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๑ 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชวีภาพ 
(หลักสตูรนานาชาต)ิ 

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ ๒๕๕๖ 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร� ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

 

หมวดที ่๑ ข2อมูลทั่วไป 
 
๑. ช่ือหลักสูตร 

 (ภาษาไทย)  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
    (หลักสูตรนานาชาติ) 
 (ภาษาอังกฤษ)  Doctor of Philosophy Program in Biotechnology 
    (International Program) 

 
๒. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ช่ือภาษาไทย:-   
  ชื่อเต็ม  : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(เทคโนโลยีชีวภาพ) 
  ชื่อยFอ  : ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 
 ช่ือภาษาอังกฤษ:- 
  ชื่อเต็ม  : Doctor of Philosophy (Biotechnology) 
  ชื่อยFอ  : Ph.D. (Biotechnology) 

 
๓. วิชาเอก  : ไมFมี 

 
๔. จํานวนหน<วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

๔.๑ สําหรับผูJสําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีแลJวเขJาศึกษาตFอระดับปริญญาเอก 
ไมFนJอยกวFา ๗๗หนFวยกิต 

๔.๒ สําหรับผูJสําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทแลJวเขJาศึกษาตFอระดับปริญญาเอก 
  ไมFนJอยกวFา ๔๘ หนFวยกิต 
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๕. รูปแบบของหลักสูตร 
๕.๑ รูปแบบ :หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
๕.๒ ภาษาท่ีใช2 :ภาษาอังกฤษ 
๕.๓ การรับเข2าศึกษา :รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาตFางชาต ิ
๕.๔ ความร<วมมือกับสถาบันอ่ืน :เปQนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเฉพาะ 
๕.๕ การให2ปริญญาแก<ผู2สําเร็จการศึกษา :ใหJปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

๖.๑ เปQนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๖.๒ เริ่มใชJในภาคการศึกษาท่ี ๑ ปVการศึกษา ๒๕๕๖ เปQนตJนไป 
๖.๓ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๕ 
 เม่ือวันท่ี ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๖.๔ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี ๔๖๗  เม่ือวันท่ี ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

๗. ความพร2อมในการเผยแพร<หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหFงชาติ ในปV
การศึกษา ๒๕๕๙ (หลังจากเป\ดสอนแลJว ๓ ปV) 
 
๘. อาชีพท่ีสามารถประกอบได2หลังสําเร็จการศึกษา 

๘.๑ ผูJเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีชีวภาพในสถาบันการศึกษา 
๘.๒ นักวิชาการ นักวิจัยสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ในสถาบันวิชาการของภาครัฐ บริษัทเอกชน  
 และองค�กร 
๘.๓ นักพัฒนาผลิตภัณฑ� 
๘.๔ ผูJประกอบการทางอุตสาหกรรมและโรงงาน 
๘.๕ งานวิชาชีพอ่ืนๆท่ีเก่ียวขJอง 

 
๙. ช่ือ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหน<ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยE
ผู2รับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 

ตําแหน<งทางวิชาการ 
ช่ือ –นามสกุล 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 
สถาบัน :  ปGท่ีสําเร็จการศึกษา 

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.(ชีวเคมี) 
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย : ๒๕๒๕ 
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ลําดับ 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 

ตําแหน<งทางวิชาการ 
ช่ือ –นามสกุล 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 
สถาบัน :  ปGท่ีสําเร็จการศึกษา 

๒. x-xxxx-xxxx-x-xx-x 
รศ.ดร. ช่ืนจิตต�  บุญเฉิด 

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

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) 
มหาวิทยาลยัมหิดล : ๒๕๑๖ 
วท.บ.(เทคนิคการแพทย�) 
มหาวิทยาลยัมหิดล : ๒๕๑๔ 

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

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

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

Ph.D. (Biomedical Sciences (Genetics)) 
University of Hawaii, USA: ๒๕๓๘ 
M.Sc. (Biomedical Sciences (Genetics)) 
University of Hawaii USA : ๒๕๓๓ 
วท.บ.(ชีววิทยา) 
มหาวิทยาลยัมหิดล : 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 
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๑๐. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  
 ใชJสถานท่ีและอุปกรณ�การเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญา
ไทและศาลายา 
 
๑๑. สถานการณEภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปIนต2องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

๑๑.๑ สถานการณEหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  เทคโนโลยีชีวภาพไดJรับการยกยFองเชิดชูวFาจะชFวยแกJปwญหาตFางๆ ไมFวFาจะเปQนปwญหาการขาด
แคลนอาหาร ปwญหาคุณภาพอาหาร ปwญหาการเนFาเสียของสินคJาปwญหาสิ่งแวดลJอม ปwญหาโรคพืช และ
ศัตรูพืช ฯลฯ ประเทศไทยเปQนประเทศท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ ซ่ึงการนําสิ่งมีชีวิตและผลผลิตมา
ใชJประโยชน�โดยอาศัยเทคโนโลยีชีวภาพนั้นจะชFวยใหJสรJางเศรษฐกิจท่ีดี เพ่ิมคุณภาพชีวิต โดยประเทศตJอง
มีการลงทุนเพ่ิมขีดความสามารถทางเทคโนโลยีชีวภาพอยFางจริงจัง และตFอเนื่องเพ่ือใหJประเทศสามารถ
แขFงขันกับประเทศอ่ืนๆ ทางเศรษฐกิจไดJอยFางไรก็ตามเทคโนโลยีชีวภาพอาจกFอใหJเกิดผลกระทบในระยะ
ยาว ตFอเศรษฐกิจของประเทศกําลังพัฒนาเนื่องจากอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพจะชFวยประเทศท่ีพัฒนา
แลJวใหJทําการแขFงขันในการคJาสินคJาเกษตรกับประเทศกําลังพัฒนาไดJซ่ึงสินคJาเกษตรเปQนสินคJาท่ีมี
ความสําคัญและเปQนสินคJาหลักของประเทศกําลังพัฒนาความสําเร็จของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ใน
ดJานอาหารและการเกษตรจึงอาจหมายถึงความตกตํ่าของการสFงออกและเศรษฐกิจของบรรดาประเทศโลก
ท่ีสามดังนั้นเทคโนโลยีชีวภาพจะมีความซับซJอนมากเนื่องจากมีความเก่ียวขJองโยงใย กับประเด็นตFางๆ 
หลายดJานท้ังในดJานศีลธรรมจริยธรรม สิ่งแวดลJอม เศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงในความเปQนจริงปwญหาตFางๆ
เหลFานี้ ลJวนแตFเปQนปwญหาท่ีมีความซับซJอน และเก่ียวขJองกับประเด็นทางสังคมหลายดJาน ซ่ึงแนFนอนวFา
เทคโนโลยีชีวภาพเพียงอยFางเดียวไมFอาจแกJปwญหาท้ังหมดไดJในทางตรงกันขJาม การยอมรับเทคโนโลยีท่ี
แปลกใหมFโดยขาดความรูJความเขJาใจอยFางแทJจริง รวมท้ังการขาดความพรJอมในการรับมือกับผลกระทบท่ี
อาจเกิดข้ึน ก็จะนําไปสูFความเสียหายและกFอใหJปwญหาท่ีซับซJอนมากข้ึนกวFาปwญหาท่ีมีอยูFแลJวหลายเทFา จาก
ผลกระทบตFางๆของเทคโนโลยีชีวภาพตFอการพัฒนาเศรษฐกิจ จึงทําใหJมีความจําเปQนท่ีจะตJองมีการพัฒนา
หลักสูตรโดยมุFงเนJนการสรJางบัณฑิตใหJมีความรูJ ความเขJาใจและทักษะ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอยFาง
ลึกซ้ึง บัณฑิตสามารถประยุกต�ความรูJ และสรJางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาประเทศใหJมีความยั่งยืน โดยมีความ
ตระหนักถึงผลกระทบท้ังในดJานศีลธรรมจริยธรรม สิ่งแวดลJอม เศรษฐกิจและสังคมนอกจากต้ังแตFปV พ.ศ. 
๒๕๕๘ เปQนตJนไปกลุFมประเทศอาเซียนจะมีการรวมตัวเปQนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  จึงเปQนความ
จําเปQนเรFงดFวนท่ีประเทศไทยตJองเตรียมความพรJอมของบุคลากรท่ีมีความสามารถสูงเพ่ือชFวยขับเคลื่อนการ
เติบโตของอุตสาหกรรรมเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศ  อีกท้ังในสFวนสถาบันการศึกษาเองจําเปQนตJองมี
การพัฒนาหลักสูตรใหJไดJมาตรฐาน มีคุณภาพ และมีความทันสมัยสามารถรองรับวิทยาการท่ีเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ซ่ึงจะทําใหJประเทศไทยสามารถแขFงขันกับการเป\ดเสรีทางการศึกษาท้ังในระดับภูมิภาค และ 
โลกไดJ จึงเปQนท่ีประจักษ�วFาสถานการณ�ภายนอกเหลFานี้ทําใหJหลักสูตรตJองมีพัฒนาเพ่ือรับมือกับการแข็งขัน
ในดJานตFางๆ ท่ีจะเขJามาในอนาคต 
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๕ 

๑๑.๒ สถานการณEหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  ปwจจุบันเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมFมีความกJาวหนJาไปอยFางมากมีการนําเอาเทคโนโลยีชีวภาพ
ไปใชJในภาคการผลิตหลากหลายสาขา ท้ังดJานการเกษตร การแพทย�อุตสาหกรรม รวมท้ังดJานสิ่งแวดลJอม 
เชFนการพัฒนาพันธุ�พืชท่ีมีคุณสมบัติทนตFอสภาพแวดลJอมท่ีไมFเหมาะสมตลอดจนการเพ่ิมคุณคFาทาง
โภชนาการการผลิตวัคซีนและยารักษาโรคท่ีผลิตโดยจุลินทรีย�ดัดแปลงพันธุกรรม การใชJวัตถุเหลือท้ิงทาง
การเกษตรมาใชJเปQนสารต้ังตJนการผลิตสารตFางๆในระดับอุตสาหกรรม การผลิตผลิตภัณฑ�พลาสติกยFอย
สลายไดJ การผลิตวัสดุนาโนทางการแพทย� เปQนตJนสําหรับประเทศไทยมีการผลิตผลิตภัณฑ�จาก
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมFมาใชJประโยชน�ในเชิงพาณิชย�อยFางแพรFหลายมากข้ึนอยFางไรก็ตามเทคโนโลยีท่ี
ใชJในประเทศไทย ยังคงนําเขJาจากตFางประเทศ มีเพียงจํานวนนJอยท่ีเปQนบริษัทท่ีพัฒนาเทคโนโลยีของ
ตนเอง จากการท่ีสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และนวัตกรรมแหFงชาติ จัดทํา
กรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖) ขันซ่ึงเปQนจุดเริ่มตJน
ความชัดเจนดJานนโยบายและเปQนกลไกในการผลักดันใหJเกิดการวางรากฐานธุรกิจชีวภาพสมัยใหมFเพ่ือ
ความเขJมแข็งของอุตสาหกรรมในอนาคตมีปwจจัยท่ีผลักดันท่ีสําคัญไดJแกFสํานักงานคณะกรรมการสFงเสริม
การลงทุน (บีโอไอ) ประกาศใหJการลงทุนดJานเทคโนโลยีชีวภาพ  การขยายฐานการใชJเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางดJานการเกษตร การแพทย� ดJานพลังงานและสิ่งแวดลJอม และการใชJเทคโนโลยีชีวภาพในระดับชุมชน 
การผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการวิจัยเพ่ือชFวยพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเปQนของประเทศเองจีงมีความ
จําเปQนท่ีจะชFวยสFงเสริมการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศมากยิ่งข้ึน 
 
๑๒. ผลกระทบจาก ข2อ ๑๑.๑และ ๑๑.๒ต<อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข2องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 
 การพัฒนาหลักสูตรยึดสถานการณ�ความกJาวหนJาทางเทคโนโลยีเปQนหลัก รวมท้ังมีความ
ตJองการดุษฎีบัณฑิตท่ีมีความรูJ ความสามารถ และมีทักษะวิจัย ดJานเทคโนโลยีชีวภาพเฉพาะทางเพ่ือ
ปฏิบัติงานในทุกภาคสFวนมากข้ึน การพัฒนาหลักสูตรจึงมุFงไปท่ีการพัฒนาบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษาใหJ
เปQนท้ังผูJพัฒนาและผูJปฏิบัติเพ่ือท่ีจะนําไปสูFการพัฒนาประเทศอยFางทัดเทียมนานาประเทศและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขFงขัน รวมท้ังชFวยยกระดับชีวิตความเปQนอยูFของประชาชนไทย 
 ๑๒.๒ ความเก่ียวข2องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดลมีพันธกิจ ในการสรJางความเปQนเลิศดJานสุขภาพ ศาสตร� ศิลป{ และ
นวัตกรรมบนพ้ืนฐานของคุณธรรมของสังคมไทยและประโยชน�สุขแกFมวลมนุษยชาติ โดยหลักสูตรท่ี
พัฒนาข้ึนนี้เปQนกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนพันธกิจดังกลFาว มีการจัดหลักสูตรท่ีเสริมยุทธศาสตร�หลัก ๔ 
ประการไดJแกF 

(๑) สรJางความเปQนเลิศการวิจัย ดJวยการกําหนดใหJนักศึกษาทําวิจัยท่ีมีคุณภาพในระดับสากล 
(๒) สรJางองค�กรแหFงการเรียนรูJ และความเปQนเลิศทางวิชาการ ดJวยการพัฒนานักศึกษาใหJมี

ความรูJ ความสามารถในวิชาชีพ มีจิตสํานึก มีศักยภาพในกาเรียนรูJตลอดชีวิต และผลิตบัณฑิตท่ีมี
คุณลักษณะตามคFานิยมองค�กรคือเปQนนายแหFงตน (Mastery) มุFงผลเพ่ือผูJอ่ืน (Altruism) กลมกลืนกับ
สรรพสิ่ง (Harmony) ม่ันคงยิ่งในคุณธรรม(Integrity) แนFวแนFทํากลJาตัดสินใจ (Determination) 
สรJางสรรค�สิ่งใหมF (Originality) และใฝ}ใจเปQนผูJนํา(Leadership) 
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๖ 

(๓) สรJางความเปQนเลิศในการบริการวิชาการ โดยการจัดหลักสูตรท่ีเป\ดโอกาศบุคลากรใน
ภาคเอกชน หรือหนFวยงานวิจัย เขJาศึกษาโดยนําโจทย�วิจัยมาจากตJนสังกัด ซ่ึงเปQนการสรJางความรFวมมือ
ระหวFางมหาวิทยาลัยและเอกชน ตFอไปในอนาคต 

(๔) สรJางความเปQนสากล หลักสูตรท่ีเป\ดสอนเปQนหลักสูตรนานาชาติ ท่ีสFงเสริมศักยภาพ
นักศึกษาใหJมีความรูJความสามารถระดับสากล มีการเผยแพรFผลงานระดับนานาชาติ ตลอดจนเป\ดโอกาสใน
การรับนักศึกษาตFางชาติเขJาศึกษาซ่ึงจะเปQนการเชื่อมโยงสังคม วัฒนธรรม การศึกษา และเศรษฐกิจ 
ระหวFางประเทศในอนาคต 
 
๑๓. ความสัมพันธEกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปKดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย   
 ๑๓.๑รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปKดสอนโดยคณะ ภาควิชา หลักสูตรอ่ืน  จํานวน  ๓ รายวิชา ไดJแกF
รายวิชา  
 วทคร ๕๐๖ หลักการทางวิทยาศาสตร�ชีวภาพระดับโมเลกุล  ๒ (๒-๐-๔) 
 วทคร ๕๑๖ ชีวสถิติ      ๓ (๓-๐-๖) 
 วทคร ๕๑๘ ทักษะท่ัวไปในการวิจัยดJานวิทยาศาสตร�  ๑ (๑-๐-๒) 

๑๓.๒ รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปKดสอนให2หลักสูตรอ่ืนต2องมาเรียน  : ไมFมี 
 ๑๓.๓ การบริหารจัดการ 
 ๑๓.๓.๑ แตFงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือกํากับดูแลการจัดการศึกษาตามหลักสูตร 
วางระเบียบการบริหารจัดการหลักสูตร ประสานงานการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม และวางแผน
การพัฒนาหลักสูตร 
 ๑๓.๓.๒ แตFงต้ังอาจารย�ผูJรับผิดชอบรายวิชา เพ่ือทําหนJาท่ีประสานงานกับอาจารย�ผูJสอนและ
หลักสูตร ในการพิจารณาประมวลรายวิชา วัตถุประสงค�ของรายวิชา การจัดตารางเรียน การสอบ การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา และการประเมินผลการสอน 
 ๑๓.๓.๓ จัดประชุมวางแผนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการสอนรายวิชา 
รวมท้ังการตัดเกรดของนักศึกษา และการปรับปรุงการเรียนการสอน 
 ๑๓.๓.๓ พิจารณาเชิญผูJทรงคุณวุฒิ ท้ังจากหนFวยงานของรัฐบาลและเอกชนท่ีเก่ียวขJองกับ
สาขาวิชา มาชFวยสอนเพ่ือเพ่ิมโอกาสใหJนักศึกษาไดJเรียนรูJจากผูJท่ีมีประสบการณ�การประยุกต�ความรูJ
โดยตรง และชFวยใหJขJอคิดเห็นการทวนสอบหลักสูตร 
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๗ 

หมวดที่๒ข2อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

๑. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคEของหลักสูตร 
 ๑.๑ ปรัชญา ความสําคัญของหลักสูตร 

มุFงผลิตดุษฎีบัณฑิตใหJมีความรูJความสามารถมีความเชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติและพัฒนางานดJาน
เทคโนโลยีชีวภาพไดJมาตรฐานระดับสากล มีทักษะในการทําวิจัย และวิเคราะห�ปwญหาอยFางเปQนระบบ 
สามารถสรJางองค�ความรูJใหมFสามารถบูรณาการความรูJเพ่ือการนําไปประยุกต�ใหJเกิดประโยชน�แกFมวล
มนุษยชาติ มีจิตสํานึกท่ีดีและประพฤติปฏิบัติอยูFบนพ้ืนฐานของคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

 
 ๑.๒ วัตถุประสงคEของหลักสูตร 

เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแลJว ดุษฎีบัณฑิตจะมีความรูJ ความสามารถดังนี้ 
 ๑.๒.๑ มีคุณธรรม จริยธรรมตามมาตรฐานจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 ๑.๒.๒ มีความรูJและมีความเชี่ยวชาญในหลักการและทฤษฎีท่ีเก่ียวขJองกับวิชาการดJาน
เทคโนโลยีชีวภาพสามารถเรียนรูJไดJดJวยตนเอง ติดตามความกJาวหนJาทางวิชาการและเทคโนโลยีใน
สาขาวิชาท่ีเก่ียวขJอง 
 ๑.๒.๓ วิเคราะห� สังเคราะห� ทําการวิจัยและสรุปวิจารณ�ผลงานวิจัย ดําเนินกระบวนการวิจัย
ไดJอยFางถูกตJองเปQนไปตามจริยธรรมการวิจัย 
 ๑.๒.๔ มีทักษะการทํางานเปQนทีม มีมนุษยสัมพันธ�ท่ีดี มีภาวะผูJนําและมีความรับผิดชอบใน
หนJาท่ีท่ีไดJรับมอบหมาย 
 ๑.๒.๕ ใชJเทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา คJนควJาเพ่ือการเรียนรูJดJวยตนเอง และนําเสนอ
ผลงานไดJอยFางมีประสิทธิภาพ 
 
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธE หลักฐาน/ตัวบ<งช้ี 

๑. มีการปรับปรุงยFอย โดยการเพ่ิม ลด

รายวิชา หรือเน้ือหารายวิชาใหJทันสมัยตาม
ความกJาวหนJาของวิชาการ และการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 

๑.๑ ติดตามการปรับปรุงเน้ือหารายวิชา 

๑.๒ ติดตามการเพ่ิมลด การเป\ดรายวิชา 

๑.๑ทิศทางงานวิจัยของประชาคมวิจัย 

ในระดับชาติและนานาชาต ิ
๑.๒ แผนนโยบายการพัฒนาประเทศ 
ทางดJานเทคโนโลยีชีวภาพ 

๒. มีการปรับปรุงหลักสตูรทุก ๕ ปV โดย
พิจารณาจากตัวบFงช้ีผลการดาํเนินงานท่ีอยูF

ในการประเมินคุณภาพการศึกษาท่ี
เก่ียวขJองกับหลักสตูร 

๒.๑ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานของหลักสตูรทุก ๕ ปV ในดJาน 

