจกรรมการผลิตหรือวิจัยเก่ียวข้องกับการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยชีีวภาพ ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร ยา เคมีภัณฑ์ ซึ่งจะมีทั้งส่วนของ
กระบวนการผลิต และการบริหารจัดการในอุตสาหกรรม ทักษะในการสือสาร 
Visit the industrial plants and research institutes emphasizing on biotechnological 
processes such as food industries, pharmaceutical industries and chemical 
industries; production process and management; communication skill 

 

   
วททช ๔๓๑ เทคโนโลยชีีวภาพและการประยุกต์ใช้เชิงอุตสาหกรรม                       ๓(๒-๓-๕)  
SCBT 431 Biotechnology and Industrial Application  
วิชาบังคับก่อน SCBT 314  
 หลักการเทคโนโลยชีีวภาพในการผลิตและพฒันากระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพและทนัสมัย

ส าหรับอุตสาหกรรมชีวภาพ ไดแ้ก่ การผลิตแอลกอฮอล์ส าหรับเชื้อเพลิงและเครื่องดื่ม การผลิต
กรดอะมิโน การผลิตกรดอินทรีย์ การผลิตโปรตนีเซลล์เดียว การผลิตเอนไซม์ การผลิตยา
ปฏิชีวนะและชีวภัณฑ ์ การผลิตสารเคมีโดยใช้ตัวเร่งปฎิกริิยาชีวภาพแบบทั้งเซลล ์ การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยชีีวภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
ทางชวีภาพ ทรัพยส์ินทางปญัญาและการตรวจสอบเพื่อการต่อยอดงานวิจัยสู่การพัฒนาธุรกิจ 
ทักษะทาง IT ทักษะการสังเคราะห์ แนวคิดและการวางแผนการท างานอย่างสร้างสรรค์ 
Principles of biotechnology in production and development for efficient and 
modern process in bio-industries such as alcohol for fuel and beverage, amino 
acids, organic acids, single cell protein, enzymes, antibiotics, and biologics; 
application of whole-cell biocatalyst for production of bio-based chemicals; 
application of biotechnology in environmental management; regulations in 
biosafety, intellectual properties and patent search for translational research or 
bio-business development; IT skill, synthesis skill, creative thinking and planning 
 

 

วททช ๔๘๑ โครงการวิจัย ๑                                                                     ๒(๐-๖-๒)  
SCBT 481 Research Project   
วิชาบังคับก่อน SCBT 304  
 การท าโครงการวิจัยในหัวข้อทางสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ และน าเสนอผลงานวิจัย ควบคุมโดย
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๑๒๓ 

อาจารย์ ทักษะในการสือสาร ทักษะในการน าเสนอผลงาน แนวคิดการร่วมมือท างานกับผู้อื่น 
จริยธรรม ทักษะทาง IT ทักษะการสังเคราะห์ แนวคิดและการวางแผนการท างานอย่าง
สร้างสรรค์ 
Conduct of a research project in Biotechnology and the presentation of re-
search results under the supervision of academic staffs; communication skill, 
presentation skill, collaborative thinking, ethics, IT skill, synthesis skill, creative 
thinking and planning 
 

วททช ๔๘๒ โครงการวิจัย ๒ ๔(๐-๑๒-๔) 
SCBT 482 Research Project II  
วิชาบังคับก่อน SCBT 481  
 การท าโครงการวิจัยในหัวข้อทางสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ และน าเสนอผลงานวิจัย ควบคุมโดย

อาจารย์ ทักษะในการสือสาร ทักษะในการน าเสนอผลงาน แนวคิดการร่วมมือท างานกับผู้อื่น 
จริยธรรม ทักษะทาง IT ทักษะการสังเคราะห์ แนวคิดและการวางแผนการท างานอย่าง
สร้างสรรค์ 
Conduct of a research project in Biotechnology and the presentation of re-
search results under the supervision of academic staffs; communication skill, 
presentation skill, collaborative thinking, ethics, IT skill, synthesis skill, creative 
thinking and planning 

 
๕.๔.๕ เปิดรายวิชาใหม่ในหลักสูตรปริญญาตรีทางวชิาการแบบพิสิฐวิธาน จ านวน ๑ รายวชิา คือ 

หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้าด้วยตนเอง) 
วททช ๔๘๙ วิทยานพินธป์ริญญาตร ี(พิสิฐวิธาน) ๑(๐-๓-๑) 
SCBT 489 Undergraduate Thesis (Distinction)  
วิชาบังคับก่อน SCBT 303  
 นักศึกษาแต่ละคนในโปรแกรมพิสิฐวิธานจะเลือกโครงการวิจัย ๑ โครงการภายใต้ค าแนะน าจาก

อาจารย์ที่เก่ียวข้อง โดยเป็นโครงการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพที่มีความริเริ่มใหม่หรือมีเนื้อหาที่จะให้
ผลสรุปที่ชัดเจน ซึ่งนักศึกษาแตล่ะคนจะด าเนนิการวิจัยนี้ตั้งแตภ่าคการศึกษาปลายของชัน้ปีที ่๓ และ
ต้องเขียนและเสนอวิทยานิพนธผ์ลงานเปน็ภาษาอังกฤษเมื่อโครงการวิจัยสิ้นสุดลง นอกจากนี้หลักสูตร
ฯ จะมีการกระตุ้นและส่งเสริมให้นักศึกษาน าเสนอผลงานวจิัยในที่ประชุมวิชาการ และตีพิมพผ์ลงาน  
Each student in distinction program selects the research theme under-assigned 
instructor.  The project must be an original or well-defined research in biotechnology. 
Students should conduct research from the first semester of their 4th year and a 
written thesis must be submitted and presented in English when the project is 
completed at the end of the 2nd semester. In addition, the program will encourage 
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๑๒๔ 

the student to present and publish the research results. 
 
๕.๕.  หมวดวชิาเฉพาะ กลุม่วชิาเฉพาะดา้นเลอืก 
๕.๕.๑ ตัดรายวิชา จ านวน ๔ รายวิชา คือ  

หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้าด้วยตนเอง) 
วททช ๓๐๙ เทคโนโลยีเซลล์สัตว ์ ๓(๓-๐-๖) 
SCBT 309 Animal Cell Technology     
วททช ๔๐๗ เทคโนโลยชีีวภาพเก่ียวกับพืช ๓(๒-๓-๕) 
SCBT 407 Plant Biotechnology     
วททช ๔๒๑ เทคโนโลยีเครื่องส าอางและสารหอม ๒(๒-๐-๔) 
SCBT 421 Aroma and Cosmetic Technology     
วททช ๔๓๖ อาหารเสริมสุขภาพและนวัตกรรม ๒(๒-๐-๔) 
SCBT 436 Functional Food and Innovation   
 
๕.๕.๒  เปิดรายวิชาใหม ่จ านวน ๖ รายวิชา คือ 

                หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

วททช ๒๐๗ เทคโนโลยชีีวภาพเก่ียวกับแมลง  ๓(๒-๓-๕) 
SCBT 207 Insect Biotechnology   
วิชาบังคับก่อน SCBT 204  
 เทคโนโลยีชีวภาพแมลงตั้งแต่ระดับวิทยาศาสตร์พื้นฐาน จนถึงการประยุกต์ใช้แมลง หรือผลผลิต

ของแมลงเพื่อประโยชน์ทางด้านงานวิจัย ทางการแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรม และ
สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้รวมถึงการผลิต และพัฒนากระบวนการผลิตสายพันธุ์แมลงที่มีประสิทธิภาพที่
อาศัยความรู้ทางด้านพันธุศาสตร์ และพันธุวิศวกรรม และการต่อยอดงานวิจัยเพื่อการพัฒนา
ธุรกิจ ตามมาตรฐานทางความปลอดภัยทางชีวภาพของแมลง เทคนิคการท างานเป็นทีมอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทักษะในการสือสาร 
Insect biotechnology including basic research and applications of insect and/or 
products of insects for research, medicine, agriculture, industry, and environment. 
Production and development of effective insect strains based on genetics and 
genetic engineering and translational research for bio-business development 
following a standard of insect biosafety guideline; effective teamwork technique, 
communication skill 

 
วททช ๓๐๐ 
SCBT 300  
วิชาบังคับก่อน 

ความปลอดภัยและอาชีวอนามยัด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
Safety and Occupational Health in Biotechnology 
SCBT 208 

๒(๒-๐-๔) 
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๑๒๕ 

 ความเสี่ยงและอันตรายในห้องปฏิบัติการและสถานที่ท างาน กฏหมายและแนวปฏิบัติด้านความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย ความปลอดภัยด้านกายภาพ ด้านเคมี ด้านชีวภาพ การใช้เครื่องมือ 
การจัดการของเสียอันตราย การจัดการอุบัติเหต และแผนโต้ตอบในสภาวะฉุกเฉิน ตัวอย่าง
กรณีศึกษาในด้านอาชีวอนามัยและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยในอุตสาหกรรม สถานศึกษา 
องค์กรวิจัย และสถานพยาบาล 
Hazards and risks in laboratory and workplace; rules and practice for safety; 
physical, chemical, and biological safety; safety operation procedure for 
equipment; waste management; accident and emergency response; occupational 
health and safety practice in industries, academic organizations, research 
institutes, and hospitals 

   
วททช ๓๔๗ เทคโนโลยชีีวภาพเก่ียวกับพืช  ๒(๒-๐-๔) 
SCBT 347  Plant Biotechnology  
วิชาบังคับก่อน   SCBT 204 

หลักการใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางพืชมาประยุกต์เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตพืช และการพัฒนา
คุณภาพ ของผลิตภัณฑ์จากพืช เทคนิคด้านการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืช เพื่อการขยายพันธุ์
พืช การเก็บรักษาพันธุ์ และผลิตสารส าคัญจากพืช การตรวจสอบการผันแปรของสายพันธุ์  การชัก
น าให้กลายพันธุ์ การหลอมโปรโตพลาสต์ เทคนิคด้านโครโมโซม การควบคุมการแสดงออกของยีน
พืช และเทคนิคทางด้านพันธุวิศวกรรมเพื่อการดัดแปร พันธุกรรมพืช  
The fundamental concepts of plant biotechnology applied to the quality 
improvement of plant productivity and their products. Plant cell and tissue culture 
technique for micropropagation, germplasm collection, and productions of the 
useful bioactive compounds from plants. Technologies applied for crop 
improvement; somaclonal variations, induced mutagenesis, protoplast fusion, 
controlled gene expressions and investigation of genetically modified plant through 
genetic engineering 

 
วททช ๓๔๘ ปฏิบัติการเทคโนโลยชีีวภาพเก่ียวกับพืช  ๑(๐-๓-๑) 
SCBT 348 Plant Biotechnology Laboratory   
วิชาบังคับก่อน SCBT 221  
 ภาคปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางพืชมาประยุกต์เพื่อ

ปรับปรุงกระบวนการผลิตพืช และการพัฒนาคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์จากพืช เทคนิคด้านการ
เพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืช เพื่อการขยายพันธุ์พืช การเก็บรักษาพันธุ์ และ การตรวจสอบการผัน
แปรของสายพันธุ์ และเทคนิคทางด้านพันธุวิศวกรรมเพื่อการตรวจลอบพันธุกรรมพืช และการเยี่ยม
ชมหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เทคนิคการท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะใน
การสือสาร 
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๑๒๖ 

This laboratory course provides practice in plant biotechnology applied to the quality 
improvement of plant productivity and their products. Plant cell and tissue culture 
technique for micropropagation and germplasm collection. Technologies for DNA, 
RNA and protein analysis as well as investigation of genetically modified plant. Study 
trips to the government institutions or private sectors; effective teamwork technique, 
communication skill 

   
วททช ๓๑๐ เทคโนโลยีเซลล์สัตว ์ ๒(๒-๐-๔) 
SCBT 310 Animal Cell Technology   
วิชาบังคับก่อน SCBT 204  
 การเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์เพื่อน าไปใช้งานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยา โครงสร้างและความต้องการ

ของเซลล์ที่ถูกเพาะเลี้ยง เทคนิคและข้อจ ากัดในการเพาะเลี้ยงเซลล์ชนิดต่างๆ  การขยายการ
เพาะเลี้ยง เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเซลล์สัตว์ ความรู้พื้นฐานทางด้านที่เกี่ ยวข้อง อาทิเช่น 
อิมมูโนวิทยา กล้องจุลทรรศน์ชนิดต่างๆ นาโนเทคโนโลยี การตัดต่อพันธุกรรม วิศวกรรมโปรตีน 
เทคโนโลยีเซลล์ต้นก าเนิด การผลิตและประยุกต์ใช้เซลล์สัตว์ในระดับอุตสาหกรรม การเชื่อมโยงกับ
ความรู้ทางด้านการเพาะเลี้ยงและใช้ประโยชน์จากเซลล์สัตว์ ข้อก าหนดและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้เซลล์สัตว์ เทคนิคการท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะในการสือสาร 
Animal cell culture for application in biotechnology; biology, structure and the need 
of cultured cells, techniques and limitations of cell cultures; tools involved in animal 
cell study; basic knowledge in related area including Immunology, Microscopy, 
Nanotechnology; genetic engineering, protein engineering, stem cell technology; 
upscale production and application of animal cell culture for industrial scale 
production; ethics and regulation; effective teamwork technique, communication skill 

 
วททช ๓๑๑ ปฏิบัติการเทคโนโลยีเซลล์สัตว ์ ๑(๐-๓-๑) 
SCBT 311 Animal Cell Technology Laboratory   
วิชาบังคับก่อน SCBT221  
 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ส าคัญในการเลี้ยง การเตรียม

อาหารเลี้ยงเซลล์ที่เหมาะสม ขั้นตอนที่ใช้ส าหรับการเพาะเลี้ยง เก็บรักษา การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับ
เซลล์สัตว์เพื่อน าไปใช้งานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ความปลอดภัยและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเก่ียวกับ
การเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ 
Animal cell culture and laboratory practice, Instrument and Equipment in animal cell 
culture. Culture Medium Preparation, Procedure for animal cell culture, maintenance, 
and storage. Experimental study about the animal cell in Biotechnological application. 
Safety, Ethics, and Standard operating procedure in animal cell culture 
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๑๒๗ 

๖.  โครงสรา้งหลกัสตูรภายหลงัการปรบัปรงุแกไ้ข   เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสรา้งเดิม   และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปรากฏดังนี ้

หมวดวชิา 

เกณฑม์าตรฐานฯ  
กระทรวงศกึษาธกิาร 

ระดบัปรญิญาตร ี
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(หลักสตูร ๔ ป)ี 

หลักสตูรปรญิญาตร ี
ทางวชิาการ 

หลักสตูรปรญิญาตร ี
ทางวชิาการ 

แบบพสิฐิวธิาน 
ก่อน

ปรบัปรงุ 
หลงั

ปรบัปรงุ 
ก่อน

ปรบัปรงุ 
หลงั

ปรบัปรงุ 

 หมวดวชิาศกึษาศกึษาทัว่ไป ไมน่อ้ยกวา่ ๓๐ ๓๑ ๓๑ ๓๑ ๓๑ 

-  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ มนุษยศาสตร์   ๗๒ ๗ ๗ ๗ 
-  กลุ่มวิชาภาษา  ๑๕ ๑๓ ๑๕ ๑๓ 
-  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ๙ ๙ ๙ ๙ 
 - กลุ่มวิชาเลือกตามความสนใจ  - ๒ - ๒ 

 หมวดวชิาเฉพาะ   ไมน่อ้ยกวา่ ๗ ๙๕ ๙๐ ๑๐๐ ๙๔ 

 - วิชาแกน   ๕๒ ๔๗ ๕๒ ๔๗ 
-  วิชาเฉพาะด้านบังคับ  ๓๗ ๓๗ ๔๒ ๔๑ 
 - วิชาเฉพาะด้านเลือก  ๖ ๖ ๖ ๖ 

 หมวดวชิาเลอืกเสร ี  ไมน่อ้ยกวา่ ๖ ๖ ๖ ๖ ๖ 

จ านวนหนว่ยกติรวม ตลอดหลกัสตูร ไมน่อ้ยกวา่ ๑๒๐ ๑๓๒ ๑๒๗ ๑๓๗ ๑๓๑ 
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๑๒๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๖ 
 

รายละเอยีดอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร  
และอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
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๑๒๙ 

 
ภาคผนวกรายละเอยีดอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร  

อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร และอาจารยพ์เิศษ 
 

ก.  อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร และอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
 

๑.  ชือ่-นามสกลุ นางจิรารัตน์ วงศ์คงคาเทพ 
  ยศ. / ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ ดร. 
  สังกัด ภาควิชาเทคโนโลยชีีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
  สถานทีท่ างาน BT110 คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) 
 

    ประวตักิารศกึษา (คุณวฒุิ  สาขาวชิา สถาบนัและปีทีส่ าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงล าดับจาก  
   คุณวุฒสิูงสดุ ถึงระดับปริญญาตรี)  
 

คณุวฒุ ิ สาขาวชิา ส าเรจ็การศกึษาจากสถาบนั พ.ศ. 
Postdoctoral Chemical Biology Kyoto University, JAPAN ๒๕๔๙ 
Postdoctoral Chemical Biology Kyushu University, JAPAN ๒๕๔๘ 

D. Eng Water and Wastewater 
Engineering 

Asian Institute of Technology, 
THAILAND 

๒๕๔๖ 

M. Eng Molecular System Engineering Kyushu University, JAPAN ๒๕๔๑ 
B. Eng Chemical Science and 

Technology 
Kyushu University, JAPAN ๒๕๓๙ 

 
     งานวจิยัทีส่นใจ หรือมคีวามช านาญการ   

๑)  Fluorescence sensing for biological and environmental analysis 
๒)  Development of fluorescent diagnostic tools for Pseudogout diesease 

 
     ผลงานวจิยัหรือผลงานทางวชิาการ  (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 

 ผลงานทางวชิาการ      
๑)  (n/a) 

 ผลงานวจิยั 
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๑๓๐ 

๑. Wongkongkatep J, Ojida A, Hamachi I*. Fluorescence sensing of inorganic phosphate and 
pyrophosphate using small molecular sensors and their applications. Topics in Current Chemistry (Z) 
2017; 375: 1-33. 
๒. Hanpanich O, Wongkongkatep P, Pongtharangkul T, Wongkongkatep J*. Turning hydrophilic bacteria 
into biorenewable hydrophobic material with potential antimicrobial activity via interaction with 
chitosan. Bioresource Technology 2017; 230: 97–102. 
๓. Tiposoth P, Khamsakhon S, Ketsub N, Pongtharangkul T, Takashima I Ojida A, Hamachi I, 
Wongkongkatep J*. Rapid and quantitative fluorescence detection of pathogenic spore-forming bacteria 
using a xanthene-Zn(II) complex chemosensor. Sensor and Actuator B: Chemical 2015; 209: 606-612. 
๔. Archakunakorn S, Charoenrat N, Khamsakhon S, Pongtharangkul T, Wongkongkatep P, Suphantharika 
M, Wongkongkatep J*. Emulsification efficiency of adsorbed chitosan for bacterial cells accumulation at 
the oil-water interface. Bioprocess and Biosystem Engineering. 2015; 38: 701-709. 
๕. Kittiloespaisan E, Takashima I, Kiatpathomchai W, Wongkongkatep J*, Ojida A*. Coordinating ligand 
exchange of a xanthene probe-Ce (III) complex for selective fluorescence of inorganic pyrophosphate. 
Chemical Communication 2014; 50: 2126-2128. 

