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หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ 
(หลักสตูรนานาชาต)ิ 

หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ ๒๕๕๖ 
 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาศาสตร� ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

 

หมวดท่ี ๑  ข0อมูลท่ัวไป 
 
๑. ชื่อหลักสูตร  

 ภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  (หลักสูตรนานาชาติ) 
 ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Biotechnology (International Program) 

 
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
   ชื่อยBอ : วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Master of Science (Biotechnology) 
   ชื่อยBอ : M.Sc. (Biotechnology) 

 
๓. วิชาเอก  : ไมBมี 

 
๔.  จํานวนหน:วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  :  ไมBนCอยกวBา ๓๖ หนBวยกิต 
 
๕. รูปแบบของหลักสูตร 

๕.๑ รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาโท 
๕.๒ ภาษาท่ีใช0 : ภาษาอังกฤษ 
๕.๓ การรับเข0าศึกษา : รับท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาตBางชาติ 
๕.๔ ความร:วมมือกับสถาบันอ่ืน : เปKนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเฉพาะ 
๕.๕ การให0ปริญญาแก:ผู0สําเร็จการศึกษา : ใหCปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

๖.๑ เปKนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๖.๒ เร่ิมใชCในภาคการศึกษาที่ ๑ ปPการศึกษา ๒๕๕๖ เปKนตCนไป 
๖.๓ คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองหลักสูตร พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมคร้ังท่ี ๖/๒๕๕๕ 
 เม่ือวันท่ี ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๖.๔ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมคร้ังท่ี ๔๖๘ เม่ือวันท่ี ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

๗. ความพร0อมในการเผยแพร:หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพรCอมในการเผยแพรBวBาเปKนหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหBงชาติ ในปPการศึกษา  ๒๕๕๘ (หลังจากเปYดสอนแลCว ๒ ปP) 
 
๘. อาชีพท่ีสามารถประกอบได0หลังสําเร็จการศึกษา 

๘.๑ ผูCเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีชีวภาพในสถาบันการศึกษา 
๘.๒ นักวิชาการ นักวิจัยสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ในสถาบันวิชาการของภาครัฐ บริษัทเอกชน  
 และองค�กร 
๘.๓ นักพัฒนาผลิตภัณฑ� 
๘.๔ ผูCประกอบการทางอุตสาหกรรมและโรงงาน 
๘.๕ งานวิชาชีพอื่นๆที่เก่ียวขCอง 

 
๙. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน:ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยC
ผู0รับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 

ตําแหน:งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 
สถาบัน :  ปEท่ีสําเร็จการศึกษา 

๑. x-xxxx-xxxx-x-xx-x 
รศ.ดร. จรัญญา  ณรงคะชวนะ 

D. Agr. Sc. (Biochemical Regulation) 
Nagoya University, Japan : ๒๕๓๓ 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย : ๒๕๒๘ 
วท.บ. (ชีวเคม)ี 
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย : ๒๕๒๕ 

๒. x-xxxx-xxxx-x-xx-x 
รศ.ดร. ชื่นจิตต�  บุญเฉดิ 

Ph.D. (Molecular Biology) 
Free University of Brussels, Brussels, Belgium : ๒๕๓๔ 
วท.ม. (จุลชีววิทยา) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๔ 
วท.บ. เกียรตินิยม (เทคนิคการแพทย�) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๐ 
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ลําดับ 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 

ตําแหน:งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 
สถาบัน :  ปEท่ีสําเร็จการศึกษา 

๓. x-xxxx-xxxx-x-xx-x 
รศ.ดร. อภิญญา  อัศวนิก 

Ph.D. (Food Science) 
Michigan State University, USA : ๒๕๒๕ 
M.Sc. (Food Science) 
Michigan State University, USA : ๒๕๒๐ 
วท.ม. (จุลชีววิทยา) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๑๖ 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย�) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๑๔ 

๔. x-xxxx-xxxx-x-xx-x 
ผศ.ดร. สมชาย  เชือ้วัชรินทร� 

D.Eng. (Fermentation Technology) 
Osaka University, Japan : ๒๕๓๘ 
M.Sc. (Fermentation Technology) 
Osaka University, Japan : ๒๕๓๕ 
วท.บ. (ชีววิทยา) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๑ 

๕. x-xxxx-xxxx-x-xx-x 
ผศ.ดร .สุจินดา  ธนะภูมิ 

Ph.D. (Biomedical Sciences (Genetics) 
University of Hawaii, USA : ๒๕๓๘ 
M.Sc. (Biomedical Sciences (Genetics) 
University of Hawaii USA : ๒๕๓๓ 
วท.บ. (ชีววิทยา) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๘ 

๖. x-xxxx-xxxx-x-xx-x 
อ.ดร. ธัญญารัตน�  พงศ�ทรางกูร 

Ph.D. (Agricultural and Biotechnological Engineering) 
The Pennsylvania State University, USA. : ๒๕๔๙ 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย : ๒๕๔๔ 
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย : ๒๕๔๐ 

 
๑๐. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  
 ใชCสถานท่ีและอุปกรณ�การเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
พญาไทและศาลายา 
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๑๑. สถานการณCภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปGนต0องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
๑๑.๑  สถานการณCหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

  เทคโนโลยีชีวภาพไดCรับการยกยBองเชิดชูวBาจะชBวยแกCปtญหาตBางๆ ไมBวBาจะเปKนปtญหาการ
ขาดแคลนอาหาร ปtญหาคุณภาพอาหาร ปtญหาการเนBาเสียของสินคCา ปtญหาสิ่งแวดลCอม ปtญหาโรคพืช 
และศัตรูพืช ฯลฯ ประเทศไทยเปKนประเทศท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งการนําส่ิงมีชีวิตและผลผลิต
มาใชCประโยชน�โดยอาศัยเทคโนโลยีชีวภาพน้ันจะชBวยใหCสรCางเศรษฐกิจท่ีดี เพ่ิมคุณภาพชีวิต โดยประเทศ
ตCองมีการลงทุนเพ่ิมขีดความสามารถทางเทคโนโลยีชีวภาพอยBางจริงจัง และตBอเน่ืองเพ่ือใหCประเทศ
สามารถแขBงขันกับประเทศอื่นๆ ทางเศรษฐกิจไดC อยBางไรก็ตามเทคโนโลยีชีวภาพอาจกBอใหCเกิดผลกระทบ
ในระยะยาว ตBอเศรษฐกิจของประเทศกําลังพัฒนา เนื่องจากอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพจะชBวยประเทศ
ที่พัฒนาแลCวใหCทําการแขBงขันในการคCาสินคCาเกษตรกับประเทศกําลังพัฒนาไดC ซ่ึงสินคCาเกษตรเปKนสินคCาท่ี
มีความสําคัญและเปKนสินคCาหลักของประเทศกําลังพัฒนา ความสําเร็จของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ 
ในดCานอาหารและการเกษตร จึงอาจหมายถึงความตกตํ่าของการสBงออกและเศรษฐกิจของบรรดาประเทศ
โลกท่ีสาม ดังนั้นเทคโนโลยีชีวภาพจะมีความซับซCอนมาก เน่ืองจากมีความเกี่ยวขCองโยงใยกับประเด็นตBางๆ 
หลายดCานท้ังในดCานศีลธรรม จริยธรรม ส่ิงแวดลCอม เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งในความเปKนจริงปtญหาตBางๆ 
เหลBาน้ี ลCวนแตBเปKนปtญหาท่ีมีความซับซCอน และเก่ียวขCองกับประเด็นทางสังคมหลายดCาน ซ่ึงแนBนอนวBา 
เทคโนโลยีชีวภาพเพียงอยBางเดียวไมBอาจแกCปtญหาท้ังหมดไดC ในทางตรงกันขCาม การยอมรับเทคโนโลยีท่ี
แปลกใหมB โดยขาดความรูCความเขCาใจอยBางแทCจริง รวมทั้งการขาดความพรCอม ในการรับมือกับผลกระทบท่ี
อาจเกิดขึ้น ก็จะนําไปสูBความเสียหาย และกBอใหCปtญหาท่ีซับซCอนมากขึ้นกวBาปtญหาท่ีมีอยูBแลCวหลายเทBา 
จากผลกระทบตBางๆของเทคโนโลยีชีวภาพตBอการพัฒนาเศรษฐกิจ จึงทําใหCมีความจําเปKนท่ีจะตCองมีการ
พัฒนาหลักสูตรโดยมุBงเนCนการสรCางบัณฑิตใหC มีความรูC  ความเขCา ใจและมีทักษะ ในสาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพอยBางลึกซ้ึง บัณฑิตสามารถประยุกต�ความรูC และสรCางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาประเทศใหCมี
ความย่ังยืน โดยมีความตระหนักถึงผลกระทบทั้งในดCานศีลธรรม จริยธรรม ส่ิงแวดลCอม เศรษฐกิจและ
สังคม นอกจากต้ังแตBปP พ.ศ. ๒๕๕๘ เปKนตCนไปกลุBมประเทศอาเซียนจะมีการรวมตัวเปKนประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน  จึงเปKนความจําเปKนเรBงดBวนท่ีประเทศไทยตCองเตรียมความพรCอมของบุคลากรท่ีมี
ความสามารถสูงเพ่ือชBวยขับเคล่ือนการเติบโตของอุตสาหกรรรมเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศ  อีกท้ังใน
สBวนสถาบันการศึกษาเองจําเปKนตCองมีการพัฒนาหลักสูตรใหCไดCมาตรฐาน มีคุณภาพ และมีความทันสมัย
สามารถรองรับวิทยาการท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ซึ่งจะทําใหCประเทศไทยสามารถแขBงขันกับการเปYดเสรี
ทางการศึกษาทั้งในระดับภูมิภาค และ โลกไดC จึงเปKนท่ีประจักษ�วBาสถานการณ�ภายนอกเหลBาน้ีทําใหC
หลักสูตรตCองมีพัฒนาเพ่ือรับมือกับการแข็งขันในดCานตBางๆ ท่ีจะเขCามาในอนาคต 
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๑๑.๒  สถานการณCหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  ปtจจุบันเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมBมีความกCาวหนCาไปอยBางมาก มีการนําเอาเทคโนโลยีชีวภาพ
ไปใชCในภาคการผลิตหลากหลายสาขา ทั้งดCานการเกษตร การแพทย� อุตสาหกรรม รวมท้ังดCานส่ิงแวดลCอม 
เชBน การพัฒนาพันธุ�พืชท่ีมีคุณสมบัติทนตBอสภาพแวดลCอมท่ีไมBเหมาะสมตลอดจนการเพ่ิมคุณคBาทาง
โภชนาการ การผลิตวัคซีนและยารักษาโรคท่ีผลิตโดยจุลินทรีย�ดัดแปลงพันธุกรรม การใชCวัตถุเหลือท้ิงทาง
การเกษตรมาใชCเปKนสารต้ังตCนการผลิตสารตBางๆในระดับอุตสาหกรรม การผลิตผลิตภัณฑ�พลาสติกยBอย
สลายไดC การผลิตวัสดุนาโนทางการแพทย� เปKนตCน สําหรับประเทศไทยมีการผลิตผลิตภัณฑ�จาก
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมBมาใชCประโยชน�ในเชิงพาณิชย�อยBางแพรBหลายมากขึ้น อยBางไรก็ตามเทคโนโลยีท่ี
ใชCในประเทศไทย ยังคงนําเขCาจากตBางประเทศ มีเพียงจํานวนนCอยท่ีเปKนบริษัทท่ีพัฒนาเทคโนโลยีของ
ตนเอง จากการท่ีสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และนวัตกรรมแหBงชาติ จัดทํา
กรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖) ขึนซ่ึงเปKนจุดเร่ิมตCน
ความชัดเจนดCานนโยบายและเปKนกลไกในการผลักดันใหCเกิดการวางรากฐานธุรกิจชีวภาพสมัยใหมB เพ่ือ
ความเขCมแข็งของอุตสาหกรรมในอนาคต มีปtจจัยที่ผลักดันท่ีสําคัญไดCแกB สํานักงานคณะกรรมการสBงเสริม
การลงทุน (บีโอไอ) ประกาศใหCการลงทุนดCานเทคโนโลยีชีวภาพ  การขยายฐานการใชCเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางดCานการเกษตร การแพทย� ดCานพลังงานและส่ิงแวดลCอม และการใชCเทคโนโลยีชีวภาพในระดับชุมชน 
การผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการวิจัยเพ่ือชBวยพัฒนาเทคโนโลยีที่เปKนของประเทศเองจีงมีความ
จําเปKนท่ีจะชBวยสBงเสริมการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศมากย่ิงขึ้น 
 
๑๒ ผลกระทบจาก ข0อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต:อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข0องกับพันธกิจ 
      ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 
 การพัฒนาหลักสูตรยึดสถานการณ�ความกCาวหนCาทางเทคโนโลยีเปKนหลัก รวมทั้งมีความ
ตCองการมหาบัณฑิตท่ีมีความรูC ความสามารถ และมีทักษะวิจัย ดCานเทคโนโลยีชีวภาพเฉพาะทางเพ่ือ
ปฏิบัติงานในทุกภาคสBวนมากขึ้น การพัฒนาหลักสูตรจึงมุBงไปท่ีการพัฒนาบัณฑิตท่ีจะเปKนทั้งผูCพัฒนาและผูC
ปฏิบัติ เพ่ือท่ีจะนําไปสูBการพัฒนาประเทศอยBางทัดเทียมนานาประเทศและเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขBงขัน รวมท้ังชBวยยกระดับชีวิตความเปKนอยูBของประชาชนไทย 
 ๑๒.๒ ความเก่ียวข0องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดลมีพันธกิจ ในการสรCางความเปKนเลิศดCานสุขภาพ ศาสตร� ศิลปy และ
นวัตกรรมบนพ้ืนฐานของคุณธรรมของสังคมไทยและประโยชน�สุขแกBมวลมนุษยชาติ โดยหลักสูตรท่ี
พัฒนาขึ้นนี้เปKนกลไกหนึ่งในการขับเคล่ือนพันธกิจดังกลBาว มีการจัดหลักสูตรที่เสริมยุทธศาสตร�หลัก ๔ 
ประการไดCแกB 

(๑) สรCางความเปKนเลิศการวิจัย ดCวยการกําหนดใหCนักศึกษาทําวิจัยท่ีมีคุณภาพ 
(๒) สรCางองค�กรแหBงการเรียนรูC และความเปKนเลิศทางวิชาการ ดCวยการพัฒนานักศึกษาใหCมี

ความรูC ความสามารถในวิชาชีพ มีจิตสํานึก มีศักยภาพในกาเรียนรูCตลอดชีวิต และผลิตบัณฑิตท่ีมี
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๖ 

คุณลักษณะตามคBานิยมองค�กร คือ เปKนนายแหBงตน (Mastery) มุBงผลเพ่ือผูCอื่น (Altruism) กลมกลืนกับ
สรรพส่ิง (Harmony) ม่ันคงย่ิงในคุณธรรม (Integrity) แนBวแนBทํา กลCาตัดสินใจ (Determination) 
สรCางสรรค�สิ่งใหมB (Originality) และใฝ{ใจเปKนผูCนํา (Leadership) 

(๓) สรCางความเปKนเลิศในการบริการวิชาการ โดยการจัดหลักสูตรท่ีเปYดโอกาศบุคลากรใน
ภาคเอกชน หรือหนBวยงานวิจัย เขCาศึกษาโดยนําโจทย�วิจัยมาจากตCนสังกัด ซึ่งเปKนการสรCางความรBวมมือ
ระหวBางมหาวิทยาลัยและเอกชน ตBอไปในอนาคต 

(๔) สรCางความเปKนสากล หลักสูตรท่ีเปYดสอนเปKนหลักสูตรนานาชาติ ท่ีสBงเสริมศักยภาพ
นักศึกษาใหCมีความรูCความสามารถระดับสากล มีการเผยแพรBผลงานระดับนานาชาติ ตลอดจนเปYดโอกาสใน
การรับนักศึกษาตBางชาติเขCาศึกษา ซึ่งจะเปKนการเชื่อมโยงสังคม วัฒนธรรม การศึกษา และเศรษฐกิจ 
ระหวBางประเทศในอนาคต 
 
๑๓. ความสัมพันธCกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปIดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย    

 ๑๓.๑ รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปIดสอนโดยคณะ ภาควิชา หลักสูตรอ่ืน  จํานวน  ๓ รายวิชา             
ไดCแกB รายวิชา  
 วทคร ๕๐๖ หลักการทางวิทยาศาสตร�ชีวภาพระดับโมเลกุล  ๒ (๒-๐-๔)  
 วทคร ๕๑๖ ชีวสถิติ      ๓ (๓-๐-๖) 
 วทคร ๕๑๘ ทักษะท่ัวไปในการวิจัยดCานวิทยาศาสตร�  ๑(๑-๐-๒) 

๑๓.๒ รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปIดสอนให0หลักสูตรอ่ืนต0องมาเรียน  : ไมBมี 
๑๓.๓ การบริหารจัดการ 

 ๑๓.๓.๑ แตBงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือกํากับดูแลการจัดการศึกษาตามหลักสูตร 
วางระเบียบการบริหารจัดการหลักสูตร ประสานงานการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม และวางแผน
การพัฒนาหลักสูตร 
 ๑๓.๓.๒ แตBงต้ังอาจารย�ผูCรับผิดชอบรายวิชา เพ่ือทําหนCาท่ีประสานงานกับอาจารย�ผูCสอนและ
หลักสูตร ในการพิจารณาประมวลรายวิชา วัตถุประสงค�ของรายวิชา การจัดตารางเรียน การสอบ              
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา และการประเมินผลการสอน 
 ๑๓.๓.๓ จัดประชุมวางแผนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการสอนรายวิชา 
รวมทั้งการตัดเกรดของนักศึกษา และการปรับปรุงการเรียนการสอน 
 ๑๓.๓.๓ พิจารณาเชิญผูCทรงคุณวุฒิ ท้ังจากหนBวยงานของรัฐบาลและเอกชนท่ีเก่ียวขCองกับ
สาขาวิชา มาชBวยสอนเพ่ือเพ่ิมโอกาสใหCนักศึกษาไดCเรียนรูCจากผูCท่ีมีประสบการณ�การประยุกต�ความรูC
โดยตรง และชBวยใหCขCอคิดเห็นการทวนสอบหลักสูตร 
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๗ 

หมวดท่ี ๒  ข0อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

๑. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคCของหลักสูตร 
 ๑.๑ ปรัชญา ความสําคัญของหลักสูตร 

มุBงผลิตมหาบัณฑิตใหCมีความรูC ความสามารถในการพัฒนางานดCานเทคโนโลยีชีวภาพไดC
มาตรฐานในระดับสากล มีความเปKนเลิศทางวิชาการและมีทักษะในการทําวิจัย  สามารถวิเคราะห�ปtญหา
อยBางเปKนระบบ สามารถบูรณาการความรูCและนําไปประยุกต�เพ่ือประโยชน�แกBมวลมนุษยชาติ มีจิตสํานึก       
ที่ดีและประพฤติปฏิบัติอยูBบนพ้ืนฐานของคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 ๑.๒ วัตถุประสงคCของหลักสูตร 
  เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแลCว  มหาบัณฑิตจะมีความรูC ความสามารถดังนี้ 
 ๑.๒.๑ มีคุณธรรม จริยธรรมตามมาตรฐานและมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 ๑.๒.๒ มีความรูCและความเขCาใจ สามารถวิเคราะห�หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวขCองกับวิชาการ
ดCานเทคโนโลยีชีวภาพ มีทักษะวิจัยสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรูCไดCดCวยตนเอง ติดตามความกCาวหนCาทาง
วิชาการและเทคโนโลยีในสาขาวิชาท่ีเก่ียวขCอง 
 ๑.๒.๓ สรC างงานวิ จัยดC านเทคโนโล ยีชี วภาพ ส รุปและวิจารณ�ผลงานวิ จัย ดํ า เนิน
กระบวนการวิจัยไดCอยBางถูกตCองเปKนไปตามจริยธรรมการวิจัย 
 ๑.๒.๔ มีทักษะการทํางานเปKนทีม มีมนุษยสัมพันธ�ท่ีดี มีภาวะผูCนําและมีความรับผิดชอบใน
หนCาท่ีท่ีไดCรับมอบหมาย 
 ๑.๒.๕ ใชCเทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา คCนควCาเพ่ือการเรียนรูCดCวยตนเอง และนําเสนอ
ผลงานไดCอยBางมีประสิทธิภาพ 
 
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธC หลักฐาน/ตัวบ:งชี้ 

๑. มีการปรับปรุงยBอย โดยการเพ่ิม ลด
รายวิชา หรือเนื้อหารายวิชาใหCทันสมัย    
ตามความกCาวหนCาของวิชาการ และการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 

๑.๑ ติดตามการปรับปรุงเน้ือหารายวิชา 
๑.๒ ติดตามการเพิ่ม ลด การเปYดรายวิชา 

๑.๑ ทิศทางงานวิจัยของประชาคมวิจัย 
ในระดับชาติและนานาชาต ิ
๑.๒ แผนนโยบายการพัฒนาประเทศ 
ทางดCานเทคโนโลยีชีวภาพ 

๒. มีการปรับปรุงหลักสตูรทุก ๕ ปP โดย
พิจารณาจากตัวบBงชีผ้ลการดําเนินงานทีอ่ยูB
ในการประเมินคุณภาพการศึกษาที่
เก่ียวขCองกับหลักสูตร 

๒.๑ ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานของหลักสูตรทุก ๕ ปP ในดCาน 
๒.๒ ความพึงพอใจของนายจCาง 
ผูCประกอบการ และผูCใชCมหาบณัฑติ 
๒.๒ การวิเคราะห�จุดอBอนที่ควรตCอง
ปรับปรุงหรือแกCไข 

๒.๑ รายงานผลการประเมินระดบั
ความพึงพอใจของนายจCาง 
ผูCประกอบการ และผูCใชCมหาบณัฑติ 
๒.๒ รายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตร 
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๘ 

หมวดท่ี ๓  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสร0างของหลักสูตร 
 
๑. ระบบการจัดการศึกษา 
 ๑.๑ ระบบ    ใชCระบบการจัดการศึกษาแบบหนBวยกิตระบบทวิภาค 
 ๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร0อน   ไมBมี 
 ๑.๓ การเทียบเคียงหน:วยกิตในระบบทวิภาค   ไมBมี 
 
๒. การดําเนินการหลักสูตร 
 ๒.๑ วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน   จัดการเรียนการสอนในวัน-เวลาราชการ 
 ๒.๒ คุณสมบัติของผู0เข0าศึกษา 
  ๒.๒.๑ ผู0มีสิทธ์ิเข0าศึกษาในแผน ก แบบ ก ๑ 

(๑) สําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชา
อื่นท่ีเกี่ยวขCอง 

(๒) ไดCแตCมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมBตํ่ากวBา ๓.๐ 
(๓) เปKนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานวิจัยในภาคอุตสาหกรรม หรือหนBวยงานวิจัย และมี

ประสบการณ�การทํางานวิจัยท่ีเก่ียวขCองกับสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ไมBนCอยกวBา ๑ ปP โดยไดCรับการ
รับรองจากตCนสังกัดใหCลาศึกษาและใหCปฏิบัติงานตBอเน่ืองเม่ือสําเร็จการศึกษา 

(๔) ผูCท่ีมีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ�ขCางตCน อาจไดCรับการพิจารณาใหCสมัครเขCา
รับการคัดเลือกเขCาศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๒.๒.๒ ผู0มีสิทธ์ิเข0าศึกษาในแผน ก แบบ ก ๒ 

(๑) สําเร็จการศึกษา หรือกําลังศึกษาอยูBในภาคการศึกษาสุดทCายในหลักสูตรปริญญา
ตรี หรือเทียบเทBา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาอื่นท่ีเกี่ยวขCอง 

(๒) ไดCแตCมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมBตํ่ากวBา ๒.๕๐ 
(๓) ผูCท่ีมีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ�ขCางตCน อาจไดCรับการพิจารณาใหCสมัครเขCา

รับการคัดเลือกเขCาศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 ๒.๓ ปNญหาของนักศึกษาแรกเข0า 
 นักศึกษาแรกเขCามีปtญหาพ้ืนฐานระดับปริญญาตรีหลากหลาย และมีปtญหาทักษะภาษาอังกฤษ  
 ๒.๔ กลยุทธCในการดําเนินการเพ่ือแก0ไขปNญหา/ข0อจํากัดของนักศึกษาในข0อ ๒.๓   

ปNญหาของนักศึกษาแรกเข0า กลยุทธCในการดําเนินการแก0ไขปNญหา 
๑. มปีtญหาพ้ืนฐานระดับปริญญาตรี หลากหลาย แตกตBางกัน 

๒. มีปtญหาทักษะภาษาองักฤษ  

๑. กําหนดใหCนักศึกษาเขCาเรียนวิชา Cell and Molecular 

Biology ซึ่งสอนดCวยภาษาอังกฤษ เพ่ือปรับพื้นความรูC 

๒. กําหนดใหCนักศึกษาเขCาอบรมทกัษะภาษาอังกฤษ ดCาน

ตBางๆ กBอนเปYดเรียน  
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๙ 

 ๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผู0สําเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปE 
  ๒.๕.๑ แผน ก แบบ ก ๑ 

ปEการศึกษา ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

จํานวนที่คาดวBาจะรับ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ 

จํานวนสะสม - ๒ ๒ ๒ ๒ 

จํานวนที่คาดวBาจะจบ - ๔ ๔ ๔ ๔ 

 
  ๒.๕.๒ แผน ก แบบ ก ๒ 

ปEการศึกษา ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

จํานวนที่คาดวBาจะรับ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

จํานวนสะสม - ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

จํานวนที่คาดวBาจะจบ - ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 
  
๒.๖ งบประมาณตามแผน 
  ๒.๖.๑ งบประมาณ : ใชCงบประมาณจากเงินงบประมาณ  คณะวิทยาศาสตร� และเงินรายไดC
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และ
เงินทุนวิจัยของอาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ� 