๒.๒ ความพึงพอใจของนายจJาง 
ผูJประกอบการ และผูJใชJดุษฎีบัณฑิต 
๒.๓ การวิเคราะห�จดุอFอนท่ีควรตJอง

ปรับปรุงหรือแกJไข 
๒.๔ ความพึงพอใจของตัวบัณฑิตเอง 

๒.๑ รายงานผลการประเมินระดับ
ความพึงพอใจของนายจJาง 

ผูJประกอบการ และผูJใชJดุษฎีบัณฑิต 
๒.๒ รายงานผลการดําเนินการของ
หลักสตูร 
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๘ 

หมวดที ่๓ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสร2างของหลักสูตร 
 
๑. ระบบการจัดการศึกษา 
 ๑.๑ ระบบใชJระบบการจัดการศึกษาแบบหนFวยกิตระบบทวิภาค 
 ๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร2อนไมFมี 
 ๑.๓ การเทียบเคียงหน<วยกิตในระบบทวิภาคไมFมี 
๒. การดําเนินการหลักสูตร 
 ๒.๑ วัน-เวลาในการดําเนินการเรยีนการสอนจัดการเรียนการสอนในวัน-เวลาราชการ 

 ๒.๒ คุณสมบัติของผู2เข2าศึกษา 
๒.๒.๑ สําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ี

เก่ียวขJองโดยไดJแตJมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมFต่ํากวFา ๓.๕ 
๒.๒.๒ สําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ี

เก่ียวขJองโดยไดJแตJมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมFต่ํากวFา ๓.๕ 
๒.๒.๓ ผูJท่ีมีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ�ขJางตJน อาจไดJรับการพิจารณาใหJสมัครเขJารับการ

คัดเลือกเขJาศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 ๒.๓ ปNญหาของนักศึกษาแรกเข2า 
 นักศึกษาแรกเขJามีปwญหาพ้ืนฐานระดับปริญญาตรี หรือโทหลากหลาย และมีปwญหาทักษะ
ภาษาอังกฤษ  

 ๒.๔ กลยุทธEในการดําเนินการเพ่ือแก2ไขปNญหา/ข2อจํากัดของนักศึกษาในข2อ ๒.๓   
ปNญหาของนักศึกษาแรกเข2า กลยุทธEในการดําเนินการแก2ไขปNญหา 

๑. มีปwญหาพ้ืนฐานระดับปริญญาตรี หรือโท
หลากหลาย แตกตFางกัน 
๒ มีปwญหาทักษะภาษาอังกฤษ  

๑ .  กํ า หนด ใหJ นั ก ศึ กษ า เ ขJ า เ รี ย น วิ ช า  Cell 
andMolecular Biology ซ่ึงสอนดJวยภาษาอังกฤษ 
เพ่ือปรับพ้ืนความรูJ 
๒. กําหนดใหJนักศึกษาเขJาอบรมทักษะภาษาอังกฤษ
ดJานตFางๆ กFอนเป\ดเรียน 

 
 ๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผู2สําเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปG 
  ๒.๕.๑  สําหรับผู2สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ปGการศึกษา ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

จํานวนท่ีคาดวFาจะรับ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

จํานวนสะสม - ๒ ๓ ๓ ๓ 

จํานวนท่ีคาดวFาจะจบ - - ๑ ๑ ๑ 
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๙ 

  ๒.๕.๒  สําหรับผู2สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

ปGการศึกษา ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

จํานวนท่ีคาดวFาจะรับ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 

จํานวนสะสม - ๑๐ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 

จํานวนท่ีคาดวFาจะจบ - - ๕ ๕ ๕ 

 
 ๒.๖ งบประมาณตามแผน 
  ๒.๖.๑ งบประมาณ : ใชJงบประมาณจากเงินงบประมาณ  คณะวิทยาศาสตร� และเงินรายไดJ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และเงินทุน
วิจัยของอาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ� 

 
รายละเอียดการประมาณการค<าใช2จ<ายในหลักสูตร  

(๑) สําหรับผู2สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประมาณการรายรับต<อนักศึกษา   
ค<าลงทะเบียน  จํานวนหน<วยกิต หน<วยละ รวม(บาท) 

คFาหนFวยกิต  xx xxxx xxxxxx 
วิทยานพินธ�  xx  xxxxxx 

คFาวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ�    xxxxxx 
 รวมรายรับต<อนักศึกษา   xxxxxx 

       

ประมาณการรายจ<าย       
รายจ<ายผันแปรต<อนักศึกษา      

เงินจัดสรรใหJคณะ/มหาวิทยาลยั    xxxxx 
คณะกรรมการสอบโครงรFางทีป่รึกษา และสอบวทิยานิพนธ�   xxxxx 

 รวมรายจ<ายผันแปรต<อนักศึกษา   xxxxx 
       

รายจ<ายคงที่ในการดําเนินการ      
เงินเดือนเจJาหนJาที ่     xxxxxx 
คFาตอบแทนการสอน     xxxxx 
คFาวัสด ุ     xxxxxxx 

 รวมรายจ<ายคงที่ในการดําเนินการ   xxxxxx 
       

จํานวนนักศึกษาคุ2มทุนในการดําเนินการ =   ๒ คน 
ประมาณการค<าใช2จ<ายต<อหัวในการผลิตนักศึกษาตลอดหลักสูตร ณจํานวนนักศึกษาคุ2มทุน 
  =                                 ๔๐๓,๓๐๐ บาท/คน 
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๑๐ 

(๒) สําหรับผู2สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
ประมาณการรายรับต<อนักศึกษา    
ค<าลงทะเบียน  จํานวนหน<วยกิต หน<วยละ รวม 

คFาหนFวยกิต  xx xxxx xxxxxx 
วิทยานพินธ�  xx xxx xxxxx 

คFาวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ�    xxxxxx 
 รวมรายรับต<อนักศึกษา   xxxxxx 

ประมาณการรายจ<าย       
รายจ<ายผันแปรต<อนักศึกษา      

เงินจัดสรรใหJคณะ/มหาวิทยาลยั    xxxxx 
คณะกรรมการสอบโครงรFางทีป่รึกษา และสอบวทิยานิพนธ�   xxxxx 

 รวมรายจ<ายผันแปรต<อนักศึกษา   xxxxx 
       
รายจ<ายคงที่ในการดําเนินการ      

เงินเดือนเจJาหนJาที ่     xxxxxx 
คFาตอบแทนการสอน     xxxxx 
คFาวัสด ุ     xxxxxx 

 รวมรายจ<ายคงที่ในการดําเนินการ   xxxxxx 
       
จํานวนนักศึกษาคุ2มทุนในการดําเนินการ =   ๒ คน 
ค<าใช2จ<ายต<อหัวในการผลิตนักศึกษาตลอดหลักสตูร (ณจํานวนนักศึกษาคุ2มทุน) 
  =๓๖๔,๓๐๐บาท/คน 

๒.๗ ระบบการศึกษา 
แบบชั้นเรียน 

 ๒.๘ การเทียบโอนหน<วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข2ามมหาวิทยาลัย 
  เปQนไปตามขJอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวFาดJวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยสามารถดู
รายละเอียดเพ่ิมเติมไดJท่ีเว็บไซต�  www.grad.mahidol.ac.th 

 
๓. หลักสูตรและอาจารยEผู2สอน 
 ๓.๑ หลักสูตร 
  ๓.๑.๑ จํานวนหน<วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
   (๑) สําหรับผูJสําเร็จหลักสูตรปริญญาตรีแลJวเขJาศึกษาตFอหลักสูตรปริญญาเอก 
    จํานวนหนFวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมFนJอยกวFา ๗๗หนFวยกิต 
   (๒) สําหรับผูJท่ีสําเร็จหลักสูตรปริญญาโทแลJวเขJาศึกษาตFอหลักสูตรปริญญาเอก 
    จํานวนหนFวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมFนJอยกวFา ๔๘ หนFวยกิต 
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๑๑ 

  ๓.๑.๒ โครงสร2างหลักสูตร 
  จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง  เกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๘  หลักสูตรปริญญาเอก  แบบ ๒ดังนี้ 
       (๑)  สําหรับผู2สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   

หมวดวิชาบังคับ   ๑๗ หนFวยกิต 
หมวดวิชาเลือก ไมFนJอยกวFา     ๑๒ หนFวยกิต 
วิทยานิพนธ�    ๔๘ หนFวยกิต 
   รวมไม<น2อยกว<า  ๗๗ หน<วยกิต 

   (๒) สําหรับผู2สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท     
หมวดวิชาบังคับ   ๙ หนFวยกิต 
หมวดวิชาเลือก ไมFนJอยกวFา     ๓ หนFวยกิต 
วิทยานิพนธ�   ๓๖ หนFวยกิต 
 รวมไม<น2อยกว<า  ๔๘ หน<วยกิต 

  ๓.๑.๓  รายวิชาในหลักสูตร 
   (๑) หมวดวิชาบังคับ 
 (๑) สําหรับผู2สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  (๑๗  หน<วยกิต) 

      หน<วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด2วยตนเอง) 
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 ๕๙๔  หัวขJอดJานเทคโนโลยีชีวภาพข้ันสูง ๑    ๑ (๑-๐-๒) 
SCBT  594   AdvancedTopics in Biotechnology I 

*วททช ๕๙๕ หัวขJอดJานเทคโนโลยีชีวภาพข้ันสูง ๒ ๑ (๑-๐-๒) 
SCBT 595  Advanced Topics in Biotechnology II 

*วททช ๕๙๖ หัวขJอดJานเทคโนโลยีชีวภาพข้ันสูง๓ ๑ (๑-๐-๒) 
SCBT 596  Advanced Topics in Biotechnology III 
วททช ๖๐๕ เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ ๓ (๐-๙-๓) 
SCBT 605  Techniques in Biotechnology 

* วททช ๖๑๖ เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมข้ันสูง ๒ ๓ (๓-๐-๖) 
SCBT 616 Advanced Industrial Biotechnology II 

*วททช ๖๙๔ สัมมนาดJานเทคโนโลยีชีวภาพข้ันสูง ๑ ๑ (๑-๐-๒) 
SCBT 694  Seminar in Advanced Biotechnology I 

*วททช ๖๙๕ สัมมนาดJานเทคโนโลยีชีวภาพข้ันสูง ๒ ๑ (๑-๐-๒) 
SCBT 695 Seminar in Advanced BiotechnologyII 

*วททช ๖๙๖ สัมมนาดJานเทคโนโลยีชีวภาพข้ันสูง๓ ๑ (๑-๐-๒) 
SCBT 696 Seminar in Advanced BiotechnologyIII 
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๑๒ 

 (๒) สําหรับสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (๙หน<วยกิต) 
*วททช ๕๙๔  หัวขJอดJานเทคโนโลยีชีวภาพข้ันสูง ๑    ๑ (๑-๐-๒) 

SCBT  594   AdvancedTopics in Biotechnology I 
*วททช ๕๙๕ หัวขJอดJานเทคโนโลยีชีวภาพข้ันสูง ๒ ๑ (๑-๐-๒) 

SCBT   595  Advanced Topics in Biotechnology II 
*วททช ๕๙๖ หัวขJอดJานเทคโนโลยีชีวภาพข้ันสูง๓ ๑ (๑-๐-๒) 

SCBT   596  Advanced Topics in Biotechnology III 
*วททช ๖๑๖ เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมข้ันสูง ๒ ๓ (๓-๐-๖) 

SCBT 616 Advanced Industrial Biotechnology II 
*วททช ๖๙๔ สัมมนาดJานเทคโนโลยีชีวภาพข้ันสูง ๑ ๑ (๑-๐-๒) 

SCBT    694  Seminar in Advanced Biotechnology I 
*วททช ๖๙๕ สัมมนาดJานเทคโนโลยีชีวภาพข้ันสูง ๒ ๑ (๑-๐-๒) 

SCBT 695 Seminar in Advanced BiotechnologyII 
*วททช ๖๙๖ สัมมนาดJานเทคโนโลยีชีวภาพข้ันสูง๓ ๑ (๑-๐-๒) 

SCBT 696 Seminar in Advanced BiotechnologyIII 
 
   (๒)หมวดวิชาเลือก 
  สําหรับผู2สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ไม<น2อยกว<า ๑๒  หน<วยกิต) 
 สําหรับผู2สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (ไม<น2อยกว<า ๓  หน<วยกิต) 

 วทคร ๕๑๘ ทักษะท่ัวไปในการวิจัยดJานวิทยาศาสตร�  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 

*วททช๕๑๔ วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพเพ่ือทรัพยากรชีวภาพหมุนเวียน ๓ (๓-๐-๖) 
SCBT514 Bioprocess Engineering for Bio-Renewable Resources 
วททช  ๕๓๑ วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร    ๓ (๓-๐-๖) 
SCBT  531  Food Science and Technology 

 
  *  รายวิชาใหม< 
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๑๓ 

      หน<วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด2วยตนเอง) 
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�ข้ันสูง      ๓ (๓-๐-๖)  
SCBT 604 Advanced Animal Cell Technology 
วททช ๖๐๘ หัวขJอทันสมัยของเทคโนโลยีชีวภาพ    ๓ (๓-๐-๖) 
SCBT  608 Current Topics in Biotechnology 
วททช ๖๐๙ ชีววิทยาและพยาธิชีววิทยาของกุJง     ๓ (๒-๓-๕) 
SCBT  609  Biology and Pathobiology of Shrimp 
วททช ๖๑๐ การตลาดทางเทคโนโลยีชีวภาพ     ๒ (๒-๐-๔) 
SCBT  610  Biotechnology Commercialization 
วททช ๖๑๑ วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพข้ันสูง    ๓ (๓-๐-๖) 
SCBT 611 Advanced Bioprocess Engineering 
วททช ๖๓๑ เทคโนโลยีการอาหารข้ันสูง     ๓ (๓-๐-๖) 
SCBT 631 Advanced Food Technology 

 นอกจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกขJางตJนแลJว  นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียน
รายวิชาอ่ืนๆ ท่ีเป\ดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ตามความ
สนใจ และตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรืออาจารย�ท่ีปรึกษาเห็นสมควร 

 
   (๓) วิทยานิพนธE 
วททช ๖๙๙ วิทยานิพนธ�        ๓๖ (๐-๑๔๔-๐) 
SCBT 699 Dissertation    
วททช ๗๙๙ วิทยานิพนธ�        ๔๘ (๐-๑๙๒-๐) 
SCBT 799 Dissertation    
 
  ๓.๑.๔  โครงการวิจัยของหลักสูตร(วิทยานิพนธ�) 
   แนวทางการทําวิจัยของหลักสูตรมี ๔ สาขาดังนี้ 

๑) สาขาเทคโนโลยีทางการเกษตร (Agricultural Biotechnology) 
๒) สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร (Food Biotechnology) 
๓) สาขาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมและวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ

(IndustrialBiotechnology and Bioprocess Engineering) 
๔) สาขาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและทางการแพทย� (Molecular and Medical  
Biotechnology) 
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๑๔ 

  ๓.๑.๕ ความหมายของรหัสวิชา 
   ตัวอักษร  ๔หลักมีความหมายดังนี้ 
   ตัวอักษร   ๒หลักแรก เปIนอักษรย<อของคณะท่ีรับผิดชอบจัดการเรียนการสอน 
    วท (SC) หมายถึง     คณะวิทยาศาสตร� 
   ตัวอักษร  ๒หลักต<อมา  เปIนอักษรย<อของภาควิชาท่ีรับผิดชอบจัดการเรียนการสอน 
    ทช (BT) หมายถึง ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
    คร (ID) หมายถึง การสอนรFวมกันระหวFางภาควิชาตFาง ๆ 
 ตัวเลข  ๓หลัก  คือ  ๕XX และ ๖XX  แสดงวิชาเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา 
 
  ๓.๑.๖ แผนการศึกษา 
   (๑) สําหรับผู2สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชั้นปGท่ี ภาคการศึกษาท่ี  ๑ ภาคการศึกษาท่ี  ๒ 

๑ วทคร ๕๐๖ หลักการทางวิทยาศาสตร�ชีวภาพระดับโมเลกุล 
๒ (๒-๐-๔) 

วททช ๕๙๔หัวขJอดJานเทคโนโลยีชีวภาพข้ันสูง ๑  ๑ (๑-๐-๒) 
วททช ๖๑๖ เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมข้ันสูง ๒๓ (๓-๐-๖) 
วิชาเลือก ๖ หนFวยกิต 

วทคร ๕๑๖  ชีวสถิต ิ           ๓(๓-๐-๖) 
วททช ๖๐๕  เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ     ๓ (๐-๙-๓) 
วททช ๖๙๔  สัมมนาดJานเทคโนโลยีชวีภาพข้ันสูง ๑  ๑ (๑-๐-๒) 
วิชาเลือก๖ หนFวยกิต 
สอบวัดคุณสมบัติ(Qualifying Examination) 

 รวม  ๑๒  หน<วยกิต รวม  ๑๓  หน<วยกิต 
๒ วททช ๕๙๕  หัวขJอดJานเทคโนโลยีชีวภาพข้ันสูง  ๒  ๑ (๑-๐-๒) 

วททช๗๙๙ วิทยานิพนธ�  ๑๒ (๐- ๔๘-๐) 
วททช ๖๙๕  สัมมนาดJานเทคโนโลยีชวีภาพข้ันสูง ๒  ๑ (๑-๐-๒) 
วททช๗๙๙  วิทยานิพนธ� ๑๒ (๐- ๔๘-๐) 

 รวม  ๑๓  หน<วยกิต รวม ๑๓  หน<วยกิต 
๓ วททช ๕๙๖  หัวขJอดJานเทคโนโลยีชีวภาพ ๓  ๑ (๑-๐-๒) 

วททช๗๙๙  วิทยานิพนธ� ๑๒ (๐- ๔๘-๐) 
 

รวม ๑๓  หน<วยกิต 

วททช๖๙๖  สัมมนาดJานเทคโนโลยีชวีภาพข้ันสูง๓๑ (๑-๐-๒) 
วททช๗๙๙ วิทยานิพนธ�  ๑๒ (๐- ๔๘-๐) 
สอบวิทยานิพนธ� 

รวม ๑๓  หน<วยกิต 
    
  (๒) สําหรับผู2สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
ชั้นปGท่ี ภาคการศึกษาท่ี  ๑ ภาคการศึกษาท่ี  ๒ 

๑ วททช ๕๙๔  หัวขJอดJานเทคโนโลยีชีวภาพข้ันสูง ๑   ๑ (๑-๐-๒) 
วททช ๖๑๖  เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมข้ันสูง ๒ ๓ (๓-๐-๖) 
วิชาเลือก๓ หนFวยกิต 

วททช ๖๙๔ สัมมนาดJานเทคโนโลยีชวีภาพข้ันสูง ๑ ๑ (๑-๐-๒) 
สอบวัดคุณสมบัติ(Qualifying Examination) 

 รวม  ๗  หน<วยกิต รวม  ๑ หน<วยกิต 
๒ วททช ๕๙๕  หัวขJอดJานเทคโนโลยีชีวภาพข้ันสูง ๒ ๑ (๑-๐-๒) 

วททช๖๙๙  วิทยานิพนธ�  ๙ (๐- ๓๖-๐) 
วททช ๖๙๕  สัมมนาดJานเทคโนโลยีชวีภาพข้ันสูง ๒  ๑ (๑-๐-๒) 
วททช๖๙๙  วิทยานิพนธ�  ๙ (๐- ๓๖-๐) 

 รวม ๑๐ หน<วยกิต รวม ๑๐  หน<วยกิต 
๓ วททช ๕๙๖  หัวขJอดJานเทคโนโลยีชีวภาพข้ันสูง ๓  ๑ (๑-๐-๒) 

วททช๖๙๙  วิทยานิพนธ�  ๙ (๐- ๓๖-๐) 
 

รวม  ๑๐  หน<วยกิต 

วททช๖๙๖  สัมมนาดJานเทคโนโลยีชวีภาพข้ันสูง๓  ๑ (๑-๐-๒) 
วททช๖๙๙ วิทยานิพนธ�  ๙ (๐- ๓๖-๐) 
สอบวิทยานิพนธ� 

