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ภาควิชาพื้นฐานทั่วไป 
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มคอ. 2 
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ภาควิชาพื้นฐานทั่วไป 
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวดัชุมพร 

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 



I 
 

วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
 

สารบัญ 
   หน้า 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป   
 1. ชื่อหลักสูตร 1 
 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 
 3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 1 
 4. จ านวนหน่วยกิต 1 
 5. รูปแบบของหลักสูตร 1 
 6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 
 7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 2 
 8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 2 

 
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษา      
   ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2 

 10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 3 

 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการ 
     วางแผนหลักสูตร 

3 

 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ 
     พันธกิขของสถาบัน 

4 

 13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของสถาบัน 5 
หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  
 1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 5 
 2. แผนการพัฒนาปรับปรุง 7 
หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร  
 1. ระบบการจัดการศึกษา 8 
 2. การด าเนินการหลักสูตร 8 
 3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 10 
 4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 29 
 5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 30 

 

 

 

 

 

 

 



II 
 

วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
 

สารบัญ (ตอ่) 

 หน้า 
หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล  
 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 32 
 2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 32 
 3. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 32 

 
4. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่ 
    รายวิชา (Curriculum Mapping) 

36 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา  
 1. กฏระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 42 
 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 42 
 3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 42 
หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์  
 1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 43 
 2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 43 
หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  
 1. การก ากับมาตรฐาน 44 
 2. บัณฑิต 44 
 3. นักศึกษา 44 
 4. อาจารย์ 44 
 5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 45 
 6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 45 
 7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 46 
หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร  
 1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 47 
 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 47 
 3. การประเมินผลการด าเนินงานรายละเอียดหลักสูตร 47 
 4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 47 
เอกสารแนบ (ภาคผนวก)  

 
(ก) ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
     ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

49 

 

 

 

 



III 
 

วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
 

สารบัญ (ตอ่) 

  หน้า 

 
(ข) ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วย 
    การศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า พ.ศ. 2553 และฉบับที ่2 พ.ศ. 2554  

68 

 
(ค) ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
    เรื่องการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 

75 

 (ง) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ พ.ศ. 2559  80 
 (จ) ค าอธิบายรายวิชา 154 
 (ฉ) รายการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 173 
 (ช) เหตุผลการขอปรับปรุงหลักสูตร 183 
 (ซ) รายนามคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 203 
 (ฌ) บรรณานุกรมผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 206 
 (ญ) บรรณานุกรมผลงานวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 210 
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วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
คณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จงัหวัดชุมพร 
ภาควิชา   พ้ืนฐานทั่วไป 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อหลักสูตร 
 ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย):  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
     สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร 
 ชื่อหลักสูตร (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Science Program in Food and Agricultural 
                                               Biotechnology 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร) 

                    (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Science (Food and Agricultural Biotechnology)     
 ชื่อย่อ  (ภาษาไทย): วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร) 
        (ภาษาอังกฤษ): B.Sc. (Food and Agricultural Biotechnology) 

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
133 หน่วยกิต   

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 

 5.1 รูปแบบ 
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี  

 5.2 ประเภทหลักสูตร 
           หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
        หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

        หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 

       หลักสูตรทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
        หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
        หลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ 
 

           5.3 ภาษาที่ใช้ 
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
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วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
 

          5.4 การรับเข้าศึกษา  
รับเฉพาะนักศึกษาไทย 

      5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 

 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง ก าหนดเปิดสอน เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 

ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่   6/2561  . 
   เมื่อวันที่   19   .เดือน  มิถุนายน   .พ.ศ.  2561  . 

ได้รับอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันในการประชุมครั้งที่ 7/2561  .   
  เมื่อวันที่ 25  เดือน   กรกฏาคม   พ.ศ.  2561  .  

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ในปีการศึกษา 2563 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
(1) ท างานในภาคเอกชนและอุตสาหกรรม อาทิ ฝ่ายตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ  ฝ่ายวิเคราะห์

คุณภาพผลิตภัณฑ์ ฝ่ายประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา เป็น
ต้น 

(2) ท างานในหน่วยงานรัฐบาล อาทิ ผู้ช่วยนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา เป็นต้น 

(3) ประกอบอาชีพอิสระ 
 

9.ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
 

ชื่อ-สกุล 
(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
 

1. อ.ดร.พัชราภรณ์ นาคเทวัญ 
      X-XXXX-XXXXX -XX-X 

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

- มหาวิทยาลัยมหิดล 
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2. ผศ.ดร. ณกัญภัทร  จินดา 
      X-XXXX-XXXXX -XX-X  
(สาขาเทคโนโลยีกระบวนการทาง