รายละเอียดการประมาณการค:าใช0จ:ายในหลักสูตร 
             แผน ก แบบ ก๑ 
ประมาณการรายรับต:อนักศึกษา   
คBาลงทะเบียน หนBวยกิต หนBวยละ  รวม(บาท)  

คBาหนBวยกิต x xxxx        xxxxx  
วิทยานพินธ� xx         xxxxx  

     คBาวิจัยเพ่ือทําวิทยานิพนธ�  xxxxxx 
 รวมรายรับต:อนักศึกษา    xxxxxx 

    
ประมาณการรายจ:าย   
รายจ:ายผันแปรต:อนักศึกษา   

เงินจัดสรรใหCคณะ/มหาวิทยาลยั          xxxxx  
คณะกรรมการสอบโครงรBาง ท่ีปรึกษา และสอบวิทยานิพนธ�       xxxxx 

 รวมรายจ:ายผันแปรต:อนักศึกษา      xxxxx 
รายจ:ายคงที่ในการดําเนินการ   

เงินเดือนเจCาหนCาที ่        xxxxxx  
คBาวัสด ุ   xxxxxx  

 รวมรายจ:ายคงที่ในการดําเนินการ   xxxxxx  
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๑๐ 

จํานวนนักศึกษาคุ0มทุนในการดําเนินการ  = ๒ คน  
ประมาณการค:าใช0จ:ายต:อหัวในการผลิตนักศึกษาตลอดหลักสูตร (ณ จํานวนนักศึกษาคุ0มทนุ) 
  =     ๒๙๖,๐๐๐ บาท/คน 

 
             แผน ก แบบ ก ๒  
ประมาณการรายรับต:อนักศึกษา     
คBาลงทะเบียน หนBวยกิต หนBวยละ  รวม(บาท)  

คBาหนBวยกิต xx xxxx        xxxxxx  
วิทยานพินธ� xx         xxxx  

     คBาวิจัยเพ่ือทําวิทยานิพนธ�  xxxxx 
 รวมรายรับต:อนักศึกษา      xxxxxx 

 
ประมาณการรายจ:าย   
รายจ:ายผันแปรต:อนักศึกษา     

เงินจัดสรรใหCคณะ/มหาวิทยาลยั            xxxxx  
คณะกรรมการสอบโครงรBาง ท่ีปรึกษา และสอบวิทยานิพนธ�       xxxx 

 รวมรายจ:ายผันแปรต:อนักศึกษา   xxxxx  
รายจ:ายคงที่ในการดําเนินการ     

เงินเดือนเจCาหนCาที ่        xxxxxx  
คBาตอบแทนการสอน   xxxxxx 
คBาวัสด ุ        xxxxxx  

 รวมรายจ:ายคงที่ในการดําเนินการ     xxxxxx  
    
จํานวนนักศึกษาคุ0มทุนในการดําเนินการ  = ๒ คน  
ประมาณการค:าใช0จ:ายต:อหัวในการผลิตนักศึกษาตลอดหลักสูตร (ณ จํานวนนักศึกษาคุ0มทนุ) 
  = ๓๐๑,๑๐๐ บาท/คน 

 
๒.๗ ระบบการศึกษา 

แบบชั้นเรียน 
 ๒.๘ การเทียบโอนหน:วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข0ามมหาวิทยาลัย 
  เปKนไปตามขCอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวBาดCวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยสามารถดู
รายละเอียดเพ่ิมเติมไดCท่ีเว็บไซต�  www.grad.mahidol.ac.th 
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๑๑ 

๓. หลักสูตรและอาจารยCผู0สอน 
 ๓.๑ หลักสูตร 
  ๓.๑.๑ จํานวนหน:วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  : ไมBนCอยกวBา  ๓๖  หนBวยกิต 
  ๓.๑.๒  โครงสร0างหลักสูตร  
        จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง เกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิต ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๑ และแผน ก แบบ ก ๒  ดังนี้ 
        แผน ก แบบ ก ๑            แผน ก แบบ ก ๒ 

   (๑) หมวดวิชาบงัคับ      ๔   หนBวยกิต#                   ๑๕  หนBวยกิต 
             (๒)  หมวดวิชาเลือก ไมBนCอยกวBา         ๔   หนBวยกิต#                      ๙  หนBวยกิต 
    (๓) วิทยานพินธ�                        ๓๖   หนBวยกิต                   ๑๒  หนBวยกิต 
    รวมไม:น0อยกว:า                    ๓๖   หน:วยกิต                    ๓๖  หน:วยกิต 
   หมายเหตุ # กําหนดใหCศึกษาวิชาเหลBาน้ีโดยไมBนับหนBวยกิต 
 
  ๓.๑.๓  รายวิชาในหลักสูตร 
                     (๑) หมวดวิชาบังคับ  (๑๕ หน:วยกิต) 

      หน:วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด0วยตนเอง) 
วทคร ๕๐๖ หลักการทางวิทยาศาสตร�ชีวภาพระดับโมเลกุล  ๒ (๒-๐-๔) 
SCID  506  Concepts of Molecular Bioscience 
วทคร ๕๑๖ ชีวสถิติ       ๓ (๓-๐-๖) 
SCID  516  Biostatistics 

 วททช ๕๙๑ หัวขCอพิเศษดCานเทคโนโลยีชีวภาพ ๑ #   ๑ (๑-๐-๒) 
SCBT  591  Special Topics in Biotechnology I 

   วททช ๕๙๒ หัวขCอพิเศษดCานเทคโนโลยีชีวภาพ ๒ #   ๑ (๑-๐-๒) 
SCBT  592  Special Topics in Biotechnology II 
วททช ๖๐๕ เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ    ๓ (๐-๙-๓) 
SCBT  605  Techniques in Biotechnology 

*   วททช ๖๑๕ เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมขั้นสูง ๑   ๓ (๓-๐-๖) 
SCBT 615 Advanced Industrial Biotechnology I 

  วททช ๖๙๑ สัมมนาดCานเทคโนโลยีชีวภาพ ๑#    ๑ (๑-๐-๒) 
SCBT  691  Biotechnology Seminar I 

 วททช ๖๙๒ สัมมนาดCานเทคโนโลยีชีวภาพ ๒ #    ๑ (๑-๐-๒) 
SCBT 692 Biotechnology Seminar II 
              *  รายวิชาใหมB 
หมายเหตุ  #  รายวิชาท่ีกําหนดใหCนักศึกษาใน แผน ก แบบ ก ๑ ศึกษาโดยไมBนับหนBวยกิต 
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๑๒ 

 (๒) หมวดวิชาเลือก (ไม:น0อยกว:า  ๙  หน:วยกิต) 
      หน:วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด0วยตนเอง) 

 วทคร ๕๑๘ ทักษะท่ัวไปในการวิจัยดCานวิทยาศาสตร�                              ๑ (๑-๐-๒) 
SCID 518 Generic Skills in Science Research 
วททช ๕๐๒ เทคโนโลยีทางพันธุวิศวกรรม     ๓ (๓-๐-๖) 
SCBT 502 Recombinant DNA Technology 
วททช ๕๑๑ เทคโนโลยีการหมัก       ๓ (๓-๐-๖) 
SCBT 511 Fermentation Technology 
วททช ๕๑๒ กระบวนการแยกและสกัดสารท่ีผลิตโดยเทคโนโลยีชีวภาพ ๓ (๓-๐-๖) 
SCBT 512 Downstream Processing in Biotechnology 

* วททช ๕๑๔  วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพเพ่ือทรัพยากรชีวภาพหมุนเวียน  ๓ (๓-๐-๖) 
SCBT 514 Bioprocess Engineering for Bio-Renewable Resources 
วททช ๕๓๑ วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร    ๓ (๓-๐-๖)   
SCBT 531 Food Science and Technology 

วททช ๖๐๑ ชีวเคมีและชีวโมเลกุลของพืช     ๓ (๓-๐-๖) 
SCBT 601 Plant Biochemistry and Molecular Biology 
วททช ๖๐๒ การควบคุมการแสดงออกของยีน    ๓ (๓-๐-๖)   
SCBT 602 Gene Regulation 
วททช ๖๐๔ เทคโนโลยีเซลล�สัตว�ขั้นสูง     ๓ (๓-๐-๖)   
SCBT 604 Advanced Animal Cell Technology 
วททช ๖๐๘ หัวขCอทันสมัยของเทคโนโลยีชีวภาพ    ๓ (๓-๐-๖)   
SCBT  608 Current Topics in Biotechnology 
วททช ๖๐๙ ชีววิทยาและพยาธิชีววิทยาของกุCง    ๓ (๒-๓-๕) 
SCBT 609 Biology and Pathobiology of Shrimp 
วททช ๖๑๐ การตลาดทางเทคโนโลยีชีวภาพ    ๒ (๒-๐-๔) 
SCBT 610 Biotechnology Commercialization 
วททช ๖๑๑ วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพขั้นสูง    ๓ (๓-๐-๖)   
SCBT 611 Advanced Bioprocess Engineering 
วททช ๖๓๑ เทคโนโลยีการอาหารขั้นสูง     ๓ (๓-๐-๖)   
SCBT 631 Advanced Food Technology 
       *  รายวิชาใหม: 

นอกจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกดังกลBาวขCางตCน นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนไดC
จากรายวิชาที่เปYดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และจากรายวิชาใน
ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยอื่นๆ ตามความสนใจ ท้ังน้ีตCองไดCรับความเห็นชอบจากอาจารย�ท่ี
ปรึกษาทางวิชาการหรือกรรมการประจําหลักสูตร 
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๑๓ 

   (๓) วิทยานิพนธC 
      หน:วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด0วยตนเอง) 

วททช ๖๙๘ วิทยานิพนธ�           ๑๒(๐-๔๘-๐) 
SCBT 698 Thesis 
วททช ๗๙๘ วิทยานิพนธ�           ๓๖(๐-๑๔๔-๐) 
SCBT 798 Thesis 
 
  ๓.๑.๔  โครงการวิจัยของหลักสูตร  (วิทยานิพนธ�) 
   แนวทางการทําวิจัยของหลักสูตรมี ๔ สาขาดังนี้ 

๑) สาขาเทคโนโลยีทางการเกษตร (Agricultural Biotechnology) 
๒) สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร (Food Biotechnology) 
๓) สาขาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมและวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  
 (Industrial Biotechnology and Bioprocess Engineering) 
๔) สาขาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและทางการแพทย� (Molecular and Medical  
     Biotechnology) 
 

  ๓.๑.๕ ความหมายของรหัสวิชา 
   ตัวอักษร  ๔  หลักมีความหมาย  ดังนี้ 
   ตัวอักษร  ๒  หลักแรก เปGนอักษรย:อของคณะท่ีรับผิดชอบจัดการเรียนการสอน        
      วท (SC) หมายถึง     คณะวิทยาศาสตร� 
   ตัวอักษร  ๒  หลักต:อมา  เปGนอักษรย:อของภาควิชาท่ีรับผิดชอบจัดการเรียนการสอน 
    ทช (BT) หมายถึง ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
    คร (ID) หมายถึง    การสอนรBวมกันระหวBางภาควิชาตBาง ๆ 
                    ตัวเลข  ๓  หลัก  คือ  ๕XX และ ๖XX  แสดงวิชาเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา 
 
๓.๑.๖  แผนการศึกษา 
   (๑) แผน ก แบบ ก  ๑  

ช้ันปEท่ี ภาคการศึกษาท่ี  ๑ ภาคการศึกษาที ่ ๒ 

     ๑ วททช ๕๙๑ หัวขCอพิเศษดCานเทคโนโลยีชีวภาพ ๑#      ๑(๑-๐-๒) 

วททช ๗๙๘  วิทยานิพนธ�             ๙(๐-๓๖-๐) 
วททช ๖๙๑  สัมมนาดCานเทคโนโลยีชีวภาพ ๑#         ๑(๑-๐-๒) 

วททช ๗๙๘  วิทยานิพนธ�             ๙(๐-๓๖-๐) 
 รวม   ๙  หน:วยกิต รวม   ๙  หน:วยกิต 

๒ วททช ๕๙๒ หัวขCอพิเศษดCานเทคโนโลยีชีวภาพ ๒#      ๑(๑-๐-๒) 

วิชาเลือก#                                                  ๔ หนBวยกิต 

วททช ๗๙๘  วิทยานิพนธ�             ๙(๐-๓๖-๐) 

วททช ๖๙๒  สัมมนาดCานเทคโนโลยีชีวภาพ ๒#          ๑(๑-๐-๒) 

วททช ๗๙๘  วิทยานิพนธ�             ๙(๐-๓๖-๐) 

 รวม   ๙  หน:วยกิต รวม   ๙  หน:วยกิต 
  
 หมายเหตุ  # กําหนดใหCศึกษาโดยไมBนับหนBวยกิต 
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๑๔ 

   (๒) แผน ก แบบ ก ๒ 

ช้ันปEท่ี ภาคการศึกษาท่ี  ๑ ภาคการศึกษาที ่ ๒ 

     ๑ วทคร  ๕๐๖  หลักการทางวิทยาศาสตร�ชีวภาพระดับ 

                  โมเลกุล                                       ๒(๒-๐-๔) 

วททช ๕๙๑ หัวขCอพิเศษดCานเทคโนโลยีชีวภาพ ๑       ๑(๑-๐-๒) 

วททช ๖๑๕  เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมขั้นสูง      ๓(๓-๐-๖) 

วิชาเลือก                                                    ๖ หนBวยกิต 

วทคร ๕๑๖   ชีวสถิต ิ                           ๓(๓-๐-๖) 

วททช ๖๐๕   เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ               ๓(๐-๙-๓) 

วททช ๖๙๑  สัมมนาดCานเทคโนโลยีชีวภาพ ๑            ๑(๑-๐-๒)

วิชาเลือก                                                    ๓ หนBวยกิต 

 รวม   ๑๒  หน:วยกิต รวม   ๑๐  หน:วยกิต 
๒ วททช ๕๙๒  หัวขCอพเิศษดCานเทคโนโลยีชีวภาพ ๒       ๑(๑-๐-๒) 

วททช ๖๙๘  วิทยานิพนธ�             ๖(๐-๒๔-๐) 
วททช ๖๙๒  สัมมนาดCานเทคโนโลยีชีวภาพ ๒            ๑(๑-๐-๒)

วททช ๖๙๘  วิทยานิพนธ�             ๖(๐-๒๔-๐) 

 รวม   ๗  หน:วยกิต รวม   ๗  หน:วยกิต 

 

  ๓.๑.๖  คําอธิบายรายวิชา 
  โปรดดูรายละเอียดในเอกสารแนบ ภาคผนวก ก 
 
๓.๒ ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน  ตําแหน:งและคุณวุฒิของอาจารยC 
  ๓.๒.๑ อาจารยCประจําหลักสูตร (โปรดดูรายละเอียดในเอกสารแนบ ภาคผนวก ข) 

ลําดับ 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 

ตําแหน:งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ  (สาขาวชิา) 
สถาบัน :  ปEท่ีสําเร็จการศึกษา 

๑. x-xxxx-xxxx-x-xx-x 
ศ.ดร. วัฒนาลัย  ปานบCานเกร็ด 

Postdoctoral Fellow 
The Salk Institue, San Diego, California, 
USA. : ๒๕๓๔ 
Dr.Eng. (Fermentation Technology) 
Osaka University, Japan : ๒๕๒๗ 
Diploma (Microbial Technology) 
Osaka University, Japan : ๒๕๒๒ 
วท.ม. (จลุชีววิทยา) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๑ 
วท.บ. (ชีววิทยา) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๑๘ 

๒ x-xxxx-xxxx-x-xx-x 
รศ.ดร. จรัญญา  ณรงคะชวนะ 

D. Agr. Sc. (Biochemical Regulation) 
Nagoya University, Japan : ๒๕๓๓ 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย : ๒๕๒๘ 
วท.บ. (ชีวเคม)ี 
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย : ๒๕๒๕ 
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๑๕ 

ลําดับ 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 

ตําแหน:งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ  (สาขาวชิา) 
สถาบัน :  ปEท่ีสําเร็จการศึกษา 

๓. x-xxxx-xxxx-x-xx-x 
รศ.ดร. ชื่นจิตต�  บุญเฉดิ 

Ph.D. (Molecular Biology) 
Free University of Brussels, Belgium : ๒๕๓๔ 
วท.ม. (จุลชีววิทยา) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๔ 
วท.บ. เกียรตินิยมอันดบั ๒ (เทคนิคการแพทย�)
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๐ 

๔. x-xxxx-xxxx-x-xx-x 
รศ.ดร. มานพ  สุพรรณธริกา 

Ph.D. (Biochemical Engineering) 
University of London, London, UK. : ๒๕๓๕ 
M.Sc. in Food Process Engineering 
Asian Institute of Technology, Thailand : ๒๕๒๘ 
วท.บ. เกียรตินิยมอันดบั ๑ (เทคโนโลยีการอาหาร) 
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย : ๒๕๒๕ 

๕. x-xxxx-xxxx-x-xx-x 
รศ.ดร. อภิญญา  อัศวนิก 

Ph.D. (Food Science) 
Michigan State University, USA. : ๒๕๒๕ 
M.Sc. (Food Science) 
Michigan State University, USA. : ๒๕๒๐ 
วท.ม. (จุลชีววิทยา) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๑๖ 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย�) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๑๔ 

๖. x-xxxx-xxxx-x-xx-x 
ผศ.ดร. กัณยารัตน� สุไพบลูย�วัฒน 

Ph.D. (Plant Biotechnology) 
Chiba University, Japan : ๒๕๔๐ 
วท.ม. (พืชสวน) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� : ๒๕๓๔ 
วท.บ. (เกษตรศาสตร�) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�. : ๒๕๒๘ 

๗. x-xxxx-xxxx-x-xx-x 
ผศ.ดร. สมชาย  เชือ้วัชรินทร� 

D.Eng. (Fermentation Technology) 
Osaka University, Japan : ๒๕๓๘ 
M.Sc. (Fermentation Technology) 
Osaka University, Japan : ๒๕๓๕ 
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๑ 

๘. x-xxxx-xxxx-x-xx-x 
ผศ.ดร. สุจินดา  ธนะภูมิ 

Ph.D. (Biomedical Sciences (Genetics)) 
University of Hawaii, USA. : ๒๕๓๘ 
M.Sc. (Biomedical Sciences (Genetics)) 
University of Hawaii, USA. : ๒๕๓๓ 
วท.บ. (ชีววิทยา) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๘ 
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๑๖ 

ลําดับ 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 

ตําแหน:งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ  (สาขาวชิา) 
สถาบัน :  ปEท่ีสําเร็จการศึกษา 

๙. x-xxxx-xxxx-x-xx-x 
อ.ดร. ธัญญารัตน�  พงศ�ทรางกูร 

Ph.D. (Agricultural and Biotechnological Engineering) 
The Pennsylvania State University, USA. : ๒๕๔๙ 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย : ๒๕๔๔ 
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย : ๒๕๔๐ 

๑๐. x-xxxx-xxxx-x-xx-x  
อ.ดร. ณัฏฐวี  เนียมศิริ 

Ph.D. in Food Science & Technology 
Cornell University, USA : ๒๕๕๐ 
Graduate-level coursework in Food Science, 
Biochemistry, and Biomedical Engineering : ๒๕๔๖ 
B.Sc. (Food Science & Technology) 
with Cum Laude and distinction in research 
Cornell University, USA. : ๒๕๔๓ 

๑๑. x-xxxx-xxxx-x-xx-x 
อ.ดร. อรรถวุฒิ  อิ่มพูลทรัพย� 

Ph.D. (Biotechnology) 
University of Queenland, Australia : ๒๕๓๔ 
วท.ม. (จุลชีววิทยา) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๔ 
วท.บ. (ชีววิทยา) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๑ 
 

  ๓.๒.๒ อาจารยCประจํา 

ลําดับ 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 

ตําแหน:งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ  (สาขาวชิา) 
สถาบัน :  ปEท่ีสําเร็จการศึกษา 

๑. x-xxxx-xxxx-x-xx-x 
รศ.ดร. สิทธิวัฒน�  เลิศศิริ 

Ph.D. (Agricultural Science) 
Tohoku University, Sendai, Japan : ๒๕๔๐ 
M.Agr. (Food Chemistry) 
Tohoku University, Sendai, Japan : ๒๕๓๗ 
B.Agr. (Food Chemistry) 
Tohoku University, Japan : ๒๕๓๕ 
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๑๗ 

ลําดับ 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 

ตําแหน:งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ  (สาขาวชิา) 
สถาบัน :  ปEท่ีสําเร็จการศึกษา 

๒. x-xxxx-xxxx-x-xx-x 
ผศ.ดร. จิรารัตน�  วงศ�คงคาเทพ 

Postdoctoral fellowship 
Kyushu University and Kyoto University, 
Japan : ๒๕๔๙ 
D. Eng. (Water and Wastewater Engineering) 
Asian Institute of Technology, Thailand : ๒๕๔๗ 
M. Eng. (Molecular System Engineering) 
Kyushu University, Japan : ๒๕๔๑ 
B. Eng. (Chemical Science and Technology) 
Kyushu University, Japan : ๒๕๓๙ 

๓. x-xxxx-xxxx-x-xx-x 
ผศ.ดร. ปราณี  อินประโคน 

Ph.D. (Material Science (Polymer)) 
University Paris VI, France : ๒๕๔๒ 
D.E.A. (Fine Chemistry) 
Universite de Rennes I, France : ๒๕๔๘ 
M.Sc. (Biochemistry) 
Universite de Rennes I, France : ๒๕๔๗ 
วท.บ. (เคมี) 
มหาวิทยาลัยขอนแกBน : ๒๕๓๑ 

๔. x-xxxx-xxxx-x-xx-x 
ผศ.ดร. ปtญจภัทร  โสจิกุล 

Ph.D. (Plant Biology) 
Cornell University, USA : ๒๕๔๖ 
วท.บ. (เภสชัศาสตร�) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๘ 

๕. x-xxxx-xxxx-x-xx-x 
ผศ.ดร. อิษฎา  มุBงสันตสุิข 

Ph.D (Biotechnology) 
University of Manchester, UK : ๒๕๔๕ 
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๐ 

๖. x-xxxx-xxxx-x-xx-x 
อ.ดร. ณภัศศรณ�  ปtญญาสุข 

Ph.D. (Plant Physiology) 
Purdue University, USA. : ๒๕๕๔ 
วท.ม. (พฤกษศาสตร�) 
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย : ๒๕๔๗ 
วท.บ. เกียรตินิยมอันดบั ๒ (ชีววิทยา) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมB : ๒๕๔๔ 
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๑๘ 

ลําดับ 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 

ตําแหน:งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ  (สาขาวชิา) 
สถาบัน :  ปEท่ีสําเร็จการศึกษา 

๗. x-xxxx-xxxx-x-xx-x 
อ.ดร. ทิพา  อัศวรักษ� 

Ph.D. (Plant Pathology) 
Cornell University, USA. : ๒๕๔๖ 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๐ 

๘. x-xxxx-xxxx-x-xx-x 
อ.ดร. เปรมวดี  วงษ�แสงจันทร� 

Ph.D. (Biochemistry) 
Virginia Polytechnic Institute and State University, 
USA. : ๒๕๔๗ 
วท.บ. เกียรตินิยมอันดบั ๒ (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๒ 

๙. x-xxxx-xxxx-x-xx-x 
อ.ดร. ไพโรจน�  หลวงพิทักษ� 

D. Agr. (Food and Nutritional Chemistry) 
Hokkaido University, Japan : ๒๕๓๕ 
M.Agr. (Food Science and Food Hygiene) 
Kagawa University, Japan : ๒๕๒๘ 
วท.บ. (วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� : ๒๕๒๔ 

๑๐. x-xxxx-xxxx-x-xx-x 
อ.ดร. ศุภฤกษ�  บวรภิญโญ 

Ph.D. (Physiology) 
North Carolina State University, USA. : ๒๕๔๙ 
M.Sc. (Poultry Science) 
North Carolina State University, USA. : ๒๕๔๓ 
วท.บ. (สัตวศาสตร�) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมB : ๒๕๓๘ 

๑๑. x-xxxx-xxxx-x-xx-x 
อ.ดร. สิริพงษ�  ฐิตะมาด ี

Ph.D. (Cell Biology) 
Nara Institute of Sciences and Technology (NAIST), 
Japan : ๒๕๔๕ 
M.Sc. (Cell Biology) 
University of Tsukuba, Japan : ๒๕๔๑ 
วท.บ. เกียรตินิยมอันดบั ๒ (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๘ 

๑๒. x-xxxx-xxxx-x-xx-x 
อ.ดร. อาจารี  นิลวงศ� 

Ph.D. (Biochemistry (Molecular Microbiology)) 
The University of Birmingham, UK. : ๒๕๔๖ 
วท.บ. เกียรตินิยมอันดบั ๑ (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๑ 
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๑๙ 

  ๓.๒.๓ อาจารยCพิเศษ 

ลําดับ 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 

ชื่อ –นามสกุล 
ตําแหน:งทางวิชาการ 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 
สถาบัน :  ปEท่ีสําเร็จการศึกษา 

สังกัด 

๑. x-xxxx-xxxxx-xx-x  x 
ศ.ดร. ทิมโมที เฟลเกล 

Ph.D. (Fungal physiology) 
Simon Fraser University, 
Canada : ๒๕๒๐ 
M.Sc. ((Fungal Physiology) 
University of British 
Columbia, Canada : ๒๕๑๑ 
B.Sc. (BIology) 
University of British Columbia, 
Canada : ๒๕๐๘ 

ศูนย�พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหBงชาติ 
 

๒. x-xxxx-xxxxx-xx-x  x 
อ.ดร. ภัทรพงศ� อินทรกําเนิด 
 

Ph.D. (Science andTechnology Policy) 
University of Sussex, UK : ๒๕๔๓ 
M.Phil (Economics and 
Politics of Development) 
Cambridge University, UK : ๒๕๓๗ 
ศศบ. (เศรษฐศาสตร�) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� : ๒๕๓๖ 

สถาบันนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 
 
 
 
 
 

๓. x-xxxx-xxxxx-xx-x  x 
ดร .กัลยาณ� แดงติบ๊ 

ปรด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๔ 
Ph.D. (Comparative Physiology) 
Uppsala University, Sweden : ๒๕๔๔ 
วทม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๙ 
วทบ. (เทคนิคการแพทย�) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมB : ๒๕๓๙ 

