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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
คณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
สาขาวิชา   พ้ืนฐานทั่วไป 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อหลักสูตร 

 ชื่อหลักสูตร  (ภาษาไทย)   :   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
 ชื่อหลักสูตร  (ภาษาอังกฤษ)   :    Bachelor of Science Program in Biotechnology 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)    :   วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
          (ภาษาอังกฤษ)  :   Bachelor of Science (Biotechnology)     
 ชื่อย่อ  (ภาษาไทย)  :   วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
          (ภาษาอังกฤษ)  :   B.Sc. (Biotechnology) 

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
137 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 

 5.1 รูปแบบ 
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี  

 5.2 ภาษาที่ใช้ 
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 

 5.3. การรับเข้าศึกษา  
รับเฉพาะนักศึกษาไทย 

 5.4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 

 5.5. การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 หลักสูตรใหม่      ก าหนดเปิดสอน เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2556 
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งที่ 2/2556   . 
 เมือ่วันที่  26  .เดือน  กุมภาพันธ์  .พ.ศ.  2556 และ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557  . 
 ได้รับอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบัน ในการประชุมครั้งที่  3/2556 . 
 เมื่อวันที่ 27.เดือน   มีนาคม  .พ.ศ.  2556 . 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติใน ปี
การศึกษา 2558 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
 (1) นักวิชาการในหน่วยงานรัฐบาล 
 (2) ท างานภาคเอกชน เช่น ฝ่ายผลิต ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ 
 (3) ประกอบธุรกิจส่วนตัว 

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ชื่อ-สกุล 
(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา), 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ชื่อสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

1. อ.ดร. พัชราภรณ์ ปานดี - วท.บ. (Biotechnology), 2542 
- วท.ม. (Biotechnology), 2545 
- Ph.D (Biotechnology), 2553 

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
- มหาวิทยาลัยมหิดล 

2. อ.ดร. กมลวรรณ ชูชีพ - วท.บ. (Microbiology), 2540 
 
- วท.ม. (Post Harvest Technology),  
  2543 
- Ph.D (Agri. Sci.), 2548 

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ 
  จอมเกล้าธนบุรี 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ 
  จอมเกล้าธนบุรี  
- Kagoshima University,  
 Japan  

3. อ.ดร. วิมลมาศ บุญม ี - วท.บ. (เทคโนโลยีชวีภาพ), 2538 
 
- วท.ม. (เทคโนโลยีชวีภาพ), 2541 
 
- Ph.D. (Biotechnology), 2554 

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
- University of Strathclyde, 
  Scotland United Kingdom  

4. อ.ดร. ชนัดดา ภวชโลทร - วท.บ. (เคมี), 2545 
 

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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ชื่อ-สกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา), 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ชื่อสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 - วท.ม. (เคมีอนินทรีย์), 2548 
- วท.ด. (เคมีอนินทรีย์), 2555 

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

5. อ. กัญญ์ชลา กีรติรวี - วท.บ. (เคมี), 2546 
- วท.ม. (เคมีวิเคราะห์), 2555 

- มหาวิทยาลัยบูรพา 
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 ในสถานที่ตั้งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  
     จังหวัดชุมพร 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพขึ้นอยู่กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 
2559) ที่กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดได้แก่ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี
สารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี จึงได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาให้โครงสร้าง
เศรษฐกิจมีความสมดุลและยั่งยืน เพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ การพัฒนา
ปัจจัยสนับสนุนการปรับโครงสร้างการผลิตพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ เพ่ือให้สามารถรองรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ทั้งในระดับนักวิจัย นักเรียน 
นักศึกษา ครูและอาจารย์ การพัฒนาและผลิตองค์ความรู ้และเทคโนโลยี ด้วยการสนับสนุนการ พัฒนา
กระบวนการได้มาซึ่งองค์ความรู้และเทคโนโลยี วิจัยและพัฒนา ตามศักยภาพของคนไทยและน ามาผสมผสานกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้บริบทดังกล่าว ท าให้เกิดการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างการผลิตให้
สมดุลและยั่งยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ขึ้นอยู่กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11   
(พ.ศ. 2555 – 2559) ที่กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมของประเทศที่พัฒนาที่ก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย จึงเป็นทั้งโอกาส
ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยและน ามาสร้างมูลค่าเพ่ิมซึ่งจะเป็นสินทรัพย์ทางปัญญาที่สร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจได ้ส่วนภัยคุกคามในเรื่องการเคลื่อนย้ายของคนอย่างเสรี ทั้งการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีฝีมือและทักษะไปสู่
ประเทศที่มีผลตอบแทนสูงกว่า การรวมตัวของกลุ่มเศรษฐกิจมุ่งสู่การส่งเสริมให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานและ
ผู้ประกอบการเพ่ือไปท างานในต่างประเทศได้สะดวกขึ้น ดังนั้น ประเทศไทยจึงต้องค านึงถึงมาตรการทั้งด้านการ
ส่งเสริมคนไปท างานต่างประเทศ การดึงดูดคนต่างชาติเข้ามาท างานในประเทศ ส าหรับการพัฒนาคุณภาพคนด้าน
การศึกษาขยายตัวเชิงปริมาณอย่างรวดเร็ว แต่ความสามารถในการน าเรียนรู้ไปปรับใช้ของคนไทยยังอยู่ในระดับต่ า 
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คุณภาพการศึกษายังไม่เพียงพอในการปรับตัวเท่าทันการเปลี่ยนแปลงและเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ แม้
การศึกษาของแรงงานไทยที่จบการศึกษาสูงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น แต่ประสิทธิภาพการผลิตของแรงงานไทยยั งต่ าเมื่อ
เทียบกับต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย เกาหลี สิงคโปร์ ไต้หวัน และญี่ปุ่น ตลอดทั้งก าลังคนระดับกลางและระดับสูง
ยังขาดแคลนทั้งปริมาณและคุณภาพ ขณะเดียวกันคนไทยก าลังประสบปัญหาวิกฤตค่านิยมที่เป็นผลกระทบจาก
การเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมต่างชาติเข้าสู่ประเทศโดยขาดการคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดีงาม ท าให้
คุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยลดลง จึงเป็นจุดอ่อนของไทยในการสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมรวมทั้งการวิจัย
เพ่ือพัฒนาประเทศ และเป็นสิ่งฉุดรั้งการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันต่างประเทศ  การขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมทุกขั้นตอนต้องใช้ “ความรอบรู้” ในการพัฒนาด้านต่างๆ ด้วยความ
รอบคอบ เป็นไปตามล าดับขั้นตอน และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมทั้งการเสริมสร้างศีลธรรมและ
ส านึกใน “คุณธรรม” จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และด าเนินชีวิตด้วยความเพียร อันจะเป็นภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีให้
พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ภายใต้บริบทดังกล่าว 
ท าให้เกิดการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน  

12.1 การพัฒนาหลักสูตร  

 ผลกระทบของสถานการณ์ภายนอกต่อการ พัฒนาหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการตามพันธกิจของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” ภายใต้แนวปฏิบัติของ 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยสอดคล้องในด้านพัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม น าความรอบรู้อย่าง 
เท่าทัน เสริมสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม ด ารงความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน  

ในการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จึงเกี่ยวข้องกับผลิตบัณฑิตในเชิงรุก
ให้มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และต้อง
สอดคล้องพันธกิจของสถาบันในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม รวมทั้งพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์ในด้านผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ตรงตามความ
ต้องการของประเทศ พัฒนางานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้และพัฒนาประเทศ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ สะสมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม ส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

13. ความสัมพันธ (ถาม)ี กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน (เชน รายวิชาที่เปิดสอน
เพื่อใหบ้ริการคณะ/สาขาวิชาอื่น หรือตองเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอื่น)  

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน  
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
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 หมวดวิชาเฉพาะ 
 หมวดวิชาเลือกเสรี 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 หมวดวิชาเลือกเสรี 

 13.3 การบริหารจัดการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าหน้าที่เป็นตัวแทนประสานงานกับหลักสูตรอ่ืน เพ่ือก าหนดเนื้อหาในการ

สอนและกลยุทธ์ในการสอนตลอดจนการวัดผลและประเมินผลตามดัชนีบ่งชี้เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
และได้บัณฑิตตามความมุ่งหมาย 

 
หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
1.1 ปรัชญา 

มุ่งมั่นในการศึกษา วิจัย และผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่มีรากฐานจากความคิด การปฏิบัติและ
กระบวนการทางวิทยาศาตร์ร่วมกับสหศาสตร์ต่าง ๆ เพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีทั้งในด้านการเกษตร การแพทย์ 
อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ปรัชญาของสถาบัน “การศึกษา วิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น
รากฐานของการพัฒนาประเทศ”  

1.2 ความส าคัญ 
จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2546 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบาย

เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ เพ่ือจัดท ากรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย (พ.ศ. 2547-
2552) นับเป็นจุดเริ่มต้นความชัดเจนด้านนโยบายและเป็นเครื่องมือส าคัญ ในการส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ  
ด าเนินการผลักดันเป้าหมายให้บรรลุผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรม ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ วางรากฐานธุรกิจชีวภาพสมัยใหม่
เพ่ือความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมในอนาคต การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเทคโนโลยีชีวภาพ การขยายฐาน 
ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าวต้องอาศัยบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ดังนั้นหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีชีวภาพจึงเป็นส่วนหนึ่งของกลไกที่จะช่วย วางรากฐาน เพ่ือการพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทยต่อไป 

1.3 วัตถุประสงค์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มุ่งเน้นผลิตบุคลากรด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ใน

ระดับบัณฑิต ที่มีคุณสมบัติดังนี้ 
1.3.1  มีความรู้ ความสามารถในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและสหสาขาวิชาต่าง ๆ  
1.3.2 มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยประมวลผลพัฒนาแก้ไขปัญหาและน าเสนองานด้าน

เทคโนโลยีชีวภาพจากทรัพยากรที่มีอยู่ภายในประเทศ บนพื้นฐานความเป็นจริง 
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1.3.3 มีทักษะในการน าความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพไปใช้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
1.3.4 มีความตระหนักต่อบทบาทหน้าที่ต่อตนเอง และสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม  และมีจิตสาธารณะที่

พร้อมจะท างานเพ่ือส่วนรวม 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานภายในระยะเวลา 5 ปี 

ติดตามการเปลี่ยนแปลงตามความ
ต้องการของหน่วยงานทั้งภาครัฐ 
และเอกชน และเจ้าของธุรกิจ 

รายงานผลประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตในด้านความรู้ในสาขาวิชา 
เจตคติต่อผู้ร่วมงานทักษะความสามารถ
ในการท างานโดยเฉลี่ยในระดับคะแนน 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ปรับปรุงหลักสูตรให้มีศักยภาพใน
การแข่งขนัมากยิ่งขึ้น 

มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ห ลั ก สู ต ร โ ด ย
นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย และบัณฑิต
เพ่ือน ามาพัฒนาหลักสูตร 

ผลการประเมินหลักสูตรสาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ โดยปรับปรุงรายวิชา
ที่ได้ผลในระดับคะแนนต่ ากว่า 2.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

แผนการส่งเสริมการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. มีกิจกรรมการอบรมเพ่ิมพูน
ทักษะความรู้แก่คณาจารย์ 
2. จัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร
ที่เน้นทักษะการเรียนรู้ 5 ด้านตาม 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 
ศึกษา พ.ศ.2552 แก่นักศึกษา 

1.  จ านวนอาจารย์ผู้ เข้ าร่ วมอบรม
เพ่ิมพูนทักษะความรู้เรื่องการส่งเสริม
การเรียนการสอนที่ เน้ นผู้ เรียนเป็น
ส าคัญ ในระดับร้อยละ60 ของอาจารย์
ประจ า 
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เสริมนอกหลักสูตรที่ เน้นทักษะการ
เรียนรู้ 5 ด้าน ในระดับ คะแนน 3.0 
จาก คะแนนเต็ม 5.0 

พัฒนาคณาจารย์และบุคลากร สาย
ส นั บ ส นุ น  ใ ห้ มี ค ว า ม รู้  ค ว า ม
เชี่ยวชาญ ในสาขาที่เกี่ยวข้องมาก
ยิ่งขึ้น 

1. สนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
2 .  สนั บสนุน ให้ บุ คลากรสาย
สนับสนุน ได้พัฒนาทักษะด้านการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 

1. หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมอบรม
การประชุมสัมมนาทางวิชาการพัฒนา
ทักษะด้านการปฏิบัติของคณาจารย์หรือ
บุคลากรสายสนับสนุนในระดับร้อยละ 
60 ของบุคคลากรประจ า 

แผนการพัฒนาทักษะการสอน/การ
ประเมินผลของอาจารย์ตามผลการ
เรียนรู้ 5 ด้านตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดม ศึกษา พ.ศ. 2552
ภายในระยะเวลา 3 ปี 
 

จัดอบรมพัฒนาทักษะการสอนของ
อา จ า ร ย์ ที่ เ น้ น ก า ร ส อน ด้ า น
คุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ 
ทักษะทางปัญญา  ทักษะ 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ทักษะในการ
วิเคราะห์และสื่อสาร 

จ านวนผู้ เข้าร่วมอบรมโครงการการ
พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ก า ร ส อ น แ ล ะ ก า ร
ประเมินผลการเรียนรู้ 5 ด้านในระดับ 
60 ของบุคคลากรประจ า  
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษาการด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 

1.  ระบบการจัดการศึกษา  

1.1 ระบบ  
 ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่ง 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และภาคฤดูร้อน ให้ก าหนดระยะเวลา โดยสัดส่วน
เทียบเคียงได้กับการศึกษาภาคปกต ิ
 ข้อก าหนดต่างๆ เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2554  (ภาคผนวก ก.) 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
  มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก ก.) 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
    วัน – เวลาราชการปกติ 
     -  ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 
     -  ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ 
     -  ภาคฤดูร้อน เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบโอนมาจากสถาบันการ ศึกษา
แห่งอ่ืน ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือผ่านการคัดเลือก ตามข้อบังคับของสถาบัน 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
  ความรู้ด้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ 
  การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

  จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในสถาบัน และการ
แบ่งเวลา 
  จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือท าหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา  และ
ให้เน้นย้ าในกรณีทีน่ักศึกษามีปัญหาตามข้างต้นเป็นกรณีพิเศษ 
  จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา ได้แก่ 
วันแรกพบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ วันพบผู้ปกครอง การติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จาก
อาจารย์ผู้สอน และจัดกิจกรรมสอนเสริมถ้าจ าเป็น  
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา  

2556 2557 2558 2559 2560 

ชั้นปีที่ 1 60 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 2 - 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 3 - - 60 60 60 
ชั้นปีที่ 4 - - - 60 60 

รวม 60 120 180 240 240 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 60 60 

2.6 งบประมาณตามแผน  

ปีงบประมาณ 2556 2557 2558 2559 2560 

งบบุคลากร 2,603,000 2,650,000 2,650,000 2,700,000 2,700,000 
งบลงทุน 498,000 521,000 489,000 480,000 480,000 
งบด าเนินงาน 2,079,150 2,175,150 2,041,500 2,004,000 2,004,000 

รวม 5,180,150 5,321,150 5,190,500 5,184,000 5,184,000 

ประมาณค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรนี้เฉลี่ย  43,472 บาท/คน/ปี 
2.7 ระบบการศึกษา  
  แบบชั้นเรียน 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี) 
เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก ก.) และประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง
การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ภาคผนวก  ข.) 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร  