เคมีและฟิสิกส์) 

- D.Sc. (Biotechnology), 2547 
- วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 2537    
- วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร), 2534 
 

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์         
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
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ชื่อ-สกุล 
(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
 

3. อ.ดร.วลัยพร  มัฆพาน 
    X-XXXX-XXXXX -XX-X 

- Ph.D (Molecular Biology and 
  Bioinformatics) ,  2556 
- วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 2550 

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

4. อ.ดร. นิพัทธ์  มณีโชติ 
    X-XXXX-XXXXX -XX-X 
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หมายเหตุ  รายละเอียดเพ่ิมเติม หมวดที่ 1 ข้อ 3.2.1 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 ในสถานที่ตั้งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

             ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564  เพ่ือน าประเทศไทยเข้าสู่  
“ประเทศไทย 4.0”  ประเทศไทยต้องการพัฒนานวัตกรรมและการน ามาใช้เป็นปัจจัยขับเคลื่อนการพัฒนาใน
ทุกมิติ เพ่ือยกระดับศักยภาพของประเทศในทุกด้าน โดยจะมุ่งเน้นการน าความคิดสร้างสรรค์ และการพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือท าให้เกิดสิ่งใหม่ที่มีมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องกระบวนการผลิตและ รูปแบบผลิตภัณฑ์
และบริการใหม่ๆ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และรูปแบบการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งวิถีชีวิต ของผู้คนในสังคม 
ทั้งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคนและการพัฒนาต่อยอด นวัตกรรมจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
และส่งเสริมขีดความสามารถของมนุษย์ซึ่งจะส่งผลให้ผลิตภาพการผลิตสูงขึ้น ช่วยขยายฐานรายได้จาก
ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ และช่วยลดต้นทุน ท่ามกลางการแข่งขันในตลาดโลกที่สูงขึ้นและ การแข่งขันจาก
ประเทศที่มีค่าแรงต่ ากว่า แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมใน
ผลิตภัณฑ์หรือด้านกระบวนการผลิตเพ่ือใช้ประโยชน์ในการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการ โดยให้ความส าคัญ
ทั้งกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีแบบซับซ้อน และ/หรือการใช้นวัตกรรมส าหรับการพัฒนาสินค้าทั้งในระดับ
พ้ืนบ้านจนถึงระดับสูงซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้าง อาทิ การเพ่ิมมูลค่า
ผลผลิต โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและการผสมผสานเทคโนโลยี  อาทิ กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 
กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เป็นต้น นอกจากนี้ส่งเสริมห้องปฏิบัติการวิจัยของ
ภาคเอกชนที่ได้ มาตรฐานและในแขนงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีความส าคัญต่อการพัฒนา
ศักยภาพในการสร้าง นวัตกรรมของประเทศในอนาคต อาทิ สาขาวิทยาการรับรู้ ชีววิทยาเชิงสังเคราะห์ เซลล์
ต้นก าเนิด เป็นต้น  นอกจากนี้ยังจะผลักดันให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีความโดดเด่นในด้านคุณภาพ
และความปลอดภัยในตลาดโลก เพ่ิมศักยภาพของอุตสาหกรรมส าคัญ และสร้างรากฐานในการพัฒนา
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อุตสาหกรรมใหม่บนฐานของความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างความ
มั่นคงและความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ   โดยส่งเสริมให้มีการวิจัยและการลงทุนในอุตสาหกรรม
ต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร การเกษตร อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ เคมีชีวภาพ  และ
เทคโนโลยีชีวภาพ ดังนั้นเพ่ือรองรับการเข้ายุค ประเทศไทย 4.0 จึงควรต้องมีการเตรียมก าลังคนที่มีความรู้
เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรและอาหารซึ่งเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมพร้อม ส าหรับรองรับนโยบาย
ดังกล่าว 
 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
             การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทยในยุคโลกาภิวัตน์ที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ท าให้มีการรับเอาวัฒนธรรมและแบบอย่างการด ารงชีวิตในสังคมจาก
วัฒนธรรมต่างชาติเข้ามามีบทบาทต่อสังคมไทยมากขึ้น   โครงสร้างเศรษฐกิจไทยมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ
และสังคมโลกมากขึ้น จึงท าให้มีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอก ในขณะที่ความสามารถในการ
แข่งขันปรับตัวช้า เนื่องจากการยกระดับห่วงโซ่มูลค่าการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และบริการสู่การใช้องค์
ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมยังด าเนินการได้น้อย ส่งผลให้ฐานการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม 
และบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า ประกอบกับประเทศไทยยังประสบปัญหาคุณภาพในเกือบทุกด้าน ที่ส าคัญ
ได้แก่ คุณภาพคน คุณภาพ การศึกษา คุณภาพบริการสาธารณะและบริการสาธารณสุข ขณะเดียวกันประเทศ
ไทยก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ที่จะท าให้เกิดภาวะการขาดแคลนแรงงาน   