ศูนย�พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหBงชาติ 
 

๔. x-xxxx-xxxxx-xx-x  x 
ดร. แสงจันทร� เสนาปYน 

Ph.D. (Biochemistry and 
Molecular Biology) 
The Australain National 
University, Australia : ๒๕๔๖ 
วทม. (ชีวเคมี) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๐ 
วทบ. เกียริตนิยม (ชีวเคม)ี 
จุฬาลงกรณ� มหาวิทยาลัย: ๒๕๓๗ 

ศูนย�พันธุวิศวกรรมและ 
เทคโนโลยีชีวภาพแหBงชาติ 
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๒๐ 

๔.  องคCประกอบเก่ียวกับประสบการณCภาคสนาม (การฝUกงาน) : ไมBมี 
 
๕. ข0อกําหนดเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธC 
 ขCอกําหนดในการทําวิทยานิพนธ� ตCองเปKนงานวิจัยในหัวขCอท่ีเก่ียวขCองกับการพัฒนาความรูCดCาน
เทคโนโลยีชีวภาพ ตามท่ีระบุไวCในขCอ ๓.๑.๔ โดยตCองนําสBงตามรูปแบบและระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด
อยBางเครBงครัด 

๕.๑ คําอธิบายโดยย:อ 
 การกําหนดหัวขCอวิจัยทางดCานเทคโนโลยีชีวภาพในสาขางานวิจัยท่ีเลือก การวางแผน ออกแบบ 
รวบรวมขCอมูล สืบคCนขCอมูล ดําเนินการวิเคราะห� สังเคราะห� อภิปรายผล จริยธรรมการวิจัย การนํา
ผลงานวิจัยมาเรียบเรียงเปKนวิทยานิพนธ� การนําเสนอวิทยานิพนธ� การเผยแพรBผลงานวิทยานิพนธ�ใน
วารสารหรือส่ิงพิมพ�ทางวิชาการ หรือเสนอตBอท่ีประชุมวิชาการ จริยธรรมในการเผยแพรBผลงานวิจัย 

๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู0  
 นักศึกษาสามารถประมวล วิเคราะห� สังเคราะห�ความรูCดCานเทคโนโลยีชีวภาพ ในสาขางานวิจัยท่ี
เลือก นํามาสรCางสรรค�โจทย�วิจัยใหมB จัดทําโครงรBางวิทยานิพนธ�ไดC สามารถวางแผนดําเนินการวิจัยอยBาง
เปKนระบบ สามารถวิเคราะห� สังเคราะห� และสรCางสรรค�นวัตกรรมการวิจัยตามจรรยาบรรณนักวิจัย และ
เผยแพรBผลงานวิจัยอยBางมีจริยธรรมการเผยแพรBผลงานวิชาการ 

๕.๓ ช:วงเวลา 
เร่ิมทําวิทยานิพนธ�ในภาคการศึกษาท่ี ๒ ปPการศึกษาที่ ๑ เปKนตCนไป 

๕.๔ จํานวนหน:วยกิต 
 ๕.๔.๑  แผน ก แบบ ก ๑  จํานวนหนBวยกิต  ๓๖   หนBวยกิต 
 ๕.๔.๒  แผน ก แบบ ก ๒  จํานวนหนBวยกิต  ๑๒   หนBวยกิต 

๕.๕ การเตรียมการ 
๕.๕.๑ แผน ก แบบ ก ๑ 

นักศึกษาพบอาจารย�ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ�กBอนเปYดภาคการศึกษาท่ี ๑ ปPการศึกษาท่ี ๑ 
เพ่ือตกลงแนวทางการทําวิจัยในสาขาวิชาท่ีนักศึกษาไดCแจCงความประสงค�ต้ังแตBขั้นตอนการสอบสัมภาษณ�  โดย
นักศึกษาเร่ิมเขCาทําวิทยานิพนธ�เบื้องตCนในต้ังแตBเปYดภาคการศึกษาท่ี ๑ ปPการศึกษาท่ี ๑ ในขณะเดียวกันเตรียม
จัดทําโครงรBางวิทยานิพนธ� ตามคําแนะนําของอาจารย�ที่ปรึกษาโครงรBางวิทยานิพนธ� จากน้ันจึงจัดใหCมีสอบ
โครงรBางวิทยานิพนธ� และเสนอแตBงต้ังคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ� และเขCาสูBการทําวิทยานิพนธ�ตาม
แผนงานในโครงรBางวิทยานิพนธ� 

๕.๕.๒ แผน ก แบบ ก ๒ 
นักศึกษาพบอาจารย�ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ�กBอนเปYดภาคการศึกษาท่ี ๑ ปPการศึกษาท่ี ๑ 

เพ่ือตกลงแนวทางการทําวิจัยในสาขาวิชาท่ีนักศึกษาไดCแจCงความประสงค�ต้ังแตBขั้นตอนการสอบสัมภาษณ�  
เพ่ือใหCนักศึกษาวางแผนการลงทะเบียนรายวิชาเลือกใหCสอดคลCองกับงานวิจัย  เร่ิมเขCาทําวิทยานิพนธ�เบ้ืองตCน
ในปPการศึกษา ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒  ในขณะเดียวกันเตรียมจัดทําโครงรBางวิทยานิพนธ� ตามคําแนะนําของ
อาจารย�ท่ีปรึกษาโครงรBางวิทยานิพนธ� จากนั้นจึงจัดใหCมีสอบโครงรBางวิทยานิพนธ� และเสนอแตBงต้ัง
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ�  ซ่ึงดําเนินการเม่ือเร่ิมเขCาชั้นปPที่ ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๑ จากน้ันจึงเขCาสูBการ
ทําวิทยานิพนธ�ตามแผนงานในโครงรBางวิทยานิพนธ� 
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๒๑ 

 ๕.๖ กระบวนการประเมินผล 
๕.๖.๑ แผน ก แบบ ก  ๑  

นักศึกษาจะไดCรับการประเมินการจัดทําโครงรBางวิทยานิพนธ� โดยคณะกรรมการสอบโครง
รBางวิทยานิพนธ� และการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามแผนงานในโครงรBางวิทยานิพนธ�โดยคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ�ซ่ึงกรรมการแตBละชุดประกอยดCวยคณะกรรมการไมBนCอยกวBา ๓ คน โดย ๑ คนตCองผูCแทนจาก
หนBวยงานตCนสังกัดนักศึกษาตCองเสนอความกCาวหนCาการทําวิทยานิพนธ�เม่ือสิ้นสุดทุกภาคการศึกษา  รวมปPละ                
๒ คร้ัง โดยนักศึกษาตCองสBงรูปเลBมรายงานความกCาวหนCา และนําเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมควมคุม
วิทยานิพนธ�  เม่ือคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ�ประเมินผลสัมฤทธิ์ เปKนไปตามแผนงานในโครงรBาง
วิทยานิพนธ�  และนักศึกษามีผลงานวิทยานิพนธ�ท่ีไดCรับการตีพิมพ�ในรายงานการประชุม (Proceeding) หรือ
วารสารทางวิชาการท่ีมีนักวิชาการกล่ันกรอง อยBางนCอย ๑ เร่ือง จึงเขCาสูBขั้นตอนการสอบวิทยานิพนธ�  สําหรับ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ�ประกอบดCวยกรรมการไมBนCอยกวBา ๕ คน และอยBางนCอย ๑ คน ตCองเปKน
ผูCทรงคุณวุฒิภายนอกจากนอกมหาวิทยาลัย  

๕.๖.๒ แผน ก แบบ ก ๒ 
           เชBนเดียวกับ แผน ก แบบ ก ๑  แตBคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ�จํานวนไมBนCอยกวBา ๓ 
คน  และไมBตCองมีผูCแทนจากหนBวยงานตCนสังกัดกรณีที่นักศึกษาลาศึกษา 
 

หมวดท่ี ๔ ผลการเรียนรู0 กลยุทธCการสอนและการประเมินผล 
 
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธCการสอนหรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ดCานบุคลิกภาพ ๑. แนะนําสอดแทรกในระหวBางการเรียนการสอน การทําวิทยานิพนธ� การ

ทํากิจกรรม เกี่ยวกับการแตBงกาย การใชCวาจา การวางตัวในการทํางาน การ
แสดงออกซ่ึงความคิดเห็น การแกCปtญหา การมีเหตุมีผล การนําเสนองาน
และแสดงความคิดเห็น การมีมนุษยสัมพันธ�ที่ดี  
๒. จัดกิจกรรมทีน่อกเหนือจากการเรียนการสอน เชBน จิตอาสา 

ดCานภาวะผูCนําและความรับผิดชอบ 
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

๑. จัดใหCมีการลงชือ่เขCาเรียนในรายวิชาที่เรียนรวมกันทุกชั้นปP เพ่ือสรCางวินัย
ความตรงตBอเวลา 
๒. จัดประชุมชีแ้จงระเบียบและกติกาการใชCหCองปฏิบัติการ เคร่ืองมอื และ
อปุกรณ�ตBางๆ ของภาควิชา เพ่ือสรCางระเบียบวินัยใหCนักศึกษา 
๓. จัดใหCมีการนําเสนอรายงานความกCาวหนCาการทําวิทยานิพนธ� เมื่อส้ินสุด
ทุกภาคการศึกษา  รวมปPละ ๒ คร้ัง  โดยหลักสูตรเปKนผูCกําหนด 
๔. มอบหมายใหCนักศึกษารับผิดชอบดําเนินรายการในวิชาสัมมนา และ
อาจารย�ผูCรับผิดชอบรายวิชาทําหนCาที่ใหCคําปรึกษาและสนบัสนุน 
๕. มอบหมายใหCนักศึกษารับผิดชอบการบํารุงรักษาการใชCเคร่ืองมอืใน
ภาควิชา และหCองปฏิบัติการ 
๖. มอบหมายใหCนักศึกษาจัดคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาเพ่ือฝ�กใหCทํางาน
เปKนทมี มีการวางแผนการทํางานแบบ PDCA  
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๒๒ 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธCการสอนหรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ดCานการส่ือสาร ๑. จัดใหCมีรายวิชาสัมมนาโดยใหCนักศึกษาฝ�กพูดนําเสนองานวิชาการ การใชC

ภาษา การตอบคําถาม โดยอาจารย�ผูCรับผิดชอบรายวิชาทําหนCาที่ใหC
คําปรึกษาและสนบัสนุน 
๒. จัดอบรมการจัดเตรียมสไลด�นําเสนอ 

ดCานจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชพี และ 
ปtญญาของแผBนดิน 

๑. นักศึกษาตCองผBานการอบรม หรือเรียนในรายวิชาที่มีหัวขCอจรรยาบรรณ
การวิจัย จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� สัตว�ทดลอง หรือจริยธรรมการวิจัยดCาน
ความปลอดภัยทางชีวภาพ 
๒. นักศึกษาที่ทําวทิยานิพนธ�ที่เก่ียวขCองกับเชื้อกBอโรคอันตราย ตCอง
ดําเนินการเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอการรับรองความปลอดภัยทางชีวภาพ 
๓. นักศึกษาตCองเขCารับการอบรมเกี่ยวกับจริยธรรมการเขียน การตีพิมพ� 
ผลงานวิจัย และวิทยานิพนธ� 

ดCานความสามารถในการประยุกต�
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรูC 

๑. นักศึกษาตCองผBานการอบรมการสืบคCนส่ิงตีพิมพ�ดCวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

 

๒. การพัฒนาผลการเรียนรู0ในแต:ละด0าน 
 

ผลการเรียนรู0ตามกรอบมาตรฐาน กลยุทธCการสอนท่ีใช0พัฒนา กลยุทธCการประเมินผลการ
เรียนรู0ในแต:ละด0าน 

๑. ด0านคุณธรรม จริยธรรม 
๑.๑ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของภาควิชาฯ  
คณะ มหาวิทยาลัย  
๑.๒ ปฏิบัติตนอยBางถูกตCอง และ แสดง
พฤติกรรมที่เหมาะสมตามกาลเทศะ 
๑.๓ ศึกษาเลBาเรียนและทํางานโดยยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรมเปKนสําคัญ 
๑.๔ คํานงึถงึผลกระทบทีต่ามมาจากการ
กระทําและการตัดสินใจ ที่จะมีตBอผูCอื่นและ
สังคม 
๑.๕ ใชCวิชาชีพในทางทีสุ่จริต 

 
๑.๑ สอนแบบบรรยาย และจัดใหCมี
การอภิปราย กรณีศึกษา และ
สนทนาแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาเร่ือง
จริยธรรม คุณธรรม โดยตรง หรือ
กลBาวสอดแทรกไปตามบริบทของ
รายวิชาในระหวBางการเรียนการสอน 
๑.๒ กําหนดใหCมีการลงชื่อในแบบ
บันทึกเขCาชั้นเรียนในบางรายวิชา
โดยคิดคะแนนการเขCาชั้นเรียนเปKน
สBวนหนึ่งของการเรียนการสอน 
๑.๓ กําหนดใหCมีกิจกรรมกลุBม และ
หัวหนCากลุBม ในการนําเสนองาน
วิชาการ ปฏิบัตงิาน และทํารายงาน 
๑.๔ มอบหมายงานใหCมีสBวนรBวม
รับผิดชอบในกระบวนการเรียนการ
สอน และงานของภาควชิาฯ 
๑.๕ จัดใหCมีปฐมนิเทศ เพ่ือแนะนํา
หลักสูตร สิทธิประโยชน�ของ
นักศึกษา และกฎระเบียบและ
ขCอบังคับตBางๆ ที่เก่ียวขCอง 

 
๑.๑ การประเมินผลจากคะแนน
การเขCาชั้นเรียน ตามที่กําหนดในแตB
ละรายวิชา 
๑.๒ การสังเกตพฤติกรรม การ
ปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ ของ
ภาควิชาฯ  คณะ มหาวิทยาลัย 
๑.๓ การประเมินผลการปฏิบตัิงาน
ที่ไดCรับมอบหมาย 
๑.๔ การประเมินผลจากสถิตขิCอ
รCองเรียนการกระทําผิดกฏและ
ระเบียบในแตBละปPการศึกษา ซ่ึง
ตCองไมBมขีCอรCองเรียน 

Comment [g1]: ขอใหต้รวจสอบและ
แกไ้ขหวัขอ้ที�ทาํแทบสีเหลืองอีกครั�งค่ะ  
เนื�องจากคณะกรรมการมีขอ้เสนอแนะให้
ปรับแก ้ หากยนืยนัไม่ปรับแกไ้ข ขอให้ชี�แจง
เหตุผลดว้ยคะ่ 
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๒๓ 

ผลการเรียนรู0ตามกรอบมาตรฐาน กลยุทธCการสอนท่ีใช0พัฒนา กลยุทธCการประเมินผลการ
เรียนรู0ในแต:ละด0าน 

๒. ด0านความรู0 

๒.๑ อภิปรายองค�ความรูCในสาขาวชิา

เทคโนโลยีชีวภาพอยBางกวCางขวางและเปKน

ระบบ 

๒.๒ อธิบายหลักการและทฤษฎีทีสํ่าคัญที่

เก่ียวขCองกับสาขาเทคโนโลยีชีวภาพไดC

อยBางถูกตCอง 

๒.๓ ปฏิบัตงิานวิจัยไดCตรงตามขั้นตอน

อยBางถูกตCอง ปฏิบัติกฎระเบียบขCอบงัคับใน

สาขาวิชาชีพ รวมทัง้คํานึงความปลอดภัย

และความคุCมคBาในการปฏิบัตงิานวิจัยที่จะ

สBงผลกระทบตBอตนเอง ผูCอื่น และ

สิ่งแวดลCอม 

๒.๔ สืบคCน หาขCอมลู รวบรวมและพัฒนา

ความรูCดCานเทคโนโลยีชีวภาพดCวยระบบ

การวิจัยที่ถูกตCอง 

๒.๕ เผยแพรBความรูCใหCเปKนที่ยอมรับใน

สังคมของศาสตร�ทางดCานชีวภาพ ไดCแกB 

การเสนอผลงานวิจัยในการประชมุวิชาการ 

และการตีพิมพ�ผลงานวิจัยในรายงานการ

ประชุมวิชาการ (Proceedings) หรือ

วารสารวิชาการ 

 

จัดการสอนในหลากหลายรูปแบบ 

ตามลักษณะของรายวิชาตลอดจน

เนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ        

โดยเนCนผูCเรียนเปKนศูนย�กลาง          

และสนบัสนุนการพัฒนาทักษะ  

การเรียนรูCดCวยตนเองของนักศึกษา 

และการฝ�กทักษะปฏิบัติการจริงใน

หCองปฏิบัติการ และการบรรยาย

จากวิทยากรผูCเชี่ยวชาญที่มี

ประสบการณ�ตรง วิธีการสอนมีดังน้ี 

๒.๑ การสอนแบบบรรยาย 

๒.๒ กําหนดใหCมีการนําเสนอ

บทความวิชาการ และอภิปรายใน

ชั้นเรียน 

๒.๓ มอบหมายใหCเขียนบทความ

รายงานในหัวขCอที่กําหนดใหCคCนควCา 

๒.๔ กําหนดใหCทําตามกระบวน

วิทยานิพนธ� ไดCแกB 

การจัดทําโครงรBางวิทยานิพนธ� การ

ทําการทดลอง การรายงาน

ความกCาวหนCาวิทยานิพนธ� การ

เขียนวิทยานิพนธ� และการสอบ

ป�องกันวิทยานิพนธ� 

๒.๕ กําหนดใหCเสนอผลงานวิจัยใน

ทีป่ระชมุวิชาการ 

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

๒.๖ ฝ�กเขียน Manuscript 

ผลงานวิจัย 

 

 

 

 

๒.๑ การประเมินผลจากการ

ทดสอบยBอย การสอบกลางภาค 

และปลายภาคการศึกษา 

๒.๒ การประเมินผลการนําเสนอใน

รายวิชาที่มีการใหCสัมมนา 

๒.๓ การประเมินผลจากรายงานที่

ไดCรับมอบหมาย 

๒.๔ การประเมินผลการสอบโครง

รBางวิทยานิพนธ� การรายงาน

ความกCาวหนCาการทําวิทยานิพนธ� 

และการสอบวิทยานิพนธ� 

๒.๕ การประเมินผลจากการไดCรับ

ตอบรับใหCนําเสนอผลงานวจัิยในที่

ปะชุมวิชาการ 

๒.๖ การประเมินผลจากการไดCรับ

การตอบรับใหCตีพิมพ�ผลงานวิจัย ใน

รายงานการประชุมวิชาการ 

(Proceedings) หรือ

วารสารวิชาการ 
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๒๔ 

ผลการเรียนรู0ตามกรอบมาตรฐาน กลยุทธCการสอนท่ีใช0พัฒนา กลยุทธCการประเมินผลการ
เรียนรู0ในแต:ละด0าน 

๓. ด0านทักษะทางปNญญา 
๓.๑ คCนหา คิด วิเคราะห� และ แกCไขปtญหา

ไดCอยBางเปKนระบบ 

๓.๒ สรุปใจความสําคัญของหลักการทาง

เทคโนโลยีชีวภาพไดCดCวยตนเอง วิเคราะห�

องค� ความรูCทีม่ี ชี้แจงเปรียบเทียบ พรCอม

แสดงเหตุผลประกอบไดCอยBางเหมาะสม 

และนําหลักการความรูCมาใชCไดCในวิชาชีพ 

๓.๓ ออกแบบการทดลองเพ่ือตอบโจทย�

งานวิจัยใหCบรรลุถึงเป�าหมายไดCดCวยตนเอง 

๓.๔ สรุปและวิจารณ�ผลการทดลองไดC

อยBางถูกตCองตามหลักวิทยาศาสตร� และ

นําเสนอแนวทางเพ่ือปรับปรุงการทดลอง

ไดC 

๓.๕ ถBายทอดกระบวนการทางความคิด

ของตนเองไดCเปKนอยBางด ี

๓.๖ เขียนโครงรBางงานวิจัยดCวยตนเองและ

ดําเนินงานวิจัยไปถงึขั้นตีพิมพ� 

 
๓.๑ กําหนดใหCมีการใหCสัมมนาและ

อภิปรายในชั้นเรียน 

๓.๒ มอบหมายใหCเขียนบทความรายงาน

ในหัวขCอที่กําหนดใหCคCนควCา 

๓.๓ กําหนดใหCทําตามกระบวน

วิทยานิพนธ� ไดCแกB 

การจัดทําโครงรBางวิทยานิพนธ� การ

ทําการทดลอง การรายงาน

ความกCาวหนCาวิทยานิพนธ� การเขียน

วิทยานิพนธ� และการสอบป�องกัน

วิทยานิพนธ� 

๓.๔ ฝ�กเขียน Manuscript 

ผลงานวิจัย 

 

 

๓.๑ การประเมินผลจากการ

นําเสนอในรายวิชาที่มีการใหC

สัมมนา 

๓.๒ การประเมินผลจากรายงานที่

ไดCรับมอบหมาย 

๓.๓ การประเมินผลจากการสอบ

โครงรBางวิทยานิพนธ� การรายงาน

ความกCาวหนCาการทําวิทยานิพนธ� 

และการสอบป�องกันวิทยานิพนธ� 

๓.๔ การประเมินผลจากการไดCรับ

การตอบรับใหCตีพิมพ�ผลงานวิจัย ใน

รายงานการประชุมวิชาการ 

(Proceedings) หรือ

วารสารวิชาการ 

 

๔. ด0านทักษะความสัมพันธCระหว:าง
บุคคล และความรับผิดชอบ 
๔.๑ มคีวามรับผิดชอบตBอตนเองและกลุBม

ผูCรBวมงาน 

๔.๒ แสดงบทบาททั้งการเปKนผูCนํากลุBมที่ดี 

และ สมาชิกในกลุBมในทางสรCางสรรค�เพ่ือ

ประโยชน�ตBอสBวนรวม 

๔.๓ ใหCความชBวยเหลือ เอือ้ประโยชน�ตBอ

การแกCปtญหาสBวนรวม  

๔.๔ นําเสนอความคิดริเร่ิมในการแกCปtญหา 

รวมทั้งรับฟtงความคิดเห็นของผูCอื่นดCวย

เหตุผล 

๔.๕ ริเร่ิม บริหารจัดการ ดําเนินการวิจัย 

ใหCไปสูBเป�าหมายโดยเนCนทําดCวยตวัเอง 

 
 
๔.๑ กําหนดใหCมีการใหCสัมมนาและ

อภิปรายในชั้นเรียน 

๔.๒ มอบหมายงานคCนควCา รายงาน

กลุBม 

๔.๓ กําหนดใหCรายงาน

ความกCาวหนCาการทําวิทยานิพนธ� 

๔.๔ มอบหมายใหCมีสBวนรBวมในการ

ทํากิจกรรมของภาควิชาฯคณะ และ

มหาวิทยาลัย 

๔.๕ มอบหมายใหCนัดประชุม

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ� 

การสBงรายงานทีเ่ก่ียวขCองกบั

งานวิจัยดCวยตนเอง 

 

 

๔.๑ การประเมินผลโดยเพ่ือนรBวมกลุBม 

๔.๒ การประเมินผลการมสีBวนรBวม

อภิปรายในชั้นเรียน 

๔.๓ การประเมินผลจากรายงาน

ความกCาวหนCาวิทยานิพนธ�ตาม

แผนงานในโครงรBางวทิยานิพนธ� 

๔.๔ การสังเกตพฤติกรรม การมีจิต

อาสา 

๔.๕ การประเมินผลจาก

ความสําเร็จในการปฏิบัตติามเวลาที่

กําหนด 
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๒๕ 

ผลการเรียนรู0ตามกรอบมาตรฐาน กลยุทธCการสอนท่ีใช0พัฒนา กลยุทธCการประเมินผลการ
เรียนรู0ในแต:ละด0าน 

๕. ด0านทักษะการวิเคราะหCเชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และการใช0
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑ เก็บขCอมูล วิเคราะห� ประมวลผล
ขCอมูลไดCอยBางถูกตCองตามขั้นตอนทาง
วิทยาศาสตร� และ เลือกใชCเคร่ืองมือ
สารสนเทศท่ีเหมาะสม 
๕.๒ สื่อสาร ถBายทอดความรูC นําเสนอ
ขCอมูล ท้ังในรูปแบบการเขียน         
การบรรยาย และการอภิปรายไดC
ชัดเจนถูกตCอง 
๕.๓ เลือกเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
เหมาะสมในการส่ือสารความรูCทาง
วิทยาศาสตร� และ เพ่ือการสืบคCน
ขCอมูลจากฐานขCอมูลสารสนเทศทั้งใน
และตBางประเทศไดC 
๕.๔  ติดตBอส่ือสารกับประชาคมวิจัย
และสามารถนําเสนอผลงานวิจัยกับ
ประชาคมวิจัย 

 
 
 
๕.๑ กําหนดขั้นตอนการใหC
สัมมนา และการอภิปรายในชั้น
เรียน 
๕.๒ มอบหมายงานคCนควCา 
และรายงาน โดยใชCเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
๕.๓ กําหนดใหCจัดทําโครงรBาง
วิทยานิพนธ� รายงาน
ความกCาวหนCาวิทยานิพนธ� และ
รูปเลBมวิทยานิพนธ� 
๕.๔ กําหนดใหCสืบคCน และ
สมัครเขCารBวมประชุมวิชาการ
ดCวยตนเอง 

 
 
 
๕.๑ การประเมินผลการใหC
สัมมนาและการอภิปราย 
๕.๒ การประเมินผลจาก
รายงานท่ีมอบหมาย 
๕.๓ การประเมินผลรายงาน 
ความกCาวหนCาวิทยานิพนธ�      
การสอบป�องกันวิทยานิพนธ� 
๕.๔ การประเมินผลจากการ
ไดCรับการตอบรับใหCนําเสนอ
ผลงานวิจัยในท่ีปะชุมวิชาการ 
ตามขั้นตอนและเวลาท่ีกําหนด 
 

 
๓.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู0จากหลักสูตรสู:รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 
 โปรดดูรายละเอียดในเอกสารแนบ  ภาคผนวก  ค 
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๒๖ 