รวม ๑๐  หน<วยกิต 
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๑๕ 

  ๓.๑.๖  คําอธิบายรายวิชา 
  โปรดดูรายละเอียดในเอกสารแนบ ภาคผนวกก 
  
 ๓.๒ ช่ือ สกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน  ตําแหน<งและคุณวุฒิของอาจารยE 
  ๓.๒.๑ อาจารยEประจําหลักสูตร(โปรดดูรายละเอียดในเอกสารแนบ ภาคผนวก ข) 

ลําดับ 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 

ตําแหน<งทางวิชาการ 
ช่ือ –นามสกุล 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 
สถาบัน :  ปGท่ีสําเร็จการศึกษา 

๑. x-xxxx-xxxx-x-xx-x 
ศ.ดร. วัฒนาลยั  ปานบJานเกรด็ 

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) 
มหาวิทยาลยัมหิดล : ๒๕๒๑ 
วท.บ. (ชีววิทยา) 
มหาวิทยาลยัมหิดล : 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.(ชีวเคมี) 
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย : ๒๕๒๕ 

๓. x-xxxx-xxxx-x-xx-x 
รศ.ดร. ช่ืนจิตต�  บุญเฉิด 

Ph.D. (Molecular Biology) 
Free University of Brussels, Belgium : ๒๕๓๔ 
วท.ม.(จุลชีววิทยา) 
มหาวิทยาลยัมหิดล : ๒๕๒๔ 
วท.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒(เทคนิคการแพทย�)
มหาวิทยาลยัมหิดล : 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. เกียรตินิยมอันดับ ๑ (เทคโนโลยีการอาหาร) 
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย : ๒๕๒๕ 
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๑๖ 

ลําดับ 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 

ตําแหน<งทางวิชาการ 
ช่ือ –นามสกุล 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 
สถาบัน :  ปGท่ีสําเร็จการศึกษา 

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) 
มหาวิทยาลยัมหิดล : ๒๕๑๖ 
วท.บ.(เทคนิคการแพทย�) 
มหาวิทยาลยัมหิดล : ๒๕๑๔ 

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

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

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

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

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

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

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 
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๑๗ 

ลําดับ 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 

ตําแหน<งทางวิชาการ 
ช่ือ –นามสกุล 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 
สถาบัน :  ปGท่ีสําเร็จการศึกษา 

๑๐. x-xxxx-xxxx-x-xx-x 
อ.ดร. ณฏัฐวี  เนียมศิร ิ

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  อ่ิมพูลทรัพย� 

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

  ๓.๒.๒ อาจารยEประจํา 

ลําดับ 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 

ตําแหน<งทางวิชาการ 
ช่ือ –นามสกุล 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 
สถาบัน :  ปGท่ีสําเร็จการศึกษา 

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

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 

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 
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๑๘ 

ลําดับ 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 

ตําแหน<งทางวิชาการ 
ช่ือ –นามสกุล 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 
สถาบัน :  ปGท่ีสําเร็จการศึกษา 

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) 
มหาวิทยาลยัขอนแกFน : ๒๕๓๑ 

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

Ph.D. (Plant Biology) 
Cornell University, USA: ๒๕๔๖ 

วท.บ. (เภสัชศาสตร�) 
มหาวิทยาลยัมหิดล : ๒๕๓๘ 

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

Ph.D (Biotechnology) 

University of Manchester, UK: ๒๕๔๕ 
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
มหาวิทยาลยัมหิดล : ๒๕๔๐ 

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

Ph.D. (Plant Physiology) 
Purdue University, USA.: ๒๕๕๔ 
วท.ม. (พฤกษศาสตร�) 

จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย : ๒๕๔๗ 
วท.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ชีววิทยา) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหมF : ๒๕๔๔ 

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

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

มหาวิทยาลยัมหิดล : ๒๕๔๐ 
๘. x-xxxx-xxxx-x-xx-x 

ดร. เปรมวดี  วงษ�แสงจันทร� 
Ph.D. (Biochemistry) 
Virginia Polytechnic Institute and State University, 

USA.: ๒๕๔๗ 
วท.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
มหาวิทยาลยัมหิดล : ๒๕๔๒ 
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๑๙ 

ลําดับ 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 

ตําแหน<งทางวิชาการ 
ช่ือ –นามสกุล 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 
สถาบัน :  ปGท่ีสําเร็จการศึกษา 

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) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร� : ๒๕๒๔ 

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

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

๑๑. x-xxxx-xxxx-x-xx-x 
อ.ดร. สริิพงษ�  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. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
มหาวิทยาลยัมหิดล : 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. เกียรตินิยมอันดับ ๑ (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
มหาวิทยาลยัมหิดล : ๒๕๔๑ 

   
  ๓.๒.๓ อาจารยEพิเศษ 

ลําดับ 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 

ช่ือ –นามสกุล 
ตําแหน<งทางวิชาการ 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 
สถาบัน :  ปGท่ีสําเร็จการศึกษา 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
เทคโนโลยีชีวภาพแหFงชาต ิ
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๒๐ 

ลําดับ 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 

ช่ือ –นามสกุล 
ตําแหน<งทางวิชาการ 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 
สถาบัน :  ปGท่ีสําเร็จการศึกษา สังกัด 

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�) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร� : ๒๕๓๖ 

สถาบันนวัตกรรม 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร� 
 
 
 
 
 

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

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

ศูนย�พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหFงชาต ิ
 

๔. x-xxxx-xxxxx-xx-x-x 
ดร. แสงจันทร� เสนาป\น 

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

ศูนย�พันธุวิศวกรรมและ 
เทคโนโลยีชีวภาพแหFงชาต ิ

 
 

    
๔.องคEประกอบเก่ียวกับประสบการณEภาคสนาม (การฝVกงาน): ไมFมี 
 
๕. ข2อกําหนดเก่ียวกับการทําวิทยานิพนธE 
 ขJอกําหนดในการทําวิทยานิพนธ�ตJองเปQนงานวิจัยในหัวขJอท่ีเก่ียวขJองกับการพัฒนาความรูJดJาน
เทคโนโลยีชีวภาพ ตามท่ีระบุไวJในขJอ ๓.๑.๔ โดยตJองนําสFงตามรูปแบบและระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด
อยFางเครFงครัด 

๕.๑ คําอธิบายโดยย<อ 
 การกําหนดหัวขJอวิจัยทางดJานเทคโนโลยีชีวภาพ ในสาขางานวิจัยท่ีเลือกการวางแผน ออกแบบ 
รวบรวมขJอมูล สืบคJนขJอมูล ดําเนินการวิเคราะห� สังเคราะห� อภิปรายผล จริยธรรมการวิจัย การนํา
ผลงานวิจัยมาเรียบเรียงเปQนวิทยานิพนธ� การนําเสนอวิทยานิพนธ� การเผยแพรFผลงานวิทยานิพนธ�ใน
วารสารหรือสิ่งพิมพ�ทางวิชาการ หรือเสนอตFอท่ีประชุมวิชาการ จริยธรรมในการเผยแพรFผลงานวิจัย 
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๒๑ 

๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู2 
 นักศึกษาสามารถประมวล วิเคราะห� สังเคราะห�ความรูJดJานเทคโนโลยีชีวภาพ ในสาขางานวิจัยท่ี
เลือกนํามาสรJางสรรค�โจทย�วิจัยใหมF จัดทําโครงรFางวิทยานิพนธ�ไดJ สามารถวางแผนดําเนินการวิจัยอยFาง
เปQนระบบ สามารถวิเคราะห� สังเคราะห� และสรJางสรรค�องค�ความรูJใหมFจากงานวิจัยตามจรรยาบรรณ
นักวิจัย และเผยแพรFผลงานวิจัยอยFางมีจริยธรรมการเผยแพรFผลงานวิชาการ 

๕.๓ ช<วงเวลา 
    ภาคการศึกษาท่ี ๑  ของปVการศึกษาท่ี ๒  เปQนตJนไป 

๕.๔ จํานวนหน<วยกิต 
  ๕.๔.๑ สําหรับผูJสําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี แลJวเขJาศึกษาตFอปริญญาเอก 
   จํานวนหนFวยกิต๔๘ หนFวยกิต 
  ๕.๔.๒ สําหรับผูJสําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทแลJวเขJาศึกษาตFอปริญญาเอก 
   จํานวนหนFวยกิต ๓๖ หนFวยกิต 

๕.๕  การเตรียมการ 
 นักศึกษาพบอาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ�กFอนเป\ดเรียนปVการศึกษาท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๑ เพ่ือตก
ลงแนวทางการทําวิจัยในสาขาวิชาท่ีนักศึกษาไดJแจJงความประสงค�ต้ังแตFข้ันตอนการสอบสัมภาษณ�  เพ่ือใหJ
นักศึกษาวางแผนการลงทะเบียนรายวิชาเลือกใหJสอดคลJองกับงานวิจัย  โดยกระตุJนใหJนักศึกษาเริ่มเขJาทํา
วิทยานิพนธ�เบ้ืองตJนในต้ังแตFปVการศึกษาท่ี ๑ เม่ือสอบวัดคุณสมบัติเสร็จเรียบรJอยแลJว นักศึกษาเตรียมจัดทํา
โครงรFางวิทยานิพนธ� ตามคําแนะนําของอาจารย�ท่ีปรึกษาโครงรFางวิทยานิพนธ� จากนั้นจึงจัดใหJมีสอบโครงรFาง
วิทยานิพนธ� และเสนอแตFงต้ังคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ� และเขJาสูFการทําวิทยานิพนธ�ตามแผนงานใน
โครงรFางวิทยานิพนธ� 

๕.๖ กระบวนการประเมินผล 
 นักศึกษาจะไดJรับการประเมินการจัดทําโครงรFางวิทยานิพนธ� โดยคณะกรรมการสอบโครงรFาง
วิทยานิพนธ� และการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามแผนงานในโครงรFางวิทยานิพนธ�โดยคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ� ซ่ึงกรรมการแตFละชุดประกอบดJวยคณะกรรมการไมFนJอยกวFา ๔ คน นักศึกษาตJองเสนอ
ความกJาวหนJาการทําวิทยานิพนธ�เม่ือสิ้นสุดทุกภาคการศึกษารวมปVละ ๒ ครั้ง โดยนักศึกษาตJองสFงรูปเลFม
รายงานความกJาวหนJา และนําเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมควมคุมวิทยานิพนธ�เม่ือคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ�ประเมินผลสัมฤทธิ์เปQนไปตามแผนงานในโครงรFางวิทยานิพนธ� และนักศึกษามีผลงานวิทยานิพนธ�
ไดJรับการตีพิมพ�ในวารสารทางวิชาการในระดับนานาชาติท่ีมีนักวิชาการกลั่นกรอง อยFางนJอย ๑ เรื่องจึงเขJาสูF
ข้ันตอนการสอบวิทยานิพนธ�สําหรับคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ�ประกอบดJวยกรรมการอยFางนJอย ๖ คน 
และอยFางนJอย ๑ คน ตJองเปQนผูJทรงคุณวุฒิภายนอกจากนอกมหาวิทยาลัย 
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๒๒ 

หมวดท่ี ๔ผลการเรยีนรู2กลยุทธEการสอนและการประเมินผล 
 
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธEการสอนหรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ดJานบุคลิกภาพ ๑. แนะนําสอดแทรกในระหวFางการเรยีนการสอนการทําวิทยานิพนธ�การทํา

กิจกรรม เก่ียวกับการแตFงกายการใชJวาจาการวางตัวในการทํางานการ
แสดงออกซ่ึงความคิดเห็นการแกJปwญหาการมีเหตุมีผลการนําเสนองานและ
แสดงความคิดเห็นการมีมนุษยสัมพันธ�ท่ีดี 
๒. จัดกิจกรรมท่ีนอกเหนือจากการเรียนการสอน เชFน จิตอาสา 

ดJานภาวะผูJนําและความรับผดิชอบ
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

๑. จัดใหJมีการลงช่ือเขJาเรียนในรายวิชาท่ีเรียนรวมกันทุกช้ันปVเพ่ือสรJางวินัย
ความตรงตFอเวลา 
๒. จัดประชุมช้ีแจงระเบียบและกติกาการใชJหJองปฏิบัติการเครื่องมือและ
อุปกรณ�ตFางๆของภาควิชาเพ่ือสรJางระเบียบวินัยใหJนักศึกษา 
๓. จัดใหJมีการนําเสนอรายงานความกJาวหนJาการทําวิทยานิพนธ�เมื่อสิ้นสุด
ทุกภาคการศึกษา  รวมปVละ ๒ ครั้ง  โดยหลักสูตรเปQนผูJกําหนด 
๔. มอบหมายใหJนักศึกษารับผิดชอบดําเนินรายการในวิชาสัมมนาและ
อาจารย�ผูJรับผิดชอบรายวิชาทําหนJาท่ีใหJคําปรึกษาและสนับสนุน 
๕. มอบหมายใหJนักศึกษารับผิดชอบการบํารุงรักษาการใชJเครื่องมือใน
ภาควิชา และหJองปฏิบัติการ 
๖. มอบหมายใหJนักศึกษาจัดคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาเพ่ือฝ�กใหJทํางาน
เปQนทีม มีการวางแผนการทํางานแบบ PDCA 

ดJานการสื่อสาร ๑. จัดใหJมรีายวิชาสมัมนาโดยใหJนักศึกษาฝ�กพูดนําเสนองานวิชาการ การใชJ
ภาษา การตอบคําถาม โดยอาจารย�ผูJรับผิดชอบรายวิชาทําหนJาท่ีใหJ
คําปรึกษาและสนับสนุน 
๒. จัดอบรมการจัดเตรียมสไลด�นําเสนอ 

ดJานจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพและ 
ปwญญาของแผFนดิน 

๑. นักศึกษาตJองผFานการอบรมหรอืเรียนในรายวิชาท่ีมีหัวขJอจรรยาบรรณ
การวิจัยจรยิธรรมการวิจยัในมนุษย�สัตว�ทดลองหรือจรยิธรรมการวิจยัดJาน
ความปลอดภัยทางชีวภาพ 
๒. นักศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธ�ท่ีเก่ียวขJองกับเช้ือกFอโรคอันตรายตJอง
ดําเนินการเสนอโครงการวิจยัเพ่ือขอการรับรองความปลอดภัยทางชีวภาพ 
๓. นักศึกษาตJองเขJารับการอบรมเก่ียวกับจริยธรรมการเขียนการตีพิมพ� 
ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ� 

ดJานความสามารถในการประยุกต�
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรูJ 

๑. นักศึกษาตJองผFานการอบรมการสืบคJนสิ่งตีพิมพ�ดJวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
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๒๓ 

๒. การพัฒนาผลการเรียนรู2ในแต<ละด2าน 

ผลการเรียนรู2ตามกรอบมาตรฐาน กลยุทธEการสอนท่ีใช2พัฒนา 
กลยุทธEการประเมินผลการ
เรียนรู2ในแต<ละด2าน 

๑. ด2านคุณธรรม จริยธรรม 
๑.๑ปฏิบัตติามกฎ ระเบียบของภาควิชาฯ  
คณะ มหาวิทยาลยั  
๑.๒ ปฏิบัติตนอยFางถูกตJอง และ แสดง
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมตามกาลเทศะ 
๑.๓ ศึกษาเลFาเรียนและทํางานโดยยึดหลัก
คุณธรรม จรยิธรรมเปQนสําคัญ 
๑.๔ คํานึงถึงผลกระทบท่ีตามมาจากการ
กระทําและการตัดสินใจ ท่ีจะมีตFอผูJอ่ืนและ
สังคม 
๑.๕ ใชJวิชาชีพในทางท่ีสุจริต 
 

 
๑.๑สอนแบบบรรยายและจัดใหJ
มีการอภิปรายกรณีศึกษาและ
สนทนาแลกเปลี่ยนกับนักศึกษา
เรื่องจริยธรรมคุณธรรมโดยตรง
หรือกลFาวสอดแทรกไปตาม
บริบทของรายวิชาในระหวFางการ
เรียนการสอน 
๑.๒กําหนดใหJมีการลงช่ือในแบบ
บันทึกเขJาช้ันเรียนในบางรายวิชา
โดยคิดคะแนนการเขJาช้ันเรยีน
เปQนสFวนหน่ึงของการเรยีนการ
สอน 
๑.๓กําหนดใหJมีกิจกรรมกลุFม
และหัวหนJากลุFมในการนําเสนอ
งานวิชาการ ปฏิบัติงานและทํา
รายงาน 
๑.๔มอบหมายงานใหJมีสFวนรFวม
รับผิดชอบในกระบวนการเรียน
การสอน และงานของภาควิชาฯ
รวมท้ังการจัดระเบียบใน
หJองปฏิบัติการ 
๑.๕จัดใหJมีปฐมนิเทศเพ่ือแนะนํา
หลักสตูรสิทธิประโยชน�ของ
นักศึกษาและกฎระเบียบและ
ขJอบังคับตFางๆท่ีเก่ียวขJอง 

 
๑.๑การประเมินผลจากคะแนนการ
เขJาช้ันเรียน ตามท่ีกําหนดในแตFละ
รายวิชา 
๑.๒การสังเกตพฤติกรรม การ
ปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ ของ
ภาควิชาฯ  คณะ มหาวิทยาลัย 
๑.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ท่ีไดJรับมอบหมาย 
๑.๔ การประเมินผลจากสถิติขJอ
รJองเรียนการกระทําผิดกฏและ
ระเบียบในแตFละปVการศึกษา ซ่ึง
ตJองไมFมีขJอรJองเรียน 
๑.๕ การประเมินผลจากการปฏิบัติ
ของสมาชิกในหJองปฏิบัติการ ตาม
ระเบียบท่ีนักศึกษาจัดข้ึน 
 

๒. ด2านความรู2 
๒.๑อภิปรายองค�ความรูJในสาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพอยFางกวJางขวางและเปQน
ระบบ 
๒.๒ อธิบายหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญท่ี
เก่ียวขJองกับสาขาเทคโนโลยีชีวภาพไดJอยFาง
ถูกตJอง 
๒.๓ ปฏิบัติงานวิจัยไดJตรงตามข้ันตอนอยFาง
ถูกตJองปฏิบัติกฎระเบียบขJอบังคับในสาขา
วิชาชีพ รวมท้ังคํานึงความปลอดภยัและความ
คุJมคFาในการปฏิบัติงานวิจัยท่ีจะสFงผลกระทบ
ตFอตนเอง ผูJอ่ืนและสิ่งแวดลJอม 
 

 
จัดการสอนในหลากหลาย
รูปแบบตามลักษณะของรายวิชา
ตลอดจนเน้ือหาสาระของ
รายวิชาน้ันๆโดยเนJนผูJเรียนเปQน
ศูนย�กลางและสนับสนุนการ
พัฒนาทักษะการเรียนรูJดJวย
ตนเองของนักศึกษาและการฝ�ก
ทักษะปฏิบัติการจริงใน
หJองปฏิบัติการ และการบรรยาย
จากวิทยากรผูJเช่ียวชาญท่ีมี
ประสบการณ�ตรงวิธีการสอนมี
ดังน้ี 

 
๒.๑การประเมินผลจากการทดสอบ
ยFอยการสอบกลางภาคและปลาย
ภาคการศึกษา 
๒.๒การประเมินผลการนําเสนอใน
รายวิชาท่ีมีการใหJสัมมนา 
๒.๓การประเมินผลจากรายงานท่ี
ไดJรับมอบหมาย 
๒.๔การประเมินผลการสอบโครง
รFางวิทยานิพนธ�การรายงาน
ความกJาวหนJาการทําวิทยานิพนธ� 
และการสอบวิทยานิพนธ� 
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๒๔ 

ผลการเรียนรู2ตามกรอบมาตรฐาน กลยุทธEการสอนท่ีใช2พัฒนา 
กลยุทธEการประเมินผลการ
เรียนรู2ในแต<ละด2าน 

๒.๔ สืบคJน หาขJอมลู รวบรวมและพัฒนา
ความรูJดJานเทคโนโลยีชีวภาพดJวยระบบการ
วิจัยท่ีถูกตJอง 
๒.๕ เผยแพรFความรูJใหJเปQนท่ียอมรับในสังคม
ของศาสตร�ทางดJานชีวภาพไดJแกF การเสนอ
ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ และการ
ตีพิมพ�ผลงานวิจยัในวารสารวิชาการท่ีอยูFใน
ฐานขJอมูลนานาชาต ิ

