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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา       พระราชวังสนามจันทร์ บัณฑิตวิทยาลัย ภาควิชาเทคโนโลยชีีวภาพ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 1.1 รหัสหลักสูตร 25560081101913 
 1.2 ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย        หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ        
ภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy Program in Biotechnology  

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)   
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Doctor of Philosophy (Biotechnology) 
        ชื่อย่อภาษาไทย  ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
        ชื่อย่อภาษาอังกฤษ Ph.D. (Biotechnology)  
 

3. วิชาเอก 
  ไม่มี 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
    แบบ 1.1 (ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท)  มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 
 แบบ 2.1 (ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท)  ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
 แบบ 2.2 (ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี)  ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 และแบบ 2.1 หลักสูตร 3 ปี 
   แบบ 2.2 หลักสูตร 5 ปี 

5.2  ภาษาที่ใช้    ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 5.3  การรับเข้าศึกษา    รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ 
 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

   5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา  2561 
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่...1... /..2561.. วันที่..9...เดือน..มกราคม...พ.ศ..2561... 
  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี....5.... /..2561.. วันที่..13...เดือน..มิถุนายน..พ.ศ..2561.. 
   

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  ปกีารศึกษา 2563 
 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1 ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 
8.2 นักวิจัยประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนาทั้งในและต่างประเทศ 
8.3 นักวิเคราะห์และพัฒนาในหน่วยงานวิจัยและพัฒนาของโรงงานอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ 
8.4 นักวิชาการในหน่วยงานของรัฐ 

 

9.  ช่ือ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
9.1 นางสาวบุษราภรณ์ งามปัญญา     
     เลขประจ าตัวประชาชน  3-3499-00271-60-4 
     ต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์       

         คุณวุฒิ  ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยมหิดล (2546) 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2540) 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2536) 
 

9.2 นางสาวกัลยาณ ีจิรศรีพงศ์พันธ์   
        เลขประจ าตัวประชาชน  3-1009-00327-33-6 
              ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์       
              คุณวุฒิ Ph.D.  (Biotechnology) University of New South Wales, Australia (1992) 

M.Sc. App. Sci. (Biotechnology) University of New South Wales, Australia (1988) 
วท.บ. (จุลชวีวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2528) 
 

 9.3 นางสาวจุรีรัตน์ พุดตาลเล็ก   
           เลขประจ าตัวประชาชน  3-1022-01204-69-5 

       ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์                  
             คุณวุฒิ Ph.D. (Microbiology) University of Kent, UK (2000) 
   วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2529) 
    วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล (2525) 
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        9.4 นางสาวรุจิกาญจน์ นาสนิท 
             เลขประจ าตัวประชาชน  3-8098-00151-93-9 
       ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์                        
       คุณวุฒิ Ph.D. (Chemistry) University of Birmingham, UK (2009) 

วท.ม. (พันธุวิศวกรรม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2546) 
วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร) เกียรตินิยมอันดับ 2  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2542) 
 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
   คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์  
    เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
  11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

 กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพเป็น 1 ใน 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายในการ
พัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์เพ่ือที่จะขับเคลื่อนประเทศให้มีความเข้มแข็ง น าพาคนไทยให้หลุดพ้นจากความยากจนและ
พัฒนาประเทศไปสู่ความร่ ารวย มั่งคง และยั่งยืนภายใต้นโยบาย “ประเทศไทย 4.0” และด้วยเหตุที่เทคโนโลยีชีวภาพ
เป็นพหุศาสตร์ที่มีความส าคัญทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรจึงท าให้ศาสตร์ทางด้านนี้มีความส าคัญต่อ
เศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศให้เข้าสู่ “ประเทศไทย 4.0” ได้  ดังนั้นจึงมีความต้องการก าลังคนที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศในการวิจัยและพัฒนาและเป็น
การเตรียมความพร้อมของบุคลากรวิชาชีพที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีชีวภาพ สามารถปรับตัว
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต สามารถแสวงหาประโยชน์อย่างรู้เท่าทันโลกาภิวัฒน์ และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทุก
ภาคส่วนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
         การน าเอาเทคโนโลยีชีวภาพด้านต่าง ๆ มาพัฒนานวัตกรรมใหม่และเพ่ิมมูลค่าสินค้าโดยอาศัยความ
ได้เปรียบจากความหลากหลายทางทรัพยากรชีวภาพของประเทศจะน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ของ
ประชากรในประเทศได้  ภายใต้นโยบาย“ประเทศไทย 4.0” ที่ต้องการพัฒนาระบบการเกษตรแบบดั้งเดิมสู่การเกษตร
แบบใหม่ที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดีและพัฒนาด้านอ่ืนเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุให้มีคุณภาพนั้นจ าเป็นต้องใช้
เทคโนโลยีด้านต่างๆมาบูรณาการร่วมกัน ดังนั้นการวางแผนหลักสูตรจึงมุ่งเน้นในการผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้
ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ในอาชีพ มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ ตลอดจนสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือพัฒนางานประเภทต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถบูรณา
การความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาไทยให้เข้ากับงานวิจัยระดับสากลโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม 
และมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมและวัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
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12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
       12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

          จากการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของโลกและประเทศจึง
จ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และเพ่ือขับเคลื่อนประเทศให้สามารถแข่งขันในเวทีระดับโลกได้ การผลิตบุคลากรทางด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพที่มีศักยภาพสูงทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มีความเชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งสามารถ
บูรณาการองค์ความรู้ให้เข้ากับศาสตร์สาขาอ่ืน และสามารถต่อยอดองค์ความรู้ได้จะเป็นอีกทางหนึ่งที่จะพัฒนาประเทศ
ให้บรรลุนโยบาย“ประเทศไทย 4.0” ได ้

    12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน   
                  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพชั้นสูง 
มีสติปัญญา ความคิด และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งต้องมีความสามารถในการค้นคว้า วิจัย และการผลิตงาน
สร้างสรรค์ การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องเน้นการพัฒนาบัณฑิตที่มีความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎีและวิจัยชั้นสูงในระดับ
นานาชาติ โดยการจัดการเรียนการสอนที่เข้มข้น มีการสนับสนุนให้เดินทางไปท างานวิจัยในต่างประเทศ การน า เสนอ
ผลงานในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติทั้งในรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์ และการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร
ทางวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพรวมทั้งการสนับสนุนการผลิตงานสร้างสรรค์ด้านต่าง ๆ  
 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
    ไม่มี  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5 มคอ.2 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1  ปรัชญา 
       เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการบูรณาการวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และเทคโนโลยี  ครอบคลุม
การศึกษาและการวิจัยต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพและกระบวนการทางชีวภาพ จะท าให้
เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติและยังมีบทบาทส าคัญในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในแง่ต่าง  ๆ อันจะน าไปสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน  
 1.2  ความส าคัญ 
            หลักสูตรนี้ได้มุ่งเน้นผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ เพ่ือมุ่งเน้นการเตรียมก าลังคนที่มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพในการสร้างสรรค์และพัฒนา
งานวิจัย สามารถสร้างองค์ความรู้ของตนเองเพ่ือลดการพ่ึงพาเทคโนโลยีจากภายนอก  ตลอดจนสามารถบูรณาการองค์
ความรู้ที่มีกับวิทยาการหรืองานสร้างสรรค์อ่ืน ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบตามระเบียบวิธีวิจัย นอกจากนี้การผลิต
ดุษฎบีัณฑิตในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ จะมีบทบาทส าคัญในการน าศักยภาพของประเทศไทยด้านทรัพยากรชีวภาพมาใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นหลักการส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
แบบยั่งยืน 
 1.3  วัตถุประสงค์ 

1.3.1 เพ่ือผลิตนักวิจัยสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่สามารถพัฒนาความสามารถใน
การวิเคราะห์ วิจัยอย่างเชี่ยวชาญ และมีความคิดริเริ่มตลอดการท างานวิจัยรวมทั้งการแก้ปัญหาโดย
บูรณาการองค์ความรู้ที่เหมาะสม 

1.3.2 เพ่ือผลิตบุคลากร/นักวิชาการที่สามารถสร้างองค์ความรู้ ใหม่ที่ เหมาะสมส าหรับการท างานใน
มหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสถาบันต่าง ๆ ในภาครัฐและเอกชน  

1.3.3 เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมที่พร้อมเผยแพร่สู่สาธารณะ 
2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มีแผนพัฒนาและกลยุทธ์ส าคัญที่ต้องด าเนินการเพ่ือ
ความส าเร็จของแผน รวมทั้งตัวบ่งชี้ความส าเร็จดังนี้ 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ให้เป็นไปตาม 
มาตรฐานไม่ต่ ากว่าท่ี สกอ. ก าหนด 
ภายในระยะเวลา 5 ปี 

ติดตามและประเมินหลักสตูรอย่าง
สม่ าเสมอ โดยจัดใหม้ีการประเมิน
หลักสตูรในทุกปีการศึกษา 

1. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
 

ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมยัและสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงานภายใน
ระยะเวลา 5 ปี 

ติดตามการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการ
ของหน่วยงาน องค์กร และสถาน
ประกอบการ 

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

ปรับปรุงแผนการรับนักศึกษาภายใน
ระยะเวลา 5 ปี 

จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา
เชิงรุก 

1. จัดท าแผนและโครงการประชาสัมพันธ์
การรับนักศึกษา 
2. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าศึกษา 
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ส่งเสริมทักษะการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
ของนักศึกษาภายในระยะเวลา 5 ปี 

ส่งเสริมให้มีการท าวิจัยในต่างประเทศของ
นักศึกษา 

จ านวนนักศึกษาท่ีไปท างานวิจัยใน
ต่างประเทศ 

พัฒนาอาจารย์เพื่อส่งเสรมิการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นภายใน
ระยะเวลา 5 ปี 

ท าแผนพัฒนาศักยภาพในการวจิัยของ
บุคลากรสายวิชาการเพื่อการเข้าสูต่ าแหน่ง
ทางวิชาการที่สูงขึ้น 

1. จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมแผนพัฒนา
ศักยภาพในการวิจัยของบุคลากรสาย
วิชาการเพื่อการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่
สูงขึ้น 
2. จ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการที่
สูงขึ้น 

พัฒนาอาจารย์รุ่นใหม่ภายในระยะเวลา  
5 ปี 

ส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมท างานวิจัย
กับอาจารยผ์ู้เชี่ยวชาญทั้งจากภายในและ
นอกสถาบัน 

จ านวนโครงการวิจยัที่มีอาจารย์ใหม่เข้าร่วม 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ   

       จัดการศึกษาระบบทวิภาค ข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  
 1.2  การจัดการศึกษาภาคพิเศษฤดูร้อน   

      อาจมีการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค    

      ไม่มี  
2.  การด าเนินการหลักสูตร  
 2.1  วัน – เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน    
                 ภาคการศึกษาต้น      เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
       ภาคการศึกษาปลาย   เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
       ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน   เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  2.2.1 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา จ าแนกตามแผนการศึกษา ดังนี้ 

   (1) หลักสูตรแบบ 1.1 ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท 
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพหรือเทียบเท่า 

หรือปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ วิศวกรรมเคมี หรือสาขาที่ เกี่ยวข้อง 
โดยมีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป หรือมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ    
 (2) หลักสูตรแบบ 2.1 ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท 

     ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือเทียบเท่า 
หรือปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ วิศวกรรมเคมี หรือสาขาที่เก่ียวข้อง  
 (3) หลักสูตรแบบ 2.2 ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี 
           ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพหรือ
เทียบเท่า หรือปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยม สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ วิศวกรรมเคมี  หรือ
สาขาที่เก่ียวข้อง   

กรณีไม่เป็นไปตามที่ก าหนดข้างต้นให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยความ
เห็นชอบของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
อย่างไรก็ตาม หลักสูตรแบบ 2.2 นักศึกษาต้องมีผลการเรียนอยู่ในระดับดีมาก 

2.2.2 มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด หรือเป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญา
เอก มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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2.2.3 ส าหรับผู้ที่จบปริญญาโท สาขาวิชาอ่ืน หรือปริญญาตรี สาขาวิชาอ่ืน จะต้องศึกษารายวิชาทาง
เทคโนโลยีชีวภาพตามดุลยพินิจของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ิมเติมจากหน่วยกิตที่ก าหนดตามหลักสูตร โดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในหลักสูตร 

2.2.4 ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาที่ อาจารย์
ประจ าหลักสูตรโดยความเห็นชอบของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
พิจารณาแล้วเห็นว่าเกี่ยวข้อง โดยได้ศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า
ระดับ B+ หรือ 3.50 อาจสมัครเข้าหลักสูตรนี้ได้ โดยต้องผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ก่อน  

        โดยหากผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทประสงค์จะเข้าศึกษาตามหลักสูตรแบบ 2.2 ต้องส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพหรือเทียบเท่า หรือปริญญาวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยม สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ วิศวกรรมเคมี หรือสาขาที่เก่ียวข้อง หรือนักศึกษาต้อง
มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีมาก 

       ส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทประสงค์จะเข้าศึกษาตามหลักสูตรแบบ 1.1 และ 2.1 
สามารถสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกได้ แต่จะเข้าศึกษาได้ก็ต่อเมื่อส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทแล้ว    

2.2.5 มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ครบถ้วนตามข้อบังคับฯ และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า   
       ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี อาจมีปัญหาในการปรับตัว 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3   
จัดการปฐมนิเทศและจัดอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้ค าปรึกษา 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   
2.5.1 แบบ 1.1, 2.1 และ 2.2   

ชั้นปีที่  จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ชั้นปีที่ 1 2 2 2 2 2 
ชั้นปีที่ 2  2 2 2 2 
ชั้นปีที่ 3   2 2 2 
ชั้นปีที่ 4    2 2 
ชั้นปีที่ 5     2 

รวม 2 4 6 8 10 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 2* 2* 2*  

     หมายเหตุ แผนการรับนักศึกษาได้ก าหนดจ านวนรับนักศึกษาในทุกแบบการศึกษารวมกันจ านวน 2 คนต่อปี
การศึกษา 
    *จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในกรณีเข้าศึกษาในหลักสูตรแบบ 1.1 และ 2.1 ส่วนผู้เข้าศึกษาใน
หลักสูตรแบบ 2.2 คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566    
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 2.6 งบประมาณตามแผน  
   2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 

ค่าบ ารุงการศึกษา 295,098 590,196 885,294 1,180,392 1,475,490 

ค่าลงทะเบียน  49,933 99,867 149,800 199,733 249,666 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 2,340,255 2,885,660 3,437,728 3,996,859 4,563,477 

รวมรายรับ 2,685,287 3,575,723 4,472,822 5,376,984 6,288,633 

 หมายเหตุ  1) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล= ค่าใช้จ่ายบุคลากร+ ค่าใช้จ่ายด าเนินการ+(ครุภัณฑ์/2) 
   2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 

หมวดเงิน งบประมาณ 

  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ก. งบด าเนินการ 

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 1,850,905 1,961,959.30 2,079,677 2,204,457 2,336,725 

ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 434,350 868,701 1,303,051 1,737,401 2,171,752 

ทุนการศึกษา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 295,098 590,196 885,294 1,180,392 1,475,490 

รวม (ก) 2,610,353 3,458,856 4,298,022 5,122,251 6,013,967 

ข. งบลงทุน 

ค่าครุภณัฑ ์ 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 

ค่าครุภณัฑ์เพื่อการพัฒนา
หลักสตูร 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

รวม (ข) 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 

รวมท้ังหมด (ก) + (ข) 2,675,353 3,515,856 4,363,022 5,217,251 6,078,967 

จ านวนนักศึกษา 2 4 6 8 10 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 1,337,677 878,464 727,170 652,156 607,896 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 840,000 บาทต่อปี 
2.7  ระบบการศึกษา 

                  ( / )       แบบชั้นเรียน 
                  (   )       แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
                  (   )       แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
                  (   )       แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
         (   )       แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 
         (   )       อ่ืน ๆ (ระบุ)  
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 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา  และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
      เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก) 

และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1  หลักสูตร 
                3.1.1  จ านวนหน่วยกิต   
        แบบ 1.1 รวมตลอดหลักสูตร มีค่าเทียบเท่า   48 หน่วยกิต  
        แบบ 2.1 รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต  

      แบบ 2.2 รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต  
 

                 3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
        หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แบ่งการศึกษาเป็น 3 แบบ คือ แบบ 1.1 
แบบ 2.1 และแบบ 2.2 ดังนี้ 
       แบบ 1.1 
       วชิาสัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต)      4 หน่วยกิต 

     วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)    48 หน่วยกิต 
       รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร มีค่าเทียบเท่า  48 หน่วยกิต 
       แบบ 2.1 
            วชิาบังคับ        6 หน่วยกิต 

     วชิาสัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต)      3 หน่วยกิต 
       วชิาเลือก ไม่น้อยกว่า         6 หน่วยกิต 

     วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)    36 หน่วยกิต 
       รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  48 หน่วยกิต 

     แบบ 2.2 
            วชิาบังคับ        6 หน่วยกิต 

     วชิาสัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต)      6 หน่วยกิต 
                วชิาเลือก ไม่น้อยกว่า       18 หน่วยกิต 

     วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)    48 หน่วยกิต 
       รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  72 หน่วยกิต 
               3.1.3 รายวิชา 
                       3.1.3.1 รหัสวิชา      
       ก าหนดไว้เป็น 6 หลัก โดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละสามหลัก  

               เลขสามหลักแรก เป็นเลขประจ าหน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชานั้นๆ ดังนี้ 
613    สาขาวิชาเทคโนโลยีชวีภาพ  ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  

                    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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เลขสามหลักหลัง เป็นเลขบอกรหัสรายวิชา ดังนี้ 
           เลขตัวแรก หมายถึง ระดับการศึกษา 

5-8 หมายถึง ระดับบัณฑิตศึกษา 
เลขตัวท่ีสอง หมายถึง กลุ่มของรายวิชา 
0 หมายถึง กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ 
1 หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
2 หมายถึง กลุ่มวิชาทางเทคโนโลยีชีวโมเลกุลและพันธุวิศวกรรม 
3 หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเซลล์และเนื้อเยื่อ 
4 หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชวีเคมี 
5 หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชวีภาพการเกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
6 หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชวีภาพอุตสาหกรรมและพลังงานชีวภาพ 
7 หมายถึง กลุ่มวิชาการบริหาร การจัดการและการควบคุมคุณภาพ 
8 หมายถึง กลุ่มวิชาอ่ืนๆ 
9 หมายถึง กลุ่มวิชาสัมมนา  การวิจัย  การค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์ 

           เลขตัวท่ีสาม หมายถึง ล าดับที่ของรายวิชา 
    3.1.3.2 การคิดหน่วยกิต 

             รายวิชาบรรยาย 1 หน่วยกิต  เท่ากับ 1  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
              รายวิชาฝึกหรือทดลองหรือปฏิบัติการ 1 หน่วยกิต  เท่ากับ 2 หรือ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
              รายวิชาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 – 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
    รายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 – 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
    ในแต่ละรายวิชาก าหนดเกณฑ์ในการค านวณหน่วยกิตจาก  จ านวนชั่วโมงบรรยาย (บ)  ชั่วโมง
ปฏิบัติ (ป)  และชั่วโมงท่ีนักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์แล้วหารด้วย 3  ซึ่งมีวิธีคิด  
ดังนี้ 
 
               จ านวนหน่วยกิต   =       บ + ป + น 
                           3 
 การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่าง ๆ  ประกอบด้วยเลข 4 ตัวคือ 
  เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ  เป็นจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
  เลขตัวที่สอง  สาม  และสี่  อยู่ในวงเล็บบอกโดย 
            เลขตัวที่สองบอกจ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
   เลขตัวที่สามบอกจ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
   เลขตัวที่สี่บอกจ านวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์ 
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              3.1.3.3  รายวิชา 
      (1) แบบ 1.1 

 ก. วิชาสัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน 4 หน่วยกิต 
613 791 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 

(Seminar in Biotechnology I) 
1*(0-2-1) 

613 792 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2   
(Seminar in Biotechnology II) 

1*(0-2-1) 

613 793 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3   
(Seminar in Biotechnology III) 

1*(0-2-1) 

613 794 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 4   
(Seminar in Biotechnology IV) 

1*(0-2-1) 

ข. วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 
613 891 วิทยานิพนธ์                                        มีค่าเทียบเท่า 

 (Thesis) 
 

48 หน่วยกิต    

  (2) แบบ 2.1 
ก. วิชาบังคับ จ านวน 6 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้ 

613 501 เทคโนโลยีชีวภาพร่วมสมัย  
(Contemporary Biotechnology) 

3(3-0-6) 

613 502 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางเทคโนโลยีชีวภาพ   
(Advanced Research Methodology in Biotechnology) 

3(3-0-6) 

ข. วิชาสัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน 3 หน่วยกิต 
613 791 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 

(Seminar in Biotechnology I) 
1*(0-2-1) 

613 792 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2   
(Seminar in Biotechnology II) 

1*(0-2-1) 

613 793 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3   
(Seminar in Biotechnology III) 

1*(0-2-1) 

ค. วิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิตโดยให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
    กลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์  

613 511 วิศวกรรมเคมีชีวภาพขั้นสูง  
(Advanced Biochemical Engineering) 

2(2-0-4) 

613 512 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีชีวภาพขั้นสูง    
(Advanced Biochemical Engineering Laboratory) 

1(0-3-0) 

   

 
 *นักศึกษาต้องลงทะเบียน โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร และได้ผลการศึกษาเป็น S 
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613 513 กระบวนการทางเทคโนโลยีชวีภาพขั้นสูง    
(Advanced Biotechnological Processes) 

3(3-0-6) 

613 514 กระบวนการปลายน้ าทางเทคโนโลยีชวีภาพ 
(Downstream Processing in Biotechnology) 

2(2-0-4) 

613 515 ปฏิบัติการกระบวนการปลายน้ าทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
(Downstream Processing in Biotechnology Laboratory) 

1(0-3-0) 

613 516 เทคโนโลยีแผ่นเยื่อ 
(Membrane Technology) 

2(2-0-4) 

613 517 ปฏิบัติการเทคโนโลยีแผ่นเยื่อ 
(Membrane Technology Laboratory) 

1(0-3-0) 

613 518 การอบแห้งวัสดุชีวภาพเชิงอุตสาหกรรม 
(Industrial Drying of Biomaterials) 

3(3-0-6) 
 

613 519 ปฏิบัติการการอบแห้งวัสดุชีวภาพเชิงอุตสาหกรรม 
(Industrial Drying of Biomaterials Laboratory) 

1(0-3-0) 

 กลุ่มวิชาทางชีวโมเลกุลและพันธุวิศวกรรม 

613 521 
 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับเซลล์และโมเลกุลขั้นสูง 
(Advanced cellular and Molecular Bioscience) 

3(3-0-6) 

613 522 เทคโนโลยียีน 
(Gene Technology) 

3(3-0-6) 

613 523 ยีนบ าบัด 
(Gene Therapy) 

2(2-0-4) 
 

613 524 ชีววิทยาโมเลกุลขั้นสูงในการปรับปรุงพันธุ์พืช 
(Advanced Molecular Biology in Crop Improvement) 

2(2-0-4) 
 

613 525 โครงสร้างของกรดนิวคลีอิก 
(Nucleic Acid Structure) 

3(2-3-4) 

กลุ่มวิชาทางเทคโนโลยีของเซลล์และเนื้อเยื่อ 

613 531 เทคโนโลยีเซลล์และเนื้อเยื่อพืชขั้นสูง 
(Advanced Plant Cell and Tissue Technology) 

3(2-3-4) 
 

613 532 
 

เทคโนโลยีเซลล์สัตว์ขั้นสูง 
(Advanced Animal Cell Technology) 

2(2-0-4) 
 

613 533 วิศวกรรมเนื้อเยื่อ 
(Tissue Engineering) 

3(2-3-4) 
 

613 534 พิษวิทยาระดับเซลล์ 
(Cell Based Toxicology) 

3(2-3-4) 
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กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี 

613 541 เทคโนโลยีตัวเร่งชีวภาพขั้นสูง 
(Advanced Biocatalyst Technology) 

2(2-0-4) 

613 542 เทคโนโลยีพอลิเมอร์ชีวภาพ 
(Biopolymer Technology) 

3(3-0-6) 
 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

613 551 เทคโนโลยีชีวภาพด้านสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Biotechnology) 

3(3-0-6) 

613 552 
 

การควบคุมโรคพืชด้วยชีววิธีขั้นสูง 
(Advanced Biological Control of Plant Pathogens) 

3(3-0-6) 
 

613 553 
 

ปฏิบัติการการควบคุมโรคพืชด้วยชีววิธีขั้นสูง 
(Advanced Biological Control of Plant Pathogens Laboratory) 

1(0-3-0) 

613 554 
 

การย่อยสลายและการฟ้ืนฟูสภาพสิ่งแวดล้อมด้วยชีววิธี 
(Biodegradation and Bioremediation) 

3(3-0-6) 
 

613 555 แบคเทอริโอเฟจบ าบัด 
(Bacteriophage Therapy) 

3(2-3-4) 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมและพลังงานชีวภาพ 

613 561 เทคโนโลยีการบ าบัดน้ าเสียขั้นสูง 
(Advanced Wastewater Treatment  Technology) 

3(3-0-6) 

613 562 ความก้าวหน้าและเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ 
(Bio-energy Technology and Progress) 

3(3-0-6) 
 

613 563 เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์ 
(Microbial Fuel Cell Technology) 

3(3-0-6) 
 

กลุ่มวิชาการบริหาร  การจัดการและการควบคุมคุณภาพ 

613 571 ทรัพย์สินทางปัญญาและธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ 
(Intellectual Properties and Business in Biotechnology) 