หมวดที ่๕  หลักเกณฑCในการประเมินผลนักศกึษา 
 
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑCในการให0ระดับคะแนน (เกรด) 

การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปKนไปตามขCอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวBาดCวย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู0ขณะนักศึกษายังไม:สําเร็จการศึกษา 
๒.๑.๑ การทวนสอบในระดับรายวิชา ดําเนินการทุกรายวิชาท่ีเปYดสอน การประเมินผลสอบ 

การประเมินรายงาน การประเมินเชิงพฤติกรรม โดยอาจารย�ผูCสอนรายวิชา 
๒.๑.๓ การทวนสอบในระดับหลักสูตร ดําเนินการจัดสัมมนาหลักสูตร โดยมีผูCเขCารBวมสัมมนา

ไดCแกB อาจารย�ประจําหลักสูตร  ศิษย�ปtจจุบัน  ศิษย�เกBา  ผูCทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย
อื่นท่ีเปYดสอนหลักสูตรสาขาวิชาเดียวกัน และ และผูCใชCบัณฑิตของหลักสูตร 

๒.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู0หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
 เนCนผลสัมฤทธิ์ของการประกอบอาชีพของมหาบัณฑิต เพ่ือนํามาปรับปรุงพัฒนาการเรียน             

การสอน และหลักสูตร โดยการประเมินผลดังนี้ 
๒.๒.๑ การไดCงานทําของบัณฑิต 
๒.๒.๒ ผลงานในสายงาน หรืออาชีพ 
๒.๒.๓ ความพึงพอใจของผูCใชCบัณฑิต 
๒.๒.๔ รางวัล หรือคําชมเชยท่ีมหาบัณฑิตไดCรับในดCานคุณธรรม จริยธรรม ความรูC ทักษะ การ

แกCปtญหา มนุษย�สัมพันธ� ความรับผิดชอบ และการส่ือสาร การใชCความคิดอยBางมี
เหตุผลและการใชCเทคโนโลยี เปKนตCน 

 
๓. เกณฑCการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
      ๓.๑  แผน ก แบบ ก ๑ 

๓.๑.๑   ใชCเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรไมBเกิน ๕ ปPการศึกษา 
๓.๑.๒ ตCองทําวิทยานิพนธ� ๓๖ หนBวยกิต และศึกษารายวิชาตามท่ีหลักสูตรแนะนำ 
๓.๑.๓ ตCองสอบผBานภาษาอังกฤษตามเกณฑ�ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
๓.๑.๔ ตCองเสนอวิทยานิพนธ� และสอบวิทยานิพนธ�ผBาน ตามขCอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล           

วBาดCวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
๓.๑.๕ ผลงานหรือสBวนหน่ึงของผลงานวิทยานิพนธ�จะตCองไดCรับการเผยแพรBหรืออยBางนCอย

ไดCรับการยอมรับใหCเผยแพรBในวารสารหรือส่ิงพิมพ�ทางวิชาการ หรือเสนอตBอที่ประชุมวิชาการท่ีมีรายงาน
การประชุม  (Proceedings)  ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย   

๓.๑.๖ ผลงานวิจัยไดCรับการรับรองจากหนBวยงานตCนสังกัดในการนําไปใชCประโยชน�ใน
หนBวยงาน 
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๒๗ 

 ๓.๒   แผน ก แบบ ก ๒ 
๓.๒.๑ ตCองศึกษารายวิชาตBางๆ ตามโครงสรCางของหลักสูตร คือ ศึกษารายวิชาไมBนCอยกวBา๒๔ 

หนBวยกิต และทําวิทยานิพนธ� ๑๒ หนBวยกิต รวมจํานวนหนBวยกิตท่ีตCองศึกษาตลอดหลักสูตรไมBนCอยกวBา 
๓๖ หนBวยกิต โดยตCองไดCแตCมระดับคะแนนเฉล่ียสะสม ไมBตํ่ากวBา ๓.๐๐ 

๓.๒.๒ ตCองสอบผBานภาษาอังกฤษตามเกณฑ�ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
๓.๒.๓ ตCองเสนอวิทยานิพนธ� และสอบวิทยานิพนธ�ผBาน ตามขCอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล          

วBาดCวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
๓.๒.๔ ผลงานหรือสBวนหน่ึงของผลงานวิทยานิพนธ�จะตCองไดCรับการเผยแพรBหรืออยBางนCอย

ไดCรับการยอมรับใหCเผยแพรBในวารสารหรือส่ิงพิมพ�ทางวิชาการ หรือเสนอตBอที่ประชุมวิชาการท่ีมีรายงาน
การประชุม  (Proceedings)  ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย   

 

หมวดท่ี ๖  การพัฒนาคณาจารยC 
 

๑. การเตรียมการสําหรับอาจารยCใหม: 
๑.๑ วางแผนการพัฒนากําลังคนระยะเวลา ๕ ปP เพ่ือเตรียมพรCอมอาจารย�ในจัดการเรียนการสอน 

และพัฒนางานวิจัยในสาขาวิจัยท่ีหลักสูตรขาดแคลน หรือในสาขาวิจัยท่ีทันสมัยๆ 
๑.๒ คัดเลือกอาจารย�ใหมBโดยความเห็นชอบของคณาจารย�ในภาควิชา และตามขี้นตอนของคณะ

วิทยาศาสตร� 
๑.๓ จัดหาอาจารย�พ่ีเล้ียงเพ่ือชBวยเหลือ แนะนํา ดูแล ในสาขางานวิจัยที่สอดคลCองกัน 
๑.๔ เตรียมหCองปฏบัติงานวิจัย และจัดสรรเงินงบประมาณตั้งตCนเพ่ือทําวิจัย 
๑.๔ แนะนําระเบียบท่ีเก่ียวขCองกับการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน แนะนําหลักสูตรและ

รายวิชาท่ีเปYดสอนในภาควิชาและคณะ  และแหลBงทุนวิจัยตBางๆ 
๑.๕ สBงเขCารBวมการปฐมนิเทศอาจารย�ใหมB เพ่ือใหCมีความรูCหลักการสอน และเขCาใจนโยบาย ปรัชญา 

ยุทธศาสตร�ของมหาวิทยาลัย คณะ และภาควิชา 
๑.๖ มอบหมายภาระงานสอน และภาระงานอาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ�รBวมของนักศึกษาใน

หลักสูตร 
๑.๗ มอบหมายภาระงานอาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนนธ�หลักของนักศึกษาในหลักสูตร เม่ือมีโครงการ 

วิจัยของตนเองภายในเวลา ๑ ปP นับต้ังแตBเขาปฏิบัติงาน 
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๒๘ 

๒. การพัฒนาความรู0และทักษะให0แก:คณาจารยC 
๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 

๒.๑.๑ สนับสนุนใหCอาจารย�เขCารBวมการอบรมดCานการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
การพัฒนาหลักสูตร และการวิจัย ที่จัดโดยคณะ บัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย หรือหนBวยงาน
ภายนอก  

๒.๑.๒ สนับสนุนใหCเปKนอาจารย�ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ�รBวมในหลักสูตรอื่นๆ ท่ีเก่ียงขCอง เพ่ือ
พัฒนาทักษะงานวิจัยใหCมัควาทเชื่อมโยงกับสาขาอื่นๆ 

๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด0านอ่ืนๆ 
๒.๒.๑ สBงเสริมใหCอาจารย�มีทุนตBอเน่ือง มีการจัดต้ังกลุBมวิจัย และย่ืนขCอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือ

ขอทุนวิจัยจากแหลBงทุนในระดับคณะ มหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย รวมท้ังจัดหาครุภัณฑ�ท่ี
จําเปKน 

๒.๒.๒ สนับสนุนใหCอาจารย�เขCาอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการทั้งระดับชาติ และนานาชาติ 
ศึกษาดูงานท้ังในประเทศและตBางประเทศ อยBางตBอเน่ือง 

๒.๒.๓ สนับสนุนใหCอาจารย�ไปปฏิบัติงานวิจัยและเพ่ิมพูนเทคนิควิจัยในตBางประเทศระยะส้ัน 
๒.๒.๔ สนับสนุนใหCอาจารย�ตีพิมพ�ผลงานวิจัยในระดับสากล 
๒.๒.๕ สนับสนุนใหCอาจารย�มีสBวนรBวมในกิจกรรมบริการวิชาการตBางๆ เชBน การรับเชิญเปKน

วิทยากรบรรยายในการประชุมวิชาการ เปKนผูCทรงคุณวุฒิในการประเมินโครงการวิจัย บทความวิจัย และ
การขอกําหนดตําแหนBงทางวิชาการ เปKนคณะกรรมการวิชาชีพท่ีเก่ียวขCอง เปKนท่ีปรึกษาดCานเทคนิคและ
งานวิจัยแกBหนBวยงานตBางๆ เปKนตCน 

๒.๒.๖ สBงเสริมใหCอาจารย�ขอกําหนดตําแหนBงทางวิชาการ 
 

หมวดท่ี ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร 

๑. การบริหารหลักสูตร 
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบดCวยหัวหนCาภาควิชาเปKนประธาน อาจารย�ผูCแทนสาขา

วิจัย  เปKนกรรมการ  และเลขานุการหลักสูตรทําหนCาท่ีเปKนอาจารย�ผูCรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีคณบดี           
คณะวิทยาศาสตร�เปKนผูCกํากับดูแลและใหCคําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบัติใหCแกBคณะกรรมการ  

อาจารย�ผูCรับผิดชอบหลักสูตร มีหนCาท่ีวางแผนจัดการเรียนการสอนรBวมกับอาจารย�ผูCรับผิดชอบ
รายวิชา และระดับคณะ ติดตามและรวบรวมขCอมูลการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษา ดําเนินการติดตามบัณฑิต และสํารวจความพึงพอใจผูCใชCบัณฑิต สําหรับใชCในการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรอยBางตBอเนื่อง โดยจะมีการประชุมคณะกรรมการทุก ๓ เดือน เพ่ือทบทวนผลการ
ดําเนินงาน 
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๒๙ 

๒. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
๒.๑ การบริหารงบประมาณ 

หลักสูตรมีการวางแผนจัดเงินสรรงบประมาณประจําปPที่ไดCรับจากคณะวิทยาศาสตร� และเงิน
รายไดCของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เพ่ือเปKนคBาสอน เงินเดือนเจCาหนCาที่หลักสูตร คBาจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ�ทาง
วิทยาศาสตร� คอมพิวเตอร� โสตทัศนูปกรณ� ตํารา คBาบํารุงรักษาครุภัณฑ� และคBาปรับปรุงโครงสรCางทาง
กายภาพ และจัดสภาพแวดลCอมใหCมีบรรยากาศท่ีเอื้อตBอการเรียนรูCและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

๒.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู:เดิม 
 ๒.๒.๑ มีหCองปฏิบัติการวิจัยและครุภัณฑ�ทางวิทยาศาสตร�ท่ีทันสมัยในการเรียนการสอน 
 ๒.๒.๒ มีการใหCบริการครุภัณฑ�สBวนกลางเพ่ืออํานวยในการทําวิจัย 
  ๒.๒.๓ มีหCองเรียน พรCอมอุปกรณ�โสตทัศนูปกรณ�ท่ีเพียงพอสําหรับการเรียนการสอนใน
หลักสูตร 
  ๒.๒.๔ มีหCองสมุดและฐานขCอมูลอิเล็กทรอนิกส�ในการศึกษาคCนควCาในสาขาวิชาตามหลักสูตร 
  ๒.๒.๕ มีระบบเครือขBายคอมพิวเตอร� และอินเทอร�เน็ต ท่ีสามารถเขCาถึงไดCจากหCองปฏิบัติการ
และจากระบบไรCสาย เพ่ือเอื้ออํานวยการคCนควCาขCอมูลจากแหลBงตBางๆ ท้ังในประเทศและตBางประเทศ  
  ๒.๒.๖ มีหCองคอมพิวเตอร�สBวนกลางใหCนักศึกษาปฏิบัติงาน และคCนควCาขCอมูลสารสนเทศตBางๆ 
เพ่ือสนับสนุนการเรียนรูC  
  ๒.๒.๗ มีเงินทุนสนับสนุนวิจัยประเภทตBางๆใหCแกBคณาจารย� 
 ๒.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
 คณะวิทยาศาสตร�จัดสรรงบประมาณสมทบใหCแกBภาควิชา เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ�วิทยาศาสตร� และ
ปรับปรุงโครงสรCางทางกายภาพ จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ�วิทยาศาสตร�ใหCแกBอาจารย�รุBนใหมB 
รวมทั้งจัดซ้ือครุภัณฑ�สBวนกลางท่ีหลายภาควิชามีตามความตCองการรBวม 
 ๒.๔  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 คณะวิทยาศาสตร�สํารวจความตCองการทรัพยากรดCานการเรียนการสอน ตลอดจนทรัพยากรดCาน
การวิจัยท้ังเงินทุนวิจัยและครุภัณฑ�วิทยาศาสตร� ในระดับภาควิชา 
 
๓. การบริหารคณาจารยC 
 ๓.๑ การรับอาจารยCใหม: 

คณะกรรมการคัดเลือกระดับภาควิชากล่ันกรองคุณสมบัติและประสบการณ� จากหลักฐานการ
สมัคร ผูCสมัครตCองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทBาในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขา
อื่นท่ีเก่ียวขCอง มีความสามารถในการวิจัย มีผลงานตีพิมพ� มีประสบการณ�เปKนอาจารย�ผูCชBวยสอน หรือเคย
สอน มีทักษะการสื่อสารดCานภาษาอังกฤษและเทคโนลยีสารสนเทศ และมีจริยธรรม คุณธรรม โดยประเมิน
จากการสอน และสัมภาษณ� ดCวยภาษาอังกฤษ ซ่ึงผลการสอบคัดเลือกน้ันยึดเกณฑ�คุณสมบัติทางวิชาการท่ี
สอดคลCองกับมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ และประสบการณ�ท่ีเปKน
ประโยชน�ตBอหลักสูตร รวมท้ังมติการตัดสินใจของคณะกรรมการคัดเลือกระดับภาควิชา กBอนสBงใหCคณะ
พิจารณาตัดสินรับเขCาปฏิบัติงาน 
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๓.๒ การมีส:วนร:วมของคณาจารยCในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
 มีการจัดประชุมคณาจารย�ทุกเดือนเพ่ือวางแผน ปรึกษาหารือ และแลกเปล่ียนความคิดเห็น
เกี่ยวกับการเรียนการสอนในภาพรวม  และอาจารย�ผูCรับผิดชอบรายวิชาและผูCสอน ตCองประชุมเพ่ือการ
วางแผนจัดการเรียนการสอน การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา และเก็บรวบรวมขCอมูลสBง
คณะกรรมการหลักสูตรเพ่ือเตรียมไวCสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร นอกจากนี้ภาควิชามีการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือใหCคณาจารย�มีสBวนรBวมในการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือหาแนวทางท่ีจะ
ทําใหCบรรลุเป�าหมายท่ีกําหนดไวCในหลักสูตร และผลิตมหาบัณฑิตเปKนไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค� 
 ๓.๓ การแต:งตั้งคณาจารยCพิเศษ  

อาจารย�ผูCรับผิดชอบรายวิชาเปKนผูCพิจารณาเลือกสรรอาจารย�พิเศษ และนําเสนอตBอประธาน
หลักสูตรเพ่ือพิจารณาอนุมัติกBอนจัดการเรียนการสอนในรายวิชา จํานวนอาจารย�พิเศษไมBเกินรCอยละ ๓๐ 
ของจํานวนอาจารย�ผูCสอนในแตBละรายวิชา อาจารย�พิเศษจะตCองเปKนผูCมีมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
เทคโนโลยี ชีวภาพ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวขCอง มีประสบการณ�ตรงที่สอดคลCองกับเน้ือหารายวิชาท่ีตBางจาก
ความชํานาญของคณาจารย�ประจํา  เพ่ือใหCนักศึกษาไดCรับความรูCจากผูCมีประสบการณ�โดยตรง 

 
๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

๔.๑ การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน:ง 
บุคลากรสายสนับสนุนตCองมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เก่ียวขCองกับ

ภาระงานที่รับผิดชอบ มีความรูCภาษาไทยอยBางดี มีทักษะดCานภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
มีจริยธรรม คุณธรรม 

๔.๒ การเพ่ิมทักษะความรู0เพ่ือการปฏิบัติงาน 
ภาควิชาสนับสนุนใหCบุคลากรสายสนับสนุนไดCรับการฝ�กอบรม ทัศนศึกษา ดูงานดCานท่ีเก่ียวขCอง

กับการปฏิบัติงาน นอกจากน้ีภาควิชาสนับสนุนใหCบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอนเขCาทําวิจัย
รBวมกับอาจารย�เพ่ือพัฒนาทักษะดCานการเปKนผูCชBวยสอน วิจัย และการบริการดCานการวิเคราะห�ทาง
หCองปฏิบัติการ 
 
๕. การสนับสนุนและการให0คําแนะนํานักศึกษา 

๕.๑ การให0คําปรึกษาด0านวิชาการ และอ่ืนๆ แก:นักศึกษา 
ภาควิชามอบหมายใหCเลขานุการหลักสูตรแนะนําแผนการเรียนในหลักสูตร การลงทะเบียน

รายวิชาและวิชาเลือกเสรี รวมท้ังเปKนท่ีปรึกษาท่ัวไป ใหCแกBนักศึกษาปPท่ี ๑ ทุกคน อาจารย�ที่ปรึกษามีหนCาท่ี
แนะนําหัวขCอวิทยานิพนธ�แกBนักศึกษา หลังจากท่ีนักศึกษาไดCหัวขCอวิทยานิพนธ�แลCว หลักสูตรขออนุมัติ
แตBงต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาโครงรBางวิทยานิพนธ� ตามดCวยการแตBงต้ังคณะการสอบโครงรBางวิทยานิพนธ� และ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ�ตามลําดับ เพ่ือกํากับดูแลการทําวิทยานิพนธ�ของนักศึกษาเพ่ือใหCเปKนไป
ตามเกณฑ�ขCอบังคับวBาดCวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จนกระท่ังนักศึกษาสําเร็จการศึกษา นอกจากน้ี
ภาควิชามอบหมายใหCบุคลากรสายสนับสนุนธุรการชBวยแนะนําขั้นตอน แนวปฏิบัติตBางๆ เกี่ยวกับเอกสาร
ดCานการศึกษา และทําวิทยาพนธ� ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาในหลักสูตร 
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๕.๒ การอุทธรณCของนักศึกษา 
กรณีนักศึกษาสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดๆ สามารถย่ืนคํารCองตBออาจารย�

ผูCรับผิดชอบรายวิชาเพ่ือขอดูกระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของ
อาจารย�ในแตBละรายวิชาไดC   และนักศึกษาสามารถอุทธรณ�ในเร่ืองเก่ียวกับวิชาการหรืออื่นๆ มายังคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยไดCโดยตรงท้ังในรูปแบบของการติดตBอดCวยตนเองหรือย่ืนเปKนเอกสาร หลังจากนั้นคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยจะดําเนินการพิจารณาขCออุทธรณ�ดังกลBาว  

 

๖. ความต0องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู0ใช0มหาบัณฑิต  
๖.๑ มีระบบการติดตาม ประเมินผลคุณภาพมหาบัณฑิต ท้ังในสBวนของตัวมหาบัณฑิต และผูCใชC

มหาบัณฑิต เพ่ือดูระดับความพึงพอใจของผูCใชCมหาบัณฑิต โดยมีการสํารวจการไดCงานของบัณฑิตหลังจาก
จบการศึกษา ภายในระยะเวลา ๓ เดือน และสํารวจความพึงพอใจของผูCใชCมหาบัณฑิตหลังจากจบ
การศึกษาภายระยะเวลา ๑ ปP มีการเก็บขCอมูลของมหาบัณฑิตแยกหมวดหมูBตามสายอาชีพ เม่ือครบ ๔ ปP
จะมีการสํารวจความพึงพอใจหลักสูตรจากผูCใชCมหาบัณฑิตตBอเน่ือง 
 ๖.๒ มีการประเมินผลความสําเร็จของการจัดหลักสูตร วBาสามารถผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะ
ตามวัตถุประสงค�ของหลักสูตร และมีความสามารถเปKนท่ีตCองการของตลาดแรงงานและ/หรือสามารถ
ศึกษาตBอในชั้นสูงตBอไปไดC 
 

๗. ตัวบ:งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มีตัวบBงชี้ท่ี ๑-๕ ซึ่งเปKนตัวบBงชี้
บังคับตCองมีผลดําเนินการบรรลุตามเป�าหมายติดตBอกันไมBนCอยกวBา ๒ ปP และมีจํานวนตัวบBงชี้ที่มีผล
ดําเนินการบรรลุเป�าหมายไมBนCอยกวBา ๘๐% ของตัวบBงชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบBงชี้บังคับและตัว
บBงชี้รวมในแตBละปP ดังนี้ 

 

ตัวบ:งชี้และเปnาหมาย ปEการศึกษา 
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

๑. อาจารย�ประจําหลักสูตรอยBางนCอยรCอยละ ๘๐ มีสBวนรBวม 
    ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ 
    ดําเนินงานหลักสูตร 

√ √ √ √ √ 

๒. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคลCอง 
    กับกรอบมาตรฐานคุณวฒุแิหBงชาติ  

√ √ √ √ √ 

๓. มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.๓ อยBางนCอยกBอน
การเปYดสอนในแตBละภาคการศึกษาใหCครบทุกรายวิชา 

√ √ √ √ √ 

๔. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ตามแบบ           
    มคอ. ๕ ภายใน ๓๐ วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

๕. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ  
    มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังส้ินสุดปPการศึกษา 

√ √ √ √ √ 
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ตัวบ:งชี้และเปnาหมาย ปEการศึกษา 
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

๖. มีการทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนักศึกษาตามมาตรฐาน 
    ผลการเรียนรูCที่กําหนดใน มคอ. ๓ อยBางนCอยรCอยละ ๒๕          
    ของรายวิชาที่เปYดสอนในแตBละปPการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

๗. มีการพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ� 
    การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรูCจากผลการ 
    ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปPทีแ่ลCว 

 √ √ √ √ 

๘. อาจารย�ใหมBทุกคน ไดCรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดCานการ 
    จัดการเรียนการสอน 

√ √ √ √ √ 

๙.  อาจารย�ประจําทุกคนไดCรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ 
     วิชาชีพอยBางนCอยปPละ ๑ คร้ัง 

√ √ √ √ √ 

๑๐. จํานวนบคุลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน ไดCรับการ 
      พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไมBนCอยกวBารCอยละ ๕๐ ตBอปP 

√ √ √ √ √ 

๑๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปPสุดทCาย/มหาบัณฑติใหมB 
      ที่มีตBอคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไมBนCอยกวBา ๓.๕ จาก 
      คะแนนเต็ม ๕.๐ 

 √ √ √ √ 

๑๒. ระดับความพึงพอใจของผูCใชCมหาบัณฑิตที่มีตBอมหาบณัฑิต 
      ใหมBเฉลี่ยไมBนCอยกวBา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

  √ √ √ 

 

หมวดท่ี ๘  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

๑.๑ การประเมินกลยุทธCการสอน 
๑.๑.๑ จัดใหCมีการวิเคราะห�ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และวิเคราะห�ผลการเรียนใน

รายวิชาดCวยแบบฟอร�ม 
๑.๑.๒ จัดใหCมีการรBวมประชุมของอาจารย�ประจําหลักสูตร และอาจารย�ผูCสอน เพ่ือพิจารณาผล

การประเมินและเสนอแนะแนวทางเพ่ือปรับปรุงการสอน 
๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารยCในการใช0แผนกลยุทธCการสอน 

๑.๒.๑ ประเมินโดยนักศึกษาแตBละรายวิชา 
๑.๒.๒ สังเกตการณ�โดยผูCรับผิดชอบวิชา ประธานหลักสูตร  

 
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

การประเมินคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวมทําไดCโดยการจัดทําแบบฟอร�มประเมินความ                
พึงพอใจ  จัดเสวนาเพ่ือรับฟtงขCอคิดเห็นจาก 

๑) นักศึกษาปtจจุบัน 
๒) ศิษย�เกBา 
๓) ผูCทรงคุณวุฒิ และ/หรือผูCประเมินภายนอก 
๔) ผูCใชCดุษฎีบัณฑิตท่ีประสบความสําเร็จในหนCาท่ีการงานและ/หรือผูCมีสBวนไดCสBวนเสียอื่นๆ 
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๓๓ 

๓. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ประเมินตามตัวบBงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี ๗ ขCอ ๗ โดยคณะกรรมการประเมินอยBางนCอย 

๓ คน ประกอบดCวยผูCทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวชิาเดียวกันอยBางนCอย ๑ คน 
 
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 ๔.๑ การจัดการเรียนการสอน 
  ๔.๑.๑ อาจารย�ผูCรับผิดชอบรายวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินงานรายวิชา และปรับปรุง
เน้ือหาวิชาใหCสัมพันธ�กับเทคโนโลยีและวิวัฒนาการท่ีสูงขึ้น เพ่ือเสนอตBอคณะกรรมการหลักสูตร 
  ๔.๒.๒ คณะกรรรมการหลักสูตรสรุปและทบทวนผลการดําเนินงาน และวางแผนปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนในภาพรวมของหลักสูตร 

  ๔.๓.๓ คณะกรรรมการหลักสูตรชี้แจงอาจารย�ประจํา ผลการดําเนินงานและแผนปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน เพ่ือนําแผนปรับปรุงไปปฏิบัติในปPการศึกษาตBอไป 
 ๔.๒ การจัดหลักสูตร 
  คณะกรรรมการหลักสูตรนําผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรในภาพรวม และสรุปผลการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนแตBละปP เพ่ือวางแผนการเพ่ิม  ลดรายวิชา ในปรับปรุงหลักสูตรยBอย และ
ปรับปรุงหลักสูตรในรอบตBอไป 



 มคอ.๒ 

หลักสูตรปรับปรุงนี้  ได�รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล  ในคราวประชุมคร้ังที่ ๔๖๘ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

๓๔ 
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๓๕ 

เอกสารแนบ 

ภาคผนวก ก คําอธิบายรายวิชา 
 

(๑) หมวดวิชาบังคับ 

      หน:วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด0วยตนเอง) 

วทคร    ๕๐๖ หลักการทางวิทยาศาสตรCชีวภาพระดับโมเลกุล   ๒ (๒-๐-๔) 
SCID  506 Concepts of Molecular Bioscience 

กระบวนการทางชีวเคมีและชีวฟYสิกส�ของระบบชีวิต โครงสรCางและหนCาท่ีของสาร         
ชีวโมเลกุล การจัดการพลังงานและเมแทบอไลท�กระบวนการควบคุมการแสดงออกของสารพันธุกรรม 

Various biochemical and biophysical processes of living systems, structures 
and functions of biological molecules, manipulation of energy and metabolites, regulation 
and expression process of genetic materials. 
 