๒.๑สอนแบบบรรยาย 
๒.๒กําหนดใหJมีการนําเสนอ
บทความวิชาการและอภิปรายใน
ช้ันเรียน 
๒.๓ มอบหมายใหJเขียนบทความ
รายงานในหัวขJอท่ีกําหนดใหJ
คJนควJา 
๒.๔กําหนดใหJทําตามกระบวน
วิทยานิพนธ�ไดJแกF การจัดทําโครง
รFางวิทยานิพนธ�การทําการ
ทดลอง การรายงาน
ความกJาวหนJาวิทยานิพนธ�การ
เขียนวิทยานิพนธ� และการสอบ
ป�องกันวิทยานิพนธ� 
๒.๕กําหนดใหJเสนอผลงานวิจัย
ในท่ีประชุมวิชาการ 
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ
๒.๖ ฝ�กเขียน Manuscript 
ผลงานวิจัย 

๒.๕ การประเมินผลจากการไดJรับ
การตอบรับใหJนําเสนอผลงานวิจัย
ไดJรับในท่ีประชุมวิชาการ 
๒.๖ การประเมินผลจากการไดJรับ
การตอบรับใหJตีพิมพ�ผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการท่ีอยูFในฐานขJอมูล
นานาชาติ 

๓. ด2านทักษะทางปNญญา 
๓.๑ คJนหา คิด วิเคราะห� และ แกJไขปwญหาไดJ
อยFางเปQนระบบ 
๓.๒ สรุปใจความสําคัญของหลักการทาง

เทคโนโลยีชีวภาพไดJดJวยตนเอง วิเคราะห�องค� 
ความรูJท่ีมี ช้ีแจงเปรยีบเทียบ พรJอมแสดง
เหตุผลประกอบไดJอยFางเหมาะสม และนํา

หลักการความรูJมาใชJไดJในวิชาชีพ 
๓.๓ ออกแบบการทดลองเพ่ือตอบโจทย�
งานวิจัยใหJบรรลุถึงเป�าหมายไดJดJวยตนเอง 

๓.๔ สรุปและวิจารณ�ผลการทดลองไดJอยFาง
ถูกตJองตามหลักวิทยาศาสตร� และนําเสนอ
แนวทางเพ่ือปรับปรุงการทดลองไดJ 

๓.๕ ถFายทอดกระบวนการทางความคิดของ
ตนเองไดJเปQนอยFางด ี
๓.๖ เขียนโครงรFางงานวิจัยดJวยตนเองและ

ดําเนินงานวิจัยไปถึงข้ันตีพิมพ� 
 

 
๓.๑กําหนดใหJมีการใหJสมัมนา
และอภิปรายในช้ันเรียน 
๓.๒มอบหมายใหJเขียนบทความ

รายงานในหัวขJอท่ีกําหนดใหJ
คJนควJา 
๓.๓กําหนดใหJทําตามกระบวน

วิทยานิพนธ�ไดJแกF 
การจัดทําโครงรFางวิทยานิพนธ�
การทําการทดลอง การรายงาน

ความกJาวหนJาวิทยานิพนธ�การ
เขียนวิทยานิพนธ� และการสอบ
ป�องกันวิทยานิพนธ� 

๓.๔ ฝ�กเขียน Manuscript 
ผลงานวิจัย 
 

 

๓.๑การประเมินผลจากการนําเสนอ
ในรายวิชาท่ีมีการใหJสมัมนา 
๓.๒การประเมินผลจากรายงานท่ี

ไดJรับมอบหมาย 
๓.๓การประเมินผลจากการสอบ
โครงรFางวิทยานิพนธ� การรายงาน

ความกJาวหนJาการทําวิทยานิพนธ�
และการสอบป�องกันวิทยานิพนธ� 
๓.๔ การประเมินผลจากการไดJรับ

การตอบรับใหJตีพิมพ�ผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการท่ีอยูFในฐานขJอมูล
นานาชาติ 
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๒๕ 

ผลการเรียนรู2ตามกรอบมาตรฐาน กลยุทธEการสอนท่ีใช2พัฒนา 
กลยุทธEการประเมินผลการ
เรียนรู2ในแต<ละด2าน 

๔. ด2านทักษะความสัมพันธEระหว<าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
๔.๑ มคีวามรับผิดชอบตFอตนเองและกลุFม
ผูJรFวมงาน 
๔.๒ แสดงบทบาทท้ังการเปQนผูJนํากลุFมท่ีดี 
และ สมาชิกในกลุFมในทางสรJางสรรค�เพ่ือ
ประโยชน�ตFอสFวนรวม 
๔.๓ ใหJความชFวยเหลือ เอ้ือประโยชน�ตFอการ
แกJปwญหาสFวนรวม  
๔.๔ นําเสนอความคิดรเิริม่ในการแกJปwญหา 
รวมท้ังรับฟwงความคิดเห็นของผูJอ่ืนดJวยเหตผุล 
๔.๕ ริเริม่ บริหารจัดการ ดําเนินการวิจัย ใหJ
ไปสูFเป�าหมายโดยเนJนทําดJวยตัวเอง 

 
 
๔.๑กําหนดใหJมีการใหJสมัมนา
และอภิปรายในช้ันเรียน 
๔.๒มอบหมายงานคJนควJา
รายงานและอภิปรายในช้ันเรียน 
๔.๓กําหนดใหJรายงาน
ความกJาวหนJา การทํา
วิทยานิพนธ� 
๔.๔มอบหมายใหJมีสFวนรFวมใน
การทํากิจกรรมของภาควิชาฯ
คณะและมหาวิทยาลยั 
๔.๕ มอบหมายใหJนัดประชุม
คณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ� การสFงรายงานท่ี
เก่ียวขJองกับงานวิจัยดJวยตนเอง 
๔.๖ แนะนําการสืบคJนแหลFงทุน 
การศึกษา  

 
 
๔.๑ การประเมินผลโดยเพ่ือนรFวม
กลุFม 
๔.๒ การประเมินผลการมสีFวนรFวม
อภิปรายในช้ันเรยีน 
๔.๓การประเมินผลจากรายงาน
ความกJาวหนJาวิทยานิพนธ�ตาม
แผนงานในโครงรFางวิทยานิพนธ� 
๔.๔การสังเกตพฤติกรรม การมีจติ
อาสา 
๔.๕ การประเมินผลจาก
ความสําเร็จในการปฏิบัตติามเวลาท่ี
กําหนด 
๔.๖ การประเมินผลจากการไดJรับ
ทุนการศึกษาท่ีสืบคJนดJวยตนเอง 

๕. ด2านทักษะการวิเคราะหEเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช2เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
๕.๑เก็บขJอมูล วิเคราะห� ประมวลผลขJอมลูไดJ
อยFางถูกตJองตามข้ันตอนทางวิทยาศาสตร� 
และเลือกใชJเครื่องมือสารสนเทศท่ีเหมาะสม 
๕.๒ สื่อสาร ถFายทอดความรูJ นําเสนอขJอมูล 
ท้ังในรูปแบบการเขียน การบรรยาย และการ
อภิปรายไดJชัดเจนถูกตJอง 
๕.๓ เลือกเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมใน
การสื่อสารความรูJทางวิทยาศาสตร�และ เพ่ือ
การสืบคJนขJอมลูจากฐานขJอมลูสารสนเทศท้ัง
ในและตFางประเทศไดJ 
๕.๔ ติดตFอสื่อสารกับประชาคมวิจยัและ
สามารถนําเสนอผลงานวิจยักับประชาคมวิจัย 

 
 
 
๕.๑กําหนดข้ันตอนการใหJสัมมนา 
และการอภิปรายในช้ันเรียน 
๕.๒มอบหมายงานคJนควJา และ
รายงาน โดยใชJเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
๕.๓กําหนดใหJจัดทําโครงรFาง
วิทยานิพนธ�รายงาน
ความกJาวหนJาวิทยานิพนธ�และ
รูปเลFมวิทยานิพนธ� 
๕.๔ กําหนดใหJสืบคJน และสมัคร
เขJารFวมประชุมวิชาการดJวยตนเอง 
๕.๕ มอบหมายใหJติดตFอสื่อสาร
กับบรรณาธิการรFวมกับอาจารย�ท่ี
ปรึกษาในการสFง Manuscript 
ตีพิมพ� 

 
 
 
๕.๑การประเมินผลการใหJสมัมนา
และการอภิปราย 
๕.๒การประเมินผลจากรายงานท่ี
มอบหมาย 
๕.๓การประเมินผลรายงานความ
ความกJาวหนJาวิทยานิพนธ�การสอบ
ป�องกันวิทยานิพนธ� 
๕.๔ การประเมินผลจากการไดJรับ
การตอบรับใหJนําเสนอผลงานวิจัย
ในท่ีปะชุมวิชาการ ตามข้ันตอนและ
เวลาท่ีกําหนด 
๓.๕ การประเมินผลจากการโตJตอบ
กับบรรณาธิการวารสารจนไดJรับ
ตอบรับตีพิมพ� 
 

 
๓.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู2จากหลักสูตรสู<รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 
 โปรดดูรายละเอียดในเอกสารแนบ  ภาคผนวก  ค 
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๒๖ 

หมวดท่ี ๕หลักเกณฑEในการประเมินผลนักศึกษา 

 

๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑEในการให2ระดับคะแนน (เกรด) 
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปQนไปตามขJอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวFาดJวยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 
 

๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู2ขณะนักศึกษายังไม<สําเร็จการศึกษา 

๒.๑.๑ การทวนสอบในระดับรายวิชา ดําเนินการทุกรายวิชาท่ีเป\ดสอน การประเมินผลสอบ 
การประเมินรายงาน การประเมินเชิงพฤติกรรม โดยอาจารย�ผูJสอนรายวิชา 

๒.๑.๒ การทวนสอบในระดับหลักสูตร ดําเนินการจัดสัมมนาหลักสูตร โดยมีผูJเขJารFวมสัมมนา
ไดJแกF อาจารย�ประจําหลักสูตร  ศิษย�ปwจจุบัน  ศิษย�เกFา  ผูJทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย
อ่ืนท่ีเป\ดสอนหลักสูตรสาขาวิชาเดียวกัน และ และผูJใชJดุษฎีบัณฑิตของหลักสูตร 

๒.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู2หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
เนJนผลสัมฤทธิ์ของการประกอบอาชีพของดุษฎีบัณฑิต เพ่ือนํามาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการ

สอน และหลักสูตร โดยการประเมินผลดังนี้ 
๒.๑.๑ การไดJงานทําของดุษฎีบัณฑิต 
๒.๑.๒ ความพึงพอใจของดุษฎีบัณฑิตในการสรJางงาน หรือผลิตผลงาน 
๒.๑.๓ ผลงานในสายงาน หรืออาชีพ 
๒.๑.๔ ความพึงพอใจของผูJใชJดุษฎีบัณฑิต 
๒.๑.๕ รางวัล หรือคําชมเชยท่ีดุษฎีบัณฑิตไดJรับในดJานคุณธรรม จริยธรรม ความรูJ ทักษะ การ

แกJปwญหา มนุษย�สัมพันธ� ความรับผิดชอบ และการสื่อสาร การใชJความคิดอยFางมีเหตุผล
และการใชJเทคโนโลยี เปQนตJน 

 
๓. เกณฑEการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

๓.๑สําหรับผูJท่ีสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีเขJาศึกษาตFอหลักสูตรปริญญาเอก ใชJเวลาในการศึกษาตลอด
หลักสูตรไมFเกิน ๘ ปVการศึกษา สําหรับผูJท่ีสําเร็จการศึกษาปริญญาโทเขJาศึกษาตFอหลักสูตรปริญญาเอกใชJเวลา
ในการศึกษาตลอดหลักสูตรไมFเกิน ๖ ปVการศึกษา 

๓.๒ ตJองศึกษารายวิชาตFาง ๆ ตามโครงสรJางหลักสูตร  คือ 
๓.๒.๑ ผูJสําเร็จหลักสูตรปริญญาตรีแลJวเขJาศึกษาตFอหลักสูตรปริญญาเอก  ตJองศึกษารายวิชาไมF

นJอยกวFา ๒๙หนFวยกิต และทําวิทยานิพนธ�  ๔๘  หนFวยกิต รวมจํานวนหนFวยกิตท่ีตJอง
ศึกษาตลอดหลักสูตร ไมFนJอยกวFา ๗๗ หนFวยกิต 
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๒๗ 

๓.๒.๒ ผูJสําเร็จหลักสูตรปริญญาโทแลJวเขJาศึกษาตFอหลักสูตรปริญญาเอก ตJองศึกษารายวิชาไมF
นJอยกวFา ๑๒หนFวยกิต และทําวิทยานิพนธ�  ๓๖  หนFวยกิต  รวมจํานวนหนFวยกิตท่ีตJอง
ศึกษาตลอดหลักสูตร  ไมFนJอยกวFา ๔๘ หนFวยกิต 

๓.๓ ตJองไดJแตJมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมFต่ํากวFา ๓.๕๐ 
๓.๔ ตJองสอบผFานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
๓.๕ ตJองสอบผFานภาษาอังกฤษตามเกณฑ�ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
๓.๖ ตJองเสนอวิทยานิพนธ�และสอบวิทยานิพนธ�ผFานตามขJอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวFาดJวย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
๓.๗ ตJองเผยแพรFผลงานวิจัย  หรือไดJรับการตอบรับใหJเผยแพรFผลงานวิจัยท่ีเปQนสFวนหนึ่งของ

วิทยานิพนธ�ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีผูJประเมิน อยFางนJอย ๑ ฉบับ ตามประกาศบัณฑิต
วิทยาลัย 

 

หมวดท่ี ๖การพัฒนาคณาจารยE 
 

๑. การเตรียมการสําหรับอาจารยEใหม< 
๑.๑ วางแผนการพัฒนากําลังคนระยะเวลา ๕ ปV เพ่ือเตรียมพรJอมอาจารย�ในจัดการเรียนการสอน 

และพัฒนางานวิจัยในสาขาวิจัยท่ีหลักสูตรขาดแคลน หรือในสาขาวิจัยท่ีทันสมัยซ่ึงมีท้ังเพ่ิมอาจารย�ใหมF
และทดแทนอาจารย�เกษียณอายุ 

๑.๒ คัดเลือกอาจารย�ใหมFโดยความเห็นชอบของคณาจารย�ในภาควิชา และตามข้ันตอนของคณะ
วิทยาศาสตร� 

๑.๓ จัดหาอาจารย�พ่ีเลี้ยงเพ่ือชFวยเหลือ แนะนํา ดูแล ในสาขางานวิจัยท่ีสอดคลJองกัน 
๑.๔ เตรียมหJองปฎิบัติงานวิจัย และจัดสรรเงินงบประมาณต้ังตJนเพ่ือทําวิจัย 
๑.๔ แนะนําระเบียบท่ีเก่ียวขJองกับการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนแนะนําหลักสูตรและ

รายวิชาท่ีเป\ดสอนในภาควิชาและคณะและแหลFงทุนวิจัยตFางๆ 
๑.๕ สFงเขJารFวมการปฐมนิเทศน�อาจารย�ใหมFเพ่ือใหJมีความรูJหลักการสอน และเขJาใจนโยบาย ปรัชญา 

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

หลักสูตร 
๑.๗ มอบหมายภาระงานอาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ�หลักของนักศึกษาในหลักสูตร เม่ือมี

โครงการวิจัยของตนเองภายในเวลา ๑ ปV นับต้ังแตFเขJาปฏิบัติงาน 
 
 
 



มคอ.๒ 

หลักสูตรปรับปรุงน้ี  ได�รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๔๖๘ เมื่อวันท่ี ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

๒๘ 

๒. การพัฒนาความรู2และทักษะให2แก<คณาจารยE 
๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 

๒.๑.๑ สนับสนุนใหJอาจารย�เขJารFวมการอบรมดJานการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
การพัฒนาหลักสูตร และการวิจัย ท่ีจัดโดยคณะ บัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย หรือหนFวยงาน
ภายนอก  

๒.๑.๒ สนับสนุนใหJเปQนอาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ�รFวมในหลักสูตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียงขJอง เพ่ือ
พัฒนาทักษะงานวิจัยใหJมีความเชื่อมโยงกับสาขาอ่ืนๆ 

๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด2านอ่ืนๆ 
๒.๒.๑ สFงเสริมใหJอาจารย�มีทุนตFอเนื่อง มีการจัดต้ังกลุFมวิจัย และยื่นขJอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือ

ขอทุนวิจัยจากแหลFงทุนในระดับคณะ มหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย รวมท้ังจัดหาครุภัณฑ�ท่ี
จําเปQน 

๒.๒.๒ สนับสนุนใหJอาจารย�เขJาอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการท้ังระดับชาติ และนานาชาติ 
ศึกษาดูงานท้ังในประเทศและตFางประเทศ อยFางตFอเนื่อง 

๒.๒.๓ สนับสนุนใหJอาจารย�ไปปฏิบัติงานวิจัยและเพ่ิมพูนเทคนิควิจัยในตFางประเทศระยะสั้น 
๒.๒.๔ สนับสนุนใหJอาจารย�ตีพิมพ�ผลงานวิจัยในระดับสากล 
๒.๒.๕ สนับสนุนใหJอาจารย�มีสFวนรFวมในกิจกรรมบริการวิชาการตFางๆ เชFน การรับเชิญเปQน

วิทยากรบรรยายในการประชุมวิชาการ เปQนผูJทรงคุณวุฒิในการประเมินโครงการวิจัย บทความวิจัย และ
การขอกําหนดตําแหนFงทางวิชาการ เปQนคณะกรรมการวิชาชีพท่ีเก่ียวขJอง เปQนท่ีปรึกษาดJานเทคนิคและ
งานวิจัยแกFหนFวยงานตFางๆ เปQนตJน 

๒.๒.๖ สFงเสริมใหJอาจารย�ขอกําหนดตําแหนFงทางวิชาการ 

หมวดท่ี ๗การประกันคุณภาพหลักสูตร 

๑. การบริหารหลักสูตร 
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกอบดJวยหัวหนJาภาควิชาเปQนประธาน อาจารย�ผูJแทนสาขา

วิจัย เปQนกรรมการ และเลขานุการหลักสูตร ทําหนJาท่ีเปQนอาจารย�ผูJรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร�เปQนผูJกํากับดูแลและใหJคําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบัติใหJแกFคณะกรรมการ  

อาจารย�ผูJรับผิดชอบหลักสูตร มีหนJาท่ีวางแผนจัดการเรียนการสอนรFวมกับอาจารย�ผูJรับผิดชอบ
รายวิชาและระดับคณะ ติดตามและรวบรวมขJอมูลการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาดําเนินการติดตามบัณฑิต และสํารวจความพึงพอใจผูJใชJบัณฑิต เพ่ือใชJในการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรอยFางตFอเนื่อง โดยกําหนดใหJมีการประชุมคณะกรรมการฯทุก ๓เดือน เพ่ือทบทวนผลการ
ดําเนินงาน 
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๒๙ 

๒. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
๒.๑ การบริหารงบประมาณ 

หลักสูตรมีการวางแผนจัดเงินสรรงบประมาณประจําปVท่ีไดJรับจากคณะวิทยาศาสตร� และเงิน
รายไดJของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เพ่ือเปQนคFาสอน เงินเดือนเจJาหนJาท่ีหลักสูตร คFาจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ�ทาง
วิทยาศาสตร� คอมพิวเตอร� โสตทัศนูปกรณ� ตํารา คFาบํารุงรักษาครุภัณฑ� และคFาปรับปรุงโครงสรJางทาง
กายภาพ และจัดสภาพแวดลJอมใหJมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตFอการเรียนรูJและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

๒.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู<เดิม 
 ๒.๒.๑ มีหJองปฏิบัติการวิจัยและครุภัณฑ�ทางวิทยาศาสตร�ท่ีทันสมัยในการเรียนการสอน 
 ๒.๒.๒ มีการใหJบริการครุภัณฑ�สFวนกลางเพ่ืออํานวยในการทําวิจัย 
  ๒.๒.๓ มีหJองเรียน พรJอมอุปกรณ�โสตทัศนูปกรณ�ท่ีเพียงพอสําหรับการเรียนการสอนใน
หลักสูตร 
  ๒.๒.๔ มีหJองสมุดและฐานขJอมูลอิเล็กทรอนิกส�ในการศึกษาคJนควJาในสาขาวิชาตามหลักสูตร 
  ๒.๒.๕ มีระบบเครือขFายคอมพิวเตอร� และอินเทอร�เน็ต ท่ีสามารถเขJาถึงไดJจากหJองปฏิบัติการ
และจากระบบไรJสาย เพ่ือเอ้ืออํานวยการคJนควJาขJอมูลจากแหลFงตFางๆ ท้ังในประเทศและตFางประเทศ  
  ๒.๒.๖ มีหJองคอมพิวเตอร�สFวนกลางใหJนักศึกษาปฏิบัติงาน และคJนควJาขJอมูลสารสนเทศตFางๆ 
เพ่ือสนับสนุนการเรียนรูJ  
  ๒.๒.๗ มีเงินทุนสนับสนุนวิจัยประเภทตFางๆใหJแกFคณาจารย� 
 ๒.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
 คณะวิทยาศาสตร�จัดสรรงบประมาณสมทบใหJแกFภาควิชา เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ�วิทยาศาสตร� และ
ปรับปรุงโครงสรJางทางกายภาพ จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ�วิทยาศาสตร�ใหJแกFอาจารย�รุFนใหมF 
รวมท้ังจัดซ้ือครุภัณฑ�สFวนกลางท่ีหลายภาควิชามีตามความตJองการรFวม 
 ๒.๔ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 คณะวิทยาศาสตร�สํารวจความตJองการทรัพยากรดJานการเรียนการสอน ตลอดจนทรัพยากรดJาน
การวิจัยท้ังเงินทุนวิจัยและครุภัณฑ�วิทยาศาสตร� ในระดับภาควิชา 
 