2(2-0-4) 

613 572 
 

การจัดการและควบคุมสารอันตราย 
(Management and Control of Hazardous Substances) 

3(3-0-6) 

613 573 จรรยาบรรณและจริยธรรมในงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
 (Ethics and Morality in Biotechnology Research) 

2(2-0-4) 

กลุ่มวิชาอ่ืนๆ 

613 581 
 

เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ  
(Selected Topics in Biotechnology) 

1(0-2-1) 
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ง. วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต 
613 892 วิทยานิพนธ์                                        มีค่าเทียบเท่า 

 (Thesis) 
 

36 หน่วยกิต    

  (3) แบบ 2.2 
ก. วิชาบังคับ จ านวน 6 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้ 

613 501 เทคโนโลยีชีวภาพร่วมสมัย  
(Contemporary Biotechnology) 

3(3-0-6) 

613 502 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางเทคโนโลยีชีวภาพ   
(Advanced Research Methodology in Biotechnology) 

3(3-0-6) 

ข. วิชาสัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน 6 หน่วยกิต 
613 791 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 

(Seminar in Biotechnology I) 
1*(0-2-1) 

613 792 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2   
(Seminar in Biotechnology II) 

1*(0-2-1) 

613 793 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3   
(Seminar in Biotechnology III) 

1*(0-2-1) 

613 794 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 4   
(Seminar in Biotechnology IV) 

1*(0-2-1) 

613 795 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 5   
(Seminar in Biotechnology V) 

1*(0-2-1) 

613 796 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 6   
(Seminar in Biotechnology VI) 

1*(0-2-1) 

ค. วิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 18  หน่วยกิตโดยให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
    กลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์  

613 511 วิศวกรรมเคมีชีวภาพขั้นสูง  
(Advanced Biochemical Engineering) 

2(2-0-4) 

613 512 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีชีวภาพขั้นสูง    
(Advanced Biochemical Engineering Laboratory) 

1(0-3-0) 

613 513 กระบวนการทางเทคโนโลยีชวีภาพขั้นสูง    
(Advanced Biotechnological Processes) 

3(3-0-6) 

613 514 กระบวนการปลายน้ าทางเทคโนโลยีชวีภาพ 
(Downstream Processing in Biotechnology) 

2(2-0-4) 

613 515 ปฏิบัติการกระบวนการปลายน้ าทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
(Downstream Processing in Biotechnology Laboratory) 

1(0-3-0) 

*นักศึกษาต้องลงทะเบียน โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร และได้ผลการศึกษาเป็น S 
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613 516 เทคโนโลยีแผ่นเยื่อ 
(Membrane Technology) 

2(2-0-4) 

613 517 ปฏิบัติการเทคโนโลยีแผ่นเยื่อ 
(Membrane Technology Laboratory) 

1(0-3-0) 

613 518 การอบแห้งวัสดุชีวภาพเชิงอุตสาหกรรม 
(Industrial Drying of Biomaterials) 

3(3-0-6) 
 

613 519 ปฏิบัติการการอบแห้งวัสดุชีวภาพเชิงอุตสาหกรรม 
(Industrial Drying of Biomaterials Laboratory) 

1(0-3-0) 

 กลุ่มวิชาทางชีวโมเลกุลและพันธุวิศวกรรม 

613 521 
 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับเซลล์และโมเลกุลขั้นสูง 
(Advanced cellular and Molecular Bioscience) 

3(3-0-6) 

613 522 เทคโนโลยียีน 
(Gene Technology) 

3(3-0-6) 

613 523 ยีนบ าบัด 
(Gene Therapy) 

2(2-0-4) 
 

613 524 ชีววิทยาโมเลกุลขั้นสูงในการปรับปรุงพันธุ์พืช 
(Advanced Molecular Biology in Crop Improvement) 

2(2-0-4) 
 

613 525 โครงสร้างของกรดนิวคลีอิก 
(Nucleic Acid Structure) 

3(2-3-4) 

กลุ่มวิชาทางเทคโนโลยีของเซลล์และเนื้อเยื่อ 

613 531 เทคโนโลยีเซลล์และเนื้อเยื่อพืชขั้นสูง 
(Advanced Plant Cell and Tissue Technology) 

3(2-3-4) 
 

613 532 
 

เทคโนโลยีเซลล์สัตว์ขั้นสูง 
(Advanced Animal Cell Technology) 

2(2-0-4) 
 

613 533 วิศวกรรมเนื้อเยื่อ 
(Tissue Engineering) 

3(2-3-4) 
 

613 534 พิษวิทยาระดับเซลล์ 
(Cell Based Toxicology) 

3(2-3-4) 
 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี 

613 541 เทคโนโลยีตัวเร่งชีวภาพขั้นสูง 
(Advanced Biocatalyst Technology) 

2(2-0-4) 

613 542 เทคโนโลยีพอลิเมอร์ชีวภาพ 
(Biopolymer Technology) 

3(3-0-6) 
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กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

613 551 เทคโนโลยีชีวภาพด้านสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Biotechnology) 

3(3-0-6) 

613 552 
 

การควบคุมโรคพืชด้วยชีววิธีขั้นสูง 
(Advanced Biological Control of Plant Pathogens) 

3(3-0-6) 
 

613 553 
 

ปฏิบัติการการควบคุมโรคพืชด้วยชีววิธีขั้นสูง 
(Advanced Biological Control of Plant Pathogens Laboratory) 

1(0-3-0) 

613 554 
 

การย่อยสลายและการฟ้ืนฟูสภาพสิ่งแวดล้อมด้วยชีววิธี 
(Biodegradation and Bioremediation) 

3(3-0-6) 
 

613 555 แบคเทอริโอเฟจบ าบัด 
(Bacteriophage Therapy) 

3(2-3-4) 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมและพลังงานชีวภาพ 

613 561 เทคโนโลยีการบ าบัดน้ าเสียขั้นสูง 
(Advanced Wastewater Treatment  Technology) 

3(3-0-6) 

613 562 ความก้าวหน้าและเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ 
(Bio-energy Technology and Progress) 

3(3-0-6) 
 

613 563 เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์ 
(Microbial Fuel Cell Technology) 

3(3-0-6) 
 

กลุ่มวิชาการบริหาร  การจัดการและการควบคุมคุณภาพ 

613 571 ทรัพย์สินทางปัญญาและธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ 
(Intellectual Properties and Business in Biotechnology) 

2(2-0-4) 

613 572 
 

การจัดการและควบคุมสารอันตราย 
(Management and Control of Hazardous Substances) 

3(3-0-6) 

613 573 จรรยาบรรณและจริยธรรมในงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
 (Ethics and Morality in Biotechnology Research) 

2(2-0-4) 

กลุ่มวิชาอ่ืนๆ 

613 581 
 

เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ  
(Selected Topics in Biotechnology) 

1(0-2-1) 

ง. วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 
613 891 วิทยานิพนธ์                                        มีค่าเทียบเท่า 

 (Thesis) 
48 หน่วยกิต    
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3.1.4  แผนการศึกษา  
    3.1.4.1 แบบ 1.1  

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต  

(บ-ป-น) 
613 791  สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 1*(0-2-1) 

รวมจ านวน - 
 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต  

(บ-ป-น) 
613 792  สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 1*(0-2-1) 

รวมจ านวน - 
 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต  

(บ-ป-น) 
613 793 
613 891  

สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3 
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 

1*(0-2-1) 
12 

รวมจ านวน 12 
 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต  

(บ-ป-น) 
613 794 
613 891  

สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 4 
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 

1*(0-2-1) 
12 

รวมจ านวน 12 
 
 
 
 
 
 

*นักศึกษาต้องลงทะเบียน โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร และได้ผลการศึกษาเป็น S 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต  

(บ-ป-น) 
613 891  วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 

รวมจ านวน 12 
 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต  

(บ-ป-น) 
613 891  วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 

รวมจ านวน 12 
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    3.1.4.2 แบบ 2.1  
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต  
(บ-ป-น) 

613 501 
613 502 
613 791  

เทคโนโลยีชีวภาพร่วมสมัย 
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 

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

รวมจ านวน 6 
 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต  

(บ-ป-น) 
613 792 

 
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 
วิชาเลือก 

1*(0-2-1) 
6 

รวมจ านวน 6 
 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต  

(บ-ป-น) 
613 793 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3 1*(0-2-1) 

รวมจ านวน - 
 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต  

(บ-ป-น) 
613 892  วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 

รวมจ านวน 12 
 
 
 
 
 

*นักศึกษาต้องลงทะเบียน โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร และได้ผลการศึกษาเป็น S 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต  

(บ-ป-น) 
613 892  วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 

รวมจ านวน 12 
 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต  

(บ-ป-น) 
613 892  วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 

รวมจ านวน 12 
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    3.1.4.3 หลักสูตรแบบ 2.2  
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต  
(บ-ป-น) 

613 501 
613 502 
613 791 

 

เทคโนโลยีชีวภาพร่วมสมัย 
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 
วิชาเลือก 

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

2 
รวมจ านวน 8 

 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต  
(บ-ป-น) 

613 792 
 

สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 
วิชาเลือก 

1*(0-2-1) 
8 

รวมจ านวน 8 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต  

(บ-ป-น) 
613 793 

 
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3 
วิชาเลือก 

1*(0-2-1) 
4 

รวมจ านวน 4 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต  

(บ-ป-น) 
613 794 

 
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 4 
วิชาเลือก 

1*(0-2-1) 
4 

รวมจ านวน 4 
 
 
 
 
 
 

*นักศึกษาต้องลงทะเบียน โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร และได้ผลการศึกษาเป็น S 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต  

(บ-ป-น) 
613 795  สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 5 1*(0-2-1) 

รวมจ านวน - 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต  

(บ-ป-น) 
613 796  สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 6 1*(0-2-1) 

รวมจ านวน - 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต  

(บ-ป-น) 
613 891  วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 

รวมจ านวน 12 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต  

(บ-ป-น) 
613 891  วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 

รวมจ านวน 12 
 

ปีท่ี 5 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต  

(บ-ป-น) 
613 891  วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 

รวมจ านวน 12 
 

ปีท่ี 5 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต  

(บ-ป-น) 
613 891  วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 

รวมจ านวน 12 

*นักศึกษาต้องลงทะเบียน โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร และได้ผลการศึกษาเป็น S 
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3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
613 501 เทคโนโลยีชีวภาพร่วมสมัย                3(3-0-6) 
  (Contemporary Biotechnology) 
   หลักการพ้ืนฐานและพัฒนาการของเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีเซลล์และเนื้อเยื่อพืชและสัตว์ 

อณู ชีววิทยา วิศวกรรมพันธุศาสตร์  เทคโนโลยีตัวเร่งชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม เทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ พลังงาน
ชีวภาพ เทคโนโลยีการหมักและแยกผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการและ การควบคุมคุณภาพด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

 
613 502 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางเทคโนโลยีชีวภาพ                      3(3-0-6) 
  (Advanced Research Methodology in Biotechnology)   

งานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ การวางแผน การสืบค้นข้อมูล และการ เขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย ขั้นตอนของการท างานวิจัย การวิเคราะห์และประมวลผลการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ หลักสถิติในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การเขียนบทความและการน าเสนอในที่ประชุมทาง
วิชาการ การตีพิมพ์ผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 

 
613 511 วิศวกรรมเคมีชีวภาพขั้นสูง                         2(2-0-4) 
  (Advanced Biochemical Engineering) 

ลักษณะและการท างานของเครื่องปฏิกรณ์ชีวเคมีในกระบวนการหมักขั้นสูง หลักการและ
เทคนิคทางจุลชีววิทยา ชีวเคมีและวิศวกรรมเคมีในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และผลผลิตของการหมักทั้ง
ในระดับวิจัยและอุตสาหกรรม เมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์ จลนพลศาสตร์ของการหมัก การหาสภาวะที่
เหมาะสม การสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์  การประมาณค่าและคาดการณ์การหมัก การท า
รายงานและน าเสนองานวิจัยด้านการหมักขั้นสูง 

 
613 512 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีชีวภาพขั้นสูง               1(0-3-0) 
  (Advanced Biochemical Engineering Laboratory) 
  วิชาบังคับก่อน :  613 511 วิศวกรรมเคมีชีวภาพขั้นสูง 
             อาจเรียนพร้อมกันได้ 
   การทดลองที่สัมพันธ์กับเนื้อหาในวิชา 613 511 วิศวกรรมเคมีชีวภาพขั้นสูง 
 
613 513 กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง              3(3-0-6) 
  (Advanced Biotechnological Processes) 

 กระบวนการขั้นสูงทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่ประยุกต์ใช้ในการวิจัยและการผลิตในระดับ
อุตสาหกรรม กระบวนการชีวภาพ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทั้งในระดับเซลล์และกระบวนการผลิต การ
ใช้คอมพิวเตอร์ในกระบวนการทางชีวภาพ  การพัฒนากระบวนการทางชีวภาพอย่างยั่งยืน  
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613 514 กระบวนการปลายน้ าทางเทคโนโลยีชีวภาพ             2(2-0-4) 
  (Downstream Processing in Biotechnology) 

หลักการ วิธีการและเครื่องมือในการแยกผลิตภัณฑ์ออกจากน้ าหมัก การแยกเซลล์และการท า
ให้เซลล์แตก  เทคนิคการท าให้ผลิตภัณฑ์บริสุทธิ์ หัวข้อที่ทันสมัยในการแยกทางชีวภาพ กรณีศึกษา 

 

613 515 ปฏิบัติการกระบวนการปลายน้ าทางเทคโนโลยีชีวภาพ            1(0-3-0) 
  (Downstream Processing in Biotechnology Laboratory) 
  วิชาบังคับก่อน  :     613 514 กระบวนการปลายน้ าทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
        อาจเรียนพร้อมกันได้ 

การทดลองที่สัมพันธ์กับเนื้อหาในวิชา 613 514 กระบวนการปลายน้ าทางเทคโนโลยีชีวภาพ   
   มีการศึกษานอกสถานที ่
 

613 516 เทคโนโลยีแผ่นเยื่อ                         2(2-0-4) 
  (Membrane Technology) 

 หลักการและทฤษฎีที่ใช้ในกระบวนการแยกสารและการท าให้เข้มข้นโดยแผ่นเยื่อสังเคราะห์ 
ชนิด การเตรียม การล้างและเก็บรักษาแผ่นเยื่อสังเคราะห์ คุณลักษณะแผ่นเยื่อ เครื่องมืออุปกรณ์และ
การประยุกต์กระบวนการแผ่นเยื่อสังเคราะห์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

 

613 517 ปฏิบัติการเทคโนโลยีแผ่นเยือ่               1(0-3-0) 
  (Membrane Technology Laboratory) 
  วิชาบังคับก่อน :     613 516 เทคโนโลยีแผ่นเยื่อ 
       อาจเรียนพร้อมกันได้ 
   การทดลองที่สัมพันธ์กับเนื้อหาในวิชา 613 516 เทคโนโลยีแผ่นเยื่อ 
 

613 518   การอบแห้งวัสดุชีวภาพเชิงอุตสาหกรรม               3(3-0-6)  
  (Industrial Drying of Biomaterials) 

หลักการพ้ืนฐานของการอบแห้ง สมบัติทางอุณหพลศาสตร์ของระบบอากาศ–น ้า และของแข็ง
ชื้น ความชื้นสมดุล จลนพลศาสตร์การอบแห้งและการจ าลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการอบแห้ง 
การแบ่งประเภทและการเลือกใช้เครื่องอบแห้งในอุตสาหกรรม เครื่องอบแห้งส าหรับอนุภาคของแข็ง 
วัสดุผสมลักษณะเหลวข้น และวัสดุแผ่น การอบแห้งวัสดุชีวภาพบางประเภท พัฒนาการใหม่ของ
เทคโนโลยีการอบแห้ง  
 

613 519   ปฏิบัติการการอบแห้งวัสดุชีวภาพเชิงอุตสาหกรรม             1(0-3-0) 
  (Industrial Drying of Biomaterials Laboratory) 
  วิชาบังคับก่อน : 613 518 การอบแห้งวัสดุชีวภาพเชิงอุตสาหกรรม 
    อาจเรียนพร้อมกันได้ 
   การทดลองที่สัมพันธ์กับเนื้อหาในวิชา 613 518 การอบแห้งวัสดุชีวภาพเชิงอุตสาหกรรม 
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613 521 วิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับเซลล์และโมเลกุลขั้นสูง             3(3-0-6) 
  (Advanced Cellular and Molecular Bioscience) 

ภาพรวมของเซลล์และเครื่องมือในการวิจัยเกี่ยวกับเซลล์ อณูชีววิทยา การถ่ายทอดข้อมูลทาง
พันธุกรรม โครงสร้างและการท างานของเซลล์ในการคัดแยกและส่งผ่านโปรตีน ชีวพลังงานและ 
เมแทบอลิซึม การเคลื่อนที่ของเซลล์ ผิวของเซลล์และนิวเคลียส การสื่อสัญญาณของเซลล์ วงจรของ
เซลล์และการตายของเซลล์ การพัฒนาการของเซลล์ สายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการในระดับโมเลกุลและ
การวิวัฒนาการ ความหลากหลายทางชีวภาพ 

 
613 522 เทคโนโลยียีน                 3(3-0-6) 
  (Gene Technology) 

หลักการของเทคโนโลยียีน ภาพรวมของพันธุศาสตร์โมเลกุล เทคนิคเกี่ยวกับพันธุศาสตร์
โมเลกุล รวมถึงการโคลนยีน เทคโนโลยีของปฏิ กริยาลูกโซ่ดี เอ็นเอ ลายพิมพ์นิ้ วมือดี เอ็นเอ  
การไฮบริไดเซชันสารพันธุกรรม และเครื่องมือการวิเคราะห์ยีน การน าเทคโนโลยียีนมาประยุกต์ในการ
ดัดแปลงพันธุกรรมของเซลล์จุลินทรีย์  เซลล์พืช และเซลล์สัตว์ เพ่ือการเพ่ิมผลผลิตสารชีวภาพ  
การประยุกต์สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมเพ่ือใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร 
สิ่งแวดล้อม และการแพทย์   

 
613 523 ยีนบ าบัด                 2(2-0-4) 
  (Gene Therapy) 

มูลฐานระดับโมเลกุลของยีนและการเกิดโรค หลักการของยีนบ าบัดในการรักษาโรค  
แนวการศึกษาการถ่ายโอนยีนและการวิเคราะห์การแสดงออกของยีนในปัจจุบัน ชนิดของพาหะน ายีน 
การพัฒนาพาหะน ายีนบ าบัดในการน าส่งยีน โอลิโกนิวคลีโอไทด์หรืออาร์เอ็นเอไอเข้าสู่เซลล์เป้าหมาย  
ยีนบ าบัดและเซลล์บ าบัด งานวิจัยและแนวโน้มในอนาคตของยีนบ าบัด 

 
613 524 ชีววิทยาโมเลกุลขั้นสูงในการปรับปรุงพันธุ์พืช                        2(2-0-4) 
  (Advanced Molecular Biology in Crop Improvement) 

โครงสร้างของสารพันธุกรรมพืชครอบคลุมนิวเคลียส คลอโรพลาสต์ และไมโตคอนเดรียในส่วน
ต่าง ๆ ของพืช การศึกษาองค์ประกอบของยีนในพืช ชิ้นส่วนของดีเอ็นเอที่เกิดขึ้นซ้ ากัน และสาร
พันธุกรรมที่ ส ามารถเคลื่ อนที่ ได้  การใช้ดี เอ็น เอเครื่ องหมายที่ ค รอบคลุ มอาร์ เอฟแอล พี  
เอเอฟแอลพี และอาร์เอพีดีในการปรับปรุงพันธุ์พืช การหาดีเอ็นเอเครื่องหมายที่วางตัวอยู่ใกล้ยีนที่
ส าคัญทางการเกษตร การสร้างแผนที่ยีนบนโครโมโซม การตัดต่อยีนที่วางตัวอยู่ ใกล้ดี เอ็นเอ
เครื่องหมายและการใช้เครื่องหมายเหล่านั้นช่วยในการคัดเลือกพันธุ์พืช ทบทวนวรรณกรรม ศึกษาและ
วิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีดีเอ็นเอในการปรับปรุงพันธุ์พืช 
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613 525 โครงสร้างของกรดนิวคลีอิก                                         3(2-3-4) 
  (Nucleic Acid Structure) 

หน่วยย่อยและโครงสร้างของดีเอ็นเอ โครงสร้างและความหลากหลายของอาร์เอ็นเอ การจดจ า
ระหว่างดีเอ็นเอและดีเอ็นเอ ประกอบด้วย ดีเอ็นเอเกลียวสาม จีควอดรูเพรซ และ ดีเอ็นเอจังก์ชั่น  
ชนิดของการจดจ าสารสังเคราะห์และดีเอ็นเอแบบต่าง ๆ รวมถึงการแทรกระหว่างเบส การจับกับร่องดี
เอ็นเอ และการจับแบบโควาเลนต์ วิธีการศึกษาโครงสร้างของกรดนิวคลีอิกโดยเครื่องมือวิเคราะห์ 
งานวิจัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา มีปฏิบัติการที่สัมพันธ์กับเทคนิคต่าง ๆ 

 
613 531 เทคโนโลยีเซลล์และเนื้อเยื่อพืชข้ันสูง                          3(2-3-4) 
  (Advanced Plant Cell and Tissue Technology) 

หลักพันธุวิศวกรรมด้านพืช วิธีการถ่ายโอนยีนเข้าสู่พืชและการวิเคราะห์พืชดัดแปลงพันธุกรรม 
การศึกษาการควบคุมและการแสดงออกของยีนในพืช การประยุกต์เทคโนโลยีรีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอ
เพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์จากเซลล์และเนื้อเยื่อพืช มีปฏิบัติการที่สัมพันธ์กับเทคนิคต่าง ๆ  

 
613 532 เทคโนโลยีเซลล์สัตว์ขั้นสูง               2(2-0-4) 
  (Advanced Animal Cell Technology) 

ชีววิทยาของเซลล์สัตว์เพาะเลี้ยง พันธุวิศวกรรมเซลล์สัตว์ การดัดแปลงรีคอมบิแนนโปรตีน
หลังการแปลรหัส การประยุกต์เซลล์สัตว์เพาะเลี้ยงเพ่ือผลิตโปรตีนที่มีสมบัติเป็นยารักษาโรค ไฮบริโด
มาและการผลิตโมโนโคลนัลแอนติบอดี การเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ในระดับอุตสาหกรรม การควบคุม
คุณภาพผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ 

 
613 533 วิศวกรรมเนื้อเยื่อ                3(2-3-4) 
  (Tissue Engineering) 

หลักการวิศวกรรมเนื้อเยื่อ เซลล์หน่วยย่อยเนื้อเยื่อและชนิดของเซลล์  วัสดุชีวภาพ  
การสังเคราะห์ การขึ้นรูปโครงร่าง การตรวจสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ และความเป็นพิษต่อสาร
พันธุกรรมของวัสดุ การเพาะเลี้ยงเซลล์ และถังปฏิกรณ์  การตรวจสอบสมบัติเซลล์ที่พัฒนาและหน้าที่ 
การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อวิจัยเกี่ยวกับวิศวกรรมเนื้อเยื่อ มีปฏิบัติการที่สัมพันธ์กับเทคนิคต่าง ๆ 

 
613 534 พิษวิทยาระดับเซลล ์                3(2-3-4) 
  (Cell Based Toxicology) 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพิษวิทยา ชีววิทยาของเซลล์ ชนิดของเซลล์และการเพาะเลี้ยงเซลล์เพ่ือ
เป็นต้นแบบจ าลองในการศึกษาพิษ พิษจลนพลศาสตร์ในเซลล์เพาะเลี้ยง หลักการและวิธีวิเคราะห์พิษ
ระดับเซลล์ พิษต่อโครงสร้าง เมมเบรน การเจริญ เมแทบอลิซึมของเซลล์ และพิษต่อสารพันธุกรรมของ
เซลล์ เกณฑ์และการตรวจสอบการประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ การ
น าเสนอและอภิปรายหัวข้อวิจัยเกี่ยวกับพิษวิทยาระดับเซลล์ มีปฏิบัติการที่สัมพันธ์กับเทคนิคต่าง ๆ 
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613 541 เทคโนโลยีตัวเร่งชีวภาพขั้นสูง               2(2-0-4) 
  (Advanced Biocatalyst Technology) 

เทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ในการเตรียมและจ าแนกคุณลักษณะของตัวเร่งชีวภาพต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบ
ตัวเร่งชีวภาพอิสระและรูปแบบเซลล์ การใช้ตัวเร่งชีวภาพภายใต้สภาวะที่ต่างจากสภาวะแวดล้อมทั่วไป 
ตัวเร่งชีวภาพในเทคโนโลยีสะอาด การศึกษากลไกการเร่งปฏิกริยา    

 
613 542 เทคโนโลยีพอลิเมอร์ชีวภาพ               3(3-0-6) 
  (Biopolymer Technology) 

ลักษณะ โครงสร้าง สมบัติ และการใช้ประโยชน์ของพอลิเมอร์ชีวภาพและพลาสติกจาก
จุลินทรีย์ต่าง ๆ กระบวนการผลิต วัตถุดิบ  การตรวจวิเคราะห์  และการทดสอบสมบัติของ 
พอลิเมอร์ชีวภาพและพลาสติก เทคโนโลยีกระบวนการแปรรูปพอลิเมอร์ชีวภาพและพลาสติก การ
น าเสนอและอภิปรายหัวข้อวิจัยด้านพอลิเมอร์ชีวภาพและพลาสติกจากจุลินทรีย์ 