 บทความทางวชิาการ 
         ๑)  (n/a) 

 หนงัสอื / ต ารา  
 ๑)  (n/a) 

 ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่ 
๑)  (n/a) 

    ภาระงานสอน 
๑  ภาระงานสอนในปจัจบุนั  

ที่ รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
๑ วททช ๒๑๑ การเขียนแบบวิศวกรรม ๒(๒-๐-๔) 
๒ วททช ๓๑๕ จลนศาสตร์เคมี และชีวเคม ี ๒(๒-๐-๔) 
๓ วททช ๔๑๒ วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ๒ ๓(๓-๐-๖) 
๔ วททช ๔๑๓ ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ๑(๐-๓-๑) 
๕ วททช ๔๓๔ การจัดการของเสีย ๒(๒-๐-๔) 
๖ วททช ๓๔๓ หัวข้อทางเทคโนโลยีชีวภาพ ๑ ๑ (๐-๓-๑) 
๗ วททช ๔๙๓ สัมมนาเทคโนโลยีชีวภาพ ๑ ๑ (๐-๓-๑) 
๘ วททช ๔๘๕ โครงการพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ ๑   ๑ (๐-๓-๑) 
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๑๓๑ 

๙ วททช ๔๘๖ โครงการพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ ๒   ๓ (๐-๙-๓) 
 
๒  ภาระงานสอนในหลกัสตูรใหม ่/ หลกัสตูรปรบัปรงุ  ประกอบดว้ย 

ที่ รหัสรายวิชา  ชื่อรายวิชา  
จ านวนหน่วยกิต  

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
๑ วททช ๒๑๑ การเขียนแบบวิศวกรรม ๒(๒-๐-๔) 
๒ วททช ๒๑๒ อุณหพลศาสตร์และจลนศาสตรข์องปฏิกิริยา ๒(๒-๐-๔) 
๓ วททช ๔๑๒ วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ๒ ๓(๓-๐-๖) 
๔ วททช ๔๑๓ ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ๑(๐-๓-๑) 
๕ วททช ๔๓๔ การจัดการของเสีย ๒(๒-๐-๔) 
๖ วททช ๓๔๓ หัวข้อทางเทคโนโลยีชีวภาพ ๑ ๑(๐-๓-๑) 
๗ วททช ๔๙๓ สัมมนาเทคโนโลยีชีวภาพ ๑ ๑(๐-๓-๑) 
๘ วททช ๔๘๑ โครงการวิจัย ๑   ๒(๐-๖-๒) 
๙ วททช ๔๘๒ โครงการวิจัย ๒   ๔(๐-๑๒-๔) 

 
 

๒. ชือ่-นามสกลุ นางเปรมวดี วงษแ์สงจันทร ์
  ยศ. / ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
สังกัด ภาควิชาเทคโนโลยชีีวภาพ และหน่วยวิจัยเทคโนโลยีโปรตีนและเอนไซม์ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
  สถานทีท่ างาน K420 (Lab), 422 (Office) คณะวิทยาศาสตร์  (พญาไท) 

 
    ประวตักิารศกึษา (คุณวฒุิ  สาขาวชิา สถาบนัและปีทีส่ าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงล าดับจาก  

   คุณวุฒสิูงสดุ ถึงระดับปริญญาตรี)  
คณุวฒุ ิ สาขาวชิา ส าเรจ็การศกึษาจากสถาบนั พ.ศ. 
Ph.D. Biotechnology Virginia Polytechnic Institute and 

State University, Virginia, USA 
๒๕๔๒ 

B.S. Biotechnology Mahidol University ๒๕๓๗ 
  งานวจิยัทีส่นใจ หรอืมคีวามช านาญการ   

๑) Assay development for screening and characterization of microbial protease to apply in 
silk-degumming process 

๒) Optimization of Cocoonase and CRC protease production and formulation for silk-
degumming process 
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๑๓๒ 

๓) Optimization and evaluation / grading efficiency of silk-degumming process  
๔) Byproduct usage and reusability of a protease from silk-degumming process 
๕) Production and application of protein hydrolysate 

 
     ผลงานวจิยัหรือผลงานทางวชิาการ  (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 

 ผลงานทางวชิาการ      
๑)  (n/a) 

 ผลงานวจิยั 

๑) เปรมวดี วงษ์แสงจนัทร์ “การฟอกกาวไหมด้วยเอนไซม์: ความท้าทายของกระบวนการเพื่อยกระดับคุณภาพ 

ไหมไทย” วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ฉบับที่ 1 ปีที่ 44 (มกราคม – มีนาคม 2559) หน้า 1-21. 
[http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=190630] 

๒) เปรมวดี วงษ์แสงจนัทร์ “เอนไซม์กับการซักผ้าแบบรักษาสิง่แวดล้อม: จากห้องปฏิบัติการสู่ครัวเรือน”  

ตอนที่ 2 ; วารสารวิทยาศาสตร ์ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ์, 2558; 69(2): 84-
89 [http://www.ebooks.in.th/ebook/34425/วารสารวิทยาศาสตร_์ฉบับ_2_มีนาคม-เมษายน_2558/] 

๓) เปรมวดี วงษ์แสงจนัทร์ “เอนไซม์กับการซักผ้าแบบรักษาสิง่แวดล้อม: จากห้องปฏิบัติการสู่ครัวเรือน”  

ตอนที่ 1 ; วารสารวิทยาศาสตร ์ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ์, 2558; 69(1): 86-
90 [http://www.ebooks.in.th/ebook/33277/วารสารวิทยาศาสตร_์ฉบับ_1_มกราคม-กุมภาพันธ_์2558/] 

๔) Pookajorn S, Uyen U, Wongsaengchantra PY. Enzymatic silk degumming using a protease  

from bacterial strain CRC_6NB. Proceedings of the 7th Pure and Applied Chemistry International 
Conference 2013 (PACCON2013): Global chemical science for green community; 2013 January 23-25; 
Bangsaen Beach, Thailand; 2013. p. 187-90. 
[http://www.sci.buu.ac.th/research/uploads/download/anc/proceedings. paccon2013.pdf] 

๕) Rodbumrer, P, Arthan D, Uyen, U, Yuvaniyama, J, Svasti, J, and Wongsaengchantra, PY. Functional 
expression of a Bombyx mori cocoonase: potential application for silk degumming. Acta Biochimica 
et Biophysica Sinica. 2012;44(12):974-83. (Impact factor2013 = 2.089) 
[http://abbs.oxfordjournals.org/content/44/12/974.full] 

๖) Poonpipatgul S, Wongsaengchantra PY, Udomsopagit S, Yuvaniyama J. Purification and  

characterization of amine oxidase from Vigna mungo L. seedlings. Afr J Biotechnol. 
2012;11(78):14361-7. (Impact factor2010 = 0.57) 
[http://www.academicjournals.org/journal/AJB/article-abstract/3121AAA30411] 
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๑๓๓ 

 บทความทางวชิาการ 
         ๑)  (n/a) 

 หนงัสอื / ต ารา  
 ๑)  (n/a) 

 ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่ 
๑)  (n/a) 

    ภาระงานสอน 
๑  ภาระงานสอนในปจัจบุนั  

ที่ รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
๑ วททช ๒๐๓ วิทยาแบคทีเรีย ๓(๒-๓-๕) 
๒ วททช ๓๐๒ สรีรวิทยาและพันธุศาสตร์จลุินทรยี์ ๔(๒-๖-๖) 
๓ วททช ๓๐๕ เทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรม ๓(๒-๓-๕) 
๔ วททช ๔๘๕ โครงการพิเศษเทคโนโลยีชีวภาพ 1 ๑(๐-๓-๑) 
๕ วททช ๔๘๖ โครงการพิเศษเทคโนโลยีชีวภาพ 2 ๓(๐-๙-๓) 
๖ วททช ๔๙๔ สัมมนาเทคโนโลยีชีวภาพ 2 ๑(๐-๓-๑) 

 
๒  ภาระงานสอนในหลกัสตูรใหม ่/ หลกัสตูรปรบัปรงุ  ประกอบดว้ย 

ที่ รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
๑ วททช ๒๐๘ แบคทีเรียพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ ๓(๒-๓-๕) 
๒ วททช ๓๐๓ สรีรวิทยาและพันธุศาสตร์จลุินทรยี์ ๔(๒-๖-๖) 
๓ วททช ๓๔๓ หัวข้อทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1    ๑(๐-๓-๑) 

๔ วททช ๔๓๑ เทคโนโลยีชีวภาพและการประยุกต์ใช้เชิง
อุตสาหกรรม 

๓(๒-๓-๕) 

๕ วททช ๔๙๓ สัมมนาเทคโนโลยีชีวภาพ 1  ๑(๐-๓-๑) 

๖ วททช ๔๘๑ โครงการวิจัย ๑ ๒(๐-๖-๒) 

๗ วททช ๔๘๒ โครงการวิจัย ๒ ๔(๐-๑๒-๔) 

๘ วททช ๒๒๑ ทักษะพื้นฐานปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ       ๑(๐-๓-๑) 
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๑๓๔ 

๓. ชือ่-นามสกลุ  นาย อดศิกัดิ ์รม่แสง 
  ยศ. / ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์ดร. 
  สังกัด ภาควิชาเทคโนโลยชีีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
  สถานทีท่ างาน ห้อง K610 คณะวิทยาศาสตร์  (พญาไท) 
 
ประวตักิารศึกษา (คุณวุฒิ  สาขาวิชา สถาบันและปทีี่ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงล าดับจาก  

   คุณวุฒสิูงสดุ ถึงระดับปริญญาตรี)  
 

คณุวฒุ ิ สาขาวชิา ส าเรจ็การศกึษาจากสถาบนั พ.ศ. 

Ph.D. Biotechnology  Mahidol University ๒๕๕๖ 

วท.บ. วท.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 
(เทคโนโลยีชีวภาพ) 

 มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๕๑ 

 
     งานวจิยัทีส่นใจ หรือมคีวามช านาญการ   

๑) Genetics and physiology in pathogenic bacteria 
๒) Bacterial virulence network for novel drug-targeting strategy 
๓) Genes and genome for antibiotic resistance mechanisms 

     ผลงานวจิยัหรือผลงานทางวชิาการ  (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 

 ผลงานทางวชิาการ     

 ผลงานวจิยั 
๑) Romsang A, Dubbs JM, Mongkolsuk S. The iron-sulfur cluster biosynthesis regulator IscR  

contributes to iron homeostasis and resistance to oxidants in Pseudomonas aeruginosa. In: "Stress 
and Environmental Control of Gene Expression in Bacteria." (Frans J. de Bruijn ed.) John Wiley & 
Sons, USA. 2016; 2: 1090-1102. 

๑) Boonma S, Romsang A, Duang-nkern J, Atichartpongkul S, Trinachartvanit W, Vattanaviboon P,  
Mongkolsuk S. The FinR-regulated essential gene fprA, encoding ferredoxin NADP+ reductase: Roles in 
superoxide-mediated stress protection and virulence of Pseudomonas aeruginosa. PLoS One 2017; 
12(2): e0172071. 

๒) Romsang A, Duang-nkern J, Wirathorn W, Vattanaviboon P, Mongkolsuk S. Pseudomonas  
aeruginosa IscR-regulated ferredoxin NADP(+) reductase gene (fprB) functions in iron-sulfur cluster 
biogenesis and multiple stress response. PloS One 2015; 10 (7): e0134374. 

๓) Romsang A, Leesukon P, Duang-nkern J, Vattanaviboon P, Mongkolsuk S. Mutation on gene  
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๑๓๕ 

encoded monothiol-Glutaredoxin (GrxD) in Pseudomonas aeruginosa increases susceptibility to 
polymyxins. Int J Antimicrob Ag 2015; 45 (3): 314-8.  

๔) Fuangthong M, Jittawuttipoka T, Wisitkamol R, Romsang A, Duang-nkern J, Vattanaviboon P,  
Mongkolsuk S. IscR plays a role in oxidative stress resistance and pathogenicity of a plant pathogen, 
Xanthomonas campestris. Microbiol Res 2015; 170 (C): 139-146.  

๕) Ma Z, Chandrangsu P, Helmann TC, Romsang A, Gaballa A, Helmann JD. Bacillithiol is a major  
buffer of the labile zinc pool in Bacillus subtilis. Mol Microbiol 2014; 94 (4): 756-70. 

๖) Romsang A, Duang-nkern J, Leesukon P, Saninjuk K, Vattanaviboon P, Mongkolsuk S. The iron- 
sulfur cluster biosynthesis regulator IscR contributes to iron homeostasis and resistance against 
oxidants in Pseudomonas aeruginosa. PLoS One 2014; 9 (1): e86763. 

๗) Romsang A, Atichartpongkul S, Trinachartvanit W, Vattanaviboon P, Mongkolsuk S. Gene  
expression and physiological role of Pseudomonas aeruginosa methionine sulfoxide reductases during 
oxidative stress. J Bacteriol 2013; 195 (15): 3299-308.  
 

 บทความทางวชิาการ 
         ๑)  (n/a) 

 หนงัสอื / ต ารา  
 ๑)  (n/a) 

 ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่ 
๑) (n/a) 

    ภาระงานสอน 
๑  ภาระงานสอนในปจัจบุนั  

ที่ รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
๑ วททช  ๒๐๑ เทคโนโลยชีีวภาพและสังคม   ๒(๒-๐-๔) 

๒ วททช  ๒๐๓ วิทยาแบคทีเรีย ๓(๒-๓-๕) 

๓ วททช  ๓๐๕ เทคโนโลยชีีวภาพในอุตสาหกรรม  ๓(๒-๓-๕) 

๔ วททช  ๓๐๘ วิทยาเห็ดรา ๓(๒-๓-๕) 

๖ วททช  ๓๔๓ หัวข้อทางเทคโนโลยีชีวภาพ  ๑(๐-๓-๑) 

๗ วททช ๔๐๑ ชีวสารสนเทศศาสตร์ ๓(๒-๓-๕) 

๘ วททช ๔๘๕ โครงการพิเศษเทคโนโลยีชีวภาพ ๑ ๑(๐-๓-๑) 

๙ วททช ๔๘๖ โครงการพิเศษเทคโนโลยีชีวภาพ ๒ ๓(๐-๙-๓) 
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๑๓๖ 

๑๐ วททช ๔๘๗ วิทยานพินธป์ริญญาตรีทาง
เทคโนโลยชีีวภาพ ๑ 

๒(๐-๖-๒) 

๑๑ วททช ๔๘๘ วิทยานพินธป์ริญญาตรีทาง
เทคโนโลยชีีวภาพ ๒ 

๔(๐-๑๒-๔) 

๑๒ วททช ๔๙๓ สัมมนาเทคโนโลยีชีวภาพ ๑  ๑(๐-๓-๑) 

๑๓ วททช ๖๐๕ เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ ๓(๐-๙-๓) 

 
๒  ภาระงานสอนในหลกัสตูรใหม ่/ หลกัสตูรปรบัปรงุ  ประกอบดว้ย 

ที่ รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
๑ วททช   ๒๐๑ เทคโนโลยชีีวภาพและสังคม   ๒(๒-๐-๔) 
๒ วททช   ๒๐๘ แบคทีเรียพื้นฐานและการประยกุต์ใช้  ๓(๒-๓-๕) 
๓ วททช   ๒๒๑ ทักษะพื้นฐานปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ ๑(๐-๓-๑) 
๔ วททช   ๓๔๓ หัวข้อทางเทคโนโลยีชีวภาพ   ๑(๐-๓-๑) 
๕ วททช   ๔๐๑ ชีวสารสนเทศศาสตร์ ๓(๒-๓-๕) 
๖ วททช   ๔๓๑ เทคโนโลยชีีวภาพและการประยุกต์ใช้เชิง

อุตสาหกรรม 
๓(๒-๓-๕) 

๗ วททช   ๔๘๑ โครงการวิจัย ๑ ๒(๐-๖-๒) 
๘ วททช   ๔๘๒ โครงการวิจัย ๒  ๔(๐-๑๒-๔) 

๑๑ วททช  ๔๙๓ สัมมนาเทคโนโลยีชีวภาพ ๑ ๑(๐-๓-๑) 
๑๒ วททช  ๖๐๗ เทคนิคการวิจัยทางเทคโนโลยีชวีภาพ ๓(๐-๙-๓) 

 
๔. ชือ่-นามสกลุ นางสาว พรรณวจ ี พยงค์ศรี 
  ยศ. / ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ ดร. 
  สังกัด ภาควิชาเทคโนโลยชีีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
  สถานทีท่ างาน BT219 คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) 
 
ประวตักิารศึกษา (คุณวุฒิ  สาขาวิชา สถาบันและปทีี่ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงล าดับจาก  

   คุณวุฒสิูงสดุ ถึงระดับปริญญาตรี)  
คณุวฒุ ิ สาขาวชิา ส าเรจ็การศกึษาจากสถาบนั พ.ศ. 
Ph.D. (Biochemical Engineering) University College London, UK ๒๕๕๗ 
M.Sc. (Biochemical Engineering) University College London, UK  ๒๕๕๒ 
B.Sc. (Biotechnology) Imperial College London, UK  ๒๕๕๑ 
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๑๓๗ 

 
     งานวจิยัทีส่นใจ หรือมคีวามช านาญการ   

๑) การพัฒนาปรับปรุงเอนไซม์และโปรตีนให้มีคุณสมบตัิที่ดีขึ้น โดยหลักการ Protein engineering 
๒) Biochemical and bioprocess engineering 

 
     ผลงานวจิยัหรือผลงานทางวชิาการ  (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 

 ผลงานทางวชิาการ      
๑)  (n/a) 

 ผลงานวจิยั 
        ๑) Affaticati, P.E., Dai, S.-B., Payongsri, P., Hailes, H.C., Tittmann, K., Dalby, P.A., 2016. Structural 
Analysis of an Evolved Transketolase Reveals Divergent Binding Modes. Sci. Rep. 6, 35716. (Impact 
factor 5.228) 
        ๒) Pongtharangkul, T., Chuekitkumchorn, P., Suwanampa, N., Payongsri, P., Honda, K., Panbangred, 
W., 2015. Kinetic properties and stability of glucose dehydrogenase from Bacillus amyloliquefaciens 
SB5 and its potential for cofactor regeneration. AMB Express 5, 68. (Impact factor: 2.167) 
        ๓) Payongsri, P., Steadman, D., Hailes, H.C., Dalby, P.A., 2015. Second generation engineering of 
transketolase for polar aromatic aldehyde substrates. Enzyme Microb. Technol. 71, 45–52. (Impact 
factor: 2.97) 
 

 บทความทางวชิาการ 
         ๑)  (n/a) 

 หนงัสอื / ต ารา  
 ๑)  (n/a) 

 ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่ 
๑)  (n/a) 

 
    ภาระงานสอน 

๑  ภาระงานสอนในปจัจบุนั  

ที่ รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
๑ วททช ๓๑๕ จลนศาสตร์เคมี และชีวเคม ี ๒(๒-๐-๔) 
๒ วททช ๓๐๕ เทคโนโลยชีีวภาพในอุตสาหกรรม ๓(๒-๓-๕) 
๓ วททช ๓๔๓ หัวข้อทางเทคโนโลยีชีวภาพ ๑(๐-๓-๑) 
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๑๓๘ 

๔ วททช ๔๑๑ วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ๑  ๓(๓-๐-๖) 
๕ วททช ๔๑๒ วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ๒ ๓(๓-๐-๖) 
๕ วททช ๔๑๓ ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ๑(๐-๓-๑) 
๖ วททช ๔๖๑ ทัศนศึกษาชมโรงงาน ๑(๐-๓-๑) 
๗ วททช ๔๘๕ โครงการพิเศษเทคโนโลยีชีวภาพ ๑ ๑(๐-๓-๑) 
๘ วททช ๔๘๖ โครงการพิเศษเทคโนโลยีชีวภาพ ๒  ๓(๐-๙-๓) 
๙ วททช ๔๙๓ สัมมนาเทคโนโลยีชีวภาพ ๑ ๑(๐-๓-๑) 

 
๒  ภาระงานสอนในหลกัสตูรใหม ่/ หลกัสตูรปรบัปรงุ  ประกอบดว้ย 

ที่ รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
๑ วททช ๒๑๒ อุณหพลศาสตร์และจลนศาสตรข์อง

ปฏิกิริยา 
๓(๓-๐-๖) 

๒ วททช ๔๑๒ เทคโนโลยชีีวภาพและการประยุกต์ใช้เชิง
อุตสาหกรรม 

๓(๓-๐-๖) 

๓ วททช ๓๔๓ หัวข้อทางเทคโนโลยีชีวภาพ ๑(๐-๓-๑) 
๔ วททช ๔๑๑ วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ๑ ๓(๓-๐-๖) 
๕ วททช ๔๑๒ วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ๒ ๓(๓-๐-๖) 
๖ วททช ๔๑๓ ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ๑(๐-๓-๑) 
๗ วททช ๔๖๑ ทัศนศึกษาชมโรงงาน  ๑(๐-๓-๑) 
๘ วททช ๔๘๑ โครงการวิจัย ๑ ๒(๐-๖-๒) 

๙ วททช ๔๘๒ โครงการวิจัย ๒ ๔(๐-๑๒-๔) 

๑๐ วททช ๔๙๓ สัมมนาเทคโนโลยีชีวภาพ ๑ ๑(๐-๓-๑) 
๑๑ วททช ๒๒๑ ทักษะพื้นฐานปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ         ๑(๐-๓-๑) 

 
 

๕. ชือ่-นามสกลุ  นางสาวนิสา  ปฏกิารมณฑล 
  ยศ. / ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ ดร. 
  สังกัด ภาควิชาเทคโนโลยชีีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
  สถานทีท่ างาน K536 คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) 
 

    ประวตักิารศกึษา (คุณวฒุิ  สาขาวชิา สถาบนัและปีทีส่ าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงล าดับจาก  
   คุณวุฒสิูงสดุ ถึงระดับปริญญาตรี)  



 
 

ระดับปริญญา   ตรี           โท           เอก                                  คณะวิทยาศาสตร ์
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๑๓๙ 

 
คณุวฒุ ิ สาขาวชิา ส าเรจ็การศกึษาจากสถาบนั พ.ศ. 
Ph.D. Biomedical Science The University of Sheffield, UK ๒๕๕๗ 

M.Sc. Biotechnology มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๕๑ 
B.Sc. Biotechnology มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๘ 

 
     งานวจิยัทีส่นใจ หรือมคีวามช านาญการ   

๑) Development of polysaccharide-based materials for encapsulation of biomolecules 
๒) Polymeric-based nanoparticle for intracellular delivery 

 
     ผลงานวจิยัหรือผลงานทางวชิาการ  (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 

 ผลงานทางวชิาการ      
๑)  (n/a) 

 ผลงานวจิยั 
        ๑) Jutakridsada P, Iamamornphanth W, Patikarnmonthon N, and Kamwilaisak K. Usage of 
Eucalyptus globulus bark as a raw material for natural antioxidant and fuel source. Clean Techn 
Environ Policy. Clean Techn Environ Policy, 2017; 19(3); 907-915. 
        ๒)  Canton I, Massignani M, Patikarnmonthon N, Chierico L, Robertson JD, Renshaw SA, 
Warren NJ, Madsen JP, Armes SP, Lewis AL, and Battaglia G. Fully synthetic polymer vesicles for 
intracellular delivery of antibodies in live cells. FASEB J, 2013; 27(1): 98-108.  
 