วทคร ๕๑๖ ชีวสถิติ        ๓ (๓-๐-๖) 
SCID 516 Biostatistics 

ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร�และการวิเคราะห�ขCอมูลเชิงชีวสถิติ หลักการทางสถิติและการ
ประยุกต�เพ่ือวางแผนและวิเคราะห�ขCอมูลท่ีไดCจากการทดลอง การแจกแจงความนBาจะเปKน การประมาณคBา 
การทดสอบสมมุติฐาน การทดสอบดCวยไคกําลังสองและการวิเคราะห�ความถี่ การวิเคราะห�การถดถอยและ
สหสัมพันธ� การวิเคราะห�ความแปรปรวน การวิเคราะห�ความแปรปรวนรBวมเกี่ยว การวิเคราะห�การเบ่ียงเบน
ของเสCนโคCงปรกติ สถิติศาสตร�ไมBอิงพารามิเตอร� และการใชCโปรแกรมสําเร็จรูปสถิติ 

Scientific method and biostatistical analysis; principles and application of 
statistical methods to design experiment protocols and analyze data; probability 
distributions; estimation; hypothesis testing; chi-square test and analysis of frequencies; 
regression and correlation analysis; analysis of variance; analysis of covariance; probit 
analysis; non-parametric statistics; use of statistical packages. 
 
วททช ๕๙๑ หัวข0อพิเศษด0านเทคโนโลยีชวีภาพ ๑    ๑ (๑-๐-๒) 
SCBT 591 Special Topics in Biotechnology I 

ความรูCพ้ืนฐานใหมB ๆ ท่ีทันสมัยเก่ียวกับงานวิจัยและพัฒนาในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
Recent basic topics in Biotechnological research and development 

 
วททช ๕๙๒ หัวข0อพิเศษด0านเทคโนโลยีชวีภาพ ๒    ๑ (๑-๐-๒) 
SCBT 592 Special Topics in Biotechnology II 

ความรูCท่ัวไปใหมB ๆ ท่ีทันสมัยเกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนาในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
Recent general topics in Biotechnological research and development 
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๓๖ 

หน:วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด0วยตนเอง) 

วททช ๖๐๕ เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ     ๓ (๐-๙-๓) 
SCBT 605 Techniques in Biotechnology 

เทคนิคตBางๆ ที่ใชCทางเทคโนโลยีชีวภาพ โดยจะเนCนเทคนิคท่ีใชCในงานวิจัยสาขาเทคโนโลยี 
ชีวภาพทางการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร  เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมและวิศวกรรม
กระบวนการชีวภาพ เทคโนโลยชีวภาพโมเลกุลและทางการแพทย� 

Current techniques in biotechnological research emphasized on agricultural 
biotechnology, food biotechnology, industrial biotechnology and bioprocess engineering, 
molecular and medical biotechnology  
 

วททช ๖๑๕ เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมขั้นสูง ๑    ๓ (๓-๐-๖) 
SCBT 615 Advanced Industrial Biotechnology I 

บทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมการผลิต ศักยภาพของเทคนิคใหมB ๆ 
ทางดCานเทคโนโลยีชีวภาพ ท่ีจะมีสBวนชBวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ�ตBางๆ ท่ีทันสมัย ความจําเปKนของการพัฒนากระบวนการ  บทความตีพิมพ�ของผลงานวิจัยใหมB ๆ 
สิทธิบัตรดCานเทคนิคตBางๆ  ฐานขCอมูลทางดCานเทคโนโลยีชีวภาพ 

Role of biotechnology in industrial production, potential of new 
techniques being currently developed for industrial applications, specific manufacturing 
processes and research development needed, recent publications, biotechnological 
database 

 
วททช ๖๙๑ สัมมนาด0านเทคโนโลยีชีวภาพ ๑     ๑ (๑-๐-๒) 
SCBT 691 Biotechnology Seminar I 

หัวขCอในเร่ืองพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีชีวภาพท่ีนักศึกษาสนใจและตามคําแนะนําของ
อาจารย�ท่ีปรึกษา 

Current basic biotechnological topics according to student’s individual 
interests or to topics as suggested by their advisors. 

 
วททช ๖๙๒ สัมมนาด0านเทคโนโลยีชีวภาพ ๒     ๑ (๑-๐-๒) 
SCBT 692 Biotechnology Seminar II 

หัวขCอในเร่ืองทั่วไปทางเทคโนโลยีชีวภาพท่ีนักศึกษาสนใจและตามคําแนะนําของอาจารย�
ที่ปรึกษา 

Current general biotechnological topics according to student’s individual 
interests or to topics as suggested by their advisors. 
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๓๗ 

 (๒)  หมวดวิชาเลือก 

หน:วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด0วยตนเอง) 

วทคร ๕๑๘ ทักษะท่ัวไปในการวิจัยด0านวิทยาศาสตรC    ๑ (๑-๐-๒) 
SCID 518 Generic Skills in Science Research 

คุณสมบัติของนักวิจัยท่ีดี  การคCนหาขCอมูลในฐานขCอมูลทางวิทยาศาสตร�อยBางมี
ประสิทธิภาพ ความปลอดภัยในหCองปฏิบัติการ ความปลอดภัยทางชีวภาพ เคมี รังสี และไฟฟ�า จริยธรรมใน
การวิจัยในมนุษย� และการทดลองสัตว�ในดCานวิทยาศาสตร� สิทธิในทรัพย�สินทางปtญญา การกระทําผิด 
คุณลักษณะของความรับผิดชอบ และการอCางอิงผลงานวิจัย เทคนิคการสรCางและการเขียนโครงรBาง 
โครงการวิจัย การเขียนขอทุนวิจัย การเขียนรายงานวิจัย และตCนฉบับเพ่ือสBงตีพิมพ� 

Qualities of a good researcher, effective searching of the scientific 
information, laboratory safety, biosafety, chemical safety, radiation safety and electrical 
safety, ethics of research in human subjects and experimental animals in science, 
intellectual property right; research misconduct attribution of credit and responsibility, 
techniques in formulating and writing thesis proposals, research projects, grant 
applications, research reports and manuscript for publication. 
 
วททช ๕๐๒ เทคโนโลยีทางพันธุวิศวกรรม     ๓ (๓-๐-๖) 
SCBT 502 Recombinant DNA Technology 

โครงสรCางและหนCาท่ีดีเอ็นเอ การแสดงออกของยีนในแบคทีเรีย  ยีสต� พืช และสัตว� 
หลักการและเทคนิคท่ีใชCในเทคโนโลยีการสรCางดีเอ็นเอสายผสม การโคลน การทําแผนท่ีการตัดดCวยเอนไซม�
จําเพาะ  การแสดงออกของยีนที่โคลนไดC การสรCางหCองสมุดดีเอ็นเอ และเทคนิคใหมBๆท่ีทันสมัยสําหรับ
วิเคราะห�พันธุกรรม ความรูCและหลักการในการถBายดีเอ็นเอเขCาสูBแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ ยีสต�และ
รา แบคคูโลไวรัส พืช และเซลล�สัตว� เพ่ือปรับปรุงพันธุกรรม ขั้นตอนพ้ืนฐานในการสรCางแผนภูมิตCนไมCแสดง
ความสัมพันธ�ทางพันธุกรรมเชิงวิวัฒนาการ ตลอดจนการใชCคอมพิวเตอร�ในการคCนหาขCอมูลจากฐานขCอมูล
สาธารณะ และการใชCโปรแกรมสําหรับการวิเคราะห� 

The principles and techniques used in recombinant DNA technology; DNA 
structure and function; regulation of gene expression in various systems ranging from 
bacteria, yeast, fungi, plants and animals; recombinant DNA techniques (molecular 
cloning, restriction enzyme mapping, expression of cloned genes, library construction) and 
other recent techniques for genetic analysis; knowledge on genetic transformation in 
bacteria, yeast and fungi, baculovirus, plant and animal cells and skill to carry out 
research in the fields; the basic steps for construction of molecular phylogenetic tree; the 
knowledge on the use of computer and programs for searching molecular data from 
various available public databases for analysis. 
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๓๘ 

หน:วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด0วยตนเอง) 

วททช ๕๑๑ เทคโนโลยีการหมัก      ๓ (๓-๐-๖) 
SCBT 511 Fermentation Technology      

การออกแบบถังหมักทางชีวภาพชนิดตBาง ๆ  เพ่ือนํามาใชCในปฏิกิริยาของเอนไซม�  และถัง
หมักท่ีใชCเล้ียงเซลล�   โดยกระบวนการหมักแบบกะ แบบคร้ังคราว และแบบตBอเน่ือง  การศึกษา
กระบวนการฆBาเชื้อ  การกวนและเติมอากาศ   การศึกษาอุปกรณ�และการควบคุม   และความเปKนไปไดCทาง
เศรษฐกิจของกระบวนการ 

Calculations and design for various types of bioreactor including those for 
enzyme reactions and cultivation of cells as batch, fed-batch, and continuous cultures, 
sterilization, agitation, aeration, instrumentation and control, and fermentation economics. 
 
วททช ๕๑๒ กระบวนการแยกและสกัดสารท่ีผลิตโดยเทคโนโลยีชีวภาพ  ๓ (๓-๐-๖) 
SCBT 512 Downstream Processing in Biotechnology 

วิธีการแยกสารท่ีตCองการออกจากสารอื่น วิธีการคํานวณออกแบบเคร่ืองแยกสารใหC
บริสุทธิ์  คือ  การแยกโดยวิธีกล่ัน  วิธีสกัด  การกรองแบบอัลตรCา แบบครอสโฟลว แบบไดอะลายซีส และ
แบบรีเวิร�สออสโมซีส  การแยกโดยวิธีกลอื่น ๆ แบบกรองแบบสูญญากาศ แบบลีฟฟYลเตอร� แบบเพรส
ฟYลเตอร� การศึกษาการแยกสารโดยวิธีปt นเหวี่ยง  การแยกโดยวิธีโครมาโตกราฟฟP  การตกผลึก หลักการ
จัดการความชื้น  การอบแหCง  การยBอยเพ่ือลดขนาด 

Technologies for separation of required products from mixtures,calculations 
and designs for separation processes such as distillation, liquid extraction and leaching, 
filtration (ultrafiltration, cross-flow filtration, dialysis and reverse osmosis) and other types 
of mechanical filtration (vacuum filtration, leaf filtration and filter press), centrifugation, 
chromatographic separations and crystallization,humidification operations, drying and size 
reduction. 

 
วททช  ๕๑๔ วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพเพ่ือทรัพยากรชีวภาพหมุนเวียน  ๓ (๓-๐-๖) 
SCBT  514 Bioprocess Engineering for Bio-Renewable Resources 

แนะนําแหลBงทรัพยากรหมุนเวียนท่ีมีศักยภาพและคุณสมบัติ สําหรับเปKนวัตถุดิบใน
กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมชีวภาพ แหลBงทรัพยากรหมุนเวียนและคุณสมบัติ การเตรียมวัตถุดิบกBอน
กระบวนการผลิต กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ�จากแหลBงทรัพยากรหมุนเวียนโดยใชCกระบวนการท่ีใชCเซลล� 
และเอนไซม�  ตัวอยBางผลิตภัณฑ� พลาสติกยBอยสลายไดC วัสดุชีวภาพ เอทานอล การประเมินความคุCมทุน
ทางเศรษฐศาสตร�ของการใชCแหลBงทรัพยากรหมุนเวียน และการจัดการของเสียที่เกิดจากการใชCแหลBง
ทรัพยากรหมุนเวียน 

Introduction of potential bio-renewable resources which can be employed 
as raw material for bio-manufacturing; potential bio-renewable resources and their 
properties; the raw material pretreatment; utilization of bio-renewable resources for bio-
processing and manufacturing by mean of whole cell biocatalyst and enzymatic synthesis 
and their products such as bio-degradable plastic, biomaterial, silk processing, ethanol 
production; cost benefit analysis of bio-renewable resources utilization; waste 
management and economics aspect of bio-renewable resources 
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๓๙ 

หน:วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด0วยตนเอง) 

วททช ๕๓๑ วิทยาศาสตรCและเทคโนโลยีการอาหาร    ๓ (๓-๐-๖) 
SCBT 531 Food Science and Technology 

ความรูCท่ัวไปเก่ียวกับองค�ประกอบและโครงสรCางของอาหาร  ความสําคัญทาง
อุตสาหกรรม  การแปรรูปอาหาร  เทคโนโลยีตBาง ๆ ท่ีใชCในการถนอมอาหาร  การแปรรูปอาหาร  การ
บรรจุผลิตภัณฑ�และการผลิตอาหารสําเร็จรูปแบบตBาง ๆ   ปtจจัยท่ีมีผลตBอคุณภาพของอาหารเม่ือผBานการ
แปรรูป 

Composition and structure of foods and the importance of industrial 
processing of foods, technologies and methods in food preservation, processing and 
packing, ready-made food production and factors affecting quality of processed food. 

 

วททช ๖๐๑ ชีวเคมีและชีวโมเลกุลของพืช     ๓ (๓-๐-๖) 
SCBT 601 Plant Biochemistry and Molecular Biology 

โครงสรCางและองค�ประกอบภายในเซลล� การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเซลล�พืช  
การเคล่ือนยCายพลังงานในการสรCางและสะสมสารปฐมภูมิและสารทุติยภูมิ กระบวนการตอบสนองตBอส่ิง
กระตุCนท้ังจากปtจจัยภายในและจากส่ิงแวดลCอม การรับสัญญาณกระตุCนและการสBงผBานสัญญาณภายใน
เซลล� การพัฒนาเซลล�สืบพันธุ�และการขยายพันธุ�  โครงสรCางและองค�ประกอบของยีน การควบคุมการ
แสดงออกของยีน การจัดการพันธุกรรมพืช การวิเคราะห�ยีนโดยใชCเทคนิคทางดCานชีวโมเลกุลพืช และการ
วิเคราะห�ผลงานวิจัยที่เก่ียวขCองกับชีวเคมีและชีวโมเลกุลของพืช 

Plant structure and cell compartments, growth and developmental 
integration, energy flow, primary and secondary metabolism,  environmental responses,  
cell signaling and signal transduction, reproduction and propagation, gene structure and 
organization, gene regulation, genetic manipulation, gene analysis using plant molecular 
biology techniques, and discussion on related current issues in plant biochemistry and 
molecular biology. 
 
วททช ๖๐๒ การควบคุมการแสดงออกของยีน     ๓ (๓-๐-๖) 
SCBT 602 Gene Regulation 

ขบวนการพ้ืนฐานท่ีควบคุมการแสดงออกของยีนในระดับโมเลกุล  ขั้นตอนการถอดรหัส
จากสารพันธุกรรม  และการแปลรหัสเปKนโปรตีน   ศึกษาการตอบสนองในระดับโมเลกุลของส่ิงที่มีชีวิตตBอ
การเปล่ียนแปลงของสารอาหาร หรือสภาวะแวดลCอมอื่นๆ การควบคุมการแสดงออกของยีนในระบบตBาง ๆ 
ของเซลล�จุลินทรีย� แบคทีเรีย ยีสต� รา ไวรัส เซลล�ของพืช เซลล�ของสัตว�ชั้นตํ่าและสัตว�ชั้นสูง 

Recent developments in gene regulation and mechanisms at the 
molecular level, transcription, post-transcription and translation; response of organisms 
(bacteria, yeasts, fungi and viruses in plants and animals) to fluctuations in the supply of 
nutrients or to changes in the environment 
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๔๐ 

หน:วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด0วยตนเอง) 

วททช ๖๐๔ เทคโนโลยีเซลลCสัตวCขั้นสูง     ๓ (๓-๐-๖) 
SCBT 604 Advanced Animal Cell Technology 

ธรรมชาติ ชีววิทยา และโครงสรCางของเซลล�สัตว�  คุณสมบัติของเซลล�ท่ีถูกเพาะเลี้ยง  
เทคนิคในการเพาะเล้ียงเซลล�   พันธุวิศวกรรมจัดการยีนในเซลล�สัตว�  เทคนิคการดัดแปลงพันธุ�สัตว�โดย
การนําดีเอ็นเอเขCาสูBเซลล�และการทําโคลนน่ิงสัตว� ภูมิคุCมกันวิทยาสําหรับความเขCาใจทางดCานการเตรียม
เซลล�ลูกผสมเพ่ือการผลิตโมโนโคลนัลแอนติบอด้ีและวัคซีน  การใชCความรูCพ้ืนฐานของแอนติเจนและแอนติ
บอด้ีเพ่ือเปKนเคร่ืองมือในการวินิจฉัยและวิเคราะห�ในระดับโมเลกุล  การนําเซลล�เพาะเล้ียงไปใชCในดCาน
เทคโนโลยีชีวภาพและดCานยาเพ่ือการผลิตโปรตีนและการวิเคราะห�ยีนโดยใชCเทคนิคทางดCานพันธุ
วิศวกรรมศาสตร�   เร่ืองราวในปtจจุบันท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีเซลล�สัตว� 

Nature, biology and structure of animal cell, properties of cultured cells, 
techniques in animal cell culture, genetic manipulation of animal cells, advances in 
transgenic technology, immunology for understanding of preparation for hybrid cells for 
the production of monoclonal antibodies and vaccines, using the basic knowledge of 
antigen and antibody to apply for the tools in diagnosis and analysis of molecules or 
substances, application of animal cell culture in biotechnology and medicine for protein 
production and gene analysis using the technique in genetic engineering, and current 
issues in animal cell technology. 
 
วททช ๖๐๘ หัวข0อทันสมัยของเทคโนโลยีชีวภาพ    ๓ (๓-๐-๖) 
SCBT 608 Current Topics in Biotechnology 

ความรูCใหมBๆ ในปtจจุบันของเทคโนโลยีชีวภาพในดCานเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม 
ชีววิทยาโมเลกุล เกษตรกรรม ส่ิงแวดลCอม มุมมองของสังคม ผลกระทบ แนวโนCมและการประยุกต�งานวิจัย
ในดCานเทคโนโลยีชีวภาพ 

Recent Scientific publications from industrial biotechnology, molecular 
biology, agriculture, environmental studies; impact and trends in biotechnological 
research and its applications 
 
วททช ๖๐๙ ชีววิทยาและพยาธิชีววิทยาของกุ0ง    ๓ (๒-๓-๕) 
SCBT 609 Biology and Pathobiology of Shrimp 

วงจรชีวิตของกุCง มหกายวิภาคศาสตร� จุลกายวิภาคศาสตร� สรีรวิทยาและภูมิคุCมกันวิทยา
ของกุCง ธรรมชาติของกุCง การตรวจวินิจฉัยโรคท่ีมีความสําคัญกับกุCง ปฏิบัติการดCานเทคนิคในการป�องกัน
และตรวจวินิจฉัยโรคกุCง โดยดูลักษณะภายนอก และภายใตCกลCองจุลทรรศน� เทคนิคทางดCานภูมิคุCมกัน
วิทยาและอณูชีววิทยา 

Life cycle, anatomy, physiology and immunology of penaeid shrimp, 
including information on the nature and diagnosis of all major pathogens; practical 
sessions on shrimp anatomy and on techniques for disease monitoring and diagnosis 
ranging from gross observation to light and transmission electron microscopy and 
advanced molecular biology techniques. 
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๔๑ 

หน:วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด0วยตนเอง) 

วททช ๖๑๐ การตลาดทางเทคโนโลยีชีวภาพ     ๒ (๒-๐-๔) 
SCBT 610 Biotechnology Commercialization 

ความรูCเบ้ืองตCนในการพัฒนาผลงานวิจัยไปสูBการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ� การตลาด
ของผลิตภัณฑ�ใหมB หรือกระบวนการใหมB การวางแผนทางธุรกิจและการวางแผนดCานงบประมาณที่จําเปKน
ในการถBายทอดเทคโนโลยีไปสูBภาคธุรกิจ 

Fundamental knowledge on technology transfer of research results to 
business for the development and commercialization of new products or processes, the 
principle of business planning and finicial planning in order to transfer technology to 
business practically 
 
วททช ๖๑๑ วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพขั้นสูง    ๓ (๓-๐-๖) 
SCBT 611 Advanced Bioprocess Engineering 

แบบจําลองคณิตศาสตร�ของกระบวนการหมักแบบกะ แบบคร้ังคราว และแบบตBอเน่ือง 
อุปกรณ�และการควบคุม ความเปKนไปไดCทางเศรษฐกิจของกระบวนการ จลนศาสตร�ของตัวเรBงปฏิกิริยาทาง
ชีววิทยาแบบยึดติด การนําไปใชCในถังปฏิกิริยาชีวภาพ และตัวตรวจวัดทางชีวภาพ การเก็บรวบรวมเซลล�
และการทําใหCเซลล�แตก การกรองแยกและการปt นเหวี่ยง การสกัดดCวยของเหลว การดูดซับและ
กระบวนการแยกโดยวิธีโครมาโตกราฟP กระบวนการแยกดCวยเมมเบรน 

Mathematical modeling for batch, fed-batch and continuous cultures; 
instrumentation and controlling including fermentation economics; the kinetics of 
immobilized biocatalysts including use in bioreactors and biosensors; cell harvesting and 
disruption; filtration and centrifugation; liquid extraction; adsorption and chromatography; 
and membrane processes. 
 
วททช ๖๓๑ เทคโนโลยีการอาหารขั้นสูง     ๓ (๓-๐-๖) 
SCBT 631 Advanced Food Technology 

การศึกษาขั้นสูงในเร่ืองท่ีกําลังเปKนท่ีสนใจดCานวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร 
Advances studies of various topics of current interest in food science and 

technology 
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๔๒ 

  (๓)  วิทยานิพนธC 
หน:วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด0วยตนเอง) 

วททช ๖๙๘ วิทยานิพนธC      ๑๒ (๐-๔๘-๐) 
SCBT 698 Thesis  
วททช ๗๙๘ วิทยานิพนธC      ๓๖ (๐-๑๔๔-๐) 
SCBT 798 Thesis      

การกําหนดโครงงานวิจัย ดําเนินการวิจัยโดยคํานึงถึงจริยธรรมงานวิจัย เขียน นําเสนอ 
และ เผยแพรBผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการ หรือในวารสารหรือส่ิงพิมพ�ทางวิชาการ และรวบรวมงานวิจัย
เพ่ือเขียนวิทยานิพนธ�ในหัวขCอที่เก่ียวขCองกับเทคโนโลยีชีวภาพ 

 Research proposal; perform research with ethics; write, present, and 
disseminate research results at a conference, or in the scientific journal; write a 
dissertation on a topic related to biotechnology. 
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๔๓ 

เอกสารแนบ 
ภาคผนวก ข รายละเอียดอาจารยCประจําหลักสูตร 

 
๑. ชื่อ ศ.ดร. วัฒนาลัย ปานบ0านเกร็ด 
 
คุณวุฒิ 
คุณวุฒิสูงสุด   สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ 

Postdoctoral Fellow The Salk Institue, San Diego, 
California,USA. 

๒๕๓๔ 

Dr.Eng.          Fermentation Technology Osaka University, Japan ๒๕๒๗ 

Diploma       Microbial Technology Osaka University, Japan ๒๕๒๒ 

วท.ม.            จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๒๑ 

วท.บ.            ชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล  ๒๕๑๘ 

 
สังกัด   ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะวิทยาศาสตรC  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความชํานาญการ 

1. Antimicrobial peptides (AMPS) from plant growth promoting rhizospheric soil 
(PGPR) 

2. Screening of ani-dengue compound from actinomycetes 
3. Screening of Bacillus and related bacteria for probiotic application. 

ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการท่ีได0รับการตีพิมพCเผยแพร:ในวารสารทางวิชาการท่ีเชื่อถือได0ในรอบ ๕ ปE 
1. Aunpad R*, Panbangred W. Evidence for two putative holin-like peptides 

encoding genes of Bacillus pumilus strain WAPB4. Curr Microbiol 2012 
Apr;64(4):343-8 

2. Buasri W, Impoolsup A, Boonchird C, Luengchaichawange A, Prompiboon P, Petre 
J*, Panbangred W*. Construction of Bordetella pertussis strains with enhanced 
production of genetically-inactivated Pertussis Toxin and Pertactin by unmarked 
allelic exchange. BMC Microbiol 2012 Apr 23;12:61 

3. Buasri W, Panbangred W*. Large crystal toxin formation in chromosomally 

engineered Bacillus thuringiensis subsp. aizawai due to σE accumulation. Appl 
Environ Microbiol 2012 Mar;78(6):1682-91. 
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๔๔ 

4. Igarashi Y*, Tanaka Y, Ikeda M, Oikawa T, Kitani S, Nihira T, Mongkol P, Janhom M, 
Panbangred W. Prajinamide, a new modified peptide from a soil-derived 
Streptomyces. J Antibiot (Tokyo) 2012 Mar;65(3):157-159. 

5. Igarashi Y*, Yu L, Ikeda M, Oikawa T, Kitani S, Nihira T, Bayanmunkh B, Panbangred 
W. Jomthonic Acid A, a Modified Amino Acid from a Soil-Derived Streptomyces. J 
Nat Prod 2012 May;75(5):986-90. 

6. Intra B, Mungsuntisuk I, Nihira T, Igarashi Y, Panbangred W*. Identification of 
actinomycetes from plant rhizospheric soils with inhibitory activity against 
Colletotrichum spp., the causative agent of anthracnose disease. BMC Res Notes 
2011 Apr 1;4:98. 