 
613 551 เทคโนโลยีชีวภาพด้านสิ่งแวดล้อม               3(3-0-6) 
  (Environmental Biotechnology) 

ความหมายและขอบเขตของเทคโนโลยีชีวภาพด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการและการประยุกต์ใช้
ประโยชน์จากของเหลือทิ้ งจากชุมชน การเกษตรและอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ  
การประยุกต์ใช้เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพที่ทันสมัยเพ่ือประโยชน์ในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
นโยบายและกฎหมายสิ่งแวดล้อม 

 
613 552 การควบคุมโรคพืชด้วยชีววิธีขั้นสูง              3(3-0-6)  
  (Advanced Biological Control of Plant Pathogens) 

ประวัติ การพัฒนา และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคพืช การผลิตปฏิชีวนสารโดย
จุลินทรีย์ปฏิปักษ์และกลไกการออกฤทธิ์ เทคโนโลยีการปรับปรุงสายพันธุ์จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ รูปแบบของ
ชีวภัณฑ์จากแบคทีเรียและเชื้อรา การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมเชื้อโรคพืชในระบบ
เกษตรอินทรีย์ 

 
613 553 ปฏิบัติการการควบคุมโรคพืชด้วยชีววิธีขั้นสูง             1(0-3-0) 
  (Advanced Biological Control of Plant Pathogens Laboratory) 
  วิชาบังคับก่อน :  613 552 การควบคุมโรคพืชด้วยชีววิธีขั้นสูง 
    อาจเรียนพร้อมกันได ้
   การทดลองที่สัมพันธ์กับเนื้อหาในรายวิชา 613 552 การควบคุมโรคพืชด้วยชีววิธีขั้นสูง 
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613 554 การย่อยสลายและการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมด้วยชีววิธี            3(3-0-6) 
  (Biodegradation and Bioremediation) 

ความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์กับการสลายตัวของสารปนเปื้อนในสภาพแวดล้อม ปัจจัยที่มีต่อ
การสลายตัวและการเสื่อมสภาพ การสลายตัวของสารปนเปื้อน การเสื่อมสภาพและการป้องกันการ
เสื่อมสภาพ การก าจัดโลหะหนักโดยวิธีทางชีวภาพ  เทคโนโลยีการก าจัดสารปนเปื้อน เทคนิคการ
วิเคราะห์ประเภทต่าง ๆ การน าเสนอและรายงานความก้าวหน้าทางการย่อยสลายและการก าจัดสาร
ปนเปื้อน กรณีศึกษาการฟ้ืนฟูสภาพสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพโครงการพระราชด าร ิ

 
613 555 แบคเทอริโอเฟจบ าบัด                          3(2-3-4) 

(Bacteriophage Therapy) 
ประวัติและการพัฒนาแบคเทอริโอเฟจบ าบัด วงจรชีวิตของแบคเทอริโอเฟจ กลไกการติดเชื้อ

แบคทีเรียของแบคเทอริโอเฟจ การจ าแนกแบคเทอริโอเฟจ การควบคุมเชื้อแบคทีเรียก่อโรคโดย 
แบคเทอริโอเฟจ การประยุกต์แบคเทอริเฟจบ าบัดในปศุสัตว์ อุตสาหกรรมอาหาร และการแพทย์  
การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อวิจัยเกี่ยวกับเฟจบ าบัด มีปฏิบัติการที่สัมพันธ์กับเทคนิคต่าง ๆ 

 
613 561 เทคโนโลยีการบ าบัดน้ าเสียขั้นสูง               3(3-0-6) 
  (Advanced Wastewater Treatment Technology) 

ลักษณะและแหล่งน้ าเสีย สิ่งปนเปื้อน ขั้นตอนการบ าบัดน้ าเสียในระดับอุตสาหกรรมและ
ชุมชน ระบบการบ าบัดน้ าเสียโดยระบบปฏิบัติการทางกายภาพ การก าจัดตะกอนแบบต่าง  ๆ 
ครอบคลุมการแยกและการรวมตะกอนโดยวิธีการทางเคมีและกายภาพ การบ าบัดน้ าเสียโดย
กระบวนการทางชีวภาพแบบให้อากาศและไร้อากาศในระบบแขวนลอยและระบบเกาะบนผิวตัวกลาง 
เทคนิคการตรวจสอบจุลินทรีย์ที่ทันสมัยในระบบบ าบัด ระบบการเติมอากาศ ถังปฏิกรณ์บ าบัดน้ าเสีย
แบบต่าง ๆ ระบบการบ าบัดน้ าเสียทางเคมีครอบคลุมการดูดซับด้วยคาร์บอน การแลกเปลี่ยนประจุ 
การแยกด้วยไฟฟ้าและเยื่อกรองและออสโมซิสแบบผันกลับ ปัจจัย การค านวณและการออกแบบระบบ
บ าบัดแบบต่าง ๆ  

มีการศึกษานอกสถานที ่
 
613 562 ความก้าวหน้าและเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ             3(3-0-6) 
  (Bio-energy Technology and Progress) 

เทคโนโลยีและกระบวนการแปรสภาพด้วยวิธีการทางฟิสิกส์  เคมีและชีววิธีของชีวมวล วัสดุ
เศษเหลือทางการเกษตรและอุตสาหกรรมให้เป็นพลังงานชีวภาพ เชื้อเพลิงเหลวและแก๊สเชื้อเพลิง 
พลังงานชีวมวลพลังงานความร้อนจากชีวมวลโดยกระบวนการสันดาป  ไพโรไลซีสและแก๊สซิฟิเคชั่น 
การผลิตแอลกอฮอล์โดยการหมัก แก๊สโซฮอล์ ไบโอดีเซล แก๊สชีวภาพ   พลังงานไฮโดรเจน ผลิตภัณฑ์
พลอยได้และผลกระทบของการผลิตพลังงานต่าง ๆ การน าเสนอและรายงานความก้าวหน้าด้าน
พลังงาน 



 

 

30 มคอ.2 

613 563 เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์              3(3-0-6) 
  (Microbial Fuel Cell Technology) 

ความหมาย หลักการ กลไกของเซลล์เชื้อเพลิงเคมี เซลล์เชื้อเพลิงชีวเคมี และเซลล์เชื้อเพลิง
จุลินทรีย์ ระบบเคมีไฟฟ้าชีวภาพ เซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์ (เอ็มเอฟซี) และการประยุกต์ใช้เซลล์อิเลก
โทรไลซิสของจุลินทรีย์ (เอ็มอีซี) ส าหรับการผลิตแก๊สไฮโดรเจน ชนิดและแหล่งของจุลินทรีย์ เอนไซม์
และสารตัวกลางส าหรับเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์ เครื่องมือและส่วนประกอบของเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์ 
ประเภทและประสิทธิภาพของขั้วอิเลกโทรดและเยื่อเมมเบรนตัวกลาง ปัจจัยและสภาวะที่เหมาะสม 
การประยุกต์ใช้และประโยชน์ของเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์  มีการน าเสนอรายงานความก้าวหน้าด้าน
เซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์  

 
613 571 ทรัพย์สินทางปัญญาและธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ             2(2-0-4) 
  (Intellectual Properties and Business in Biotechnology) 

ประเภท ความส าคัญ ข้อบังคับ และกฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ 
เครื่องหมายการค้าและการแสดงความเป็นเจ้าของ  การสืบค้นข้อมูลและการใช้ประโยชน์จาก
ฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา การวางแผนวิจัยเพ่ือให้ได้ทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์ การเขียนแผนธุรกิจเบื้องต้น การด าเนินธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ 

 
613 572 การจัดการและควบคุมสารอันตราย              3(3-0-6) 
  (Management and Control of Hazardous Substances) 

ลักษณะของเสียเคมีและสารชีวภาพ ผลกระทบของการใช้สารอันตรายในโรงงาน สถาน
ประกอบการและเกษตรกรรม มาตรการและหลักเกณฑ์ปฏิบัติตั้งแต่การรับเข้า การคัดแยก  การเก็บ
รวบรวมและการขนส่งจากแหล่งที่มาไปยังสถานที่ใช้งาน วิธีการ เครื่องมือและเทคนิคส าหรับการ
ควบคุมและการก าจัดสารพิษอย่างครบวงจร 

 
613 573 จรรยาบรรณและจริยธรรมในงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ            2(2-0-4) 
  (Ethics and Morality in Biotechnological Research) 

ความเข้าใจด้านชีวจริยศาสตร์ ผลกระทบของการท าวิจัยและความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีต่อชีวิต สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ กฎหมายและการจัดการเพ่ือ
ควบคุม แก้ไขหรือลดปัญหาจากการท างานวิจัย     จรรยาบรรณวิชาชีพและการปฏิบัติตัวที่ดีส าหรับ
นักเทคโนโลยีชีวภาพ 

 
613 581 เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ              1(0-2-1) 
  (Selected Topics in Biotechnology) 

การค้นคว้าและน าเสนอหัวข้องานวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพที่น่าสนใจ และร่วมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อในชั้นเรียน 
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613 791 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1               1(0-2-1) 
  (Seminar in Biotechnology I) 

  การน าเสนอและการอภิปรายหัวข้อวิจัยที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีชีวภาพเป็นภาษาอังกฤษ 
 
613 792 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2               1(0-2-1) 
  (Seminar in Biotechnology II) 

  การน าเสนอและการอภิปรายหัวข้อวิจัยที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีชีวภาพเป็นภาษาอังกฤษ 
 
613 793 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3               1(0-2-1) 
  (Seminar in Biotechnology III) 

  การน าเสนอและการอภิปรายหัวข้อวิจัยที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีชีวภาพเป็นภาษาอังกฤษ 
 
613 794 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 4               1(0-2-1) 
  (Seminar in Biotechnology IV) 

  การน าเสนอและการอภิปรายหัวข้อวิจัยที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีชีวภาพเป็นภาษาอังกฤษ 
 
613 795 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 5              1(0-2-1) 
  (Seminar in Biotechnology V) 

  การน าเสนอและการอภิปรายหัวข้อวิจัยที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีชีวภาพเป็นภาษาอังกฤษ 
 
613 796 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 6              1(0-2-1) 
  (Seminar in Biotechnology VI) 

  การน าเสนอและการอภิปรายหัวข้อวิจัยที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีชีวภาพเป็นภาษาอังกฤษ 
 
613 891 วิทยานิพนธ์                   มีค่าเทียบเท่า   48  หน่วยกิต 
  (Thesis)          

งานวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 
613 892 วิทยานิพนธ์                   มีค่าเทียบเท่า   36  หน่วยกิต 
  (Thesis)          

งานวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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      3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์   
  3.2.1  อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร   

ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/       

ปีการศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.บุษราภรณ์ งามปัญญา 
3-3499-00271-60-4 

ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)    
มหาวิทยาลัยมหิดล (2546) 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2540) 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2536) 

12 12 

2 รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี  
จิรศรีพงศ์พันธ์ 
3-1009-00327-33-6  

Ph.D. (Biotechnology) 
University of New South Wales, 
Australia (1992)  
M.Sc. App. Sci. (Biotechnology)   
University of New South Wales, 
Australia (1988) 
วท.บ. (จุลชวีวิทยา)   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2528) 

12 12 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุรีรัตน์ 
พุดตาลเล็ก 
3-1022-01204-69-5 

Ph.D. (Microbiology) 
University of  Kent,  UK (2000) 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)   
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2529) 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)  
เกียรตินิยมอันดับ 1   
มหาวิทยาลัยมหิดล (2525) 

12 12 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
ดร.รุจิกาญจน์ นาสนิท 
3-8098-00151-93-9 

Ph.D. (Chemistry) 
University of Birmingham, UK (2009) 
วท.ม. (พันธุวิศวกรรม)   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2546) 
วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร)   
เกียรตินิยมอันดับ 2 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
(2542) 

12 12 
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3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ 

ปีการศึกษา 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.บุษราภรณ์ งามปัญญา 
3-3499-00271-60-4 

ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)    
มหาวิทยาลัยมหิดล (2546) 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2540) 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2536) 

12 12 

2 รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี  
จิรศรีพงศ์พันธ์ 
3-1009-00327-33-6   

Ph.D. (Biotechnology) 
University of New South Wales, 
Australia (1992)  
M.Sc. App. Sci. (Biotechnology)   
University of New South Wales, 
Australia (1988) 
วท.บ. (จุลชวีวิทยา)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2528) 

12 12 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุรีรัตน์ 
พุดตาลเล็ก 
3-1022-01204-69-5 

Ph.D. (Microbiology) 
University of  Kent, UK (2000) 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)   
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2529) 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)   
เกียรตินิยมอันดับ 1  
มหาวิทยาลัยมหิดล (2525) 

12 12 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
ดร.รุจิกาญจน์ นาสนิท 
3-8098-00151-93-9 

Ph.D. (Chemistry) 
University of Birmingham, UK (2009) 
วท.ม. (พันธุวิศวกรรม)   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2546) 
วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร)  เกียรติ
นิยมอันดับ 2 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
(2542) 

12 12 
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ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ 

ปีการศึกษา 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์  
เตชะไพโรจน์   
3-4199-00639-68-6 

ปร.ด. (เทคโนโลยีอุณหภาพ)   
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
(2546) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)   
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
(2535) 
วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร)   
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2530) 

12 12 

6 รองศาสตราจารย์  
ดร.พิมพ์ชนก จตุรพิรีย์ 
3-7109-00036-31-0 

Dr.nat.tech. (Biochemical Engineering)  
University of Natural Resources and 
Applied Life Sciences, Austria (2006) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2543) 
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2539) 

12 12 

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.เจษฎาวรรณ วิจิตรเวชการ 
 3-1006-03387-79-2 
 

Ph.D. (Microbiology)  
University of Minnesota, USA (1991) 
ภ.บ. (เภสชัศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 
เหรียญทอง มหาวิทยาลัยมหิดล (2523) 

12 12 

8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษยา  
อภิชัยเสถียรโชติ    
3-1018-01452-41-9 
 

Ph.D. (Tropical Agriculture) 
Kasetsart University, Thailand (2005) 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2535) 
วท.บ. (ชีววิทยา)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (2532) 

12 12 

9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา 
พฤกษะศรี 
5-9098-99022-93-7 

Ph.D. (Chemical Engineering)  
The Ohio State University, USA (2007) 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2543) 
วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร)  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2540) 

12 12 
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ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ 

ปีการศึกษา 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร   
พงศ์ทองผาสุข 
3-7301-00322-64-4 

Ph.D. (Chemistry) 
University of Birmingham, UK  (2011) 
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  
เกียรตินิยมอันดับ 1 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2547) 

12 12 

11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา 
วัฒนการุณ    
3-7299-00054-89-8 

Ph.D. (Chemical Engineering)  
Texas A&M University, USA (2005) 
M.Sc. (Chemical Engineering)  
Montana State University,  USA (1999) 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2536) 
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  
เกียรตินิยมอันดับ 2 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2532) 

12 12 

12 อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์   
บรรใดเพ็ชร 
3-7798-00086-03-8 

ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2549) 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2536) 
วท.บ. (ชีววิทยา)  
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2531) 

12 12 

13 อาจารย์ ดร.สินธุวัฒน ์  
ฤทธิธรรม 
3-1016-00161-53-1 

Ph.D. (Biotechnology, Chemistry and 
Environmental Engineering) 
Aalbury Universitat, Denmark (2010) 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2542) 
วท.บ. (จุลชวีวิทยา)   
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2537) 

12 12 
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ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ 

ปีการศึกษา 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

14 อาจารย์ ดร.นาฏระพี กรุณา 
1-5499-00064-96-1 

Ph.D. (Biological Systems Engineering)  
University of California, Davis, USA 
(2016) 
M.Sc. (Biological Systems Engineering)  
University of California, Davis, USA 
(2013) 
วท.บ. (ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 1  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2552) 

12 12 

 

3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
อาจมีการเชิญอาจาร์พิเศษเป็นรายภาคการศึกษา 
 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)  
   ไม่มี 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยและเน้นการพัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศ
ไทยให้มีความก้าวหน้า ตลอดจนการน าเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่ เกี่ยวกับบทบาทของงานพันธุวิศวกรรมศาสตร์และ
กระบวนการทางชีวภาพมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม เช่น การใช้แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม หรือผลิตสารอินทรีย์ สารชีว
โมเลกุลที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพชนิดใหม่ ๆ และการน าตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพไปประยุกต์ใช้เป็นเซนเซอร์ชีวภาพ ดังนั้นจึง
ก าหนดให้นักศึกษาทุกแผนการศึกษาต้องท างานวิจัยในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา  

ทั้งนี้ผลงานวิทยานิพนธ์บางส่วนหรือทั้งหมดของนักศึกษาในหลักสูตร แบบ 1.1 และแบบ 2.2 ต้องได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติอย่างน้อย 2 เรื่อง ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์บางส่วนหรือทั้งหมดของ
นักศึกษาในในหลักสูตร แบบ 2.1 ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่องและ
นักศึกษาทุกแผนการศึกษาต้องน าเสนอผลงานแบบปากเปล่าต่อที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 ครั้ง 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ สามารถท าวิจัยขั้นสูงได้ นอกจากนี้ยัง

มุ่งเน้นการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญาและมนุษยสัมพันธ์ ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคมได้ 

 



 

 

37 มคอ.2 

5.3 ช่วงเวลา 
 แบบ 1.1 ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1- ปีการศึกษาที่ 3 ภาคการเรียนที่ 2 
     แบบ 2.1 ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2- ปีการศึกษาท่ี 3 ภาคการเรียนที่ 2 
 แบบ 2.2 ปีการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1- ปีการศึกษาที่ 5 ภาคการเรียนที่ 2 
5.4 จ านวนหน่วยกิต 
 แบบ 1.1 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 48 หน่วยกิต 
 แบบ 2.1 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 36 หน่วยกิต 
 แบบ 2.2 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 48 หน่วยกิต 
5.5 การเตรียมการ 
 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้นักศึกษาทุกแผนการศึกษา นักศึกษาที่ศึกษาในแบบท าวิทยานิพนธ์และมี

การศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม มีการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพร่วมสมัย ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางเทคโนโลยีชีวภาพ และ
รายวิชาเลือก ทั้งนี้เพ่ือให้มีความรู้ประกอบการท าสัมมนาและวิทยานิพนธ์ และการขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
      การประเมินผลวิทยานิพนธ์เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2550 (ภาคผนวก ก) และหรือที่เปลี่ยนแปลงภายหลัง  โดยนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตในหลักสูตรที่ท าวิทยานิพนธ์และ
นักศึกษาในหลักสูตรที่ท าวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชา เมื่อศึกษารายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรจะมีสิทธิขอท า
วิทยานิพนธ์ ซึ่งจะต้องมีการสอบเพ่ือขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของหลักสูตรตาม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

38 มคอ.2 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

   คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต เมื่อส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร จะเป็นบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่มีศักยภาพสูงทั้งทางด้านทฤษฎีและ
ปฏิบัติ มีความเชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งสามารถบูรณาการองค์ความรู้ให้เข้ากับศาสตร์สาขาอ่ืนได้ 
นอกจากนี้ดุษฎีบัณฑิตต้องมีความเป็นผู้น าและรับผิดชอบสูง รวมทั้งต้องมีมนุษยสัมพันธ์สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
โดยมีกลยุทธ์การสอนที่มุ่งเน้นให้วิเคราะห์ และแก้ปัญหาเกี่ยวกับการวิจัย จัดให้มีการประชุมน าเสนอความก้าวหน้ าของ
การวิจัย มีการน าปัญหาอภิปรายในกลุ่มวิจัย รวมทั้งสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสน าเสนอผลงานในงานประชุม
วิชาการระดับนานาชาติทั้งในและนอกประเทศ และตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับชาติและนานาชาติ         

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนกัศึกษา 
เป็นบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพท่ีมีศักยภาพสูง
ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบตัิ  มีความเชี่ยวชาญในการ
วิจัยและพัฒนา รวมทั้งสามารถบูรณาการองค์ความรู้ให้
เข้ากับศาสตรส์าขาอ่ืนได ้

1. จัดการเรียนการสอนที่ เน้นการให้ความรู้และความเข้าใจทฤษฎี
พื้นฐานของเทคโนโลยีชีวภาพแขนงต่าง ๆ ในรายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ร่วมสมัยและรายวิชาเฉพาะอื่น ๆ ที่เน้นความรู้และความเข้าใจทาง
ทฤษฎีของเทคโนโลยีชีวภาพแต่ละแขนง 
2. เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศ การท า
รายงานค้นคว้าหัวข้อใหม่  ๆ ที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายในรายวิชา
สัมมนา และระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
3. จัดให้มีการบูรณาการองค์ความรู้โดยน าทฤษฎีที่ได้จากการเรียน
รายวิชาต่าง ๆ และการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองมาสู่การปฏิบัติ โดยผ่าน
การท างานวิจัยประกอบการท าวิทยานิพนธ์ เพื่อสร้างความเป็นเลิศด้าน
การวิจัย   

มีความเป็นผู้น าและรับผิดชอบสูง รวมทั้งต้องมีมนุษย-
สัมพันธ์สามารถท างานร่วมกับผู้อืน่ได ้

1. จัดใหม้ีการวิเคราะห์ และแก้ปญัหาเกี่ยวกับการวิจัย  
2. จัดให้มีการประชุมน าเสนอความก้าวหน้าของการวิจัย มีการน าปญัหา
อภิปรายในกลุม่วิจัย  
3. สนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสน าเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติทั้งในและนอกประเทศและตีพิมพ์ผลงานในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ   

มีศักยภาพในการสร้างสรรค์และพัฒนางานวิจัย 1. จัดให้มีการน าโจทย์วิจัยจากภาครัฐและเอกชนของประเทศ รวมถึงน า
ศักยภาพของประเทศในด้านทรัพยากรชีวภาพมาพัฒนาเป็นหัวข้อ
งานวิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบตามระเบียบวิธี
วิจัยและพัฒนาทรัพยากรชีวภาพของประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
    2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 (1) แสดงออกอย่างสม่ าเสมอถึงความซื่อสัตย์สุจริต และประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 

จริยธรรมในสภาพแวดล้อมของการเรียน การท าวิจัย ตลอดจนการท างาน 
 (2) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการ โดยค านึงถึงความรู้สึก

ของผู้อื่น และตอบสนองปัญหาเหล่านั้นตามหลักการและเหตุผลและค่านิยมอันดีงาม 
 (3) ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข 
 (4) สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข้อ

โต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 (5) มีความตระหนักในสภาพแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อการท างานในสาขาวิชา รวมถึง

เหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  (1) การชี้ให้เห็นถึงผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบของความซื่อสัตย์สุจริตและประพฤติปฏิบัติตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรมในการเรียน การท าวิจัย ตลอดจนการท างาน โดยยกตัวอย่างสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ความซื่อสัตย์สุจริตและคุณธรรมจริยธรรมทีต่้องเผชิญหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคมของการเรียน การท าวิจัย และ
การท างาน 
 (2) การปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม และการกระตุ้นให้มีการน าไปใช้ปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น ความตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน ความตรงต่อเวลาในการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย ความรับผิดชอบ
ต่องานและผลของงาน   
 (3) การท างานวิจัยที่ต้องยึดหลักจริยธรรม โดยไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น การอ้างอิงแหล่งที่มา
ของข้อมูลงานวิจัย  การแสดงค านิยมเพ่ือแสดงความขอบคุณในการได้รับความอนุเคราะห์ด้านต่างๆ  
 (4) การอภิปรายกลุ่มในเรื่องจรรยาบรรณของนักวิจัย 
 2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 (1) ประเมินจากความตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย และความ
รับผิดชอบต่องานและผลของงานโดยอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์  

 (2) ประเมินจากพฤติกรรม การปฏิบัติงาน การท าวิจัย ผลงานวิจัย และเล่มวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาโดยอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 
 2.2  ด้านความรู้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 (1) มีความรู้และความเข้าใจเชิงลึกในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจนหลักการและ

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 (2) มีการสืบค้นความรู้ที่เป็นปัจจุบัน และเข้าใจถึงประเด็นปัญหาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

อันเป็นที่มาของโจทย์วิจัยได้อย่างถูกต้องครอบคลุม 
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 (3) รู้เทคนิคการวิจัยและน าความรู้ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ในการท า
วิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 (1) การจัดการเรียน การสอน และการท าวิจัยที่ทุกฝ่ายอันได้แก่ อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้ควบคุม

วิทยานิพนธ์ รวมทั้งผู้ใช้บัณฑิตได้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันอย่างสม่ าเสมอ (Interactive classroom) เพ่ือน าไปสู่การตั้งโจทย์
วิจัยหรือประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา 

 (2) การเรียน การสอน และการท าวิจัยที่ให้ผู้เรียนได้น าความรู้และความเข้าใจเชิงลึกในเนื้อหา
สาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการอธิบาย น าเสนอ และวิจัย ตลอดจนการยก
กรณีศึกษาประกอบเพื่อความเข้าใจ (Case-based teaching) 

 (3) จัดให้มีการเรียนรู้และท างานร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้ควบคุม
วิทยานิพนธ์ หรือผู้ใช้บัณฑิตจากโจทย์ปัญหา (Problem-based active learning) 

 (4) การให้ผู้เรียนไปเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการและตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารทาง
วิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 (1) ประเมินจากผลการสอบในแต่ละรายวิชา 
 (2) ประเมินจากผลการสอบวัดคุณสมบัติที่แสดงให้เห็นถึงความรู้และความเข้าใจเชิงลึกในเนื้อหา

สาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องของนักศึกษาเพ่ือน าไปสู่การตั้งโจทย์วิจัยก่อนที่จะ
น าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