 3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   137 หน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์        6  หนว่ยกิต 
   กลุ่มวิชาภาษา               12  หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                         6  หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์         6  หนว่ยกิต  
  ข. หมวดวิชาเฉพาะ    101 หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาแกนทางวิทยาศาสตร์                 55  หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ                  31  หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก          6  หนว่ยกิต 
   กลุ่มวิชาเฉพาะเลือกทางเทคโนโลยีชีวภาพ  ไม่น้อยกว่า   9   หน่วยกิต 
  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
  3.1.3 รายวิชา  
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนักศึกษาสามารถเลือกเรียนตามรายวิชาที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเปิดสอน (ตามระบุในภาคผนวก ง.)  
 ข. หมวดวิชาเฉพาะ     101   หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาแกนทางวิทยาศาสตร์                55    หน่วยกิต 

          หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
 11446112 แคลคูลัส        3(3-0-6) 
  CALCULUS  
 11446311 สถิติเบื้องต้น      3(3-0-6) 
  ELEMENTARY STATISTICS 
 11456141 ฟิสิกส์ทั่วไป      3(3-0-6) 
  GENERAL PHYSICS 

11456142 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป     1(0-3-2) 
  GENERAL PHYSICS LABORATORY 
 11466251 เคมีทั่วไป  3(3-0-6) 
   GENERAL CHEMISTRY 
 11466252 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  1(0-3-2) 
   GENERAL CHEMISTRY LABORATORY 
 11476160   ชีววิทยาทั่วไป  3(3-0-6) 
 GENERAL BIOLOGY 
 11476161 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป  1(0-3-2) 
 GENERAL BIOLOGY LABORATORY 
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 11486180 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญส าหรับเทคโนโลยีชีวภาพ  3(3-0-6) 
  ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATION FOR BIOTECHNOLOGY 
 11466432 เคมีวิเคราะห์       3(3-0-6) 
  ANALYTICAL CHEMISTRY  
 11466433 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์  1(0-3-2) 
 ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY  
 11466532 เคมีอินทรีย์  3(3-0-6) 
 ORGANIC CHEMISTRY  
 11466533 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์  1(0-3-2) 
 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY  
 11466660 เคมีเชิงฟิสิกส์   3(3-0-6) 
 PHYSICAL CHEMISTRY   
 11476421  จุลชีววิทยาทั่วไป  3(3-0-6) 
 GENERAL MICROBIOLOGY 

11476422 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป     1(0-3-2) 
 GENERAL MICROBIOLOGY  LABORATORY 
 11476520 พันธุศาสตร์      3(3-0-6) 
 GENETICS 
 11476521 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์     1(0-3-2) 
 GENETICS  LABORATORY  
 11466242   ชีวเคมี 1                     3(2-3-6) 
 BIOCHEMISTRY 1 
 11466243 ชีวเคมี 2       3(3-0-6) 
 BIOCHEMISTRY 2 
 11466234 การวางแผนการทดลองทางชีววิทยา    3(3-0-6) 
  EXPERIMENTAL DESIGN IN BIOLOGY  
 11466235 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1  3(3-0-6) 
  BIOPROCESS  ENGINEERING 1 
 11466236 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2              3(2-3-6) 
  BIOPROCESS ENGINEERING 2 

 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ                                                       31   หน่วยกิต 
 หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 

 11486337 การใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ             3(2-3-6) 
  THE USE OF INSTRUMENTS IN BIOTECHNOLOGY 
 11486338 เทคโนโลยีชีวภาพ                3(3-0-6) 
  BIOTECHNOLOGY 
 11476339 ชีววิทยาของเซลล์                3(3-0-6) 
  CELL BIOLOGY 
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 11476340 ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล์                        1(0-3-2) 
  CELL BIOLOGY LABORATORY 
 11476341 วิศวกรรมชีวเคมี               3(3-0-6) 
  BIOCHEMICAL ENGINEERING  
 11476342 ปฏิบัติการวิศวกรรมชีวเคมี              1(0-3-2) 
  BIOCHEMICAL ENGINEERING LABORATORY 
 11486343 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืชและสัตว์             3(3-0-6) 
  PLANT AND ANIMAL BIOTECHNOLOGY 
 11486344 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางพืชและสัตว์                     1(0-3-2) 
  PLANT AND ANIMAL BIOTECHNOLOGY LABORATORY  
 11486345 เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร             3(2-3-6)  
  FOOD BIOTECHNOLOGY 
 11486346 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและโรงงาน            3(3-0-6) 
  LABORATORY AND INDUSTRIAL SAFETY 
 11486447 เทคโนโลยีของเอนไซม์              3(2-3-6) 
  ENZYME TECHNOLOGY 
 11486448 เทคโนโลยีการหมัก                        3(2-3-6) 
  FERMENTATION TECHNOLOGY 
 11486349 ฝึกงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ             0(0-45-0) 
  TRAINING IN BIOTECHNOLOGY 
 11346450 สัมมนา                1(0-3-2) 
  SEMINAR 

  กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก                                              6  หน่วยกิต  
  วิชาการศึกษาทางเลือกแบ่งออกเป็น 3  ทางเลือก  เพ่ือให้นักศึกษาได้เลือกแนวทางเหมาะสมส าหรับ
ตนเอง  1  ทางเลือก  จ านวน  6  หน่วยกิต  ดังนี้ 

  1. โครงงานพิเศษ 
   ส าหรับนักศึกษาท่ีมีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อในระดับท่ีสูงกว่าปริญญาตรี 

                 หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
  11346451  โครงงานพิเศษ   6(0-300-0) 
       SPECIAL PROJECT 

  2. สหกิจศึกษา 
   ส าหรับนักศึกษาท่ีมีความประสงค์จะเข้าท างานในภาคเอกชนหลังจบการศึกษา 

                 หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
  11346458  สหกิจศึกษา 6(0-45-0) 
       CO-OPERATIVE EDUCATION 
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  3. การศึกษาหรือการปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ 
   การศึกษาทางเลือกนี้แบ่งเป็น 2 แนวทาง คือ การศึกษาต่างประเทศและการปฏิบัติการฝึกงาน
ต่างประเทศ โดยนักศึกษาต้องเลือกแนวทางใดแนวทางหนึ่ง 
  การศึกษาต่างประเทศ 
   นักศึกษาที่เลือกเรียนการศึกษาต่างประเทศ สามารถด าเนินการเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันที่
ศึกษาในต่างประเทศได้ตามประกาศของสถาบันฯ ไม่เกิน 6 หน่วยกิต 
  การปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ 

                 หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
  11346459  การปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ    6(0-45-0) 
       OVERSEA TRAINING 

  กลุ่มวิชาเฉพาะเลือกทางเทคโนโลยีชีวภาพ                     ไม่น้อยกว่า     9   หน่วยกิต 
 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในรายวิชาจากวิชาเลือกทางเทคโนโลยีชีวภาพไม่น้อยกว่า 3 วิชา 

 หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 11486301     การใช้ประโยชน์จากกากของเสีย    3(2-3-6) 
  WASTE UTILIZATION 
 11486302 ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่เป็นยา  3(2-3-6) 
  MEDICINE FROM NATURAL PRODUCTS 
 11486303 เทคโนโลยีของนมและผลิตภัณฑ์นม  3(2-3-6) 
  TECHNOLOGY OF MILK AND MILK PRODUCTS 
 11486304 เทคโนโลยีของสีและกลิ่นรส  3(2-3-6) 
  TECHNOLOGY OF PIGMENT AND FLAVOR 
 11486305 เทคโนโลยีของยีสต์      3(2-3-6) 
  YEAST TECHNOLOGY 
 11486306 พันธุวิศวกรรม  3(2-3-6) 
   GENETIC ENGINEERING 
 11486307 สุขาภิบาลโรงงานอาหาร  3(2-3-6)  
   FOOD PLANT SANITATION 
 11486308 การบ าบัดทางชีวภาพและการควบคุมมลพิษ  3(3-0-6) 
  BIOTREATMENT AND POLLUTION CONTROL 
 11486309 พันธุศาสตร์ของเซลล์  3(2-3-6) 
  CYTOGENETICS 
 11486310 หลักการควบคุมคุณภาพทางเทคโนโลยีชีวภาพ  3(2-3-6) 
  PRINCIPLES OF QUALITY CONTROL IN BIOTECHNOLOGY 
 11486311 การเพาะเลี้ยงเซลล์แมลงและไวรัสโรคแมลง  3(2-3-6) 
   INSECT CELL CULTURE AND INSECT VIRUS 
 11486312 การวิเคราะห์ส่วนประกอบและคุณภาพของอาหาร  3(2-3-6) 
   ANALYSIS OF FOOD COMPONENT AND QUALITY 
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 11486313  ชีวสารสนเทศ  3(2-3-6) 
   BIOINFORMATICS 
 11486314 จุลชีววิทยาทางอาหาร     3(2-3-6) 
   FOOD MICROBIOLOGY 
 11486315 จุลชีววิทยาของสิ่งแวดล้อม  3(2-3-6) 
   ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY 
 11486316 เมแทบอลิซึมและการควบคุมโดยจุลินทรีย์  3(2-3-6) 
   MICROBIAL METABOLISM AND REGULATION 
 11486317 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ             3(3-0-6) 
   SELECTED TOPICS IN BIOTECHNOLOGY 
 11486318 อิมมูนวิทยา  3(3-0-6) 
   IMMUNOLOGY 
 11486319 ชีวเคมีของวัตถุดิบการเกษตร  3(3-0-6) 
   BIOCHEMISTRY OF AGRICULTURAL RAW MATERIALS 
 11486320 เทคโนโลยีน้ ามันพืช           3(2-3-6) 
   VEGETABLE OILTECHNOLOGY 

 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต 

    นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

ความหมายของรหัสรายวิชา 
 รหัสวิชาที่ใช้ถูกก าหนดเป็นตัวเลข 8 หลัก ดังต่อไปนี้ 
 รหัสตัวที่ 1, 2   11  หมายถึง    วิทยาเขตชุมพร 
 รหัสตัวที่ 3, 4  44     หมายถึง  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
    45     หมายถึง    กลุ่มวิชาฟิสิกส์ 
    46     หมายถึง    กลุ่มวิชาเคมี 
    47     หมายถึง    กลุ่มวิชาชีววิทยา 
 48 หมายถึง    กลุ่มวิชาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

รหัสตัวที่ 5      6 หมายถึง หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
รหัสตัวที่ 6, 7, 8    หมายถึง   ล าดับที่ของวิชา 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต   
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

11446112 แคลคูลัส  
CALCULUS  

3(3-0-6) 

11466251 เคมีทั่วไป 
GENERAL  CHEMISTRY  

3(3-0-6) 

11466252 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 
GENERAL CHEMISTRY LABORATORY  

1(0-3-2) 

11476160 ชีววิทยาทั่วไป 
GENERAL  BIOLOGY 

3(3-0-6) 

11476161 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 
GENERAL BIOLOGY  LABORATORY 

1(0-3-2) 

90xxxxxx กลุ่มวิชาภาษา 
ELECTIVE TOPICS IN LANGUAGE 

3(x-x-x) 

90xxxxxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
ELECTIVE TOPICS IN SCIENCE &  
MATHEMATICS 

3(x-x-x) 

90xxxxxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
ELECTIVE TOPICS IN HUMANITY 

3(x-x-x) 

 รวม 20 
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ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต   
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

11486180 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญส าหรับเทคโนโลยีชีวภาพ 
ORDINARY  DIFFERENTIAL  EQUATION  FOR 
BIOTECHNOLOGY 

3(3-0-6) 

11466532 เคมีอินทรีย์   
ORGANIC CHEMISTRY  

3(3-0-6) 

11466533 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์   
ORGANIC  CHEMISTRY  LABORATORY  

 1(0-3-2) 

11476421 จุลชีววิทยาทั่วไป 
GENERAL MICROBIOLOGY 

3(3-0-6) 

11476422 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 
GENERAL  MICROBIOLOGY  LABORATORY 

1(0-3-2) 

11456141 ฟิสิกส์ทั่วไป 
GENERAL  PHYSICS 

3(3-0-6) 

11456142 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 
GENERAL PHYSICS LABORATORY 

1(0-3-2) 

90xxxxxx กลุ่มวิชาภาษา 
ELECTIVE TOPICS IN LANGUAGE 

3(x-x-x) 

90xxxxxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
ELECTIVE TOPICS IN SCIENCE &  
MATHEMATICS 

3(x-x-x) 

 รวม 21 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต   
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

11466660 เคมีเชิงฟิสิกส์  
PHYSICAL CHEMISTRY  

3(3-0-6) 

11466242 ชีวเคมี 1 
BIOCHEMISTRY  1 

3(2-3-6) 

11466235 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1 
BIOPROCESS ENGINEERING 1 

3(3-0-6) 

11446311 สถิติเบื้องต้น 
ELEMENTARY  STATISTICS 

3(3-0-6) 

90xxxxxx กลุ่มวิชาภาษา 
ELECTIVE TOPICS IN LANGUAGE 

3(x-x-x) 

90xxxxxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
ELECTIVE TOPICS IN HUMANITY 

3(x-x-x) 

90xxxxxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
ELECTIVE TOPICS IN SOCIAL SCIENCE 

 3(x-x-x) 

 รวม 21 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต   
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

11466432 เคมีวิเคราะห์   
ANALYTICAL CHEMISTRY  

3(3-0-6) 

11466433 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์   
ANALYTICAL  CHEMISTRY  LABORATORY  

1(0-3-2) 

11476520 พันธุศาสตร์ 
GENETICS 

3(3-0-6) 

11476521 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ 
GENETICS  LABORATORY 

1(0-3-2) 

11466243 ชีวเคมี 2 
BIOCHEMISTRY 2 

3(3-0-6) 

11466234 การวางแผนการทดลองทางชีววิทยา 
EXPERIMENTAL  DESIGN IN  BIOLOGY 

3(3-0-6) 

11466236 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2 
BIOPROCESS  ENGINEERING 2 

3(2-3-6) 

90xxxxxx กลุ่มวิชาภาษา 
ELECTIVE TOPICS IN LANGUAGE 

3(x-x-x) 

 รวม 20 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต   
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

11486338 เทคโนโลยีชีวภาพ 
BIOTECHNOLOGY 

3(3-0-6) 

11476339 ชีววิทยาของเซลล์ 
CELL BIOLOGY 

3(3-0-6) 

11476340 ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล์ 
CELL BIOLOGY LABORATORY 

1(0-3-2) 

11476341 วิศวกรรมชีวเคมี 
BIOCHEMICAL ENGINEERING 

3(3-0-6) 

11476342 ปฏิบัติการวิศวกรรมชีวเคมี 
BIOCHEMICAL ENGINEERING LABORATORY 

 1(0-3-2) 

90xxxxxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
ELECTIVE TOPICS IN SOCIAL SCIENCE 

3(x-x-x) 

1148xxxxx วิชาเลือกทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
BIOTECHNOLOGY ELECTIVE COURSE 

3(x-x-x) 

 รวม 17 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต   
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

11486337 การใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
THE USE OF INSTRUMENTS IN BIOTECHNOLOGY 

3(2-3-6) 

11486343 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืชและสัตว์ 
PLANT AND ANIMAL BIOTECHNOLOGY 

3(3-0-6) 

11486344 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางพืชและสัตว์ 
PLANT AND ANIMAL BIOTECHNOLOGY 
LABORATORY 

1(0-3-2) 

11486345 เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร 
FOOD BIOTECHNOLOGY 

3(2-3-6) 

11486346 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและโรงงาน 
LABORATORY AND INDUSTRIAL SAFETY 

3(3-0-6) 

1148xxxxx วิชาเลือกทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
BIOTECHNOLOGY  ELECTIVE COURSE  

3(x-x-x) 

xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 
FREE ELECTIVE 

3(x-x-x) 

 รวม 19 
 

ปีท่ี 3 ภาคฤดูร้อน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต   
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

11486349 ฝึกงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
TRAINING IN BIOTECHNOLOGY 

0(0-0-0) 

 รวม 0 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต   
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

11486447 เทคโนโลยีของเอนไซม์ 
ENZYME TECHNOLOGY 

3(2-3-6) 

11486448 เทคโนโลยีการหมัก 
FERMENTATION TECHNOLOGY 

3(2-3-6) 