บทความทางวชิาการ 
         ๑)  (n/a) 

 หนงัสอื / ต ารา  
 ๑)  Robertson JD, Patikarnmonthon N, Joseph AS, and Battaglia G. Block Copolymer Micelles 

and Vesicles For Drug Delivery. In: Bader RA, Putnam DA, editors. Engineering Polymer 
Systems for Improved Drug Delivery. New York: Wiley; 2014. p. 63-188. 

 ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่ 
๑)  (n/a) 

 
    ภาระงานสอน 

๑  ภาระงานสอนในปจัจบุนั  
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๑๔๐ 

ที่ รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
๑ วททช ๒๐๓ วิทยาแบคทีเรีย ๓(๒-๓-๕) 
๒ วททช ๓๐๒ สรีรวิทยาและพันธุศาสตร์จุลินทรีย์ ๔(๒-๖-๖) 
๓ วททช ๓๐๘ วิทยาเห็ดรา ๓(๒-๓-๕) 
๔ วททช ๓๐๙ เทคโนโลยีเซลล์สัตว ์ ๓(๓-๐-๖) 
๕ วททช ๓๔๓ หัวข้อทางเทคโนโลยีชีวภาพ ๑ ๑(๐-๓-๑) 
๖ วททช ๔๐๑ ชีวสารสนเทศศาสตร์ ๓(๒-๓-๕) 
๗ วททช ๔๘๕ โครงการพิเศษเทคโนโลยีชีวภาพ ๑ ๑(๐-๓-๑) 
๘ วททช ๔๘๖ โครงการพิเศษเทคโนโลยีชีวภาพ ๒ ๓(๐-๙-๓) 
๙ วททช ๔๙๓ สัมมนาเทคโนโลยีชีวภาพ ๑ ๑(๐-๓-๑) 

 
๒ ภาระงานสอนในหลกัสตูรใหม ่/ หลกัสตูรปรบัปรงุ  ประกอบดว้ย 

ที่ รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
๑ วททช ๒๐๘ แบคทีเรียพื้นฐานและการประยกุต์ใช้              ๓(๒-๓-๕) 

๒ วททช ๓๐๓ สรีรวิทยาและพันธุศาสตร์จุลินทรีย์ ๒(๒-๐-๔) 

๓ วททช ๓๐๔ 
ปฏิบัติการสรีรวิทยาและพันธุศาสตร์
จุลินทรีย์ 

๒(๐-๖-๒) 

๔ วททช ๓๐๖ วิทยาเห็ดรา ๒(๒-๐-๔) 
๔ วททช ๓๐๗ ปฏิบัติการวิทยาเห็ดรา ๑(๐-๓-๑) 
๕ วททช ๓๑๐ เทคโนโลยีเซลล์สัตว ์ ๒(๒-๐-๔) 
๖ วททช ๓๑๑ ปฏิบัติการเทคโนโลยีเซลล์สัตว์ ๑(๐-๓-๑) 
๗ วททช ๓๔๓ หัวข้อทางเทคโนโลยีชีวภาพ ๑ ๑(๐-๓-๑) 
๘ วททช ๔๘๑ โครงการวิจัย ๑ ๒(๐-๖-๒) 
๙ วททช ๔๘๒ โครงการวิจัย ๒ ๔(๐-๑๒-๔) 

๑๐ วททช ๔๙๓ สัมมนาเทคโนโลยีชีวภาพ ๑ ๑(๐-๓-๑) 
๑๑ วททช ๒๒๑ ทักษะพื้นฐานปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ      ๑(๐-๓-๑) 
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๑๔๑ 

๖. ชือ่-นามสกลุ  นายสิทธิวฒัน์  เลิศศิร ิ
  ยศ. / ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ ดร. 
  สังกัด ภาควิชาเทคโนโลยชีีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
  สถานทีท่ างาน ห้องคณบดี K106A คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) 
 

    ประวตักิารศกึษา (คุณวฒุิ  สาขาวชิา สถาบนัและปีทีส่ าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงล าดับจาก  
   คุณวุฒสิูงสดุ ถึงระดับปริญญาตรี)  

คณุวฒุ ิ สาขาวชิา ส าเรจ็การศกึษาจากสถาบนั พ.ศ. 
Ph.D. Agricultural Science Tohoku University, Sendai, Japan ๒๕๔๐ 
M.Agr. Food Chemistry Tohoku University, Sendai, Japan  ๒๕๓๗  
B.Agr. Food Chemistry Tohoku University, Sendai, Japan ๒๕๓๕ 

 
     งานวจิยัทีส่นใจ หรือมคีวามช านาญการ   

  ๑) Flavor improvement in fermented food 
๒) Deterioration and shelf life prediction in fermented food Chemical safety in food 

 
     ผลงานวจิยัหรือผลงานทางวชิาการ  (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 

 ผลงานทางวชิาการ      
๑)  (n/a) 

 ผลงานวจิยั 
๑) Kaewkrod A., Niamsiri N., Likitwattanasade T., & Lersiri S. 2018. Activities of macerating  
๒) enzymes are useful for selection of soy sauce koji. LWT – Food Science and Technology, 89,  

735-739. 
๓) Singracha P., Niamsiri N., Visessaguan W., Lersiri S., & Assavanig A. 2017. Application of lactic  

acid bacteria and yeast as starter cultures for reduced-salt soy sauce (moromi) fermentation. LWT – 
Food Science and Technology, 78, 181-188. 

๔) Panith N., Wichaphon J., Lertsiri S., & Niamsiri N. 2016. Effect of physical and physicochemical  
characteristics of chitosan on fat-binding capacities under in vitro gastrointestinal conditions.  

๕) LWT - Food Science and Technology, 71, 25-32.  
๖) Deetae P., Jamnong P., Assavanig A., & Lertsiri S. 2017. Occurrence of biogenic amines in Thai  

soy sauces and soy bean pastes and their health concern. International Food Research Journal, 24(4), 
1575-1587. 

๗) Toontom N., Posri W., Lertsiri S., & Meenune M. 2016. Effect of drying methods on Thai dried  
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๑๔๒ 

chilli’s hotness and pungent odour characteristics and consumer liking. International Food Research 
Journal, 23, 289-299. 

๘) Panith N., Assavanig A., Lertsiri S., Bergkvist M., Surarit R., & Niamsiri N. 2016. Development of  
tunable biodegradable polyhydroxyalkanoates microspheres for controlled delivery of tetracycline for 
treating periodontal disease. Journal of Applied Polymer Science, DOI:10.1002/app.44128 

๙) Aryuman P., Lertsiri S., Visessanguan W., Niamsiri N., Bhumiratana A., & Assavanig A. 2015.  
Glutaminase-producing Meyerozyma (Pichia) guilliermondii isolated from Thai soy sauce fermentation. 
International Journal of Food Microbiology, 192, 7-15. 

๑๐)   Wipatanawin A., Phongsawanit S., Maneeratprasert T., Lertsiri S., & Deetae P. 2015.  
Determination of the effects of adding milk and sugar on the antioxidant capacity of oolong tea by 
chemical and cell culture-based antioxidant assays. Chiang Mai Journal of Science, 42(3), 699-711. 

๑๑)    Wichaphon J., Giri A., Ohshima T., & Lertsiri S. 2014. Determination of glyoxal and  
methylglyoxal in Thai fish sauce and their changes during storage test. Journal of Food Measurement 
and Characterization, 8, 241-248. 

๑๒)   Sangkasanya S., Lertsiri S., & Meenune M. 2014. Changes in fruit quality and volatile flavor  
compounds during on-tree maturation of longkong. International Food Research Journal, 21(4), 1659-
1665. 

๑๓)   Thummajitasakul S., Tumchalee L., Koolwong S., Deetae P., Kaewsri W., & Lertsiri S.  
Antioxidant and antibacterial potentials of some Thai native plant extracts International. 2014. Food 
Research Journal, 21(6), 2393-2398. 

๑๔)    Isasawin S., Aketarawong N., Lertsiri S., & Thanaphum S. 2014. Development of a genetic  
sexing strain in Bactrocera carabolae (Diptera: Tephritidae) by introgression of six sorting components 
from B. dorsalis, Salaya1strain. BMC Genetics, DOI:10.1186/1471-2156-15-S2-S2 

๑๕)    Wichaphon J, Posri W, Assavanig A, Thongthai C, & Lertsiri S. 2013. Categorization of Thai  
Fish Sauce Based on Aroma Characteristics. Journal of Food Quality, 36, 91-97. 

๑๖)    Wah TT, Walaisri S, Assavanig A, & Lertsiri S. 2013. Co-culturing of Pichia guilliermondii  
enhanced volatile flavor compound formation by Zygosaccharomyces rouxii in the model system of 
Thai soy sauce fermentation. International Journal of Food Microbiology, 160, 282-289.Kaewkrod A., 
Niamsiri N., Likitwattanasade T., & Lersiri S. 2018. Activities of macerating enzymes are useful for 
selection of soy sauce koji. LWT – Food Science and Technology, 89, 735-739. 

๑๗)    Singracha P., Niamsiri N., Visessaguan W., Lersiri S., & Assavanig A. 2017. Application of lactic  
acid bacteria and yeast as starter cultures for reduced-salt soy sauce (moromi) fermentation. LWT – 
Food Science and Technology, 78, 181-188. 
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๑๔๓ 

  

 บทความทางวชิาการ 
         ๑)  (n/a) 

 หนงัสอื / ต ารา  
 ๑)  Lertsiri S, Wanakhachornkrai P, Assavanig A, Chaiseri S, and Suwonsichon T: Volatile 

Flavor Compounds and Flavor Profiles of Thai Soy Sauce. In: Cadwallader K and Chang S, 
editors. Chemistry, Texture, and Flavor of Soy. ACS Symposium Series; American Chemical 
Society; 2010. Chapter 23, p. 375-87 

 ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่ 
๑) (n/a) 

 
    ภาระงานสอน 

๑ ภาระงานสอนในปจัจบุนั  
 

ที่ รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
๑ วททช ๓๐๕ เทคโนโลยชีีวภาพในอุตสาหกรรม  ๓(๒-๓-๕) 
๒ วททช ๓๒๓ การวิเคราะห์ทางเทคโนโลยชีีวภาพ ๒(๒-๐-๔) 
๓ วททช ๓๒๔ ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ๑(๐-๓-๑) 
๔ วททช ๓๕๒ วิทยาศาสตร์อาหาร ๒(๒-๐-๔) 
๕ วททช ๓๕๕ ความปลอดภัยอาหาร  ๒(๒-๐-๔) 
๖ วททช ๔๒๑ เทคโนโลยีเครื่องสาอางและสารหอม ๒(๒-๐-๔) 
๗ วททช ๔๒๒ เทคโนโลยีไขมันและน้ ามัน ๒(๒-๐-๔) 

๘ วททช ๔๓๕ การจัดการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร 

๒ (๒-๐-๔) 

๙ วททช ๔๘๕ โครงการพิเศษเทคโนโลยีชีวภาพ ๑ ๑(๐-๓-๑) 
๑๐ วททช ๔๘๖ โครงการพิเศษเทคโนโลยีชีวภาพ ๒ ๓(๐-๙-๓) 

 
๒  ภาระงานสอนในหลกัสตูรใหม ่/ หลกัสตูรปรบัปรงุ  ประกอบดว้ย 

ที่ รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
๑ วททช ๓๒๓ การวิเคราะห์ทางเทคโนโลยชีีวภาพ ๒(๒-๐-๔) 
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๑๔๔ 

๒ วททช ๓๕๒ วิทยาศาสตร์อาหาร ๒(๒-๐-๔) 
๓ วททช ๓๕๕ ความปลอดภัยอาหาร ๒(๒-๐-๔) 
๔ วททช ๔๘๑ โครงการวิจัย ๑ ๒(๐-๖-๒) 
๕ วททช ๔๘๒ โครงการวิจัย ๒ ๔(๐-๑๒-๔) 

 
 

๗. ชือ่-นามสกลุ นางจรัญญา  ณรงคะชวนะ 

  ยศ. / ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ ดร. 
  สังกัด ภาควิชาเทคโนโลยชีีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
  สถานทีท่ างาน BT209 คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)  
 

    ประวตักิารศกึษา (คุณวฒุิ  สาขาวชิา สถาบนัและปีทีส่ าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงล าดับจาก  
   คุณวุฒสิูงสดุ ถึงระดับปริญญาตรี)  

 
คณุวฒุ ิ สาขาวชิา ส าเรจ็การศกึษาจากสถาบนั พ.ศ. 

D.Agr.Sc. Biochemical Regulation Nagoya University, Japan ๒๕๓๓ 
วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ๒๕๒๘ 
วท.บ. ชีวเคมี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ๒๕๒๕ 

 
     งานวจิยัทีส่นใจ หรือมคีวามช านาญการ   

๑) Functional genomics study in cassava to improve starch quality and quantity for industrial 
applications 
๒) Biochemical and molecular genetics related to latex yield and stress response of rubber tree 
๓) Epigenetics control: Implications for plant improvement 

 
     ผลงานวจิยัหรือผลงานทางวชิาการ  (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 

 ผลงานทางวชิาการ      
๑)  (n/a) 

 ผลงานวจิยั 
        ๑)   Putpeerawit P, Sojikul P, Thitamadee S, Narangajavana J*. Genome-wide analysis of aquaporin 
gene family and their responses to water-deficit stress conditions in cassava. Plant Physio. Biochem. 
2017; 121:118-127. 
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๑๔๕ 

  ๒)  Patanun O, Ueda M, Itouga M, Kato Y, Utsumi Y, Matsui A, Tanaka M, Utsumi C, 
Sakakibara H, Yoshida M, Narangajavana J, Seki M*. The Histone Deacetylase Inhibitor 
Suberoylanilide Hydroxamic Acid Alleviates Salinity Stress in Cassava. Front. Plant Sci. 2017; 
7:2039.  
 ๓)  Chuenwarin P, Kongsawadworakul P, Chrestin H, Narangajavana J, Viboonjun U*. 
Differential expression of mitochondrial pyruvate dehydrogenase gene correlates with latex yield 
and tapping in rubber tree. Taiwania 2016 61(4):295-304. 
 ๔)   Laosombut T, Arreewichit P, Nirapathpongporn K, Traiperm P, Kongsawadworakul P, 
Viboonjun U, Narangajavana J*.  Differential expression of methyl jasmonate-responsive genes 
correlates with laticifer vessel proliferation in phloem tissue of rubber tree (Hevea brasiliensis). 
Journal of Plant Growth Regulation 2016; 35(4):1049-1063. 
 ๕)   Utsumi Y, Tanaka M, Kurotani A, Yoshida T, Mochida K, Matsui A, Ishitani M, Sraphet S, 
Whankaew S, Narangajavana J, Triwitayakorn K., Sakurai T, Seki M* Cassava (Manihot esculenta) 
transcriptome analysis in response to infection by the fungus Colletotrichum gloeosporioides 
using an oligonucleotide-DNA microarray. Journal of Plant Research 2016; 129:711–726. 
 ๖)   Nirapathpongporn K, Kongsawadworakul P, Viboonjun U, Teerawattanasuk K, Chrestin H, 
Segiun M, Dement A, Narangajavana J*. Development and mapping of functional expressed 
sequence tag-derived simple sequence repeat markers in a rubber tree RRIM600 × PB217 
population. Molecular Breeding 2016; 36(4), 1-9. 
 ๗)   Naconsie M, Lertpanyasampatha M, Viboonjun U, Netrphan S, Kuwano M, Ogasawara N, 
Narangajavana J*. Cassava root membrane proteome reveals activities during storage root 
maturation.  Journal of Plant Research 2016; 129:51-65. 
 ๘)   Saithong T*, Saerue S, Kalapanulak S, Sojikul P, Narangajavana J, Bhumiratana S. Gene 
co-expression analysis inferring the crosstalk of ethylene and gibberellin in modulating the 
tTranscriptional acclimation of cassava root growth in different seasons. PLoS One 2015; 
10(9):e0137602. 
 ๙)   Sojikul P*, Saithong T, Kalapanulak S, Pisuttinusart N, Limsirichaikul S, Tanaka M, Utsumi 
Y, Sakurai T, Seki M, Narangajavana J. Genome-wide analysis reveals phytohormone action during 
cassava storage root initiation. Plant Molecular Biology 2015; 88(6): 531-543. 
 ๑๐)   Pinweha N, Asvarak T, Viboonjun U, Narangajavana J*. Involvement of miR160/miR393 
and their targets in cassava responses to anthracnose disease. J Plant Physiol  2015; 174:26–35  
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๑๔๖ 

 ๑๑)   Pramoolkit P, Lertpanyasampatha M, Viboonjun U, Kongsawadworakul P, Chrestin H, 
Narangajavana J*. Involvement of ethylene-responsive microRNAs and their targets in increased 
latex yield in the rubber tree in response to ethylene treatment. Plant Physiology and 
Biochemistry 2014; 84:203-212.  
 ๑๒)  Kanjanawattanawong S, Tangphatsornruang S, Triwitayakorn K, Ruang-areerate P, 
Sangsrakru D, Poopear S, Somyong S, Narangajavana J*. Characterization of Rubber Tree 
MicroRNA in Phytohormone Response using Large Genomic DNA Libraries, Promoter Sequence 
and Gene Expression Analysis.  Molecular Genetics and Genomics 2014; 289(5): 921-933.  
 ๑๓)   Phookaew P, Netrphan S, Sojikul P, Narangajavana J*. Involvement of miR164- and 
miR167-mediated target gene expressions in responses to water deficit in cassava.  Biologia 
Plantarum 2014; 58 (3): 469-478.   
 ๑๔)   Lertpanyasampatha M, Viboonjun U, Kongsawadworakul P, Chrestin H, Narangajavana 
J*. Differential expression of microRNAs and their targets reveals a possible dual role in 
physiological bark disorder in rubber tree. J Plant Physiol 2014; 171:1117–1126.  
 ๑๕)  Chungloo D, Narangajavana J, Viboonjun U, Sojikul P, Chantuma P, Chrestin H, 
ongsawadworakul P*. Cloning and expression of a lipoxygenase gene in rubber tree (Hevea 
brasiliensis). Thai Journal of Botany 2013; 5(Special Issue):261-270.  
 ๑๖)   Teppabut Y, Viboonjun U, Narangajavana J, Chrestin H, Kongsawadworakul P*.  Cloning 
and characterization of beta-cyanoalanine synthase gene in rubber tree (Hevea brasiliensis). Thai 
Journal of Botany 2013; 5(Special Issue):249-259.  
 ๑๗) Patanun O, Lertpanyasampatha M, Sojikul P, Viboonjun U, Narangajavana J*. 
Computational identification of microRNAs and their targets in cassava (Manihot esculenta 
Crantz.).  Molecular Biotechnology 2013; 53:257–269.   
 ๑๘)   Lertpanyasampatha M, Pramoolkit P, Kongsawadworakul P, Viboonjun U, Chrestin H, 
Narangajavana J*. Conserved microRNAs and their targets in rubber tree and the related 
Euphorbiaceous species. Journal of Plant Biochemistry and Biotechnology 2013; 22(1): 52-61 
 
บทความทางวชิาการ 
         ๑)  (n/a) 

 หนงัสอื / ต ารา  
 ๑)  (n/a) 
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๑๔๗ 

 ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่ 
๑)  (n/a) 

    ภาระงานสอน 
๑  ภาระงานสอนในปจัจบุนั  

ที่ รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

๑ วททช ๓๔๓ หัวข้อทางเทคโนโลยีชีวภาพ ๑  ๑(๐-๓-๑) 
๒ วททช ๔๖๑ ทัศนศึกษาชมโรงงาน  ๑(๐-๓-๑)  
๓ วททช ๔๙๓ สัมมนาเทคโนโลยีชีวภาพ ๑  ๑(๐-๓-๑) 
๔ วททช ๔๘๕ โครงการพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ ๑   ๑(๐-๓-๑)  
๕ วททช ๔๘๖ โครงการพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ ๒   ๓(๐-๙-๓)  
๖ วททช ๔๐๗ เทคโนโลยีชีวภาพเกี่ยวกับพืช  ๓(๒-๓-๕) 
๗ วททช ๔๐๑ ชีวสารสนเทศศาสตร์  ๓(๒-๓-๕) 

 
๒  ภาระงานสอนในหลกัสตูรใหม ่/ หลกัสตูรปรบัปรงุ  ประกอบดว้ย 

ที่ รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

๑ วททช ๓๔๓ หัวข้อทางเทคโนโลยีชีวภาพ ๑  ๑(๐-๓-๑) 
๒ วททช ๔๖๑ ทัศนศึกษาชมโรงงาน  ๑(๐-๓-๑)  
๓ วททช ๔๙๓ สัมมนาเทคโนโลยีชีวภาพ ๑  ๑(๐-๓-๑) 
๔ วททช ๔๘๑ โครงการวิจัย ๑  ๒(๐-๖-๒)  
๕ วททช ๔๘๒ โครงการวิจัย ๒   ๔(๐-๑๒-๔) 
๖ วททช ๓๔๗ เทคโนโลยีชีวภาพเกี่ยวกับพืช   ๒(๒-๐-๔) 
๗ วททช ๓๔๘ ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพเกี่ยวกับพืช  ๑(๐-๓-๑) 
๘ วททช ๔๐๑ ชีวสารสนเทศศาสตร์  ๓(๒-๓-๕) 

 
 
๘. ชือ่-นามสกลุ  นางสาวชืน่จิตต์  บุญเฉิด 

  ยศ. / ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ ดร. 
  สังกัด ภาควิชาเทคโนโลยชีีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
  สถานทีท่ างาน BT111 คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) 
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๑๔๘ 

    ประวตักิารศกึษา (คุณวฒุิ  สาขาวชิา สถาบนัและปีทีส่ าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงล าดับจาก  
   คุณวุฒสิูงสดุ ถึงระดับปริญญาตรี)  
 

คณุวฒุ ิ สาขาวชิา ส าเรจ็การศกึษาจากสถาบนั พ.ศ. 