 (3) ประเมินจากผลการน าเสนอการค้นคว้า ทั้งในรูปแบบชิ้นงาน รายงาน หรือการน าเสนอ
ความก้าวหน้าการท าวิจัย ตลอดจนผลงานวิจัยที่มีการน าเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร
ทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
  2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 (1) สามารถใช้ความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ทางทฤษฎีในการวิเคราะห์ปัญหาส าคัญได้ เป็น

อย่างดี 
 (2) สามารถริเริ่มและพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองประเด็นหรือ

ปัญหา 
 (3) สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยและศึกษาทฤษฎีต่างๆเพ่ือพัฒนาความรู้และความคิดใหม่ๆ 

โดยการบูรณาการเข้ากับความรู้เดิมหรือความรู้ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
 (4) สามารถวางแผนการด าเนินงาน ออกแบบ และด าเนินการโครงการวิจัยได้ด้วยตนเอง โดยใช้

ความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนถึงการใช้เทคนิคการวิจัยและให้ข้อสรุปที่ขยายองค์ความรู้เดิมที่มีอยู่
หรือพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ได ้
  2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 (1) การจัดให้มีการท างานวิจัยในรูปแบบวิทยานิพนธ์ 
 (2) การจัดให้มีการน าเสนอความก้าวหน้าในการท างานวิจัย 
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 (3) การจัดให้มีการประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎีสู่การปฏิบัติการวิเคราะห์และแก้ปัญาจากโจทย์หรือ
ปัญหาจากการท างานวิจัย ให้มีการระดมความคิด แลกเปลี่ยนความรู้และรับฟังความคิดท่ีหลากหลาย 

 (4) การน าเสนอสัมมนาและการน าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการและมีการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
 (5) การสอนแบบตั้งค าถามและการจัดอภิปรายกลุ่มเพ่ือวิเคราะห์ประเด็นปัญหาต่างๆ ในชั้น
เรียน 
 2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 (1) ประเมินจากการจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัย 
 (2) ประเมินจากผลการด าเนินงานวิจัยที่มีการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบและอาศัยหลักวิชาการ 

 (3) ประเมินจากประเด็นหรือโจทย์วิจัยที่น ามาท าวิจัยเพ่ือประกอบการท าวิทยานิพนธ์ที่แสดงให้
เห็นถึงการขยายองค์ความรู้เดิมท่ีมีอยู่หรือพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 
 (4) ประเมินจากผลการน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบต่างๆ และจ านวนผลงานวิจัยที่การเผยแพร่ 
 (5) ประเมินจากผลการท ากิจกรรม การอภิปรายประเด็นปัญหากลุ่มในรายวิชาต่างๆ  
 2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนหรือความยุ่งยากในระดับสูงทางวิชาการและวิชาชีพได้

ด้วยตนเอง 
 (2) สามารถตัดสินใจในการด าเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมถึงการ

วางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในระดับสูงได้ 
 (3) มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเองและร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มที่ในการจัดการ

ข้อโต้แย้งและปัญหาต่างๆ 
 (4) สามารถแสดงออกทักษะการเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาส และสถานการณ์เพ่ือ

เพ่ิมพูนประสิทธิภาพการท างานของกลุ่ม 
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
 (1) การจัดให้มีการท างานกลุ่ม และการน าเสนอผลงานกลุ่มโดยผู้สอนมีการให้ข้อมูลป้อนกลับ
เพ่ือให้เกิดการประเมินพฤติกรรมและคุณภาพการท างานของนักศึกษา หรือนักศึกษามีการประเมินตนเองและเพ่ือนร่วม
กลุ่มกิจกรรม กระตุ้นให้นักศึกษาผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้น ากลุ่มในการอภิปรายปัญหาที่มีความซับซ้อนหรือความยุ่งยากใน
ระดับสูงทางวิชาการและวิชาชีพ  
 (2) การจัดให้มีการน าเสนอความก้าวหน้าในการท างานวิจัย การประเมินผลตามแผนงานและการ
เสนอแนวทางในการด าเนินงานต่อไป ทุกภาคการศึกษา 
 (3) การมอบหมายงานให้เกิดการพัฒนาและกระตุ้นความสามารถของนักศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็น
ล าดับ เช่น การวิเคราะห์บทความวิจัยที่ทันสมัย การมอบหมายให้นักศึกษาอ่านบทเรียนหรือวิเคราะห์ปัญหาล่วงหน้าก่อน
เข้าชั้นเรียน  
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 2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 (1) ประเมินผลจากรายงานและการเสนอความก้าวหน้าในการท างานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าผู้เรียน
สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนหรือความยุ่งยากในระดับสูงทางวิชาการและวิชาชีพได้ด้วยตนเอง  และสามารถ
ตัดสินใจในการด าเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้  

 (2) ประเมินผลจากการน าเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมายและการท ากิจกรรมกลุ่มในประเด็น
ต่างๆ ของผู้เรียน เช่น การแสดงภาวะการเป็นผู้น า การคิดและวิเคราะห์เพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยวิธีทาง
วิทยาศาสตร์  
  2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือน ามาใช้ในการศึกษา ค้นคว้า สรุปปัญหา 
และเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆโดยเจาะลึกในสาขาวิชา 
 (2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงวิชาการ
และชุมชนทั่วไป โดยการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการรวมทั้ง
วิทยานิพนธ์ 
 (3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือน ามาใช้ในการศึกษา ค้นคว้า สรุปปัญหา และเสนอแนะ
แก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ 
 2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (1) การจัดให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข ตรรกะคิดเป็นล าดับ
ขั้นตอนและเหตุผล 

 (2) การก าหนดให้มีการน าเสนอผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบการน าเสนอในที่ประชุมวิชาการและ
บทความตีพิมพ์ในวารสาร 

 (3) การมอบหมายงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การใช้ E-course learning หรือการส่ง
งานทาง E-mail หรือการอภิปรายผ่าน Web หรือ Blog ต่างๆ ตลอดจนการน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เข้าถึงได้บน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลการเรียนและการท าวิจัย 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (1) ประเมินจากผลการด าเนินงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่มีการประมวลผลทางสถิติอย่างถูกต้อง 
 (2) ประเมินจากผลการน าเสนองานที่ได้รับมอบหมายในรูปแบบต่างๆ ที่มีการน าเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 (3) ประเมินจากจ านวนและคุณภาพของผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping)  
 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
  3.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) แสดงออกอย่างสม่ าเสมอถึงความซื่อสัตย์สุจริต และประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมใน
สภาพแวดล้อมของการเรียน การท าวิจัย ตลอดจนการท างาน 

(2) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการ โดยค านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น และ
ตอบสนองปัญหาเหล่านั้นตามหลักการและเหตุผลและค่านิยมอันดีงาม 

(3) ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข 
(4) สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและ

ปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
(5) มีความตระหนักในสภาพแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อการท างานในสาขาวิชา รวมถึงเหตุผลและการ

เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 
 3.2 ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจเชิงลึกในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง 

(2) มีการสืบค้นความรู้ที่เป็นปัจจุบัน และเข้าใจถึงประเด็นปัญหาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อันเป็นที่มา
ของโจทย์วิจัยได้อย่างถูกต้องครอบคลุม 

(3) รู้เทคนิคการวิจัยและน าความรู้ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ในการท าวิจัยเพ่ือ
พัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ 
 3.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) สามารถใช้ความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ทางทฤษฎีในการวิเคราะห์ปัญหาส าคัญได้เป็นอย่างดี 
(2) สามารถริเริ่มและพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 
(3) สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยและศึกษาทฤษฎีต่างๆเพ่ือพัฒนาความรู้และความคิดใหม่ๆ โดยการบูร

ณาการเข้ากับความรู้เดิมหรือความรู้ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
(4) สามารถวางแผนการด าเนินงาน ออกแบบ และด าเนินการโครงการวิจัยได้ด้วยตนเอง โดยใช้ความรู้ทั้ง

ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนถึงการใช้เทคนิคการวิจัยและให้ข้อสรุปที่ขยายองค์ความรู้เดิมที่มีอยู่หรือพัฒนา
องค์ความรู้ใหม่ได ้  
 3.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  (1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนหรือความยุ่งยากในระดับสูงทางวิชาการและวิชาชีพได้ด้วยตนเอง 
  (2) สามารถตัดสินใจในการด าเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมถึงการวางแผนในการ
ปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในระดับสูงได้ 
  (3) มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเองและร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มที่ในการจัดการข้อโต้แย้ง
และปัญหาต่าง ๆ 
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  (4) สามารถแสดงออกทักษะการเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาส และสถานการณ์เพ่ือเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพการท างานของกลุ่ม 
  3.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือน ามาใช้ในการศึกษา ค้นคว้า สรุปปัญหา และ
เสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ โดยเจาะลึกในสาขาวิชา 
 (2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงวิชาการและชุมชน
ทั่วไป โดยการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการรวมทั้ง
วิทยานิพนธ์ 
 (3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือน ามาใช้ในการศึกษา ค้นคว้า สรุปปัญหา และเสนอแนะแก้ไข
ปัญหาในด้านต่าง ๆ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

   ความรับผิดชอบหลัก                                 ความรับผดิชอบรอง     
 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
613 501 เทคโนโลยีชีวภาพร่วมสมัย                    
613 502 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางเทคโนโลยีชีวภาพ                    
613 511 วิศวกรรมเคมีชีวภาพขัน้สูง                    
613 512 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีชีวภาพขั้นสูง                    
613 513 กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง                    
613 514 กระบวนการปลายน้ าทางเทคโนโลยีชีวภาพ                     
613 515 ปฏิบัติการกระบวนการปลายน้ าทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ 

                   

613 516 เทคโนโลยีแผ่นเยื่อ                    
613 517 ปฏิบัติการเทคโนโลยีแผน่เยื่อ                    
613 518 การอบแห้งวัสดุชีวภาพเชิงอุตสาหกรรม                     
613 519 ปฏิบัติการการอบแห้งวสัดุชีวภาพเชิงอุตสาหกรรม                               
613 521 วิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับเซลล์และโมเลกุลขั้นสูง                    
613 522 เทคโนโลยียีน                    
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
   ความรับผิดชอบหลัก                                 ความรับผดิชอบรอง     

 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

613 523 ยีนบ าบัด                    
613 524 ชีววิทยาโมเลกุลขั้นสูงในการปรับปรุงพันธุ์พืช                    
613 525 โครงสร้างของกรดนิวคลีอิก                    
613 531 เทคโนโลยีเซลล์และเนื้อเยื่อพืชขั้นสูง                    
613 532 เทคโนโลยีเซลล์สตัว์ขั้นสูง                    
613 533 วิศวกรรมเนื้อเยื่อ                    
613 534 พิษวทิยาระดับเซลล ์                    
613 541 เทคโนโลยีตัวเร่งชีวภาพขั้นสูง                    
613 542 เทคโนโลยีพอลเิมอร์ชีวภาพ                    
613 551 เทคโนโลยีชีวภาพด้านสิง่แวดล้อม                    
613 552 การควบคุมโรคพืชด้วยชีววิธีข้ันสูง                    
613 553 ปฏิบัติการการควบคมุโรคพืชด้วยชีววิธีขั้นสูง                    
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

   ความรับผิดชอบหลัก                                 ความรับผดิชอบรอง     
 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
613 554 การย่อยสลายและการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม 
            ด้วยชีววิธี 

                   

613 555 แบคเทอริโอเฟจบ าบัด                    
613 561 เทคโนโลยีการบ าบัดน้ าเสียขั้นสูง                    
613 562 ความก้าวหน้าและเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ                     
613 563 เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์                    
613 571 ทรัพย์สินทางปัญญาและธุรกิจเทคโนโลย ี
            ชีวภาพ 

                   

613 572 การจัดการและควบคุมสารอันตราย                    
613 573 จรรยาบรรณและจริยธรรมในงานวิจัยด้าน 
            เทคโนโลยีชีวภาพ                     

613 581 เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ                    
613 791 สัมมนาทางเทคโนโลยีชวีภาพ 1                    
613 792 สัมมนาทางเทคโนโลยีชวีภาพ 2                    
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

   ความรับผิดชอบหลัก                                 ความรับผดิชอบรอง     
 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

613 793 สัมมนาทางเทคโนโลยีชวีภาพ 3                    
613 794 สัมมนาทางเทคโนโลยีชวีภาพ 4                    
613 795 สัมมนาทางเทคโนโลยีชวีภาพ 5                    
613 796 สัมมนาทางเทคโนโลยีชวีภาพ 6                    
613 891 วิทยานิพนธ์                    
613 892 วิทยานิพนธ์                     
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก) และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
  2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

ก าหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกัน
คุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา โดยกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้แต่ละรายวิชาด าเนินการ ดังนี้ 
   (1) ให้นักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชา 
  (2) พิจารณาข้อสอบในการวัดผลการเรียนรู้ตามท่ีก าหนดให้เป็นไปตามแผนการสอน  
   (3) วิเคราะห์การกระจายของระดับคะแนนในกลุ่ม 
   (4) ตรวจสอบผลคะแนนกับข้อสอบ รายงาน โครงงาน และอ่ืน ๆ ที่ผู้เรียนได้รับมอบหมาย 
  2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
  จัดให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรหลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา เพ่ือน า
ผลที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร ดังนี้ 
   (1) ส ารวจภาวะการได้งานท าของดุษฎีบัณฑิต 

   (2) ส ารวจความเห็นของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต เพ่ือประเมินความพึงพอใจดุษฎีบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา
และเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ  
  (3) ส ารวจความพึงพอใจของดุษฎีบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของดุษฎีบัณฑิต และ
เปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 
  (4) รวบรวมผลการส ารวจความพึงพอใจของดุษฎีบัณฑิตและผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต เพ่ือใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตร 

 (5)   มีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณาผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เพ่ือเป็น
แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร   
  1. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก 
ก) และ/ หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  
  2. เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
และ/ หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  
  3. เป็นไปตามข้อก าหนดเพ่ิมเติมของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ดังนี้ 
 3.1 การได้รับการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร 
      นักศึกษาในหลักสูตร แบบ 1.1 ต้องมีผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ที่จะต้องได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติอย่างน้อย 2 เรื่อง โดยอย่างน้อย 1 เรื่องต้องเป็นวารสาร
ทางวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI   
  นักศึกษาในหลักสูตร แบบ 2.1 ต้องมีผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ที่จะต้องได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI อย่างน้อย 1 เรื่อง 
 นักศึกษาในหลักสูตร แบบ 2.2 ต้องมีผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ที่จะต้องได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติอย่างน้อย 2 เรื่อง โดยอย่างน้อย 1 เรื่องต้องเป็นวารสาร
ทางวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI   

3.2 การเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการ 
      นักศึกษาในทุกแผนการศึกษาต้องเสนอผลงานแบบปากเปล่าต่อที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
อย่างน้อย 1 เรื่อง  
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์  
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
  (1) มีการปฐมนิ เทศและให้ค าแนะน าแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตรที่สอน 
  (2)  สนับสนุนเงินทุนส าหรับอาจารย์ใหม่ เพื่อส่งเสริมให้มีการท าวิจัยและพัฒนางานวิจัยในสาขาท่ีตน
ช านาญ  
  (3)  ส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมท างานวิจัยกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งจากภายในและนอกสถาบัน 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
  2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
  (1) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ 
  (2) เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการวัดประเมินผลให้
ทันสมัย 
  (3) ส่งเสริมให้อาจารย์เพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
  (4) พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
  2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
  (1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม 
  (2) ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพ่ิมพูนความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชา สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ  ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ
และวิชาชีพในองค์กร  ต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ  หรือการลาเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
  (3) กระตุ้นให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการและส่งเสริมให้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
  (4) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา 
   (5) จัดสรรงบประมาณส าหรับท าการวิจัย 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1.  การการก ากับมาตรฐาน 
 บริหารหลักสูตรโดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ าสาขาวิชาที่คณะฯ แต่งตั้ง และมีคณะกรรมการ
ประจ าคณะเป็นผู้ก ากับดูแล ให้ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบายการปฏิบัติแก่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
โดยมีการด าเนินการภายในระยะเวลา 5 ปี  
 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการประชุมกรรมการหลักสูตรเพื่อก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้ครอบคลุมการด าเนินการการควบคุมมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรโดยแบ่งเป็น 
 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดูแลองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 วางแผนและบริหารหลักสูตรเพ่ือให้เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 
 2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแบ่งหน้าที่รับผิดชอบการด าเนินงานและเก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินงาน
ของหลักสูตรประจ าปีตามองค์ประกอบที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการประเมินและสรุปผลการด าเนินงานในแต่ละ
องค์ประกอบเพ่ือน ามาจัดท า มคอ.7 และรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร 
2.  บัณฑิต 
 2.1 คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและผลลัพท์การเรียนรู้ 
      หลักสูตรจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานโดยการส ารวจผลประเมินความพึงพอใจของนายจ้างทางด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.2 การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 
      หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษามีการเผยแพร่ผลงานดังนี้ 
      นักศึกษาในหลักสูตร แบบ 1.1 ต้องมีผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ที่จะต้องได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติอย่างน้อย 2 เรื่อง โดยอย่างน้อย 1 เรื่องต้องเป็นวารสาร
ทางวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI   
  นักศึกษาในในหลักสูตร แบบ 2.1 ต้องมีผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ที่จะต้องได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI อย่างน้อย 1 เรื่อง 
 นักศึกษาในในหลักสูตร แบบ 2.2 ต้องมีผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ที่จะต้องได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติอย่างน้อย 2 เรื่อง โดยอย่างน้อย 1 เรื่องต้องเป็นวารสาร
ทางวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI และ   
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      นักศึกษาในทุกแผนการศึกษาต้องเสนอผลงานแบบปากเปล่าต่อที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
อย่างน้อย 1 เรื่อง  
3.  นักศึกษา 
  3.1 กระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
       หลักสูตรมีการรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งแบบ 1.1, แบบ 2.1 และแบบ 2.2 โดยมีกระบวนการ
สอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการสอบเพ่ือให้ได้นักศึกษาที่มี
คุณภาพและความพร้อมในการศึกษา 
       หลักสูตรก าหนดให้มีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพ่ือแนะน าบุคลากรและแนะน าภาควิชา 
     3.2 กระบวนการในการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 

(1) เมื่อลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์แล้วมีระบบการประเมินความก้าวหน้าของการท างานวิจัยโดย
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ภาควิชาทราบ 

(2) หลักสูตรด าเนินการส ารวจความพึงพอใจต่อการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา
บัณฑิตศึกษาและรายงานให้ภาควิชาทราบต่อไป 

3.3 การส าเร็จการศึกษา 
      คณะมีระบบตรวจสอบจ านวนหน่วยกิต การตรวจสอบการจบของนักศึกษา ส าหรับนักศึกษาที่ยื่น
ความประสงค์ขอจบการศึกษา ทางคณะจะตรวจสอบว่านักศึกษาเรียนรายวิชาครบตามที่ระบุในหลักสูตรหรือไม่ 
หากยังไม่ครบก็จะแจ้งให้นักศึกษาทราบ  
 3.4 ความพึงพอใจและผลการจัดการการร้องเรียนของนักศึกษา  
       กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถยื่นค าร้องขอดู
กระดาษค าตอบในการสอบ คะแนน และวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 
        ส าหรับการร้องเรียนของนักศึกษา สามารถท าได้หลายช่องทาง เช่น มีกล่องรับฟังความคิดเห็น มีสาย
ตรงคณบดีทางเว็บไซต์ของคณะ ส าหรับให้นักศึกษาส่งข้อร้องเรียนได้ ส่วนในด้านการปรับปรุงเรื่องการเรียน  
การสอน ห้องเรียน อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ นักศึกษาสามารถแจ้งผ่านแบบประเมินของกองบริการการศึกษา
ที่นักศึกษาต้องกรอกในทุกรายวิชาที่ลงทะเบียน นอกจากนี้หลักสูตรยังได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจในด้าน  
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาอีกด้วย 
4. อาจารย ์
  4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

  ภาควิชาฯ ด าเนินการจัดท าแผนก าลังคน 5 ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับช่วงเวลาการพัฒนาหลักสูตรทุก ๆ  
5 ปี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่จะรับเข้ามาใหม่ใน
หลักสูตร  ก าหนดวิธีการในการคัดเลือกและรวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ใหม่ 
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  การคัดเลือกอาจารย์ใหม่เป็นตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมี
คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไปในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
  4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนต้องประชุมร่วมกัน ดังนี้ 
  (1) วางแผนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลก่อนเปิดภาคการศึกษา 
  (2) ปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
  (4) เก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานของหลักสูตรเพื่อเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร 
 4.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
   (1) ภาควิชาฯ จัดงบประมาณส าหรับการฝึกอบรม ดูงานและเข้าประชุมวิชาการให้อาจารย์ประจ า 
       (2) ภาควิชาฯ จัดโครงการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือการพัฒนาศักยภาพในการวิจัยส าหรับบุคลากรสาย
วิชาการ 
  4.4 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
  คณะก าหนดนโยบายการเชิญอาจารย์พิเศษ ดังนี้ 
  (1) ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงและมีความเชี่ยวชาญพิเศษ  หรือมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญา
เอกตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
  (2) จ านวนชั่วโมงสอนของอาจารย์พิเศษไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
  (3) ให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษทุกภาคการศึกษา/ทุกครั้งที่มีการสอน 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หาแนวทางการปรับปรุงผลการด าเนินงาน และแผนพัฒนาหลักสูตร 
ด าเนินการประชุมกรรมการหลักสูตร ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาต่อไปเพ่ือสรุปทบทวนผลการ
ด าเนินงาน การประเมินผลตามองค์ประกอบ และหาแนวทางการปรับปรุงเพ่ือน าเสนอเป็นแผนการด าเนินงานในปี
การศึกษาถัดไป  โดยมีการก าหนดแนวทางการปรับปรุงที่น าไปสู่ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  เช่น การปรับแก้
กระบวนการเพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์ท างานวิจัยที่สอดคล้องกับหลักสูตร สามารถน าไปใช้งานได้จริง และมีการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับวารสารที่มากขึ้น   
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1. มีคณ ะกรรมการบริหาร

หลักสูตรประจ าสาขาวิชา
เป็ น ผู้ ดู แ ล รั บ ผิ ด ช อ บ
หลักสูตร 

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ประจ าสาขาวิชา 

ประเมินจากรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ประจ าสาขาวิชา 

2. หลักสูตรมีคุณภาพและ
มาตรฐานไม่ต่ ากว่าเกณฑ์
ที่ สกอ. ก าหนด 

1. ก าหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒิ
ไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรือเป็นผู้มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

2. ก าหนดให้มีจ านวนคณาจารย์ไม่
น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

3. สนั บ สนุ น ให้ อ าจ ารย์ ผู้ ส อน มี
ต าแหน่งทางวิชาการและ/หรือเป็น
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

จ านวนและรายชื่ อคณ าจารย์
ประจ า ประวัติอาจารย์ด้านคุณวุฒิ 
ประสบการณ์  และการพัฒนา
อบรม 
 

3. หลักสูตรมีความทันสมัย
และสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

1.  มีการส ารวจความเห็นของผู้ ใช้
บัณฑิต เพ่ือประเมินความพึงพอใจ
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและเข้า
ท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ 
ในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ เช่น ปีที่ 1 
ปีที่ 5 เป็นต้น 

2.  มีการส ารวจความพึงพอใจของ
บัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่
ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่ เรียน  รวมทั้ งสาขา   
อ่ืน  ๆ  ที่ ก าหนดในหลักสู ตรที่
เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพ
ของบัณฑิต และเปิดโอกาสให้
เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุง
หลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 

3. ปรับปรุงหลักสูตร 
 

1. ผลการส ารวจความเห็นของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

2. ผลการส ารวจความพึงพอใจ
ของบัณ ฑิ ตที่ ไปป ระกอบ
อาชีพ 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

4 .  นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ รั บ ก า ร
สนับสนุนให้ท าการศึกษา
และท า งาน วิ จั ย ใน เชิ ง
บูรณาการ ตลอดจนได้รับ
การพัฒนาทักษะในด้าน
การน าเสนอผลงานวิจัย 

ดู แล และควบ คุ ม ก ารศึ กษ าและ
งานวิจัยของนักศึกษา โดยคณาจารย์ที่
มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ 

นักศึกษาในแผน แบบ 1.1 และ
แบบ 2.2 ต้องมีผลงานหรือส่วน
หนึ่ งของผลงานวิทยานิพนธ์ ที่
จะต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์
ใน วารสารทางวิ ช าการระดั บ
นานาชาติอย่างน้อย 2 เรื่อง โดย
อย่างน้อย 1 เรื่องต้องเป็นวารสาร
ทางวิชาการระดับนานาชาติใน
ฐานข้อมูล ISI   
นักศึกษาในแผน แบบ 2.1 ต้องมี
ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงาน
วิทยานิพนธ์ที่ จะต้องได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ น าน าช าติ ใน
ฐานข้อมูล ISI อย่างน้อย 1 เรื่อง 
และ   
นักศึกษาในทุกแผนการศึกษาต้อง
เสนอผลงานแบบปากเปล่าต่อที่
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
อย่างน้อย 1 เรื่อง  

5. การสอบวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษา มีมาตรฐาน เป็น
ที่ ย อ ม รั บ ใน ส าข าวิ ช า
เทคโนโลยีชีวภาพ 

ใช้ระบบกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่ง
ส่วนหนึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
จ า ก ภ า ย น อ ก ส ถ า บั น เ พ่ื อ ให้
ผลงานวิจัยของนักศึกษาเป็นที่ยอมรับ 