11346450 สัมมนา 
SEMINAR 

1(0-3-2) 

1148xxxx วิชาเลือกทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
BIOTECHNOLOGY ELECTIVE COURSE 

3(x-x-x) 

xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 
FREE ELECTIVE 

3(x-x-x) 

 รวม 13 

 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

 
ส าหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนการศึกษาเชิงปฏิบัติการ  

 

รหัสวิชา 
 

ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
11346451 โครงงานพิเศษ 

SPECIAL PROJECT 

6(0-300-0) 

 รวม 6 
ส าหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนสหกิจศึกษา  

11346458 สหกิจศึกษา 

CO-OPERATIVE EDUCATION 

6(0-45-0) 

 รวม 6 
ส าหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนการศึกษาหรือการฝึกงานต่างประเทศ  
xxxxxxxx วิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษา 

ในต่างประเทศ 

6(x-x-x) 

 รวม 6 
หรือ   
11346459 การปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ 

OVERSEA  TRAINING 
6 (0-45-0) 

 รวม 6 
รวมตลอดหลักสูตร  137  หน่วยกิต 
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   3.1.5   ค าอธิบายรายวิชา 
 ค าอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก จ) 

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหนงและคุณวุฒิของอาจารย  
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 

ชื่อ – นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา / สาขาวิชา / 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1. อ.ดร. พัชราภรณ์ ปานดี 
    3-8401-00175-87-0 

- วท.บ. (Biotechnology)  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2542 
- วท.ม. (Biotechnology) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2545 
- Ph.D (Biotechnology) 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553 

1. งานวิจัย  (ตามภาคผนวก ช) 
2. ต าราเรียน      - 
3. ภาระสอน 
  3.1 เทคโนโลยีของเอนไซม์  
       (5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
  3.2 สัมมนา (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
  3.3 เทคโนโลยีการหมัก  
       (5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
  3.4 จุลชีววิทยาของสิ่งแวดล้อม  
       (5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
  3.5 จุลชีววิทยา  
       (5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
  3.6 ปฎิบัติการจุลชีววิทยา  
        (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
  3.7 ชีวเคมี 1  
       (5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
  3.8 ชีวเคมี 2  
       (5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
  3.9  เทคโนโลยีชีวภาพ  
         (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
  3.10 การใช้เครื่องมือทางเทคโนโลย ี
         ชีวภาพ  
         (5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
  3.11 เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร 
         (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
  3.12 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
         และโรงงาน  
         (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
  3.13 โครงงานพิเศษ  
         (6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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ชื่อ – นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา / สาขาวิชา / 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ผลงานทางวิชาการ 

2. อ.ดร. กมลวรรณ ชูชีพ 
  3-8602-00108-99-6 

 
 

- วท.บ. (Microbiology),  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, 2540 
- วท.ม. (Post Harvest 
Technology) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2543 
- Ph. D (Agri. Sci.)  
Kagoshima University, Japan, 
2548 

1. งานวิจัย (ตามภาคผนวก ช) 
2. ต าราเรียน 
   2.1 เอกสารประกอบการสอน 
        จุลชวีวิทยาทั่วไป   
   2.2 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 
3. ภาระงานสอน 
    3.1 จุลชีววิทยา (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
    3.2 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา  
          (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
    3.3 ชีวเคมี 1 (5 ชั่วโมง/สัปดาห์)  
    3.4 ชีวเคมี 2 (5 ชั่วโมง/สปัดาห์) 
    3.5 เทคโนโลยีชีวภาพ  
         (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
    3.6 การใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี- 
         ชีวภาพ (5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
    3.7 เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร  
         (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
    3.8 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
          และโรงงาน (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
    3.9 เมแทบอลิซึมและการควบคุมโดย 
         จุลินทรีย์ (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
   3.10 โครงงานพิเศษ  
          (6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
   3.11 จุลชีววิทยาทางอาหาร  
          (5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
   3.12 สุขภาพและโภชนากร  
          (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)  
   3.13 สัมมนา (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 

3. อ.ดร. วิมลมาศ บุญม ี
  3-9404-00102-80-0 

- วท.บ. (เทคโนโลยีชวีภาพ) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2538 
- วท.ม. (เทคโนโลยีชวีภาพ)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2541 
 

1. งานวิจัย (ตามภาคผนวก ช) 
2. ต าราเรียน - 
3. ภาระงานสอน  
    3.1จุลชวีวิทยาทั่วไป 
         (5 ชั่วโมง/สัปดาห์)   
    3.2 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 
         (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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ชื่อ – นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา / สาขาวิชา / 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ผลงานทางวิชาการ 

 - PhD. (Biotechnology) 
University of Strathclyde, 
Scotland United Kingdom, 2554 

  3.3 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 
       (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
  3.4 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ 
       (5 ชั่วโมง/สัปดาห์)   
  3.5 ทักษะทางอุตสาหกรรม 
        (5 ชั่วโมง/สัปดาห์)   

   3.6 ไวรัสวิทยา (5 ชั่วโมง/สัปดาห์)   
   3.7 สัมมนา (5 ชั่วโมง/สัปดาห์)  

4. อ.ดร. ชนัดดา  ภวชโลทร 
    3-9201-00004-36-5 

- วท.บ. (เคมี) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2545 
- วท.ม. (เคมีอนินทรีย์) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2548 
- วท.ด. (เคมีอนินทรีย์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 

1. งานวิจัย (ตามภาคผนวก ช) 
Gas sensors 

2. ต าราเรียน - 
3. ภาระงานสอน 

3.1 เคมีอินทรีย์  
     (ทฤษฎี, 2 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
     (ปฏิบัติ, 9 ชั่วโมง/สัปดาห์) 

    3.2 เคมีพ้ืนฐานส าหรับวิศวกร  
         (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 

5. อ. กัญญ์ชลา  กีรติรวี 
  3-3303-00955-04-1 

- วท.บ. (เคมี) 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2546 
- วท.ม. (เคมีวิเคราะห์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 

1. งานวิจัย  (ตามภาคผนวก ช)         
   Environmental aspects 
2. ต าราเรียน - 
3. ภาระงานสอน 
   3.1 เคมีวิเคราะห์  

     (ทฤษฎี, 2 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
     (ปฏิบัติ, 9 ชั่วโมง/สัปดาห์) 

   3.2 เคมีพ้ืนฐานภาคปฏิบัติการ  
        (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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3.2.2 อาจารยประจ า  
 

 

ชื่อ – นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา / สาขาวิชา / 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1. อ. ณัฐพร  สุวรรณพยัคฆ์ 
 

- วท.บ. ฟิสิกส์ (ศึกษาศาสตร์)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตปัตตานี, 2545 
- วท.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา ฟิสิกส์)  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2548   

1. งานวิจัย ฟิสิกส์ 
2. ต าราเรียน  - 
3. ภาระงานสอน 
   3.1 ฟิสิกส์ทั่วไป  
        (5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
   3.2 ฟิสิกส์ทั่วไป 1  
        (5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
   3.3 ฟิสิกส์ทั่วไป 2   
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2. อ. จิราพร  พจนสัจ 
   

- ศษ.บ. (คณิตศาสตร์)  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541 
- วท.ม. (คณิตศาสตร์) 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546 
 

1. งานวิจัย  Mathematics 
2. ต าราเรียน   - 
3. ภาระงานสอน  
   3.1 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1   
        (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
  3.2 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2   
       (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
  3.3 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3  
       (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
  3.4 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 4  
       (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
  3.5 แคลคูลัส 1  (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
  3.6 แคลคูลัส 2 (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
  3.7 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  
       (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)   

3. อ. ศิริศักดิ์ แสนสุขกะโต 
   

- วท.บ. (ฟิสิกส์ )   
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่, 2542 
- วท.ม. (วัสดุศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 
 

 

1. งานวิจัย ฟิสิกส์  
2. ต าราเรียน  - 
3. ภาระงานสอน  
   3.1 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 (6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
   3.2 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 (6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
   3.3 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1  
        (15 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
    3.4 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2  
        (15 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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ชื่อ – นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา / สาขาวิชา / 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ผลงานทางวิชาการ 

4. อ. มนสิชา ติปะวรรณา 
     

-วท.บ. (คณิตศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2545 
-วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2547 

1. งานวิจัย Applied mathematic 
2. ต าราเรียน - 
3. ภาระงานสอน 
   3.1 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1  
        (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
   3.2 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2  
        (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
   3.3 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3  
        (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
   3.4 แคลคูลัส 1 (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
   3.5 แคลคูลัส 2 (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
   3.6 คณิตศาสตร์พื้นฐาน  
        (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 

5. อ. ศิวกร  ผลสุขการ 
 

- คอ.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง,  2537 
- กศ.ม.(อุตสาหกรรมการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2543 
 

1. งานวิจัย สังคมวิทยา  
2. ต าราเรียน - 
3. ภาระงานสอน 
   3.1 สังคมวิทยาเบื้องต้น  
        (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
   3.2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
        (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
   3.3 การบริหารอุตสาหกรรม  
        (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 

6. อ.ดร. ไพบูลย์ โพธิ์หวัง
ประสิทธิ์ 
    

- ร.บ. (การปกครอง)  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538 
- ร.ม. (การปกครอง)  
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540 
- ค.ด. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน)      
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549 

1. งานวิจัย พัฒนาชุมชน  
2. ต าราเรียน  - 
3. ภาระงานสอน 
    3.1 รัฐศาสตร์เบื้องต้น  
         (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)  
    3.2 การพัฒนาชุมชน  
         (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
    3.3 การค้นหาและแพร่กระจายข้อมูล  
         (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
    3.4 การใช้ห้องสมุด (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
    3.5 นันทนาการเบื้องต้น  
         (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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ชื่อ – นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา / สาขาวิชา / 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ผลงานทางวิชาการ 

7. อ. วัชระ  ศิลป์เสวตร ์
   

- ศศ.บ. (การบริหารงานทั่วไป) 
  สถาบันราชภัฎสุราษฎร์ธาน,ี 2541 
- รป.ม. (บริหารทั่วไป)   
  มหาวิทยาลัยบูรพา, 2548 
 

1. งานวิจัย การบริหารรัฐกิจ 
2. ต าราเรียน   - 
3.ภาระงานสอน  
  3.1 รัฐศาสตร์ทั่วไป (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
  3.2 การบริหารรัฐกิจ (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
  3.3 การบริหารงานบุคคล  
       (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
  3.4 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
       (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
  3.5 การบริหารธุรกิจ (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
  3.6 เศรษฐศาสตร์ (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
  3.7 มนุษยสัมพันธ์ (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
  3.8 องค์การและการจัดการ 
       (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 

8. อ. นิพัทธ์ มณีโชติ 
 

- วท.บ. ชีววิทยา 
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2537 
- วท.ม. พันธุศาสตร์จุลินทรีย์ 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544 

1. งานวิจัย  - 
2. ต าราเรียน  - 
   2.1 เอกสารประกอบการสอน 
        จุลชวีวิทยาทั่วไป   
3. ภาระงานสอน  
  3.1 ชีววิทยาของเซลล์  
       (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)   
  3.2 ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล์ 
        (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
  3.3 จุลชีววิทยา (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
  3.4 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา  
       (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
  3.5 เทคโนโลยีชีวภาพ  
       (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
  3.6 การใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี 
       ชีวภาพ  (5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
  3.7 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและ     
       โรงงาน (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
  3.8 โครงงานพิเศษ (6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
  3.9 สัมมนา (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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ชื่อ – นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา / สาขาวิชา / 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ผลงานทางวิชาการ 

9. อ. จุฑารัตน์ สุจริตธุระการ 
  
 
 

- วท.บ. ชีววิทยา 
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2542 
- วท.ม. ชวีวิทยา 
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2546 

1. งานวิจัย -  
2. ต าราเรียน   - 
3. ภาระงานสอน  
  3.1 ชีววิทยา (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)   
  3.2 ปฏิบัติการชีววิทยา 
        (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
  3.3 เทคโนโลยีชีวภาพ  
       (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
  3.4 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและ 
       โรงงาน (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
  3.5 โครงงานพิเศษ (6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
  3.6 สัมมนา (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 

10. ผศ.ดร. ณกัญภัทร จินดา - วท.บ. อุตสาหกรรมเกษตร 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า 
  คุณทหารลาดกระบัง, 2534 
- วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537 

- วท.ด. เทคโนโลยชีีวภาพ 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547 
 
 

1. งานวิจัย   
   - Extraction and application of 
bioactive compound. 
   - Vegetable oil technology. 
   - Lipase technology. 
2. ต าราเรียน  - 
3. ภาระงานสอน  
   3.1 เทคโนโลยีชีวภาพ  
        (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 

3.2 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1  
(3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 

3.3 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2  
     (5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
3.4 วิศวกรรมชีวเคมี (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
3.5 ปฏิบัติวิศวกรรมชีวเคมี  
      (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 

   3.6 การใช้เครื่องมือทางเทคโนโลย ี
         ชีวภาพ (5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
   3.7 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

     และโรงงาน  (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
3.8 การใช้ประโยชน์จากกากของเสีย  
     (5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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ชื่อ – นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา / สาขาวิชา / 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ผลงานทางวิชาการ 
  3.9 ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่เป็นยา 

      (5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
3.10 ชีวเคมีของวัตถุดิบการเกษตร 
      (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
3.11 เทคโนโลยีน้ ามันพืช 
      (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
3.12 โครงงานพิเศษ (6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
3.13 สัมมนา (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 

 
3.2.3 อาจารยพิเศษ  
 ไม่มี 
 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานต่างประเทศหรือสหกิจศึกษา)  

นักศึกษาฝึกปฏิบัติจริงกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ที่สาขาวิชาเห็นชอบ ท าโครงการเพ่ือให้
นักศึกษาได้ปฏิบัติจริงและสามารถน าไปใช้ได้จริงต่อไป 
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1.1. มีทักษะในการปฏิบัติในการค้นหาปัญหา วางแผน และด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยการเรียนรู้จาก
การท างานในสถานการณ์จริง 
4.1.2. ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
4.1.3. ปฏิบัติงานในบทบาทผู้น าและสมาชิกทีมได้อย่างเหมาะสม 

4.2 ช่วงเวลา 
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
 5 วันต่อสัปดาห์เป็นเวลา 15 สัปดาห์ หรือจัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

เสนอหัวข้อโครงงานหรืองานวิจัยที่จะท าภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา หัวข้อที่เสนอควรจะ 
ประกอบด้วย ปัญหาที่ต้องการแก้ ขอบเขต แนวคิดและทฤษฎีที่จะใช้ รวมถึงแผนการด าเนินโครงงาน การน าเสนอ
ผลงานและจัดท ารายงาน 

 
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

นักศึกษาเสนอโครงงานหรืองานวิจัยที่ต้องการจะท าภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
โดยโครงงานหรืองานวิจัยที่เสนอต้องประกอบไปด้วย ปัญหาที่ต้องการแก้ไข ขอบเขต แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้  
แผนการด าเนินงาน จัดท ารายงานและน าเสนอผลงานได้ 
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์  ออกแบบและพัฒนาโครงงานหรืองานวิจัยที่นักศึกษาสนใจ 

5.3 ช่วงเวลา  
ภาคการศึกษาที่  1 และ ภาคการศึกษาท่ี  2  ของปีการศึกษาท่ี  4 

5.4  จ านวนหน่วยกิต  
  6 หน่วยกิต 
5.5 การเตรียมการ  

ให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหรืองานวิจัย และในภาคการศึกษาท่ี 1 ต้องน าเสนอ 
โครงงานหรืองานวิจัยก่อนเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าและความพร้อมในการด าเนินการต่อ 
          5.6 กระบวนการประเมินผล  

มีการประเมินผลโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์ในสาขาโดยมีการสอบวัดผลในภาค 
การศึกษาที่  2 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอน และการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

มีทักษะและกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบและสามารถน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์ ได้จริ ง  และแก้ปัญหาโดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะ โดย
ก าหนดรายวิชาภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการมี การ
เรียนการสอนในรายวิชาสัมมนา โครงงานพิเศษ  
สหกิจศึกษา การฝึกงานเทคโนโลยีชีวภาพจัด 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการใน
หลักสูตร ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติระหว่างคณาจารย์ 
และนิสิต รวมทั้งมีโครงการความร่วมมือระหว่าง
สถาบันเพื่อการแลกเปลี่ยนนิสิตฝึกปฏิบัติงาน 

มีความใฝ่รู้และมีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

ด้านภาวะผู้น า ความรับผิดชอบ และมีวินัยใน
ตนเอง 
 

- ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องท างานเป็นกลุ่ม
และ มีการก าหนดหัวหน้ากลุ่มในการท ารายงาน
ตลอดจนก าหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการน าเสนอ
รายงาน เพ่ือฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้น าและ
การเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 
- มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียน
ตรงเวลาเข้าเรียนสม่ าเสมอ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
เสริมความกล้าในการแสดงความคิดเห็น 

ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

จัดกิจกรรมอบรมโดย เชิญวิทยากรที่ ป ระสบ
ความส าเร็จใน วิชาชีพเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์การ
วิจัยและให้รู้ถึงผลกระทบต่อสังคม และข้อกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องกับการกระความผิดในวิชาชีพ 

มีจิตสาธารณะ 
 

จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น โครงการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 คุณธรรม จริยธรรม  

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1.1. มีความซื่อสัตย์สุจริต 
2.1.1.2. มีระเบียบวินัย 
2.1.1.3. มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและหรือวิชาชีพ 
2.1.1.4. เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น 
2.1.1.5. มีจิตสาธารณะ 

2.1.2 กลยุทธ์การสอน ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2.1.2.1. สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมเข้าไปในหัวข้อรายวิชาหรือในการเรียนการสอน 
2.1.2.2. ยกประเด็นคุณธรรมจริยธรรมให้ผู้เรียนอภิปรายจากกรณีศึกษา ข่าวใน หนังสือพิมพ์สื่อ 
          โทรทัศน์ สื่อต่างๆ หรือสถานการณ์จ าลอง 
2.1.2.3. อาจารย์เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ 
2.1.2.4. มอบหมายงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วม 
2.1.2.5. แสดงบทบาทพฤติกรรมสมมติ หรือการอภิปราย หรือสัมมนาในชั้นเรียน  

 2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2.1.3.1. สังเกตจากพฤติกรรมจากการตอบค าถาม  การอภิปราย สัมมนา 
2.1.3.2. ประเมินผลจากการส่งรายงานและการเข้าชั้นเรียน 
2.1.3.3. การอ้างอิงผลงานทางวิชาการของผู้อื่น 
2.1.3.4. ประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา 
2.1.3.5. สังเกตพฤติกรรมการท างานเพ่ือส่วนรวม 

2.2 ความรู้ 
 2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

2.2.1.1. มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
2.2.1.2. มีความรู้พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีชีวภาพที่จะน ามาอธิบายหลักการและทฤษฎีใน 
          ศาสตร์เฉพาะ 
2.2.1.3. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
2.2.1.4. มีความรอบรู้ในสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กัน 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
2.2.2.1. บรรยาย อภิปราย สัมมนา ปฏิบัติ 
2.2.2.2. มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าและท ารายงานเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม 
2.2.2.3. ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
2.2.2.4. เชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายพิเศษ 
2.2.2.5. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 
2.2.2.6. การเรียนรู้จากกรณีศึกษาหรือสถานการณ์จริงหรือการปฏิบัติการ 
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2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
2.2.3.1. การสอบกลางภาค ปลายภาค การสอบย่อยด้วยการสอบข้อเขียนหรือการสอบปากเปล่า 
           หรือการสอบปฏิบัติ 
2.2.3.2. ประเมินจากรายงานหรือการน าเสนอโดยวาจา 
2.2.3.3. ประเมินความรู้ก่อนและหลังจากการศึกษาดูงาน 

2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

2.3.1.1. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
2.3.1.2. น าความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและ 
           เหมาะสม 
2.3.1.3. มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่หลากหลาย 
          ได้อย่างถูกต้อง เพื่อน าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 

2.3.2 กลยุทธ์การสอน  ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
2.3.2.1. มอบหมายให้ทบทวนและวิเคราะห์บทความทางวิชาการ 
2.3.2.2. มอบหมายให้ท าการทดลองและวิเคราะห์ผล หรือสร้างสิ่งประดิษฐ์ 
2.3.2.3. การท าโครงงานพิเศษ หรือปัญหาพิเศษ 
2.3.2.4. สร้างทักษะในการแก้ปัญหาโจทย์ 
2.3.2.5. สรุปแผนผังทางความคิด 
2.3.2.6. การอภิปราย การสัมมนา 
2.3.2.7. ทดสอบการประยุกต์ใช้ความรู้ในเชิงปฏิบัติ 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
2.3.3.1. ประเมินจากรายงานหรือการน าเสนอโดยวาจา 
2.3.3.2. ประเมินรายงานผลปฏิบัติการหรือชิ้นงาน 
2.3.3.3. ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย 
2.3.3.4. สังเกตจากพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น 
2.3.3.5. การสอบปฏิบัติก่อนจบการศึกษา (Exit exam) 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ 

2.4.1.1. มีภาวะผู้น า โดยสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดี 
2.4.1.2. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร 
2.4.1.3. สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

2.4.2.1. มอบหมายงานกลุ่มให้แสดงบทบาทผู้น าและผู้ตาม 
2.4.2.2. จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและองค์กร 
2.4.2.3. ฝึกปฏิบัติงานกับองค์กรภายนอก 
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2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.3.1. ประเมินพฤติกรรมในบทบาทของผู้น าและผู้ตามพฤติกรรมความรับผิดชอบจากแบบ  
           ประเมินโดยให้เพื่อนประเมินเพ่ือน อาจารย์ประเมินนักศึกษา หรือองค์กรภายนอก                  
           ประเมินนักศึกษา 
2.4.3.2. ประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบจากการเข้าร่วมโครงการ 

2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1.1. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือการวิเคราะห์ประมวลผล 
           การแก้ปัญหาและน าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
2.5.1.2. มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเลือกใช้รูปแบบ 
           การสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
2.5.1.3. มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน เพ่ือการค้นคว้าได้อย่าง 
           เหมาะสม 
2.5.1.4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลแปล 
          ความหมายและน าเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ 
       เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.2.1. มอบหมายงานให้ท าโครงงานพิเศษ 
2.5.2.2. มอบหมายงานให้จัดท ารายงานผลการทดลอง หรือการปฏิบัติงาน 
2.5.2.3. มอบหมายงานให้น าเสนอผลงาน 
2.5.2.4. มอบหมายงานให้แปลบทความวิชาการจากวารสารที่ใช้ภาษาต่างประเทศ 
2.5.2.5. มอบหมายงานให้สืบค้นรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมายและน าเสนอข้อมูล 
           ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ 
       เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.3.1. ประเมินจากรายงานหรือการน าเสนอโดยวาจา 
2.5.3.2. ประเมินจากรายงานผลปฏิบัติการ 
2.5.3.3. ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย 
2.5.3.4. สังเกตจากพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
      ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง   ไม่มี 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ความรู ้
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 
 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5.  ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1.  มีความซื่อสัตย์สุจริต 
2.  มีระเบียบวินัย 
3.  มีจิตส านึกและตระหนักในการ 
     ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง 
    วิชาการและหรือวิชาชีพ 
4.  เคารพสิทธิและความคิดเห็นของ 
     ผู้อื่น 
5.  มีจิตสาธารณะ 

 

1.   มีความรู้ในหลักการและ
ทฤษฎีทางด้าน 
เทคโนโลยีชีวภาพ 

2.  มีความรู้พื้นฐานทาง
เทคโนโลยีชีวภาพที่จะ
น ามาอธิบายหลักการ  
และทฤษฎีในศาสตร์
เฉพาะ 

3.  สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าทาง
วิชาการโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งด้านเทคโนโลยี 
ชีวภาพ 

4.  มีความรอบรู้ในสาขาอ่ืน
ที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์
กัน 

1. สามารถคิด
วิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ และมี
เหตุมีผล ตาม
หลักการทาง
วิทยาศาสตร์ 

2. น าความรู้ทาง
เทคโนโลยี 
ชีวภาพไป
ประยุกต์ใช้กับ
สถานการณ์ต่าง ๆ 
ได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 

3. มีความใฝ่รู้ 
สามารถวิเคราะห์
หรือสังเคราะห์
ความรู้จาก  
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
ที่หลากหลายได้
อย่างถูกต้อง  เพื่อ
น า ไปสู่การ
สร้างสรรค์
นวัตกรรม 

 
 
 
 
 
 

1. มีภาวะผู้น า โดย
สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นใน
ฐานะผู้น าและ
สมาชิกที่ดี 

2. มีความ
รับผิดชอบต่อ
สังคมและองค์กร 

3. สามารถปรับตัว
เข้ากับ 
สถานการณ์และ
วัฒนธรรมองค์กร 

1. สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ทางคณิตศาสตร์
และสถิติ เพื่อการ
วิเคราะห์ ประมวลผลการ
แก้ปัญหาและน าเสนอ
ข้อมูลได้อย่างเหมาะ สม 

2. มีทักษะในการสื่อสาร
ภาษาไทยได้อย่างมีประ 
สิทธิภาพ รวมทั้งเลือกใช้
รูปแบบการสื่อสารได้
อย่างเหมาะสม 

3. มีทักษะและความรู้ภาษา 
อังกฤษ หรือภาษาต่าง
ประ เทศอื่น เพื่อการ
ค้นคว้าได้อย่างเหมาะสม 

4. สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้น 
เก็บ  รวบรวมข้อมูล 
ประมวลผล แปล
ความหมายและน าเสนอ
ข้อมูล สารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาแกนทางวิทยาศาสตร์ 
11446112 แคลคูลัส                     
11446311 สถิติเบ้ืองต้น                    
11456141 ฟิสิกส์ท่ัวไป                    
11456142 ปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป                    
11466251 เคมีท่ัวไป                    
11466252 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป                    
11476160 ชีววิทยาท่ัวไป                     
11476161 ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป                     
11486180 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญส าหรับเทคโนโลยีชีวภาพ                    
11466432 เคมีวิเคราะห์                      
11466433 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์                      
11466532 เคมีอินทรีย์                      
11466533 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์                      
11466660 เคมีเชิงฟิสิกส์                      
11476421 จุลชีววิทยาท่ัวไป                    
11476422 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป                     
11476520 พันธุศาสตร์                    
11476521 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์                     
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

11466242 ชีวเคมี 1                    
11466243 ชีวเคมี 2                     
11466234 การวางแผนการทดลองทางชีววิทยา                    
11466235 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1                     
11466236 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2                    
กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 
11486337 การใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ                     
11486338 เทคโนโลยีชีวภาพ                     
11476339 ชีววิทยาของเซลล ์                    
11476340 ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล ์                    
11476341 วิศวกรรมชีวเคม ี                    
11476342 ปฏิบัติการวิศวกรรมชวีเคม ี                     
11486343 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืชและสัตว ์                    
11486344 ปฏิบัติการเทคโนโลยชีีวภาพทางพืชและสัตว ์                     
11486345 เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร                     
11486346 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและโรงงาน                    
11486447 เทคโนโลยีของเอนไซม์                     
11486448 เทคโนโลยีการหมัก                    
11486349 ฝึกงานทางเทคโนโลยชีีวภาพ                    
11346450 สัมมนา                     
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือกทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
11486301 การใช้ประโยชน์จากกากของเสีย                     
11486302 ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติท่ีเป็นยา                     
11486303 เทคโนโลยีของนมและผลิตภัณฑ์นม                     
11486304 เทคโนโลยีของสีและกลิ่นรส                     
11486305 เทคโนโลยีของยีสต์                    
11486306 พันธุวิศวกรรม                     
11486307 สุขาภิบาลโรงงานอาหาร                     
11486308 การบ าบัดทางชีวภาพและการควบคุมมลพิษ                     
11486309 พันธุศาสตร์ของเซลล์                     
11486310 หลักการควบคุมคุณภาพทางเทคโนโลยีชีวภาพ                     
11486311 การเพาะเลี้ยงเซลล์แมลงและไวรสัโรคแมลง                     
11486312 การวิเคราะห์ส่วนประกอบและคณุภาพของอาหาร                    
11486313 ชีวสารสนเทศ                     
11486314 จุลชีววิทยาทางอาหาร                     
11486315 จุลชีววิทยาของสิ่งแวดล้อม                     
11486316 เมแทบอลิซึมและการควบคุมโดยจุลินทรีย ์                    
11486117 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ                    
11486318 อิมมูนวิทยา                    
11486319 ชีวเคมีของวัตถุดิบการเกษตร                    
11486320 เทคโนโลยีน้ ามันพืช                    
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

กลุ่มวชิาการศึกษาทางเลือก 
11346451 โครงงานพิเศษ                     
11346458 สหกิจศึกษา                    
11346459 การปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ                    
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนนให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2554 (ภาคผนวก ก.) 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
     ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรท าหน้าที่ในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดยมีบทบาทดังนี้ 

               2.1.1. ให้ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ 
                        มคอ. 4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของจ านวนรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
               2.1.2. ให้รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ไปยังคณบดี 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
               2.2.1. ให้ประธานสาขามอบหมายผู้รับผิดชอบในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม 
                       มาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกรายวิชา  
              2.2.2. ให้รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ไปยังอาจารย์ 
                      ผู้รับผิดชอบรายวิชา เพื่อจัดท ารายงานใน มคอ. 5 และ มคอ. 6 
 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบังว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2554  (ภาคผนวก ก.) 
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หมวดที ่6 การพัฒนาอาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
   1.1. มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ กฎระเบียบต่าง ๆ หลักสูตรและ 
         การจัดการเรียนการสอน ฯลฯ 
   1.2. มอบหมายอาจารย์พี่เลี้ยงให้เป็นที่ปรึกษา แนะน า ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามบทบาท 
         อาจารย์  
   1.3. สนับสนุนให้อาจารย์ไปอบรม ประชุมวิชาการ เกี่ยวกับการเรียนการสอน และการเพิ่มพูนความรู้ 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
   2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
        2.1.1. จัดประชุมวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
                แก่คณาจารย์ 
        2.1.2. สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดและ 
                การประเมินผล 
        2.1.3. จัดเวทีให้อาจารย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสอน การวัดและการประเมินผล 
        2.1.4. สนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และงานวิจัย เกี่ยวกับเทคนิคการสอน การวัด 
                และการประเมินผล เช่น การวิจัยในชั้นเรียน หรือพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ฯลฯ 
   2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ  
        2.2.1. จัดประชุมวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพแก่คณาจารย์ 
        2.2.2. สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาวิชาการและ 
                วิชาชีพแก่คณาจารย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
        2.2.3. แลกเปลี่ยนคณาจารย์กับสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถนะ 
                การเป็นอาจารย์ทั้งด้านการเรียนการสอนและการวิจัย 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การบริหารหลักสูตร 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

1. มีคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซึ่ง
ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่าง
น้อย 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอย่าง
น้อย 3 คน   

2. ส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการของ
ตลาดแรงงานและผู้ใช้บัณฑิต 

3.  จัดประชุมผู้สอนเพื่อวิพากษ์หลักสูตร 
4. ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของตลาดแรงงานและผู้ใช้
บัณฑิตและให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร  

5. แก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะ น าเสนอ
หลักสูตรที่ปรับปรุงแล้ว และผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะ 
และสภาวิชาการ และได้รับความเห็นชอบ
จากสภาสถาบันก่อนส่งให้ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบ  

มีการประเมินความพึงพอใจ
ของหลักสูตร โดยบัณฑิตท่ี
ส าเร็จการศึกษา และผู้ใช้
บัณฑิต 