Ph.D.             Molecular Biology Free University of Brussels, 
Belgium 

๒๕๓๔ 

วท.ม.            จุลชีววิทยา มหาวิทยาลยัมหิดล ๒๕๒๔ 

วท.บ. เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัมหิดล ๒๕๒๐ 

 
     งานวจิยัทีส่นใจ หรือมคีวามช านาญการ   

๑)  Molecular mechanism of thermotolerant in yeast 
๒)  Yeast bioassay for detection of phytoestrogens and bioactive compounds 
๓)  Yeast surface display for application as antiviral agents in shrimp 
๔)  Development of recombinant yeast for vaccine production 

 
     ผลงานวจิยัหรือผลงานทางวชิาการ  (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 

 ผลงานทางวชิาการ      
๑)  (n/a) 

 ผลงานวจิยั 
        ๑)  Rana P*, Bhuju DR, Korirala M, Boonchird C. Dendroelogical studies of Rhododendron 
campanulatum D. Don along elevational gradient of manaslu conservation area, Nepal Himalaya. 
Pakistan J Bot. 2017;49(5):1749-55.        
       ๒)   Rana P*, Boonchird C, Korirala M, Bhuju DR. Impact of altitude on the colonization 
frequency of endophytic fungi Isolated from Rhododendron campanulatum D. Don of Sagarmatha 
National Park, Nepal. J Bas Appl Sci. 2017;1(2)36000109:1-4. 
       ๓)  Kitichantaropas Y, Boonchird C, Sugiyama M, Kaneko Y, Harashima S, Auesukaree C*. Cellular 
mechanisms contributing to multiple stress tolerance in Saccharomyces cerevisiae strains with 
potential use in high-temperature ethanol fermentation. AMB Expr. 2016;6:107-20. 
 ๔) Mahamad P, Boonchird C, Panbangred W*. High level accumulation of soluble diphtheria 
toxin mutant (CRM197) with co-expression of chaperones in recombinant Escherichia coli. App. 
Microbiol Biotech. 2016;100(7):6319-30. 
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๑๔๙ 

 ๕) Ananphongmanee V, Srisala J, Sritunyalucksana K, Boonchird C*. Yeast surface display of two 
proteins previously shown to be protective against White Spot Syndrome Virus (WSSV) in shrimp. PLOS 
ONE 2015;10(6):1-14. 
 ๖) Jungsukcharoen J, Dhiani BA, Cherdshewasart W, Vinayavekhin N, Sangvanich P, Boonchird 
C*. Pueraria mirifica leaves, an alternative potential isoflavonoid source. Biosci Biotechnol Biochem 
2014 Jun;78:917-26. 
 ๗) Lertwimol T, Sangsuriya P, Phiwsaiya K, Senapin S*, Phongdara A, Boonchird C, Flegel TW. 
Two new anti-apoptotic proteins of white spot syndrome virus that bind to an effector caspase 
(PmCasp) of the giant tiger shrimp Penaeus (Penaeus) monodon. Fish Shellfish Immunol 2014 Mar 
5;38:1-6. 
 ๘)  Shahsavarani H, Hasegawa D, Yokota D, Sugiyama M, Kaneko Y, Boonchird C, Harashima S*. 
Enhanced bio-ethanol production from cellulosic materials by semi-simultaneous saccharification and 
fermentation using high temperature resistant Saccharomyces cerevisiae TJ14. J Biosci Bioeng 
2013;115:20-3. 
 ๙) Molthathong S, Jitrakorn S, Joyjinda Y, Boonchird C, Withyachumnarnkul B, Pongtippatee P, 
Flegel TW, Saksmerprome V*. Persistence of Penaeus stylirostris densovirus delays mortality caused by 
white spot syndrome virus infection in black tiger shrimp (Penaeus monodon). BMC Vet Res 2013;9:33. 
  

 บทความทางวชิาการ 
         ๑)  (n/a) 

 หนงัสอื / ต ารา  
 ๑)  (n/a) 

 ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่ 
๑)  สิทธิบัตร  Petre, J., Boonchird, C., Buasri, W. and Panbangred, W. (2011)  Improved 

Bordetella pertussis strains for the production of recombinant acellular pertussis vaccine. 
Patent Number 2011/09417., South Africa. US Patent No : US 9,187,754B2 (Nov 17, 2015). 
(n/a) 

 
    ภาระงานสอน 

๑  ภาระงานสอนในปจัจบุนั  

ที่ รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
๑ วททช ๓๐๒ สรีรวิทยาและพันธุศาสตร์จุลินทรีย์ ๔(๒-๖-๖) 
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๑๕๐ 

๒ วททช ๓๐๘ วิทยาเห็ดรา ๓(๒-๓-๕) 
๓ วททช ๔๐๑ ชีวสารสนเทศศาสตร์ ๓(๒-๓-๕) 
๔ วททช ๔๘๕ โครงการพิเศษเทคโนโลยีชีวภาพ ๑ ๑(๐-๓-๑) 
๕ วททช ๔๘๖ โครงการพิเศษเทคโนโลยีชีวภาพ ๒ ๓(๐-๙-๓) 

 
๒  ภาระงานสอนในหลกัสตูรใหม ่/ หลกัสตูรปรบัปรงุ  ประกอบดว้ย 

ที่ รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
๑ วททช ๓๐๓ สรีรวิทยาและพันธุศาสตร์จุลนิทรีย์ ๒(๒-๐-๔) 
๒ วททช ๓๐๔ ปฎิบัติการสรีรวิทยาและพันธุศาสตร์จุลนิทรีย์ ๒(๐-๔-๒) 
๓ วททช ๓๐๖ วิทยาเห็ดรา ๒(๒-๐-๔) 
๔ วททช ๓๐๗ ปฏิบัติการวิทยาเห็ดรา ๑(๐-๓-๑) 
๕ วททช ๔๐๑ ชีวสารสนเทศศาสตร์ ๓(๒-๓-๕) 
๖ วททช ๔๘๑ โครงการวิจัย ๑ ๒(๐-๖-๒) 
๗ วททช ๔๘๒ โครงการวิจัย ๒ ๔(๐-๒-๔) 

 
 

๙. ชือ่-นามสกลุ  นายมานพ  สุพรรณธริกา 
  ยศ. / ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ ดร. 
  สังกัด ภาควิชาเทคโนโลยชีีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
  สถานทีท่ างาน BT204 คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) 
 

    ประวตักิารศกึษา (คุณวฒุิ  สาขาวชิา สถาบนัและปีทีส่ าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงล าดับจาก  
   คุณวุฒสิูงสดุ ถึงระดับปริญญาตรี)  
 

คณุวฒุ ิ สาขาวชิา ส าเรจ็การศกึษาจากสถาบนั พ.ศ. 
Ph.D. Biochemical Engineering University of London, UK ๒๕๓๕ 
M.Sc. Food Process Engineering Asian Institute of Technology, 

Bangkok, Thailand 
๒๕๒๘ 

วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร เกียรตินิยมอนัดับ ๑ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  

๒๕๒๕ 
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๑๕๑ 

     งานวจิยัทีส่นใจ หรือมคีวามช านาญการ   
๑) Biotechnology Modeling 
๒) Spray drying and fluidized bed agglomeration of biomaterials. 
๓) Product isolation and utilization of spent brewer's yeast. 

 
     ผลงานวจิยัหรือผลงานทางวชิาการ  (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 

 ผลงานทางวชิาการ      
๑)  (n/a) 

 ผลงานวจิยั 
๑) Deeyai, P., Suphantharika, M., Wongsagonsup, R., & Dangtip, S. (2013). Characterization of  

modified tapioca starch in atmospheric argon plasma under diverse humidity by FTIR 
spectroscopy. Chinese Physics Letters, 30 (1), art. no. 018103. 

๒) Winuprasith, T., & Suphantharika, M. (2013). Microfibrillated cellulose from mangosteen  
(Garcinia mangostana L.) rind: Preparation, characterization, and evaluation as an emulsion 
stabilizer. Food Hydrocolloids, 32 (2), 383-394. 

๓) Wongsagonsup, R., Pujchakarn, T., Jitrakbumrung, S., Chaiwat, W., Fuongfuchat, A.,  
Varavinit, S., Dangtip, S., & Suphantharika, M. (2014). Effect of cross-linking on physicochemical 
properties of tapioca starch and its application in soup product. Carbohydrate Polymers, 101, 656-
665. 

๔) Winuprasith, T., Suphantharika, M., McClements, D. J., & He, L. (2014). Spectroscopic  
studies of conformational changes of -lactoglobulin adsorbed on gold nanoparticle surfaces. 
Journal of Colloid and Interface Science, 416, 184-189. 

๕) Wongsagonsup, R., Deeyai, P., Chaiwat, W., Horrungsiwat, S., Leejariensuk, K.,  
Suphantharika, M., Fuongfuchat, A., & Dangtip, S. (2014). Modification of tapioca starch by non-
chemical route using jet atmospheric argon plasma. Carbohydrate Polymers, 102, 790-798. 

๖) Kittisuban, P., Lee, B. -H., Suphantharika, M., & Hamaker, B. R. (2014). Slow glucose  
release property of enzyme-synthesized highly branched maltodextrins differs among starch 
sources. Carbohydrate Polymers, 107, 182-191. 

๗) Kittisuban, P., Ritthiruangdej, P., & Suphantharika, M. (2014). Optimization of  
hydroxypropylmethylcellulose, yeast –glucan, and whey protein levels based on physical 
properties of gluten-free rice bread using response surface methodology. LWT – Food Science and 
Technology, 57 (2), 738-748. 

๘) Winuprasith, T., Chantarak, S., Suphantharika, M., He, L., & McClements, D. J. (2014).  
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๑๕๒ 

Alterations in nanoparticle protein corona by biological surfactants: Impact of bile salts on -
lactoglobulin-coated gold nanoparticles. Journal of Colloid and Interface Science, 426, 333-340. 

๙) Winuprasith, T., & Suphantharika, M. (2015). Properties and stability of oil-in-water  
emulsions stabilized by microfibrillated cellulose from mangosteen rind. Food Hydrocolloids, 43, 
690-699. 

๑๐)   Archakunakorn, S., Charoenrat, N., Khamsakhon, S., Pongtharangkul, T., Wongkongkatep,  
P., Suphantharika, M., & Wongkongkatep, J. (2015). Emulsification efficiency of adsorbed chitosan 
for bacterial cells accumulation at the oil-water interface. Bioprocess and Biosystems Engineering, 
38 (4), 701-709. 

๑๑)   Wongsagonsup, R., Kittisuban, P., Yaowalak, A., & Suphantharika, M. (2015). Physical and  
sensory qualities of composite wheat-pumpkin flour bread with addition of hydrocolloids. 
International Food Research Journal, 22 (2), 745-752. 

๑๒)    Tangsrianugul, N., Suphantharika M., & McClements, D. J. (2015). Simulated  
gastrointestinal fate of lipids encapsulated in starch hydrogels: Impact of normal and high amylose 
corn starch. Food Research International, 78, 79-87. 

๑๓)    Pinyo, J., Luangpituksa, P., Suphantharika, M., Hansawasdi, C., & Wongsagonsup, R.  
(2016). Effect of enzymatic pretreatment on the extraction yield and physicochemical properties of 
sago starch. Starch/Stärke, 68, 47-56. 

๑๔)    Chaiwat, W., Wongsagonsup, R., Tangpanichyanon, N., Jariyaporn, T., Deeyai, P.,  
Suphantharika, M., Fuongfuchat, A., Nisoa, M., & Dangtip, S. (2016). Argon plasma treatment of 
tapioca starch using a semi-continuous downer reactor. Food and Bioprocess Technology, 9, 1125-
1134. 

๑๕)    Deetae, P., Tseng, K., Pasuphan, C., Panya, A., Methacanon, P., Temthawee, W., &  
Suphantharika, M. (2017). Ultrasonic extraction, antioxidant and anti-glycation activities of 
polysaccharides from Gynura divaricata leaves. Chiang Mai Journal of Science, 44, 144-156. 

๑๖)    Wongbunmak, A., Khiawjan, S., Suphantharika, M., & Pongtharangkul, T. (2017). BTEX-  
and naphthalene-degrading bacterium Microbacterium esteraromaticum strain SBS1-7 isolated 
from estuarine sediment. Journal of Hazardous Materials, 339, 82-90. 

๑๗)    Pinyo, J., Luangpituksa, P., Suphantharika, M., Hansawasdi, C., & Wongsagonsup, R.  
(2017). Improvement of sago starch extraction process using various pretreatment techniques and 
their pretreatment combination. Starch/Stärke, 69, 1700005. 
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๑๕๓ 

บทความทางวชิาการ 
๑) (n/a) 

 

 หนงัสอื / ต ารา  
๑)  มานพ สุพรรณธริกา. (2560). วิทยากระแส : การประยุกตใ์นอุตสาหกรรมอาหาร. (พิมพ์ครั้งที่ 1)
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 341 หน้า. 

 

 ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่ 
๑)  (n/a) 

 
    ภาระงานสอน 

๑  ภาระงานสอนในปจัจบุนั  

ที่ รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
๑ วททช ๓๒๘ การถ่ายโอนโมเมนตัมความร้อนและมวล   ๓(๓-๐-๖) 
๒ วททช ๔๑๒ วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ๒                ๓(๓-๐-๖) 
๓ วททช ๔๑๓ ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ    ๑(๐-๓-๑) 
๔ วททช ๔๘๕ โครงการพิเศษเทคโนโลยีชีวภาพ ๑ ๑(๐-๓-๑) 
๕ วททช ๔๘๖ โครงการพิเศษเทคโนโลยีชีวภาพ ๒ ๓(๐-๙-๓) 

 
๒  ภาระงานสอนในหลกัสตูรใหม ่/ หลกัสตูรปรบัปรงุ  ประกอบดว้ย 

ที่ รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
๑ วททช ๒๑๓ สมดุลและการถ่ายโอนโมเมนตมั                  ๒(๒-๐-๔) 
๒ วททช ๔๑๒ วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ๒ ๓(๓-๐-๖) 
๓ วททช ๔๑๓ ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ      ๑(๐-๓-๑) 
๔ วททช ๔๘๑ โครงการวิจัย ๑ ๒(๐-๖-๒) 
๕ วททช ๔๘๒ โครงการวิจัย ๒ ๔(๐-๒-๔) 
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๑๕๔ 

๑๐. ชือ่-นามสกลุ  นางสาวกัณยารัตน์  สุไพบูลย์วัฒน 
   ยศ. / ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ ดร. 
      สังกัด ภาควิชาเทคโนโลยชีวีภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล 
      สถานทีท่ างาน N.107 คณะวิทยาศาสตร์  (พญาไท) 

     
ประวตักิารศึกษา (คุณวุฒิ  สาขาวิชา สถาบันและปทีี่ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงล าดับจาก  

   คุณวุฒสิูงสดุ ถึงระดับปริญญาตรี)  
 

คณุวฒุ ิ สาขาวชิา ส าเรจ็การศกึษาจากสถาบนั พ.ศ. 
Ph.D. Biotechnology Chiba University, Japan ๒๕๔๐ 

วท.ม.             เกษตรศาสตร์-พืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒๕๓๔ 

วท.บ. เกษตรศาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒๕๒๘ 
  

     งานวจิยัทีส่นใจ หรือมคีวามช านาญการ   
๑) Plant physiology and phenotypic responses of plant under environmental stresses  
๒) Mutation-based study on phenotypic and candidate genes expressions 
๓) Bioengineering and plant metabolomics study and molecular characterization of genes 

involve in the biosynthetic pathway of plant secondary metabolites 
๔) Physiology and nutraceuticals of plant under artificial environments  
๕) Plant tissue culture-based productions under controlled environments 
๖) Gene transformation and protoplast technology for crop improvement and biological studies 

 
     ผลงานวจิยัหรือผลงานทางวชิาการ  (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 

 ผลงานทางวชิาการ      
๑)  (n/a) 

 ผลงานวจิยั 
๑)  Joshi J, Zhang G, Shen S, Supaibulwatana K, Watanabe C.K.A, Yamori W*. A 

Combination of Downward Lighting and Supplemental Upward Lighting Improves Plant Growth in a 
Closed Plant Factory with Artificial Lighting. HORTSCIENCE. 2017; 52(6):831–835.  

๒) Maksup S, Pongpakpian S, Roytrakul S, Cha-um S, Supaibulwatana K*. Comparative 
proteomics and protein profile related to phenolic compounds and antioxidant activity in germinated 
Oryza sativa ‘KDML105’ and Thai brown rice ‘Mali Dang’ for better nutritional value. Journal of the 
Science of Food and Agriculture. 2017; DOI:10.1002/jsfa.8498. 
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๑๕๕ 

๓) Inthima P, Nakano M, Otani M, Niki T, Nishijima T, Koshioka M, Supaibulwatana K*. 
Overexpression of the gibberellin 20-oxidase gene from Torenia fournieri resulted in modified trichome 
formation and terpenoid metabolites of Artemisia annua L. Plant Cell Tiss Organ Cult. 2017; 129(2):223-
236. DOI: 10.1007/s11240-017-1171-1. 

๔) Worakan P, Karaket N, Maneejantra N, Supaibulwatana K*. A Phenylurea Cytokinin, CPPU, 
Elevated Reducing Sugar and Correlated to Andrographolide Contents in Leaves of Andrographis 
paniculata (Burm. F.) Wall. Ex Nees. Applied Biochemistry and Biotechnology. 2017; 181(2):638-649. DOI: 
10.1007/s12010-016-2238-x.   

๕) Maneejantra N, Tsukagoshi S, Lu N, Supaibulwatana K, Takagaki M, Yamori W*. A 
Quantitative Analysis of Nutrient Requirements for Hydroponic Spinach (Spinacia oleracea L.) 
Production under artificial light in a plant factory. Journal of Fertilizers & Pesticides. 2016. 7, 170. doi: 
10.4172/2471-2728.1000170. (Case Report) 

๖) Otani M, Ishibe M, Inthima P, Supaibulwatana K, Mori S, Niki T, Nishijima T, Koshioka M, 
Nakano M*. Horticultural characterization of a tetraploid transgenic plant of Tricyrtis sp. carrying the 
gibberellin 2-oxidase gene. Plant Biotechnology. DOI: 10.5511/plantbiotechnology.14.0916a. 2014; 
31:335-340.  

๗) Karaket N, Wiyakrutta S, Lacaille-Dubois, M.-A, Supaibulwatana K* T-DNA insertion alters 
the terpenoid content composition and bioactivity of transgenic Artemisia annua. Natural Product 
Communications. 2014; 9 (3):363-366. 

๘) Pichakum A*, Supaibulwatana, K, Chintakovid W, Chanseetis C. Role of temperature and 
altitude on flowering performances of macadamia nut. Acta Horticulturae. 2014; V.1024:127-132. 

๙) Pansuksan K, Mii M, Supaibulwatana K.* Phytochemical alteration and new occurring 
compounds in hairy root cultures of Mitracarpus hirtus L. induced by phenylurea cytokinin (CPPU). 
Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC). 2014; 119(3):523-532. 

๑๐) Inthima P, Otani M, Hirano T, Hayashi Y, Abe T, Nakano M, Supaibulwatana  K* Mutagenic 
effects of heavy-ion beam irradiation on in vitro nodal segments of Artemisia annua L. Plant Cell, 
Tissue and Organ Culture (PCTOC). 2014; 119(1): 131-139. 

๑๑) Pansuksan K, Sangthong R, Nakamura I, Mii M, Supaibulwatana K* Tetraploid induction of 
Mitracarpus hirtus L. by colchicine and its characterization including antibacterial activity. Plant Cell, 
Tissue and Organ Culture. 2014; 117(3): 381-391. 

๑๒) Gashaw A, Theerawitaya C, Samphumphuang T, Cha-um S, Supaibulwatana K* CPPU 
elevates photosynthetic abilities, growth performances and yield traits in salt stressed rice (Oryza sativa 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี           โท           เอก                                  คณะวิทยาศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ                 ภาควิชาเทคโนโลยชีีวภาพ 
 

 
๑๕๖ 

L. spp. indica) via free proline and sugar accumulation. Pesticide Biochemistry and Physiology. 2014; 
108 (1):27-33. DOI: 10.1016/j.pestbp.2013.11.003.  