มี ผู้ ท ร งคุณ วุฒิ จ าก ภ ายน อก
สถาบันร่วมเป็นกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์  
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
  6.1 การบริหารงบประมาณ 
  ภาควิชาฯ จัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อ
ทรัพยากรการเรียนการสอนให้เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐานสากล เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและ
สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
  6.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม  
  คณะมีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านักหอสมุดกลางที่มี
หนังสือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้นดังนี้ 
   (1) หนังสือและต ารา จ านวนประมาณ 2,080 เล่ม  
   (2) ฐานข้อมูลอิเล็กทอรนิกส์ จ านวน 7 ฐานขอ้มูล  
  ส่วนระดับภาควิชาก็มีหนังสือ ต าราเฉพาะทาง รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนอย่างเพียงพอ ดังนี้ 
   (1) หนังสือต ารา และวารสารวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ ประมาณ 500 เล่ม  
   (2) ครุภัณฑ์ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ จ านวน 40 รายการ 
   (3) ห้องวิจัยเฉพาะทาง จ านวน 7 ห้อง ได้แก่ ห้องวิจัยด้านพันธุศาสตร์โมเลกุล ห้องวิจัยด้าน

วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ห้องวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและการบ าบัดของเสีย ห้องวิจัยด้านจุลินทรีย์และ
เอนไซม์ ห้องวิจัยด้านการอบแห้งวัตถุดิบทางการเกษตร ห้องวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพด้านสัตว์ และห้องวิจัย
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช 

   (4)   ห้องบรรยายขนาด 80 ที่นั่ง จ านวน 2 ห้อง และห้องบรรยายขนาด 30 ที่นั่ง จ านวน 2 ห้อง  
  6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม  
  (1) ภาควิชาฯ มีการวางแผนจัดหาและติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 
  (2) ให้อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเสนอรายชื่อสื่อ และต าราในสาขาวิชาที่รับผิดชอบต่อภาควิชาฯ 
  (3) คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปีและจัดซื้อต าราและสื่อต่าง ๆ 
  (4) ประสานงานกับส านักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เก่ียวข้อง 
  (5) ติดตามความต้องการและการใช้ทรัพยากรการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา 
  6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  คณะกรรมการภาควิชาร่วมกันประเมินความเพียงพอและความต้องการใช้ทรัพยากรของอาจารย์และ
นักศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1. ห้องเรียนและห้องปฏิบัติ ติ

การเพียงพอต่อความต้องการ
ของอาจารย์และนักศึกษา 

จัดห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 
ให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

ผลส ารวจความพึงพอใจของ
อาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับ
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 

2. หนังสือ ต ารา และวารสาร มี
เพียงพอต่อความต้องการของ
อาจารย์และนักศึกษา 

จัดหาหนังสือ ต ารา และวารสารทั้งจาก
งบประมาณประจ าปีสนับสนุนจากรัฐฯ 
และเงิน ราย ได้ ของคณ ะ  ตลอดจน
ประสานงานกับทางห้องสมุดกลางของ
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับหนังสือ ต ารา และ
วารสาร ที่ต้องการให้จัดหาเพ่ิมเติม 

ผลส ารวจความพึงพอใจของ
อาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับ
หนังสือ ต ารา และวารสาร 

3. มี ช่ อ ง ท า ง ก า ร เรี ย น รู้ ที่
เพี ยงพอเพ่ื อสนับสนุนทั้ ง
การศึกษาในห้องเรียน  นอก
ห้องเรียน และเพ่ือการเรียนรู้
ด้ ว ย ต น เ อ ง อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

จัด ให้ มี เครือข่ ายและศูนย์ เรียนรู้ที่
นั กศึ กษาสามารถศึ กษ าห าความรู้
เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเองด้วยจ านวนและ
ประสิทธิภาพที่เหมาะสมเพียงพอ 

ผลส ารวจความพึงพอใจของ
นั ก ศึ ก ษ า เกี่ ย ว กั บ ก า ร
ให้บริการทรัพยากรเพ่ือการ
เรียนรู้ 

 

 7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
 ชนิดของตัวบ่งช้ี:กระบวนการ 
 เกณฑ์มาตรฐาน:ระดับ 
    แบบ 1.1 และแบบ 2.1 หลักสูตร 3 ป ี

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปี 
2561 

ปี256
2 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอยา่งน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ   
   ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกบักรอบ   
   มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวฒุิสาขา/สาขาวชิา (ถ้าม)ี 

X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ 
   ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน 

X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปี 
2561 

ปี256
2 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

   การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
(4) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชา และรายงานผลการ   
    ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5  
    และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ 
    ครบทุกรายวิชา 

X 
 
 
 

X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7   
    ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปกีารศึกษา 

X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  
   ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ   
   รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปกีารศึกษา 

X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ์การสอน  
   หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่   
   รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดา้น 
   การจัดการเรียนการสอน 

X X X X 

(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือ 
   วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสายสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการ 
     พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชพี ไมน่้อยกว่าร้อยละ 50 ตอ่ปี 

X X X X 

(11) ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปีสุดทา้ย/บัณฑิตใหม่ทีม่ีต่อ 
     คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X X 

(12) ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่มีต่อบัณฑิตใหม่  
     เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X 

รวมตัวบ่งชี(้ตัว)ในแตล่ะป ี 9 10 11 12 

 
เกณฑ์ประเมิน 
  หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 
  มีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจาก
จ านวนตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
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ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

2561 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 9 ตัว 
2562 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10 ตัว 
2563 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 11 ตัว 
2564 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว 

 

แบบ 2.2 หลักสตูร 5 ป ี
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปี 

2561 
ปี256

2 
ปี  

2563 
 ปี 

2564 
ปี  

2565 
ปี  

2566 
(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอยา่งน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ   
   ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกบักรอบ   
    มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวิชา (ถา้มี) 

X X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ 
    ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน 
    การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชา และรายงานผลการ   
    ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5  
    และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ 
    ครบทุกรายวิชา 

X 
 
 
 

X X X 
 
 

X 
 
 
 

X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7   
    ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปกีารศึกษา 

X X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  
   ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ   
   รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปกีารศึกษา 

X X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ์การสอน  
    หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่   
    รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X X X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดา้น 
    การจัดการเรียนการสอน 

X X X X X X 

(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือ X X X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปี 
2561 

ปี256
2 

ปี  
2563 

 ปี 
2564 

ปี  
2565 

ปี  
2566 

    วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 
(10) จ านวนบุคลากรสายสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการ 
     พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชพี ไมน่้อยกว่าร้อยละ 50 ตอ่ปี 

X X X X X X 

(11) ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปีสุดทา้ย/บัณฑิตใหม่ทีม่ีต่อ 
     คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X X 

(12) ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่มีต่อบัณฑิตใหม่  
     เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     X 

รวมตัวบ่งชี(้ตัว)ในแตล่ะป ี 9 10 10 10 11 12 
 

เกณฑ์ประเมิน 
  หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 
  มีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจาก
จ านวนตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
 

ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
2561 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 9 ตัว 
2562 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10 ตัว 
2563 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10 ตัว 
2564 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10 ตัว 
2565 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 11 ตัว 
2566 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
  1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  (1) ประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจาก
นักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน รวมทั้งการทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
  (2) จัดให้มีการประเมินการสอนของแต่ละรายวิชาโดยนักศึกษา 
  1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  (1) นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามแบบฟอร์มที่คณะก าหนด 
  (2) ผลการประเมินจะจัดส่งอาจารย์ผู้สอน และประธานหลักสูตรเพ่ือปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน
ต่อไป 
  (3) คณะรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอน และจัดส่งให้
อาจารย์ผู้สอน และผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อน ามาวางแผนพัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอน
ให้เหมาะสมกับรายวิชาและสถานการณ์ปัจจุบัน 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
  คณะก าหนดให้มีการประเมินเพ่ือพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปีการศึกษา เพ่ือให้หลักสูตรมีความ
ทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ. ก าหนด โดยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรเพ่ือ
ด าเนินการ ดังนี้ 
  (1) วางแผนการประเมินอย่างเป็นระบบ 
  (2) ด าเนินการส ารวจข้อมูลเพ่ือประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบันทุกชั้นปี และ
ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น รวมทั้งผู้ใช้บัณฑิต และผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ อาทิ สถาบันที่
นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ เป็นต้น 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
  มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปี โดยองค์ประกอบ คุณสมบัติเฉพาะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และเกณฑ์การประเมิน ให้เป็นไปตามคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมสึกษา และ/หรือที่
มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  
  ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นระยะ ๆ และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตร
อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
  4.1 การปรับปรุงรายวิชา 
  (1) อาจารย์ผู้สอนประเมินเอกสารประเมินการสอนที่ให้ข้อมูลโดยนักศึกษาหลังจากการเรียนการ
สอนในวิชานั้นสิ้นสุด แล้วปรับปรุงกลยุทธ์การเรียนการสอนตามความเหมาะสมให้แล้วเสร็จในภาคการศึกษา/ปี
การศึกษาถัดไป 
  (2) กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาสามารถปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันที ซึ่งถือเป็นการปรับปรุง
หลักสูตรเล็กน้อยที่ไม่มีผลกระทบโครงสร้างของหลักสูตร 
  4.2 การปรับปรุงหลักสูตร 
  ส่วนการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับถือเป็นการปรับปรุงมาก และมีผลกระทบต่อโครงสร้างของ
หลักสูตรจะท าทุก 5 ปีเมื่อครบรอบระยะเวลาการใช้หลักสูตรเพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีขั้นตอนการเสนอหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ดังนี้ 
 1. การประเมินหลักสูตร 
 2. การปรับปรุงหลักสูตร 
 3. การจัดท าหลักสูตร 
 4. การน าเสนอหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณากลั่นกรองก่อนเสนอ สภามหาวิทยาลัย และ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 5. การบริหารจัดการหลักสูตร 
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ภาคผนวก 

 
  ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 และ    
     ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้ที่จะเข้าศึกษา 
             ต่อในระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ข ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
  ค รายงานผลการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพฉบับปี พ.ศ. 2556 และ  
             ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษากับจ านวนรับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาจริง และผู้ส าเร็จการศึกษาใน  
             ระยะ 5 ปีของทุกแผนการศึกษา (หลักสูตรแบบ 1.1, 2.1 และ 2.2) ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   
             สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2556  
           ง ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ     

   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)      
           จ ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง  
  ฉ ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
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ภาคผนวก ก  
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลยัศิลปากร 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 

และ 
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐาน

ความสามารถทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้ที่จะเข้าศึกษา            
ต่อในระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ภาคผนวก ข 
 

ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
1. ชื่อ – นามสกุล 

นางสาวบุษราภรณ์ งามปัญญา 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยมหิดล (2546) 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2540) 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2536) 

สังกัด 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 

ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บุษราภรณ์  งามปัญญา. (2559). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง “ผลของอุณหภูมิ แสงสว่าง และความเข้มข้นของ 

น้ าตาลซูโครสต่อการสะสมอินนูลินในหัวขนาดเล็กที่ชักน าในหลอดทดลองของแก่นตะวัน” นครปฐม, 
แหล่งทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ. 2558. 55 หน้า. 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Wichienchot, S., Prakobpran, P., Ngampanya, B. and Jaturapiree, P. (2017). “Production, 
purification and fecal fermentation of fructooligosaccharide by FTase from Jerusalem 
artichoke” International Food Research Journal 24(1): 134-141. (Scopus) 

Ngampanya, B., Keayarsa, S., Jaturapiree, P., Prakobpran, P. and Wichienchot, S. (2016). 
“Characterization of transfructosylating activity enzyme from tubers of tropical Jerusalem 
artichoke (Helianthus tuberosus L.) for production of fructooligosaccharides” 
International Food Research Journal 23(5): 1965-1972. (Scopus) 
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Ngampanya, B. and Boonchoo, K. (2016). “Cloning of 1– fructan: fructan fructosyltransferase gene 
and expression of recombinant 1– fructan: fructan fructosyltransferase in yeast” KKU 
Research Journal.  22(1): 356-365. (TCI กลุ่ม 1) 

Wichienchot, S., Youravong, W., Prueksasri, S. and Ngampanya, B. (2015). “Recent researches on 
prebiotics for gut health in Thailand” Functional Foods in Health and Disease 5(11): 
381-394. (ISI) 
หนังสือรวมบทความวิจัย 
 ไม่มี 
Proceedings 

Ponsa, S. and Ngampanya, B. (2016). “Evaluation of aeration methods on multiplication of 
pineapple plantlets in liquid culture” In Proceeding of the 28th Annual Meeting of the 
Thai Society for Biotechnology and International Conference, 1-8. The Empress Hotel, 
Chiangmai, Thailand. November 28-30, 2016. 

Booncho, K. and Ngampanya, B. (2014). “Production of fructosyltransferase recombinant enzyme 
from Kaentawan (Helianthus tuberosus L.) by Pichia pastoris X-33” In Proceeding of the 
16th Food Innovation Asia Conference 2014, 1-6. Bitec Bangna, Bangkok, Thailand. June 
12-13, 2014. 

Bangdhumband, P. and Ngampanya, B. (2014). “Screening for inulinase producing fungi from 
Kaentawn rhizosphere” In Proceeding of the 16th Food Innovation Asia Conference 
2014, 1-8. Bitec Bangna, Bangkok, Thailand. June 12-13, 2014. 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 20 ปี 
 ระดับปริญญาตรี 

600 115 เทคโนโลยีชีวภาพกับคุณภาพชีวิต 
613 300 เทคโนโลยีสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
613 302 การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
613 303 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
613 331 เทคโนโลยีเซลล์และเนื้อเยื่อพืช 
613 332 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเซลล์และเนื้อเยื่อพืช 
613 341 พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลประยุกต์ 
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613 342 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลประยุกต์ 
613 421 เทคโนโลยีแป้งและน้ าตาล 
613 491 สัมมนา 
613 492 โครงงานวิจัยส าหรับนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ 1   
613 493 โครงงานวิจัยส าหรับนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ 2 
621 201 วิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1 
621 202 วิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2 
621 203 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
621 221 การตรวจวัดสารในวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
621 222 ปฏิบัติการการตรวจวัดสารในวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
621 481 ระบบการควบคุมและประกันคุณภาพทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
621 491 สัมมนา  
621 492 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1 
621 493 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2 
 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
613 501 เทคโนโลยีชีวภาพร่วมสมัย 
613 502 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
613 521 วิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับเซลล์และโมเลกุลขั้นสูง 
613 522 เทคโนโลยียีน 
613 531 เทคโนโลยีเซลล์และเนื้อเยื่อพืชขั้นสูง 
613 581 เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
613 691 สัมมนา 1 
613 692 สัมมนา 2 
613 694 วิทยานิพนธ์ 
613 791 สัมมนา 1 
613 792 สัมมนา 2 
613 793 สัมมนา 3 
613 794 สัมมนา 4 
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   ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 

              (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. บุษราภรณ์ งามปัญญา) 
        วันที ่ 12   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560  
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
2. ชื่อ – นามสกุล 

นางสาวกัลยาณ ี จิรศรีพงศ์พันธ์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 รองศาสตราจารย์  
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

Ph.D.  (Biotechnology) University of New South Wales, Australia (1992) 
M.Sc. App. Sci. (Biotechnology) University of New South Wales, Australia (1988) 
วท.บ. (จุลชวีวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2528) 

สังกัด 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
กัลยาณี  จิรศรีพงศ์พันธ์. (2558). รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่อง “การเปรียบเทียบความสามารถต้านอนุมูลอิสระของ

ใบรางจืดและใบย่านาง” นครปฐม, แหล่งทุนจากทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ใน
ส่วนของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปี พ.ศ. 2557. 7 หน้า. 

กัลยาณี  จิรศรีพงศ์พันธ์ และ กิตติมา  บุตรจันทร์. (2558). รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่อง “การศึกษาผลของสารสกัด
ข้าวด าและข้าวแดงต่อการต้านการท าลายดีเอ็นเอที่เกิดจากการกระตุ้นด้วยรังสี UVA” นครปฐม, แหล่ง
ทุนจากโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพ่ืออุตสาหกรรม ระดับปริญญาโท สกว.  ปี พ.ศ. 2556. 14 
หน้า. 

กัลยาณี  จิรศรีพงศ์พันธ์ และ ไอสยา หิรัญรัตน์. (2558). รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่อง “ผลของการใช้สารกันหืน
ร่วมกันเพ่ือเสริมฤทธิ์ในการต้านการหืนในอาหารสัตว์” นครปฐม, แหล่งทุนจากโครงการพัฒนานักวิจัย
และงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ระดับปริญญาโท สกว. ปี พ.ศ. 2555. 73 หน้า. 
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นวลอนงค์ จิระกาญจนากิจ กฤษณ์ ถิรพันธุ์เมธี สุรัตน์ ปุณยหทัยกุล และ กัลยาณี  จิรศรีพงศ์พันธ์. (2558). 
รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่อง “การศึกษาคุณสมบัติของสารสกัดจากเจตพังคีต่อไวรัสเด็งกี่เพ่ือพัฒนาเป็นยา
ต้านไวรัสไข้เลือดออก” นครปฐม, แหล่งทุนจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2557. 98 
หน้า. 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
 ไม่มี 
หนังสือรวมบทความวิจัย 
 ไม่มี 
Proceedings 

Jirasripongpun, K., Siriprasert, A., Khumruksa, U., Punyahathaikul, S. and Jirakanjanakit, N. (2016). 
“Comparison of phytochemical content and antioxidant properties of ethanolic extracts 
from leaves of Tiliacora triandra and Thunbergia laurifolia” In Proceeding of the 9th 
Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts: 
Integration of Art and Science, PE16-PE23. The Art and Cultural Center Commemorating 
the 6th Cycle Birthday Anniversary of His Majesty The King and Sanam Chandra Art 
Gallery, Silpakorn University, Sanam Chandra Palace, Nakhonpathom, Thailand. February 
11–21, 2016. 

Butchan, K., Jirakanjanakit, N., Chulasiri, M. and Jirasripongpun, K. (2015). “Antioxidant activity of 
rice bran extracts against cellular stress” In Proceeding of the 2nd International 
Conference on Bioresource towards World Class Products, 23. Miracle Grand Convention 
Hotel, Bangkok, Thailand. July 23-24, 2015. 

Kanitwithayanun, W., Tubthong, K., Punyahathaikul, S., Jirasripongpun, K. and Jirakanjanakit N. 
(2014). “Determination of standardized neutralization test for measuring Chikungunya 
neutralizing antibody” In Proceeding of TSB international forum 2014, 87-89. BITEC Bang 
Na, Bangkok, Thailand. September 16-19, 2014. 

Punyahathaikul, S., Jirasripongpun, K., Sithisarn, P., Rojsanga, P., Thirapanmethee, K., Wiwat C. and 
Jirakanjanakit N. (2014). “Anti-dengue activity of Cladogynos Orientalis Zipp. Extract” In 
Proceeding of TSB international forum 2014, 68-70. BITEC Bang Na, Bangkok, Thailand. 
September 16-19, 2014. 
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Jirasripongpun, K., Jirakanjanakit, N., Prasitpeangchai, K. and Punyahathaikul, S. (2014) 
“Phytochemical activity assessment for cosmeceuticals of plant extracts” In Proceeding 
of TSB international forum 2014, 116-119. BITEC Bang Na, Bangkok, Thailand. September 
16-19, 2014.  

Butchan, K., Jirakanjanakit, N., Chulasiri, M. and Jirasripongpun, K. (2014). “Anti-oxidative stress of 
red and black rice bran extracts against H2O2, t-BHP and UVA radiation” In Proceeding of 
the 26th Annual Meeting of the Thai Society for biotechnology and International 
Conference, 319-325. Mae Fah Luang university, Chiang Rai, Thailand. November 26-29, 
2014.  

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 20 ปี 

ระดับปริญญาตรี 
600 115 เทคโนโลยีชีวภาพกับคุณภาพชีวิต 
613 302 การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ  
613 333 เทคโนโลยีเซลล์สัตว์ 
613 334 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเซลล์สัตว์  
613 491 สัมมนา 

 613 492 โครงงานวิจัยส าหรับนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ 1 
613 493 โครงงานวิจัยส าหรับนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ 2 

 621 201 วิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1 
621 202 วิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2 
621 203 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
621 221 การตรวจวัดสารในวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
621 222 ปฏิบัติการการตรวจวัดสารในวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
621 491 สัมมนา 
 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

 613 501 เทคโนโลยีชีวภาพร่วมสมัย 
613 521 วิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับเซลล์และโมเลกุลขั้นสูง 
613 522 เทคโนโลยียีน 
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613 532 เทคโนโลยีเซลล์สัตว์ขั้นสูง 
613 534 พิษวิทยาระดับเซลล์ 
613 581 เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
613 691 สัมมนา 1 
613 692 สัมมนา 2 
613 694 วิทยานิพนธ์ 
613 791 สัมมนา 1 
613 792 สัมมนา 2 
613 793 สัมมนา 3 
613 794 สัมมนา 4 
 

   ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 

             (รองศาสตราจารย์ ดร. กัลยาณ ี จิรศรีพงศ์พันธ์) 
        วันที ่ 12   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560  
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
3. ชื่อ – นามสกุล 

นางสาวจุรีรัตน์   พุดตาลเล็ก 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

Ph.D. (Microbiology) University of Kent, UK (2000) 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2529) 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล (2525) 

สังกัด 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 ไม่มี 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Korkerd, S., Wanlapa, S., Puttanlek, C., Uttapap, D. and Rungsardthong, V. (2016). “Expansion and 
functional properties of extruded snacks enriched with nutrition sources from food 
processing by-products” Journal of Food Science and Technology. 53 (1): 561-570. (ISI) 

Yuree, W., Uttapap, D., Santhanee, P., Puttanlek, C., Rungsardthong, V., Wetprasit, N. (2015). 
“Quality assessment of noodles made from blends of rice flour and canna starch” Food 
Chemistry. 179: 85-93. (ISI) 

Sereewat, P., Suthipinittham, C., Sumathaluk, S., Puttanlek, C., Uttapap, D. and Rungsardthong, V. 
(2015). “Cooking properties and sensory acceptability of spaghetti made from rice flour 
and defatted soy flour” LWT - Food Science and Technology. 60: 1061-1067. (ISI) 
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Boontima, B., Noomhorm, A., Puttanlek, C., Uttapap, D. and Rungsardthong, V. (2015). 
“Mechanical properties of sugarcane bagasse fiber-reinforced soy-based "green" 
biocomposites” Journal of Polymers and the Environment. 23: 97-106. (ISI) 

Klaochanpong, N., Puttanlek, C., Rungsardthong, V., Puncha-arnon, S. and Uttapap, D. (2015). 
“Physicochemical and structural properties of debranched waxy rice, waxy corn and 
waxy potato starches” Food Hydrocolloids. 45: 218-226. (ISI) 

Sereewat, P., Suthipinittham, C., Sumathaluk, S., Puttanlek, C., Uttapap, D. and Rungsardthong, V. 
(2015). “Cooking properties and sensory acceptability of spaghetti made from rice flour 
and defatted soy flour” LWT - Food Science and Technology. 60: 1061-1067. (ISI) 

Boontima, B., Noomhorm, A., Puttanlek, C., Uttapap, D. and Rungsardthong, V. (2015). 
“Mechanical properties of sugarcane bagasse fiber-reinforced soy-based "green" 
biocomposites” Journal of Polymers and the Environment. 23: 97-106. (ISI) 

Klaochanpong, N., Puttanlek, C., Rungsardthong, V., Puncha-arnon, S. and Uttapap, D. (2015). 
“Physicochemical and structural properties of debranched waxy rice, waxy corn and 
waxy potato starches” Food Hydrocolloids. 45: 218-226. (ISI) 

Juansang, J., Puttanlek, C., Rungsardthong, V., Santhanee, P., Jiranuntakul, W. and Uttapap, D. 
(2015). “Pasting properties of heat-moisture treated canna starches using different 
plasticizers during treatment” Carbohydrate Polymers. 122: 152-159. (ISI) 

Yuree, W., Uttapap, D., Santhanee, P., Puttanlek, C., Rungsardthong, V. and Wetprasit, N. (2014). 
“Enrichment of rice noodles with fiber-rich fractions derived from cassava pulp and 
pomelo peel” International Journal of Food Science & Technology. 49: 2348-2355. 
(ISI)  

กสิภูมิ ทวนคง ดุษฎี อุตภาพ สันทณีย์ ปัญจอานน์ วิไล รังสาดทอง และ จุรีรัตน์ พุดตาลเล็ก. (2557). “การ
ประยุกต์ใช้แป้งพุทธรักษาและแป้งพุทธรักษาดัดแปรเพ่ือเป็นสารให้ความข้นหนืดในซอสมะเขือเทศ” 
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 37(1): หน้า 45-59. (TCI กลุ่ม 2) 

กสิภูมิ ทวนคง ดุษฎี อุตภาพ สันทณีย์ ปัญจอานน์ วิไล รังสาดทอง และ จุรีรัตน์ พุดตาลเล็ก. (2557). “การศึกษา
พฤติกรรมความหนืดของแป้งพุทธรักษาและแป้งพุทธรักษาดัดแปรเพ่ือใช้เป็นสารให้ความข้นหนืด” 
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 37(1): 61-76. (TCI กลุ่ม 2) 
หนังสือรวมบทความวิจัย 
 ไม่มี 
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Proceedings 
Chitpayak, K., Uttapap, D. and Puttanlek, C. (2016). “Agricultural waste materials and cationic 

starches as adsorbents for humic acid removal” In Proceeding of the 9th Silpakorn 
University International Conference on Academic Research and Creative Arts: Integration 
of Art and Science, PE1-PE8. The Art and Cultural Center Commemorating the 6th Cycle 
Birthday Anniversary of His Majesty The King and Sanam Chandra Art Gallery, Silpakorn 
University, Sanam Chandra Palace, Nakhon Pathom, Thailand. February 11–21, 2016.  