2.  มีคณะกรรมการ 
     ประจ าหลักสูตร 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตร อย่าง
น้อย 5 คน  

2. แนะน าหลักสูตรให้กับคณาจารย์ผู้สอน เช่น 
การประชุมชี้แจง แจกเอกสารหลักสูตร 
เผยแพร่หลักสูตรทางเว็บไซต์  

3. ก ากับควบคุมการด าเนินงานของหลักสูตรให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  

4. ติดตามประเมินผลหลักสูตรเพ่ือน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

มีการประเมินความพึงพอใจ
ของหลักสูตรและการเรียน
การสอน โดยนักศึกษา 

 
 
 
 
 



มคอ.2 
 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) สาขาวิชาพื้นฐานท่ัวไป วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง         
  
                

42 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
   2.1 การบริหารงบประมาณ 
        2.1.1. ส ารวจความต้องการและความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนการสอน  
        2.1.2. จัดท าแผนการบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน (จัดซื้อ บ ารุงรักษา และการผลิต) 
        2.1.3. จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ และทรัพยากรการเรียนการสอน และ 
                สร้างสื่อการเรียนการสอน 
        2.1.4. ก ากับติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน และน าผลการประเมิน 
               มาพัฒนาปรับปรุงทรัพยากรการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
  2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

     คณะมีความพร้อมทั้งทางด้านสถานที่ ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุนการ 
เรียนการสอนอย่างพอเพียง ในระดับสถาบันมีส านักหอสมุดกลางของสถาบัน ซึ่งให้บริการหนังสือ ต ารา 
วารสาร สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และโสตทัศนวัสดุ ตลอดจนเป็นสมาชิกวารสารและแหล่งสืบค้นข้อมูลเฉพาะด้านเพ่ือ  
ให้นักศึกษาและอาจารย์สามารถใช้สืบค้นผลงานวิชาการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดของ
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ภาคผนวก  จ.) 
  2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

     พัสดุด าเนินการจัดซื้อทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติมตามแผนการจัดซื้อ 
  2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

มีทรัพยากรการเรียนการสอน
เพียงพอต่อความต้องการ 

1. คณะมีการส ารวจความต้องการ
ทรัพยากรการเรียนการสอน 

2. คณะมีการจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปี เพ่ือจัดหาต ารา สื่อการ
เรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ 
วัสดุครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

3. ด าเนินการจัดหาทรัพยากรการ
เรียนการสอน เพ่ือสนองความ
ต้องการของ แต่ละหลักสูตรอย่าง
เหมาะสม 

มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม
เ พีย งพอของ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์  หนังสือ และ
เอกสารประกอบการ
เรียน โดยนักศึกษาและ
อาจารย์ผู้สอน 

3. การบริหารคณาจารย์ 
   3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
        3.1.1. วิเคราะห์ความเพียงพอและวางแผนอัตราก าลังของอาจารย์ รวมทั้งจัดท าแผนบริหารทรัพยากร 
                 บุคคล 
        3.1.2. ประกาศรับสมัคร 
        3.1.3. คัดเลือกอาจารย์ที่มีคุณวุฒิเป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และ 
                สถาบันก าหนด 
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   3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน  การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
        3.2.1. ประธานสาขาวิชาและอาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอนเพื่อวางแผน 
                การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 
        3.2.2. ประธานสาขาวิชาและอาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอนเมื่อสิ้นสุด        
               ปีการศึกษาในการติดตามและสรุปผลการด าเนินงานของหลักสูตรเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุง 
               พัฒนาหลักสูตรต่อไป 
   3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
        3.3.1. ประธานสาขาวิชาวิเคราะห์อัตราก าลังและความจ าเป็นในการจ้างอาจารย์พิเศษและขออนุมัติ 
                คณบดีในการจ้างอาจารย์พิเศษ 
        3.3.2. คัดเลือกอาจารย์พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญตามสาขาท่ีขาดแคลนและมีคุณวุฒิเป็นไปตามเกณฑ์ 
                มาตรฐาน 
        3.3.3. ปฐมนิเทศอาจารย์พิเศษ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ กฎระเบียบต่างๆ หลักสูตรและ 
                การจัดการเรียนการสอน ฯลฯ 
        3.3.4. ติดตามประเมินผลการสอนของอาจารย์พิเศษและน ามาพิจารณาการจ้างในครั้งต่อไป 

4. การบริหารบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน 
   4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

      การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามความต้องการของคณะและนโยบาย 
         ของสถาบันฯ 
   4.2. การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
         4.2.1. จัดประชุม อบรม สัมมนา เพื่อเพ่ิมพูนทักษะและความรู้ในการปฏิบัติงาน 
         4.2.2. สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศเพ่ือเพ่ิม 
                 ประสิทธิภาพการท างาน  

 5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
    5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 
         5.1.1. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าชั้นปีเพื่อให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและการด ารงชีวิต 
         5.1.2. อาจารย์ผู้สอนจะต้องก าหนดวันเวลาในการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษา 
         5.1.3. งานวิชาการและงานกิจการนักศึกษาให้บริการปรึกษาด้านวิชาการ  และการท ากิจกรรม 
         5.1.4. มีแพทย์และพยาบาลให้บริการปรึกษาด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต  
    5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

      ให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2554  (ภาคผนวก  ก.) 

 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
    6.1. ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตประจ าปีโดยสถาบัน เพ่ือน ามาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน 
    6.2. ส ารวจความต้องการตลาดแรงงาน สังคม และผู้ใช้บัณฑิตเมื่อครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรโดย 
          อาจารย์ประจ าหลักสูตรและงานประกันคุณภาพของคณะเพ่ือน ามาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ปีการศึกษา 
2556 2557 2558 2559 2560 

1.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผนติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

x x x x x 

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

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
   (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ 
   ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนนิการ 
   ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 
   30 วัน หลัง  สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
    ภายใน 60 วัน หลังสิน้ปีการศึกษา 

x x x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ 
   ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที ่
   เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือ การ 
   ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานในมคอ. 
   7 ปีที่แล้ว 

 x x x x 

8. 8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือแนะน าด้านการจัดการ 
9.    เรียนการสอน 

x x x x x 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รบัการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่าง 
   น้อยปีละหนึ่งครั้ง 

x x x x x 

10. จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ได้รบัการพฒันา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

x x x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่ที่มีต่อคุณภาพ 
     หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

   x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่ 
     น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    x 

รวมตัวบ่งชีบ้ังคับที่ต้องมีผลการด าเนินการ (ล าดบัข้อที่ 1-5) (ตวั) ในแต่ละป ี
5 

 
5 5 5 5 

รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละป ี 9 10 10 11 12 
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เกณฑ์ประเมิน 
 
 หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ 
1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 
80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
 

ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
2556 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่   1-6, 8-10  

และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม   9   ตัว 
2557 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่   1-10 

และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม   10   ตัว 
2558 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่   1-10 

และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม    10   ตัว 
2559 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่   1-11  

และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม    11    ตัว 
2560 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่   1-12 

และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม   12   ตัว 
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 หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1. อาจารย์ผู้สอนประเมินกลยุทธ์การสอนตามแผนที่ก าหนด 
1.1.2. อาจารย์ผู้สอนวิเคราะห์ผลการประเมินกลยุทธ์การสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา 
1.1.3. อาจารย์ผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบรายวิชาน าผลการประเมินกลยุทธ์การสอนมาปรับปรุงพัฒนา
แผนกลยุทธ์การสอนต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 มีการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอนโดยนักศึกษา และน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงพัฒนาทักษะการสอนต่อไป 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรประเมินหลักสูตรในภาพรวม เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละปีการ 
ศึกษาโดยส ารวจข้อมูลจากนักศึกษาและบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ ผู้ทรง คุณวุฒิ
หรือผู้ประเมินภายนอก 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
มีระบบประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 

ศึกษาแห่งชาติ โดยก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการ ศึกษาภายใน 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  

อาจารย์ประจ าหลักสูตรน าผลการประเมินมาวิเคราะห์และทบทวนเพื่อจัดท าแผนปรับปรุงหลักสูตรให้
มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานต่อไป 
 

 
เอกสารแนบ 

 
(ก) ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี   

พ.ศ. 2554      
(ข) ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่องการลงทะเบียนเรียนข้าม

สถาบันอุดมศึกษา ประกาศเรื่องการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา    
(ค) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับ พ.ศ. 2552      
(ง) ค าอธิบายรายวิชา         
(จ) รายการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน      
(ฉ) รายนามคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร       
(ช) บรรณานุกรมผลงานวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตร     
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ภาคผนวก  ก 
ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 
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ภาคผนวก  ข 
 

ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า พ.ศ. 2553  
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วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) สาขาวิชาพื้นฐานท่ัวไป วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง         
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มคอ.2 
 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) สาขาวิชาพื้นฐานท่ัวไป วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง         
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มคอ.2 
 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) สาขาวิชาพื้นฐานท่ัวไป วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง         
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มคอ.2 
 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) สาขาวิชาพื้นฐานท่ัวไป วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง         
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ภาคผนวก  ข 
 

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 
 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) สาขาวิชาพื้นฐานท่ัวไป วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง         
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มคอ.2 
 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) สาขาวิชาพื้นฐานท่ัวไป วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง         
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มคอ.2 
 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) สาขาวิชาพื้นฐานท่ัวไป วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง         
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มคอ.2 
 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) สาขาวิชาพื้นฐานท่ัวไป วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง         
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มคอ.2 
 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) สาขาวิชาพื้นฐานท่ัวไป วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง         
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ภาคผนวก ค 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ ปี พ.ศ. 2552 
และผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การเรียนการสอน  การประเมนิผล  

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

 

 

 

 

 



มคอ.2 
 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) สาขาวิชาพื้นฐานท่ัวไป วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง         
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มคอ.2 
 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) สาขาวิชาพื้นฐานท่ัวไป วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง         
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มคอ.2 
 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) สาขาวิชาพื้นฐานท่ัวไป วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง         
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มคอ.2 
 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) สาขาวิชาพื้นฐานท่ัวไป วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง         
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มคอ.2 
 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) สาขาวิชาพื้นฐานท่ัวไป วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง         
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มคอ.2 
 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) สาขาวิชาพื้นฐานท่ัวไป วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง         
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มคอ.2 
 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) สาขาวิชาพื้นฐานท่ัวไป วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง         
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มคอ.2 
 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) สาขาวิชาพื้นฐานท่ัวไป วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง         
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มคอ.2 
 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) สาขาวิชาพื้นฐานท่ัวไป วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง         
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มคอ.2 
 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) สาขาวิชาพื้นฐานท่ัวไป วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง         
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มคอ.2 
 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) สาขาวิชาพื้นฐานท่ัวไป วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง         
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มคอ.2 
 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) สาขาวิชาพื้นฐานท่ัวไป วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง         
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มคอ.2 
 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) สาขาวิชาพื้นฐานท่ัวไป วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง         
  
                

87 

 
 
 
 
 



มคอ.2 
 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) สาขาวิชาพื้นฐานท่ัวไป วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง         
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มคอ.2 
 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) สาขาวิชาพื้นฐานท่ัวไป วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง         
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มคอ.2 
 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) สาขาวิชาพื้นฐานท่ัวไป วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง         
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มคอ.2 
 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) สาขาวิชาพื้นฐานท่ัวไป วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง         
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มคอ.2 
 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) สาขาวิชาพื้นฐานท่ัวไป วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง         
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มคอ.2 
 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) สาขาวิชาพื้นฐานท่ัวไป วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง         
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มคอ.2 
 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) สาขาวิชาพื้นฐานท่ัวไป วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง         
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มคอ.2 
 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) สาขาวิชาพื้นฐานท่ัวไป วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง         
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มคอ.2 
 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) สาขาวิชาพื้นฐานท่ัวไป วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง         
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มคอ.2 
 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) สาขาวิชาพื้นฐานท่ัวไป วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง         
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มคอ. 2 

 

วท.บ. (เทคโนโลยีชวีภาพ)  สาขาวิชาพืน้ฐานทั่วไป  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบัง 

98 



มคอ. 2 

 

วท.บ. (เทคโนโลยีชวีภาพ)  สาขาวิชาพืน้ฐานทั่วไป  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบัง 
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มคอ. 2 

 

วท.บ. (เทคโนโลยีชวีภาพ)  สาขาวิชาพืน้ฐานทั่วไป  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบัง 

100 



มคอ. 2 

 

วท.บ. (เทคโนโลยีชวีภาพ)  สาขาวิชาพืน้ฐานทั่วไป  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบัง 

101 



มคอ. 2 

 

วท.บ. (เทคโนโลยีชวีภาพ)  สาขาวิชาพืน้ฐานทั่วไป  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบัง 
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มคอ. 2 

 

วท.บ. (เทคโนโลยีชวีภาพ)  สาขาวิชาพืน้ฐานทั่วไป  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบัง 

103 



มคอ. 2 

 

วท.บ. (เทคโนโลยีชวีภาพ)  สาขาวิชาพืน้ฐานทั่วไป  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบัง 

104 



มคอ. 2 

 

วท.บ. (เทคโนโลยีชวีภาพ)  สาขาวิชาพืน้ฐานทั่วไป  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบัง 

105 



มคอ. 2 

 

วท.บ. (เทคโนโลยีชวีภาพ)  สาขาวิชาพืน้ฐานทั่วไป  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบัง 

106 



มคอ. 2 

 

วท.บ. (เทคโนโลยีชวีภาพ)  สาขาวิชาพืน้ฐานทั่วไป  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบัง 

107 



                                                                                                                                      มคอ.2                                                                                                                                                   

 

วท.บ. (เทคโนโลยีชวีภาพ)  สาขาวิชาพืน้ฐานทั่วไป  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบัง 

108 มคอ.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ง 
ค าอธิบายรายวิชา 



                                                                                                                                      มคอ.2                                                                                                                                                   

 

วท.บ. (เทคโนโลยีชวีภาพ)  สาขาวิชาพืน้ฐานทั่วไป  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบัง 

109 มคอ.2 

ค าอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30   หน่วยกิต 
  (อยู่ในภาคผนวก ง)  

หมวดวิชาเฉพาะ  101   หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาแกนทางวิทยาศาสตร์            55  หน่วยกิต 

11446112 แคลคูลัส 3(3-0-6) 
 CALCULUS  
 วิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี  
 PREREQUISITE   :   NONE  
 ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน  อนุพันธ์อันดับสูง  และการประยุกต์ของ 
อนุพันธ์ปัญหาอัตราสัมพัทธ์  ปัญหาค่าสูงสุดและต่ าสุดของฟังก์ชัน  การอินทิเกรตและเทคนิคของการ
อินทิเกรต  การประยุกต์ของการอินทิเกรต  การหาพ้ืนที่ระหว่างเส้นโค้ง  ปริมาตรทรงตันที่หาพ้ืนที่ภาคตัดได้ 
ปริมาตรทรงตันที่เกิดจากการหมุน  สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเบื้องต้น 
 Limit and continuity, derivative of functions, higher derivatives, applications of 
derivatives related rates, maxima and minima of functions, integration, techniques of 
intergration, applications of integration, area between curves, volumes of cross sections, 
volume of solid of revolution, ordinary differential equations. 
 

11446311 สถิติเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 ELEMENTARY STATISTICS  
 วิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี  
 PREREQUISITE   :   NONE  
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติ ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงทวินาม ไฮเพอร์จีออ 
เมตริก ปัวส์ซงและปรกติ การสุ่มตัวอย่างเบื้องต้น การแจกแจงของตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบ
สมมุติฐาน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้นอย่างง่าย 
 Basic concepts of statistics, probability, random variables, probability 
distributions: binomial, hypergeometric, Poisson and normal, introduction to sampling 
technique, sampling distributions, estimations and test of hypotheses, simple linear 
regression and correlation analyses. 