๑๓) Maksup S, Roytrakul S, Supaibulwatana K* Physiological and comparative proteomic 
analyses of Thai jasmine rice and two check cultivars in response to drought stress. J Plant Interact. 
2014; 9: 43-45. DOI:10.1080/17429145.2012.752042.  

๑๔) Otani M, Meguro S, Gondaira H, Hayashi M, Saito M, Han D-S, Inthima P, Supaibulwatana 
K, Mori S, Jikumaru Y, Kamiya Y, Li T Niki, T, Nishijima T, Koshioka M, Nakano M*. Overexpression of the 
gibberellin 2-oxidase gene from Torenia fournieri induces dwarf phenotypes in the liliaceous 
monocotyledon Tricyrtis sp. Journal of Plant Physiology. 2013; V.170 (16):1416-1423. 

๑๕) Maksup S, Supaibulwatana K*, Selvaraj G. High-quality reference genes for quantifying the 
transcriptional responses of Oryza sativa L. (ssp. indica and japonica) to abiotic stress conditions. Chin 
Sci Bull. 2013; 58:1-12. DOI: 10.1007/s11434-013-5726-1 

๑๖) Boriboonkaset T, Theerawitaya C, Yamada N, Pichakum A, Supaibulwatana K, Cha-Um S*, 
Takabe T, Kirdmanee C.  Regulation of some carbohydrate metabolism-related genes, starch and 
soluble sugar contents, photosynthetic activities and yield attributes of two contrasting rice genotypes 
subjected to salt stress. Protoplasma. 2013; DOI: 10.1007/s00709-013-0496-9. 

๑๗) Yooyongwech S, Cha-um S, Supaibulwatana K*. Water relation and aquaporin genes 
(PIP1; 2 and PIP2; 1) expression at the reproductive stage of rice (Oryza sativa L. spp. indica) mutant 
subjected to water deficit stress. Plant OMICS. 2013; 6: 79-85. 

๑๘) Yooyongwech S, Phaukinsang N, Cha-um S, Supaibulwatana K* Arbuscular mycorrhiza 
improved growth performance in Macadamia tetraphylla L. grown under water deficit stress involves 
soluble sugar and proline accumulation. Plant Growth Regulation. 2013; V. 69 (3):285-293. DOI: 
10.1007/s10725-012-9771-6.  
 
บทความทางวชิาการ 
         ๑)  (n/a) 

 หนงัสอื / ต ารา  
 ๑)  (n/a) 

 ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่ 
๑)  สิทธิบัตร Tanticharoen M, Kirdmanee C, Theerawitaya C, Supaibulwatana K. Micro-rhizome 

Induction in Ginger (Zingiber officinale). Requiring patent No. 071249. 
๒) Gene Registration GenBank: Accession numbers; DQ234303, EU041701, EU041700, 

EU041699, EU041698, KJ609177, KJ609176 
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๑๕๗ 

๓) บทความวชิาการด้านการศึกษา  
• Kaewviset S, Prasomkhum N, Somvong W, Nomethanong S, Supaibulwatana K*, Inspired 

by the Nobel Laureates: A Typical Event-Based Inspirational Motivation in Science 
Education. Advanced Science Letters, American Scientific Publishers. 2015; 21: 2425-2428. 

• วรรณภา สมวงศ,์ น้องนชุ ประสมค า, สุทธลิักษณ์ น่วมทนง, เสฏฐวุฒิ แก้ววิเศษ และกัณยารัตน์ สุไพบูลย์
วัฒน. 2559.  “กิจกรรมการส่งเสริมความเป็นนานาชาติและทักษะการให้บริการด้านวิเทศสัมพนัธ์ ของ
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”.  ใน การวิจัยเพื่อพัฒนาอยา่งยั่งยนื Proceedings KU 
SRC 1st National Conference 2016, 244-250.  ชลบุรี: มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
(Proceeding) 

 
    ภาระงานสอน 

๑  ภาระงานสอนในปจัจบุนั  
 

ที่ รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
๑ วททช ๒๐๑ เทคโนโลยีชีวภาพกับสังคม ๒(๒-๐-๔) 
๒ วททช ๓๕๒ วิทยาศาสตร์การอาหาร ๒(๒-๐-๔) 
๓ วททช ๔๐๗ เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช ๔(๓-๓-๗) 
๔ วททช ๔๘๕ โครงการวิจัยทางเทคโนโลยีชวีภาพ ๑ ๑(๐-๓-๑) 
๕ วททช ๔๘๖ โครงการวิจัยทางเทคโนโลยีชวีภาพ ๒ ๓(๐-๙-๓) 

 
๒  ภาระงานสอนในหลกัสตูรใหม ่/ หลกัสตูรปรบัปรงุ  ประกอบดว้ย 

ที่ รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
๑ วททช ๒๐๑ เทคโนโลยีชีวภาพกับสังคม ๒(๒-๐-๔) 
๒ วททช ๓๔๗ เทคโนโลยีชีวภาพเกี่ยวกับพืช ๒(๒-๐-๔) 
๓ วททช ๓๔๘ ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพเกี่ยวกับพืช ๑(๐-๓-๑) 
๔ วททช ๓๕๒ วิทยาศาสตร์การอาหาร ๒(๒-๐-๔) 
๕ วททช ๔๘๑ โครงการวิจัย ๑ ๒(๐-๖-๒) 
๖ วททช ๔๘๒ โครงการวิจัย ๒ ๔(๐-๑๒-๔) 
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๑๕๘ 

๑๑. ชือ่-นามสกลุ   นายสมชาย  เชือ้วัชรินทร์ 
     ยศ. / ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
     สังกัด ภาควิชาเทคโนโลยชีวีภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล 
     สถานทีท่ างาน K612 คณะวิทยาศาสตร ์(พญาไท) 
 

    ประวตักิารศกึษา (คุณวฒุิ  สาขาวชิา สถาบนัและปีทีส่ าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงล าดับจาก  
   คุณวุฒสิูงสดุ ถึงระดับปริญญาตรี)  
 

คณุวฒุ ิ สาขาวชิา ส าเรจ็การศกึษาจากสถาบนั พ.ศ. 
Ph.D. Ferm. Tech. Osaka University, Japan ๒๕๓๑ 

M.S.              Ferm. Tech.  Osaka University, Japan ๒๕๓๕ 

วท.บ. เทคโนโลยชีีวภาพ  มหาวิทยาลยัมหิดล ๒๕๓๘ 
   งานวจิยัทีส่นใจ หรือมคีวามช านาญการ   

๑) Production of probiotics and starter cultures 
๒) Neutraceuticals & biologics production 
๓) Bioethanol 
๔) Biopesticides 
๕) Agricultural by-product utilization 

 
     ผลงานวจิยัหรือผลงานทางวชิาการ  (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 

 ผลงานทางวชิาการ      
๑)  (n/a) 

 ผลงานวจิยั 
        ๑)  Chaisawang, M., Verduyn, C., Chauvatcharin, S. and Suphantharika, M. Metabolic networks and 
bioenergetics of Aurantiochytrium sp. B-072 during storage lipid formation. Brazilian J. of Microbiol., 
1192-1205, 2012. 
        ๒)  Janthanomsuk, P., Verduyn, C. and Chauvatcharin, S, Improved DHA production in 
Aurantiochytrium by glucose limited pH-auxostat fed-batch cultivation. Bioresource Technology, 
196, 592-599, 2015. 
        ๓)  Suwanpatcharakul M., Pakdeecharoen C., Visuttitewin S., Pesirikan N., Chauvatcharin S, 
Pongtharangkul T. Process optimization for an industrial-scale production of Diphtheria toxin by 
Corynebacterium diphtheriae PW8. Biologicals. 44(6), 534-539, 2016. 
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๑๕๙ 

บทความทางวชิาการ 
         ๑)  (n/a) 

 หนงัสอื / ต ารา  
 ๑)  Baowan D., Cox B.J., Hilder T.A., Hill J.M., Thamwattana N., Modelling and Mechanics of 

Carbon-based Nanostructured Materials, Elsevier UK, ISBN: 978-0-12-812463-5 (2017). 

 ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่ 
๑)  (n/a) 

 
    ภาระงานสอน 

๑ ภาระงานสอนในปจัจบุนั  
 

ที่ รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
๑ วททช ๒๐๑ เทคโนโลยชีีวภาพและสังคม ๒(๒-๐-๔) 
๒ วททช ๓๐๒ สรีรวิทยาและพันธุศาสตร์จุลนิทรีย์ ๔(๒-๖-๖) 
๓ วททช ๓๐๕ เทคโนโลยชีีวภาพทางอุตสาหกรรม ๓(๒-๓-๕) 
๔ วททช ๓๔๓ หัวข้อทางเทคโนโลยีชีวภาพ ๑(๐-๓-๑) 
๕ วททช ๔๑๑ วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ๑ ๓(๓-๐-๖) 
๖ วททช ๔๑๒ วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ๒ ๓(๓-๐-๖) 
๗ วททช ๔๑๓ ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ๑(๐-๓-๑) 
๘ วททช ๔๖๑ ทัศนศึกษาชมโรงงาน ๑(๐-๓-๑) 
๙ วททช ๔๘๕ โครงการพิเศษเทคโนโลยีชีวภาพ ๑ ๑(๐-๓-๑) 

๑๐ วททช ๔๘๖ โครงการพิเศษเทคโนโลยีชีวภาพ ๒ ๓(๐-๙-๓) 
๑๑ วททช ๔๙๓ สัมมนาเทคโนโลยีชีวภาพ ๑ ๑(๐-๓-๑) 
๑๒ วททช ๔๙๔ สัมมนาเทคโนโลยีชีวภาพ ๒ ๑(๐-๓-๑) 

 
๒  ภาระงานสอนในหลกัสตูรใหม ่/ หลกัสตูรปรบัปรงุ  ประกอบดว้ย 

ที่ รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
๑ วททช ๒๐๑ เทคโนโลยชีีวภาพและสังคม ๒(๒-๐-๔) 
๒ วททช ๓๐๓ สรีรวิทยาและพันธุศาสตร์จุลนิทรีย์ ๒(๒-๐-๔) 
๓ วททช ๓๔๓ หัวข้อทางเทคโนโลยีชีวภาพ ๑ ๑(๐-๓-๑) 
๔ วททช ๔๑๑ วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ๑ ๓(๓-๐-๖) 
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๑๖๐ 

๕ วททช ๔๑๒ วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ๒ ๓(๓-๐-๖) 
๖ วททช ๔๑๓ ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ๑(๐-๓-๑) 
๗ วททช ๔๑๔ เทคโนโลยชีีวภาพและการประยุกต์ใช้เชิง

อุตสาหกรรม 
๓(๒-๓-๕) 

๘ วททช ๔๖๑ ทัศนศึกษาชมโรงงาน ๑(๐-๓-๑) 
๙ วททช ๔๘๑ โครงการวิจัย ๑ ๒(๐-๖-๒) 

๑๐ วททช ๔๘๒ โครงการวิจัย ๒ ๔(๐-๑๒-๔) 
     

 
๑๒. ชือ่-นามสกลุ นายสุจินดา  ธนะภูมิ 

  ยศ. / ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
  สังกัด ภาควิชาเทคโนโลยชีีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
  สถานทีท่ างาน  ศนูย์วิจัยพฒันาและฝึกอบรมเทคโนโลยชีีวภาพของแมลงระดับภูมิภาค 
                      ตึกปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 
 

    ประวตักิารศกึษา (คุณวฒุิ  สาขาวชิา สถาบนัและปีทีส่ าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงล าดับจาก  
   คุณวุฒสิูงสดุ ถึงระดับปริญญาตรี)  
 

คณุวฒุ ิ สาขาวชิา ส าเรจ็การศกึษาจากสถาบนั พ.ศ. 
Ph.D. Biomedical Sciences 

(Genetics) 
University of Hawaii, USA ๒๕๓๘ 

M.Sc. Biomedical Sciences 
(Genetics) 

University of Hawaii, USA ๒๕๓๓ 

B.Sc. Biology Mahidol University, THAILAND ๒๕๒๘ 

 
     งานวจิยัทีส่นใจ หรือมคีวามช านาญการ   

   ๑)  Genetics, Molecular Biology, and Ecology of Insects Pests 

๒)  Insect Biotechnology of Pest Control 

 

     ผลงานวจิยัหรือผลงานทางวชิาการ  (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 

 ผลงานทางวชิาการ      
๑)  (n/a) 
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๑๖๑ 

 ผลงานวจิยั 
        ๑)  Laohakieat K, Aketarawong N, Isasawin S, Thitamadee S and Thanaphum S*. The study of the 
transformer gene from Bactrocera dorsalis and B. correcta with putative core promoter regions. BMC 
Genetics 2016; 17: 34. 
        ๒)  Aketarawong N, Isasawin S, Sojikul P and Thanaphum S. Gene flow and genetic structure of 
Bactrocera carambolae (Diptera, Tephritidae) among geographical differences and sister species, B. 
dorsalis, inferred from microsatellite DNA data. In: De Meyer M, Clarke AR, Vera TM, Hendrichs J (Eds): 
Resolution of Cryptic Species Complexes of tephritid Pests to Enhance SIT Application and Facilitate 
International Trade. ZooKeys 2015; 540(2): 239-272. 
        ๓)  Schutze MK, Aketarawong N, Amornsak W, Armstrong KF, Augustinos AA, et al. Synonymization 
of  key pest species within the Bactrocera dorsalis species complex (Diptera: Tephritidae): taxonomic   
  changes based on a review of 20 years of integrative morphological, molecular, cytogenetic,  
  behavioral and chemoecological data. Systematic Entomology 2015; 40(2): 456-471.  
        ๔)  Isasawin S, Aketarawong N, Lertsiri S and Thanaphum S*. Development of a genetic sexing 
strain in   Bactrocera carambolae (Diptera: Tephritidae) by introgression of sex sorting components from 
B.  dorsalis, Salaya1 strain. BMC Genetics 2014; 15(Supple 2): S2. 
        ๕)  Aketarawong N, Isasawin S and Thanaphum S. Evidence of Weak genetic structure and recent 
gene flow between Bactrocera dorsalis s.s. and B. papayae, across Southern Thailand and west 
Malaysia, supporting a single target pest for SIT applications. BMC Genetics 2014; 15(1): 70. 
        ๖)  Aketarawong N, Guglielmino CR, Karam N, Falchetto, Manni M, Scolari F, Gomulski LM, Gasperi 
G  and Malacrida AR. The oriental fruit fly Bactrocera dorsalis s.s. in East Asia: disentangling the different    
forces promoting the invasion and shaping the genetic make-up of populations. Genetica 2014;    
142(3): 201-213. 
        
บทความทางวชิาการ 
         ๑)  (n/a) 

 หนงัสอื / ต ารา  
 ๑)  (n/a) 

 ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่ 
๑) การรับรองเทคโนโลยีการท าหมันแมลงแบบแยกเพศเป็นปัจจัยการผลิตในฟาร์มเกษตรอินทรีย์ โดย มกท. 

ภายใต้ ระบบ IFOAM Accreditation Program 
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๑๖๒ 

    ภาระงานสอน 
๑  ภาระงานสอนในปจัจบุนั  

ที่ รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
๑ วททช ๒๐๑  เทคโนโลยชีีวภาพและสังคม ๒(๒-๐-๔) 
๒ วททช ๒๐๔ การวิเคราะห์พันธุศาสตร์และยีโนมส าหรับ

เทคโนโลยชีีวภาพ 
๓(๓-๐-๖) 

๓ วททช ๓๐๒  สรีรวิทยาและพันธุศาสตร์จุลนิทรีย์  ๒(๒-๐-๔) 
๔ วททช ๓๑๐  ปฏิบัติการเทคโนโลยีเซลล์สัตว์   ๑(๐-๓-๑) 
๕ วททช ๔๘๕ โครงการพิเศษเทคโนโลยีชีวภาพ ๑       ๑(๐-๓-๑) 
๖ วททช ๔๘๖ โครงการพิเศษเทคโนโลยีชีวภาพ ๒       ๓(๐-๙-๓) 

 
๒  ภาระงานสอนในหลกัสตูรใหม ่/ หลกัสตูรปรบัปรงุ  ประกอบดว้ย 

ที่ รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
๑ วททช ๒๐๑  เทคโนโลยชีีวภาพและสังคม ๒(๒-๐-๔) 
๒ วททช ๒๐๔ การวิเคราะห์พันธุศาสตร์และยีโนมส าหรับ

เทคโนโลยชีีวภาพ 
๓(๓-๐-๖) 

๓ วททช ๒๐๗ เทคโนโลยชีีวภาพเก่ียวกับแมลง ๓(๒-๓-๕) 
๔ วททช ๓๐๓  สรีรวิทยาและพันธุศาสตร์จุลนิทรีย์   ๒(๒-๐-๔) 
๕ วททช ๓๑๑  ปฏิบัติการเทคโนโลยีเซลล์สัตว์   ๑(๐-๓-๑) 
๖ วททช ๔๘๑ โครงการวิจัย ๑       ๒(๐-๖-๒) 
๗ วททช ๔๘๒ โครงการวิจัย ๒      ๔(๐-๑๒-๔) 

 
 

๑๓. ชือ่-นามสกลุ นางสาวปัญจภัทร  โสจิกุล 
  ยศ. / ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
  สังกัด ภาควิชาเทคโนโลยชีีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
  สถานทีท่ างาน BT206 คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) 
 

    ประวตักิารศกึษา (คุณวฒุิ  สาขาวชิา สถาบนัและปีทีส่ าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงล าดับจาก  
   คุณวุฒสิูงสดุ ถึงระดับปริญญาตรี)  
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๑๖๓ 

คณุวฒุ ิ สาขาวชิา ส าเรจ็การศกึษาจากสถาบนั พ.ศ. 
         Ph.D. Plant Biology Cornell University ๒๕๔๖ 

วท.บ. เภสัชศาสตร ์ มหาวิทยาลยัมหิดล ๒๕๓๘ 
 

     งานวจิยัทีส่นใจ หรือมคีวามช านาญการ   
๑)  Plant-based Vaccine  
๒)  Plant Molecular Genetics 
๓)  Plant Biotechnology 
 

     ผลงานวจิยัหรือผลงานทางวชิาการ  (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 

 ผลงานทางวชิาการ      
๑)  (n/a) 

 ผลงานวจิยั 
๑) Sukpuang P, Opaprakasit M, Petchsuk A, Tangboriboonrat P, Sojikul P, Opaprakasit P.  

Polylactic acid glycolysate as a cross-linker for epoxidized natural rubber. Journal of Elastomers and 
Plastics. 2016; 48 (2): 105-121. 

๒) Saithong T, Saerue S, Kalapanulak S, Sojikul P, Narangajavana J, Bhumiratana S. Gene co- 
expression analysis inferring the crosstalk of ethylene and gibberellin in modulating the transcriptional 
acclimation of cassava root growth in different seasons. PLoS ONE. 2015; 10 (9): art. no. e0137602 

๓) Sojikul P, Saithong T, Kalapanulak S, Pisuttinusart N, Limsirichaikul S, Tanaka M, Utsumi Y,  
Sakurai T, Seki M, Narangajavana J. Genome-wide analysis reveals phytohormone action during cassava 
storage root initiation. Plant Molecular Biology. 2015; 88 (6): 531-543. 

๔) Siritapetawee J, Sojikul P, Klaynongsruang S. Biochemical characterization of a new  
glycosylated protease from Euphorbia cf. lactea latex. Plant Physiology and Biochemistry. 2015; 92: 30-
38. 

๕) Aketarawong N, Sasawin S, Sojikul P, Thanaphum S. Gene flow and genetic structure of  
Bactrocera carambolae (Diptera, tephritidae) among geographical differences and sister species, B. 
dorsalis, inferred from microsatellite DNA data. ZooKeys. 2015; 540: 239-272. 

๖) Phookaew P, Netrphan S, Sojikul P, Narangajavana J. Involvement of miR164- and miR167- 
mediated target gene expressions in responses to water deficit in cassava. Biologia Plantarum. 2014; 58 
(3): 469-478. 

๗) Siritapetawee J, Sojikul P, Soontaranon S, Limphirat W, Thammasirirak S. A protein from aloe  
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๑๖๔ 

vera that inhibits the cleavage of human fibrin(ogen) by plasmin. Applied Biochemistry and 
Biotechnology. 2013; 170 (8): 2034-2045. 

๘) Patanun O, Lertpanyasampatha M, Sojikul P, Viboonjun U, Narangajavana J. Computational  
identification of MicroRNAs and their targets in cassava (Manihot esculenta Crantz.). Molecular 
Biotechnology. 2013; 53 (3): 257-269. 

๙) Thagun C, Srisala J, Sritunyalucksana K, Narangajavana J, Sojikul P. Arabidopsis-derived shrimp  
viral-binding protein, PmRab7 can protect white spot syndrome virus infection in shrimp. Journal of 
Biotechnology. 2012; 161 (1): 60-67 

๑๐)    Siritapetawee J, Thumanu K, Sojikul P, Thammasirirak S. A novel serine protease with  
humanfibrino(geno)lytic activities from Artocarpus heterophyllus latex. Biochimica et Biophysica Acta - 
Proteins and Proteomics. 2012; 1824 (7): 907-912. 