๓. การบริหารคณาจารยE 
 ๓.๑ การรับอาจารยEใหม< 

คณะกรรมการคัดเลือกระดับภาควิชากลั่นกรองคุณสมบัติและประสบการณ�จากหลักฐานการ
สมัครผูJสมัครตJองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทFาในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขา
อ่ืนท่ีเก่ียวขJอง มีความสามารถในการวิจัย มีผลงานตีพิมพ�ระดับสากลมีประสบการณ�เปQนอาจารย�ผูJชFวยสอน 
หรือเคยสอน มีทักษะการสื่อสารดJานภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีจริยธรรม คุณธรรม 
โดยประเมินจากการสอน และสัมภาษณ� ดJวยภาษาอังกฤษ ซ่ึงผลการสอบคัดเลือกนั้นยึดเกณฑ�คุณสมบัติ
ทางวิชาการท่ีสอดคลJองกับมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและ
ประสบการณ�ท่ีเปQนประโยชน�ตFอหลักสูตร รวมท้ังมติการตัดสินใจของคณะกรรมการคัดเลือกระดับภาควิชา 
กFอนสFงใหJคณะพิจารณาตัดสินรับเขJาปฏิบัติงาน 
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๓๐ 

๓.๒ การมีส<วนร<วมของคณาจารยEในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
 มีการจัดประชุมคณาจารย�ทุกเดือนเพ่ือวางแผนปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เก่ียวกับการเรียนการสอนในภาพรวม  และอาจารย�ผูJรับผิดชอบรายวิชาและผูJสอน ตJองประชุมเพ่ือการ
วางแผนจัดการเรียนการสอน การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา และเก็บรวบรวมขJอมูลสFง
คณะกรรมการหลักสูตรเพ่ือเตรียมไวJสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร นอกจากนี้ภาควิชามีการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือใหJคณาจารย�มีสFวนรFวมในการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือหาแนวทางท่ีจะ
ทําใหJบรรลุเป�าหมายท่ีกําหนดไวJในหลักสูตร และผลิตดุษฎีบัณฑิตเปQนไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค� 
 ๓.๓ การแต<งตั้งคณาจารยEพิเศษ 

อาจารย�ผูJรับผิดชอบรายวิชาเปQนผูJพิจารณาเลือกสรรอาจารย�พิเศษและนําเสนอตFอประธาน
คณะกรรมการหลักสูตรเพ่ือพิจารณาอนุมัติกFอนจัดการเรียนการสอนในรายวิชา อาจารย�พิเศษจะตJองเปQนผูJ
มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวขJอง มีประสบการณ�ตรงท่ีสอดคลJอง
กับเนื้อหารายวิชาท่ีตFางจากความชํานาญของคณาจารย�ประจําเพ่ือใหJนักศึกษาไดJรับความรูJจากผูJมี
ประสบการณ�โดยตรง 

 
๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

๔.๑ การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน<ง 
บุคลากรสายสนับสนุนตJองมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไปในสาขาวิชาท่ีเก่ียวขJองกับ

ภาระงานท่ีรับผิดชอบ มีความรูJภาษาไทยอยFางดี มีทักษะดJานภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
มีจริยธรรม คุณธรรม 

๔.๒ การเพ่ิมทักษะความรู2เพ่ือการปฏิบัติงาน 
ภาควิชาสนับสนุนใหJบุคลากรสายสนับสนุนไดJรับการฝ�กอบรม ทัศนศึกษา ดูงานดJานท่ีเก่ียวขJอง

กับการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ภาควิชายังสนับสนุนใหJบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอนเขJาทําวิจัย
รFวมกับอาจารย�เพ่ือพัฒนาทักษะดJานการวิจัย และเปQนผูJชFวยสอน ตลอดจนการบริการวิชาการทาง
หJองปฏิบัติการ 

 
๕. การสนับสนุนและการให2คําแนะนํานักศึกษา 

๕.๑ การให2คําปรึกษาด2านวิชาการ และอ่ืนๆ แก<นักศึกษา 
หลักสูตรมอบหมายใหJเลขานุการหลักสูตรแนะนําแผนการเรียนในหลักสูตร การลงทะเบียน

รายวิชาและวิชาเลือกเสรี รวมท้ังเปQนท่ีปรึกษาท่ัวไป ใหJแกFนักศึกษาในชั้นปVท่ี ๑ ทุกคน อาจารย�ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ�มีหนJาท่ีแนะนําหัวขJอวิทยานิพนธ�แกFนักศึกษา หลังจากท่ีนักศึกษาไดJหัวขJอวิทยานิพนธ�แลJว 
หลักสูตรจะขออนุมัติแตFงต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาโครงรFางวิทยานิพนธ� ตามดJวยการแตFงต้ังคณะกรรมการสอบ
โครงรFางวิทยานิพนธ� และคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ�ตามลําดับ เพ่ือกํากับดูแลการทําวิทยานิพนธ�
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๓๑ 

ของนักศึกษาเพ่ือใหJเปQนไปตามขJอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วFาดJวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
จนกระท่ังนักศึกษาสําเร็จการศึกษา นอกจากนี้หลักสูตรมอบหมายใหJบุคลากรสายสนับสนุนธุรการชFวย
แนะนําข้ันตอน แนวปฏิบัติตFางๆ เก่ียวกับเอกสารดJานการศึกษา และทําวิทยาพนธ� กําหนดเวลาตFางๆ 
ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาในหลักสูตร 

๕.๒ การอุทธรณEของนักศึกษา 
กรณีนักศึกษาสงสัยเก่ียวกับผลการประเมินในรายวิชาใดๆ สามารถยื่นคํารJองตFออาจารย�

ผูJรับผิดชอบรายวิชาเพ่ือขอดูกระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของ
อาจารย�ในแตFละรายวิชาไดJและนักศึกษาสามารถอุทธรณ�ในเรื่องเก่ียวกับวิชาการหรืออ่ืนๆมายังคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยไดJโดยตรงท้ังในรูปแบบของการติดตFอดJวยตนเองหรือยื่นเปQนเอกสาร หลังจากนั้นคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยจะดําเนินการพิจารณาขJออุทธรณ�ดังกลFาว 

 
๖. ความต2องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู2ใช2ดุษฎีบัณฑิต 

๖.๑ มีระบบการติดตามประเมินผลคุณภาพดุษฎีบัณฑิตท้ังในสFวนของดุษฎีบัณฑิตและผูJใชJดุษฎี
บัณฑิตโดยมีระบบสํารวจการไดJงานของดุษฎีบัณฑิตหลังจากจบการศึกษา ภายในระยะเวลา ๓ เดือน และ
สํารวจความพึงพอใจของผูJใชJดุษฎีบัณฑิตหลังจากจบการศึกษาภายในระยะเวลา ๑ ปV มีการเก็บขJอมูลแยก
หมวดหมูFตามสายอาชีพ  เม่ือครบ ๔ ปVจะมีการสํารวจความพึงพอใจการจัดหลักสูตรของผูJใชJดุษฎีบัณฑิต
ตFอเนื่อง 
 ๖.๒ มีการประเมินผลความสําเร็จของการจัดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ในการผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีมี
คุณลักษณะตามวัตถุประสงค�ของหลักสูตรและมีความสามารถเปQนท่ีตJองการของตลาดแรงงาน 
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๓๒ 

๗. ตัวบ<งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มีตัวบFงชี้ท่ี ๑-๕ซ่ึงเปQนตัวบFงชี้บังคับตJอง
มีผลดําเนินการบรรลุตามเป�าหมายติดตFอกันไมFนJอยกวFา ๒ปVและมีจํานวนตัวบFงชี้ท่ีมีผลดําเนินการบรรลุ
เป�าหมายไมFนJอยกวFา ๘๐% ของตัวบFงชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบFงชี้บังคับและตัวบFงชี้รวมในแตFละ
ปV ดังนี้ 
 

ตัวบ<งช้ีและเปoาหมาย ปGการศึกษา 
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

๑. อาจารย�ประจําหลักสูตรอยFางนJอยรJอยละ ๘๐มีสFวนรFวม 
    ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ 
    ดําเนินงานหลักสูตร 

√ √ √ √ √ 

๒. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ท่ีสอดคลJอง 
    กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหFงชาติ  

√ √ √ √ √ 

๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียด ตามแบบ มคอ.๓
อยFางนJอยกFอนการเป\ดสอนในแตFละภาคการศึกษาใหJครบทุก
รายวิชา 

√ √ √ √ √ 

๔. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ตามแบบ  
มคอ.๕ภายใน ๓๐วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

๕. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ  
    มคอ.๗ ภายใน ๖๐วัน หลังสิ้นสุดปVการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

๖. มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐาน 
ผลการเรยีนรูJท่ีกําหนดใน มคอ. ๓อยFางนJอยรJอยละ ๒๕ ของ

รายวิชาท่ีเป\ดสอนในแตFละปVการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

๗. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน กลยุทธ� 
    การสอน หรือการประเมินผลการเรยีนรูJจากผลการ 
    ประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.๗ ปVท่ีแลJว 

 √ √ √ √ 

๘. อาจารย�ใหมFทุกคน  ไดJรับการปฐมนิเทศหรือ 
    คําแนะนําดJานการจัดการเรียนการสอน 

√ √ √ √ √ 

๙. อาจารย�ประจําทุกคนไดJรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ 
    หรือวิชาชีพอยFางนJอยปVละ ๑ครั้ง 

√ √ √ √ √ 

๑๐. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
      ไดJรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไมFนJอยกวFา 
      รJอยละ ๕๐ตFอปV 

√ √ √ √ √ 

๑๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปVสุดทJาย/ดุษฎีบัณฑิต 
      ใหมFท่ีมีตFอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมFนJอยกวFา ๓.๕จาก 
      คะแนนเต็ม ๕.๐ 

  √ √ √ 

๑๒. ระดับความพึงพอใจของผูJใชJมหาบัณฑิตท่ีมีตFอดุษฎีบัณฑิต 
ใหมFเฉลี่ยไมFนJอยกวFา ๓.๕จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

   √ √ 
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๓๓ 

หมวดท่ี ๘การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสตูร 
 
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

๑.๑การประเมินกลยุทธEการสอน 
๑.๑.๑ อาจารย�ผูJรับผิดชอบรายวิชาจัดใหJมีการวิเคราะห�ผลการประเมินกลยุทธ�การสอนรายวิชา 

โดยนักศึกษาดJวยแบบฟอร�ม รวมท้ังวิเคราะห�ผลการเรียนของนักศึกษาในรายวิชานั้นๆ 
๑.๑.๒ จัดใหJมีการประชุมของอาจารย�ประจําหลักสูตร และอาจารย�ผูJรับผิดชอบรายวิชา เพ่ือ

พิจารณาผลการประเมินกลยุทธ�การสอนและเสนอแนะแนวทางเพ่ือปรับปรุงการสอนของอาจารย�ผูJสอนใน
รายวิชา เพ่ือใหJเกิดผลสัมฤทธิ์แกFนักศึกษา 

๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารยEในการใช2แผนกลยุทธEการสอน 
๑.๒.๑ ประเมินโดยสังเกตการณ�โดยอาจารย�ผูJรFวมสอนในรายวิชา 
๑.๒.๒ ประเมินโดยสังเกตการณ�โดยอาจารย�ผูJรับผิดชอบวิชากรรมการหลักสูตร 

 
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวมทําไดJโดยการจัดทําแบบฟอร�มประเมินความพึงพอใจ
จัดเสวนาเพ่ือรับฟwงขJอคิดเห็นจาก 

๑) นักศึกษาปwจจุบัน 
๒) ศิษย�เกFา 
๓) ผูJทรงคุณวุฒิ และ/หรือผูJประเมินภายนอก 
๔) ผูJใชJดุษฎีบัณฑิตท่ีประสบความสําเร็จในหนJาท่ีการงานและ/หรือผูJมีสFวนไดJสFวนเสียอ่ืนๆ 

 
๓. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ประเมินตามตัวบFงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี ๗ ขJอ ๗ โดยคณะกรรมการประเมิน
อยFางนJอย ๓ คน ซ่ึงประกอบดJวยผูJทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันอยFางนJอย ๑ คน 

 
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 ๔.๑ การจัดการเรียนการสอน 
  ๔.๑.๑ อาจารย�ผูJรับผิดชอบรายวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินงานรายวิชา และปรับปรุง
เนื้อหาวิชาใหJสัมพันธ�กับเทคโนโลยีและวิวัฒนาการท่ีสูงข้ึน เพ่ือเสนอตFอคณะกรรมการหลักสูตร 
  ๔.๒.๒ คณะกรรรมการหลักสูตรสรุปและทบทวนผลการดําเนินงานและวางแผนปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนในภาพรวมของหลักสูตร 
  ๔.๓.๓ คณะกรรรมการหลักสูตรชี้แจงอาจารย�ประจําผลการดําเนินงานและแผนปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือนําแผนปรับปรุงไปปฏิบัติในปVการศึกษาตFอไป 
 ๔.๒ การจัดหลักสูตร 
  คณะกรรรมการหลักสูตรนําผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรในภาพรวม และสรุปผลการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนแตFละปV เพ่ือวางแผนการเพ่ิม ลดรายวิชา ในปรับปรุงหลักสูตรยFอย และ
ปรับปรุงหลักสูตรในรอบตFอไป 
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๓๔ 
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๓๕ 

ภาคผนวก ก คําอธิบายรายวิชา 
 

(๑) หมวดวิชาบังคับ 
      หน<วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด2วยตนเอง) 

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

กระบวนการทางชีวเคมีและชีวฟ\สิกส�ของระบบชีวิต โครงสรJางและหนJาท่ีของสารชีว
โมเลกุล 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�ขJอมูลเชิงชีวสถิติ หลักการทางสถิติและการ
ประยุกต�เพ่ือวางแผนและวิเคราะห�ขJอมูลท่ีไดJจากการทดลอง การแจกแจงความนFาจะเปQน การประมาณคFา 
การทดสอบสมมุติฐาน การทดสอบดJวยไคกําลังสองและการวิเคราะห�ความถ่ี การวิเคราะห�การถดถอยและ
สหสัมพันธ� การวิเคราะห�ความแปรปรวน การวิเคราะห�ความแปรปรวนรFวมเก่ียว การวิเคราะห�การเบ่ียงเบน
ของเสJนโคJงปรกติ สถิติศาสตร�ไมFอิงพารามิเตอร� และการใชJโปรแกรมสําเร็จรูปสถิติ 

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 ๕๙๔ หัวข2อด2านเทคโนโลยีชีวภาพข้ันสูง ๑    ๑ (๑-๐-๒) 
SCBT 594 Advanced Topics in Biotechnology I 

หัวขJอความรูJท่ัวไปเก่ียวกับงานวิจัยและพัฒนาในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพข้ันสูง 
General topics on advanced biotechnological research and development 

 
วททช ๕๙๕ หัวข2อด2านเทคโนโลยีชีวภาพข้ันสูง ๒    ๑ (๑-๐-๒) 
SCBT 595 Advanced Topics in Biotechnology II 

หัวขJอความรูJท่ัวไปเก่ียวกับการวิเคราะห�และการประยุกต�งานวิจัยและพัฒนาในสาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพข้ันสูง 

General topics on analysis and application ofadvanced biotechnological 
research and development 
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๓๖ 

      หน<วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด2วยตนเอง) 
วททช ๕๙๖ หัวข2อด2านเทคโนโลยีชีวภาพข้ันสูง ๓    ๑ (๑-๐-๒) 
SCBT 596 Advanced Topics in Biotechnology III 

หัวขJอความรูJท่ีทันสมัยเก่ียวกับการสังเคราะห�และการประยุกต�งานวิจัยและพัฒนาใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพข้ันสูง 

Current topics on synthesis and application ofadvanced biotechnological 
research and development 

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

เทคนิคตFางๆท่ีใชJทางเทคโนโลยีชีวภาพโดยจะเนJนเทคนิคท่ีใชJในงานวิจัยสาขา
เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหารเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมและ
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ และเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและทางการแพทย� 

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

 
วททช ๖๑๖ เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมข้ันสูง ๒    ๓ (๓-๐-๖) 
SCBT 616 Advanced Industrial Biotechnology II 

บทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพข้ันสูงในอุตสาหกรรมการผลิตศักยภาพของเทคนิคใหมFๆ
ทางดJานเทคโนโลยีชีวภาพ ท่ีจะมีสFวนชFวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ�ตFางๆท่ีทันสมัย ความจําเปQนและแนวโนJมของการวิจัยและพัฒนากระบวนการทาง
เทคโนโลยีชีวภาพบทความตีพิมพ�ของผลงานวิจัยใหมFๆสิทธิบัตรดJานเทคนิคตFางๆฐานขJอมูลทางดJาน
เทคโนโลยีชีวภาพ 

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

 
วททช ๖๙๔ สัมมนาด2านเทคโนโลยีชีวภาพข้ันสูง ๑    ๑ (๑-๐-๒) 
SCBT 694 Seminar in Advanced Biotechnology I 

หัวขJอความรูJท่ัวไปเก่ียวกับเทคโนโลยีชีวภาพข้ันสูงท่ีนักศึกษาสนใจและตามคําแนะนํา
ของอาจารย�ท่ีปรึกษา 

General topics on advanced biotechnology according to student’s 
individual interests or to topics suggested by their advisors. 
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๓๗ 

หน<วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด2วยตนเอง) 
วททช ๖๙๕ สัมมนาด2านเทคโนโลยีชีวภาพข้ันสูง ๒    ๑ (๑-๐-๒) 
SCBT 695 Seminar in Advanced Biotechnology II 

หัวขJอความรูJท่ัวไปเก่ียวกับการวิเคราะห�และการประยุกต�เก่ียวกับเทคโนโลยีชีวภาพข้ันสูง
ท่ีนักศึกษาสนใจและตามคําแนะนําของอาจารย�ท่ีปรึกษา 

General topics on synthesis and application of advanced biotechnology 
according to student’s individual interests or to topics suggested by their advisors. 

 
วททช ๖๙๖ สัมมนาด2านเทคโนโลยีชีวภาพข้ันสูง ๓    ๑ (๑-๐-๒) 
SCBT 696 Seminar in Advanced Biotechnology III 

หัวขJอความรูJท่ีทันสมัยเก่ียวกับการสังเคราะห�และประยุกต�เก่ียวกับเทคโนโลยีชีวภาพข้ัน
สูงท่ีนักศึกษาสนใจและตามคําแนะนําของอาจารย�ท่ีปรึกษา 

Current topics on synthesis and application ofadvanced biotechnology  
according to student’s individual interests or to topics suggested by their advisors. 