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา
เชิงสังคมตามทิศทางการพัฒนาสู่ ประเทศไทย 4.0 โดยส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม พร้อมทั้งผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม มุ่งเน้นการพัฒนาคนในทุกมิติและใน
ทุกช่วงวัยให้เป็นทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพสูง  หล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม คนไทย
ในทุกช่วงวัยเป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม  
พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นพัฒนาทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มี
ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการพัฒนาให้มีความพร้อมในการต่อยอดพัฒนาทักษะในทุก
ด้าน มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน วัยแรงงานเน้นการสร้างความรู้และทักษะใน
การประกอบอาชีพที่สอดคล้อง กับตลาดงานทั้งทักษะขั้นพ้ืนฐาน ทักษะเฉพาะในวิชาชีพ ทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการรายใหม่ ทักษะ การประกอบอาชีพอิสระ  เตรียมความพร้อมของก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีใน กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคตอย่างส าคัญ  

 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

12.1 การพัฒนาหลักสูตร  
             จากผลกระทบของสถานการณ์ภายนอก จึงมีความจ าเป็นต่อการพัฒนา หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร เพ่ือให้สอดคล้องตามพันธกิจของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ” เข้าสู่สังคม ประเทศไทย 
4.0 ภายใต้แนวปฏิบัติของ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีความสอดคล้องกับการพัฒนาคนให้มี
คุณภาพ คุณธรรม น าความรอบรู้อย่างเท่าทัน เสริมสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม 
ด ารงความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร (ฉบับปรับปรุง พ .ศ.2561) จึงมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้ได้ตรงตามความ
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ต้องการ ในด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อช่วยการแข่งขันอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทยในเวทีโลก
ต่อไป ซึ่งยังสอดคล้องกับปรัชญาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ว่า 
“การศึกษา วิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นรากฐานที่ดีของการพัฒนาประเทศ” 

12.2 ความเกี่ยวขอ้งกับพันธกิจของสถาบัน  

             การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร มุ่งเน้นผลิต
บัณฑิตในเชิงรุกให้มีศักยภาพและสามารถปฏิบัติงานได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
และสอดคล้องพันธกิจของสถาบันฯในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการและทะนุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งพันธกิจของวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ที่ผลิตบัณฑิตที่มีมีความตระหนักต่อ
บทบาทหน้าที่ต่อตนเอง และสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม  และมีจิตสาธารณะที่พร้อมจะท างานเพ่ือส่วนรวม  
รวมทั้งมีโลกทรรศน์กว้างไกล มีความรู้ความสามารถ มีการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง และ
สามารถท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้  ตามความต้องการของประเทศที่จะพัฒนางานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้
และพัฒนาประเทศ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ สะสมองค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสอดคล้องตามพันธกิจของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ” อัน
จะน าประเทศไทยเข้าสู่ยุค ประเทศไทย 4.0 ในอนาคต 

13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่เปิด
สอนเพื่อใหบริการคณะ/สาขาวิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ สาขาวิชาอื่น)  

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน  
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 หมวดวิชาเฉพาะ 
 หมวดวิชาเลือกเสรี 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 หมวดวิชาเฉพาะ 
 หมวดวิชาเลือกเสรี 

 13.3 การบริหารจัดการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าหน้าที่เป็นตัวแทนประสานงานกับหลักสูตรอ่ืน เพ่ือก าหนดเนื้อหาใน

การสอนและกลยุทธ์ในการสอนตลอดจนการวัดผลและประเมินผลตามดัชนีบ่งชี้เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรและได้บัณฑิตตามความมุ่งหมาย 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
1.1 ปรัชญา 

มุ่งมั่นในการศึกษา วิจัย และผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหารที่มีรากฐานจาก
ความคิด การปฏิบัติและกระบวนการทางวิทยาศาตร์ร่วมกับสหศาสตร์ต่าง ๆ เพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีทั้งใน
ด้านการเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม ภายใต้ปรัชญาของสถาบัน “การศึกษา วิจัย ด้านวิทยาศาสตร์       
และ เทคโนโลยีเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ”  