๑๑)    Utsumi Y, Sakurai T, Umemura Y, Ayling S, Ishitani M, Narangajavana J, Sojikul P,  
Triwitayakorn K, Matsui M, Manabe R, Shinozaki K, Seki M. RIKEN Cassava Initiative: Establishment of a 
Cassava Functional Genomics Platform. Tropical Plant Biology. 2012; 5 (1): 110-116. 
 

 บทความทางวชิาการ 
         ๑)  (n/a) 

 หนงัสอื / ต ารา  
 ๑)  (n/a) 

 ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่ 
๑)  (n/a) 

 
    ภาระงานสอน 

๑  ภาระงานสอนในปจัจบุนั  

ที่ รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
๑ วททช ๒๐๓ วิทยาแบคทีเรีย ๓(๒-๓-๕) 
๒ วททช ๔๐๑ ชีวสารสนเทศศาสตร์ ๓(๒-๓-๕) 
๓ วททช ๔๐๗ เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช           ๔(๓-๓-๗) 
๔ วททช ๓๒๓ การวิเคราะห์ทางเทคโนโลยชีีวภาพ ๒(๒-๐-๔) 
๕ วททช ๔๘๕ โครงการพิเศษเทคโนโลยีชีวภาพ ๑ ๑(๐-๓-๑) 
๖ วททช ๔๘๖ โครงการพิเศษเทคโนโลยีชีวภาพ ๒ ๓(๐-๙-๓) 
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๑๖๕ 

๒  ภาระงานสอนในหลกัสตูรใหม ่/ หลกัสตูรปรบัปรงุ  ประกอบดว้ย 

ที่ รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 ๑ วททช ๒๐๘ แบคทีเรียพื้นฐานและการประยกุต์ใช้ ๓(๒-๓-๕) 
 ๒ วททช ๓๔๗ เทคโนโลยชีีวภาพเก่ียวกับพืช ๒(๒-๐-๔) 
๓ วททช ๓๔๘ ปฏิบัติการเทคโนโลยชีีวภาพเก่ียวกับพืช ๑(๐-๓-๑) 
๔ วททช ๔๐๑ ชีวสารสนเทศศาสตร์ ๓(๒-๓-๕) 
๕ วททช ๔๘๑ โครงการวิจัย ๑  ๒(๐-๖-๒) 
๖ วททช ๔๘๒ โครงการวิจัย ๒ ๔(๐-๑๒-๔) 

 
๑๔. ชือ่-นามสกลุ นายสิริพงษ์ ฐิตะมาด ี

  ยศ. / ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
  สังกัด ภาควิชาเทคโนโลยชีีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
  สถานทีท่ างาน K436 คณะวิทยาศาสตร ์(พญาไท) 
 

    ประวตักิารศกึษา (คุณวฒุิ  สาขาวชิา สถาบนัและปีทีส่ าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงล าดับจาก  
   คุณวุฒสิูงสดุ ถึงระดับปริญญาตรี)  
 

คณุวฒุ ิ สาขาวชิา ส าเรจ็การศกึษาจากสถาบนั พ.ศ. 
Ph.D. Cell Biology Nara Institute of Sciences and 

Technology, Japan 
๒๕๔๕ 

M.Sc. Cell Biology University of Tsukuba ๒๕๔๑ 
วท.บ. เทคโนโลยชีีวภาพ มหาวิทยาลยัมหิดล ๒๕๓๘ 

 
     งานวจิยัทีส่นใจ หรือมคีวามช านาญการ   

๑) การสืบหาเชื้อสาเหตุของโรคอุบัติใหม่สัตว์น้ า 
๒) การพัฒนาวิธีการตรวจสอบเชื้อก่อโรคโดยวิธีการทาง PCR 
๓) ชีวพัฒนาการของพืชและสัตว์ 

 
     ผลงานวจิยัหรือผลงานทางวชิาการ  (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 

 ผลงานทางวชิาการ      
๑)  (n/a) 

 ผลงานวจิยั 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี           โท           เอก                                  คณะวิทยาศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ                 ภาควิชาเทคโนโลยชีีวภาพ 
 

 
๑๖๖ 

๑) Taengchaiyaphum S, Nakayama H, Srisala J, Khiev R, Aldama-Cano DJ, Thitamadee S,  
Sritunyalucksana K. Vaccination with multimeric recombinant VP28 induces high protection against 
white spot syndrome virus in shrimp. Dev Comp Immunol. 2017 May 22;76:56-64. 

๒) Nilsen P, Karlsen M, Sritunyalucksana K, Thitamadee S. White spot syndrome virus VP28  
specific double-stranded RNA provides protection through a highly focused siRNA population. Sci Rep. 
2017 Apr 21;7(1):1028. 

๓) Somchai P., Jitrakorn S., Thitamadee S., Meetam M., Saksmerprome V. Use of microalgae  
Chlamydomonas reinhardtii for production of double-stranded RNA against shrimp virus Original 
Research Article Aquaculture Reports, Volume 3, May 2016, Pages 178-183 

๔) Thitamadee S., Prachumwat A., Srisala J., Jaroenlak P., Salachan PV., Sritunyalucksana K.,  
Flegel TW., Itsathitphaisarn O. Review of current disease threats for cultivated penaeid shrimp in Asia 
(Review Article). Aquaculture, Volume 452, 1 February 2016, Pages 69-87 

๕) Laohakieat K, Aketarawong N, Isasawin S, Thitamadee S, Thanaphum S.The study of the  
transformer gene from Bactrocera dorsalis and B. correcta with putative core promoter regions. BMC 
Genet. 2016 Feb 1;17:34. 

๖) Dangtip S., Sirikharin R., Sanguanrut P., Thitamadee S., Sritunyalucksana S., Taengchaiyaphum  
S.,Mavichak R., Proespraiwong P., Flegel TW. AP4 method for two-tube nested PCR detection of AHPND 
isolates of Vibrio parahaemolyticus. Original Research Article Aquaculture Reports, Volume 2, Nov 2015, 
Pages 158-162 

๗) Sirikharin R, Taengchaiyaphum S, Sanguanrut P, Chi TD, Mavichak R, Proespraiwong P,  
Nuangsaeng B, Thitamadee S, Flegel TW, Sritunyalucksana K. Characterization and PCR Detection Of 
Binary, Pir-Like Toxins from Vibrio parahaemolyticus Isolates that Cause Acute Hepatopancreatic 
Necrosis Disease (AHPND) in Shrimp. PLoS One. 2015 10(5)  

๘) Yang YT, Chen IT, Lee CT, Chen CY, Lin SS, Hor LI, Tseng TC, Huang YT, Sritunyalucksana K,  
Thitamadee S, Wang HC, Lo CF. Draft Genome Sequences of Four Strains of Vibrio parahaemolyticus, 
Three of Which Cause Early Mortality Syndrome/Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease in Shrimp in 
China and Thailand. Genome Announc. Sep 2014 4;2(5).  

๙) Thitamadee S, Srisala J, Taengchaiyaphum S, Sritunyalucksana K. Double-dose β-glucan  
treatment in WSSV-challenged shrimp reduces viral replication but causes mortality possibly due to 
excessive ROS production. Fish Shellfish Immunol. 2014 10;40(2):478-484. 

๑๐)   Furuta KM, Yadav SR, Lehesranta S, Belevich I, Miyashima S, Heo JO, Vatén A, Lindgren O,  
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๑๖๗ 

De Rybel B, Van Isterdael G, Somervuo P, Lichtenberger R, Rocha R, Thitamadee S, Tähtiharju S, 
Auvinen P, Beeckman T, Jokitalo E, Helariutta Y. Plant development. Arabidopsis NAC45/86 direct sieve 
element morphogenesis culminating in enucleation. Science 2014. 22;345(6199):933-7. 

๑๑)   Joshi J., Srisala J., Truong Hong V., Chen IT., Nuangsaeng B., Suthienkul O., Lo CF., Flegel  
TW., Sritunyalucksana K., Thitamadee S. Variation in Vibrio parahaemolyticus isolates from a single Thai 
shrimp farm experiencing an outbreak of acute hepatopancreatic necrosis disease (AHPND). 
Aquaculture 2014. Volumes 428–429, Pages 297-302. 

๑๒)  Thammasorn T, Somchai P, Laosutthipong C, Jitrakorn S, Wongtripop S, Thitamadee S,  
Withyachumnarnkul B, Saksmerprome V. Therapeutic effect of Artemia enriched with Escherichia coli 
expressing double-stranded RNA in the black tiger shrimp Penaeus monodon. Antiviral Res. 2013. 
100(1):202-206. 

 

 บทความทางวชิาการ 
         ๑)  (n/a) 

 หนงัสอื / ต ารา  
 ๑)  (n/a) 

 ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่ 
๑)  (n/a) 

 

    ภาระงานสอน 
๑  ภาระงานสอนในปจัจบุนั  

ที่ รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 ๑ วททช ๓๐๙ เทคโนโลยีเซลล์สัตว ๓(๓-๐-๖) 
 ๒ วททช ๓๔๓ หัวข้อทางเทคโนโลยีชีวภาพ ๑(๐-๓-๑) 
๓ วททช ๔๐๗ เทคโนโลยชีีวภาพเก่ียวกับพืช ๓(๒-๓-๕) 
๔ วททช ๔๖๑ ทัศนศึกษาชมโรงงาน ๑(๐-๓-๑) 
๕ วททช ๔๙๓ สัมมนาเทคโนโลยีชีวภาพ ๑ ๑(๐-๓-๑) 
๖ วททช ๔๘๕ โครงการพิเศษเทคโนโลยีชีวภาพ ๑ ๑(๐-๓-๑) 
๗ วททช ๔๘๖ โครงการพิเศษเทคโนโลยีชีวภาพ ๒ ๓(๐-๙-๓) 
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๑๖๘ 

๒  ภาระงานสอนในหลกัสตูรใหม ่/ หลกัสตูรปรบัปรงุ  ประกอบดว้ย 

ที่ รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 ๑ วททช ๒๐๕ วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม ๒ (๒-๐-๔) 
 ๒ วททช ๓๔๓ หัวข้อทางเทคโนโลยีชีวภาพ ๑ ๑(๐-๓-๑) 
๓ วททช ๓๔๗ เทคโนโลยชีีวภาพเก่ียวกับพืช ๒(๒-๐-๔) 
๔ วททช ๓๔๘ ปฏิบัติการเทคโนโลยชีีวภาพเก่ียวกับพืช ๑(๐-๓-๑) 
๕ วททช ๔๙๓ สัมมนาเทคโนโลยีชีวภาพ ๑ ๑(๐-๓-๑) 
๖ วททช ๔๘๑ โครงการวิจัย ๑       ๒(๐-๖-๒) 
๗ วททช ๔๘๒ โครงการวิจัย ๒ ๔(๐-๑๒-๔) 

   
 

๑๕. ชือ่-นามสกลุ นางธัญญารัตน์  พงศ์ทรางกูร 
  ยศ. / ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
  สังกัด ภาควิชาเทคโนโลยชีีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
  สถานทีท่ างาน R3/6 คณะวิทยาศาสตร์  (ศาลายา) 
 

    ประวตักิารศกึษา (คุณวฒุิ  สาขาวชิา สถาบนัและปีทีส่ าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงล าดับจาก  
   คุณวุฒสิูงสดุ ถึงระดับปริญญาตรี)  
 

คณุวฒุ ิ สาขาวชิา ส าเรจ็การศกึษาจากสถาบนั พ.ศ. 
Ph.D. Agricultural & Biological 

Engineering 
Pennsylvania State University ๒๕๔๙ 

M.S. Biotechnology Chulalongkorn University ๒๕๔๔ 
B.Sc. Food Technology 

(Biotechnology) 
Chulalongkorn University ๒๕๔๐ 

 
     งานวจิยัทีส่นใจ หรือมคีวามช านาญการ   

๑)  Fermentation technology and process optimization 
๒)  Development of whole-cell biocatalysts for production of bio-based chemicals 
๓)  Aqueous/Organic (Biphasic) bioconversion 
๔)  Bioremediation of toxic chemicals 
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๑๖๙ 

     ผลงานวจิยัหรือผลงานทางวชิาการ  (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 

 ผลงานทางวชิาการ      
๑)  (n/a) 

 ผลงานวจิยั 
๑)   Wangrangsimagul N, Klinsakul K, Vangnai AS, Wongkongkatep J, Inprakhon P, Honda K,  

Ohtake H, Kato J, Pongtharangkul T. Bioproduction of vanillin using an organic solvent-tolerant 

Brevibacillus agri 13. Applied Microbiology and Biotechnology 2012 Jan;93(2):555-63.  

๒) Wongkongkatep P, Manopwisedjaroen K, Tiposoth P, Archakunakorn S, Pongtharangkul T,  

Suphantharika M, Honda K, Hamachi I, Wongkongkatep J. Bacteria interface pickering emulsions 

stabilized by self-assembled bacteria-chitosan network. Langmuir 2012; 28(13):5729–36.  

๓) Siriphongphaew A, Pisnupong P, Wongkongkatep J, Inprakhon P, Vangnai AS, Honda K, Ohtake  

H, Kato J, Ogawa J, Shimizu S, Urlacher VB, Schmid RD, Pongtharangkul T. Development of a whole-cell 

biocatalyst co-expressing P450 monooxygenase and glucose dehydrogenase for synthesis of 

epoxyhexane. Applied Microbiology and Biotechnology 2012 Jul;95(2):357-67.  

๔) Chaichanan J, Wiyakrutta S, Pongtharangkul T, Israngkul D, Meevootisom V. Optimization of  

zofimarin production by an endophytic fungus, Xylariasp. ACRA L38. Brazilian Journal of Microbiology 

2014; 19;45(1):287-93.  

๕) Inprakhon P, Panlawan P, Pongtharangkul T, Marie E, Wiemann LO, Durand A, Sieber V.  

Toward one-pot lipase-catalyzed synthesis of poly(-caprolactone) particles in aqueous dispersion. 

Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 2014; 113:254-60.  

๖) Kongpol A, Kato J, Tajima T, Pongtharangkul T, Vangnai AS. Enhanced 3-methylcatechol  

production by Pseudomonas putida TODE1 in a two-phase biotransformation system. Journal of 

General and Applied Microbiology 2014; 60(5):183-90.  

๗) Archakunakorn S, Charoenrat N, Khamsakhon S, Pongtharangkul T, Wongkongkatep P,  

Suphantharika M, Wongkongkatep J. Emulsification efficiency of adsorbed chitosan for bacterial cells 

accumulation at the oil-water interface. Bioprocess and Biosystem Engineering 2015; 38:701-9.  

๘) Tiposoth P, Khamsakhon S, Ketsub N, Pongtharangkul T, Takashima I, Ojida A, Hamachi I,  

Wongkongkatep J. Rapid and quantitative fluorescence detection of pathogenic spore-forming bacteria 

using a xanthene-Zn(II) complex chemosensor. Sensors and Actuators B 2015; 209:606-12.  
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๑๗๐ 

๙) Kataoka N, Vangnai AS, Pongtharangkul T, Tajima T, Yakushi T, Matsushita K, Kato J.  

Construction of CoA-dependent 1-butanol synthetic pathway functions under aerobic conditions in 

Escherichia coli. Journal of Biotechnology 2015; 204:25-32.  

๑๐)   Pongtharangkul T, Chuekitkumchorn P, Suwanampa N, PayongsriP, Honda K, Panbangred W.  

Kinetic properties and stability of glucose dehydrogenase from Bacillus amyloliquefaciens SB5 and its 

potential for cofactor regeneration. AMB Express 2015; 5;68.  

๑๑)    Suwanpatcharakul M, Pakdeecharoema C, Visuttitewina S, Pesirikan N, Chauvatcharin S,  

Pongtharangkul T. Process Optimization for an industrial-scale production of Diphtheria toxin by 

Corynebacterium diphtheriae PW8. Biologicals 2016; 44(6):534-9. 

๑๒)    Wongthongdee N, Durand A, Pongtharangkul T, Sunintaboon P, Inprakhoe P. Green  

formulation strategy for preparing oil-in-water emulsions via lipase-catalyzed transesterification. ACS 

Sustainable Chemistry & Engineering 2017; 5(2):1948-56. 

๑๓)    Hanpanich O, Wongkongkatep P, Pongtharangkul T, Wongkongkatep J. Turning hydrophilic  

bacteria into biorenewable hydrophobic material with potential antimicrobial activity via interaction 

with chitosan. Bioresource Technology 2017; 230:97-102. 

๑๔)    Kataoka N, Vangnai AS, Pongtharangkul T, Yakushi T, Matsushita K. Butyrate production  

under aerobic growth conditions by engineered Escherichia coli. Journal of Bioscience and 

Bioengineering 2017; 123(5):562-8. 

๑๕)    Wongthongdee N, Durand A, Pongtharangkul T, Sunintaboond P, Inprakhon P. Lipase- 

catalyzed synthesis of sorbitol octanoate in aqueous biphasic medium and its use in a green 

formulation process of oil-in-water food nanoemulsions. Journal of Chemical Technology and 

Biotechnology 2017; DOI: 10.1002/jctb.5285. 

๑๖)    Wongbunmak A, Khiawjan S, Suphantharika M, Pongtharangkul T. BTEX- and naphthalene- 

degrading bacterium Microbacterium esteraromaticum strain SBS1-7 isolated from estuarine sediment. 

Journal of Hazardous Materials 2017;339:82-90. 

๑๗)    Kataoka N, Vangnai AS, Pongtharangkul T, Yakushi T, Matsushita K. Production of 1,3-diols  

in Escherichia coli. Bioresource Technology 2017;245:1538-41. 
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๑๗๑ 

บทความทางวชิาการ 
         ๑)  (n/a) 

 หนงัสอื / ต ารา  
 ๑)  (n/a) 

 ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่ 
๑)  (n/a) 

 

    ภาระงานสอน 
๑  ภาระงานสอนในปจัจบุนั  

ที่ รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
๑ วททช ๓๐๕ เทคโนโลยชีีวภาพเชิงอุตสาหกรรม ๔(๓-๓-๗) 
๒ วททช ๓๒๘ การถ่ายโอนโมเมนตัม ความร้อนและมวล ๓(๓-๐-๖) 
๓ วททช ๓๕๓ เทคโนโลยีอาหาร ๒(๑-๓-๓) 
๔ วททช ๔๑๒ วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ๒ ๓(๓-๐-๖) 
๕ วททช ๔๑๓ ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ๑(๐-๓-๑) 
๖ วททช ๔๓๔ การจัดการของเสีย ๒(๒-๐-๔) 
๗ วททช ๔๘๕ โครงการพิเศษเทคโนโลยีชีวภาพ ๑ ๑(๐-๓-๑) 
๘ วททช ๔๘๖ โครงการพิเศษเทคโนโลยีชีวภาพ ๒ ๓(๐-๙-๓) 

 

๒  ภาระงานสอนในหลกัสตูรใหม ่/ หลกัสตูรปรบัปรงุ  ประกอบดว้ย 

ที่ รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 ๑ วททช ๓๒๗ การถ่ายโอนความร้อนและมวล ๒(๒-๐-๔) 
 ๒ วททช ๓๕๓ เทคโนโลยีอาหาร ๒(๑-๓-๓) 
๓ วททช ๔๑๒ วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ๒ ๓(๓-๐-๖) 
๔ วททช ๔๑๓ ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ๑(๐-๓-๑) 
๕ วททช ๔๑๔ เทคโนโลยชีีวภาพและการประยุกต์ใช้เชิง

อุตสาหกรรม  
๓(๒-๓-๕) 

๖ วททช ๔๓๔ การจัดการของเสีย ๒(๒-๐-๔) 
๗ วททช ๔๘๑ โครงการวิจัย ๑       ๒(๐-๖-๒) 
๘ วททช ๔๘๒ โครงการวิจัย ๒         ๔(๐-๑๒-๔) 
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๑๗๒ 

๑๖. ชือ่-นามสกลุ นางณัฏฐวี  เนียมศิริ 
  ยศ. / ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
  สังกัด ภาควิชาเทคโนโลยชีีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
  สถานทีท่ างาน BT102 คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) 
 

    ประวตักิารศกึษา (คุณวฒุิ  สาขาวชิา สถาบนัและปีทีส่ าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงล าดับจาก  
   คุณวุฒสิูงสดุ ถึงระดับปริญญาตรี)  
 

คณุวฒุ ิ สาขาวชิา ส าเรจ็การศกึษาจากสถาบนั พ.ศ. 
Ph.D. Food Science & Technology Cornell University, USA ๒๕๕๐ 
B.Sc. Food Science & Technology Cornell University, USA ๒๕๔๓ 

 
     งานวจิยัทีส่นใจ หรือมคีวามช านาญการ   

๑) Food Science, Food Microbiology, Food Fermentation & Food Safety 
๒) Applied Microbiology, Biotechnology & Nanobiotechnology 
๓) Biopolymers, Biomaterials & Polymer Science 
๔) Nanoparticles for Drug Delivery & Food Colloids Formulation 
๕) Membranes and 3D Scaffolds for Tissue Engineering Application 

 
     ผลงานวจิยัหรือผลงานทางวชิาการ  (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 

 ผลงานทางวชิาการ      
๑) (n/a)  
 

 ผลงานวจิยั 
๑)  Paomephan, P., Assavanig, A., Chaturongakul, C., Cady, N., Bergkvist, M., & Niamsiri, N.  