 
 (๒)  หมวดวิชาเลือก 
วทคร ๕๑๘ ทักษะท่ัวไปในการวิจัยด2านวิทยาศาสตรE    ๑ (๑-๐-๒) 
SCID 518 Generic Skills in Science Research 

คุณสมบัติของนักวิจัยท่ีดี การคJนหาขJอมูลในฐานขJอมูลทางวิทยาศาสตร�อยFางมี
ประสิทธิภาพ ความปลอดภัยในหJองปฏิบัติการ ความปลอดภัยทางชีวภาพ เคมี รังสี และไฟฟ�า จริยธรรมใน
การวิจัยในมนุษย� และการทดลองสัตว�ในดJานวิทยาศาสตร� สิทธิในทรัพย�สินทางปwญญา การกระทําผิด 
คุณลักษณะของความรับผิดชอบ และการอJางอิงผลงานวิจัย เทคนิคการสรJางและการเขียนโครงรFาง 
โครงการวิจัย  การเขียนขอทุนวิจัย การเขียนรายงานวิจัย และตJนฉบับเพ่ือสFงตีพิมพ� 

Qualities odf 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 

โครงสรJางและหนJาท่ีดีเอ็นเอการแสดงออกของยีนในแบคทีเรียยีสต�พืช และสัตว�หลักการ
และเทคนิคท่ีใชJในเทคโนโลยีการสรJางดีเอ็นเอสายผสมการโคลนการทําแผนท่ีการตัดดJวยเอนไซม�จําเพาะ
การแสดงออกของยีนท่ีโคลนไดJการสรJางหJองสมุดดีเอ็นเอและเทคนิคใหมFๆท่ีทันสมัยสําหรับวิเคราะห�
พันธุกรรมความรูJและหลักการในการถFายดีเอ็นเอเขJาสูFแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ ยีสต�และราแบค
คูโลไวรัสพืช และเซลล�สัตว�เพ่ือปรับปรุงพันธุกรรม ข้ันตอนพ้ืนฐานในการสรJางแผนภูมิตJนไมJแสดง
ความสัมพันธ�ทางพันธุกรรมเชิงวิวัฒนาการ ตลอดจนการใชJคอมพิวเตอร�ในการคJนหาขJอมูลจากฐานขJอมูล
สาธารณะและการใชJโปรแกรมสําหรับการวิเคราะห� 
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๓๘ 

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. 

      หน<วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด2วยตนเอง) 
วททช ๕๑๑ เทคโนโลยีการหมัก      ๓ (๓-๐-๖) 
SCBT 511 Fermentation Technology 

การออกแบบถังหมักทางชีวภาพชนิดตFางๆเพ่ือนํามาใชJในปฏิกิริยาของเอนไซม�และถัง
หมักท่ีใชJเลี้ยงเซลล�โดยกระบวนการหมักแบบกะ แบบครั้งคราวและแบบตFอเนื่องการศึกษากระบวนการฆFา
เชื้อการกวนและเติมอากาศการศึกษาอุปกรณ�และการควบคุมและความเปQนไปไดJทางเศรษฐกิจของ
กระบวนการ 

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 

วิธีการแยกสารท่ีตJองการออกจากสารอ่ืน วิธีการคํานวณออกแบบเครื่องแยกสารใหJ
บริสุทธิ์  คือ  การแยกโดยวิธีกลั่น  วธิีสกัด  การกรองแบบอัลตรJา แบบครอสโฟลว แบบไดอะลายซีส และ
แบบรีเวิร�สออสโมซีส  การแยกโดยวิธีกลอ่ืน ๆ แบบกรองแบบสูญญากาศ แบบลีฟฟ\ลเตอร� แบบเพรส
ฟ\ลเตอร� การศึกษาการแยกสารโดยวิธีปw�นเหวี่ยง  การแยกโดยวิธีโครมาโตกราฟฟV  การตกผลึก หลักการ
จัดการความชื้น  การอบแหJง  การยFอยเพ่ือลดขนาด 
  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. 
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๓๙ 

      หน<วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด2วยตนเอง) 
วททช ๕๑๔ วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพเพ่ือทรัพยากรชีวภาพหมุนเวียน ๓ (๓-๐-๖) 
SCBT514 Bioprocess Engineering for Bio-Renewable Resources 

แนะนําแหลFงทรัพยากรหมุนเวียนท่ีมีศักยภาพและคุณสมบัติ สําหรับเปQนวัตถุดิบใน
กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมชีวภาพ แหลFงทรัพยากรหมุนเวียนและคุณสมบัติ การเตรียมวัตถุดิบกFอน
กระบวนการผลิต กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ�จากแหลFงทรัพยากรหมุนเวียนโดยใชJกระบวนการท่ีใชJเซลล� 
และเอนไซม� ตัวอยFางผลิตภัณฑ�ไดJแกF พลาสติกยFอยสลายไดJ วัสดุชีวภาพ เอทานอล การประเมินความคุJม
ทุนทางเศรษฐศาสตร�ของการใชJแหลFงทรัพยากรหมุนเวียน และการจัดการของเสียท่ีเกิดจากการใชJแหลFง
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 
 

วททช ๕๓๑ วิทยาศาสตรEและเทคโนโลยีการอาหาร    ๓ (๓-๐-๖) 

SCBT 531 Food Science and Technology 
ความรูJท่ัวไปเก่ียวกับองค�ประกอบและโครงสรJางของอาหารความสําคัญทางอุตสาหกรรม

การแปรรูปอาหารเทคโนโลยีตFางๆท่ีใชJในการถนอมอาหารการแปรรูปอาหารการบรรจุผลิตภัณฑ�และการ
ผลิตอาหารสําเร็จรูปแบบตFางๆปwจจัยท่ีมีผลตFอคุณภาพของอาหารเม่ือผFานการแปรรูป 

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 

โครงสรJางและองค�ประกอบภายในเซลล� การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเซลล�พืช การ
เคลื่อนยJายพลังงานในการสรJางและสะสมสารปฐมภูมิและสารทุติยภูมิ กระบวนการตอบสนองตFอสิ่งกระตุJน
ท้ังจากปwจจัยภายในและจากสิ่งแวดลJอม การรับสัญญาณกระตุJนและการสFงผFานสัญญาณภายในเซลล� การ
พัฒนาเซลล�สืบพันธุ�และการขยายพันธุ�  โครงสรJางและองค�ประกอบของยีน การควบคุมการแสดงออกของ
ยีน การจัดการพันธุกรรมพืชการวิเคราะห�ยีนโดยใชJเทคนิคทางดJานชีวโมเลกุลพืช และการวิเคราะห�
ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวขJองกับชีวเคมีและชีวโมเลกุลของพืช 

Plant structure and cell compartments, growth and developmental 
integration, energy flow, primary and secondary metabolism,  environmental responses,  



มคอ.๒ 
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๔๐ 

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. 
 

      หน<วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด2วยตนเอง) 
วททช ๖๐๒ การควบคุมการแสดงออกของยีน     ๓ (๓-๐-๖) 
SCBT 602 Gene Regulation 

ขบวนการพ้ืนฐานท่ีควบคุมการแสดงออกของยีนในระดับโมเลกุลข้ันตอนการถอดรหัส
จากสารพันธุกรรมและการแปลรหัสเปQนโปรตีนศึกษาการตอบสนองในระดับโมเลกุลของสิ่งท่ีมีชีวิตตFอการ
เปลี่ยนแปลงของสารอาหารหรือสภาวะแวดลJอมอ่ืนๆการควบคุมการแสดงออกของยีนในระบบตFางๆของ
เซลล�จุลินทรีย�แบคทีเรียยีสต�ราไวรัสเซลล�ของพืชเซลล�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 
 
วททช ๖๐๔ เทคโนโลยีเซลลEสัตวEข้ันสูง     ๓ (๓-๐-๖) 
SCBT 604 Advanced Animal Cell Technology 

ธรรมชาติ ชีววิทยา และโครงสรJางของเซลล�สัตว� คุณสมบัติของเซลล�ท่ีถูกเพาะเลี้ยง  
เทคนิคในการเพาะเลี้ยงเซลล� พันธุวิศวกรรมจัดการยีนในเซลล�สัตว�  เทคนิคการดัดแปลงพันธุ�สัตว�โดยการ
นําดีเอ็นเอเขJาสูFเซลล�และการทําโคลนนิ่งสัตว� ภูมิคุJมกันวิทยาสําหรับความเขJาใจทางดJานการเตรียมเซลล�
ลูกผสมเพ่ือการผลิตโมโนโคลนัลแอนติบอด้ีและวัคซีน การใชJความรูJพ้ืนฐานของแอนติเจนและแอนติบอด้ี
เพ่ือเปQนเครื่องมือในการวินิจฉัยและวิเคราะห�ในระดับโมเลกุล  การนําเซลล�เพาะเลี้ยงไปใชJในดJาน
เทคโนโลยีชีวภาพและดJานยาเพ่ือการผลิตโปรตีนและการวิเคราะห�ยีนโดยใชJเทคนิคทางดJานพันธุ
วิศวกรรมศาสตร� รวมถึงเรื่องราวในปwจจุบันท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีเซลล�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. 

 
 

      หน<วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด2วยตนเอง) 
วททช ๖๐๘ หัวข2อทันสมัยของเทคโนโลยีชีวภาพ    ๓ (๓-๐-๖) 
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๔๑ 

SCBT 608 Current Topics in Biotechnology 
ความรูJใหมFๆ ในปwจจุบันของเทคโนโลยีชีวภาพในดJานเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม 

ชีววิทยาโมเลกุล เกษตรกรรม สิ่งแวดลJอม มุมมองของสังคม ผลกระทบ แนวโนJมและการประยุกต�งานวิจัย
ในดJานเทคโนโลยีชีวภาพ 

Recent Scientific publications from industrial biotechnology, molecular 
biology, agriculture, environmental studies; impact and trends in biotechnological 
research and its applications 
 
วททช ๖๐๙ ชีววิทยาและพยาธิชีววิทยาของกุ2ง    ๓ (๒-๓-๕) 
SCBT 609 Biology and Pathobiology of Shrimp 

วงจรชีวิตของกุJง มหกายวิภาคศาสตร� จุลกายวิภาคศาสตร� สรีรวิทยาและภูมิคุJมกันวิทยา
ของกุJง ธรรมชาติของกุJง การตรวจวินิจฉัยโรคท่ีมีความสําคัญกับกุJง ปฏิบัติการดJานเทคนิคในการป�องกัน
และตรวจวินิจฉัยโรคกุJง โดยดูลักษณะภายนอก และภายใตJกลJองจุลทรรศน� เทคนิคทางดJานภูมิคุJมกัน
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. 
 
วททช ๖๑๐ การตลาดทางเทคโนโลยีชีวภาพ     ๒ (๒-๐-๔) 
SCBT 610 Biotechnology Commercialization 

ความรูJเบ้ืองตJนในการพัฒนาผลงานวิจัยไปสูFการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ� การตลาด
ของผลิตภัณฑ�ใหมF หรือกระบวนการใหมF การวางแผนทางธุรกิจและการวางแผนดJานงบประมาณท่ีจําเปQน
ในการถFายทอดเทคโนโลยีไปสูFภาคธุรกิจ 

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 
 
 

      หน<วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด2วยตนเอง) 
วททช ๖๑๑ วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพข้ันสูง    ๓ (๓-๐-๖) 
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๔๒ 

SCBT 611 Advanced Bioprocess Engineering 
แบบจําลองคณิตศาสตร�ของกระบวนการหมักแบบกะ แบบครั้งคราวและแบบตFอเนื่อง

อุปกรณ�และการควบคุม ความเปQนไปไดJทางเศรษฐกิจของกระบวนการจลนศาสตร�ของตัวเรFงปฏิกิริยาทาง
ชีววิทยาแบบยึดติดการนําไปใชJในถังปฏิกิริยาชีวภาพและตัววัด/ตรวจจับทางชีวภาพการเก็บรวบรวมเซลล�
และการทําใหJเซลล�แตกการกรองแยกและการปw�นเหวี่ยงการสกัดดJวยของเหลวการดูดซับและกระบวนการ
แยกโดยวิธีโครมาโตกราฟVกระบวนการแยกดJวยเมมเบรน 

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 เทคโนโลยีการอาหารข้ันสูง     ๓ (๓-๐-๖) 
SCBT 631 Advanced Food Technology 

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

technology 
   
(๓)  วิทยานิพนธE 

วททช ๖๙๙ วิทยานิพนธE     ๓๖ (๐-๑๔๔-๐) 
SCBT 699 Dissertation 
วททช ๗๙๙ วิทยานิพนธE     ๔๘ (๐-๑๖๙-๐) 
SCBT 799 Dissertation 
   การกําหนดโครงงานวิจัย ดําเนินการวิจัยโดยคํานึงถึงจริยธรรมงานวิจัย  เขียน นําเสนอ 

และเผยแพรFผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการ หรือในวารสารหรือสิ่งพิมพ�ทางวิชาการ และรวบรวม
งานวิจัยเพ่ือเขียนวิทยานิพนธ�ในหัวขJอท่ีเก่ียวขJองกับเทคโนโลยีชีวภาพ 

  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 รายละเอียดอาจารยEประจําหลักสูตร 

 
๑. ช่ือ ศ.ดร. วัฒนาลัย ปานบ2านเกร็ด 
 
คุณวุฒิ 
คุณวุฒิสูงสุดสาขาวิชา 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  คณะวิทยาศาสตรE  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. 

ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการท่ีได2รับการตีพิมพEเผยแพร<ในวารสารทางวิชาการท่ีเช่ือถือได2ในรอบ๕ปG 
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 
วททช๕๐๒ เทคโนโลยีทางพันธุวิศวกรรม  ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช๖๐๒ การควบคุมการแสดงออกของยีน  ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช๖๐๕ เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ  ๓ (๐-๙-๓) 
วททช๖๐๖ เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมข้ันสูง ๓ (๓-๐-๖) 
วททช ๖๙๙ วิทยานิพนธ�    ๓๖/๔๘ (๐-๑๔๔/๑๖๙-๐) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

วททช๕๐๒ เทคโนโลยีทางพันธุวิศวกรรม  ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช๖๐๒ การควบคุมการแสดงออกของยีน  ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช๖๐๕ เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ  ๓ (๐-๙-๓) 
วททช๖๐๘ หัวขJอทันสมัยของเทคโนโลยีชีวภาพ ๓ (๐-๙-๓) 
วททช๖๑๖ เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมข้ันสูง ๒ ๓ (๓-๐-๖) 
วททช๖๙๙ วิทยานิพนธ�    ๓๖ )๐-๑๔๔-๐(  
วททช   ๗๙๙ วิทยานิพนธ�   ๔๘(๐-๑๖๙-๐) 
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๔๖ 

๒. ช่ือ รศ.ดร. จรัญญา  ณรงคะชวนะ 
 

คุณวุฒิ 
คุณวุฒิสูงสุดสาขาวิชา 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 คณะวิทยาศาสตรE 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 

ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการท่ีได2รับการตีพิมพEเผยแพร<ในวารสารทางวิชาการท่ีเช่ือถือได2ในรอบ๕ปG 
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. SaelimL., Phansiri S., Suksangpanomrung M., Netrphan S., NarangajavanaJ. 
Evaluation of a morphological marker selection and excision system to generate 
marker-free transgenic cassava plants. Plant Cell Reports2009; 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 
วททช๕๐๒ เทคโนโลยีทางพันธุวิศวกรรม  ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช๖๐๑ ชีวเคมีและชีวโมเลกุลของพืช  ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช๖๐๒ การควบคุมการแสดงออกของยีน  ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช๖๐๕ เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ  ๓ (๐-๙-๓) 
วททช ๖๙๙ วิทยานิพนธ�    ๓๖/๔๘ (๐-๑๔๔/๑๖๙-๐) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

วททช๕๐๒ เทคโนโลยีทางพันธุวิศวกรรม  ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช๖๐๑ ชีวเคมีและชีวโมเลกุลของพืช  ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช๖๐๒ การควบคุมการแสดงออกของยีน  ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช๖๐๕ เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ  ๓ (๐-๙-๓) 
วททช๖๐๘ หัวขJอทันสมัยของเทคโนโลยีชีวภาพ ๓ (๐-๙-๓) 
วททช๖๙๙ วิทยานิพนธ�    ๓๖ )๐-๑๔๔-๐(  
วททช   ๗๙๙ วิทยานิพนธ�               ๔๘ )๐- ๑๖๙ -๐(
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๔๙ 

๓. ช่ือ รศ.ดร.ช่ืนจิตนE  บุญเฉิด 
 

คุณวุฒิ 
คุณวุฒิสูงสุดสาขาวิชา 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 
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งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความชํานาญการ 

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

ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการท่ีได2รับการตีพิมพEเผยแพร<ในวารสารทางวิชาการท่ีเช่ือถือได2ในรอบ๕ปG 

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-
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๕๐ 

temperature tolerance in Saccharomyces cerevisiae. N Biotechnol 2012 Jan 
15;29(2):166-76. 

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 
วททช๕๐๒ เทคโนโลยีทางพันธุวิศวกรรม  ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช๖๐๒ การควบคุมการแสดงออกของยีน  ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช๖๐๕ เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ  ๓ (๐-๙-๓) 
วททช๖๑๐ การตลาดทางเทคโนโลยีชีวภาพ  ๒(๑-๓-๒) 
วททช ๖๙๙ วิทยานิพนธ�    ๓๖/๔๘ (๐-๑๔๔/๑๖๙-๐) 
 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

วททช๕๐๒ เทคโนโลยีทางพันธุวิศวกรรม  ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช๖๐๒ การควบคุมการแสดงออกของยีน  ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช๖๐๕ เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ  ๓ (๐-๙-๓) 
วททช๖๐๘ หัวขJอทันสมัยของเทคโนโลยีชีวภาพ ๓ (๐-๙-๓) 
วททช ๖๑๐ การตลาดทางเทคโนโลยีชีวภาพ  ๒(๒-๐-๔) 
วททช๖๙๙ วิทยานิพนธ�    ๓๖ )๐-๑๔๔-๐(  
วททช   ๗๙๙ วิทยานิพนธ�    ๔๘(๐-๑๖๙-๐)
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๕๒ 

๔. ช่ือ รศ. ดร. มานพ  สุพรรณธริกา 

คุณวุฒิ 
คุณวุฒิสูงสุดสาขาวิชา 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 
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งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความชํานาญการ 

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

ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการท่ีได2รับการตีพิมพEเผยแพร<ในวารสารทางวิชาการท่ีเช่ือถือได2ในรอบ๕ปG 

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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๕๔ 

ภาระงานสอนในปNจจุบัน 
วททช   ๕๐๔ วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพข้ันสูง ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช๕๑๑ เทคโนโลยีการหมัก   ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช   ๖๐๕ เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ  ๓ (๐-๙-๓) 
วททช๖๐๖ เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมข้ันสูง ๓ (๓-๐-๖) 
วททช ๖๙๙ วิทยานิพนธ�    ๓๖/๔๘ (๐-๑๔๔/๑๖๙-๐) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

วททช๕๑๑ เทคโนโลยีการหมัก      ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช๕๑๒ กระบวนการแยกและสกัดสารท่ีผลิตโดยเทคโนโลยีชีวภาพ  ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช๕๑๔ วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพเพ่ือทรัพยากรชีวภาพหมุนเวียน ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช   ๖๐๕ เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ     ๓ (๐-๙-๓) 
วททช๖๐๘ หัวขJอทันสมัยของเทคโนโลยีชีวภาพ    ๓ (๐-๙-๓) 
วททช   ๖๑๑ วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพข้ันสูง    ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช๖๑๖ เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมข้ันสูง ๒    ๓ (๓-๐-๖) 
วททช๖๙๙ วิทยานิพนธ�        ๓๖ )๐-๑๔๔-๐(  
วททช   ๗๙๙ วิทยานิพนธ�        ๔๘ )๐-๑๖๙-๐(  
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๕๕ 

๕. ช่ือ รศ. ดร. อภิญญา อัศวนิก 
 

คุณวุฒิ 
คุณวุฒิสูงสุดสาขาวิชา 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 

ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการท่ีได2รับการตีพิมพEเผยแพร<ในวารสารทางวิชาการท่ีเช่ือถือได2ในรอบ๕ปG 

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 
วททช๕๓๑ วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร ๓ (๓-๐-๖) 
วททช๖๐๕ เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ  ๓ (๐-๙-๓) 
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๕๖ 

วททช๖๐๖ เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมข้ันสูง ๓ (๓-๐-๖) 
วททช๖๓๑ เทคโนโลยีการอาหารข้ันสูง  ๓ (๓-๐-๖) 
วททช๖๙๘ วิทยานิพนธ�     ๑๒(๐-๔๘-๐) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

วททช๕๓๑ วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร ๓ (๓-๐-๖) 
วททช๖๐๕ เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ  ๓ (๐-๙-๓) 
วททช๖๐๘ หัวขJอทันสมัยของเทคโนโลยีชีวภาพ ๓ (๐-๙-๓) 
วททช๖๑๖ เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมข้ันสูง  ๒  ๓ (๓-๐-๖) 
วททช๖๓๑ เทคโนโลยีการอาหารข้ันสูง  ๓(๓-๐-๖) 
วททช๖๙๙ วิทยานิพนธ�     ๓๖ )๐-๑๔๔-๐(  
วททช   ๗๙๙ วิทยานิพนธ�     ๔๘ )๐-๑๖๙-๐(  
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๕๗ 