   
11456141 ฟิสิกส์ท่ัวไป 3(3-0-6) 

 GENERAL PHYSICS  
 วิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี  
 PREREQUISITE   :   NONE 
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 แรงและการเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่แบบหมุนและวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิค 
และการสั่น คลื่น ของไหล อุณหพลศาสตร์ ไฟฟ้า แม่เหล็ก คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แสง และฟิสิกส์ยุคใหม่ เน้น
การเรียนเชิงบรรยาย 
 Forces and motions, rotational motion and rigid body, harmonic motions  
and vibration, wave, fluids, thermodynamics, electricity, magnetism, electromagnetic wave, 
optics and modern physics, all contents are descriptive based. 

 
11456142 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1(0-3-2) 

 GENERAL PHYSICS LABORATORY  
 วิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี  
 PREREQUISITE   :   NONE  
 ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับวิชาฟิสิกส์ทั่วไป เพ่ือเพ่ิมความเข้าใจ และเสริมประสบการณ์ใน 
วิชาฟิสิกส์ทั่วไป 
 This practical course is provided for students taking general physics course  
to understand the subject to gain experience in general physics. 

  
11466251 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 

 GENERAL CHEMISTRY  
 วิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี  
 PREREQUISITE   :   NONE  
 โครงสร้างอะตอม การจัดเรียงตัวของอิเล็กตรอนของธาตุ และตารางธาตุ พันธะเคมีและ 
ทฤษฎีพันธะเคมี เคมีโคออร์ดิเนชัน กรด-เบส อุณหพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส 
 Atomic structure, electronic configuration of atoms and periodic table, 
chemical bonding and chemical bonding theories, coordination chemistry, acid-base, 
thermodynamics, kinetics, solid, liquid and gas. 

 
11466252 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-2) 

 GENERAL CHEMISTRY LABORATORY  
 วิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี  
 PREREQUISITE   :   NONE  
 ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับเนื้อหาวิชาเคมีทั่วไป เพื่อเพ่ิมความเข้าใจและประสบการณ์ในการ 
ใช้อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการเคมี 
 This practical course is provided for students taking general chemistry course 
in order to strengthen, understanding of the subjects to gain experience in laboratory 
apparatus. 
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11476160 ชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 
 GENERAL BIOLOGY  
 วิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี  
 PREREQUISITE   :   NONE  
 หลักเกณฑ์ทางชีววิทยา  ระบบโครงสร้างของสิ่งมีชีวิต  พลังงานกับชีวิต  การแบ่งเซลล์และ 
พันธุศาสตร์  วิวัฒนาการ  ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต   สรีรวิทยาของพืชและสัตว์  นิเวศวิทยาและการ
ประยุกต์ใช้ทางชีววิทยา 
 Biological concepts, the organization of life, energy of life, cell division and 
genetics, evolution, biodiversity, plant and animal physiology, ecology and application of 
biology. 

  
11476161 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-2) 

 GENERAL BIOLOGY LABORATORY  
 วิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี  
 PREREQUISITE   :   NONE  
 ปฏิบัติการส าหรับวิชาชีววิทยาทั่วไป 11476160 GENERAL BIOLOGY 
 LABORATORY WORK FOR THE TOPIC 11476610 GENERAL BIOLOGY 

  
11486180 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญส าหรับเทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6) 

 ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATION FOR BIOTECHNOLOGY 
 วิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี  
 PREREQUISITE   :   NONE  
 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับหนึ่ง  สมการเชิงอนุพันธ์ไม่ 
เชิงเส้นอันดับหนึ่ง  และการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสอง  และการประยุกต์ การแปลงลา
ปลาซและการประยุกต์ในงานเทคโนโลยีชีวภาพ  โปรแกรมส าเร็จรูป ส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 
 Ordinary differential equation, First order linear equation, First order non- 
linear equation and application second order linear equation and application, Laplace 
transform with application in biotechnology, Software for ordinary differential equation. 

   
11466432 เคมีวิเคราะห์ 3(3-0-6) 

 ANALYTICAL CHEMISTRY  
 วิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี  
 PREREQUISITE   :   NONE  
 หลักการเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงปริมาณในทางเคมี ได้แก่ ขั้นตอนการวิเคราะห์เชิง 
ปริมาณการค านวณปริมาณสารสัมพันธ์ การเตรียมสารละลาย การวิเคราะห์ข้อมูลทางเคมี วิเคราะห์ในเชิง 
สถิติ และการวิเคราะห์หาปริมาณโดยการวัดปริมาตรและการชั่งน้ าหนัก รวมถึงหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์เชิงเครื่องมือโดยอาศัยหลักการ ยูวี-วิสิเบิล สเปคโทรสโกปี 
 Principle on quantitative chemical analysis, e.g., process for quantitative 
analysis, stoichiometry, solution preparation, analytical data, analysis based on statistics, 
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volumetric and gravimetric analysis and general principle on instrument analysis by UV-
Visible spectroscopy. 

                                                                               
11466433 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1(0-3-2) 

 ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY  
 วิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี  
 PREREQUISITE   :   NONE  
 ปฏิบัติการเก่ียวกับการวิเคราะห์หาปริมาณโดยการวัดปริมาตรและการชั่งน้ าหนัก รวมถึง 
การวิเคราะห์เชิงเครื่องมือโดยอาศัยหลักการ ยูวี-วิสิเบิล สเปคโทรสโกปี 
 Laboratory for classical method based on volumetric and gravimetric 

analysis and for instrumental method based on UV-Visible Spectroscopy. 
 

  
11466532 เคมีอินทรีย์ 3(3-0-6) 

 ORGANIC CHEMISTRY  
 วิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี  
 PREREQUISITE   :   NONE  
 บทน าเกี่ยวกับโครงสร้างและพันธะเคมีของสารอินทรีย์ที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ 
การเรียกชื่อ  ประเภทของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ ปฏิกิริยาอนุมูลอิสระ ปฏิกิริยาไอออนิก  สเทอริโอเคมี  
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน  เบนซีนและอนุพันธ์ของเบนซีน  แอลกอฮอล์  อีเทอร์  อีพอกไซด์  อัลดีไฮด์      
คีโทน  กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก สารประกอบฟีนอล เอมีนและสีย้อมเอโซ 
 This course will cover introduction to the structures  and  chemical  bonds   
of  carbon compounds, nomenclature, types  of  organic  reactions,  free  radical  reactions,  
ionic reactions, stereochemistry, hydrocarbon compounds, benzene and benzene 
derivatives, alcohols,  ethers,  epoxides,  aldehydes,  ketones,  carboxylic acids and  
carboxylic acid derivatives, phenol compounds, amines and azo dyes. 

                                                                 
11466533 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1(0-3-2) 

 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY  
 วิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี  
 PREREQUISITE   :   NONE  
 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พ้ืนฐานเกี่ยวกับสมบัติของสารอินทรีย์ การแยกหรือการสกัด การท า 
ให้สารบริสุทธิ์ การกลั่น การทดสอบท่ีเฉพาะของหมู่ฟังก์ชัน 
 This course provides fundamental practice in organic chemistry concerning 
the   properties   of   organic   compounds, separation   or   extraction,   purification, 
distillation, significant tests for functional groups. 

    
11466660 เคมีเชิงฟิสิกส์ 3(3-0-6) 

 PHYSICAL CHEMISTRY  
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 วิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี  
 PREREQUISITE   :   NONE  
 สมบัติของก๊าซ   ทฤษฎีจลนศาสตร์โมเลกุลของก๊าซ   กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ เคมี 
ความร้อน กฎข้อที่สองและสามของอุณหพลศาสตร์ พลังงานอิสระ สมดุลวัฏภาค ระบบองค์ประกอบเดี่ยว
และหลายองค์ประกอบ   อัตราและกลไกของปฏิกริยาเคมี  ปฏิกริยาเชิงซ้อน 
 This course covers properties of gases, kinetic molecular theory of gases, first 
law of  thermodynamics, thermochemistry, second and third law of thermodynamics, free 
energy functions, chemical equilibrium, phase equilibrium of single and multicomponent 
systems, rates and mechanisns of chemical reactions, complex reaction. 

   
11476421 จุลชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 

 GENERAL MICROBIOLOGY  
 วิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี  
 PREREQUISITE   :   NONE  
 หลักของจุลชีววิทยา  โครงสร้างและหน้าที่ของจุลินทรีย์  การจัดหมวดหมู่ ความส าคัญทาง 
การเกษตร  อาหาร  อุตสาหกรรม สาธารณสุขและการแพทย์ 
 Principles of microbiology, structure and functions  of  microorganisms,   
taxonomy, importance of microorganisms in agriculture, food, industry, sanitation and 
medicine. 

 
11476422 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-2) 

 GENERAL MICROBIOLOGY LABORATORY  
 วิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี  
 PREREQUISITE   :   NONE  
 ปฏิบัติการส าหรับจุลชีววิทยาทั่วไป 11476421 จุลชีววิทยาทั่วไป 
 Laboratory work for the topic 11476421 GENERAL MICROBIOLOGY 

 
11476520 พันธุศาสตร ์ 3(3-0-6) 

 GENETICS  
 วิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี  
 PREREQUISITE   :   NONE  
 หลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรมทั้งท่ีเป็นไปและไม่เป็นไปตามกฎของเมนเดล สมบัติและ 
หน้าที่ของยีน  ดีเอ็นเอและโครโมโซม   การเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรมระดับยีนและระดับโครโมโซม  
การก าหนดเพศ  ความสัมพันธ์ระหว่างยีนและหลักการท าแผนที่ยีน   มัลทิเพิลอัลลีลและระบบหมู่เลือดใน
คน  พันธุศาสตร์เชิงประชากร และพันธุวิศวกรรมเบื้องต้น 
 Mendelian  and non-Mendelian inheritances, structure and function of gene,   
DNA  and  chromosome,   gene  and   chromosomal  mutations, sex  determination,  
linkage   and   gene  mapping,  multiple  alleles  and   human  blood  group systems, 
population genetics and fundamentals of genetic engineering. 
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11476521 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ 1(0-3-2) 

 GENETICS LABORATORY  
 วิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี  
 PREREQUISITE   :   NONE  
 ปฏิบัติการส าหรับวิชาพันธุศาสตร์ 11476520 พันธุศาสตร ์
 Laboratory work for the topic 11476520 GENETICS 

 
11466242 ชีวเคมี 1 3(2-3-6) 

 BIOCHEMISTRY 1  
 วิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี  
 PREREQUISITE   :   NONE  
 ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับโครงสร้าง หน้าที่ คุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ของ 
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมันและกรดนิวคลีอิค เอนไซม์และปฏิกิริยาในชีวเคมี โภชนาการ การสังเคราะห์แสง
และการตรึงไนโตรเจน  เทคนิคทางชีวเคมี 
 Studies and practices on structure,  function,  chemical  and  physical   
properties  of  carbohydrate, protein, lipid  and  nucleic  acid,  enzyme  and  reaction  in 
biochemistry, nutrition, photosynthesis and nitrogen fixation, techniques in biochemistry. 

  
11466243 ชีวเคมี 2 3(3-0-6) 

 BIOCHEMISTRY 2  
 วิชาบังคับก่อน   :   11466242  ชีวเคมี 1  
 PREREQUISITE   :   11466242  BIOCHEMISTRY 1  
 เมแทบอลิซึมของพลังงาน วิถีไกลโคลิซิส วัฏจักรเครปส์ เมแทบอลิซึมของชีวโมเลกุล 
ภาพรวมเมแทบอลิซึม และการประยุกต์ใช้ 
 Energy metabolism, glycolysis pathway, Kreb’s cycle, metabolism of 
biomolecules, integration of metabolism and applications. 

  
11466234 การวางแผนการทดลองทางชีววิทยา 3(3-0-6) 

 EXPERIMENTAL DESIGN IN BIOLOGY  
 วิชาบังคับก่อน   :   11446211  สถิติเบื้องต้น  
 PREREQUISITE   :   11446211  ELEMENTARY STATISTICS  
 ความรู้เบื้องต้นในการวางแผนการทดลอง แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ แบบสุ่มภายใน 
บล็อค แบบลาตินสแควร์ และแบบสปลิทพลอท การวิเคราะห์ข้อมูลทางชีววิทยาเกี่ยวกับการวางแผนการ
ทดลองโดยใช้สถิติไร้พารามิเตอร์ การประเมินผลเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง  วิธีด าเนินการศึกษาทางชีววิทยา 
 Basic knowledges in experimental design, completely  randomize design,   
Latin  square  complete  block  and  incomplete block design, split  plot  and factorial 
analysis of co-variance by linear model. 
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11466235 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1 3(3-0-6) 
 BIOPROCESS ENGINEERING 1  
 วิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี  
 PREREQUISITE   :   NONE  
 หน่วยและการค านวณทางวิศวกรรม  สมดุลมวลสาร การถ่ายเทมวลสาร การลดขนาด   
การผสม การแยกของแข็ง การสกัด  การกรอง การตกตะกอน  การตกผลึก และการตรึง 
 Engineering unit and calculation, mass balance, mass transfer, size reduction,  
mixing, solid separation, extraction, filtration, precipitation, crystallization, and 
immobilization. 

   
11466236 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  2 3(2-3-6) 

 BIOPROCESS ENGINEERING 2  
 วิชาบังคับก่อน   :   11466235  วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1  
 PREREQUISITE   :   11466235  BIOPROCESS ENGINEERING 1 
 สมดุลพลังงาน การถ่ายเทความร้อน  การแลกเปลี่ยนความร้อน การระเหย   
การท าความเย็น การหล่อเย็น การแช่เย็น การแช่แข็ง การท าแห้ง การกลั่น และ การเอ็กซ์ทรูชั่น  
 Energy balance, heat transfer, heat exchange, evaporation, refrigeration,  
cooling, chilling, freezing, drying, distillation, and extrusion. 

 
กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ        31   หน่วยกิต 
 

11486337 การใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3(2-3-6) 
 THE USE OF INSTRUMENTS IN BIOTECHNOLOGY  
 วิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี  
 PREREQUISITE   :   NONE  
 วิธีการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ  เครื่องปั่นเหวี่ยง  เครื่องระเหยสารภายใต้สภาวะ 
สุญญากาศ  ท าแห้งแบบเยือกแข็ง  หม้อนึ่งความดันไอน้ า  เครื่องท าแห้งแบบพ่น  ตู้เขี่ยเชื้อ  เครื่องก าเนิด
เสียงความถี่สูง  โครมาโทกราฟฟี  แบบคอลัมน์  เครื่องสกัดน้ ามันหอมระเหย  เครื่องวัดเนื้อสัมผัส  และ
กล้องจุลทรรศน์ชนิดถ่ายรูปได้ 
 
 Utilization of laboratory equipments such as centrifuge, rotary evaporator, 
lyophilized, autoclave, spray dry, laminar flow, sonicator, column chromatography, HPLC, 
essential oil extractor, texture analyzer and microscope with camera. 

  
11486338 เทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6) 

 BIOTECHNOLOGY  
 วิชาบังคับก่อน   :  11476421 จุลชีววิทยาทั่วไป, 11476422  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 
 PREREQUISITE  : 11476421  GENERAL MICROBIOLOGY, 
                        11476422 GENERAL MICROBIOLOGY LABORATORY 



                                                                                                                                      มคอ.2                                                                                                                                                   

 

วท.บ. (เทคโนโลยีชวีภาพ)  สาขาวิชาพืน้ฐานทั่วไป  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบัง 

116 มคอ.2 

 ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์  เนื้อเยื่อพืชและสัตว์ เทคนิคเบื้องต้นทางพันธุ 
วิศวกรรม การน าสิ่งมีชีวิตมาใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทางด้านอุตสาหกรรมและ
การแพทย์  การบ าบัดมลพิษในสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งจริยธรรม กฎหมายทางเทคโนโลยีชีวภาพ และการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ตลาดการค้า 
 Studies on culture techniques of microorganisms, plant and animal tissues, 
basic techniques in genetic engineering, utilization of living organisms for industrial and 
medical productions, environmental bioremediation, including ethic, biotechnological laws 
and technology transfer to commercial market. 