7. Kaewprapan K, Wongkongkatep J, Panbangred W, Phinyocheep P, Marie E, Durand 
A, Inprakhon P*. Lipase-catalyzed synthesis of hydrophobically modified dextrans: 
Activity and regioselectivity of lipase from Candida rugosa. J Biosci Bioeng 2011 
Aug;112(2):124-9. 

8. Kiatpapan P*, Phonghatsabun M, Yamashita M, Murooka Y, Panbangred W. 
Production of 5-aminolevulinic acid by Propionibacterium acidipropionici 
TISTR442. J Biosci Bioeng 2011 Apr;111(4):425-8. 

9. Saenna P, Gilbreath T, Onparn N, Panbangred W*. Actinomycetes community 
from starch factory wastewater. Res J Microbiol 2011;6(6):534-42. 

10. Euanorasetr J, Nilvongse A, Tantimavanich S, Nihira T, Igarashi Y, Panbangred W*. 
Identification and characterization of soil-isolated Streptomyces SJE177 producing 
actinomycin. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2010 Sep;41(5):1177-87. 

11. Igarashi Y, Shimasaki R, Miyanaga S, Oku N, Onaka H, Sakurai H, Saiki I, Kitani S, 
Nihira T, Wimonsiravude W, Panbangred W. Rakicidin D, an inhibitor of tumor cell 
invasion from marine-derived Streptomyces sp. J Antibiot (Tokyo) 2010 
Sep;63(9):563-5. 

12. Suwanjinda D, Pala-Or K, Panbangred W. Simultaneous detection of pediocin 
gene and species differentiation between Pediococcus acidilactici and P. 
pentosaceus in a one-step multiplex-overlapping PCR method. Food Biotechnol 
2009 Apr;23(2):179-89. 
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๔๕ 

13. Chankhamhaengdecha ST, Tantichodok A, Panbangred W*. Spore stage 
expression of a vegetative insecticidal gene increase toxicity of Bacillus 
thuringiensis subsp. aizawai SP41 against Spodoptera exigua. J Biotechnol Sep 
2008;136(3-4):122-8. 

14. Ngamwongsatit P, Buasri W, Pianariyanon P, Pulsrikarn C, Ohba M, Assavanig A, 
Panbangred W. Broad distribution of enterotoxin genes (hblCDA, nheABC, cytK, 
and entFM) among Bacillus thuringiensis and Bacillus cereus as shown by novel 
primers. Int J Food Microbiol Feb 2008;121(3):352-6. 

15. Aroonnual A, Nihira T, Seki T, Panbangred W*. Role of several key residues in the 
catalytic activity of sucrose isomerase from Klebsiella pneumoniae NK33-98-8. 
Enzyme Microb Tech Apr 2007;40(5):1221-7. 

16. Aunpad R, Rice DW, Sedelnikova S, Panbangred W. Biochemical characterisation 
of two forms of halo- and thermo-tolerant chitinase C of Salinivibrio costicola 
expressed in Escherichia coli. Ann Microbiol 2007;57(2):249-257. 

17. Suwanjinda D, Eames C, Panbangred W*. Screening of lactic acid bacteria for 
bacteriocins by microbiological and PCR methods. Biochem Mol Biol Edu Sep/Oct 
2007;35(5):364-369. 

 
ภาระงานสอนในปNจจุบัน 
วททช   ๕๐๒ เทคโนโลยีทางพันธุวิศวกรรม  ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช   ๖๐๒ การควบคุมการแสดงออกของยีน  ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช   ๖๐๕ เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ  ๓ (๐-๙-๓) 
วททช   ๖๐๖ เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมขั้นสูง ๓ (๓-๐-๖) 
วททช   ๖๙๘ วิทยานิพนธ�      ๑๒(๐-๔๘-๐) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

วททช   ๕๐๒ เทคโนโลยีทางพันธุวิศวกรรม  ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช   ๖๐๒ การควบคุมการแสดงออกของยีน  ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช   ๖๐๕ เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ  ๓ (๐-๙-๓) 
วททช   ๖๐๘ หัวขCอทันสมัยของเทคโนโลยีชีวภาพ ๓ (๐-๙-๓) 
วททช   ๖๑๕ เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมขั้นสูง ๑ ๓ (๓-๐-๖) 
วททช   ๖๙๘ วิทยานิพนธ�      ๑๒(๐-๔๘-๐) 

วททช  ๗๙๘   วิทยานิพนธ�      ๓๖(๐-๑๔๔-๐) 
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๔๖ 

๒. ชื่อ รศ.ดร. จรัญญา  ณรงคะชวนะ 
 

คุณวุฒิ 
คุณวุฒิสูงสุด   สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ 

D. Agr. Sc.     Biochemical Regulation Nagoya University, Japan ๒๕๓๓ 

วท.ม.           เทคโนโลยีชีวภาพ จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย  ๒๕๒๘ 

วท.บ.           ชีวเคมี  จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย  ๒๕๒๕ 

 
สังกัด ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตรC มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความชํานาญการ 

1. Functional genomics study in cassava to improve starch quality and quantity for 
industrial applications 

2. Biochemical and molecular genetics related to latex yield and stress response of 
rubber tree 

3. Epigenetics control: Implications for plant improvement 

ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการท่ีได0รับการตีพิมพCเผยแพร:ในวารสารทางวิชาการท่ีเชื่อถือได0ในรอบ ๕ ปE 
1. Thagun C, Srisala J, Sritunyalucksana K, Narangajavana J, Sojikul P*. Arabidopsis-

derived shrimp viral-binding protein, PmRab7 can protect white spot syndrome 
virus infection in shrimp. J Biotechnol 2012 Sep 15;161(1):60-7. 

2. Utsumi Y, Sakurai T, Umemura Y, Ayling S, Ishitani M, Narangajavana J, Sojikul P, 
Triwitayakorn K, Matsui M, Manabe R, Shinozaki K, Seki M*. RIKEN cassava initiative: 
Establishment of a cassava functional genomics platform. Trop Plant Biol 2012 
Mar;5(1):110-116. 

3. Yokthongwattana C, Mahong B, Roytrakul S, Phaonaklop N, Narangajavana J, 
Yokthongwattana K*. Proteomic analysis of salinity-stressed Chlamydomonas 
reinhardtii revealed differential suppression and induction of a large number of 
important housekeeping proteins. Planta 2012 Mar;235(3):649-59. 

4. Umemura Y, Jagadish R, Seki M, Utsumi Y, Narangajavana J, Ishitani M. Cassava 
Genetic Improvement: Omics Approaches for Facing Global Challenges. In: Tuteja 
N, editors. Improving Crop Resistance to Abiotic Stress. Weinheim: Wiley-VCH; 2012. 
p.1049-65. 
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๔๗ 

5. Ohno Y, Narangajavana J, Yamamoto A, Hattori T, Kagaya Y, Paszkowski J, Gruissem 
W, Hennig L, Takeda S*. Ectopic gene expression and organogenesis in Arabidopsis 
mutants missing BRU1 required for genome maintenance. Genetics 2011 
Sep;189(1):83-95. 

6. Tungngoen K, Viboonjun U, Kongsawadworakul P, Katsuhara M, Julien JL, Sakr S, 
Chrestin H, Narangajavana J*. Hormonal treatment of the bark of rubber trees 
(Hevea brasiliensis) increases latex yield through latex dilution in relation with the 
differential expression of two aquaporin genes. J Plant Physiol 2011 Feb 
15;168(3):253-62. 

7. Whankaew S, Kanjanawattanawong S, Phumichai C, Smith DR, Narangajavana J, 
Triwitayakorn K*. Cross-genera transferability of (simple sequence repeat) SSR 
markers among cassava (Manihot esculenta Crantz), rubber tree (Hevea brasiliensis 
Muell.Arg.) and physic nut (Jatropha curcas L.). Arf J Biotechnol 2011 
Mar;10(10):1768-1776. 

8. Sojikul P*, Kongsawadworakul P, Viboonjun U, Thaiprasit J, Intawong B, 
Narangajavana J, Svasti J MR. AFLP-based transcript profiling for cassava genome-
wide expression analysis in the onset of storage root formation. Physiol Plant 2010 
Oct;140(2):189-298. 

9. Teerawanichpan P, Krittanai P, Chauvatcharin N, Narangajavana J*. Purification and 
characterization of rice DNA methyltransferase. Plant Physiol Biochem 2009 
Aug;47(8):671-80. 

10. Yuen C.Y.L., Leelapon O., Chanvivattana Y., Warakanont J., Narangajavana J. 
Molecular characterization of two genes encoding plastidic ATP/ADP transport 
proteins in cassava. Biologia Plantarum  2009; 53 (1): 37-44. 

11. Saelim L., Phansiri S., Suksangpanomrung M., Netrphan S., Narangajavana J. 
Evaluation of a morphological marker selection and excision system to generate 
marker-free transgenic cassava plants. Plant Cell Reports 2009; 28 (3): 445-455.  

12. Tungngoen K, Kongsawadworakul P, Viboonjun U, Katsuhara M, Brunel N, Sakr S, 
Narangajavana J, Chrestin H*. Involvement of HbPIP2;1 and HbTIP1;1 Aquaporins 
in Ethylene Stimulation of Latex Yield through Regulation of Water Exchanges 
between Inner Liber and Latex Cells in Hevea brasiliensis. Plant Physiol 2009 
Oct;151(2):843-56. 
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๔๘ 

13. Teerawanichpan P, Lertpanyasampatha M, Netrphan S, Varavinit S, Boonseng O, 
Narangajavana J*. Influence of cassava storage root development and 
environmental conditions on starch granule size distribution. Starch-Starke Dec 
2008;60(12):696-705. 

14. Yookongkaew N, Srivatanakul M, Narangajavana J*. Development of genotype-
independent regeneration system for transformation of rice (Oryza sativa ssp. 
indica). J Plant Res Mar 2007;120(2):237-45.  

 
ภาระงานสอนในปNจจุบัน 
วททช   ๕๐๒ เทคโนโลยีทางพันธุวิศวกรรม  ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช   ๖๐๑ ชีวเคมีและชีวโมเลกุลของพืช  ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช   ๖๐๒ การควบคุมการแสดงออกของยีน  ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช   ๖๐๕ เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ  ๓ (๐-๙-๓) 
วททช   ๖๙๘ วิทยานิพนธ�      ๑๒(๐-๔๘-๐) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

วททช   ๕๐๒ เทคโนโลยีทางพันธุวิศวกรรม  ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช   ๖๐๑ ชีวเคมีและชีวโมเลกุลของพืช  ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช   ๖๐๒ การควบคุมการแสดงออกของยีน  ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช   ๖๐๕ เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ  ๓ (๐-๙-๓) 
วททช   ๖๐๘ หัวขCอทันสมัยของเทคโนโลยีชีวภาพ ๓ (๐-๙-๓) 
วททช   ๖๙๘ วิทยานิพนธ�      ๑๒(๐-๔๘-๐) 

วททช  ๗๙๘   วิทยานิพนธ�      ๓๖(๐-๑๔๔-๐) 
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๔๙ 

๓. ชื่อ รศ. ดร. ชื่นจิตตC  บุญเฉิด 
 

คุณวุฒิ 
คุณวุฒิสูงสุด   สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ 

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

๒๕๓๔ 

วท.ม.           จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๒๔ 

วท.บ.           เทคนิคการแพทย� 
เกียรตินิยมอันดับ ๒  

มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๒๐ 

 
สังกัด ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตรC มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความชํานาญการ 

1. Genetic responses of thermotolerant yeast under heat stress 
2. Discovery of phytoestrogens from medicinal plants using yeast bioassay 
3. Yeast surface engineering 

ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการท่ีได0รับการตีพิมพCเผยแพร:ในวารสารทางวิชาการท่ีเชื่อถือได0ในรอบ ๕ ปE 

1. Shahsavarani H, Hasegawa D, Yokota D, Sugiyama M, Kaneko Y, Boonchird C, 
Harashima S. Enhanced bio-ethanol production from cellulosic materials by semi-
simultaneous saccharification and fermentation using high temperature resistant 
Saccharomyces cerevisiae TJ14. J Biosci Bioeng. 2012 (Article in Press) 

2. Auesukaree C, Koedrith P, Saenpayavai P, Asvarak T, Benjaphokee S, Sugiyama M, 
Kaneko Y, Harashima S, Boonchird C*. Characterization and gene expression 
profiles of thermotolerant Saccharomyces cerevisiae isolates from Thai fruits. J 
Biosci Bioeng 2012 Aug;114(2):144-9. 

3. Benjaphokee S, Hasegawa D, Yokota D, Asvarak T, Auesukaree C, Sugiyama M, 
Kaneko Y, Boonchird C, Harashima S*. Highly efficient bioethanol production by a 
Saccharomyces cerevisiae strain with multiple stress tolerance to high 
temperature, acid and ethanol. N Biotechnol 2012 Feb 15;29(3):379-86. 

4. Benjaphokee S, Koedrith P, Auesukaree C, Asvarak T, Sugiyama M, Kaneko Y, 
Boonchird C, Harashima S*. CDC19 encoding pyruvate kinase is important for high-
temperature tolerance in Saccharomyces cerevisiae. N Biotechnol 2012 Jan 
15;29(2):166-76. 
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๕๐ 

5. Buasri W, Impoolsup A, Boonchird C, Luengchaichawange A, Prompiboon P, Petre 
J*, Panbangred W*. Construction of Bordetella pertussis strains with enhanced 
production of genetically-inactivated Pertussis Toxin and Pertactin by unmarked 
allelic exchange. BMC Microbiol 2012 Apr 23;12:61. 

6. Dwiarti L, Boonchird C, Harashima S, Park EY*. Simultaneous saccharification and 
fermentation of paper sludge without pretreatment using cellulase from 
Acremonium cellulolyticus and thermotolerant Saccharomyces cerevisiae. 
Biomass Bioenergy 2012 Jul;42:114-22. 

7. Shahsavarani H, Sugiyama M, Kaneko Y, Chuenchit B, Harashima S. Superior 
thermotolerance of Saccharomyces cerevisiae for efficient bioethanol 
fermentation can be achieved by overexpression of RSP5 ubiquitin ligase. 
Biotechnol Advances. 2011 (Article in Press) 

8. Prasetyo J, Naruse K, Kato T, Boonchird C, Harashima S, Park EY*. Bioconversion of 
paper sludge to biofuel by simultaneous saccharification and fermentation using a 
cellulase of paper sludge origin and thermotolerant Saccharomyces cerevisiae 
TJ14. Biotechnol Biofuels 2011 Sep 29;4:35. 

9. Cherdshewasart W, Mahapanichkul T, Boonchird C*. Estrogenic and anti-
estrogenic activities of the Thai traditional herb, Butea superba Roxb. Biosci 
Biotechnol Biochem 2010 Nov 23;74(11):2176-82. 

10. Moukamnerd C, Kino-oka M, Sugiyama M, Kaneko Y, Boonchird C, Harashima S, 
Noda H, Ninomiya K, Shioya S, Katakura Y*. Ethanol production from biomass by 
repetitive solid-state fed-batch fermentation with continuous recovery of ethanol. 
Appl Microbiol Biotechnol 2010 Sep;88(1):87-94. 

11. Tammawong S, Ninomiya S, Kawasaki H, Boonchird C, Sumpradit T*. Millerozyma 
phetchabunensis sp. nov., a novel ascomycetous yeast species isolated from Nam 
Nao forest soil in Thailand, and the transfer of Pichia koratensis to the genus 
Millerozyma. J Gen Appl Bio 2010;56:37-42. 

12. Boonchird C, Mahapanichkul T, Cherdshewasart W*. Differential binding with ERα 
and ERß of the phytoestrogen-rich plant Pueraria mirifica. Braz J Med Biol Res 
2010 Feb;43(2):195-200. 
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๕๑ 

13. Auesukaree C*, Damnernsawad A, Kruatrachue M, Pokethitiyook P, Boonchird C, 
Kaneko Y, Harashima S. Genome-wide identification of genes involved in tolerance 
to various environmental stresses in Saccharomyces cerevisiae. J Appl Genet 2009 
Mar;50(3):301-310. 

14. Winuthayanon W, Suksen K, Boonchird C, Chuncharunee A, Ponglikitmongkol M, 
Suksamrarn A, Piyachaturawat P*. Estrogenic activity of diarylheptanoids from 
Curcuma comosa Roxb. Requires metabolic activation. J Agric Food Chem 2009 
Feb 11;57(3):840-5. 

15. Koedrith P, Dubois E, Scherens B, Jacobs E, Boonchird C, Messenguy F*. 
Identification and characterization of a thermotolerant yeast strain isolated from 
banana leaves. ScienceAsia Jun 2008;34(2):147-52. 

16. Thongekkaew J, Boonchird C*. Molecular cloning and functional expression of a 
novel extracellular lipase gene from the thermotolerant yeast Candida 
thermophila. FEMS Yeast Research 2007;7:232-43. 

 
ภาระงานสอนในปNจจุบัน 
วททช   ๕๐๒ เทคโนโลยีทางพันธุวิศวกรรม  ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช   ๖๐๒ การควบคุมการแสดงออกของยีน  ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช   ๖๐๕ เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ  ๓ (๐-๙-๓) 
วททช   ๖๑๐ การตลาดทางเทคโนโลยีชีวภาพ  ๒(๑-๓-๒) 
วททช   ๖๙๘ วิทยานิพนธ�      ๑๒(๐-๔๘-๐) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

วททช   ๕๐๒ เทคโนโลยีทางพันธุวิศวกรรม  ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช   ๖๐๒ การควบคุมการแสดงออกของยีน  ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช   ๖๐๕ เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ  ๓ (๐-๙-๓) 
วททช   ๖๐๘ หัวขCอทันสมัยของเทคโนโลยีชีวภาพ ๓ (๐-๙-๓) 
วททช ๖๑๐ การตลาดทางเทคโนโลยีชีวภาพ  ๒ (๒-๐-๔) 
วททช   ๖๙๘ วิทยานิพนธ�      ๑๒(๐-๔๘-๐) 

วททช  ๗๙๘   วิทยานิพนธ�      ๓๖(๐-๑๔๔-๐) 
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๕๒ 

๔. ชื่อ รศ. ดร. มานพ  สุพรรณธริกา 

คุณวุฒิ 
คุณวุฒิสูงสุด   สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ 

Ph.D.            Biochemical Engineering University of London, London, United 
Kingdom.  

๒๕๓๕ 

M.Sc.            Food Process Engineering Asian Institute of Technology, Thailand  ๒๕๒๘ 

วท.บ.            เทคโนโลยีการอาหาร 
เกียรตินิยมอันดับ ๑ 

จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ๒๕๒๕ 

 
สังกัด ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตรC มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความชํานาญการ 

1. Application of starch and hydrocolloids in food products 
2. Spray drying and fluidized bed agglomeration of biomaterials 

ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการท่ีได0รับการตีพิมพCเผยแพร:ในวารสารทางวิชาการท่ีเชื่อถือได0ในรอบ ๕ ปE 

1. Achayuthakan P*, Suphantharika M, BeMiller JN. Confocal laser scanning microscopy 
of dextran–rice starch mixtures. Carbohydr Polym 2012 Jan;87(1): 557-63. 

2. Samutsri W, Suphantharika M*. Effect of salts on pasting, thermal, and 
rheological properties of rice starch in the presence of non-ionic and ionic 
hydrocolloids. Carbohydr Polym 2012 Jan;87(2):1559-68. 

3. Wongkongkatep P, Manopwisedjaroen K, Tiposoth P, Archakunakorn S, 
Pongtharangkul T, Suphantharika M, Honda K, Hamachi I, Wongkongkatep J*. 
Bacteria interface pickering emulsions stabilized by self-assembled bacteria-
chitosan network. Langmuir 2012 Apr 3;28(13):5729-36. 

4. Boonyeun P, Shotipruk A, Prommuak C, Suphantharika M, Muangnapoh C*. 
Enhancement of amino acid production by two-step autolysis of spent brewer's 
yeast. Chem Eng Comm 2011;198(12):1594-1602. 

5. Banchathanakij R, Suphantharika M*. Effect of different ß-glucans on the 
gelatinisation and retrogradation of rice starch. Food Chem 2009 May;114(1):5-14. 
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๕๓ 

6. Santipanichwong R, Suphantharika M*. Influence of different ß-glucans on the 
physical and rheological properties of egg yolk stabilized oil-in-water emulsions. 
Food Hydrocolloid 2009 Jul;23(5):1279-87. 

7. Achayuthakan P, Suphantharika M*. Pasting and rheological properties of waxy 
corn starch as affected by guar gum and xanthan gum. Carbohyd Polym Jan 
2008;71(1):9-17. 

8. Jinapong N, Suphantharika M, Jamnong P. Production of instant soymilk powders 
by ultrafiltration, spray drying and fluidized bed agglomeration. J Food Eng Jan 
2008;84(2):194-205. 

9. Santipanichwong R, Suphantharika M, Weiss J, McClements DJ*. Adsorption of 
protein-coated lipid droplets onto gellan gum hydrogel surfaces. Food Res Int 
2008;41(3):237-46. 

10. Santipanichwong R, Suphantharika M, Weiss J, McClements DJ*. Core-shell 
biopolymer nanoparticles produced by electrostatic deposition of beet pectin 
onto heat-denatured ß-lactoglobulin aggregates. J Food Sci Jun 2008;73(6):N23-
N30. 

11. Techawipharat J, Suphantharika M, BeMiller JN*. Effects of cellulose derivatives 
and carrageenans on the pasting, paste, and gel properties of rice starches. 
Carbohyd Polym Aug 2008;73(3):417-26. 

12. Viturawong Y, Achayuthakan P, Suphantharika M*. Gelatinization and rheological 
properties of rice starch/xanthan mixtures: Effects of molecular weight of xanthan 
and different salts. Food Chem Nov 2008;111(1):106-114. 

13. Santipanichwong R, Suphantharika M*. Carotenoids as colorants in reduced-fat 
mayonnaise containing spent brewer's yeast ß-glucan as a fat replacer. Food 
Hydrocolloids Jun 2007;21(4):565-74. 

14. Unagul P, Assantachai C, Phadungruengluij S, Suphantharika M, Tanticharoen M, 
Verduyn C*. Coconut water as a medium additive for the production of 
docosahexaenoic acid (C22:6 n3) by Schizochytrium mangrovei Sk-02. Bioresource 
Technol Jan 2007;98(2):281-7. 

15. Satrapai, S. and Suphantharika, M. Influence of spent brewer’s yeast b–glucan on 
gelatinization and retrogradation of rice starch. Carbohydrate Polymers 2007; 67 
(4), 500-510. 
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ภาระงานสอนในปNจจุบัน 
วททช   ๕๐๔ วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพขั้นสูง ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช   ๕๑๑ เทคโนโลยีการหมัก   ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช   ๖๐๕ เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ  ๓ (๐-๙-๓) 
วททช   ๖๐๖ เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมขั้นสูง ๓ (๓-๐-๖) 
วททช   ๖๙๘ วิทยานิพนธ�       ๑๒ (๐-๔๘-๐) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

วททช   ๕๑๑ เทคโนโลยีการหมัก      ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช   ๕๑๒ กระบวนการแยกและสกัดสารท่ีผลิตโดยเทคโนโลยีชีวภาพ  ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช   ๕๑๔ วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพเพ่ือทรัพยากรชีวภาพหมุนเวียน ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช   ๖๐๕ เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ     ๓ (๐-๙-๓) 
วททช   ๖๐๘ หัวขCอทันสมัยของเทคโนโลยีชีวภาพ    ๓ (๐-๙-๓) 
วททช   ๖๑๑ วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพขั้นสูง    ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช   ๖๑๕ เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมขั้นสูง ๑    ๓ (๓-๐-๖) 
วททช   ๖๙๘ วิทยานิพนธ�         ๑๒(๐-๔๘-๐) 

วททช  ๗๙๘   วิทยานิพนธ�         ๓๖(๐-๑๔๔-๐) 
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๕๕ 

๕. ชื่อ รศ. ดร. อภิญญา อัศวนิก 
 

คุณวุฒิ 
คุณวุฒิสูงสุด   สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ 

Ph.D.            Food Science Michigan State University, USA. ๒๕๒๕ 

M.Sc.            Food Science Michigan State University, USA. ๒๕๒๐ 

วท.ม.            จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๑๖ 

วท.บ.            เทคนิคการแพทย� มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๑๔ 
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งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความชํานาญการ 

1. Improvement of Thai soy sauce production via the use of starter cultures 
2. Microbiology and safty of fermented food 

ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการท่ีได0รับการตีพิมพCเผยแพร:ในวารสารทางวิชาการท่ีเชื่อถือได0ในรอบ ๕ ปE 

1. Wichaphon J, Thongthai C, Assavanig A, Lertsiri S*. Volatile aroma components of 
Thai fish sauce in relation to product categorization. Flavour Fragr J 2012 
Mar;27(2):149-156. 

2. Sutthirak P, Assavanig A, Dharmsthiti S, Lertsiri S*. Changes in the stability and 
kinetic parameters up on glycation of thermostable α-amylase from Bacillus 
subtilis. J Food Biochem 2010 Dec;34(6):1157-71. 

3. Jaichumjai P, Valyasevi R, Assavanig A, Kurdi P*. Isolation and characterization of 
acid-sensitive Lactobacillus plantarum with application as starter culture for Nham 
production. Food Microbiology 2010 Sep;27(6):741-748. 

4. Chuenchomrat P, Assavanig A, Lertsiri S*. Volatile flavour compounds analysis of 
solid state fermented Thai rice wine (Ou). ScienceAsia Jun 2008;34(2):199-206 

5. Ngamwongsatit P, Buasri W, Pianariyanon P, Pulsrikarn C, Ohba M, Assavanig A, 
Panbangred W. Broad distribution of enterotoxin genes (hblCDA, nheABC, cytK, and 
entFM) among Bacillus thuringiensis and Bacillus cereus as shown by novel primers. 
Int J Food Microbiol Feb 2008;121(3):352-6. 
 