๖. ช่ือ ผศ. ดร. กัณยารัตนE  สุไพบูลยEวัฒน 
 

คุณวุฒิ 
คุณวุฒิสูงสุดสาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ 

Ph.D.            Plant Biotechnology Chiba University, Japan  ๒๕๔๐ 

วท.ม.พืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ๒๕๓๔ 

วท.บ.เกษตรศาตร� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ๒๕๒๘ 

 
สังกัด ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตรE 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 

ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการท่ีได2รับการตีพิมพEเผยแพร<ในวารสารทางวิชาการท่ีเช่ือถือได2ในรอบ๕ปG 
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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หลักสูตรปรับปรุงน้ี  ได�รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๔๖๘ เมื่อวันท่ี ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

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 
วททช๕๐๒ เทคโนโลยีทางพันธุวิศวกรรม  ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช๖๐๑ ชีวเคมีและชีวโมเลกุลของพืช  ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช๖๐๕ เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ  ๓ (๐-๙-๓) 
วททช๖๐๘ หัวขJอทันสมัยของเทคโนโลยีชีวภาพ ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช ๖๙๙ วิทยานิพนธ�    ๓๖/๔๘ (๐-๑๔๔/๑๖๙-๐) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

วททช๕๐๒ เทคโนโลยีทางพันธุวิศวกรรม  ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช๖๐๑ ชีวเคมีและชีวโมเลกุลของพืช  ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช๖๐๕ เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ  ๓ (๐-๙-๓) 
วททช๖๐๘ หัวขJอทันสมัยของเทคโนโลยีชีวภาพ ๓ (๐-๙-๓) 
วททช๖๑๖ เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมข้ันสูง ๒ ๓ (๓-๐-๖) 
วททช๖๐๘ หัวขJอทันสมัยของเทคโนโลยีชีวภาพ ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช๖๙๙ วิทยานิพนธ�     ๓๖ )๐-๑๔๔-๐(  
วททช   ๗๙๙ วิทยานิพนธ�     ๔๘ )๐-๑๖๙-๐(  
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๖๐ 

๗. ช่ือ ผศ. ดร. สมชาย เช้ือวัชรินทรE 
 

คุณวุฒิ 
คุณวุฒิสูงสุดสาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ 

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

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

วท.บ.เทคโนโลยีชวีภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๘ 

 
สังกัด ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตรE มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความชํานาญการ 

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

 
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการท่ีได2รับการตีพิมพEเผยแพร<ในวารสารทางวิชาการท่ีเช่ือถือได2ในรอบ๕ปG 

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 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพข้ันสูง    ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช๕๑๒ กระบวนการแยกและสกัดสารท่ีผลิตโดยเทคโนโลยีชีวภาพ  ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช๕๑๑ เทคโนโลยีการหมัก      ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช   ๖๐๕ เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ     ๓ (๐-๙-๓) 
วททช๖๐๖ เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมข้ันสูง    ๓ (๓-๐-๖) 
วททช๖๙๘ วิทยานิพนธ�         ๑๒(๐-๔๘-๐) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

วททช๕๑๑ เทคโนโลยีการหมัก      ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช๕๑๒ กระบวนการแยกและสกัดสารท่ีผลิตโดยเทคโนโลยีชีวภาพ  ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช๕๑๔ วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพเพ่ือทรัพยากรชีวภาพหมุนเวียน ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช   ๖๐๕ เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ     ๓ (๐-๙-๓) 
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๖๑ 

วททช๖๐๘ หัวขJอทันสมัยของเทคโนโลยีชีวภาพ    ๓ (๐-๙-๓) 
วททช   ๖๑๑ วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพข้ันสูง    ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช๖๑๖ เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมข้ันสูง ๒    ๓ (๓-๐-๖) 
วททช๖๙๙ วิทยานิพนธ�        ๓๖ )๐-๑๔๔-๐(  
วททช   ๗๙๙ วิทยานิพนธ�        ๔๘ )๐-๑๖๙-๐(  
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๖๒ 

๘. ช่ือ ผศ. ดร. สุจินดา ธนะภูมิ 
 

คุณวุฒิ 
คุณวุฒิสูงสุดสาขาวิชา 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.   ชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๒๘ 

 
สังกัด ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตรE 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 

 
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการท่ีได2รับการตีพิมพEเผยแพร<ในวารสารทางวิชาการท่ีเช่ือถือได2ในรอบ๕ปG 

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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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 
วททช๕๐๒ เทคโนโลยีทางพันธุวิศวกรรม  ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช๖๐๕ เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ  ๓ (๐-๙-๓) 
วททช๖๐๘ หัวขJอทันสมัยของเทคโนโลยีชีวภาพ ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช๖๙๘ วิทยานิพนธ�     ๑๒(๐-๔๘-๐) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

วททช๕๐๒ เทคโนโลยีทางพันธุวิศวกรรม  ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช๖๐๒ การควบคุมการแสดงออกของยีน  ๓ (๐-๙-๓) 
วททช๖๐๕ เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ  ๓ (๐-๙-๓) 
วททช๖๐๘ หัวขJอทันสมัยของเทคโนโลยีชีวภาพ ๓ (๐-๙-๓) 
วททช๖๑๖ เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมข้ันสูง ๒ ๓ (๓-๐-๖) 
วททช๖๐๘ หัวขJอทันสมัยของเทคโนโลยีชีวภาพ ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช๖๙๙ วิทยานิพนธ�     ๓๖ )๐-๑๔๔-๐(  
วททช   ๗๙๙ วิทยานิพนธ�     ๔๘ )๐-๑๖๙-๐(  
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๖๔ 

๙. ช่ือ อ.ดร. ธัญญารัตนE  พงศEทรางกูร 
 

คุณวุฒิ 
คุณวุฒิสูงสุดสาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ 

Ph.D.Agricultural and  
Biotechnological  
Engineering Technology 

The Pennsylvania State University,  
USA. 

๒๕๔๙ 

วท.ม.    เทคโนโลยชีีวภาพ จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ๒๕๔๔ 

วท.บ. เทคโนโลยีชวีภาพ จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ๒๕๔๐ 

 
สังกัด ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตรE 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 

 
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการท่ีได2รับการตีพิมพEเผยแพร<ในวารสารทางวิชาการท่ีเช่ือถือได2ในรอบ๕ปG 

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, 
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1. Production of polyhydroxyakanoates (PHAs) biodegradable polymers from bacteria 
2. Application of PHAs in drug delivery and tissue engineering 
3. Nanobiotechnology and nanomedicine 
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1. Rey DA*, Strickland AD, Kirui D, Niamsiri N, Batt CA. In vitro self-assembly of gold 
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thermo-optical enhancements. ACS Appl Mater Interfaces 2010. Jun;2(7):1804-10. 
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functionalization strategies for analysis of cell-surface interactions. In Öchsner A, 
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3. Niamsiri N,Bergkvist M, Delamarre S, Cady NC, Coates GW, Ober CK., Batt CA. Insight 
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มคอ.๒ 

หลักสูตรปรับปรุงน้ี  ได�รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๔๖๘ เมื่อวันท่ี ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

๖๗ 

ภาระงานสอนในปNจจุบัน 
วททช   ๕๐๔ วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพข้ันสูง ๓ (๓-๐ -๖) 
วททช๕๓๑ วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร ๓ (๓-๐-๖) 
วททช๖๐๕ เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ  ๓ (๐-๙-๓) 
วททช๖๓๑ เทคโนโลยีการอาหารข้ันสูง  ๓ (๓-๐-๖) 
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Yeast fermentation for recombinant protein production 
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allelic exchange. BMC Microbiology 2012;12:61. 
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เอกสารแนบ 
ภาคผนวก ค แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต<อผลการเรียนรู2จากหลักสูตรสู<รายวิชา 

•ความรับผิดชอบหลัก    οความรับผิดชอบรอง 
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๕. ด2านทักษะการวิเคราะหE
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช2เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  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                          

วทคร๕๐๖หลักการทาง
วิทยาศาสตร�ชีวภาพระดับโมเลกุล 

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

วทคร๕๑๖ชีวสถิต ิ o  o o  -  -  • • -  -  -  • • -  -  o  - • -  -  -  -  - • -  -  
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วททช๕๙๖ หัวขJอดJาน
เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง๓ • • • • - o  o  -  -  -  -  o  -  -  -  - • • -  • - -  • - -  

วททช๖๐๕ เทคนิคทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ • • • • -  • • • • -  • • • • • - -  -  - • • • • • - 
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๕. ด2านทักษะการวิเคราะหE
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช2เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  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 

วททช๖๑๖ เทคโนโลยีชีวภาพ
อุตสาหกรรมขั้นสูง ๒ 

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

วททช๖๙๔ สมัมนาดJาน
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เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง๒ • • • • -  o  o  -  -  -  -  • -  -  o  - • • -  • -  - • • -  

วททช๖๙๖ สมัมนาดJาน
เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง๓ • • • • -  o  o  -  -  -  -  • -  -  o  - • • -  • -  - • • -  

๒) หมวดวิชาเลือก          -                 

วทคร๕๑๘ทักษะทั่วไปในการวิจัย
ดJานวิทยาศาสตร� 

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

วททช๕๐๒ เทคโนโลยีทางพันธุ
วิศวกรรม 

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

วททช๕๑๑ เทคโนโลยีการหมัก o  o  o -  -  • • -  -  -  • • -  -  - - • -  -  o  -  - • o -  
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๕. ด2านทักษะการวิเคราะหE
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช2เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  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 

วททช๕๑๒ กระบวนการแยกและ
สกัดสารที่ผลิตโดยเทคโนโลยีชีวภาพ

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

วททช๕๑๔วิศวกรรมกระบวนการ
ชีวภาพเพื่อทรัพยากรชีวภาพ
หมุนเวียน 

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

วททช๕๓๑ วิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

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

วททช๖๐๑ ชีวเคมีและชีวโมเลกุล
ของพืช • • o  o -  • • -  -  -  • • -  -  • - • o  -  • -  - • • -  

วททช๖๐๒ การควบคุมการ
แสดงออกของยีน • • o  o -  • • -  -  -  • • -  -  • - • o  -  • - - • • -  

วททช๖๐๔ เทคโนโลยีเซลล�สัตว�ขั้น
สูง • • o o -  • • -  -  -  • • -  -  • - • o  -  • - -  • • -  

วททช๖๐๘ หัวขJอทันสมยัของ
เทคโนโลยีชีวภาพ • • o o -  • • -  -  -  • • -  -  • - • o  -  • - -  • • -  

วททช๖๐๙ ชีววิทยาและพยาธิ
ชีววิทยาของกุJง • • o o -  • • -  -  -  • • -  -  • - • o  -  • - -  • • -  



มคอ.๒ 

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

๗๒

รายวิชา ๑. ด2านคุณธรรม จริยธรรม ๒. ด2านความรู2 ๓. ด2านทักษะทางปNญญา 
๔. ด2านทักษะความสัมพันธE
ระหว<างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕. ด2านทักษะการวิเคราะหE
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช2เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  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 

วททช๖๑๐ การตลาดทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ • • o o -  • • -  -  -  • • -  -  • - • o  -  • - - • • -  

วททช ๖๑๑ วิศวกรรม
กระบวนการชีวภาพขั้นสูง • • o o -  • • -  -  -  • • -  -  • - • o  -  • - -  • • -  

วททช๖๓๑ เทคโนโลยีการอาหาร
ขั้นสูง 

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

๓) วิทยานิพนธE                          

วททช๖๙๙ วิทยานิพนธ� • • • • • • • • • • • • • • • • • -  • -  • • • o  • 

วททช ๗๙๙ วิทยานิพนธ� • • • • • • • • • • • • • • • • • -  • -  • • • o  • 



มคอ.๒ 

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

๗๓

ตารางแสดงความสัมพันธEระหว<างผลการเรียนรู2ของหลักสูตรฯ กับ Core values ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

ผลการเรียนรู2ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานฯ  Core values ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล 

๑. ด2านคุณธรรม จริยธรรม 
๑.๑ปฏิบัตติามกฎ ระเบียบของภาควิชาฯ  คณะ มหาวิทยาลัย  
๑.๒ ปฏิบัติตนอยFางถูกตJอง และ แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมตามกาลเทศะ 
๑.๓ ศึกษาเลFาเรียนและทํางานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมเปQนสาํคัญ 
๑.๔ คํานึงถึงผลกระทบที่ตามมาจากการกระทําและการตดัสินใจ ที่จะมีตFอผูJอื่นและสังคม 
๑.๕ ใชJวิชาชีพในทางที่สุจริต 

 

 
Harmony, Integrity,  
Harmony, Integrity, 

Leadership 
Integrity, Determination 
Altruism, Harmony 

Integrity 
Mastery, Harmony, 
Leadership 

๒. ด2านความรู2 
๒.๑อภิปรายองค�ความรูJในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอยFางกวJางขวางและเปQนระบบ 
๒.๒ อธิบายหลักการและทฤษฎีที่สําคัญที่เกี่ยวขJองกับสาขาเทคโนโลยีชีวภาพไดJอยFางถูกตJอง 
๒.๓ ปฏิบัติงานวิจัยไดJตรงตามขั้นตอนอยFางถูกตJองปฏิบัติกฎระเบียบขJอบังคับในสาขาวิชาชีพ รวมทั้งคํานึงความปลอดภัยและความคุJมคFาในการปฏิบัติงานวิจยัที่จะ
สFงผลกระทบตFอตนเอง ผูJอื่นและสิง่แวดลJอม 
๒.๔ สืบคJน หาขJอมลู รวบรวมและพัฒนาความรูJดJานเทคโนโลยีชีวภาพดJวยระบบการวิจยัที่ถูกตJอง 
๒.๕ เผยแพรFความรูJใหJเปQนที่ยอมรับในสังคมของศาสตร�ทางดJานชีวภาพไดJแกF การเสนอผลงานวิจยัในการประชุมวิชาการ และการตีพิมพ�ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
ที่อยูFในฐานขJอมูลนานาชาต ิ
 
 

 
Mastery 

Mastery 
Altruism, Mastery, Integrity,  
 

Mastery, Determinaiton 
Mastery, Determinaiton 



มคอ.๒ 

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

๗๔

ผลการเรียนรู2ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานฯ  Core values ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล 

๓.ด2านทักษะทางปNญญา 
๓.๑ คJนหา คิด วิเคราะห� และ แกJไขปwญหาไดJอยFางเปQนระบบ 
๓.๒ สรุปใจความสําคัญของหลักการทางเทคโนโลยีชีวภาพไดJดJวยตนเอง วิเคราะห�องค� ความรูJที่มี ชี้แจงเปรียบเทียบ พรJอมแสดงเหตผุลประกอบไดJอยFางเหมาะสม และ
นําหลักการความรูJมาใชJไดJในวิชาชีพ 
๓.๓ ออกแบบการทดลองเพื่อตอบโจทย�งานวิจัยใหJบรรลุถึงเป�าหมายไดJดJวยตนเอง 
๓.๔ สรุปและวิจารณ�ผลการทดลองไดJอยFางถูกตJองตามหลักวิทยาศาสตร� และนําเสนอแนวทางเพื่อปรับปรุงการทดลองไดJ 
๓.๕ ถFายทอดกระบวนการทางความคิดของตนเองไดJเปQนอยFางด ี
๓.๖ เขียนโครงรFางงานวิจัยดJวยตนเองและดําเนินงานวิจัยไปถึงขั้นตีพิมพ� 

 
Mastery, Integrity 

Mastery 
Leadership, Determination 
Mastery 

Mastery 
Mastery, Determination, 
Originality 

๔. ด2านทักษะความสัมพันธEระหว<างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๔.๑ มคีวามรับผิดชอบตFอตนเองและกลุFมผูJรFวมงาน 
๔.๒ แสดงบทบาททั้งการเปQนผูJนํากลุFมที่ดี และ สมาชิกในกลุFมในทางสรJางสรรค�เพื่อประโยชน�ตFอสFวนรวม 
๔.๓ ใหJความชFวยเหลือ เอื้อประโยชน�ตFอการแกJปwญหาสFวนรวม  
๔.๔ นําเสนอความคิดรเิริม่ในการแกJปwญหา รวมทั้งรับฟwงความคิดเห็นของผูJอื่นดJวยเหตผุล 
๔.๕ ริเริม่ บริหารจัดการ ดําเนินการวิจัย ใหJไปสูFเป�าหมายโดยเนJนทําดJวยตัวเอง 

 
Altruism, Integrity 

Altruism, Leadership,  
Altruism 
Leadership, Altruism 

Determination, Originality 
Mastery, Leadership 

๕. ด2านทักษะการวิเคราะหEเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช2เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑ เก็บขJอมูล วิเคราะห� ประมวลผลขJอมูลไดJอยFางถูกตJองตามขั้นตอนทางวิทยาศาสตร� และ เลือกใชJเครื่องมือสารสนเทศที่เหมาะสม 
๕.๒ สื่อสาร ถFายทอดความรูJ นําเสนอขJอมูล ทั้งในรูปแบบการเขียน การบรรยาย และการอภิปรายไดJชัดเจนถูกตJอง 
๕.๓ เลือกเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการสื่อสารความรูJทางวิทยาศาสตร�และ เพื่อการสืบคJนขJอมูลจากฐานขJอมลูสารสนเทศทั้งในและตFางประเทศไดJ 
๕.๔ ติดตFอสื่อสารกับประชาคมวิจยัและสามารถนําเสนอผลงานวิจัยกับประชาคมวิจัย 
 

 

Mastery 
Mastery 
Mastery 

Mastery 
Mastery, Altruism, Harmony 



มคอ.๒ 

หลักสูตรปรับปรุงน้ี  ได�รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๔๖๘ เมื่อวันท่ี ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

๗๕

เอกสารแนบภาคผนวกง 
การปรับปรุงแก2ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

(หลักสูตรนานาชาติ)หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒ 
คณะวิทยาศาสตรE  และบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
____________________________________________ 

 
๑. หลักสูตรฉบับดังกล<าวนี้ได2รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เม่ือวันท่ี  
 ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
๒. สภามหาวิทยาลัยมหิดลได2อนุมัติการปรับปรุงแก2ไขครั้งนี้แล2ว ในคราวประชุมครั้งท่ี ๔๖๘ 

เม่ือวันท่ี๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
๓. หลักสูตรปรับปรุงแก2ไขนี้ขอเริ่มใช2กับนักศึกษารุFนปVการศึกษา ๒๕๕๖ต้ังแตFภาคการศึกษาท่ี ๑ 
 ปVการศึกษา ๒๕๕๖ 
 
๔. เหตุผลในการปรับปรุงแก2ไข 
 ๔.๑ ปรับหลักสูตรใหJสอดคลJองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหFงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ 
 ๔.๒ ปรับเนื้อหารายวิชาใหJทันสมัยมากยิ่งข้ึน 

 

๕. สาระในการปรับปรุงแก2ไข 
 ขอปรับเปลี่ยนรายวิชาในโครงสรJางหลักสูตร ดังนี้ 
 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิมและรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง 

(๑)  สําหรับผู2สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง 

หมวดวิชาบังคับ  (๑๘ หน<วยกิต) 
หน<วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด2วยตนเอง) 

หมวดวิชาบังคับ  (๑๗ หน<วยกิต) 
หน<วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด2วยตนเอง) 

 

วทคร ๕๐๖ 
 
SCID 506 

หลักการทางวิทยาศาสตร�
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 

ชีวสถิติ 
Biostatistics 

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

๓(๓-๐-๖) คงเดิม 

วทคร ๕๑๘ 
 
SCID 518 

ทักษะท่ัวไปในการวิจัยดJาน
วิทยาศาสตร� 
Generic Skills in Science 
Research 
 

๑(๑-๐-๒) 
 

 ---  ยJายไปหมวดวิชา
เลือก 



มคอ.๒ 

หลักสูตรปรับปรุงน้ี  ได�รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๔๖๘ เมื่อวันท่ี ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

๗๖

รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง 
วททช ๕๙๑ 
 
SCBT591 

หัวขJอพิเศษดJาน
เทคโนโลยีชีวภาพ ๑ 
Special Topics in  
Biotechnology I 

๑(๑-๐-๒) 
 

 ---  ยกเลิก 
การเรยีนรายวิชา 

 ---  วททช ๕๙๔ 
 
SCBT594 

หัวขJอดJานเทคโนโลยีชีวภาพ
ข้ันสูง ๑ 
Special Topics in  
Biotechnology I 

๑(๑-๐-๒) 
 