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 22 ปี 
 ระดับปริญญาตรี 

600 115 เทคโนโลยีชีวภาพกับคุณภาพชีวิต 
613 351 การเตรียมน้ าและบ าบัดน้ าเสีย 
613 352 ปฎิบัติการการเตรียมน้ าและบ าบัดน้ าเสีย 
613 414 กระบวนการเยื่อแผ่นสังเคราะห์  
613 491 สัมมนา 

 613 492 โครงงานวิจัยส าหรับนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ 1 
613 493 โครงงานวิจัยส าหรับนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ 2 

 621 201 วิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1 
621 202 วิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2 
621 203 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
621 352 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีชีวภาพ 
621 362 การบ าบัดของเสียจากอุตสาหกรรมกระบวนการชีวภาพ 
621 452 กระบวนการแยกด้วยเยื่อแผ่นสังเคราะห์ 
621 491 สัมมนา 
621 492 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1 

 621 493 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2 
 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
613 501 เทคโนโลยีชีวภาพร่วมสมัย 
613 516 เทคโนโลยีแผ่นเยื่อ 
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613 581 เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
613 691 สัมมนา 1 
613 692 สัมมนา 2 
613 694 วิทยานิพนธ์ 
613 791 สัมมนา 1 
613 792 สัมมนา 2 
613 793 สัมมนา 3 
613 794 สัมมนา 4 

   
    ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 

     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุรีรตัน์ พุดตาลเล็ก) 
        วันที ่ 12   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560  
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
4. ชื่อ-นามสกุล 
 นางสาวรุจิกาญจน์ นาสนิท 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

Ph.D. (Chemistry) University of Birmingham, UK (2009) 
วท.ม. (พันธุวิศวกรรม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2546)  

 วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสหากรรมเกษตร) เกียรตินิยมอันดับ 2  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2542) 

สังกัด 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสหากรรม ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
  ไม่มี 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Nasanit, R., Jaibangyang, S., Tantirungkij, M. and Limtong, S. (2016). “Yeast diversity and novel 
yeast D1/D2 sequences from corn phylloplane obtained by culture-independent 
approach” Antonie van Leeuwenhoek. 109: 1615-1634. (ISI) 

Nasanit, R. and Satayawut, K. (2015). “Microbiological study during coffee fermentation of Coffea 
Arabica var. chiangmai 80 in Thailand” Kasetsart Journal (Natural Science). 49: 32-41. 
(Scopus) 

Nasanit, R., Krataithong, K., Tantirungkij, M. and Limtong, S. (2015). “Assessment of epiphytic 
yeast diversity in rice (Oryza sativa) phyllosphere in Thailand by a culture-independent 
approach” Antonie van Leeuwenhoek. 107: 1475-1490. (ISI) 
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Tantirungkij, M., Nasanit, R. and Limtong, S. (2015). “Assessment of endophytic yeast diversity in 
rice leaves by a culture-independent approach” Antonie van Leeuwenhoek. 108: 633-
647. (ISI)  

Nasanit, R., Tangwong-O-Thai, A. Tantirungkij, M. and Limtong, S. (2015). “The assessment of 
epiphytic yeast diversity insugarcane phyllosphere in Thailand by culture-independent 
method” Fungal Biology. 119: 1145-1157. (ISI) 
หนังสือรวมบทความวิจัย 
 ไม่มี 
Proceedings  

Jewmoung, S. and Nasanit, R. (2015). “Study on diversity of airborne fungi in Huai Khang district 
in 2012” In Proceeding of the 5th National and International Graduate Study Conference 
2015, 701-708. Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre, Bangkok, Thailand. 
July 16-17, 2015. 

Jaibangyang, S., Nasanit, R. Tantirungkij, M. and Limtong, S. (2014). “Study on epiphytic yeasts in 
corn phylloplane from Phetchabun province, Thailand by culture-independent 
approach” In Proceeding of the 26th Annual Meeting of the Thai Society for 
Biotechnology and International conference, 532-539. Mae Fah Laung University, Chiang 
Rai, Thailand. November 26-29, 2014. 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 12 ปี 

ระดับปริญญาตรี 
600 101 ภาษาอังกฤษสื่อสารส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

 600 102 ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
600 115 เทคโนโลยีชีวภาพกับคุณภาพชีวิต 
613 341 พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลประยุกต์ 

 613 342 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลประยุกต์ 
 613 353 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 

613 381 นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น 
 613 491 สัมมนา 

 613 492 โครงงานวิจัยส าหรับนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ 1 
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613 493 โครงงานวิจัยส าหรับนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ 2 
621 327 วัสดุชีวภาพ 
621 361 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมในกระบวนการชีวภาพ 
621 491 สัมมนา 
 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
613 501 เทคโนโลยีชีวภาพร่วมสมัย 
613 521 วิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับเซลล์และโมเลกุลขั้นสูง 
613 522 เทคโนโลยียีน 
613 523 ยีนบ าบัด 
613 581 เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
613 691 สัมมนา 1 
613 692 สัมมนา 2 
613 694 วิทยานิพนธ์ 
613 791 สัมมนา 1 
613 792 สัมมนา 2 
613 793 สัมมนา 3 
613 794 สัมมนา 4 

  
 

     ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 

                          (ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. รุจิกาญจน์ นาสนิท) 
        วันที ่ 12   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560  
 
 
 
 
 



                                                               112                                                            มคอ.2                              

 

 



                                                               113                                                            มคอ.2                              

 

 



                                                               114                                                            มคอ.2                              

 

ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
5. ชื่อ – นามสกุล 

นายชัยยงค์ เตชะไพโรจน์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ปร.ด. (เทคโนโลยีอุณหภาพ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2546) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2535) 
วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2530) 

สังกัด 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
  ไม่มี 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
 ไม่มี 
หนังสือรวมบทความวิจัย 
 ไม่มี 
Proceedings 

Taechapairoj, C., Noppamas, N. and Kaewyot, K. (2014). “Effects of drying on germinated mung 
bean by fluidization technique” In Proceeding of the 26th Amual Meeting of the Thai 
Society for Biotechnology and International Conference, 306-311. Mae Fah Luang 
University, Chiang Rai, Thailand. November 26-29, 2014. 
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ชัยยงค เตชะไพโรจน นพดล นพมาศ  ฐิติมา คมสาระภา กฤตนัย แกวยศ และ สมชาติ โสภณรณฤทธิ์. (2558). 
“อิทธิพลของการอบแหงถั่วเขียวเริ่มงอกตอสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ” ใน Proceeding รวมบทความวิจัย
การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ,  578-582. การประชุมวิชาการสมาคม
วิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 16,  17-19 มีนาคม 2558. ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค กรุงเทพฯ. 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

ผลงานสร้างสรรค์  

 ไม่มี 

งานแปล 

 ไม่มี 

ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  
Prachayawarakorn, S., Taechapairoj, C., Nathakaranakule, A., Devahastin, S, and Soponronnarit, S. 

(2014). Drying of Rice. In Handbook of Industrial Drying, 4th ed. Mujumdar, A.S., Ed., CRC 
Press, New York, USA, pp. 595-608. 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 19 ปี 
ระดับปริญญาตรี 
613 311 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 
613 312 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 
613 313 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 
613 314 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 
613 491 สัมมนา 

  613 492 โครงงานวิจัยส าหรับนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ 1 
613 493 โครงงานวิจัยส าหรับนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ 2 

  621 211 การค านวณพ้ืนฐานทางปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 
621 321 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1 
621 322 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1 
621 323 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2 
621 324 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2 
621 421 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 3 
621 461 การท าแห้งวัสดุชีวภาพ 
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621 491 สัมมนา 
 621 492 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1 
 621 493 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2 

 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

 613 501 เทคโนโลยีชีวภาพร่วมสมัย 
 613 518 การอบแห้งวัสดุชีวภาพเชิงอุตสาหกรรม 

613 691 สัมมนา 1 
613 692 สัมมนา 2 
613 694 วิทยานิพนธ์ 
613 791 สัมมนา 1 
613 792 สัมมนา 2 
613 793 สัมมนา 3 
613 794 สัมมนา 4 

 
   ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 

               
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยยงค์ เตชะไพโรจน์) 

        วันที ่ 12   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560  
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
6. ชื่อ – นามสกุล 

นางพิมพ์ชนก จตุรพิรีย์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 รองศาสตราจารย์  
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

Dr.nat.tech. (Biochemical Engineering) University of Natural Resources and Applied Life 
Sciences, Austria (2006) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2543) 
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2539) 

สังกัด 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
พิมพ์ชนก จตุรพิรีย์. (2559). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง “การผลิตพรีไบโอติก กาแล็กโต-ออลิโกแซ็กคาไรด์เพ่ือ

ใช้ในอาหารสัตว์” นครปฐม, แหล่งทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร                
ปี พ.ศ. 2558. 50 หน้า.  

พิมพ์ชนก จตุรพิรีย์. (2559). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง “การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิศวกรรมเคมี
ชีวภาพ” นครปฐม, แหล่งทุนวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี พ.ศ.  2557.  
30 หน้า.  

พิมพ์ชนก จตุรพิรีย์. (2558). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง “การผลิตพอลิ-บีตา-ไฮดรอกซีบิวทีเรตจากกลีเซอรอล
ที่ เป็นbyproduct จากการผลิตไบโอดี เซล” นครปฐม, แหล่งทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ. 2557. 34 หน้า. 
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  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Wichienchot, S., Prakobpran, P., Ngampanya, B. and Jaturapiree, P. (2017). “Production, 
purification and fecal fermentation of fructooligosaccharide by FTase from Jerusalem 
artichoke” International Food Research Journal 24(1): 134-141. (Scopus) 

Ngampanya, B., Keayarsa, S., Jaturapiree, P., Prakobpran, P. and Wichienchot, S. (2016). 
“Characterization of transfructosylating activity enzyme from tubers of tropical Jerusalem 
artichoke (Helianthus tuberosus L.) for production of fructooligosaccharides” 
International Food Research Journal 23(5): 1965-1972. (Scopus) 

Nuwan, P., Piwpan, P., Jaturapiree, A. and Jaturapiree. P. (2016). “Production of dextran by 
Leuconostoc mesenteroides TISTR 053 in fed batch fermentation” KKU Research 
Journal. 22(1): 366-375. (TCI กลุ่ม 1) 

Piwpan, P., Jaturapiree, A. and Jaturapiree, P. (2016). “Isolation and production of 
polyhydroxybutyrate (PHB) from isolated strain Bacillus sp. using crude glycerol as a 
carbon source” KKU Research Journal. 22(1): 376-384. (TCI กลุ่ม 1) 

Kaenpanao, P., Piwpan, P. and Jaturapiree, P. (2016). “Prebiotic fructooligosaccharide production 
from yeast strain ML1” International Food Research Journal. 23(1): 425-428. (Scopus) 

Hemmaratchirakul, J., Jaturapiree, P., Prueksasri, S. and Wichienchot, S. (2015). “Production of 
galactooligosaccharide by ß-galactosidase from Lactobacillus pentosus var. plantarum 
BFP32” International Food Research Journal. 22(6): 2550-2557. (Scopus) 

Phathipchotikun, R., Piwpan, P., Jaturapiree, A. and Jaturapiree, P. (2014). “Polyhydroxybutyrate 
(PHB) production by Alcaligenes eutrophus NCIMB 11599 from low-cost substrate as 
carbon source” KKU Research Journal. 19 (Supplement Issue): 53-59. (TCI กลุ่ม 1) 
หนังสือรวมบทความวิจัย 
 ไม่มี 
Proceedings 
 ไม่มี 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

ผลงานสร้างสรรค์  

 ไม่มี 
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งานแปล 

 ไม่มี 

ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  

พิมพ์ชนก จตุรพิรีย์. (2558). วิศวกรรมเคมีชีวภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 1. นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการจัดสรรทุนสนับสนุนการผลิตต ารา และหนังสือ เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการระดับรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์  โดยใช้งบประมาณจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์
ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร. 207 หน้า.  

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 12 ปี 
 ระดับปริญญาตรี 
 613 211 การค านวณพ้ืนฐานทางปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 

613 314 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 
613 315 วิศวกรรมเคมีชีวภาพ 
613 491 สัมมนา 

 613 492 โครงงานวิจัยส าหรับนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ 1 
613 493 โครงงานวิจัยส าหรับนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ 2 

 621 211 การค านวณพ้ืนฐานทางปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 
621 324 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2 
621 327 วัสดุชีวภาพ 
621 331 จลนพลศาสตร์ทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
621 353 วิศวกรรมเคมีชีวภาพ 2 
621 451 การออกแบบทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
621 491 สัมมนา 
621 492 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1 
621 493 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2 

 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
613 501 เทคโนโลยีชีวภาพร่วมสมัย 
613 511 วิศวกรรมเคมีชีวภาพขั้นสูง 
613 514 กระบวนการปลายน้ าทางเทคโนโลยีชีวภาพ 



                                                               122                                                            มคอ.2                              

 

613 515 ปฏิบัติการกระบวนการปลายน้ าทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
613 541 เทคโนโลยีตัวเร่งชีวภาพขั้นสูง 
613 581 เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
613 691 สัมมนา 1 
613 692 สัมมนา 2 
613 694 วิทยานิพนธ์ 
613 791 สัมมนา 1 
613 792 สัมมนา 2 
613 793 สัมมนา 3 
613 794 สัมมนา 4 

 
   ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 
             (รองศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ชนก จตุรพิรีย์) 
      วันที่  12   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560   
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
7. ชื่อ – นามสกุล 

นางสาวเจษฎาวรรณ วิจิตรเวชการ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

Ph.D. (Microbiology) University of Minnesota, USA (1991) 
ภ.บ. (เภสชัศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง มหาวิทยาลัยมหิดล (2523) 

สังกัด 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
เจษฎาวรณ วิจิตรเวชการ และ วิษณุ เซ็นบัว. (2559). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง “การบ่งชี้สายพันธุ์ของเชื้อรา

ที่ปนเปื้อนบนภาพจิตรกรรมฝาผนังจากวัดในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา” นครปฐม, แหล่งทุนวิจัยจาก
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ. 2557. 44 หน้า. 

เจษฎาวรณ วิจิตรเวชการ รุจิกาญจน์ นาสนิท และวิษณุ เซ็นบัว. (2557) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง “การบ่งชี้
สายพันธุ์ของเชื้อราที่ปนเปื้อนบนภาพจิตรกรรมฝาผนังจากวัดในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย ” 
นครปฐม, แหล่งทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ. 2556. 80 หน้า. 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
ไม่มี 
หนังสือรวมบทความวิจัย 
ไม่มี 
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Proceedings 
Senbua, W. and Wichitwechkarn, J. (2016). “Biological prevention of the growth of fungi 

contaminating mural paintings” In Proceedings of the 28th Annual Meeting of the Thai 
Society for Biotechnology and International Conference, 252. The Empress Hotel, 
Chiangmai, Thailand. November 28-30, 2016. 

Senbua, W. and Wichitwechkarn, J. (2016). “Molecular identification of fungi contaminating mural 
paintings at archaeological sites in Phra Nakhon Si Ayutthaya province, Thailand” In 
Proceedings of the 5th International Biochemistry and Molecular Biology Conference, 561-
564. The B.P. Samila Beach Hotel, Songkhla, Thailand. May 26-27, 2016. 

Senbua, W. and Wichitwechkarn, J. (2015). “Molecular identification of fungi contaminating art 
works at archeological sites in upper central Provinces, Thailand” In Proceedings of the 
27th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference, 
179-184. Mandarin Hotel, Bangkok, Thailand. November 17-19, 2015. 

Pootawee, C. and Wichitwechkarn, J. (2015). “Characterization of recombinant methyl parathion 
hydrolase-glutathione-s-transferase capable of degrading methyl parathion pesticide. In 
Proceedings of the 27th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and 
International Conference, 411-415. Mandarin Hotel, Bangkok, Thailand. November 17-19, 
2015. 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

ผลงานสร้างสรรค์  

 ไม่มี 

งานแปล 

 ไม่มี 

ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  
เจษฎาวรรณ วิจิตรเวชการ. (2559). พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลประยุกต์. พิมพ์ครั้งที่ 1. นครปฐม: โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร. 235 หน้า.  
 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 25 ปี 
 ระดับปริญญาตรี 

600 115 เทคโนโลยีชีวภาพกับคุณภาพชีวิต 
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613 301 โครงสร้างและการท างานของเซลล์ 
613 302 การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
613 341 พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลประยุกต์ 
613 342 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลประยุกต์ 
613 491 สัมมนา 

 613 492 โครงงานวิจัยส าหรับนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ 1 
613 493 โครงงานวิจัยส าหรับนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ 2 

 621 491 สัมมนา 
 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
613 501 เทคโนโลยีชีวภาพร่วมสมัย 

 613 521 วิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับเซลล์และโมเลกุลขั้นสูง 
613 522 เทคโนโลยียีน 
613 691 สัมมนา 1 
613 692 สัมมนา 2 
613 694 วิทยานิพนธ์ 
613 791 สัมมนา 1 
613 792 สัมมนา 2 
613 793 สัมมนา 3 
613 794 สัมมนา 4 

 
   ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 

                    (ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. เจษฎาวรรณ วิจิตรเวชการ) 
        วันที ่ 12   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560  
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

8. ชื่อ – นามสกุล 
นางสาวบุษยา อภิชัยเสถียรโชติ 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

Ph.D. (Tropical Agriculture) Kasetsart University, Thailand (2005)                                                         
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2535) 
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2532) 

สังกัด 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บุษยา  อภิชัยเสถียรโชติ. (2559). รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่อง “การคัดแยกแอคติโนมัยสีทในการควบคุมเชื้อรา 

Phytophthora palmivora โดยชีววิธี ” นครปฐม, แหล่งทุนจากทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยและ
สร้างสรรคใ์นส่วนของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปี พ.ศ. 2557. 17 หน้า. 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Wattana-Amorn, P., Charoenwongsa, W., Williams, C., Crump, M.P. and Apichaisataienchote, B.       
(2015). “Antibacterial activity of cyclo (L-Pro-L-Tyr) and cyclo (D-Pro-L-Tyr) from 
Streptomyces sp. strain 22-4 against phytopathogenic bacteria” Natural Product 
Research. 30(7): 1980-1983. (ISI) 
หนังสือรวมบทความวิจัย 

ไม่มี 
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Proceedings 
บุษยา อภิชัยเสถียรโชติ. (2559). “การแยกและการพิสูจน์เอกลักษณ์ Streptomyces phaeochromogenes 

สายพันธุ์ PHBR-4 ที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อรา Phytophthora palmivora” ในเอกสารประกอบการประชุม
วิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 4, 605-610.  การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 4, 31 พฤษภาคม 2559. โรงแรมเซนทรา
ศูนย์ราชการและคอนเวนเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 24  ปี 

ระดับปริญญาตรี 
600 115 เทคโนโลยีชีวภาพกับคุณภาพชีวิต 

 613 351 การเตรียมน้ าและบ าบัดน้ าเสีย 
 613 352 ปฏิบัติการการเตรียมน้ าและบ าบัดน้ าเสีย 
 613 451 การจัดการและการใช้ประโยชน์จากของเสีย 
 613 453 การควบคุมโรคพืชด้วยชีววธิีเบื้องต้น 
 613 491 สัมมนา 
 613 492 โครงงานวิจัยส าหรับนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ 1   

613 493 โครงงานวิจัยส าหรับนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ 2 
621 201 วิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1 
621 203 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

 621 491 สัมมนา 
 
ระดับบัณฑิตศึกษา  
613 501 เทคโนโลยีชีวภาพร่วมสมัย 
613 581 เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
613 691 สัมมนา 1 
613 692 สัมมนา 2 
613 791 สัมมนา 1 
613 792 สัมมนา 2 
613 793 สัมมนา 3 
613 794 สัมมนา 4 
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     ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 

            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุษยา อภิชัยเสถียรโชติ) 
       วันที ่ 12   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560  
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
9. ชื่อ – นามสกุล 

นางสาวสุวัฒนา พฤกษะศรี 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

Ph.D. (Chemical Engineering) The Ohio State University, USA (2007) 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2543) 
วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2540) 

สังกัด 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

 ไม่มี 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Wichienchot, S., Hemmaratchirakul, J., Jaturapiree, P. and Pruksasri, S. (2016). “Evaluating 
prebiotic property of galactooligosaccharide produced by Lactobacillus pentosus var. 
plantarum BFP32 in fecal batch culture” International Food Research Journal. 23(5): 
2241-2248. (Scopus) 

Wichienchot, S., Youravong, W., Prueksasri, S. and Ngampanya, B. (2015). “Recent researches on 
prebiotics for gut health in Thailand” Functional Foods in Health and Disease. 5(11): 
381-394. (ISI) 

Pruksasri, S., Nguyen, T.-H., Haltrich, D. and Novalin, S. (2015). “Fractionation of a 
galactooligosaccharides solution at low and high temperature using nanofiltration” 
Separation and Purification Technology. 151: 124-130. (ISI) 
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Hemmaratchirakul, J., Jaturapiree, P., Prueksasri, S. and Wichienchot, S. (2015). “Production of 
galactooligosaccharide by ß-galactosidase from Lactobacillus pentosus var. plantarum 
BFP32” International Food Research Journal. 22(6): 2550-2557. (Scopus) 
หนังสือรวมบทความวิจัย 
 ไม่มี 

 Proceedings 
Chadakarn, C., Pruksasri, S. and Wichienchot, S. (2014). “Isomaltooligosaccharides production 

from rice, tapioca and sago starches” In Proceedings of 1st Joint ACS AGFD-ACS ICSCT 
Symposium on Agricultural and Food Chemistry, 151-156. Montien Riverside, Bangkok, 
Thailand. March 4-5, 2014. 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

ผลงานสร้างสรรค์  

 ไม่มี 

งานแปล 

 ไม่มี 

ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  

Suwattana Pruksasri. (2015). Dairy stream lactose fractionation/concentration using polymeric 

ultrafiltration. In Membrane Processing for Dairy Ingredient Separation, Kang Hu and 

James Dickson (eds), Wiley-Blackwell, p.35-66. 

อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
รางวัลผลงานวิจัยเด่นประจ าปี พ.ศ. 2557 จาก ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จากผลงานวิจัยเรื่อง 

คุณค่าผลไม้ไทย (Thai Fruits- Functional Fruits) 
 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 9 ปี 

ระดับปริญญาตรี 
613 211 การค านวณพ้ืนฐานทางปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 
613 311 ปฎิบัติการเฉพาะหน่วยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 
613 312 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 
613 313 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 
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613 314 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 
613 315 วิศวกรรมเคมีชีวภาพ 
613 316 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีชีวภาพ 
613 361 เทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมเกษตร 
613 491 สัมมนา 

 613 492 โครงงานวิจัยส าหรับนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ 1 
613 493 โครงงานวิจัยส าหรับนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ 2 
621 211 การค านวณพ้ืนฐานทางปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 
621 321 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1 
621 322 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1 
621 323 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2 
621 324 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2 
621 327 วัสดุชีวภาพ 
621 331 จลนพลศาสตร์ทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
621 351 วิศวกรรมเคมีชีวภาพและจลนพลศาสตร์ 
621 353 วิศวกรรมเคมีชีวภาพ 2 
621 451 การออกแบบทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
621 491 สัมมนา 
621 492 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1 
621 493 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2 
 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
613 501 เทคโนโลยีชีวภาพร่วมสมัย 
613 502 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
613 514 กระบวนการปลายน้ าทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
613 515 ปฏิบัติการกระบวนการปลายน้ าทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
613 691 สัมมนา 1 
613 692 สัมมนา 2 
613 694 วิทยานิพนธ์ 
613 791 สัมมนา 1 
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613 792 สัมมนา 2 
613 793 สัมมนา 3 
613 794 สัมมนา 4 
 

   ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

                        
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวฒันา พฤกษะศรี) 

        วันที ่ 12   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560  
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

10. ชื่อ – นามสกุล 

นางสาวสิริพร พงศ์ทองผาสุข 

ต าแหน่งทางวิชาการ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

Ph.D. (Chemistry) University of Birmingham, UK (2011) 
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2547) 

สังกัด 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 ไม่มี 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Phongtongpasuk, S., Poadang, S. and Yongvanich, N. (2016). “Environmental-friendly 
method for synthesis of silver nanoparticles from dragon fruit peel extract and their 
antibacterial activities” Energy Procedia. 89: 239-247. (Scopus) 

Phongtongpasuk, S., and Poadang, S. (2016). “Green synthesis of silver nanoparticles using 
pomegranate peel extract” Advanced Materials Research. 1131: 227-230. (Scopus) 

Phongtongpasuk, S., and Piemthongkham, P. (2014). “Shikimic acid production from Ginkgo 
biloba via callus culture” Advanced Materials Research. 931-932: 1524-1528. 
(Scopus) 

Phongtongpasuk S., and Poadang, S. (2014). “Extraction of antioxidants from Peperomia 
pellucida L. Kunth” Thammasat International Journal of Science and 
Technology. 19: 38-43. (TCI กลุ่มท่ี 1 ) 
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หนังสือรวมบทความวิจัย 
 ไม่มี 
Proceedings 

Phongtongpasuk, S., Poadang, S. and Yongvanich, N. (2015). “Environmental-friendly 
method for synthesis of silver nanoparticles from dragon fruit peel extract and their 
antibacterial activities” In Proceeding of the 12th Eco-Energy and Material Science 
and Engineering Symposium, 177-181. Peace Laguna resort&spa, Ao Nang, Krabi, 
Thailand, June 11-14, 2015. 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 6 ปี 

ระดับปริญญาตรี 
600 101 ภาษาอังกฤษสื่อสารส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

 600 102 ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
 600 115 เทคโนโลยีชีวภาพกับคุณภาพชีวิต 
 613 302 การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
 613 303 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
 613 381 นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น 
 613 461 เทคโนโลยีสีและกลิ่นรส 
 613 491 สัมมนา 
 613 492 โครงงานวิจัยส าหรับนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ 1   

613 493 โครงงานวิจัยส าหรับนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ 2 
 621 221 การตรวจวัดสารในวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

621 222 ปฏิบัติการการตรวจวัดสารในวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
621 271 การใช้ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
621 272 ภาษาอังกฤษเชิงเทคนิคส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
621 491 สัมมนา 
 
ระดับบัณฑิตศึกษา  
613 501 เทคโนโลยีชีวภาพร่วมสมัย 

 613 531 เทคโนโลยีเซลล์และเนื้อเยื่อพืชขั้นสูง 
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613 581 เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
613 691 สัมมนา 1 
613 692 สัมมนา 2 

 613 694 วิทยานิพนธ์ 
613 791 สัมมนา 1 
613 792 สัมมนา 2 
613 793 สัมมนา 3 
613 794 สัมมนา 4 

 
 
   ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 

                        (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. สิริพร พงศ์ทองผาสุข) 
        วันที ่ 12   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560  
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
11. ชื่อ – นามสกุล 

นางสาววนิดา วัฒนการุณ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

Ph.D. (Chemical Engineering) Texas A&M University, USA (2005)  
M.Sc. (Chemical Engineering) Montana State University, USA (1999) 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2536) 
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2532) 

สังกัด 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
วนิดา วัฒนการุณ อมร ทัศนวิรุฬห์ และวราภรณ์ สังข์วงษ์ . (2559). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง “การ

คัดเลือกและการประเมินความเป็นพิษของสารลดแรงตึงผิวในการใช้เตรียมน้ ายางโปรตีนต่ า” 
กรุงเทพฯ, แหล่งทุนจากโครงการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือต่อยอดสู่การวิจัยแบบมุ่งเป้า 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) . 26 
หน้า.  
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Wattanakaroon, W., Akanitkul, P., Kaowkanya, W. and Phoudee, W. (2017). “Albumin-natural 
rubber latex composite as a dermal wound dressing” Materials Today: 
Proceedings, 4: 6633-6640. (Scopus) 
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Phoudee, W. and Wattanakaroon, W. (2015). “Development of protein-based hydrogel 
wound dressing impregnated with bioactive compounds” Kasetsart Journal. 
(Natural Science) 49: 92-102. (Scopus) 
หนังสือรวมบทความวิจัย 
 ไม่มี 
Proceedings 

Wattanakaroon, W. and Tanvimol, J. (2017). “Development of starch-based thin films for 
biomedical applications” In Proceeding of the 11th Pure and Applied Chemistry 
International Conference (PACCON 2017), 1-4. Centra Government Complex Hotel & 
Convention Centre Chaeng Watthana, Bangkok, Thailand. February 2-3, 2017. 