ภาระงานสอนในปNจจุบัน 
วททช   ๕๓๑ วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร ๓ (๓-๐-๖) 
วททช   ๖๐๕ เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ  ๓ (๐-๙-๓) 
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๕๖ 

วททช   ๖๐๖ เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมขั้นสูง ๓ (๓-๐-๖) 
วททช   ๖๓๑ เทคโนโลยีการอาหารขั้นสูง  ๓ (๓-๐-๖) 
วททช   ๖๙๘ วิทยานิพนธ�      ๑๒ (๐-๔๘-๐) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

วททช   ๕๓๑ วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร ๓ (๓-๐-๖) 
วททช   ๖๐๕ เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ  ๓ (๐-๙-๓) 
วททช   ๖๐๘ หัวขCอทันสมัยของเทคโนโลยีชีวภาพ ๓ (๐-๙-๓) 
วททช   ๖๑๕ เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมขั้นสูง ๑ ๓ (๓-๐-๖) 
วททช   ๖๓๑ เทคโนโลยีการอาหารขั้นสูง  ๓(๓-๐-๖) 
วททช   ๖๙๘ วิทยานิพนธ�      ๑๒(๐-๔๘-๐) 

วททช  ๗๙๘   วิทยานิพนธ�      ๓๖(๐-๑๔๔-๐) 
 



 มคอ.๒ 

หลักสูตรปรับปรุงนี้  ได�รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล  ในคราวประชุมคร้ังที่ ๔๖๘ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

๕๗ 

๖. ชื่อ ผศ. ดร. กัณยารัตนC  สุไพบูลยCวัฒน 
 
คุณวุฒิ 
คุณวุฒิสูงสุด   สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ 

Ph.D.            Plant Biotechnology Chiba University, Japan  ๒๕๔๐ 

วท.ม.            พืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ๒๕๓๔ 

วท.บ.            เกษตรศาตร� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ๒๕๒๘ 

 
สังกัด ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตรC มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความชํานาญการ 

1. Genotypic and phenotypic responses of plant under environmental stresses  
2. Mutation-based study on plant phenotypic and genotypic expressions 
3. Plant tissue culture for quantity and quality improvement of crop plants 

ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการท่ีได0รับการตีพิมพCเผยแพร:ในวารสารทางวิชาการท่ีเชื่อถือได0ในรอบ ๕ ปE 
1. Cha-um S*, Yooyongwech S, Supaibulwatana K. Water-deficit tolerant classification 

in mutant lines of indica rice. Sci Agric 2012 Mar/Apr;69(2):135-41 
2. Karaket N, Supaibulwatana K*, Ounsuk S, Bultel-Poncé V, Pham VC, Bodo B. 

Chemical and bioactivity evaluation of the bark of Neonauclea purpurea. Nat Prod 
Commun 2012 Feb;7(2):169-70. 

3. Theerawitaya C, Boriboonkaset T, Cha-um S*, Supaibulwatana K, Kirdmanee C. 
Transcriptional regulations of the genes of starch metabolism and physiological 
changes in response to salt stress rice (Oryza sativa L.) seedlings. Physiol Mol Biol 
Plant 2012;18(3):197-208. 

4. Banyai W, Mii M, Supaibulwatana K*. Enhancement of artemisinin content and 
biomass in Artemisia annua by exogenous GA(3) treatment. Plant Grow Reg 2011 
Jan;63(1):45-54. 

5. Cha-um S, Chanseetis C, Chintakovid W, Pichakum A, Supaibulwatana K*. 
Promoting root induction and growth of in vitro macadamia (Macadamia 
tetraphylla L. 'Keaau') plantlets using CO2-enriched photoautotrophic conditions. 
Plant Cell Tiss Org Culture 2011 Sep;106(3):435-44. 
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๕๘ 

6. Hasthanasombut S, Supaibulwatana K, Mii M, Nakamura I*. Genetic manipulation of 
Japonica rice using the OsBADH1 gene from Indica rice to improve salinity tolerance. 
Plant Cell Tiss Org Culture 2011 Jan;104(1):79-89. 

7. Supaibulwatana K, Kuntawunginn W, Cha-um S, Kirdmanee C. Artemisinin 
accumulation and enhanced net photosynthetic rate in Qinghao (Artemisia annua 
L.) hardened in vitro in enriched-CO2 photoautotrophic conditions. Plant Omics. 
2011; 4(2):75-81. 

8. Banyai W, Kirdmanee C, Mii M, Supaibulwatana K. Overexpression of farnesyl 
pyrophosphate synthase (FPS) gene affected artemisinin content and growth of 
Artemisia annua L. Plant Cell Tiss Org Culture. 2010; 103(2):255-65. 

9. Banyai W, Sangthong R, Karaket N, Inthima P, Mii M, Supaibulwatana K*. 
Overproduction of artemisinin in tetraploid Artemisia annua L. Plant Biotechnol 
2010;27(5):427-433. 

10. Cha-Um S*, Yooyongwech S, Supaibulwatana K. Water deficit stress in the 
reproductive stage of four Indica rice (Oryza sativa L.) genotypes. Pak J Bot 2010 
Oct;42(5):3387-3398. 

11. Hasthanasombut S, Ntui V, Supaibulwatana K, Mii M, Nakamura I*. Expression of 
Indica rice OsBADH1 gene under salinity stress in transgenic tobacco. Plant 
Biotechnol Rep 2010 Jan;4(1):75-83. 

12. Zhai DD, Supaibulwatana K, Zhong JJ*. Inhibition of tumor cell proliferation and 
induction of apoptosis in 95-D lung cancer cells by Drimartol A from hairy root 
cultures of Artemisia annua. Lat Am J Pharm 2010;29(7):1159-65. 

13. Zhai DD, Supaibulwatana K, Zhong JJ*. Inhibition of tumor cell proliferation and 
induction of apoptosis in human lung carcinoma 95-D cells by a new sesquiterpene 
from hairy root cultures of Artemisia annua. Phytomedicine 2010 Sep;17(11):856-61. 

14. Cha-Um S*, Supaibulwatana K, Kirdmanee C. Comparative effects of salt stress 
and extreme pH stress combined on glycinebetaine accumulation, photosynthetic 
abilities and growth characters of two rice genotypes. Rice Sci 2009 Dec;16(4):274-
282. 

15. Sangthong R*, Chin DP, Hayashi M, Supaibulwatana K, Mii M. Direct isolation of 
female germ units from ovules of Petunia hybrida by enzymatic treatment without 
releasing somatic protoplasts from ovular tissue. Plant Biotechnol 2009 
Sep;26(4):369-375. 
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๕๙ 

16. Sangthong R*, Chin DP, Supaibulwatana K, Mii M. Gametosomatic hybridization 
between egg cell protoplast and mesophyll protoplast of Petunia hybrida. Plant 
Biotechnol 2009 Sep;26(4):377-383. 

17. Cha-Um S, Supaibulwatana K, Kirdmanee C*. Glycinebetaine accumulation, 
physiological characterizations and growth efficiency in salt-tolerant and salt-
sensitive lines of indica rice (Oryza sativa L. ssp. indica) in response to salt stress. J 
Agron Crop Sci Jun 2007;193(3):157-66. 

ภาระงานสอนในปNจจุบัน 
วททช   ๕๐๒ เทคโนโลยีทางพันธุวิศวกรรม  ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช   ๖๐๑ ชีวเคมีและชีวโมเลกุลของพืช  ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช   ๖๐๕ เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ  ๓ (๐-๙-๓) 
วททช   ๖๐๘ หัวขCอทันสมัยของเทคโนโลยีชีวภาพ ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช   ๖๙๘ วิทยานิพนธ�      ๑๒ (๐-๔๘-๐) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

วททช   ๕๐๒ เทคโนโลยีทางพันธุวิศวกรรม  ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช   ๖๐๑ ชีวเคมีและชีวโมเลกุลของพืช  ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช   ๖๐๕ เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ  ๓ (๐-๙-๓) 
วททช   ๖๐๘ หัวขCอทันสมัยของเทคโนโลยีชีวภาพ ๓ (๐-๙-๓) 
วททช   ๖๑๕ เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมขั้นสูง ๑ ๓ (๓-๐-๖) 
วททช   ๖๙๘ วิทยานิพนธ�      ๑๒(๐-๔๘-๐) 

วททช  ๗๙๘   วิทยานิพนธ�      ๓๖(๐-๑๔๔-๐) 
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๖๐ 

๗. ชื่อ ผศ. ดร. สมชาย เชื้อวัชรินทรC 
 

คุณวุฒิ 
คุณวุฒิสูงสุด   สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ 

D.Eng.          Ferm. Tech.  Osaka University, Japan ๒๕๓๑ 

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

วท.บ.           เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๘ 

 
สังกัด ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตรC มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความชํานาญการ 

1. Production of probiotics and starter cultures 
2. Neutraceuticals & biologics production 
3. Bioethanol 

 
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการท่ีได0รับการตีพิมพCเผยแพร:ในวารสารทางวิชาการท่ีเชื่อถือได0ในรอบ ๕ ปE 

1. Chaisawang M, Verduyn C, Chauvacharin S, Supantarika M. Metabolic networks and 
biogenegetics of Aurantiochytrium sp. B-072 during storage lipid formation. Braz J 
Microbiol. 2012 (Accepted). 

 
ภาระงานสอนในปNจจุบัน 
วททช   ๕๐๔ วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพขั้นสูง    ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช   ๕๑๒ กระบวนการแยกและสกัดสารท่ีผลิตโดยเทคโนโลยีชีวภาพ  ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช   ๕๑๑ เทคโนโลยีการหมัก      ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช   ๖๐๕ เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ     ๓ (๐-๙-๓) 
วททช   ๖๐๖ เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมขั้นสูง    ๓ (๓-๐-๖) 
วททช   ๖๙๘ วิทยานิพนธ�          ๑๒ (๐-๔๘-๐) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

วททช   ๕๑๑ เทคโนโลยีการหมัก      ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช   ๕๑๒ กระบวนการแยกและสกัดสารท่ีผลิตโดยเทคโนโลยีชีวภาพ  ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช   ๕๑๔ วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพเพ่ือทรัพยากรชีวภาพหมุนเวียน ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช   ๖๐๕ เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ     ๓ (๐-๙-๓) 
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๖๑ 

วททช   ๖๐๘ หัวขCอทันสมัยของเทคโนโลยีชีวภาพ    ๓ (๐-๙-๓) 
วททช   ๖๑๑ วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพขั้นสูง    ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช   ๖๑๕ เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมขั้นสูง ๑    ๓ (๓-๐-๖) 
วททช   ๖๙๘ วิทยานิพนธ�         ๑๒(๐-๔๘-๐) 

วททช  ๗๙๘   วิทยานิพนธ�         ๓๖(๐-๑๔๔-๐) 



 มคอ.๒ 

หลักสูตรปรับปรุงนี้  ได�รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล  ในคราวประชุมคร้ังที่ ๔๖๘ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

๖๒ 

๘. ชื่อ ผศ. ดร. สุจินดา ธนะภูม ิ
 

คุณวุฒิ 
คุณวุฒิสูงสุด   สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ 

Ph.D.            Biomedical Sciences (Genetics) University of Hawaii, USA ๒๕๓๘ 

M.Sc.            Biomedical Sciences (Genetics) University of Hawaii USA ๒๕๓๓ 

วท.บ.           ชวีวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๒๘ 

 
สังกัด ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตรC มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความชํานาญการ 

1. Molecular ecology of the insect pest populations and species complexity for area 
wide control program 

2. Molecular biology of transposable elements from insect genomes toward 
understanding of field application on genetic trasformatiin systems 

 
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการท่ีได0รับการตีพิมพCเผยแพร:ในวารสารทางวิชาการท่ีเชื่อถือได0ในรอบ ๕ ปE 

1. Isasawin S, Aketarawong N, Thanaphum S*. Characterization and evaluation of 
microsatellite markers in a strain of the oriental fruit fly, Bactrocera dorsalis 
(Diptera: Tephritidae), with a genetic sexing character used in sterile insect 
population control. Eur J Entomol 2012;109(3):331–8. 

2. Aketarawong N, Chinvinijkul S, Orankanok W, Guglielmino CR, Franz G, Malacrida AR, 
Thanaphum S*. The utility of microsatellite DNA markers for the evaluation of 
area-wide integrated pest management using SIT for the fruit fly, Bactrocera dorsalis 
(Hendel), control programs in Thailand. Genetica 2011 Jan;139(1):129-140. 

3. Permpoon R, Aketarawong N, Thanaphum S*. Isolation and characterization of 
Doublesex homologues in the Bactrocera species: B. dorsalis (Hendel) and B. 
correcta (Bezzi) and their putative promoter regulatory regions. Genetica 2011 
Jan;139(1):113-127. 

4. Permpoon R, Thanaphum S*. Isolation and characterization of oligomerization 
domain I and II coding regions of doublesex genes in agricultural fruit flies (Diptera: 
Tephritidae). Eur J Entomol 2011;107(1):121-6. 
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หลักสูตรปรับปรุงนี้  ได�รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล  ในคราวประชุมคร้ังที่ ๔๖๘ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

๖๓ 

5. Aketarawong N, Bonizzoni M, Thanaphum S, Gomulski M, Gasperi G, Malacrida AR*, 
Gugliemino CR. Inferences on the population structure and colonization process of 
the invasive oriental fruit fly, Bactrocera dorsalis (Hendel). Mol Ecol Sep 
2007;16(17):3522-32. 

6. Orankanok W, Chinvijijkul S, Sittilob P, Thanaphum S, Enkerlin WR. Integrating the 
Sterile Insect Technique (SIT) of Fruit Fly Control in Thailand. In Vreysen MJB, 
Hendrichs J, Robinson AS (eds.) Area-wide Control of Insect Pest: From Research to 
Field Implementation. 2007. Springer, Dordrecht, the Netherlands.  

 
ภาระงานสอนในปNจจุบัน 
วททช   ๕๐๒ เทคโนโลยีทางพันธุวิศวกรรม  ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช   ๖๐๕ เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ  ๓ (๐-๙-๓) 
วททช   ๖๐๘ หัวขCอทันสมัยของเทคโนโลยีชีวภาพ ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช   ๖๙๘ วิทยานิพนธ�      ๑๒ (๐-๔๘-๐) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

วททช   ๕๐๒ เทคโนโลยีทางพันธุวิศวกรรม  ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช   ๖๐๒ การควบคุมการแสดงออกของยีน  ๓ (๐-๙-๓) 
วททช   ๖๐๕ เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ  ๓ (๐-๙-๓) 
วททช   ๖๐๘ หัวขCอทันสมัยของเทคโนโลยีชีวภาพ ๓ (๐-๙-๓) 
วททช   ๖๑๕ เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมขั้นสูง ๑ ๓ (๓-๐-๖) 
วททช   ๖๙๘ วิทยานิพนธ�      ๑๒(๐-๔๘-๐) 

วททช  ๗๙๘   วิทยานิพนธ�      ๓๖(๐-๑๔๔-๐) 



 มคอ.๒ 

หลักสูตรปรับปรุงนี้  ได�รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล  ในคราวประชุมคร้ังที่ ๔๖๘ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

๖๔ 

๙. ชื่อ อ.ดร. ธัญญารัตนC  พงศCทรางกูร 
 

คุณวุฒิ 
คุณวุฒิสูงสุด   สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ 

Ph.D.            Agricultural and  
                  Biotechnological  
                  Engineering Technology 

The Pennsylvania State University,  
USA.  

๒๕๔๙ 

วท.ม.           เทคโนโลยีชีวภาพ จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ๒๕๔๔ 

วท.บ.           เทคโนโลยีชีวภาพ จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ๒๕๔๐ 

 
สังกัด ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตรC มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความชํานาญการ 

1. Bacterial whole-cell biocatalysts for production of valuable bio-based chemicals 
(e.g. vanillin, epoxide) 

2. Organic solvent-tolernat bacteria and their applications 
3. Biocatalyssis 

 
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการท่ีได0รับการตีพิมพCเผยแพร:ในวารสารทางวิชาการท่ีเชื่อถือได0ในรอบ ๕ ปE 

1. Siriphongphaew A, Pisnupong P, Wongkongkatep J, Inprakhon P, Vangnai A.S, Honda 
K, Ohtake H, Kato J, Ogawa J, Shimizu S, Urlacher VB, Schmid RD, Pongtharangkul P. 
Development of a whole-cell biocatalyst co-expressing P450 monooxygenase and 
glucose dehydrogenase for synthesis of epoxyhexane. Appl Microbiol and 
Biotechnol. 2012. Jul;95(2):357-67. 

2. Wangrangsimagul N, Klinsakul K, Vangnai AS, Wongkongkatep J, Inprakhon P, Honda 
K, Ohtake H, Kato J, Pongtharangkul T*. Bioproduction of vanillin using an organic 
solvent-tolerant Brevibacillus agri 13. Appl Microbiol Biotechnol 2012 Jan;93(2):555-
63. 

3. Wongkongkatep P, Manopwisedjaroen K, Tiposoth P, Archakunakorn S, 
Pongtharangkul T, Suphantharika M, Honda K, Hamachi I, Wongkongkatep J*. 
Bacteria interface pickering emulsions stabilized by self-assembled bacteria-chitosan 
network. Langmuir 2012 Apr 3;28(13):5729-36. 
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หลักสูตรปรับปรุงนี้  ได�รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล  ในคราวประชุมคร้ังที่ ๔๖๘ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

๖๕ 

4. Rachadech W, Navacharoen A, Ruangsit W, Pongtharangkul T, Vangnai AS*. An 
organic solvent-, detergent-, and thermostable alkaline protease from the 
mesophilic, organic solvent-tolerant Bacillus licheniformis 3C5. Microbiol. 
2010;79(5):620-9. 

5. Kongpol A, Pongtharangkul T, Kato J, Honda K, Ohtake H, Vangnai AS*. 
Characterization of an organic-solvent-tolerant Brevibacillus agri strain 13 able to 
stabilize solvent/water emulsion. FEMS Microbiol Lett 2009 Aug;297(2):225-33. 

 
ภาระงานสอนในปNจจุบัน 
วททช   ๕๐๔ วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพขั้นสูง ๓ (๓-๐-๖) 
วททช   ๕๑๑ เทคโนโลยีการหมัก   ๓ (๓-๐-๖) 
วททช   ๖๐๕ เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ  ๓ (๐-๙-๓) 
วททช   ๖๐๖ เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมขั้นสูง ๓ (๓-๐-๖) 
วททช   ๖๙๘ วิทยานิพนธ�      ๑๒ (๐-๔๘-๐) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

วททช   ๕๑๑ เทคโนโลยีการหมัก      ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช   ๕๑๒ กระบวนการแยกและสกัดสารท่ีผลิตโดยเทคโนโลยีชีวภาพ  ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช   ๕๑๔ วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพเพ่ือทรัพยากรชีวภาพหมุนเวียน ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช   ๖๐๕ เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ     ๓ (๐-๙-๓) 
วททช   ๖๐๘ หัวขCอทันสมัยของเทคโนโลยีชีวภาพ    ๓ (๐-๙-๓) 
วททช   ๖๑๑ วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพขั้นสูง    ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช   ๖๑๕ เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมขั้นสูง ๑    ๓ (๓-๐-๖) 
วททช   ๖๙๘ วิทยานิพนธ�         ๑๒(๐-๔๘-๐) 

วททช  ๗๙๘   วิทยานิพนธ�         ๓๖(๐-๑๔๔-๐) 
 



 มคอ.๒ 

หลักสูตรปรับปรุงนี้  ได�รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล  ในคราวประชุมคร้ังที่ ๔๖๘ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

๖๖ 

๑๐. ชื่อ ดร. ณัฏฐวี  เนียมศิริ 
 

คุณวุฒิ 
คุณวุฒิสูงสุด   สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ 

Ph.D.            Food Science &Technology 
Graduate      Food Science,  
  level          Biochemistry, and   
  courswork   Biomedical Engineering 

Cornell University, USA 
Cornell University, USA 

๒๕๕๐ 
๒๕๔๖ 

B.Sc..           Food Science & Technology Cornell University, USA ๒๕๔๓ 

 
สังกัด ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตรC มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความชํานาญการ 

1. Production of polyhydroxyakanoates (PHAs) biodegradable polymers from bacteria 
2. Application of PHAs in drug delivery and tissue engineering 
3. Nanobiotechnology and nanomedicine 
 

ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการท่ีได0รับการตีพิมพCเผยแพร:ในวารสารทางวิชาการท่ีเชื่อถือได0ในรอบ ๕ ปE 
1. Rey DA*, Strickland AD, Kirui D, Niamsiri N, Batt CA. In vitro self-assembly of gold 

nanoparticle-coated poly(3- hydroxybutyrate) granules exhibiting plasmon-induced 
thermo-optical enhancements. ACS Appl Mater Interfaces 2010. Jun;2(7):1804-10. 

2. Niamsiri N, Bergkvist M, Batt CA. Integration of microfabrication and surface 
functionalization strategies for analysis of cell-surface interactions. In Öchsner A, 
Ahmed W, Ali N (eds) “Biomaterial and Biomedical Engineering", Trans Tech 
Publications. 2008. Mar. Switzerland. 

3. Niamsiri N, Bergkvist M, Delamarre S, Cady NC, Coates GW, Ober CK., Batt CA. Insight 
in the role of bovine serum albumin for promoting the in situ surface growth of 
polyhydroxybutyrate (PHB) on patterned surfaces via enzymatic surface-initiated 
polymerization Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. 2007. Oct;60(1):68-79 
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๖๗ 

ภาระงานสอนในปNจจุบัน 
วททช   ๕๐๔ วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพขั้นสูง ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช   ๕๓๑ วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร ๓ (๓-๐-๖) 
วททช   ๖๐๕ เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ  ๓ (๐-๙-๓) 
วททช   ๖๓๑ เทคโนโลยีการอาหารขั้นสูง  ๓ (๓-๐-๖) 
วททช   ๖๙๘ วิทยานิพนธ�      ๑๒ (๐-๔๘-๐) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

วททช   ๕๑๔ วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพเพ่ือทรัพยากรชีวภาพหมุนเวียน  ๓ (๓-๐-๖) 
วททช   ๕๓๑ วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร    ๓ (๓-๐-๖) 
วททช   ๖๐๕ เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ     ๓ (๐-๙-๓) 
วททช   ๖๐๘ หัวขCอทันสมัยของเทคโนโลยีชีวภาพ    ๓ (๐-๙-๓) 
วททช ๖๑๑ วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพขั้นสูง    ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช   ๖๓๑ เทคโนโลยีการอาหารขั้นสูง     ๓ (๓-๐-๖) 
วททช   ๖๙๘ วิทยานิพนธ�         ๑๒(๐-๔๘-๐) 

วททช  ๗๙๘   วิทยานิพนธ�         ๓๖(๐-๑๔๔-๐) 
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๖๘ 

๑๑. ชื่อ ดร. อรรถวุฒิ อ่ิมพูลทรัพยC 
 

คุณวุฒิ 
คุณวุฒิสูงสุด   สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ 

Ph.D.            Biotechnology University of Queenland, Australia ๒๕๓๔ 

วท.ม.           จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๒๔ 

วท.บ.           ชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๒๑ 

 
สังกัด ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตรC มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความชํานาญการ 

Yeast fermentation for recombinant protein production 
 

ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการท่ีได0รับการตีพิมพCเผยแพร:ในวารสารทางวิชาการท่ีเชื่อถือได0ในรอบ ๕ ปE 
1. Buasri W, Impoolsup A, Boonchird C, Luengchaichawange A, Prompiboon P, Petre J, 

Panbangred W.* Construction of Bordetella pertussis strains with enhanced 
production of genetically-inactivated Pertussis Toxin and Pertactin by unmarked 
allelic exchange. BMC Microbiology 2012;12:61. 