Insight into antibacterial property of chitosan nanoparticles against Escherichia coli and Salmonella 
Typhimurium and application in vegetables wash disinfection. Food Control 2018; 86: 294-301. 

๒) Kaewkrod, A.,  Niamsiri, N., Likitwattanasade, T., & Lertsiri, S. Activities of macerating enzymes  
are useful for selection of soy sauce koji. LWT - Food Science and Technology 2018; 89: 735-739. 

๓) Pramual, S., Lirdprapamongkola, K., Svasti, J., Bergkvist, M., Jouan-Hureaux, V., Arnoux, P.,  
Frochot, C., Barberi-Heyob, M., & Niamsiri, N. Polymer-lipid-PEG hybrid nanoparticles as photosensitizer 
carrier for photodynamic therapy. Journal of Photochemistry & Photobiology, B: Biology 2017; 173: 12–
22. 
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๑๗๓ 

๔) Singracha, P., Niamsiri, N., Visessanguan, W., Lertsiri, S., & Assavanig, A. Application of lactic  
acid bacteria and yeasts as starter cultures for reduced-salt soy sauce (moromi) fermentation. LWT - 
Food Science and Technology 2017; 78: 181-188. 

๕) Panith, N., Assavanig, A., Lertsiri, S., Bergkvist, M., Surarit, R., & Niamsiri N. Development of  
tunable biodegradable polyhydroxyalkanoates microspheres for controlled delivery of tetracycline for 
treating periodontal disease. Journal of Applied Polymer Science 2016; 133(42): 44128. (DOI: 
10.1002/app.44128) 

๖) Panith, N., Wichaphon, J., Lertsiri, S., & Niamsiri N. Effect of physical and physicochemical  
characteristics of chitosan on fat-binding capacities under in vitro gastrointestinal conditions. LWT - 
Food Science and Technology 2016; 71: 25–32. 

๗) Pramual, S., Assavanig, A., Sunintaboon, P., Berkgvist, M., Batt, C. A., Lirdprapamongkol, K.,  
Svasti, J., & Niamsiri, N. Development and characterization of bio-derived polyhydroxyalkanoate 
nanoparticles as a delivery system for hydrophobic photodynamic therapy agents. Journal of Material 
Science: Material in Medicine 2016; 27(2): 1-11. 

๘) Beardslee, L., Stolwijk, J., Khaladj, D. A., Trebak, M., Niamsiri, N., & Bergkvist, M. A Sacrificial  
process for fabrication of biodegradable polymer membranes with sub-micron thickness. Journal of 
Biomedical Materials Research: Part B - Applied Biomaterials 2016; 104(6): 1192-1201. 

๙) Aryuman, A., Lertsiri, S., Visessanguan, W., Niamsiri, N., Bhumiratana, A., & Assavanig, A.  
Glutaminase-producing Meyerozyma (Pichia) guilliermondii isolated from Thai soy sauce fermentation. 
International Journal of Food Microbiology 2015; 192: 7-12. 

๑๐)    Viturawong, Y., Chongthammakun, S., Niamsiri, N., Srikhirin, T., & Osotchan, T. Viscoelastic  
property and cell adhesion process of cultured fibroblasts on different self-assembled monolayers 
monitored by acoustic wave biosensor,.IFMBE Proceedings 2014; 43: 319-322.  

๑๑)    Wah, T. T., Walaisri, S., Assavanig, A., Niamsiri, N., & Lertsiri, S. Co-culturing of Pichia  
guilliermondii enhanced volatile flavor compound formation by Zygosaccharomyces rouxii in the 
model system of Thai soy sauce fermentation. International Journal of Food Microbiology 2013; 160 
(3): 282-289. 
 

 บทความทางวชิาการ 
         ๑)  (n/a) 

 หนงัสอื / ต ารา  
๑) (n/a) 

 ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่ 
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๑๗๔ 

๑)  (n/a) 
 
    ภาระงานสอน 

๑  ภาระงานสอนในปจัจบุนั  

ที่ รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 ๑ วททช ๒๐๓ วิทยาแบคทีเรีย ๓(๒-๓-๕) 

 ๒ วททช ๓๐๕ เทคโนโลยชีีวภาพทางอุตสาหกรรม ๒(๒-๐-๔) 
๓ วททช ๓๐๙ เทคโนโลยีเซลล์สัตว ์ ๓(๓-๐-๖) 
๔ วททช ๓๔๓ หัวข้อทางเทคโนโลยีชีวภาพ ๑ ๑(๐-๓-๑) 

๕ วททช ๓๕๒ วิทยาศาสตร์อาหาร ๒(๒-๐-๔) 

๖ วททช ๓๕๔ การหมักอาหาร  ๒(๒-๐-๔) 

๗ วททช ๓๕๕ ความปลอดภัยอาหาร ๒(๒-๐-๔) 

๘ วททช ๔๒๑ เทคโนโลยีเครื่องส าอางค์และสารหอม ๒(๒-๐-๔) 

๙ วททช ๔๓๖ อาหารเสริมสุขภาพและนวัตกรรม  ๒(๒-๐-๔) 

๑๐ วททช ๔๘๕ โครงการพิเศษเทคโนโลยีชีวภาพ ๑ ๑(๐-๓-๑) 

๑๑ วททช ๔๘๖ โครงการพิเศษเทคโนโลยีชีวภาพ ๒ ๓(๐-๙-๓) 

๑๒ วททช ๔๙๓ สัมมนาเทคโนโลยีชีวภาพ ๑ ๑(๐-๓-๑) 
๑๓ วททช ๔๙๔ สัมมนาเทคโนโลยีชีวภาพ ๒ ๑(๐-๓-๑) 
๑๔ วททช ๔๘๗ วิทยานพินธป์ริญญาตรีทาง

เทคโนโลยชีีวภาพ ๑ 
๒(๐-๖-๒) 

๑๕ วททช ๔๘๘ วิทยานพินธป์ริญญาตรีทาง
เทคโนโลยชีีวภาพ ๒ 

๔(๐-๑๒-๔) 
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๑๗๕ 

 
๒  ภาระงานสอนในหลกัสตูรใหม ่/ หลกัสตูรปรบัปรงุ  ประกอบดว้ย 

ที่ รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 ๑ วททช ๒๐๘ แบคทีเรียพื้นฐานและการประยกุต์ใช้ ๓(๒-๓-๕) 
 ๒ วททช ๒๐๕ วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม ๒ (๒-๐-๔) 
๓ วททช ๓๑๐ เทคโนโลยีเซลล์สัตว ์ ๒(๒-๐-๔) 
๔ วททช ๓๔๓ หัวข้อทางเทคโนโลยีชีวภาพ ๑ ๑(๐-๓-๑) 
๕ วททช ๓๕๒ วิทยาศาสตร์อาหาร ๒(๒-๐-๔) 
๖ วททช ๓๕๔ การผลิตอาหารหมัก ๒(๒-๐-๔) 
๗ วททช ๓๕๕ ความปลอดภัยอาหาร  ๒(๒-๐-๔) 
๘ วททช ๔๑๔ เทคโนโลยชีีวภาพและการประยุกต์ใช้เชิง

อุตสาหกรรม 
๓(๒-๓-๕) 

๙ วททช ๔๘๑ โครงการวิจัย ๑ ๒(๐-๖-๒) 
๑๐ วททช ๔๘๒ โครงการวิจัย ๒ ๔(๐-๑๒-๔) 
๑๑ วททช ๔๙๓ สัมมนาเทคโนโลยีชีวภาพ ๑ ๑(๐-๓-๑) 

 
 

๑๗. ชือ่-นามสกลุ  นายศุภฤกษ์ บวรภิญโญ 
  ยศ. / ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ ดร. 
  สังกัด ภาควิชาเทคโนโลยชีีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
  สถานทีท่ างาน BT116 คณะวิทยาศาสตร์  (พญาไท) 

 
    ประวตักิารศกึษา (คุณวฒุิ  สาขาวชิา สถาบนัและปีทีส่ าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงล าดับจาก  

   คุณวุฒสิูงสดุ ถึงระดับปริญญาตรี)  
 

คณุวฒุ ิ สาขาวชิา ส าเรจ็การศกึษาจากสถาบนั พ.ศ. 
Visiting Scientist Gene and Cell Therapy Institut des Maladies 

Emergentes et des Thérapies 
Innovantes, CEA de 

Fontenay aux Roses, France 

๒๕๕๕ 

Ph.D. Physiology 
(Biotechnology) 

North Carolina State 
University, USA 

๒๕๔๙ 
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๑๗๖ 

M.Sc. Poultry Science North Carolina State 
University, USA 

๒๕๔๓ 

B.Sc. Animal Science Chiangmai University, 
Thailand 

๒๕๓๘ 

  
งานวจิยัทีส่นใจ หรอืมีความช านาญการ   

๑)  in vitro disease models for drug screening 
๒)  drug discovery and development 
๓)  gene and stem cell therapy 
 

     ผลงานวจิยัหรือผลงานทางวชิาการ  (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 

 ผลงานทางวชิาการ      
๑)  (n/a) 
 

 ผลงานวจิยั 
๑)   Bhukhai K., de Dreuzy E., Giorgi M., Colomb C., Negre O., Denaro M., Gillet-Legrand B.,  

Cheuzeville J., Paulard A., Trebeden-Negre H., Borwornpinyo S., Sii-Felice K., Maouche L., Down JD., 
Leboulch P., Payen E.(2017). Ex Vivo Selection of Transduced Hematopoietic Stem Cells for Gene 

Therapy of β-Hemoglobinopathies. Mol Ther pii: S1525-0016(17)30531-2.  
๒)   Saetang P., Rukachaisirikul V., Phongpaichit S., Preedanon S., Sakayaroj J., Borwornpinyo S.,  

Seemakhan S., Muanprasat C. (2017). Corrigendum to "Depsidones and an α-pyrone derivative from 
Simplicillium sp. PSU-H41, an endophytic fungus from Hevea brasiliensis leaf" [Phytochemistry 143 
(2017) 115-123]. Phytochemistry. 2017 Nov 1. pii: S0031-9422(17)30333-3. 

๓)  Thanuthanakhun N., Nuntakarn L., Sampattavanich S., Anurathapan U.,  
Phuphanitcharoenkun S., Pornpaiboonstid S., Borwornpinyo S. (corresponding author), Hongeng S. 
(2017). Investigation of FoxO3 dynamics during erythroblast development in β-thalassemia major. PLoS 
One 12(11):e0187610. 

๔)  Sriyatep T., Tantapakul C., Andersen RJ., Patrick BO4, Pyne SG5, Muanprasat C6, Seemakhan  
S7, Borwornpinyo S., Laphookhieo S. (2017). Resolution and identification of scalemic caged xanthones 
from the leaf extract of Garcinia propinqua having potent cytotoxicities against colon cancer cells. 
Fitoterapia pii: S0367-326X(17)31457-0. 

๕)  Saetang P., Rukachaisirikul V., Phongpaichit S., Preedanon S., Sakayaroj J., Borwornpinyo S.,  
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๑๗๗ 

Seemakhan S., Muanprasat C. (2017). Depsidones and an α-pyrone derivative from Simpilcillium sp. 
PSU-H41, an endophytic fungus from Hevea brasiliensis leaf. Phytochemistry 9;143:115-123. 

๖) Tiensomjitr K, Noorat R, Wechakorn K, Prabpai S, Suksen K, Kanjanasirirat P, Pewkliang Y,  
Borwornpinyo S, Kongsaeree P. (2017) A rhodol-based fluorescent chemosensor for hydrazine and its 
application in live cell bioimaging. Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc. Epub 2017 May 29. 

๗) Huipao N., Borwornpinyo S., Wiboon-Ut S., Campbell C., Lee I., Hiranyachattada S., Sukasem  
C., Thitithanyanont A., Pholpramool C., Cook D. and Dinudom A. (2017). P2Y6 receptors are involved in 
mediating the effect of inactivated avian influenza virus H5N1 on IL-6 & CXCL8 mRNA expression in 
respiratory epithelium.  PLoS One. May 11;12(5):e0176974. 

๘) Sriyatep T., Andersen R., Patrick B., Pyne S., Muanprasat C., Seemakhan S., Borwornpinyo S.  
and Laphookhieo S. (2017). Scalemic Caged Xanthones Isolated from the Stem Bark Extract of Garcinia 
propinqua. J Nat Prod. 80(5):1658-1667.  

๙) Phanthong, P., Borwornpinyo, S. (corresponding author), Kitiyanant, N., Jearawiriyapaisarn, N.,  
Nuntakarn, L., Saetan, J., Nualakaew, T., Sa-Naiamsuntorn, K., Aunrathapan, U., Dinnyes, A., Kittiyanant, 
Y., Hongeng, S. (2017). Enhancement of b-Globin Gene Expression in Thalassemic IVS2-654 Induced 
Pluripotent Stem Cell-Derived Erythroid Cells by Modified U7 snRNA. Stem Cells Translational 
Medicine, 6(4):1059-1069. 

๑๐)   Sa-Ngiamsuntorn, K., Wongkajornsilp, A., Phanthong, P., Borwornpinyo, S., Kitiyanant, N.,  
Chantratita, W., Hongeng, S. (2016). A robust model of natural hepatitis C infection using hepatocyte-
like cells derived from human induced pluripotent stem cells as a long-term host. Virol J.,13:59. 

๑๑)    Negre O., Eggimann A., Beuzard Y., Ribeil J., Bourget P., Borwornpinyo B., Hongeng S.,  
Hacein-Bey S., Cavazzana M., Leboulch P., Payen E. (2016). 

๑๒)    Gene therapy of the β-hemoglobinopathies by lentiviral transfer of the βA(T87Q)-globin  
gene. Human Gene Ther. 27(2):148-165. 

๑๓)    Tangprasittipap A., Satirapod C., Jittorntruma B., Lertritanan S., Anurathaphan U, Phanthong  
P., Borwornpinyo S., Kitiyanant N., Hongeng S. (2015). Generation of iPSC line MU011.A-hiPS from 
homozygous α-thalassemia fetal skin fibroblasts. Stem Cell Res. 15(3): 506-509. 

๑๔)    Janpipatkul K., Suksen K., Borwornpinyo S., Jearawiriyapaisarn N., Hongeng S.,  
Piyachaturawat P., Chairoungdua A. (2014). Downregulation of LAT1 expression suppresses 
cholangiocarcinoma cell invasion and migration. Cell Signal, 26(8):1668-79. 

๑๕)    Saksmerprome V., Thammasorn T., Jitrakorn S., Wongtripop S., Borwornpinyo S.,  
Withyachumnarnkul B. (2013). Using double-stranded RNA for the control of Laem-Singh Virus (LSNV) in 
Thai P. monodon. J Biotechnol, 164(4):449-53.  
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๑๗๘ 

บทความทางวชิาการ 
         ๑)  (n/a) 

 หนงัสอื / ต ารา  
 ๑)  (n/a) 

 ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่ 
๑)  (n/a) 

 
    ภาระงานสอน 

๑  ภาระงานสอนในปจัจบุนั  

ที่ รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 ๑ วททช ๒๐๑ เทคโนโลยชีีวภาพและสังคม ๒ (๒-๐-๔) 
 ๒ วททช ๒๐๔ การวิเคราะห์พันธุศาสตร์และยีโนมส าหรับ

เทคโนโลยชีีวภาพ 
 ๓(๓-๐-๖) 

๓ วททช ๓๐๒ สรีรวิทยาและพันธุศาสตร์จุลนิทรีย์ ๔(๒-๖-๖) 
๔ วททช ๓๐๙ เทคโนโลยีเซลล์สัตว ์ ๓(๓-๐-๖) 
๕ วททช ๔๘๕ โครงการพิเศษเทคโนโลยีชีวภาพ ๑ ๑(๐-๓-๑) 
๖ วททช ๔๘๖ โครงการพิเศษเทคโนโลยีชีวภาพ ๒ ๓(๐-๙-๓) 
๗ วททช ๔๘๗ วิทยานพินธป์ริญญาตรีทาง

เทคโนโลยชีีวภาพ ๑ 
๒(๐-๖-๒) 

๘ วททช ๔๘๘ วิทยานพินธป์ริญญาตรีทาง
เทคโนโลยชีีวภาพ ๒ 

๔(๐-๑๒-๔) 

 
๒  ภาระงานสอนในหลกัสตูรใหม ่/ หลกัสตูรปรบัปรงุ  ประกอบดว้ย 

ที่ รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 ๑ วททช ๒๐๑ เทคโนโลยชีีวภาพและสังคม ๒(๒-๐-๔) 
 ๒ วททช ๒๐๔ การวิเคราะห์พันธุศาสตร์และยีโนมส าหรับ

เทคโนโลยชีีวภาพ 
๓(๓-๐-๖) 

๓ วททช ๓๑๐ เทคโนโลยีเซลล์สัตว ์ ๒(๒-๐-๔) 
๔ วททช ๓๑๑ ปฏิบัติการเทคโนโลยีเซลล์สัตว์ ๑(๐-๓-๑) 
๕ วททช ๔๘๑ โครงการวิจัย ๑ ๒(๐-๖-๒) 
๖ วททช ๔๘๒ โครงการวิจัย ๒  ๔(๐-๑๒-๔) 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี           โท           เอก                                  คณะวิทยาศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ                 ภาควิชาเทคโนโลยชีีวภาพ 
 

 
๑๗๙ 

 
๑๘. ชือ่-นามสกลุ  นายณภัศศรณ์ ปญัญาสุข 
  ยศ. / ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ ดร. 
  สังกัด ภาควิชาเทคโนโลยชีีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
  สถานทีท่ างาน BT203 คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) 
 

    ประวตักิารศกึษา (คุณวฒุิ  สาขาวชิา สถาบนัและปีทีส่ าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงล าดับจาก  
   คุณวุฒสิูงสดุ ถึงระดับปริญญาตรี)  
 

คณุวฒุ ิ สาขาวชิา ส าเรจ็การศกึษาจากสถาบนั พ.ศ. 
Ph.D. Plant Physiology Purdue University ๒๕๕๔ 

M.Sc. Botany Chulalongkorn University ๒๕๔๗ 
วท.บ. Biology Chiang Mai University ๒๕๔๔ 

 
     งานวจิยัทีส่นใจ หรือมคีวามช านาญการ   

๑) Physiological & molecular study of nutrient uptake, transport and homeostasis in plant   
๒) Drought Condition on Plant Growth and Expression of Genes Involved in Nutrient 

Utilization  
๓) Physiological and Molecular studies to Produce Low-Nitrate Lettuce in Hydroponic 

System. 
๔) Precision light treatment to enhance plant growth quality.   

 
     ผลงานวจิยัหรือผลงานทางวชิาการ  (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 

 ผลงานทางวชิาการ      
๑)  (n/a) 

 ผลงานวจิยั 
๑) Benatti, M.R., Yookongkaew, N., Meetam, M., Guo W.J., Punyasuk, N., AbuQamar, S. and  

Goldsbrough, P. 2014. Metallothionein deficiency impacts copper accumulation and redistribution in 
leaves and seeds of Arabidopsis. New Phytologist. 202(3). 940–951.  

๒) Buasong, A., Narangajavana, J., Thitamadee and Punyasuk, P. 2014. Correlation of Fertilizer  
Application, Growth and Nutrient Transporter Gene Expressions in Thai Cassava. The 26th Annual 
Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference. Mae Fah Lunag University, 
Chiang Rai, Thailand. 203-209.  



 
 

ระดับปริญญา   ตรี           โท           เอก                                  คณะวิทยาศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ                 ภาควิชาเทคโนโลยชีีวภาพ 
 

 
๑๘๐ 

๓) Pinkaew, S., Narangajavana, J., Kongsawadworakul, P. and Punyasuk, P. 2015. Expression of  
phosphate transporter 1 (PHT1) in Thai cassava under drought condition. The 27th Annual Meeting of 
the Thai Society for Biotechnology and International Conference. Mandarin Hotel Bangkok by Center 
Point. Bangkok, Thailand.   
 