 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 23 ปี 
ระดับปริญญาตรี 
613 211 การค านวณพ้ืนฐานทางปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 
613 300 เทคโนโลยีสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
613 314 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 
613 315 วิศวกรรมเคมีชีวภาพ 
613 381 นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น 
613 491 สัมมนา 

 613 492 โครงงานวิจัยส าหรับนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ 1 
613 493 โครงงานวิจัยส าหรับนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ 2 
621 211 การค านวณพ้ืนฐานทางปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 
621 324 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2 
621 327 วัสดุชีวภาพ 
621 331 จลนพลศาสตร์ทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
621 353 วิศวกรรมเคมีชีวภาพ 2 
621 451 การออกแบบทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
621 471 วิศวกรรมชีวภาพเบื้องต้น 
621 491 สัมมนา 

 621 492 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1 
 621 493 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2 
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ระดับบัณฑิตศึกษา 
613 501 เทคโนโลยีชีวภาพร่วมสมัย 
613 502 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
613 513 กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง 
613 523 ยีนบ าบัด 
613 581 เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
613 691 สัมมนา 1 
613 692 สัมมนา 2 
613 694 วิทยานิพนธ์ 
613 791 สัมมนา 1 
613 792 สัมมนา 2 
613 793 สัมมนา 3 
613 794 สัมมนา 4 
 

   ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 

       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วนดิา วัฒนการุณ) 
        วันที ่ 12   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560  
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

12. ชื่อ – นามสกุล 
 นายชัยวัฒน์  บรรใดเพ็ชร 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 อาจารย์ 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2549) 
 วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2536) 
 วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2531) 
สังกัด 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
 ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 

ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 ไม่มี 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

  ไม่มี 
หนังสือรวมบทความวิจัย 
 ไม่มี 
Proceedings 

Bandaiphet, C. (2015). “Use of floating plants as oxygen provider in a sediment microbial fuel 
cell for bioelectricity generation” In  Proceeding of the 27th Annual Meeting of the Thai 
Society for Biotechnology and International Conference, 162-169. Mandarin Hotel 
Bangkok by Center Point, Bangkok Thailand. November 17–20, 2015. 
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Bandaiphet, C. (2014). “Bioelectricity generation using Water hyacinth root as oxygen provider in 
cathode of a sediment microbial fuel cell” In Proceeding of the 2nd Seoul International 
Conference of Apply science and Engineering (SICASE2014), 320-325. Courtyard by 
Marriott Seoul Times Square, Seoul, Korea. Organized by Asia-Pacific Education & 
Research Association, Korea. August 29-31, 2014.   

Bandaiphet, C. (2014). “Using Vetiver grass as oxygen provider in sediment microbial fuel cell for 
bioelectricity generation” In Proceeding of the 2nd Nong Khai Campus International 
Conference 2014, 138-142. Khon Kaen University, Nong Khai Campus, Nong Khai, 
Thailand.  July 3-4, 2014.   

Yuwabun, P., Pongitsaraphan, S., Chueawoolim, S., Bandaiphet, C., Khuwijitjaru, P. and B. 
Mahayothee. (2014). “Determination of quality of chitosan coated mango using near 
infrared spectroscopy” In Proceeding of the 4th Asian Near Infrared Symposium 
(ANS2014). 165-166. Daegu, Korea.  Organized by Kyungpook National University, Hanyan 
University, Korea Advanced Food Research Institute and Asian Near-Infrared Consortium, 
Korea.  June 17-20, 2014.   

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  22  ปี 

ระดับปริญญาตรี 
600 115 เทคโนโลยีชีวภาพกับคุณภาพชีวิต 
613 371 การจัดการองค์กรและการผลิตในอุตสาหกรรม 
613 491 สัมมนา 
613 492 โครงงานวิจัยส าหรับนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ 1 
613 493 โครงงานวิจัยส าหรับนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ 2 
621 202 วิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2 
621 203 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
621 212 วิธีและการปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
621 223 อุณหพลศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
621 322 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1 
621 361 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมในกระบวนการชีวภาพ 
621 362 การบ าบัดของเสียจากอุตสาหกรรมกระบวนการชีวภาพ 
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621 363 การพัฒนาที่ยั่งยืนและการสนองรับของวิศวกร 
621 481 ระบบควบคุมและประกันคุณภาพทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
621 491 สัมมนา 
621 492 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1 
621 493 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2 
 
ระดับบัณฑิตศึกษา  
613 501 เทคโนโลยีชีวภาพร่วมสมัย 
613 562 เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ 
613 581 เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
613 691 สัมมนา 1 
613 692 สัมมนา 2 
613 791 สัมมนา 1 
613 792 สัมมนา 2 
613 793 สัมมนา 3 
613 794 สัมมนา 4 
 

   ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 
                   (อาจารย์ ดร. ชยัวัฒน์  บรรใดเพ็ชร) 
        วันที ่ 12   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560  
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
13. ชื่อ – นามสกุล 
 นายสินธุวัฒน์ ฤทธิธรรม 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 อาจารย์  
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

Ph.D. (Biotechnology, Chemistry and Environmental Engineering) Aalborg University, 
Denmark (2010) 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2542) 
วท.บ. (จุลชวีวิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2537) 

สังกัด 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
สินธุวัฒน์   ฤทธิธรรม. (2559). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง “การคัดแยกจุลินทรีย์ผลิตโปรติเอสเพื่อใช้ส าหรับเร่ง 

ปฏิกิริยาการสังเคราะห์น้ าตาลเอสเทอร์ในตัวท าละลายอินทรีย์” นครปฐม, แหล่งทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ. 2558. 92 หน้า. 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

  ไม่มี 
หนังสือรวมบทความวิจัย 
 ไม่มี 
Proceedings 

Nimnual, P. and Ritthitham, S. (2018). "The effect of carbon, nitrogen, and CuSO4 on laccase 
production by Bacillus sp. strain LA1" ln Proceeding of The 2018 Pure and Applied 
Chemistry International (PACCON2018). 38-42. Prince of Songkla, Songkla, Thailand. 
February 7-9, 2018. 



                                                               155                                                            มคอ.2                              

 

Rattanaphan, U. and Ritthitham, S. (2015). “Purification and characterization of alkaline protease 
 from Brevibacterium luteolum strain D1” In Proceeding of the 53rd Kasetsart University  

Annual Conference, 839-846. Kasetsart University, Bangkok, Thailand. February 3-6, 2015.  
Kaewsringam, P. and Ritthitham, S. (2015). “Purification and partial characterization of tyrosinase 

from  straw mushroom” In Procedding of the 6th International Conference of Suan 
Sunandha Rajabhat University, 34-42 Suan Sunandha Rajabhat University, Bangkok, 
Thailand. April 28-29, 2015. 

 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 14 ปี 
 ระดับปริญญาตรี 

600 115 เทคโนโลยีชีวภาพกับคุณภาพชีวิต 
 613 302 การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
 613 303 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
 613 491 สัมมนา 
 613 492 โครงงานวิจัยส าหรับนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ 1   

613 493 โครงงานวิจัยส าหรับนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ 2 
 621 221 การตรวจวัดสารในวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

621 222 ปฏิบัติการการตรวจวัดสารในวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
621 491 สัมมนา 
621 492 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1 
621 493 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2 
 
ระดับบัณฑิตศึกษา  
613 501 เทคโนโลยีชีวภาพร่วมสมัย 
613 502 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
613 541 เทคโนโลยีตัวเร่งชีวภาพขั้นสูง 
613 581 เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
613 691 สัมมนา 1 
613 692 สัมมนา 2 

 613 694 วิทยานิพนธ์ 
613 791 สัมมนา 1 
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613 792 สัมมนา 2 
613 793 สัมมนา 3 
613 794 สัมมนา 4 

 
 

   ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
 
                      (อาจารย์ ดร. สนิธุวัฒน์ ฤทธิธรรม) 
        วันที ่ 12   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560  
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
14. ชื่อ – นามสกุล 

นางนาฏระพี กรุณา 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 อาจารย์  
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

Ph.D. (Biological Systems Engineering) University of California, Davis, USA (2016) 
M.S. (Biological Systems Engineering) University of California, Davis, USA (2013) 
วท.บ. (ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2552) 

สังกัด 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
   ไม่มี 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Allison, B.J., Cadiz, J.C., Karuna, N., Jeoh, T., Simmons, C.W. (2016). “The effect of ionic liquid 
pretreatment on the bioconversion of tomato processing waste to fermentable sugars 
and Biogas” Applied biochemistry and biotechnology. 179: 1227-47. (ISI) 

Cardona, M.J., Tozzi, E.J., Karuna, N., Jeoh, T., Powell, R.L., McCarthy, M.J. (2015). “A process for 
energy-efficient high-solids fed-batch enzymatic liquefaction of cellulosic biomass” 
Bioresource Technology. 198: 488-496. (ISI) 

Tozzi, E.J., McCarthy, M.J., Lavenson, D.M., Cardona, M., Powell, Robert, L., Karuna, N., Jeoh, T. 
(2014). “Effect of fiber structure on yield stress during enzymatic conversion of cellulose” 
AIChE Journal. 60: 1582-1590. (ISI) 
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หนังสือรวมบทความวิจัย 
 ไม่มี 
Proceedings 
          ไม่มี 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  5  เดือน 

ระดับปริญญาตรี 
600 102 ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
613 313 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 
613 314 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 
613 381 นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น 
613 413 การออกแบบทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
621 223 อุณหพลศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมกระบวนชีวภาพ 
621 323 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2 
621 324 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2 
621 451 การออกแบบทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
613 692 สัมมนา 2 
613 793 สัมมนา 3 
613 794 สัมมนา 4 

    ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
           (อาจารย์ ดร. นาฏระพี กรุณา) 

              วันที่  21   เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560  
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ภาคผนวก ค 
รายงานผลการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2556 
และ 

ตารางเปรียบเทียบแผนการรบันักศึกษากับ 
จ านวนรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริง 

และผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปีของทุกแผนการศึกษา 
(หลักสูตรแบบ 1.1, 2.1 และ 2.2) 
ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2556  
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(ลงนามแลว้) 

รายงานผลการประเมิน 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  

ฉบับปี พ.ศ. 2556 ประจ าปีการศึกษา 2558 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
1. บทสรุปผู้บริหาร 

  จากผลการประเมินโดยคณะกรรมการทั้ง 6 องค์ประกอบ สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ องค์ประกอบ
ที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต ไม่สามารถประเมิน
ได้ เนื่องจากยังไม่มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา ได้คะแนนเฉลี่ย 2.67ผลการประเมิน
อยู่ในระดับ ปานกลาง องค์ประกอบที่  4 อาจารย์ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.29ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ได้คะแนนเฉลี่ย 3.00ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ ปานกลาง และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.00 ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ ปานกลาง พร้อมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะส าหรับน าใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของหลักสูตร
ในปีการศึกษาถัดไป 
 

2.  รายนามคณะผู้ประเมิน 

 

 ลงนาม................................................................................ประธานกรรมการ 

                                      ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงศักดิ์ ขจรผดุงกิตติ ) 

 

ลงนาม................................................................................กรรมการ  
( อาจารย์ ดร.สุมัลลิกา โมรากุล ) 

 

   ลงนาม................................................................................กรรมการ  
( อาจารย์ ดร.โสภณ ผู้มีจรรยา ) 
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3. บทน า 

3.1 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 

  จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตร จึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรใน
เชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโลก 
เป็นการรองรับการแข่งขันในประชาคมโลก โดยการผลิตบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่มีศักยภาพสูงทั้ง
ทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติมีความเชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งสามารถบูรณาการองค์ความรู้ให้เข้า
กับศาสตร์สาขาอ่ืนได้ สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้านที่ 1 การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาที่มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการและมุ่งพัฒนาสู่ระดับสากล และยุทธศาสตร์ที่สอง ด้านการบูรณาการองค์ความรู้
ระหว่างศาสตร์เพ่ือสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัย ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพจึงได้พัฒนาหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ขึ้นในปี พ.ศ. 2556  โดยเริ่มเปิดสอนภาคการศึกษา 2  ปีการศึกษา  
2556ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการบูรณาการวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และเทคโนโลยี 
ครอบคลุมการศึกษาและการวิจัยต่างๆ อย่างหลากหลาย ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพและกระบวนการ
ทางชีวภาพ จะท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติและยังมีบทบาทส าคัญในการแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมในแง่ต่างๆ อันจะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนหลักสูตรนี้ได้มุ่งเน้นผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้
ความสามารถทางวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เพ่ือมุ่งเน้นการเตรียมก าลังคนที่มี
ความรู้ความสามารถ มีศักยภาพในการสร้างสรรค์และพัฒนางานวิจัย สามารถสร้างองค์ความรู้ของตนเองเพ่ือ
ลดการพ่ึงพาเทคโนโลยีจากภายนอก  ตลอดจนสามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่มีกับวิทยาการหรืองาน
สร้างสรรค์อ่ืนๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบตามระเบียบวิธีวิจัย นอกจากนี้การผลิตดุษฎีบัณฑิตในสาขา
เทคโนโลยีชีวภาพจะมีบทบาทส าคัญในการน าศักยภาพของประเทศไทยด้านทรัพยากรชีวภาพมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นหลักการส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศแบบยั่งยืน 

 

3.2 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 

-ไม่มีข้อเสนอแนะจากปีการศึกษาที่ผ่านมา- 

 

 

 

 



                                                               162                                                            มคอ.2                              

 

4. ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

คะแนน
ประเมินของ
หลักสูตร........ 

คะแนน
ประเมินของ
คณะกรมการ

ประเมิน 

ระบุ
เหตุผลใน
การให้
คะแนน
ต่างของ
กรรมการ 

ตัวต้ัง 

ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน   

ตัวบ่งช้ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย 
สกอ. 
(ถ้าผ่านในองค์ประกอบนี้จึงสามารถ
ประเมินคะแนนในองค์ประกอบที่ 2-6 ได้ 
ถ้าไม่ผ่านในองค์ประกอบนี้ 
หลักสูตรจะไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน) 

 ผ่าน ผ่าน ผ่าน  

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต   
ตัวบ่งช้ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ  

 
 - - 

ไม่มีนักศกึษา
ส าเร็จ
การศกึษา  

ตัวบ่งช้ี 2.2 การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 

 
 

 - - 
ไม่มีนักศกึษา
ส าเร็จ
การศกึษา  

องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา   
ตัวบ่งช้ี 3.1 การรับนักศึกษา    3 3  

ตัวบ่งช้ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา    3 3  

ตัวบ่งช้ี 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา    3 2 
มีการรายงาน
ครบทุกเร่ืองแต่
ยังไม่เห็น
แนวโน้มท่ีดีข้ึน 

องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์   
ตัวบ่งช้ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์    3 3  

ตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย ์    4.75 4.75  
ตัวบ่งช้ี 4.2.1ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร
ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

 
5x100 

100.00 5 5 
 
 5 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

คะแนน
ประเมินของ
หลักสูตร........ 

คะแนน
ประเมินของ
คณะกรมการ

ประเมิน 

ระบุ
เหตุผลใน
การให้
คะแนน
ต่างของ
กรรมการ 

ตัวต้ัง 

ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งช้ี 4.2.2ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 
5x100 

100.00 5 5 
 
 
 

5 

ตัวบ่งช้ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

 12.4x100 
248.00 5 5  

5 
ตัวบ่งช้ี 4.2.4 จ านวนบมความของอาจารย์ประจ า
หลักสู ตรปริญ ญ าเอกที่ ได้ รับการอ้ างอิ งใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus 

 
10 

2 4 4  5 

ตัวบ่งช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์  
 

 3 2 
มีการรายงาน
ครบทุกเร่ืองแต่
ยังไม่เห็น
แนวโน้มท่ีดีข้ึน 

องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน   
ตัวบ่งช้ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

   3 2 
ยังไม่เห็นการ
ปรับปรุงพัฒนา
จากการประเมิน
กระบวนการ 

ตัวบ่งช้ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

   3 3  

ตัวบ่งช้ี 5.3การประเมินผู้เรยีน 
   3 2 

ยังไม่เห็นการ
ปรับปรุงพัฒนา
จากการประเมิน
กระบวนการ 

ตัวบ่งช้ี 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 
10x100 

100.00 5 5  
10 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   

ตัวบ่งช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้    3 3  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้    3.35 2.99  
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การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 

ประกอบ

ที ่

คะแนน

ผ่าน 

จ านวน

ตัวบ่งชี้ 

I P O คะแนน

เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01–2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
2.01–3.00 ระดับคุณภาพปาน
กลาง 
3.01–4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01–5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชีใ้

น 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บที่
 2

 -6
 

2 - - - - - 

3 3 3.1,3.2,3.3 - - 2.67 ปานกลาง 

4 3 4.1,4.2,4.3 - - 3.29 ดี 

5 4 5.1 5.2,5.3,5.4 - 3.0 ปานกลาง 

6 1 - 6.1 - 3.00 ปานกลาง 

รวม 13 7 4 - 2.99 ปานกลาง 

ผลการ

ประเมิน 

  2.84 

ปานกลาง 

3.25 

ดี 

-  ระดับคุณภาพปานกลาง 
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จุดแข็ง จุดอ่อนและข้อเสนอแนะของแต่ละองค์ประกอบและมาตรฐาน 
 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

-  
 

-  
 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 

-  
 

-  
 

องค์ประกอบที่ 2  บัณฑิต 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

-  
 

-  
 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 

-  
 

-  
 

องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

-  
 

-  
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ แนวทางแก้ไข 
1. ควรหาแนวทางการรับนักศึกษาให้เป็นไป

ตามเป้าหมายการรับอย่างต่อเนื่อง 
2. ควรมีการส่งเสริมและกระตุ้นให้นักศึกษารุ่น

แรกส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของ
หลักสูตร เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้กับนักศึกษา
รุ่นต่อ ๆ ไปที่จะเข้ามาเรียนในหลักสูตร 

 

-  
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องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านมีคุณวุฒิและ
ต าแหน่งทางวิชาการ 
2. ผลงานตีพิมพ์อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีจ านวน
มากคุณภาพสูง และได้รับการอ้างอิงเป็นจ านวน
มาก 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ แนวทางแก้ไข 
1. ควรมีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรอย่างต่อเนื่องและน าผลที่ได้ไปใช้
ในการปรับปรุง 

-  
 

องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

-  -  
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ แนวทางแก้ไข 
1. ควรมีการประเมินกระบวนการและน าผลที่
ได้มาปรับปรุงให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 

1. 2. ควรมีการหาแนวทางในการสร้างเอกลักษณ์ของ
หลักสูตรให้มีความโดดเด่นเพ่ือดึงดูดให้นักศึกษา
เข้ามาเรียนในหลักสูตร 

-  
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องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

  

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ แนวทางแก้ไข 
1. ควรมีการติดตามผลความพึงพอใจด้านสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

-  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               168                                                            มคอ.2                              

 

ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษากับจ านวนรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริง 
และผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปีของทุกแผนการศึกษา (หลักสูตรแบบ 1.1, 2.1 และ 2.2) 

ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2556  
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

ชั้นปีที่  แผนการรับนักศึกษา/จ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริง/ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ชั้นปีที่ 1 2/0/0 2/0/0 2/2/0 2/0/0 2/1/0 
ชั้นปีที่ 2  2/0/0 2/0/0 2/2/0 2/0/0 
ชั้นปีที่ 3   2/0/0 2/0/0 2/2/0 
ชั้นปีที่ 4    2/0/0 2/0/0 
ชั้นปีที่ 5     2/0/0 

รวม 2/0/0 4/0/0 6/2/0 8/2/0 10/3/0 
     หมายเหตุ แผนการรับนักศึกษาได้ก าหนดจ านวนรับนักศึกษาในทุกแบบการศึกษารวมกันจ านวน 2 คน  
                  ต่อปีการศึกษา  
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ภาคผนวก ง 
ค าสั่งแต่งตัง้คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
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ภาคผนวก จ 
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสตูรเดิม 

กับหลักสูตรปรับปรุง 
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การเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 

1.  เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม (ฉบับปี พ.ศ. 2556) กับหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) 
หมวดวิชา จ านวนหน่วยกิต จ านวน 

หน่วยกิตท่ี
แตกต่าง 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง  

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   - 

แบบ 1.1    

1. วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 48 48  

2. วิชาสัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต) 4 4  

แบบ 2.1    

1. วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 36 36  

2. วิชาสัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต) 3 3  

3. วิชาบังคับ 6 6  

4. วิชาเลือก 6 6  

แบบ 2.2    

1. วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 48 48  

2. วิชาสัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต) 6 6  

3. วิชาบังคับ 6 6  

4. วิชาเลือก 18 
 

18 
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2.  เปรียบเทียบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง  
หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง  หมายเหต ุ

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   

แบบ 1.1 แบบ 1.1  

613 891 วิทยานิพนธ์ 613 891 วิทยานิพนธ์ เปลี่ยนชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ 

613 791 สัมมนา 1 613 791 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 เปลี่ยนชื่อวิชา
ภาษาไทยและ
อังกฤษ 

613 792 สัมมนา 2 613 792 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 เปลี่ยนชื่อวิชา
ภาษาไทยและ
อังกฤษ 

613 793 สัมมนา 3 613 793 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3 เปลี่ยนชื่อวิชา
ภาษาไทยและ
อังกฤษ 

613 794 สัมมนา 4 613 794 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 4 เปลี่ยนชื่อวิชา
ภาษาไทยและ
อังกฤษ 

แบบ 2.1 แบบ 2.1  

613 892 วิทยานิพนธ์ 613 892 วิทยานิพนธ์ เปลี่ยนชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ 

613 791 สัมมนา 1 613 791 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 เปลี่ยนชื่อวิชา
ภาษาไทยและ
อังกฤษ 

613 792 สัมมนา 2 613 792 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 เปลี่ยนชื่อวิชา
ภาษาไทยและ
อังกฤษ 

613 793 สัมมนา 3 613 793 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3 เปลี่ยนชื่อวิชา
ภาษาไทยและ
อังกฤษ 

วิชาบังคับ   

613 501 เทคโนโลยีชีวภาพร่วมสมัย 613 501 เทคโนโลยีชีวภาพร่วมสมัย คงเดิม 

613 502 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางเทคโนโลยีชีวภาพ 613 502 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางเทคโนโลยีชีวภาพ เปลี่ยนแปลง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

วิชาเลือก     

กลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์   
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง  หมายเหต ุ

613 511 วิศวกรรมเคมีชีวภาพขั้นสูง 613 511 วิศวกรรมเคมีชีวภาพขั้นสูง คงเดิม 

613 512 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีชีวภาพขั้นสูง 613 512 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีชีวภาพขั้นสูง คงเดิม 

613 513 กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง 613 513 กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง 
เปลี่ยนแปลง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

613 514 การแยกผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ  613 514 กระบวนการปลายน้ าทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ  

เปลี่ยนแปลงชื่อ
รายวิชา เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา 

613 515 ปฏิบัติการการแยกผลิตภัณฑ์ทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ 

613 515 ปฏิบัติการกระบวนการปลายน้ าทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ 