 
ภาระงานสอนในปNจจุบัน 
วททช   ๕๐๔ วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพขั้นสูง    ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช   ๕๑๑ เทคโนโลยีการหมัก      ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช   ๕๑๒ กระบวนการแยกและสกัดสารท่ีผลิตโดยเทคโนโลยีชีวภาพ  ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช   ๖๐๕ เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ     ๓ (๐-๙-๓) 
วททช   ๖๐๖ เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมขั้นสูง    ๓ (๓-๐-๖) 
วททช   ๖๙๘ วิทยานิพนธ�          ๑๒ (๐-๔๘-๐) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 
วททช   ๕๑๑ เทคโนโลยีการหมัก      ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช   ๕๑๒ กระบวนการแยกและสกัดสารท่ีผลิตโดยเทคโนโลยีชีวภาพ  ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช   ๕๑๔ วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพเพ่ือทรัพยากรชีวภาพหมุนเวียน ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช   ๖๐๕ เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ     ๓ (๐-๙-๓) 
วททช   ๖๐๘ หัวขCอทันสมัยของเทคโนโลยีชีวภาพ    ๓ (๐-๙-๓) 
วททช   ๖๑๑ วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพขั้นสูง    ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช   ๖๑๕ เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมขั้นสูง ๑    ๓ (๓-๐-๖) 
วททช   ๖๙๘ วิทยานิพนธ�         ๑๒(๐-๔๘-๐) 
วททช  ๗๙๘   วิทยานิพนธ�         ๓๖(๐-๑๔๔-๐) 
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๖๙

เอกสารแนบ 
ภาคผนวก ค  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต:อผลการเรียนรู0จากหลักสูตรสู:รายวิชา 

        • ความรับผิดชอบหลัก      ο ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
 

๑. ด0านคุณธรรม จริยธรรม  ๒. ด0านความรู0  ๓. ด0านทักษะปNญญา  
๔. ด0านทักษะความสัมพันธC
ระหว:างบุคคลและความ

รับผิดชอบ  

๕. ด0านทักษะการ
วิเคราะหCเชิงตัวเลข     

การสื่อสาร และการใช0
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ 

๑) หมวดวิชาบังคับ                          

วทคร ๕๐๖ หลักการทาง
วิทยาศาสตร�ชีวภาพระดับโมเลกุล 

o  o o  -  -  • •  -  -  -  • • -  -  o  - •  -  -  -  -  - •  -  -  

วทคร ๕๑๖ ชีวสถิต ิ o  o o  -  -  • •  -  -  -  • • -  -  o  - •  -  -  -  -  - •  -  -  

วททช ๕๙๑ หัวขCอพเิศษดCาน
เทคโนโลยีชีวภาพ ๑ 

•  • • •  - o o  -  -  -  -  o  -  -  -  - •  •  -  •  - -  • - -  

วททช ๕๙๒ หัวขCอพเิศษดCาน
เทคโนโลยีชีวภาพ ๒ 

•  • • •  - o  o  -  -  -  -  o  -  -  -  - •  •  -  •  - -  • - -  

วททช ๖๐๕ เทคนิคทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ 

•  • •  • -  • • • • -  •  • • •  • - -  -  - •  •  •  •  •  -  

วททช ๖๑๕ เทคโนโลยีชีวภาพ
อุตสาหกรรมขั้นสูง ๑ 

o  o o  -  -  • •  -  -  -  •  o  -  -  o  - •  -  -  •  -  - •  • -  

วททช ๖๙๑ สมัมนาดCาน
เทคโนโลยีชีวภาพ ๑ 

•  • •  • -  o  o  -  -  -  -  • -  -  o  - • • -  • -  - • • -  



มคอ.๒ 

หลักสูตรปรับปรุงนี้  ได�รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล  ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๖๘ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

๗๐

รายวิชา 
 

๑. ด0านคุณธรรม จริยธรรม  ๒. ด0านความรู0  ๓. ด0านทักษะปNญญา  
๔. ด0านทักษะความสัมพันธC
ระหว:างบุคคลและความ

รับผิดชอบ  

๕. ด0านทักษะการ
วิเคราะหCเชิงตัวเลข     

การสื่อสาร และการใช0
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ 

วททช ๖๙๒ สมัมนาดCาน
เทคโนโลยีชีวภาพ ๒ 

•  • •  • -  o  o  -  -  -  -  • -  -  o  - • • -  • -  - • • -  

๒) หมวดวิชาเลือก                          

วทคร ๕๑๘ ทักษะทั่วไปในการวิจัย
ดCานวิทยาศาสตร� 

o  o o  -  -  •  •  -  -  -  • • -  -  - - •  -  -  -  -  - •  • -  

วททช ๕๐๒ เทคโนโลยีทางพันธุ
วิศวกรรม 

o  o o  -  -  •  •  -  -  -  •  •  -  -  - - •  -  -  o  -  - •  o -  

วททช ๕๑๑ เทคโนโลยีการหมัก o  o  o -  -  •  •  -  -  -  • • -  -  - - •  -  -  o  -  - •  o -  

วททช ๕๑๒ กระบวนการแยกและ
สกัดสารที่ผลิตโดย
เทคโนโลยีชีวภาพ 

o  o o  -  -  •  •  -  -  -  • • -  -  - - •  -  -  o  -  - •  o  -  

วททช ๕๑๔ วิศวกรรมกระบวนการ
ชีวภาพเพื่อทรัพยากรชีวภาพ
หมุนเวียน 

o  o o  -  -  •  •  -  -  -  • • -  -  - - •  -  -  o  -  - •  o -  

วททช ๕๓๑ วิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

o  o o  -  -  •  •  -  -  -  • • -  -  - - •  -  -  o  -  - •  o -  
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๗๑

รายวิชา 
 

๑. ด0านคุณธรรม จริยธรรม  ๒. ด0านความรู0  ๓. ด0านทักษะปNญญา  
๔. ด0านทักษะความสัมพันธC
ระหว:างบุคคลและความ

รับผิดชอบ  

๕. ด0านทักษะการ
วิเคราะหCเชิงตัวเลข     

การสื่อสาร และการใช0
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ 

วททช ๖๐๑ ชีวเคมีและชีวโมเลกุล
ของพืช •  •  o  o -  •  •  -  -  -  •  • -  -  • - •  o  -  •  -  - • • -  

วททช ๖๐๒ การควบคุมการ
แสดงออกของยีน •  •  o  o -  •  •  -  -  -  •  •  -  -  • - •  o  -  •  - - • •  -  

วททช ๖๐๔ เทคโนโลยีเซลล�สัตว�
ขั้นสูง •  •  o o -  •  •  -  -  -  •  •  -  -  • - •  o  -  •  - -  •  •  -  

วททช ๖๐๘ หัวขCอทันสมัยของ
เทคโนโลยีชีวภาพ •  •  o o -  •  •  -  -  -  •  •  -  -  • - •  o  -  •  - -  •  •  -  

วททช ๖๐๙ ชีววิทยาและพยาธิ
ชีววิทยาของกุCง •  •  o o -  •  •  -  -  -  •  •  -  -  • - •  o  -  •  - -  •  •  -  

วททช ๖๑๐ การตลาดทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ •  •  o o -  •  •  -  -  -  •  • -  -  • - •  o  -  •  - - • •  -  

วททช ๖๑๑ วิศวกรรมกระบวนการ
ชีวภาพขั้นสูง 
 

•  •  o o -  •  •  -  -  -  •  •  -  -  • - •  o  -  •  - -  •  •  -  
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๗๒

รายวิชา 
 

๑. ด0านคุณธรรม จริยธรรม  ๒. ด0านความรู0  ๓. ด0านทักษะปNญญา  
๔. ด0านทักษะความสัมพันธC
ระหว:างบุคคลและความ

รับผิดชอบ  

๕. ด0านทักษะการ
วิเคราะหCเชิงตัวเลข     

การสื่อสาร และการใช0
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ 

วททช ๖๓๑ เทคโนโลยีการอาหาร
ขั้นสูง •  •  o  •  -  •  •  -  -  -  •  •  -  -  • - •  o  -  •  - -  •  •  -  

๓) วทิยานิพนธC                          

วททช ๖๙๘ วิทยานิพนธ� •  • •  • • • • • • • •  • •  • • • • -  • -  • •  • o  • 

วททช ๗๙๘ วิทยานิพนธ� •  • •  • • • • • • • •  • •  • • • • -  • -  • • • o  • 
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๗๓

ตารางแสดงความสัมพันธCระหว:างผลการเรียนรู0ของหลักสูตรฯ กับ Core values ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

ผลการเรียนรู0ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานฯ  Core values ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล 

๑.  ด0านคุณธรรม จริยธรรม 
๑.๑ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของภาควิชาฯ  คณะ และมหาวิทยาลัย 
๑.๒ ปฏิบัติตนอยBางถูกตCอง และแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมตามกาลเทศะ 
๑.๓ ศึกษาเลBาเรียนและทํางานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมเปKนสําคัญ 
๑.๔ คํานึงถึงผลกระทบที่ตามมาจากการกระทําและการตัดสินใจ ที่จะมีตBอผูCอื่นและสังคม 
๑.๕ ใชCวิชาชพีในทางที่สุจริต 

 
Harmony, Integrity,  
Harmony, Integrity, Leadership 
Integrity, Determination 
Altruism, Harmony 
Integrity 
Mastery, Harmony, Leadership 

๒.  ด0านความรู0  
๒.๑  อภิปรายองค�ความรูCในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอยBางกวCางขวางและเปKนระบบ    
๒.๒  อธิบายหลักการและทฤษฎีที่สําคัญที่เกี่ยวขCองกับสาขาทคโนโลยีชีวภาพไดCอยBางถูกตCอง 
๒.๓  ปฏิบัติงานวิจัยไดCตรงตามขัน้ตอนอยBางถูกตCอง ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ  กฎระเบียบขCอบังคับในสาขาวิชาชพี รวมทั้งคํานึงความปลอดภัยและความคุCมคBา
ในการปฏิบัติงานวิจัยที่จะสBงผลกระทบตBอตนเอง ผูCอื่นและสิ่งแวดลCอม 
๒.๔  สืบคCน หาขCอมูล รวบรวมและพัฒนาความรูCดCานเทคโนโลยีชีวภาพดCวยระบบการวิจัยที่ถูกตCอง 
๒.๕  เผยแพรBความรูCใหCเปKนที่ยอมรับในสังคมของศาสตร�ทางดCานชีวภาพ ไดCแกB การเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ และการตีพมิพ�ผลงานวิจัยในรายงานการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) หรือวารสารวิชาการ 

 
Mastery 
Mastery 
Altruism, Mastery, Integrity,  
 
Mastery, Determinaiton 
Mastery, Determinaiton 

๓. ด0านทักษะทางปNญญา  
๓.๑  คCนหา คิด วิเคราะห� และ แกCไขปtญหาไดCอยBางเปKนระบบ  
๓.๒  สรุปใจความสําคญัของหลักการทางเทคโนโลยีชีวภาพไดCดCวยตนเอง วิเคราะห�องค� ความรูCที่มี ชี้แจงเปรียบเทียบ พรCอมแสดงเหตุผลประกอบไดCอยBางเหมาะสม 
และ นําหลักการความรูCมาใชCไดCในวิชาชพี 
๓.๓ ออกแบบการทดลองเพื่อตอบโจทย�งานวิจัยใหCบรรลุถึงเป�าหมายไดCดCวยตนเอง 

 
Mastery, Integrity 
Mastery 
 
Leadership, Determination, 



มคอ.๒ 

หลักสูตรปรับปรุงนี้  ได�รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล  ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๖๘ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

๗๔

ผลการเรียนรู0ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานฯ  Core values ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล 

๓.๔ สรุปและวิจารณ�ผลการทดลองไดCอยBางถูกตCองตามหลักวิทยาศาสตร� และนําเสนอแนวทางเพื่อปรับปรุงการทดลองไดC 
๓.๕ ถBายทอดกระบวนการทางความคิดของตนเองไดCเปKนอยBางดี 
๓.๖ เขียนโครงรBางงานวิจัยดCวยตนเองและดําเนินงานวิจัยไปถึงขั้นตีพมิพ�  
 

Originality 
Mastery 
Mastery 
Mastery, Determination,Originality 

๔. ด0านทักษะความสัมพันธCระหว:างบุคคลและความรับผิดชอบ  
๔.๑  มีความรับผิดชอบตBอตนเองและกลุBมผูCรBวมงาน 
๔.๒ แสดงบทบาททั้งการเปKนผูCนํากลุBมที่ดี และ สมาชิกในกลุBมในทางสรCางสรรค�เพื่อประโยชน�ตBอสBวนรวม 
๔.๓  ใหCความชBวยเหลือ เอื้อประโยชน�ตBอการแกCปtญหาสBวนรวม  
๔.๔  นําเสนอความคิดรเิริ่มในการแกCปtญหา รวมทั้งรับฟtงความคิดเห็นของผูCอื่นดCวยเหตุผล 
๔.๕  ริเริ่ม  บริหารจัดการ ดําเนินการวิจัย ใหCไปสูBเป�าหมายโดยเนCนทําดCวยตัวเอง  
 

 
Altruism, Harmony, Integrity 
Altruism, Harmony, Leadership 
Altruism, Harmony 
Altruism, Harmony,Originality, 
Leadership,  
Mastery, Determination, 
Leadership  

๕. ด0านทักษะการวิเคราะหCเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช0เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑  เก็บขCอมลู วิเคราะห� ประมวลผลขCอมูลไดCอยBางถูกตCองตามขั้นตอนทางวิทยาศาสตร� และ เลือกใชCเครื่องมือสารสนเทศที่เหมาะสม 
๕.๒  สื่อสาร ถBายทอดความรูC นําเสนอขCอมลู ทั้งในรูปแบบการเขยีน การบรรยาย และการอภิปรายไดCชัดเจนถูกตCอง 
๕.๓  เลือกเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการสื่อสารความรูCทางวิทยาศาสตร� และ เพื่อการสืบคCนขCอมลูจากฐานขCอมลูสารสนเทศทั้งในและตBางประเทศไดC 
๕.๔  ติดตBอสื่อสารกับประชาคมวิจัยและสามารถนําเสนอผลงานวิจัยกับประชาคมวิจัย 

 
Mastery 
Mastery 
Mastery 
Mastery, Altruism, Harmony 



มคอ.๒ 
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๗๕ 

เอกสารแนบ ภาคผนวก ง  
การปรับปรุงแก0ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

(หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตรปรับปรุง  ฉบับปE พ.ศ. ๒๕๕๒ 
คณะวิทยาศาสตรC และบัณฑิตวิทยาลัย    

มหาวิทยาลัยมหิดล 
____________________________________________ 

 
๑. หลักสูตรฉบับดังกล:าวนี้ได0รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เม่ือวันท่ี  
 ๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
๒. สภามหาวิทยาลัยมหิดลได0อนุมัติการปรับปรุงแก0ไขคร้ังนี้แล0ว ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๔๖๘     

เม่ือวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
๓. หลักสูตรปรับปรุงแก0ไขนี้ขอเร่ิมใช0กับนักศึกษา  รุBนปPการศึกษา ๒๕๕๖  ต้ังแตBภาคการศึกษาท่ี ๑ 
 ปPการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

๔. เหตุผลในการปรับปรุงแก0ไข 
 ๔.๑ ปรับหลักสูตรใหCสอดคลCองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหBงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ 
 ๔.๒ ปรับเนื้อหารายวิชาใหCทันสมัยมากย่ิงขึ้น 
 
๕. สาระในการปรับปรุงแก0ไข 
 ๕.๑ เพ่ิมแผน ก แบบ ก๑ ในโครงสรCางหลักสูตร 
 ๕.๒ ขอปรับเปล่ียนรายวิชาในโครงสรCางหลักสูตร ดังน้ี 
 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิมและรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง 
รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง 

หมวดวิชาบังคับ  (๑๘ หน:วยกิต) 
หน:วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด0วยตนเอง) 

หมวดวิชาบังคับ  (๑๕ หน:วยกิต) 
หน:วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด0วยตนเอง) 

 

วทคร ๕๐๖ 
 
SCID 506 

หลักการทางวทิยาศาสตร�
ชีวภาพระดับโมเลกุล 
Concepts of Molecular 
Bioscience 

๒(๒-๐-๔) 
 

วทคร ๕๐๖ 
 
SCID  506 

หลักการทางวิทยาศาสตร�
ชีวภาพระดับโมเลกุล 
Concepts of Molecular 
Bioscience 

๒(๒-๐-๔) 
 

คงเดิม 

วทคร ๕๑๖ 
SCID 516 

ชีวสถิต ิ
Biostatistics 

 ๓(๓-๐-๖) วทคร ๕๑๖ ชีวสถิต ิ
Biostatistics 
 

๓(๓-๐-๖) คงเดิม 



มคอ.๒ 
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๗๖ 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง 
วทคร ๕๑๘ 
 
SCID 518 

ทักษะทั่วไปในการวิจัยดCาน
วิทยาศาสตร� 
Generic Skills in Science  
Research 

๑(๑-๐-๒) 
 

 -  ยCายไปหมวดวิชา
เลอืก 

วททช ๕๙๑  
 
SCBT 591    

หัวขCอพิเศษดCาน
เทคโนโลยีชีวภาพ ๑ 
Special Topics in  
Biotechnology I 

๑(๑-๐-๒) 
 

วททช ๕๙๑  
 
SCBT 591    

หัวขCอพิเศษดCาน
เทคโนโลยีชีวภาพ ๑ 
Special Topics in  
Biotechnology I 

๑(๑-๐-๒) 
 

คงเดิม 

วททช ๕๙๒  
 
SCBT 592    

หัวขCอพิเศษดCาน
เทคโนโลยีชีวภาพ ๒ 
Special Topics in 
Biotechnology II 

๑(๑-๐-๒) 
 

วททช ๕๙๒  
 
SCBT 592    

หัวขCอพิเศษดCาน
เทคโนโลยีชีวภาพ ๒ 
Special Topics in 
Biotechnology II 

๑(๑-๐-๒) 
 

คงเดิม 

วททช ๖๐๕  
SCBT 605    

เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
Techniques in 
Biotechnology 

๓(๐-๙-๓) วททช ๖๐๕  
SCBT 605    

เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
Techniques in 
Biotechnology 

๓(๐-๙-๓) ปรับคําอธบิาย
รายวิชา 

วททช ๖๐๖  
 
SCBT 606    
 

เทคโนโลยีชีวภาพ
อุตสาหกรรมขั้นสูง 
Advanced Industrial 
Biotechnology 

๓(๓-๐-๖)  -  ปYดรายวิชา 

 -  วททช ๖๑๕  
 
SCBT 615    
 

เทคโนโลยีชีวภาพ
อุตสาหกรรมขั้นสูง ๑ 
Advanced Industrial 
Biotechnology I 

๓(๓-๐-๖) รายวิชาใหมB 

วททช ๖๙๑  
 
SCBT 691    

สัมมนาดCาน
เทคโนโลยีชีวภาพ ๑ 
Biotechnology Seminar I 

๑(๑-๐-๒) วททช ๖๙๑  
 
SCBT 691    

สัมมนาดCาน
เทคโนโลยีชีวภาพ ๑ 
Biotechnology Seminar I 

๑(๑-๐-๒) คงเดิม 

วททช ๖๙๒  
 
SCBT 692    

สัมมนาดCาน
เทคโนโลยีชีวภาพ ๒ 
Biotechnology Seminar II 

๑(๑-๐-๒) วททช ๖๙๒  
 
SCBT 692    

สัมมนาดCาน
เทคโนโลยีชีวภาพ ๒ 
Biotechnology Seminar II 

๑(๑-๐-๒) คงเดิม 

หมวดวิชาเลือก  (ไม:น0อยกว:า ๑๖  หน:วยกิต) หมวดวิชาเลือก  (ไม:น0อยกว:า ๙  หน:วยกิต)  
 -  วทคร ๕๑๘ 

 
SCID  518 

ทักษะทั่วไปในการวิจัยดCาน
วิทยาศาสตร� 
Generic Skills in Science  
Research 

๑(๑-๐-๒) 
 

ยCายมาจากหมวด
วิชาบังคับ 
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๗๗ 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง 
วททช ๕๐๒ 
SCBT 502    

เทคโนโลยีทางพันธุวิศวกรรม 
Recombinant DNA 
Technology 

๓(๓-๐-๖) วททช ๕๐๒ 
SCBT 502    

เทคโนโลยีทางพันธุวิศวกรรม 
Recombinant DNA 
Technology 

๓(๓-๐-๖) ปรับปรุง
คําอธบิาย
รายวิชา 

วททช ๕๐๔ 
 
SCBT 504    

วิศวกรรมกระบวนการ
ชีวภาพขั้นสงู 
Advanced Bioprocess 
Engineering  

๓(๓-๐-๖) วททช ๖๑๑ 
 
SCBT 611 

วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
ขั้นสูง 
Advanced Bioprocess 
Engineering  

๓(๓-๐-๖) เปล่ียนรหัสรายวิชา 

วททช ๕๑๑ 
SCBT 511    

เทคโนโลยีการหมัก 
Fermentation 
Technology 

๓(๓-๐-๖) วททช ๕๑๑ 
SCBT 511    

เทคโนโลยีการหมัก 
Fermentation 
Technology 

๓(๓-๐-๖) คงเดิม 

วททช ๕๑๒ 
 
SCBT 512    

กระบวนการแยกและสกัดสาร
ที่ผลิตโดยเทคโนโลยีชีวภาพ 
Downstream Processing 
in Biotechnology 

๓(๓-๐-๖) 
 

วททช ๕๑๒ 
 
SCBT 512    

กระบวนการแยกและสกัดสาร
ที่ผลิตโดยเทคโนโลยีชีวภาพ 
Downstream Processing 
in Biotechnology 

๓(๓-๐-๖) 
 

คงเดิม 

 -  วททช ๕๑๔ 
 
 
SCBT 514    

วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
เพ่ือทรัพยากรชีวภาพ
หมุนเวียน 
Bioprocess Engineering 
for Bio-Renewable 
Resoures 

๓(๓-๐-๖) 
 

รายวิชาใหมB 

วททช ๕๓๑  
 
SCBT 531    
 

วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
การอาหาร 
Food Science and 
Technology 

๓(๓-๐-๖) 
 

วททช ๕๓๑  
 
SCBT 531    
 

วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
การอาหาร 
Food Science and 
Technology 

๓(๓-๐-๖) 
 

คงเดิม 

วททช ๖๐๑ 
SCBT 601    
 

ชีวเคมแีละชีวโมเลกลุของพืช 
Plant Biochemistry and 
Molecular Biology 

๓(๓-๐-๖) 
 

วททช ๖๐๑ 
SCBT 601    
 

ชีวเคมแีละชีวโมเลกุลของพืช 
Plant Biochemistry and 
Molecular Biology 
 

๓(๓-๐-๖) 
 

คงเดิม 

วททช ๖๐๒  
 
SCBT 602    

การควบคุมการแสดงออก 
ของยีน 
Gene Regulation 

๓(๓-๐-๖) วททช ๖๐๒  
 
SCBT 602    

การควบคุมการแสดงออก
ของยีน 
Gene Regulation 

๓(๓-๐-๖) คงเดิม 

วททช ๖๐๓  
SCBT 603    

ราวิทยาขั้นสงู 
Advanced Mycology 
 

๓(๒-๓-๕)  -  ปYดรายวิชา 



มคอ.๒ 

หลักสูตรปรับปรุงน้ี  ได�รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล  ในคราวประชุมคร้ังที่ ๔๖๘ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

๗๘ 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง 
วททช ๖๐๔  
SCBT 604   

เทคโนโลยีเซลล�สัตว�ขั้นสูง 
Advanced Animal Cell 
Technology 

๓(๓-๐-๖) วททช ๖๐๔  
SCBT 604    

เทคโนโลยีเซลล�สัตว�ขั้นสูง 
Advanced Animal Cell 
Technology 

๓(๓-๐-๖) คงเดิม 

วททช ๖๐๘ 
 
SCBT 608    

หัวขCอทันสมัยของ
เทคโนโลยีชีวภาพ 
Current Topics in 
Biotechnology 

๓(๓-๐-๖) วททช ๖๐๘ 
 
SCBT 608    

หัวขCอทันสมัยของ
เทคโนโลยีชีวภาพ 
Current Topics in 
Biotechnology 

๓(๓-๐-๖) คงเดิม 

วททช ๖๐๙ 
 
SCBT 609 

ชีววิทยาและพยาธิชีววิทยา
ของกุCง 
Biology and Pathobiology 
of Shrimp 

๓(๒-๓-๕) วททช ๖๐๙ 
 
SCBT 609 

ชีววิทยาและพยาธิชีววิทยา
ของกุCง 
Biology and Pathobiology 
of Shrimp 

๓(๒-๓-๕) คงเดิม 

วททช ๖๑๐ 
 
SCBT 610 

การตลาดทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ 
Biotechnology 
Commercialization 

๒(๑-๓-๒) วททช ๖๑๐ 
 
SCBT 610 

การตลาดทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ 
Biotechnology 
Commercialization 

๒(๒-๐-๔) ปรับจํานวนชั่วโมง
บรรยาย-ปฏิบัต ิ

วททช ๖๑๔ 
 
SCBT  614 

หัวขCอทันสมัยทางวิศวกรรม
กระบวนการชีวภาพ 
Current Topics in 
Bioprocess Engineering  

๓(๓-๐-๖) 
 

 -  ปYดรายวิชา 

วททช ๖๑๙  
SCBT 619 

เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง 
Advanced Biotechnology 

๓(๓-๐-๖) 
 

 -  ปYดรายวิชา 

วททช ๖๓๑ 
SCBT 631 

เทคโนโลยีการอาหารขั้นสูง 
Advanced Food 
Biotechnology 

๓(๓-๐-๖) วททช ๖๓๑ 
SCBT 631 

เทคโนโลยีการอาหารขั้นสูง 
Advanced Food 
Biotechnology 

๓(๓-๐-๖) คงเดิม 

วิทยานิพนธC  (๑๒ หน:วยกิต) 
แผน ก แบบ ๒ 

วิทยานิพนธC  (๑๒/๓๖ หน:วยกิต) 
แผน ก แบบ ก๒ 

 

วททช ๖๙๘  วิทยานิพนธ�                      ๑๒ (๐-๔๘-๐) 

SCBT  698  Thesis 

วททช ๖๙๘  วิทยานิพนธ�                   ๑๒ (๐-๔๘-๐) 

SCBT 698    Thesis 

แผน ก แบบ ก๑ 

วททช ๗๙๘  วิทยานิพนธ�                 ๓๖ (๐-๑๔๔-๐) 

SCBT 798    Thesis 

คงเดิม 

 
 

ปรับรหัสวิทยานิพนธ�
ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง หลักเกณฑ�การ
กําหนดรหัสประจํา
วิชา พ.ศ. ๒๕๕๕ 



มคอ.๒ 

หลักสูตรปรับปรุงน้ี  ได�รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล  ในคราวประชุมคร้ังที่ ๔๖๘ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

๗๙ 

๖.  โครงสร0างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก0ไข  เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร0างเดิมและเกณฑCมาตรฐาน 
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๘   ของกระทรวงศึกษาธิการ  ปรากฏดังนี้ 
 ๖.๑ แผน ก แบบ ก ๑ 

 จํานวนหน:วยกิต 
 เกณฑCมาตรฐานฯ โครงสร0างเดิม โครงสร0างใหม: 

๑.  บังคับ      ศึกษารายวิชา - ๔ * 
๒.  เลือก      โดยไมBนับหนBวยกิต - ๔ * 
๓.  วิทยานิพนธ� ไมBนCอยกวBา ๓๖ - ๓๖ 
จํานวนหน:วยกิตรวมไม:น0อยกว:า ๓๖ - ๓๖ 
 
    หมายเหตุ  *  ศึกษารายวิชาโดยไมBนับหนBวยกิต 
 
 ๖.๒ แผน ก แบบ ก ๒ 

 

 จํานวนหน:วยกิต 
 เกณฑCมาตรฐานฯ โครงสร0างเดิม โครงสร0างใหม: 

๑.  บังคับ      ศึกษารายวิชา ๑๖ ๑๕ 
๒.  เลือก      ไมBนCอยกวBา ๑๒ ไมBนCอยกวBา ๙ ไมBนCอยกวBา ๙ 
๓.  วิทยานิพนธ� ไมBนCอยกวBา ๑๒ ๑๒ ๑๒ 
จํานวนหน:วยกิตรวมไม:น0อยกว:า ๓๖ ๓๗ ๓๖ 
 

 

หมวดวชิา 

หมวดวชิา 