 บทความทางวชิาการ 
         ๑)  (n/a) 

 หนงัสอื / ต ารา  
 ๑)  (n/a) 

 ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่ 
๑)  (n/a) 

  
  ภาระงานสอน 

๑  ภาระงานสอนในปจัจบุนั  

ที่ รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 ๑ วททช ๔๐๑ ชีวสารสนเทศศาสตร์ ๓(๒-๓-๕) 
 ๒ วททช ๔๐๗ เทคโนโลยชีีวภาพเก่ียวกับพืช ๓(๒-๓-๕) 
๓ วททช ๓๔๓ หัวข้อทางเทคโนโลยีชีวภาพ ๑(๐-๓-๑) 
๔ วททช ๔๙๓ สัมมนาเทคโนโลยีชีวภาพ ๑ ๑(๐-๓-๑) 
๕ วททช ๔๘๕ โครงการพิเศษเทคโนโลยีชีวภาพ ๑ ๑(๐-๓-๑) 
๖ วททช ๔๘๖ โครงการพิเศษเทคโนโลยีชีวภาพ ๒ ๓(๐-๙-๓) 

 
๒  ภาระงานสอนในหลกัสตูรใหม ่/ หลกัสตูรปรบัปรงุ  ประกอบดว้ย 

ที่ รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 ๑ วททช ๔๐๑ ชีวสารสนเทศศาสตร์                                    ๓(๒-๓-๕) 
 ๒ วททช ๓๔๗ เทคโนโลยชีีวภาพเก่ียวกับพืช                         ๑(๐-๓-๑) 
๓ วททช ๓๔๘ ปฏิบัติการเทคโนโลยชีีวภาพเก่ียวกับพืช             ๑(๐-๓-๑) 
๔ วททช ๔๘๑ โครงการวิจัย ๑    ๒(๐-๖-๒) 
๕ วททช ๔๘๒ โครงการวิจัย ๒ ๔(๐-๑๒-๔) 
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๑๘๑ 

 
๑๙. ชือ่-นามสกลุ นายนฤพัฒน์ หงษด์ิลกกุล 
  ยศ. / ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ ดร. 
  สังกัด ภาควิชาเทคโนโลยชีีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
  สถานทีท่ างาน K540 คณะวิทยาศาสตร ์(พญาไท)  
 

    ประวตักิารศกึษา (คุณวฒุิ  สาขาวชิา สถาบนัและปีทีส่ าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงล าดับจาก  
   คุณวุฒสิูงสดุ ถึงระดับปริญญาตรี)  
 

คณุวฒุ ิ สาขาวชิา ส าเรจ็การศกึษาจากสถาบนั พ.ศ. 
Postdoctoral Aptamer development The Scripps Research Institute ๒๕๕๙ 
Dr. sc. ETH 

Zurich 
Biomolecular Structure 

and Mechanism 
ETH Zurich ๒๕๕๗ 

M.Eng. Advanced Science and 
Biotechnology 

Osaka University ๒๕๕๐ 

B.Sc. Biotechnology Mahidol University ๒๕๔๘ 
      
 งานวจิยัทีส่นใจ หรอืมีความช านาญการ   

๑) Protein engineering 
๒) Synthetic biology 
๓) Protein evolution 

 
     ผลงานวจิยัหรือผลงานทางวชิาการ  (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 

 ผลงานทางวชิาการ      
๑) (n/a) 

 ผลงานวจิยั 
        ๑)  Deepak Thirunavukarasu, Tingjian Chen, Zhixia Liu, Narupat Hongdilokkul and Floyd E 
Romesberg (2017) Selection of 2’-Fluoro-Modified Aptamers with Optimized Properties. Journal of the 
American Chemical Society. 139, 2892-2895. 
        ๒)  Tingjian Chen, Narupat Hongdilokkul, Zhixia Liu, Deepak Thirunavukarasu and Floyd E 
Romesberg (2016) The Expanding World of DNA and RNA. Current Opinion in Chemical Biology. 34, 80-
87. 
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๑๘๒ 

        ๓)  Tingjian Chen, Narupat Hongdilokkul, Zhixia Liu, Ramkrishna Adhikary, Shujian S Tsuen and 
Floyd E Romesberg (2016) Evolution of Thermophilic DNA Polymerases for the Recognition and 
Amplification of C2’-Modified DNA. Nature Chemistry. 8, 556-562. 
        ๔)   Manuel M Müller, Jane R Allison, Narupat Hongdilokkul, Laurent Gaillon, Peter Kast, Wilfred F 
van Gunsteren, Philippe Marlière and Donald Hilvert (2013) Directed Evolution of a Model Primordial 
Enzyme Provides Insights into the Development of the Genetic Code. PLOS Genetics. 9, e1003187. 
                  

 บทความทางวชิาการ 
         ๑)  (n/a) 

 หนงัสอื / ต ารา  
 ๑)  (n/a) 

 ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่ 
๑)  (n/a) 

 
    ภาระงานสอน 

๑  ภาระงานสอนในปจัจบุนั  

ที่ รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 ๑ วททช ๓๐๒ สรีรวิทยาและพันธุศาสตร์จุลนิทรีย์ ๔(๒-๖-๖) 
 ๒ วททช ๓๔๓ หัวข้อทางเทคโนโลยีชีวภาพ ๑(๐-๓-๑) 
๓ วททช ๔๐๑ ชีวสารสนเทศศาสตร์ ๓(๒-๓-๕) 
๔ วททช ๔๘๕ โครงการพิเศษเทคโนโลยีชีวภาพ ๑ ๑(๐-๓-๑) 
๕ วททช ๔๘๖ โครงการพิเศษเทคโนโลยีชีวภาพ ๒  ๓(๐-๙-๓) 
๖ วททช ๔๙๓ สัมมนาเทคโนโลยีชีวภาพ ๑ ๑(๐-๓-๑) 
๗ วททช ๔๙๔ สัมมนาเทคโนโลยีชีวภาพ ๒ ๑(๐-๓-๑) 
๘ วททช ๔๘๗ วิทยานพินธป์ริญญาตรีทาง

เทคโนโลยชีีวภาพ ๑ 
๒(๐-๖-๒) 

๙ วททช ๔๘๘ วิทยานพินธป์ริญญาตรีทาง
เทคโนโลยชีีวภาพ ๒ 

๔(๐-๑๒-๔) 
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๑๘๓ 

๒  ภาระงานสอนในหลกัสตูรใหม ่/ หลกัสตูรปรบัปรงุ  ประกอบดว้ย 

ที่ รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 ๑ วททช ๓๐๓ สรีรวิทยาและพันธุศาสตร์จุลนิทรีย์ ๒(๒-๐-๔) 
 ๒ วททช ๓๐๔ ปฏิบัติการสรีรวิทยาและพันธุศาสตร์

จุลินทรีย ์
๒(๐-๔-๒) 

๓ วททช ๓๔๓ หัวข้อทางเทคโนโลยีชีวภาพ ๑ ๑(๐-๓-๑) 
๔ วททช ๔๐๑ ชีวสารสนเทศศาสตร์ ๓(๒-๓-๕) 
๕ วททช ๔๘๑ โครงการวิจัย ๑ ๒(๐-๖-๒) 
๖ วททช ๔๘๒ โครงการวิจัย ๒ ๔(๐-๑๒-๔) 
๗ วททช ๔๙๓ สัมมนาเทคโนโลยีชีวภาพ ๑  ๑(๐-๓-๑) 

 
 

๒๐. ชือ่-นามสกลุ  นางสาวณัฏฐิพร อร่ามเรือง 
  ยศ. / ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ ดร. 
  สังกัด ภาควิชาเทคโนโลยชีีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
  สถานทีท่ างาน BT207 คณะวิทยาศาสตร์  (พญาไท) 
 

    ประวตักิารศกึษา (คุณวฒุิ  สาขาวชิา สถาบนัและปีทีส่ าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงล าดับจาก  
   คุณวุฒสิูงสดุ ถึงระดับปริญญาตรี)  
 

คณุวฒุ ิ สาขาวชิา ส าเรจ็การศกึษาจากสถาบนั พ.ศ. 
Postdoctoral Biological Systems 

Engineering 
University of California ๒๕๕๙ 

M.B.A Business Development 
Fellowship Program 

University of California ๒๕๕๙ 

Ph.D. Biological Systems 
Engineering 

University of California ๒๕๕๗ 

M.S. Chemical and 
Biomolecular 
Engineering 

University of Pennsylvania ๒๕๕๒ 

B.S. Biotechnology Mahidol University ๒๕๔๙ 
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๑๘๔ 

     งานวจิยัทีส่นใจ หรือมคีวามช านาญการ   
๑) Technology development for converting organic materials into biogas, biofuel and value-  

added products 
๒) Anaerobic digestion systems for biogas energy production, recovery of nutrients, and   

fertilizer production  
๓)   Reactor design and process optimization for biochemical conversion process 
๔)   Pretreatment and enzyme hydrolysis of biomass to improve the performance of 

conversion process 
 

     ผลงานวจิยัหรือผลงานทางวชิาการ  (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 

 ผลงานทางวชิาการ      
๑)  (n/a) 

 ผลงานวจิยั 
๑) Aramrueang, N., Zicari, S. M., & Zhang, R. 2017. Characterization and compositional  

analysis of agricultural crops and residues for ethanol production in California. Biomass and 
Bioenergy, 105, 288-297. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.biombioe.2017.07.013 

๒) Aramrueang, N., Zicari, S. M., & Zhang, R. 2017. Response Surface Optimization of  
Enzymatic Hydrolysis of Sugar Beet Leaves into Fermentable Sugars for Bioethanol Production. 
Advances in Bioscience and Biotechnology, 8(Special Issue on Enzymes in Biotechnology 
Application), 51-67. doi:10.4236/abb.2017.82004 

๓) Aramrueang, N., Rapport, J., Zhang, R. 2016. Effects of hydraulic retention time and  
organic loading rate on performance and stability of anaerobic digestion of Spirulina platensis. 
Biosystems Engineering, 147, 174-182. 

๔) Bidrawn, F., Aramrueang, N., Vohs, J.M., Gorte, R.J., Kim, G. 2010. Dopants to enhance  
SOFC cathodes based on Sr-doped LaFeO3 and LaMnO3. Journal of Power Sources, 195(3), 720-
728. 

 บทความทางวชิาการ 
         ๑)  (n/a) 

 หนงัสอื / ต ารา  
 ๑)  (n/a) 

 ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่ 
๑)  (n/a) 
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๑๘๕ 

 ภาระงานสอน 
๑  ภาระงานสอนในปจัจบุนั  

ที่ รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
๑ วททช ๒๐๑ เทคโนโลยชีีวภาพและสังคม ๒ (๒-๐-๔) 
๒ วททช ๓๐๕ เทคโนโลยชีีวภาพทางอุตสาหกรรม ๔(๓-๓-๗) 
๓ วททช ๓๒๘ การถ่ายโอนโมเมนตัม ความร้อนและมวล ๓(๓-๐-๖) 
๔ วททช ๓๔๓ หัวข้อทางเทคโนโลยีชีวภาพ ๑(๐-๓-๑) 
๕ วททช ๔๑๒ วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ๒ ๓(๓-๐-๖) 
๖ วททช ๔๑๓ ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ๑(๐-๓-๑) 
๗ วททช ๔๓๕ หัวข้อทางเทคโนโลยีชีวภาพ ๑(๐-๓-๑) 
๘ วททช ๔๖๑ ทัศนศึกษาชมโรงงาน ๑(๐-๓-๑) 
๙ วททช ๔๙๓ สัมมนาเทคโนโลยีชีวภาพ ๑ ๑(๐-๓-๑) 

๑๐ วททช ๔๘๗ โครงการพิเศษเทคโนโลยีชีวภาพ ๑ ๑(๐-๓-๑) 
๑๑ วททช ๔๘๘ โครงการพิเศษเทคโนโลยีชีวภาพ ๒ ๓(๐-๙-๓) 

 

๒  ภาระงานสอนในหลกัสตูรใหม ่/ หลกัสตูรปรบัปรงุ  ประกอบดว้ย 

ที่ รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 ๑ วททช ๒๐๑ เทคโนโลยชีีวภาพและสังคม ๒(๒-๐-๔) 
 ๒ วททช ๓๒๗ การถ่ายโอนความร้อนและมวล ๒(๒-๐-๔) 
๓ วททช ๓๔๓ หัวข้อทางเทคโนโลยีชีวภาพ ๑ ๑(๐-๓-๑) 
 วททช ๔๑๒ วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ๒ ๓(๓-๐-๖) 

๔ วททช ๔๑๓ ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ๑(๐-๓-๑) 
๕ วททช ๔๑๔ เทคโนโลยชีีวภาพและการประยุกต์ใช้เชิง

อุตสาหกรรม 
๓(๒-๓-๕) 

๖ วททช ๔๓๔ การจัดการของเสีย ๒(๒-๐-๔) 
๗ วททช ๔๓๗ การจัดการธุรกิจทางดา้น

เทคโนโลยชีีวภาพ 
๒(๒-๐-๔) 

๘ วททช ๔๖๑ ทัศนศึกษาชมโรงงาน ๑(๐-๓-๑) 
๙ วททช ๔๙๓ สัมมนาเทคโนโลยีชีวภาพ ๑ ๑(๐-๓-๑) 

๑๐ วททช ๔๘๑ โครงการวิจัย ๑ ๒(๐-๖-๒) 
๑๑ วททช ๔๘๒ โครงการวิจัย ๒ ๔(๐-๑๒-๔) 
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๑๘๖ 

 
๒๑. ชือ่-นามสกลุ  นายธวัชชัย  ชัยจรัสพงษ ์
  ยศ. / ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ ดร. 
  สังกัด ภาควิชาเทคโนโลยชีีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
  สถานทีท่ างาน K454 คณะวิทยาศาสตร ์(พญาไท)  
 
 

    ประวตักิารศกึษา (คุณวฒุิ  สาขาวชิา สถาบนัและปีทีส่ าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงล าดับจาก  
   คุณวุฒสิูงสดุ ถึงระดับปริญญาตรี)  
 

คณุวฒุ ิ สาขาวชิา ส าเรจ็การศกึษาจากสถาบนั พ.ศ. 
Ph.D. Chemistry University of California, 

Berkeley 

๒๕๕๙ 

B.S.                  Chemistry Stanford University ๒๕๕๔ 
 
 

     งานวจิยัทีส่นใจ หรือมคีวามช านาญการ   
๑) Enhancing shrimp viral resistance using genome editing and cyanobacteria-mediated   

delivery of therapeutic agents 
๒) Characterization of shrimp’s cellular responses at the post-translational level using bio- 

orthogonal chemistry and other techniques in chemical biology 
 

     ผลงานวจิยัหรือผลงานทางวชิาการ  (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 

 ผลงานทางวชิาการ      
๑)  (n/a) 

 ผลงานวจิยั 
        ๑)  Thawatchai Chaijarasphong, Robert Nichols, Katie Kortright, Charlotte Nixon, Poh Teng, Luke 
Oltrogge, David Savage. “Programmed Ribosomal Frameshifting Mediates Expression of the α-
Carboxysome,” Journal of Molecular Biology. 2016, 428(1), 153–164 
        ๒) Robert Nichols, Caleb Cassidy-Amstutz, Thawatchai Chaijarasphong, David Savage. 
“Encapsulins: molecular biology of the shell,” Critical Reviews in Biochemistry and Molecular Biology. 
DOI: 10.1080/10409238.2017.1337709 

 บทความทางวชิาการ 
         ๑)  (n/a) 
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๑๘๗ 

 หนงัสอื / ต ารา  
 ๑)  (n/a) 

 ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่ 
๑)  (n/a) 

 

    ภาระงานสอน 
๑ ภาระงานสอนในปจัจบุนั  

 

ที่ รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 ๑ วททช ๒๐๒ ดุลและอุณหพลศาสตร์ในกระบวนการชีวภาพ   ๒(๒-๐-๔) 
 ๒ วททช ๓๐๕ เทคโนโลยชีีวภาพทางอุตสาหกรรม ๓(๒-๓-๕) 
๓ วททช ๓๒๔ ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ๑(๐-๓-๑) 
๔ วททช ๔๑๓ ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ๑(๐-๓-๑) 
๕ วททช ๔๖๑ ทัศนศึกษาชมโรงงาน ๑(๐-๓-๑) 

 
๒  ภาระงานสอนในหลกัสตูรใหม ่/ หลกัสตูรปรบัปรงุ  ประกอบดว้ย 

ที่ รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 ๑ วททช ๒๑๒ อุณหพลศาสตร์และจลนศาสตรข์อง

ปฏิกิริยา 
๒(๒-๐-๔) 

 ๒ วททช ๒๒๑ ทักษะพื้นฐานปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ ๑(๐-๓-๑) 
๓ วททช ๓๒๔ ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ๑(๐-๓-๑) 
๔ วททช ๔๑๓ ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ๑(๐-๓-๑) 
๕ วททช ๔๑๔ เทคโนโลยชีีวภาพและการประยุกต์ใช้เชิง

อุตสาหกรรม   
๓(๒-๓-๕) 

๖ วททช ๔๖๑ ทัศนศึกษาชมโรงงาน ๑(๐-๓-๑) 
๗ วททช ๔๘๑ โครงการวิจัย ๑ ๒(๐-๖-๒) 
๘ วททช ๔๘๒ โครงการวิจัย ๒ ๔(๐-๑๒-๔) 
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๑๘๘ 

๒๒. ชือ่-นามสกลุ  นางสาวธีรรัตน์  ลิขิตวัฒนเศรษฐ 

  ยศ. / ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ ดร. 

  สังกัด ภาควิชาเทคโนโลยชีีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

  สถานทีท่ างาน BT101 คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)  

 

  ประวตักิารศึกษา (คุณวฒุิ  สาขาวิชา สถาบนัและปีทีส่ าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงล าดับจาก  

   คุณวุฒิสูงสุด ถึงระดับปริญญาตรี) 

คณุวฒุ ิ สาขาวชิา ส าเรจ็การศกึษาจากสถาบนั พ.ศ. 
Ph.D. Food Science The Ohio State University, 

USA 
๒๕๕๘ 

วท.ม. Food Science Kasetsart University ๒๕๕๒ 
วท.บ. Food Science and 

Technology 
Kasetsart University ๒๕๔๙ 

 

งานวจิยัทีส่นใจ หรอืมีความช านาญการ   

๑. Food Processing 

๒. Food Electrostatic coating 

๓. Functional Properties of Foods 

ผลงานวจิยัหรอืผลงานทางวชิาการ  (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 

 ผลงานทางวชิาการ      
๑)  (n/a) 

 ผลงานวจิยั 
 ๑)  Likitwattanasade, T. and Barringer, SA. 2015. The influence of particle size on separation 
and dustiness in powder mixtures during nonelectrostatic and electrostatic coating. Journal of 
Electrostatics. 77. p.44-50. 
 ๒) Likitwattanasade, T. and Barringer, SA. 2013. Separation of powder mixtures during 
electrostatic and nonelectrostatic coating. Journal of Food Process Engineering. 36(6). 
บทความทางวชิาการ 
         ๑)  (n/a) 
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๑๘๙ 

 หนงัสอื / ต ารา  
 ๑)  (n/a) 

 ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่ 
๑)  (n/a) 

 

    ภาระงานสอน 
๑ ภาระงานสอนในปจัจบุนั  

ที่ รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 ๑ วททช  ๓๒๔ ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ๑(๐-๓-๑) 
 ๒ วททช  ๓๔๓ หวัข้อทางเทคโนโลยีชีวภาพ      ๑(๐-๓-๑) 

๓ วททช  ๓๕๒ วิทยาศาสตร์การอาหาร       ๒(๒-๐-๔) 

๔ วททช  ๓๕๓ เทคโนโลยีอาหาร       ๒(๑-๓-๓) 
๕ วททช  ๓๕๕ ความปลอดภัยอาหาร      ๒(๒-๐-๔) 
๖ วททช ๔๒๒ เทคโนโลยีไขมันและน้ ามัน ๒(๒-๐-๔) 

๗ วททช ๔๙๓     สัมมนาเทคโนโลยีชีวภาพ ๑       ๑(๐-๓-๑) 

๘ วททช ๔๘๕ โครงการพิเศษเทคโนโลยีชีวภาพ ๑      ๑(๐-๓-๑) 

๙ วททช ๔๘๖ โครงการพิเศษเทคโนโลยีชีวภาพ ๒      ๓(๐-๙-๓) 

ภาระงานสอนในหลกัสตูรใหม ่/ หลกัสตูรปรบัปรงุ  ประกอบดว้ย 

ที่ รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 ๑ วททช  ๓๒๔ ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ๑(๐-๓-๑) 
 ๒ วททช  ๓๔๓ หวัข้อทางเทคโนโลยีชีวภาพ      ๑(๐-๓-๑) 

๓ วททช  ๓๕๒ วิทยาศาสตร์การอาหาร       ๒(๒-๐-๔) 

๔ วททช  ๓๕๓ เทคโนโลยีอาหาร       ๒(๑-๓-๓) 
๕ วททช  ๓๕๕ ความปลอดภัยอาหาร      ๒(๒-๐-๔) 
๖ วททช ๔๒๒ เทคโนโลยีไขมันและน้ ามัน ๒(๒-๐-๔) 

๗ วททช ๔๙๓     สัมมนาเทคโนโลยีชีวภาพ ๑       ๑(๐-๓-๑) 

๘ วททช ๔๘๑ โครงการวิจัย ๑ ๒(๐-๖-๒) 
๙ วททช ๔๘๒ โครงการวิจัย ๒ ๔(๐-๑๒-๔) 

นอกจากนี้ หลักสูตรจะพิจารณาเรียนเชิญอาจารย์พิเศษตามความเหมาะสม 
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ภาคผนวก ๗ 
 

ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหดิล  
วา่ดว้ยการศกึษาระดบัอนปุรญิญาและปรญิญาตร ีพ.ศ. ๒๕๖๐ ของ

มหาวทิยาลยั  และประกาศ/ขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการศกึษา 
ของสว่นงาน   
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ค าสัง่คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรและ 
คณะกรรมการหรอืผูร้บัผดิชอบกระบวนการพจิารณา 

กลัน่กรองหลกัสตูรของสว่นงาน 
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