รายวิชาใหมF 

วททช ๕๙๒ 
 
SCBT 592    

หัวขJอพิเศษดJาน
เทคโนโลยีชีวภาพ ๒ 
Special Topics in 
Biotechnology II 

๑(๑-๐-๒) 
 

 ---  ป\ดรายวิชา 

 ---  วททช ๕๙๕ 
 
SCBT595 

หัวขJอดJานเทคโนโลยีชีวภาพ
ข้ันสูง๒ 
Special Topics in  
Biotechnology II 

๑(๑-๐-๒) 
 

รายวิชาใหมF 

วททช ๕๙๓ 
 
SCBT 593 

หัวขJอพิเศษดJาน
เทคโนโลยีชีวภาพ ๓ 
Special Topics in 
Biotechnology III 

๑(๑-๐-๒) 
 

 ---  ป\ดรายวิชา 

 ---  วททช ๕๙๖ 
 
SCBT596 

หัวขJอดJานเทคโนโลยีชีวภาพ
ข้ันสูง๓ 
Special Topics in  
Biotechnology III 

๑(๑-๐-๒) 
 

รายวิชาใหมF 

วททช ๖๐๕ 
SCBT 605    

เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
Techniques in 
Biotechnology 

๓(๐-๙-๓) วททช ๖๐๕ 
SCBT 605    

เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
Techniques in 
Biotechnology 

๓(๐-๙-๓) ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

วททช ๖๐๖ 
 
SCBT 606    
 

เทคโนโลยีชีวภาพ
อุตสาหกรรมข้ันสูง 
Advanced Industrial 
Biotechnology 

๓(๓-๐-๖)  ---  ป\ดรายวิชา 

 ---  วททช ๖๑๖ 
 
SCBT 616 
 

เทคโนโลยีชีวภาพ
อุตสาหกรรมข้ันสูง๒ 
Advanced Industrial 
Biotechnology II 

๓(๓-๐-๖) รายวิชาใหมF 



มคอ.๒ 

หลักสูตรปรับปรุงน้ี  ได�รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๔๖๘ เมื่อวันท่ี ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

๗๗

รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง 
วททช ๖๙๑ 
 
SCBT 691    

สัมมนาดJาน
เทคโนโลยีชีวภาพ ๑ 
Biotechnology Seminar I 

๑(๑-๐-๒)  ---  ยกเลิก 
การเรยีนรายวิชา 

 ---  วททช ๖๙๔ 
 
SCBT 694    

สัมมนาดJาน
เทคโนโลยีชีวภาพข้ันสูง ๑ 
Advanced 
Biotechnology Seminar I 

๑(๑-๐-๒) รายวิชาใหมF 

วททช ๖๙๒ 
 
SCBT 692    

สัมมนาดJาน
เทคโนโลยีชีวภาพ ๒ 
Biotechnology Seminar II 

๑(๑-๐-๒)  ---  ยกเลิก 
การเรยีนรายวิชา 

 ---  วททช ๖๙๕ 
 
SCBT 695    

สัมมนาดJาน
เทคโนโลยีชีวภาพข้ันสูง๒ 
Advanced 
Biotechnology SeminarII 

๑(๑-๐-๒) รายวิชาใหมF 

วททช ๖๙๓ 
 
SCBT 693 

สัมมนาดJาน
เทคโนโลยีชีวภาพ ๓ 
Biotechnology Seminar III 

๑(๑-๐-๒)  ---  ป\ดรายวิชา 

 ---  วททช ๖๙๖ 
 
SCBT 696 

สัมมนาดJาน
เทคโนโลยีชีวภาพข้ันสูง๓ 
Advanced 
Biotechnology SeminarIII 

๑(๑-๐-๒) รายวิชาใหมF 

หมวดวิชาเลือก  (ไม<น2อยกว<า ๑๒ หน<วยกิต) หมวดวิชาเลือก (ไม<น2อยกว<า ๑๒ หน<วยกิต)  
 ---  วทคร ๕๑๘ 

 
SCID  518 

ทักษะท่ัวไปในการวิจัยดJาน
วิทยาศาสตร� 
Generic Skills in Science  
Research 

๑(๑-๐-๒) 
 

ยJายมาจากหมวด
วิชาบังคับ 

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
คําอธิบาย
รายวิชา 

วททช ๕๐๔ 
 
SCBT 504 

วิศวกรรมกระบวนการ
ชีวภาพข้ันสูง 
Advanced Bioprocess 
Engineering  

๓(๓-๐-๖) วททช ๖๑๑ 
 
SCBT 611 

วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
ข้ันสูง 
Advanced Bioprocess 
Engineering  

๓(๓-๐-๖) ปรับรหัสรายวิชา 

วททช ๕๑๑ 
SCBT511 

เทคโนโลยีการหมัก 
Fermentation 
Technology 

๓(๓-๐-๖) วททช ๕๑๑ 
SCBT511 

เทคโนโลยีการหมัก 
Fermentation 
Technology 
 

๓(๓-๐-๖) คงเดิม 



มคอ.๒ 

หลักสูตรปรับปรุงน้ี  ได�รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๔๖๘ เมื่อวันท่ี ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

๗๘

รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง 
วททช ๕๑๒ 
 
SCBT 512    

กระบวนการแยกและสกัดสาร
ท่ีผลิตโดยเทคโนโลยีชีวภาพ 
Downstream Processing 
in Biotechnology 

๓(๓-๐-๖) 
 

วททช ๕๑๒ 
 
SCBT 512    

กระบวนการแยกและสกัดสาร
ท่ีผลิตโดยเทคโนโลยีชีวภาพ 
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) 
 

รายวิชาใหมF 

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 
 

ชีวเคมีและชีวโมเลกุลของพืช 
Plant Biochemistry and 
Molecular Biology 

๓(๓-๐-๖) 
 

วททช ๖๐๑ 
SCBT 601 
 

ชีวเคมีและชีวโมเลกุลของพืช 
Plant Biochemistry and 
Molecular Biology 

๓(๓-๐-๖) 
 

คงเดิม 

วททช ๖๐๒ 
 
SCBT 602    

การควบคุมการแสดงออกของ
ยีน 
Gene Regulation 

๓(๓-๐-๖) วททช ๖๐๒ 
 
SCBT 602    

การควบคุมการแสดงออก
ของยีน 
Gene Regulation 

๓(๓-๐-๖) คงเดิม 

วททช ๖๐๓ 
SCBT 603 

ราวิทยาข้ันสูง 
Advanced Mycology 

๓(๒-๓-๕)  ----  ป\ดรายวิชา 

วททช ๖๐๔ 
SCBT 604 

เทคโนโลยีเซลล�สัตว�ข้ันสูง 
Advanced Animal Cell 
Technology 

๓(๓-๐-๖) วททช ๖๐๔ 
SCBT 604 

เทคโนโลยีเซลล�สัตว�ข้ันสูง 
Advanced Animal Cell 
Technology 

๓(๓-๐-๖) คงเดิม 

วททช ๖๐๘ 
 
SCBT 608    

หัวขJอทันสมัยของ
เทคโนโลยีชีวภาพ 
Current Topics in 
Biotechnology 

๓(๓-๐-๖) วททช ๖๐๘ 
 
SCBT 608    

หัวขJอทันสมัยของ
เทคโนโลยีชีวภาพ 
Current Topics in 
Biotechnology 

๓(๓-๐-๖) คงเดิม 

วททช ๖๐๙ 
 
SCBT 609 

ชีววิทยาและพยาธิชีววิทยา
ของกุJง 
Biology and Pathobiology 
of Shrimp 

๓(๒-๓-๕) วททช ๖๐๙ 
 
SCBT 609 

ชีววิทยาและพยาธิชีววิทยา
ของกุJง 
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) ปรับจํานวนช่ัวโมง
บรรยาย-ปฏิบัต ิ

วททช ๖๑๔ 
 
SCBT  614 

หัวขJอทันสมัยทางวิศวกรรม
กระบวนการชีวภาพ 
Current Topics in 
Bioprocess Engineering  

๓(๓-๐-๖) 
 

 ----  ป\ดรายวิชา 



มคอ.๒ 

หลักสูตรปรับปรุงน้ี  ได�รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๔๖๘ เมื่อวันท่ี ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

๗๙

รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง 
วททช ๖๑๙  
SCBT 619 

เทคโนโลยีชีวภาพข้ันสูง 
Advanced Biotechnology 

๓(๓-๐-๖) 
 

 
 

----  ป\ดรายวิชา 

วททช ๖๓๑ 
SCBT 631 

เทคโนโลยีการอาหารข้ันสูง 
Advanced Food 
Biotechnology 

๓(๓-๐-๖) วททช ๖๓๑ 
SCBT 631 

เทคโนโลยีการอาหารข้ันสูง 
Advanced Food 
Biotechnology 

๓(๓-๐-๖) คงเดิม 

วิทยานิพนธE  (๔๘ หน<วยกิต) วิทยานิพนธE  (๔๘หน<วยกิต)  
วททช ๖๙๙  วิทยานิพนธ�      ๔๘(๐-๑๙๒-๐) 
SCBT 699    Dissertation 

วททช ๗๙๙  วิทยานิพนธ�   ๔๘(๐-๑๙๒-๐) 
SCBT 799    Dissertation 

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

 
(๒)  สําหรับผู2สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง 
หมวดวิชาบังคับ(๙ หน<วยกิต) 

หน<วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด2วยตนเอง) 
หมวดวิชาบังคับ(๙ หน<วยกิต) 

บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด2วยตนเอง) 
 

วททช ๕๙๑ 
 
SCBT591 

หัวขJอพิเศษดJาน
เทคโนโลยีชีวภาพ ๑ 
Special Topics in  
Biotechnology I 

๑(๑-๐-๒) 
 

 ---  ยกเลิการเรยีน
รายวิชา 

 ---  วททช ๕๙๔ 
 
SCBT594 

หัวขJอดJานเทคโนโลยีชีวภาพ
ข้ันสูง ๑ 
Special Topics in  
Biotechnology I 

๑(๑-๐-๒) 
 

รายวิชาใหมF 

วททช ๕๙๒ 
 
SCBT 592    

หัวขJอพิเศษดJาน
เทคโนโลยีชีวภาพ ๒ 
Special Topics in 
Biotechnology II 

๑(๑-๐-๒) 
 

 ---  ยกเลิกการเรยีน
รายวิชา 

 ---  วททช ๕๙๕ 
 
SCBT595 

หัวขJอดJานเทคโนโลยีชีวภาพ
ข้ันสูง๒ 
Special Topics in  
Biotechnology II 

๑(๑-๐-๒) 
 

รายวิชาใหมF 

วททช ๕๙๓ 
 
SCBT 593 

หัวขJอพิเศษดJาน
เทคโนโลยีชีวภาพ ๓ 
Special Topics in 
Biotechnology III 

๑(๑-๐-๒) 
 

 ---  ป\ดรายวิชา 



มคอ.๒ 

หลักสูตรปรับปรุงน้ี  ได�รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๔๖๘ เมื่อวันท่ี ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

๘๐

รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง 
 ---  วททช ๕๙๖ 

 
SCBT596 

หัวขJอดJานเทคโนโลยีชีวภาพ
ข้ันสูง๓ 
Special Topics in  
Biotechnology III 

๑(๑-๐-๒) 
 

รายวิชาใหมF 

วททช ๖๐๖ 
 
SCBT 606    
 

เทคโนโลยีชีวภาพ
อุตสาหกรรมข้ันสูง 
Advances Industrial 
Biotechnology 

๓(๓-๐-๖)  ---  ป\ดรายวิชา 

 ---  วททช ๖๑๖ 
 
SCBT 616 
 

เทคโนโลยีชีวภาพ
อุตสาหกรรมข้ันสูง๒ 
Advances Industrial 
Biotechnology II 

๓(๓-๐-๖) รายวิชาใหมF 

วททช ๖๙๑ 
 
SCBT 691    

สัมมนาดJาน
เทคโนโลยีชีวภาพ ๑ 
Biotechnology Seminar I 

๑(๑-๐-๒)  ---  ยกเลิกการเรยีน
รายวิชา 

 ---  วททช ๖๙๔ 
 
SCBT 694    

สัมมนาดJาน
เทคโนโลยีชีวภาพข้ันสูง ๑ 
 Biotechnology Seminar  

๑(๑-๐-๒) รายวิชาใหมF 

วททช ๖๙๒ 
 
SCBT 692    

สัมมนาดJาน
เทคโนโลยีชีวภาพ ๒ 
Biotechnology Seminar II 

๑(๑-๐-๒)  ---  ยกเลิกการเรยีน
รายวิชา 

 ---  วททช ๖๙๕ 
 
SCBT 695    

สัมมนาดJาน
เทคโนโลยีชีวภาพข้ันสูง๒ 

Advanced Biotechnology 
SeminarII 

๑(๑-๐-๒) รายวิชาใหมF 

วททช ๖๙๓ 
 
SCBT 693 

สัมมนาดJาน
เทคโนโลยีชีวภาพ ๓ 
Biotechnology Seminar III 

๑(๑-๐-๒)  ---  ป\ดรายวิชา 

 ---  วททช ๖๙๖ 
 
SCBT 696 

สัมมนาดJาน
เทคโนโลยีชีวภาพข้ันสูง๓ 
Advanced Biotechnology 
SeminarIII 

๑(๑-๐-๒) รายวิชาใหมF 

หมวดวิชาเลือก (ไม<น2อยกว<า๓หน<วยกิต) หมวดวิชาเลือก  (ไม<น2อยกว<า๓หน<วยกิต)  
 ---  วทคร ๕๑๘ 

 
SCID  518 

ทักษะท่ัวไปในการวิจัยดJาน
วิทยาศาสตร� 
Generic Skills in Science  
Research 

๑(๑-๐-๒) 
 

ยJายมาจากหมวด
วิชาบังคับ 



มคอ.๒ 

หลักสูตรปรับปรุงน้ี  ได�รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๔๖๘ เมื่อวันท่ี ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

๘๑

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
คําอธิบาย
รายวิชา 

วททช ๕๐๔ 
 
SCBT 504 

วิศวกรรมกระบวนการ
ชีวภาพข้ันสูง 
Advanced Bioprocess 
Engineering  

๓(๓-๐-๖) วททช ๖๑๑ 
 
SCBT 611 

วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
ข้ันสูง 
Advanced Bioprocess 
Engineering  

๒(๒-๐-๔) เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

วททช ๕๑๑ 
SCBT511 

เทคโนโลยีการหมัก 
Fermentation 
Technology 

๓(๓-๐-๖) วททช ๕๑๑ 
SCBT511 

เทคโนโลยีการหมัก 
Fermentation 
Technology 

๓(๓-๐-๖) คงเดิม 

วททช ๕๑๒ 
 
SCBT 512    

กระบวนการแยกและสกัดสาร
ท่ีผลิตโดยเทคโนโลยีชีวภาพ 
Downstream Processing 
in Biotechnology 

๓(๓-๐-๖) 
 

วททช ๕๑๒ 
 
SCBT 512    

กระบวนการแยกและสกัดสาร
ท่ีผลิตโดยเทคโนโลยีชีวภาพ 
Downstream Processing 
in Biotechnology 

๓(๓-๐-๖) 
 

คงเดิม 

 ---  วททช ๕๑๔ 
 
SCBT 514 

วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
เพ่ือทรัพยากรชีวภาพหมุนเวียน
Bioprocess Engineering for 
Bio-Renewable Resoures 

๓(๓-๐-๖) 
 

รายวิชาใหมF 

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 
 

ชีวเคมีและชีวโมเลกุลของพืช 
Plant Biochemistry and 
Molecular Biology 

๓(๓-๐-๖) 
 

วททช ๖๐๑ 
SCBT 601 
 

ชีวเคมีและชีวโมเลกุลของพืช 
Plant Biochemistry and 
Molecular Biology 

๓(๓-๐-๖) 
 

คงเดิม 

วททช ๖๐๒ 
 
SCBT 602    

การควบคุมการแสดงออกของ
ยีน 
Gene Regulation 

๓(๓-๐-๖) วททช ๖๐๒ 
 
SCBT 602    

การควบคุมการแสดงออก
ของยีน 
Gene Regulation 

๓(๓-๐-๖) คงเดิม 

วททช ๖๐๓ 
SCBT 603 

ราวิทยาข้ันสูง 
Advanced Mycology 

๓(๒-๓-๕)  ---  ป\ดรายวิชา 

วททช ๖๐๔ 
SCBT 604 

เทคโนโลยีเซลล�สัตว�ข้ันสูง 
Advanced Animal Cell 
Technology 

๓(๓-๐-๖) วททช ๖๐๔ 
SCBT 604 

เทคโนโลยีเซลล�สัตว�ข้ันสูง 
Advanced Animal Cell 
Technology 

๓(๓-๐-๖) คงเดิม 

วททช ๖๐๘ 
 
SCBT 608    

หัวขJอทันสมัยของ
เทคโนโลยีชีวภาพ 
Current Topics in 
Biotechnology 

๓(๓-๐-๖) วททช ๖๐๘ 
 
SCBT 608    

หัวขJอทันสมัยของ
เทคโนโลยีชีวภาพ 
Current Topics in 
Biotechnology 
 

๓(๓-๐-๖) คงเดิม 
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๘๒

รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง 
วททช ๖๐๙ 
 
SCBT 609 

ชีววิทยาและพยาธิชีววิทยา
ของกุJง 
Biology and Pathobiology 
of Shrimp 

๓(๒-๓-๕) วททช ๖๐๙ 
 
SCBT 609 

ชีววิทยาและพยาธิชีววิทยา
ของกุJง 
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) ปรับจํานวนช่ัวโมง
บรรยาย-ปฏิบัต ิ

วททช ๖๑๔ 
 
SCBT  614 

หัวขJอทันสมัยทางวิศวกรรม
กระบวนการชีวภาพ 
Current Topics in 
Bioprocess Engineering  

๓(๓-๐-๖) 
 

 ---  ป\ดรายวิชา 

วททช ๖๑๙  
SCBT 619 

เทคโนโลยีชีวภาพข้ันสูง 
Advanced Biotechnology 

๓(๓-๐-๖) 
 

 
 

---  ป\ดรายวิชา 

วททช ๖๓๑ 
SCBT 631 

เทคโนโลยีการอาหารข้ันสูง 
Advanced Food 
Biotechnology 

๓(๓-๐-๖) วททช ๖๓๑ 
SCBT 631 

เทคโนโลยีการอาหารข้ันสูง 
Advanced Food 
Biotechnology 

๓(๓-๐-๖) คงเดิม 

วิทยานิพนธE  (๓๖  หน<วยกิต) วิทยานิพนธE  (๓๖  หน<วยกิต)  
วททช ๖๙๙  วิทยานิพนธ� ๓๖(๐-๑๔๔-๐) 
SCBT 699    Dissertation 

วททช ๖๙๙ วิทยานิพนธ� ๓๖(๐-๑๔๔-๐) 
SCBT 699    Dissertation 

คงเดิม 

 
๖.  โครงสร2างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก2ไข  เม่ือเปรียบเทียบกับโครงสร2างเดิมและเกณฑEมาตรฐาน 
 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ  ปรากฏดังนี้ 

 ๖.๑  สําหรับผู2สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

 จํานวนหน<วยกิต 
 เกณฑEมาตรฐานฯ โครงสร2างเดิม โครงสร2างใหม< 

๑.  บังคับ ศึกษารายวิชา ๑๘ ๑๗ 
๒.  เลือก ไมFนJอยกวFา ๒๔ ไมFนJอยกวFา  ๑๒ ไมFนJอยกวFา  ๑๒ 
๓.  วิทยานิพนธ�      ไมFนJอยกวFา ๔๘ ๔๘ ๔๘ 
จํานวนหน<วยกิตรวมไม<น2อยกว<า ๗๒ ๗๘ ๗๗ 

 

  ๖.๒  สําหรับผู2สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

 จํานวนหน<วยกิต 
 เกณฑEมาตรฐานฯ โครงสร2างเดิม โครงสร2างใหม< 

๑.  บังคับ ศึกษารายวิชา ๙ ๙ 
๒.  เลือก ไมFนJอยกวFา ๑๒ ไมFนJอยกวFา  ๓ ไมFนJอยกวFา  ๓ 
๓.  วิทยานิพนธ�      ไมFนJอยกวFา ๓๖ ๓๖ ๓๖ 
จํานวนหน<วยกิตรวมไม<น2อยกว<า ๔๘ ๔๘ ๔๘ 

หมวดวิชา 

หมวดวิชา 
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