เปลี่ยนแปลงชื่อ
รายวิชา 

613 516 เทคโนโลยีแผ่นเยื่อ 613 516 เทคโนโลยีแผ่นเยื่อ คงเดิม 

613 517 ปฏิบัติการเทคโนโลยีแผ่นเยื่อ 613 517 ปฏิบัติการเทคโนโลยีแผ่นเยื่อ คงเดิม 

613 518 การอบแห้งวัสดุชีวภาพเชิงอุตสาหกรรม  613 518 การอบแห้งวัสดุชีวภาพเชิงอุตสาหกรรม  คงเดิม 

613 519 ปฏิบัติการการอบแห้งวัสดุชีวภาพเชิง
อุตสาหกรรม            

613 519 ปฏิบัติการการอบแห้งวัสดุชีวภาพเชิง
อุตสาหกรรม            

คงเดิม 

กลุ่มวิชาทางชีวโมเลกุลและพันธุวิศวกรรม   

613 521 วิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับเซลล์และโมเลกุล
ขั้นสูง 

613 521 วิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับเซลล์และโมเลกุล
ขั้นสูง 

คงเดิม 

613 522 เทคโนโลยียีน 613 522 เทคโนโลยียีน คงเดิม 

613 523 ยีนบ าบัด 613 523 ยีนบ าบัด คงเดิม 

613 524 ชีววิทยาโมเลกุลขั้นสูงในการปรับปรุงพันธุ์
พืช 

613 524 ชีววิทยาโมเลกุลขั้นสูงในการปรับปรุงพันธุ์
พืช 

คงเดิม 

 613 525 โครงสร้างของกรดนิวคลีอิก เพิ่มรายวิชา 

กลุ่มวิชาทางเทคโนโลยีของเซลล์และเนื้อเยื่อ   

613 531 เทคโนโลยีเซลล์และเนื้อเยื่อพืชขั้นสูง 613 531 เทคโนโลยีเซลล์และเนื้อเยื่อพืชขั้นสูง 

เปลี่ยนแปลง
จ านวนหนว่ยกิต
และค าอธบิาย
รายวิชา 

613 532 เทคโนโลยีเซลล์สัตว์ขั้นสูง 613 532 เทคโนโลยีเซลล์สัตว์ขั้นสูง คงเดิม 

613 533 วิศวกรรมเนื้อเยื่อ 613 533 วิศวกรรมเนื้อเยื่อ เพิ่มค าอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง  หมายเหต ุ

613 534 พิษวิทยาและผลิตภัณฑ์ทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ 

 
ยกเลิก 

613 535 พิษวิทยาระดับเซลล์ 613 534 พิษวิทยาระดับเซลล์ 

เพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาและ
เปลี่ยนแปลงรหัส
วิชา 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี   

613 541 เทคโนโลยีตัวเร่งชีวภาพขั้นสูง 613 541 เทคโนโลยีตัวเร่งชีวภาพขั้นสูง คงเดิม 

613 542 เทคโนโลยีพอลิเมอร์ชีวภาพ 613 542 เทคโนโลยีพอลิเมอร์ชีวภาพ คงเดิม 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

  

613 551 เทคโนโลยีชีวภาพด้านสิ่งแวดล้อม 613 551 เทคโนโลยีชีวภาพด้านสิ่งแวดล้อม คงเดิม 

613 552 การควบคุมโรคพืชด้วยชีววธิีขั้นสูง 613 552 การควบคุมโรคพืชด้วยชีววธิีขั้นสูง คงเดิม 

613 553 ปฏิบัติการการควบคุมโรคพืชด้วยชีววิธีขั้น
สูง 

613 553 ปฏิบัติการการควบคุมโรคพืชด้วยชีววิธีขั้น
สูง 

คงเดิม 

613 554 การย่อยสลายและการฟ้ืนฟูสภาพ
สิ่งแวดล้อมด้วยชีววิธ ี

613 554 การย่อยสลายและการฟ้ืนฟูสภาพ
สิ่งแวดล้อมด้วยชีววิธ ี

คงเดิม 

 613 555 แบคเทอริโอเฟจบ าบัด  เพิ่มรายวิชา 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมและพลังงาน
ชีวภาพ 

  

613 561 เทคโนโลยีการบ าบัดน้ าเสียขั้นสูง 613 561 เทคโนโลยีการบ าบัดน้ าเสียขั้นสูง คงเดิม 

613 562 เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ  
613 562 ความก้าวหน้าและเทคโนโลยีพลังงาน
ชีวภาพ  

เปลี่ยนชื่อ
รายวิชา 

613 563 ปฏิบัติการเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ  - ยกเลิก 

613 564 เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์ 613 563 เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์ 
เปลี่ยนรหัส
รายวิชาและเพิ่ม
จ านวนหนว่ยกิต 

กลุ่มวิชาการบริหาร การจัดการและการควบคุม
คุณภาพ 

  

613 571 ทรัพย์สินทางปัญญาและธุรกิจเทคโนโลยี 
            ชีวภาพ 

613 571 ทรัพย์สินทางปัญญาและธุรกิจเทคโนโลยี 
            ชีวภาพ 

คงเดิม 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง  หมายเหต ุ

613 572 การจัดการและควบคุมสารอันตราย 613 572 การจัดการและควบคุมสารอันตราย คงเดิม 

613 573 จรรยาบรรณและจริยธรรมในการวิจัยด้าน 
            เทคโนโลยีชีวภาพ 

613 573 จรรยาบรรณและจริยธรรมในงานวิจัยด้าน 
            เทคโนโลยีชีวภาพ 

เปลี่ยนแปลงชื่อ
วิชาภาษาไทย 

กลุ่มวิชาอื่นๆ   

613 581 เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ 613 581 เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ ลดจ านวนหนว่ย
กิต 

แบบ 2.2 แบบ 2.2  

613 891 วิทยานิพนธ์ 613 891 วิทยานิพนธ์ เปลี่ยนชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ 

613 791 สัมมนา 1 613 791 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 เปลี่ยนชื่อวิชา
ภาษาไทยและ
อังกฤษ 

613 792 สัมมนา 2 613 792 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 เปลี่ยนชื่อวิชา
ภาษาไทยและ
อังกฤษ 

613 793 สัมมนา 3 613 793 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3 เปลี่ยนชื่อวิชา
ภาษาไทยและ
อังกฤษ 

613 794 สัมมนา 4 613 794 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 4 เปลี่ยนชื่อวิชา
ภาษาไทยและ
อังกฤษ 

613 795 สัมมนา 5 613 795 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 5 เปลี่ยนชื่อวิชา
ภาษาไทยและ
อังกฤษ 

613 796 สัมมนา 6 613 796 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 6 เปลี่ยนชื่อวิชา
ภาษาไทยและ
อังกฤษ 

วิชาบังคับ   

613 501 เทคโนโลยีชีวภาพร่วมสมัย 613 501 เทคโนโลยีชีวภาพร่วมสมัย คงเดิม 

613 502 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางเทคโนโลยีชีวภาพ 613 502 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางเทคโนโลยีชีวภาพ เปลี่ยนแปลง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

วิชาเลือก     

กลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์   

613 511 วิศวกรรมเคมีชีวภาพขั้นสูง 613 511 วิศวกรรมเคมีชีวภาพขั้นสูง เปลี่ยนแปลง
ค าอธิบาย
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง  หมายเหต ุ

รายวิชา 

613 512 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีชีวภาพขั้นสูง 613 512 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีชีวภาพขั้นสูง คงเดิม 

613 513 กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง 613 513 กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง คงเดิม 

613 514 การแยกผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ  613 514 กระบวนการปลายน้ าทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ  

เปลี่ยนแปลงชื่อ
รายวิชาเพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา 

613 515 ปฏิบัติการการแยกผลิตภัณฑ์ทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ 

613 515 ปฏิบัติการกระบวนการปลายน้ าทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ 

เปลี่ยนแปลงชื่อ
รายวิชา 

613 516 เทคโนโลยีแผ่นเยื่อ 613 516 เทคโนโลยีแผ่นเยื่อ คงเดิม 

613 517 ปฏิบัติการเทคโนโลยีแผ่นเยื่อ 613 517 ปฏิบัติการเทคโนโลยีแผ่นเยื่อ คงเดิม 

613 518 การอบแห้งวัสดุชีวภาพเชิงอุตสาหกรรม  613 518 การอบแห้งวัสดุชีวภาพเชิงอุตสาหกรรม  คงเดิม 

613 519 ปฏิบัติการการอบแห้งวัสดุชีวภาพเชิง
อุตสาหกรรม            

613 519 ปฏิบัติการการอบแห้งวัสดุชีวภาพเชิง
อุตสาหกรรม            

คงเดิม 

กลุ่มวิชาทางชีวโมเลกุลและพันธุวิศวกรรม   

613 521 วิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับเซลล์และโมเลกุล
ขั้นสูง 

613 521 วิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับเซลล์และโมเลกุล
ขั้นสูง 

คงเดิม 

613 522 เทคโนโลยียีน 613 522 เทคโนโลยียีน คงเดิม 

613 523 ยีนบ าบัด 613 523 ยีนบ าบัด คงเดิม 

613 524 ชีววิทยาโมเลกุลขั้นสูงในการปรับปรุงพันธุ์
พืช 

613 524 ชีววิทยาโมเลกุลขั้นสูงในการปรับปรุงพันธุ์
พืช 

คงเดิม 

 613 525 โครงสร้างของกรดนิวคลีอิก เพิ่มรายวิชา 

กลุ่มวิชาทางเทคโนโลยีของเซลล์และเนื้อเยื่อ   

613 531 เทคโนโลยีเซลล์และเนื้อเยื่อพืชขั้นสูง 613 531 เทคโนโลยีเซลล์และเนื้อเยื่อพืชขั้นสูง 

เปลี่ยนแปลง
จ านวนหนว่ยกิต
และค าอธบิาย
รายวิชา 

613 532 เทคโนโลยีเซลล์สัตว์ขั้นสูง 613 532 เทคโนโลยีเซลล์สัตว์ขั้นสูง คงเดิม 

613 533 วิศวกรรมเนื้อเยื่อ 613 533 วิศวกรรมเนื้อเยื่อ เพิ่มค าอธิบาย
รายวิชา 

613 534 พิษวิทยาและผลิตภัณฑ์ทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ 

 
ยกเลิก 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง  หมายเหต ุ

613 535 พิษวิทยาระดับเซลล์ 613 534 พิษวิทยาระดับเซลล์ 

เพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาและ
เปลี่ยนแปลงรหัส
วิชา 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี   

613 541 เทคโนโลยีตัวเร่งชีวภาพขั้นสูง 613 541 เทคโนโลยีตัวเร่งชีวภาพขั้นสูง คงเดิม 

613 542 เทคโนโลยีพอลิเมอร์ชีวภาพ 613 542 เทคโนโลยีพอลิเมอร์ชีวภาพ คงเดิม 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

  

613 551 เทคโนโลยีชีวภาพด้านสิ่งแวดล้อม 613 551 เทคโนโลยีชีวภาพด้านสิ่งแวดล้อม คงเดิม 

613 552 การควบคุมโรคพืชด้วยชีววธิีขั้นสูง 613 552 การควบคุมโรคพืชด้วยชีววธิีขั้นสูง คงเดิม 

613 553 ปฏิบัติการการควบคุมโรคพืชด้วยชีววิธีขั้น
สูง 

613 553 ปฏิบัติการการควบคุมโรคพืชด้วยชีววิธีขั้น
สูง 

คงเดิม 

613 554 การย่อยสลายและการฟ้ืนฟูสภาพ
สิ่งแวดล้อมด้วยชีววิธ ี

613 554 การย่อยสลายและการฟ้ืนฟูสภาพ
สิ่งแวดล้อมด้วยชีววิธ ี

คงเดิม 

 613 555 แบคเทอริโอเฟจบ าบัด  เพิ่มรายวิชา 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมและพลังงาน
ชีวภาพ 

  

613 561 เทคโนโลยีการบ าบัดน้ าเสียขั้นสูง 613 561 เทคโนโลยีการบ าบัดน้ าเสียขั้นสูง คงเดิม 

613 562 เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ  613 562 เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ  คงเดิม 

613 563 ปฏิบัติการเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ  
613 562 ความก้าวหน้าและเทคโนโลยีพลังงาน
ชีวภาพ  

เปลี่ยนชื่อ
รายวิชา 

613 564 เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์ - ยกเลิก 

 613 563 เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์ 

เปลี่ยนรหัส
รายวิชาและ
เปลี่ยนแปลง
จ านวนจ านวน
หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาการบริหาร การจัดการและการควบคุม
คุณภาพ 

 
 

613 571 ทรัพย์สินทางปัญญาและธุรกิจเทคโนโลยี 613 571 ทรัพย์สินทางปัญญาและธุรกิจเทคโนโลยี คงเดิม 



                                                               182                                                            มคอ.2                              

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง  หมายเหต ุ

            ชีวภาพ             ชีวภาพ 
613 572 การจัดการและควบคุมสารอันตราย 613 572 การจัดการและควบคุมสารอันตราย คงเดิม 

613 573 จรรยาบรรณและจริยธรรมในการวิจัยด้าน 
            เทคโนโลยีชีวภาพ 

613 573 จรรยาบรรณและจริยธรรมในงานวิจัยด้าน 
            เทคโนโลยีชีวภาพ 

เปลี่ยนแปลงชื่อ
วิชาภาษาไทย 

กลุ่มวิชาอื่นๆ   

613 581 เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ 613 581 เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ ลดจ านวนหนว่ย
กิต 
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ภาคผนวก ฉ 
ค าอธิบายรายวชิาภาษาอังกฤษ 
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613 501 Contemporary Biotechnology 
Basic principles and development of biotechnology.  Plant and animal 

cell and tissue technology.  Molecular biology. Genetic engineering. Biocatalyst 
technology.  Agricultural biotechnology. Environmental biotechnology. Industrial 
biotechnology. Bioresource technology.  Bio-energy.  Fermentation and 
separation technology.  Management and quality control in biotechnology.  
Advancements in biotechnology. 

 
613 502 Advanced Research Methodology in Biotechnology   

Biotechnological research. Planning, searching and reseach proposal 
writing. Steps in research. Qualitative and quantitative analysis and processing of 
research results. Statistical principles in scientific research. Articles writing and 
presentation for academic conferences. Research publications in biotechnology. 

 
613 511 Advanced Biochemical Engineering 

Characteristics and functions of biochemical reactors in advanced 
fermentation process. Principles and techniques in microbiology, biochemistry 
and chemical engineering in the improvement of fermented products and yields 
in research and industrial levels. Microbial metabolism. Fermentation kinetics. 
Optimization. Mathematical modeling. The estimation and prediction of 
fermentation. Reports and presentations of research articles on advanced 
fermentation. 

 
613 512 Advanced Biochemical Engineering Laboratory 

 Experiments related to the contents of 613 511 Advanced Biochemical 
Engineering. 
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613 513 Advanced Biotechnological Processes 
Advanced processes in biotechnology applied in research and industrial 

production. Bioprocesses for industrial products at cellular and process level. 
Computer application in biotechnological processes. Sustainable development of 
biological processes.  

 
613 514 Downstream Processing in Biotechnology 

Principles, methods and instruments used in separation of products from 
fermented broth. Cell separation and breakage. Product purification techniques. 
Recent topics in bioseparation. Case studies. 

 
613 515 Downstream Processing in Biotechnology Laboratory 

 Experiments related to the contents of 613 514 Downstream Processing in 
Biotechnology.  
 Field trips required. 
 

613 516 Membrane Technology 
Principles and theories used in separation and concentration processes 

utilizing synthetic membranes. Types, preparation, cleaning and storage of 
synthetic membranes. Membrane characteristics. Equipment, apparatus and 
application of synthetic membrane process in various industries. 

 
613 517 Membrane Technology Laboratory 
   Experiments related to the contents of 613 516 Membrane Technology. 
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613 518   Industrial Drying of Biomaterials 
Fundamental principles of drying. Thermodynamic properties of air-water 

system and moist solids, equilibrium moisture content, kinetics of drying and 
mathematical simulation of drying process. Classification and selection of dryers 
in industries. Dryers for solid particles, slurries and sheet materials. Drying of 
selected biomaterials. Innovations in drying technology. 
 

613 519   Industrial Drying of Biomaterials Laboratory 
 Experiments related to the contents of 613 518 Industrial Drying of 
Biomaterials. 

 
613 521 Advanced Cellular and Molecular Bioscience 

Overview study of cells and tools used in cell research. Molecular 
biology. Flow of genetic information. Structures and functions of cells in protein 
sorting and transport. Bioenergetics and metabolism. Cell movement. Cell 
surface and nucleus. Cell signaling. Cell cycle and cell death. Cell differentiation.  
Molecular phylogeny and evolution. Biodiversity. 

 
613 522 Gene Technology 

Principles of gene technology. Overview of molecular genetics. 
Techniques in molecular genetics including gene cloning, polymerase chain 
reaction based technology, DNA fingerprinting, nucleic acid hybridization, and 
tools for gene analysis. Application of gene technology to modify genetic 
materials of microbial, plant and animal cells for improvement on yield of 
biological substance. Applications of genetically modified organisms in 
agriculture, agro-industry, environment and medicine. 
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613 523 Gene Therapy 
Molecular basis of genes and causes of diseases. Principles of gene 

therapy in treatment of diseases. Current study approaches in gene transfer and 
gene expression analysis. Types of gene delivery vehicles. Development of 
vehicles to deliver therapeutic genes, oligonucleotides, or RNAi into target cells. 
Gene therapy and cell therapy. Research and future trends in gene therapy. 

 
613 524 Advanced Molecular Biology in Crop Improvement 

Plant genetic material structures including nucleus, chloroplast, and 
mitochondria in various parts of plants. Study on components of plant genes, 
repeated (satellite) DNA, and plant transposable genetic materials. Use of DNA 
markers including RFLP, AFLP and RAPD in crop improvement. Identification of 
DNA markers that are closely linked to important genes in agriculture. Gene 
mapping on chromosome. Genetic engineering of genes closely linked to DNA 
markers and use of those markers in the selection of crops. Review, study and 
analysis of research papers related to use of DNA technology in crop 
improvement. 

 
613 525 Nucleic Acid Structure 

The building blocks and structures of DNA. RNA structure and diversity. 

DNA-DNA recognition including DNA triple helices, G-quadruplexes and DNA 

junctions. Types of synthetic agent and DNA recognition, including intercalation, 

groove DNA binding and covalent binding. Methods of studying nucleic acid 

structure via analytical instrument. New research related to the field. Laboratory 

related to various techniques. 
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613 531 Advanced Plant Cell and Tissue Technology 
Principles of plant genetic engineering. Plant gene transfer methods and 

transgenic plant analysis. Plant gene regulation and expression study. Application 

of recombinant DNA technology for production of products from plant cells and 

tissues. Laboratory exercises related to various techniques. 

 
613 532 Advanced Animal Cell Technology 

Biology of animal cell culture. Genetic engineering of animal cells. Post- 
translational modification of recombinant proteins. Applications of animal cell 
culture for therapeutic protein production. Hybridoma and monoclonal antibody 
production. Animal cell culture in industry. Quality control of biotechnological 
products. 

 
613 533 Tissue Engineering 

Principles of tissue engineering, cell building blocks and cell types. 

Biomaterials, synthesis and modeling of scaffolds. Cytotoxicity and genotoxicity 

assay of scaffolds. Cell cultivation and bioreactors. Assay of differentiated cells 

and their functions. Presentations and discussions on research topics related to 

tissue engineering. Laboratory exercises related to various techniques. 

  
613 534 Cell Based Toxicology 

General knowledge of toxicology. Biology of cells. Cell types and cell 
cultivation as model for toxicity studies. In vitro toxicokinetics. Principles and 
assay methodology of toxicity in cells. Toxicity in structures, membrane, 
proliferation, cell metabolism and cell genotoxicity. Criteria and validation for 
safety assessments of biotechnological products. Presentations and discussions 
on research topics related to cell based toxicology. Laboratory exercises related 
to various techniques. 
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613 541 Advanced Biocatalyst Technology 
Novel technologies for the preparation and characterization of 

biocatalysts in individual biocatalysts and cells. Use of biocatalysts in non-
conventional conditions. Biocatalyst in clern technology. Study of reaction 
mechanisms. 

 
613 542 Biopolymer Technology 

Characteristics, structures, properties and applications of biopolymers and 
plastics from various microbes. Production processes, raw materials, analysis and 
testing of biopolymers and plastic properties. Technology in the processing of 
biopolymers and plastics. Presentations and discussions on research topics 
related to biopolymer and microbial plastics. 

 
613 551 Environmental Biotechnology 

Definition and scope of environmental biotechnology. Management and 
application of biotechnology in reusing municipal, agricultural and industrial 
biotechnology residues. Application of current biotechnological techniques in 
solving environmental problems. Environmental policies and laws. 

 
613 552 Advanced Biological Control of Plant Pathogens 

History, development and factors related to biological control of plant 
pathogens. Production of antibiotic substances by antagonistic microorganisms 
and their mode of actions. Strain improvement technology for antagonistic 
microorganisms. Formulation of bioproducts from bacteria and fungi.  
Applications of antagonistic microorganisms to control of plant pathogens in 
organic agricultural systems. 

 
613 553 Advanced Biological Control of Plant Pathogens Laboratory 
   Experiments related to the contents of 613 522 Advanced Biological 
   Control of Plant Pathogens. 
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613 554 Biodegradation and Bioremediation 
Relationship between microorganisms and degradation of contaminants in 

the environment. Factors affecting biodegradation and biodeterioration. 
Biodegradation of contaminants. Biodeterioration and its prevention. Elimination 
of heavy metals. Contaminant elimination technology. Analytical techniques. 
Presentations and reports on the advancements of biodegradation and 
bioremediation. Environmental Bioremediation of Royal Initiative Project. 

 
613 555 Bacteriophage Therapy 

History and development of phage therapy. Life cycles of bacteriophages. 
Mechanisms of bacteriophage infection of bacteria. Bacteriophage classification. 
Bacteriophage control of pathogenic bacteria. Applications of bacteriophage 
therapy in livestock, food industry and medicine. Presentations and discussions 
on research topics related to phage therapy. Laboratory related to various 
techniques. 

 
613 561 Advanced Wastewater Treatment Technology 

Wastewater sources and characteristics. Contaminants. Municipal and 
industrial wastewater treatment processes. Wastewater treatment systems 
utilizing physical operational system. Various methods for sediment removal, 
including separation and chemical and physical flocculation. Wastewater 
treatment in aerobic and anaerobic biological processes within suspension and 
media attachment systems. Novel microbial determination techniques in 
treatment systems. Aeration systems. Various types of wastewater treatment 
reactors. Chemical wastewater treatment systems, including carbon absorption, 
ion exchange, electrodialysis and reverse osmosis. Factors, calculations and 
operational designs for various waste treatment systems.  

Field trips required. 
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613 562 Bio-energy Technology and Progress 
Technology and conversion processes utilizing physical, chemical and 

biological methods to convert biomass, agriculture and industrial waste into bio-
energy, liquid and gaseous fuels. Biomass energy. Biomass heat energy produced 
by combustion, pyrolysis and gasification processes. Production of alcohols by 
fermentation. Gasohol. Biodiesel. Biogas. Bio-hydrogen energy. Energy production 
byproducts and impacts.  Presentations and reports on advancements in bio-
energy. 

 
613 563 Microbial Fuel Cell Technology 

Definition and principles; mechanism of chemical, bio-chemical and 
microbial fuel cells. Bio-electrochemical systems, microbial fuel cells (MFC) and 
application of microbial electrolysis cells (MEC) for hydrogen gas production. 
Types and sources of microorganisms, enzymes and mediator substances for 
microbial fuel cells. Instruments and compositions of MFC. Types and efficiency 
of electrodes and membrane mediators. Factors and optimal conditions. 
Applications and benefits of MFC. Presentations on MFC advancements. 

 
613 571 Intellectual Properties and Business in Biotechnology 

Types, importance, regulations and laws governing intellectual properties. 
Patents, copyrights, trademarks and ownership. Searching and utilization of 
intellectual property database. Intellectual property research planning and 
commercialization. Basic business plan writing. Biotechnology business 
operations. 
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613 572 Management and Control of Hazardous Substances 
Chemical and biological waste characteristics. Impacts of hazardous 

substance utilization in factories, establishments and agriculture. Measures and 
protocols for receiving, separation, storage and transport from source to site. 
Methods, instruments and techniques for control and complete eradication of 
hazardous substances. 

 
613 573 Ethics and Morality in Biotechnological Research 

Understanding of bioethics. Impacts of research and advancement in 
science and technology upon life, society, culture, environment and economy. 
Law and management for controlling, solving or reducing problems resulting 
from research. Professional ethics and good practices for biotechnologists. 

 
613 581 Selected Topics in Biotechnology 

Literature review and presentations topics of interest in biotechnological 
research and class discussions on the topics. 

 

613 791 Seminar in Biotechnology I 
Presentations and discussions on topics of interest in biotechnological 

research topics in English. 
 

613 792 Seminar in Biotechnology II 
Presentations and discussions on topics of interest in biotechnological 

research topics in English. 
 

613 793 Seminar in Biotechnology III 
Presentations and discussions on topics of interest in biotechnological 

research topics in English. 
 

613 794 Seminar in Biotechnology IV 
Presentations and discussions on topics of interest in biotechnological 

research topics in English. 
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613 795 Seminar in Biotechnology V 
Presentations and discussions on topics of interest in biotechnological 

research topics in English. 
 

613 796 Seminar in Biotechnology VI 
Presentations and discussions on topics of interest in biotechnological 

research topics in English. 
613 891 Thesis          
   Biotechnological research under the supervision of a thesis advisor. 
 

613 892 Thesis          
   Biotechnological research under the supervision of a thesis advisor. 
 