                                  
11476339 ชีววิทยาของเซลล์ 3(3-0-6) 

 CELL BIOLOGY  
 วิชาบังคับก่อน   :   11476160  ชวีวิทยาทั่วไป, 11476161 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 
 PREREQUISITE   :  11476160 GENERAL BIOLOGY 
                          11476161 GENERAL BIOLOGY LABORATORY 
 โครงสร้าง และหน้าที่ของส่วนประกอบต่างๆ ของเซลล์ และผิวเซลล์ปฏิกิริยาต่างๆ ภายใน 
เซลล์ทางสรีรวิทยา กลไกการควบคุมกิจกรรมของเซลล์  การควบคุมการแสดงออกของยีนทั้งของโปรคาริโอต
และยูคาริโอต  ความสัมพันธ์ระหว่างเซลล์กับสภาพแวดล้อม หลักการและเทคนิคในชีววิทยาระดับโมเลกุล 
รวมทั้งการประยุกต์ใช้ชีววิทยาของเซลล์ 
 Structures and functions of cell components and cell surface physiological 
reactions within cells, cell regulation, prokaryote and eukaryote cells, relationships 
between cells and their environments, principles and techniques in molecular biology, 
including applications in cell biology. 

   
11476340 ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล์ 1(0-3-2) 

 CELL BIOLOGY LABORATORY  
 วิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี  
 PREREQUISITE   :   NONE  
 ปฏิบัติการส าหรับชีววิทยาของเซลล์ 11476339 ชีววิทยาของเซลล์ 
 Laboratory work for the topic 11476339 CELL BIOLOGY 

 
11476341 วิศวกรรมชีวเคมี 3(3-0-6) 

 BIOCHEMICAL ENGINEERING  
 วิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี  
 PREREQUISITE   :   NONE  
 การศึกษาปฏิกิริยาแบบเนื้อเดียวของเซลล์และเอนไซม์  ซึ่งได้แก่  จลนศาสตร์ของ 
การเจริญเติบโตของเซลล์  จลนศาสตร์ของเอนไซม์  สมดุลมวลและสมดุลพลังงานของการเพาะเลี้ยงเซลล์ 
การตรึงเซลล์และเอนไซม์  ส่วนประกอบพ้ืนฐานของถังหมัก  ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสเตอริไลเซชั่น  การ
ถ่ายเทมวลสารภายในถังหมัก และการแยกผลิตภัณฑ์ 
 



                                                                                                                                      มคอ.2                                                                                                                                                   

 

วท.บ. (เทคโนโลยีชวีภาพ)  สาขาวิชาพืน้ฐานทั่วไป  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบัง 

117 มคอ.2 

 The studies of homogeneous reactions of cells and enzymes: enzyme 
kinetics, kinetics of cell growth, mass and energy balances of cell cultivations, 
immobilization of cells and enzymes, basic configuration of bioreactor, basic knowledges 
about sterilization, mass transfer in bioreactor and downsteamed processing. 

    
11476342 ปฏิบัติการวิศวกรรมชีวเคมี 1(0-3-2) 

 BIOCHEMICAL  ENGINEERING LABORATORY  
 วิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี  
 PREREQUISITE   :   NONE  
 ปฏิบัติการส าหรับวิชาวิศวกรรมชีวเคมี 11476341 วิศวกรรมชีวเคมี      
 Laboratory work for the topic 11476341 BIOCHEMICAL ENGINEERING 

 
11486343 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืชและสัตว์ 3(3-0-6) 

 PLANT AND ANIMAL BIOTECHNOLOGY  
 วิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี  
 PREREQUISITE   :   NONE  
 การศึกษาหลักการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อของพืชและสัตว์ รวมถึงเทคนิคการปลอดเชื้อ 
การเตรียมอาหารเพาะเลี้ยง การเพาะเลี้ยงกลุ่มเซลล์เริ่มแรก การสร้างเซลล์ไลน์ การเก็บรักษาเซลล์ไลน์ การ
ผลิตพืชและสัตว์ที่ตกแต่งพันธุกรรม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางพืชและสัตว์ในด้านการเกษตร   
ชีวการแพทย์และจริยธรรมทางชีววิทยา 
 Studies on the fundamentals of cell and tissue culture in plant and animal 
systems, including aseptic techniques, media preparation, primary cell culture, 
establishment of cell lines, long-term maintenance of cell lines, production of transgenic 
plants and animals, applications of plant and animal biotechnology in agriculture, 
biomedical and bioethics. 

  

11486344 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางพืชและสัตว์ 1(0-3-2) 
 PLANT AND ANIMAL BIOTECHNOLOGY LABORATORY  
 วิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี  
 PREREQUISITE   :   NONE  
 ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางพืชและสัตว์และการประยุกต์ใช้ส าหรับวิชา 
เทคโนโลยีชีวภาพทางพืชและสัตว์ 
 Laboratory practices in plant and animal biotechnology and their  
applications for the topic PLANT AND ANIMAL BIOTECHNOLOGY 

   
11486345 เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร 3(2-3-6) 

 FOOD BIOTECHNOLOGY  
 วิชาบังคับก่อน   :   11486338 เทคโนโลยีชีวภาพ  
 PREREQUISITE   :   11486338 BIOTECHNOLOGY  



                                                                                                                                      มคอ.2                                                                                                                                                   

 

วท.บ. (เทคโนโลยีชวีภาพ)  สาขาวิชาพืน้ฐานทั่วไป  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบัง 

118 มคอ.2 

 เทคโนโลยีชีวภาพในผลิตภัณฑ์นม เนื้อสัตว์ ผักผลไม้ กรดอินทรีย์ การผลิตเอนไซม์   
สารให้ความหวาน สารให้กลิ่นรส วิตามินและสารสี และการหมักโกโก้ ชา กาแฟ การจัดการของเสี ยที่เกิด
จากกระบวนการแปรรูปอาหาร และความปลอดภัยของอาหาร 
 Biotechnology in dairy products, meat, fruits and vegetables and organic 
acids, production of enzymes, sweeteners, flavors, vitamins and pigments and fermentation 
of cocoa tea and coffee, waste management of food processing and food safety. 

  
11486346 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและโรงงาน                                         3(3-0-6) 

 LABORATORY AND INDUSTRIAL SAFETY  
 วิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี  
 PREREQUISITE   :   NONE  
 เทคนิคในการตรวจค้นอันตรายที่อาจเกิดข้ึนในห้องปฏิบัติการและโรงงาน การวางแผนหรือ 
วางโครงการเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ และมาตรการความปลอดภัยในแต่ละประเภทของห้องปฏิบัติการ  
และโรงงาน รวมทั้งความปลอดภัยทางชีวภาพ 
 Techniques in identification of hazards in laboratory and factory, project 
planning about accident prevention, safety rules and biosafety in laboratory and factory.          

 
11486447 เทคโนโลยีของเอนไซม์ 3(2-3-6) 

 ENZYME TECHNOLOGY  
 วิชาบังคับก่อน   :   11486338 เทคโนโลยีชีวภาพ  
 PREREQUISITE   :  11486338 BIOTECHNOLOGY  
 หลักการและกรรมวิธีในการผลิตเอนไซม์โดยจุลินทรีย์ ชนิดของเอนไซม์ที่ส าคัญในอุตสาห- 
กรรม การสกัด การท าให้บริสุทธิ์ การตรึงเอนไซม์ การน าเอนไซม์ไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ     
 Principles and methodology in enzyme production by microorganisms,   
types of  important  enzymes  in  industry,  extraction  and  purification, immobilization  of 
enzyme and their applications. 

 

11486448 เทคโนโลยีการหมัก                                                                        3(2-3-6) 
 FERMENTATION TECHNOLOGY  
 วิชาบังคับก่อน   :   11486338 เทคโนโลยีชีวภาพ  
 PREREQUISITE   :  11486338 BIOTECHNOLOGY  
 ศึกษาระบบการหมักในระดับอุตสาหกรรม  วัตถุดิบในกระบวนการหมัก การท าสเตอริไล 
เซชั่น  การเพาะเลี้ยงเซลล์  การออกแบบถังหมัก และการจ าลองกระบวนการหมัก การขยายขนาดถังหมักสู่
ระดับอุตสาหกรรม การควบคุมระบบการหมัก เศรษฐศาสตร์การหมัก และการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากการ
หมัก  เช่น  ชีวมวลและผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากกระบวนการเมแทบอลิซึม   
 Studies on fermentation systems for industrial scale, raw materials for 
fermentation sterilization, cell cultivations, design, modeling of fermentation processes, 
scale up of bioreactor for industrial scale, fermentation controls, fermentation economics, 
and productions of fermentation products such as biomass and metabolic products. 



                                                                                                                                      มคอ.2                                                                                                                                                   

 

วท.บ. (เทคโนโลยีชวีภาพ)  สาขาวิชาพืน้ฐานทั่วไป  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบัง 

119 มคอ.2 

11486349 ฝึกงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ                                                           0(0-45-0) 
 TRAINING IN BIOTECHNOLOGY  
 วิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี  
 PREREQUISITE   :   NONE  
 นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ในสถานประกอบการภาคเอกชน หรือ 
หน่วยงานภาครัฐในประเทศไม่น้อยกว่า  150  ชั่วโมง โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 Student is required to take training in private sector or government 
organization within the country related to his/her major study for at least 150 hours with 
approval of the department. 

 
11346450 สัมมนา                                                                                     1(0-3-2) 

 SEMINAR  
 วิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี  
 PREREQUISITE   :   NONE  
 การสืบค้น เขียนรายงาน และการน าเสนองานวิจัยที่เป็นปัจจุบันด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
 Literature review, report writing and presentation of recent research article in 
biotechnology. 

 
 

กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก   6  หน่วยกิต 
 

11346451 โครงงานพิเศษ                                                                    6(0-300-0) 
 SPECIAL PROJECT  
 วิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี  
 PREREQUISITE   :   NONE  
 นักศึกษาท าการศึกษาโครงงานพิเศษ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาควบคุม มีการน าเสนอหัวข้อ 
โครงงาน   ขอบเขต  และวิธีการต่อคณะกรรมการก่อนเริ่มโครงงาน หลังจากท าการศึกษาเสร็จสิ้นนักศึกษา
จะต้องน าเสนอผลงานและส่งรายงานต่อคณะกรรมการ 
 Special project is pursued by student under supervision of advisor.  Student  
is required to present project title, scope, and methodology to the committee prior 
conducting the project.  Student must present the project to the committee.  The project 
report must be submitted. 

  
11346458 สหกิจศึกษา 6(0-45-0) 

 CO-OPERATIVE  EDUCATION  
 วิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี  
 PREREQUISITE   :   NONE  
 การปฏิบัติงานในฐานะพนักงานชั่วคราวในสถานประกอบการอย่างมีระเบียบแบบแผน เป็น 
ตลอดระยะเวลา  1  ภาคการศึกษา โดยมีหน้าที่รับผิดชอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และแผนการปฏิบัติงานที่ 
 



                                                                                                                                      มคอ.2                                                                                                                                                   

 

วท.บ. (เทคโนโลยีชวีภาพ)  สาขาวิชาพืน้ฐานทั่วไป  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบัง 

120 มคอ.2 

ชัดเจน มีการน าเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานหลังจากสิ้นสุดการปฏิบัติงานนั้น รวมทั้งมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้แทนจากสถานประกอบการ    
 Work as a temporary employee in a company related to  major study for 1 
semester  under clarified job description, objectives, aim, and plan carry out project 
presentation and submit a report to the committee,  which consists of  advisors both  from 
the department and company. 

   
11346459 การปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ 6(0-45-0) 

 OVERSEA TRAINING  
 วิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี  
 PREREQUISITE   :   NONE  
 ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชา ในสถานประกอบการในต่างประเทศตลอดระยะเวลา  1 
ภาคการศึกษา 
 Oversea training related to major study  for  1 semester. 

 

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือกทางเทคโนโลยีชีวภาพ    ไม่น้อยกว่า    9   หน่วยกิต 
 

11486301 การใช้ประโยชน์จากกากของเสีย                                                        3(2-3-6) 
 WASTE UTILIZATION  
 วิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี  
 PREREQUISITE   :   NONE  
 แหล่งการเกิด ชนิด ปริมาณ และส่วนประกอบของกากของเสีย  วิธีการจัดการกับกากของ 
เสีย เช่น การเก็บรวบรวม  การเคลื่อนย้ายและระบบการขนส่ง  การบ าบัดทางกายภาพและชีวภาพ  การ
ก าจัด  การน ากลับมาใช้ใหม่  การถมขยะให้เป็นพ้ืนที่ที่ใช้ประโยชน์ได้  การเผาทิ้งและวิธีการใช้เครื่องมือและ
เครื่องจักรที่เก่ียวข้อง  มีการศึกษานอกสถานที่ 
 Sources,  types,  quantities  and  composition of  various wastes;  waste 
management   such   as   collection,   transfer   and   transport  systems; physical and 
biological treatments; disposal, recycling, sanitary  landfill, incineration composting and 
methods in operating related equipments and machines.  Outside studies are included. 

  
11486302 ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่เป็นยา 3(2-3-6) 

 MEDICINE FROM NATURAL PRODUCTS  
 วิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี  
 PREREQUISITE   :   NONE  
 ศึกษาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่มีฤทธิ์ทางยาจากสัตว์  พืช  และจุลินทรีย์  โดยศึกษา 
ลักษณะทั่วไป การเพาะปลูก ประโยชน์ในทางยาทั่วๆ ไป  และการวิจัยเบื้องต้นอย่างง่ายที่ใช้ผลิตภัณฑ์จาก
ธรรมชาติมาท าเป็นยา 
 Studies on  natural pharmaceutical products from animals, plants and 
microbes by studying the general characteristics, cultivation, applications as drugs and  
simple fundamental research techniques for the production of natural products as drugs. 
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11486303 เทคโนโลยีของนมและผลิตภัณฑ์นม 3(2-3-6) 

 TECHNOLOGY OF MILK AND MILK PRODUCTS  
 วิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี  
 PREREQUISITE   :   NONE  
 ส่วนประกอบ  คุณค่าทางอาหาร  คุณสมบัติทางกายภาพและชีวเคมีของน้ านม  การเสื่อม 
เสีย การถนอมและการแปรรูป บทบาทของจุลินทรีย์ต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์นม  รวมทั้งการศึกษานอก
สถานที่ 
 Composition, nutrition,  physical  and  biochemical  properties of milk, 
spoilage, preservation  and processing,  roles of microorganisms in quality of milk products. 
Outside studies are included. 

     
11486304 เทคโนโลยีของสีและกลิ่นรส                                                          3(2-3-6) 

 TECHNOLOGY OF PIGMENT AND FLAVOR  
 วิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี  
 PREREQUISITE   :   NONE  
 คุณสมบัติทั่วไปของสีและกลิ่นรสจากธรรมชาติ    การผลติสีและกลิ่นรสโดยจุลินทรีย์และ 
การสังเคราะห์ทางเคมี แหล่งวัตถุดิบ รวมทั้งการน าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
 General properties of pigment and flavour from natural sources, production   
of pigments  and  flavours  by   microorganisms  and  chemical  synthesis  and  raw  
material sources, including the  application of  pigments and flavours in industry. 

  
11486305 เทคโนโลยีของยีสต์ 3(2-3-6) 

 YEAST TECHNOLOGY  
 วิชาบังคับก่อน   :   11476421  จุลชีววิทยาทั่วไป                         
 PREREQUISITE   :   11476421 GENERAL MICROBIOLOGY  
 นิเวศวิทยา พันธุศาสตร์ โครงสร้างและสรีรวิทยาของยีสต์ การจัดจ าแนกยีสต์ ความส าคัญ 
ของยีสต์ในกระบวนการอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การผลิตเบียร์ ไวน์ เอนไซม์และสารสี รวมทั้งสารที่ให้กลิ่นรส 
เป็นต้น มกีารศึกษานอกสถานที่ 
 Ecology, genetics, structure, physiology, classification and identification of 
yeasts. Importance of yeast in industry, such as brewing yeast, wine, enzyme , pigment and 
flavor’s agents. Outside studies are included. 

 

11486306 พันธุวิศวกรรม                                                                             3(2-3-6)   
 GENETIC ENGINEERING  
 วิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี  
 PREREQUISITE   :   NONE 
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 โครงสร้างและหน้าที่ของดีเอ็นเอ  การสร้างดีเอ็นเอสายผสม  คุณสมบัติของเวกเตอร์ การ 
โคลน การคัดเลือกและการวิเคราะห์ยีนที่ต้องการการฝากถ่ายยีนเข้าไปในจุลินทรีย์ พืช และสัตว์ ตลอดจน
แนวทางการประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์   อุตสาหกรรม  และการเกษตร 
 Structure and function of DNA, recombinant DNA, properties of vectors, 
cloning, selection and analysis of genes transfered into microorganisms plants and animals, 
applications in medical, industrial and agricultural sciences. 

    
11486307 สุขาภิบาลโรงงานอาหาร 3(2-3-6) 

 FOOD PLANT SANITATION  
 วิชาบังคับก่อน   :   11476421  จุลชีววิทยาทั่วไป  
 PREREQUISITE   :   11476421 GENERAL MICROBIOLOGY  
 การออกแบบอาคารโรงงานและอุปกรณ์เครื่องมือ  น้ าและการก าจัดน้ าเสีย  การควบคุม 
แมลง การท าความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร จุลินทรีย์ที่เก่ียวข้องกับอาหาร       
สุขวิทยาส่วนบุคคล  หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารและการจัดระบบ GMP และ HACCP ใน
โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
 Food plant and equipment designs, water and wastewater treatment, pest 
control, cleaning and disinfection in food industries, food borne pathogens, personal 
hygine, principles and good manufacturing practice (GMP) in food production and hazard 
analysis critical control point (HACCP) in food industries. 

      
11486308 การบ าบัดทางชีวภาพและการควบคุมมลพิษ 3(3-0-6) 

 BIOTREATMENT AND POLLUTION CONTROL  
 วิชาบังคับก่อน   :   11486338 เทคโนโลยีชีวภาพ  
 PREREQUISITE   :   11486338 BIOTECHNOLOGY  
 การเรียนการสอนครอบคลุมเนื้อหาความเป็นมาของกลุ่มของสารมลพิษชนิดต่างๆ  
ผลกระทบของสารมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการป้องกัน บ าบัดและควบคุม
มลพิษ ความรู้พ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสะอาด 3R ตลอดจนการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรและงานวิจัยเพื่อ
เขียนรายงานด้านสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา 
 Instruction covers the history in major groups of pollutants. The impact of 
pollutants on the environment. The Application of biotechnology in the protection, 
treatment and pollution control. Basic knowledge of clean technology, 3R. Case studies, 
searching in patents and researches for writing the environmental reports are included. 

  
11486309 พันธุศาสตร์ของเซลล์   3(2-3-6) 

 CYTOGENETICS  
 วิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี  
 PREREQUISITE   :   NONE  
 ชีววิทยาและพฤติกรรมของเซลล์ที่เก่ียวกับการถ่ายทอดลักษณะของสิ่งมีชีวิต การแสดง 
ออกของลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและจ านวนของโครโมโซม    
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ความสัมพันธ์ของยีนและการท าแผนที่ของยีนบนโครโมโซม    โครโมโซมกับวิวัฒนาการ   การประยุกต์ใช้ใน
ด้านการแพทย์และการเกษตร  รวมทั้งเทคนิคทางพันธุศาสตร์ของเซลล์ 
 Biology and behavior of cells related to inheritance in organisms, phenotypic 
expression due to chromosome  changes  in  structure and number, linkage and gene 
mapping, chromosome and evolution,  applications in medical and techniques in 
cytogenetics are included. 

 
11486310 หลักการควบคุมคุณภาพทางเทคโนโลยีชีวภาพ                                      3(2-3-6)     

 PRINCIPLES OF QUALITY CONTROL IN BIOTECHNOLOGY 
 วิชาบังคับก่อน   :   11486338 เทคโนโลยีชีวภาพ  
 PREREQUISITE   :   11486338 BIOTECHNOLOGY  
 ความส าคัญและหลักการทั่วไปของการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ    
การใช้วิธีการทางกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยา   และวิธีประเมินค่าทางประสาทสัมผัสในการวัดและควบคุม
ปัจจัยคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ระหว่างการเตรียมการ การผลิต และการเก็บรักษา รวมทั้งมาตรฐานการจัดการ
คุณภาพทางสากล เช่น ISO 
 Importance, general principles organization of quality control in 
industrial biotechnology, physical, chemical, microbiological and sensory evaluation 
methods used for measuring and controlling quality factors of products during handling, 
manufacture and storage including international quality management standards, such as 
International Organization for Standardization (ISO). 

 

11486311 การเพาะเลี้ยงเซลล์แมลงและไวรัสโรคแมลง                                          3(2-3-6) 
 INSECT CELL CULTURE AND INSECT VIRUS  
 วิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี  
 PREREQUISITE   :   NONE  
 หลักการเพาะเลี้ยงเซลล์แมลง การผลิตเซลล์แมลงให้มีปริมาณมาก การศึกษา 
การเจริญเติบโตและสรีรวิทยาของเซลล์แมลง การจ าแนกชนิดของไวรัสโรคแมลง การผลิตไวรัสโรคแมลงโดย
ใช้วิธีการเพาะเลี้ยงเซลล์ 
 Principles of insect cell culture, scaling up insect cell production, studies on 
growth and physiology of insect cells, identification of insect viruses, production of insect 
viruses for insect control by using cell culture method. 

  
11486312 การวิเคราะห์ส่วนประกอบและคุณภาพของอาหาร 3(2-3-6) 

 ANALYSIS OF FOOD COMPONENT AND QUALITY  
 วิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี  
 PREREQUISITE   :   NONE  
 ทฤษฎีและหลักการวิเคราะห์ส่วนประกอบ และคุณภาพของเนื้อ ผักและผลไม้ โดยศึกษา 
โปรตีน คาร์โบไฮเดรท ไขมัน ความชื้นไฟเบอร์ เอนไซม์ วิตามิน และส่วนประกอบต่างๆ ที่ส าคัญในอาหารแต่ 
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ละชนิด ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและฟิสิกส์ของอาหาร ศึกษาโครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงทาง
ชีวเคมีของอาหาร 
 Theories and principles in analysis of components and qualities  of  meat, 
vegetable and fruit by studying their protein, carbohydrate, fat, humidity, fiber, enzyme, 
vitamin and  other components  as  well  as  studies  in  changes  of   chemical   and   
physical  qualities, structures and biochemical changes in foods. 

  
11486313 ชีวสารสนเทศ                                                                              3(2-3-6) 

 BIOINFORMATICS  
 วิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี  
 PREREQUISITE   :   NONE  
 การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลทางชีววิทยาและการออกแบบไพรเมอร์ การเทียบล าดับนิว- 
คลีโอไทด์และล าดับกรดอะมิโน  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อ
การท านายโครงสร้างของยีน จีโนมและโปรตีน รวมทั้งการประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูลในการเกษตร อุต-สาหกร
รมและการแพทย์ 
 Biological database searching and primer design, DNA and amino acid 
sequence alignment, phylogenetic analysis, computational program for prediction of gene, 
genome and protein structures, including application of datamining in agriculture, industry 
and medicine. 

    
11486314 จุลชีววิทยาทางอาหาร                                                               3(2-3-6) 

 FOOD MICROBIOLOGY  
 วิชาบังคับก่อน   :   11476421  จุลชีววิทยาทั่วไป  
 PREREQUISITE   :   11476421 GENERAL MICROBIOLOGY  
 ศึกษาจุลินทรีย์ที่มีความสัมพันธ์กับอาหาร การปนเปื้อน การเน่าเสีย และการป้องกันการ 
เน่าเสียของอาหารชนิดต่างๆ การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร มาตรฐานของอาหาร
ทางด้านจุลชีววิทยา และการเกิดโรคเนื่องจากจุลินทรีย์ในอาหาร 
 Studies on microorganisms associated with food, contamination, spoilage  
and prevention of food spoilage in different kinds of foods, exploitation of microorganism in 
food industry, microbiological standard in food and diseases caused by food 
microorganisms. 

  
11486315 จุลชีววิทยาของสิ่งแวดล้อม                                                              3(2-3-6) 

 ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY  
 วิชาบังคับก่อน   :   11476421  จุลชีววิทยาทั่วไป  
 PREREQUISITE   :   11476421 GENERAL MICROBIOLOGY  
 ความสมดุลของสภาวะแวดล้อม  จุลินทรีย์ที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม   
การแก้ไขสภาวะแวดล้อมเป็นพิษ โดยใช้หลักการทางจุลชีววิทยา มีการศึกษานอกสถานที่ 
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125 มคอ.2 

 Equilibrium of environment, microorganisms involved in environmental   
alteration,  treatment  of enviromental  pollution  by  principles of  microbiology. Outside 
studies are included. 

 
11486316 เมแทบอลิซึมและการควบคุมโดยจุลินทรีย์                                            3(2-3-6) 

 MICROBIAL METABOLISM AND REGULATION  
 วิชาบังคับก่อน   :   11476421 จุลชีววิทยาทั่วไป  
 PREREQUISITE   :   11476421 GENERAL MICROBIOLOGY  
 กระบวนการเปลี่ยนแปลงและกลไกการสังเคราะห์ทางชีวภาพของสารต่างๆ ที่มีความส าคัญ 
ทางอุตสาหกรรมโดยจุลินทรีย์ การน าความรู้ทางด้านพันธุศาสตร์มาใช้ควบคุมและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ผลิต  การศึกษางานวิจัยใหม่ๆ  ที่เก่ียวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเพ่ิมผลิต 
 Metabolic pathways of substrate utilizations and biosyntheses of microbial 
productions which are important in industry; the use of genetics in controlling and 
increasing the efficiency of microbial productivities; studies on current related researches as 
guidelines for microbial production development. 

   
11486317 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6) 

 SELECTED TOPICS  IN BIOTECHNOLOGY  
 วิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี  
 PREREQUISITE   :   NONE  
 หัวข้อเรื่องที่ทันสมัยและน่าสนใจ รวมถึงกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องทางเทคโนโลยีชีวภาพ หัวข้อ 
เรื่องจะเปลี่ยนไปในแต่ละภาคการศึกษา มีการเยี่ยมชมโรงงาน และให้นักศึกษาได้ค้นคว้าหาข้อมูล และ
วิเคราะห์กรณีศึกษาท่ีน ามายกตัวอย่าง 
 Topics of interesting and recent development including case studies in 
Biotechnology. The topics will be varied in each semester. Factory visits are also included. 
Students would review and analyze those case studies. 

   
11486318 อิมมูนวิทยา                                                                             3(3-0-6) 

 IMMUNOLOGY  
 วิชาบังคับก่อน   :   11476421 จุลชวีวิทยาทั่วไป  
 PREREQUISITE   :  11476421 GENERAL MICROBIOLOGY  
 กลไกทางชีววิทยาและชีวเคมีของการตอบสนองทางอิมมูน โดยการเน้นถึงโครงสร้างของ 
แอนติบอดี ปฏิกิริยาของแอนติเจนกับแอนติบอดี อิมมูนชีววิทยาและซีรัมวิทยา รวมทั้งการวิเคราะห์ทาง 
อิมมูนวิทยา 
 Biological and biochemical mechanisms of the immune response. Emphasis 
will be placed on antibody structure, antigen-antibody interaction, immunobiology and 
serology. Immunodiagnostic tests are also included. 
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11486319 ชีวเคมีของวัตถุดิบการเกษตร 3(3-0-6) 

 BIOCHEMISTRY OF AGRICULTURAL RAW MATERIALS  

 วิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี  
 PREREQUISITE   :  NONE  
 องค์ประกอบทางเคมี การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีและฟิสิกส์ก่อนและหลังการเก็บรักษา 
ของวัตถุดิบทางการเกษตร  ปฏิกิริยาเคมีของการเปลี่ยนแปลงในวัตถุดิบระหว่างกระบวนการแปรรูปและใน 
ผลิตภัณฑ์ระหว่างการเก็บรักษา 
 Chemical composition,  biochemical and physical changes during pre and 
post storage of agricultural raw materials. Chemical reactions of changes in raw materials 
during processing and in products during storage. 
 
11486320 เทคโนโลยีน้ ามันพืช  3(2-3-6) 

 VEGETABLE OIL TECHNOLOGY  
 วิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี  
 PREREQUISITE   :  NONE  
 องค์ประกอบและโครงสร้างทางเคมี การเตรียมวัตถุดิบ การสกัดการท าให้บริสุทธิ์ และการ 
แปรรูปไขมันและน้ ามันพืชในอุตสาหกรรมอาหารและไม่ใช่อาหาร การตรวจสอบคุณภาพ  ความก้าวหน้า 
ใหม่ๆท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการแปรรูปไขมันและน้ ามัน เยี่ยมชมโรงงาน 
 Chemical composition and structure.  Raw material preparation, extraction, 
refining and processing of vegetable oil in food and non-food industry.  Quality Inspection.  
Progress in fat and oil processing technology. Plant visiting. 
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ภาคผนวก จ 
รายการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                      มคอ.2                                                                                                                                                   

 

วท.บ. (เทคโนโลยีชวีภาพ)  สาขาวิชาพืน้ฐานทั่วไป  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบัง 

128 มคอ.2 

 
 



                                                                                                                                      มคอ.2                                                                                                                                                   

 

วท.บ. (เทคโนโลยีชวีภาพ)  สาขาวิชาพืน้ฐานทั่วไป  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบัง 

129 มคอ.2 

 



                                                                                                                                      มคอ.2                                                                                                                                                   

 

วท.บ. (เทคโนโลยีชวีภาพ)  สาขาวิชาพืน้ฐานทั่วไป  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบัง 

130 มคอ.2 

 
 
 



                                                                                                                                      มคอ.2                                                                                                                                                   

 

วท.บ. (เทคโนโลยีชวีภาพ)  สาขาวิชาพืน้ฐานทั่วไป  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบัง 

131 มคอ.2 

 
 
 



                                                                                                                                      มคอ.2                                                                                                                                                   

 

วท.บ. (เทคโนโลยีชวีภาพ)  สาขาวิชาพืน้ฐานทั่วไป  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบัง 

132 มคอ.2 

 
 
 



                                                                                                                                      มคอ.2                                                                                                                                                   

 

วท.บ. (เทคโนโลยีชวีภาพ)  สาขาวิชาพืน้ฐานทั่วไป  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบัง 

133 มคอ.2 

 
 
 



                                                                                                                                      มคอ.2                                                                                                                                                   

 

วท.บ. (เทคโนโลยีชวีภาพ)  สาขาวิชาพืน้ฐานทั่วไป  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบัง 

134 มคอ.2 



                                                                                                                                          มคอ. 2                                                                                                                              

 

วท.บ. (เทคโนโลยีชวีภาพ)  สาขาวิชาพืน้ฐานทั่วไป  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบัง 

135 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ฉ 

รายนามคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                          มคอ. 2                                                                                                                              

 

วท.บ. (เทคโนโลยีชวีภาพ)  สาขาวิชาพืน้ฐานทั่วไป  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบัง 

136 

 

 
 



                                                                                                                                            มคอ.2                                                                                                                                                                                                                                 

 

วท.บ. (เทคโนโลยีชวีภาพ)  สาขาวิชาพืน้ฐานทั่วไป  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบัง 

137 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
บรรณานุกรมผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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