1.2 ความส าคัญ 
     จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ที่มีเป้าหมายในการน าประเทศไทยเข้าสู่สังคม 

ประเทศไทย 4.0 ที่มี “ความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืน” ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การเตรียมความพร้อมของก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคตจึงเป็นสิ่งส าคัญ โดยเฉพาะการให้ความส าคัญ
กับการใช้ศักยภาพของทรัพยากรชีวภาพ โดยส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่
ส าคัญ เร่งผลักดันให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีความโดดเด่นในด้านคุณภาพและความปลอดภัยใน
ตลาดโลก พลังงานสะอาด โดยเน้นการพัฒนาพลังงานชีวภาพ  เป็นต้น มีเป้าหมายที่จะเพ่ิมศักยภาพของ
อุตสาหกรรมส าคัญเดิมให้ต่อยอดไปใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ (First S-Curve) 5 อุตสาหกรรม และ สร้างรากฐาน
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่บนฐานของความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (New S-Curve) ร่วมเป็น 10 
อุตสาหกรรม รวมถึงนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” โดยมีกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร อาทิเช่น การเกษตร 
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และเคมีชีวภาพ ต้องการสร้างความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม และชุมชน การด าเนินงานของกลุ่มเทคโนโลยี
และอุตสาหกรรม เหล่านี้ต้องอาศัยบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ดังนั้น 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) 
ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยวางรากฐานการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไทย จึง
มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้ได้ตรงตามความต้องการที่จะน าความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหารไปพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตร และอาหารของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันในเวทีโลกต่อไป อันสอดคล้องกับปรัชญา 
ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ว่า “การศึกษา วิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เป็นรากฐานที่ดีของการพัฒนาประเทศ”   

 
1.3 วัตถุประสงค์ 

        หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร มุ่งเน้นผลิตบุคลากรใน
ระดับบัณฑิตทีม่ีความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร และความสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาเกษตร ผลิตภัณฑ์การเกษตร และผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ  เมื่อส าเร็จการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร จะมีคุณสมบัติดังนี้ 

1.3.1  มีความรู้ ความสามารถในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและสหสาขาวิชาต่าง ๆ  
1.3.2 มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยประมวลผลพัฒนาแก้ไขปัญหาและน าเสนองานด้าน 
        เทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลจากทรัพยากรที่มีอยู่ภายในประเทศ บนพื้นฐานความเป็นจริง 
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1.3.3 มีทักษะในการน าความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพไปใช้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
1.3.4 มีความตระหนักต่อบทบาทหน้าที่ต่อตนเอง และสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม  และมีจิต 
        สาธารณะที่พร้อมจะท างานเพ่ือส่วนรวม 
1.3.5  มีการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง และสามารถทางานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้ 

           1.3.6  มีโลกทรรศน์กว้างไกล มีความรู้ความสามารถพอเพียงที่จะศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นท้ังภายใน 
                   และภายนอกประเทศ 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
พัฒนาหลักสูตร 
1.ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานภายใน
ระยะเวลา 5 ปี 

 
1. ติดตามความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตของหน่วยงานทั้งภาครัฐ 
และเอกชน และเจ้าของธุรกิจ 
 
 

 
รายงานผลประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตในด้านความรู้ในสาขาวิชา  
เจตคติต่อผู้ร่วมงานทักษะความสามารถ
ในการท างานโดยเฉลี่ยในระดับคะแนน 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

2. ติดตามการได้งานท าของบัณฑิต จ านวนบัณฑิตท่ีได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 
80 

2.ให้มีศักยภาพในการแข่งขันมาก
ยิ่งขึ้น 

การประเมินความพึงพอใจหลัก 
สูตรโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย และ
บัณฑิตเพ่ือน ามาพัฒนาหลักสูตร 

ผลการประเมินความพึงพอใจในหลัก 
สูตรโดยคะแนนผลการประเมินอยู่ใน
ระดับคะแนน 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

การพัฒนาการเรียนการสอน   
ส่งเสริมการเรียนการสอนที่ เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

จัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรที่
เน้นทักษะการเรียนรู้ 5 ด้านตาม 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 
ศึกษา พ.ศ.2552 แก่นักศึกษา 

มีรายวิชาโครงการทางเทคโนโลยีชีว- 
ภาพ โดยนักศึกษาจะต้องน าผลงานมา
วิเคราะห์และเรียบเรียงแล้วน าเสนอปาก
เปล่าหรือโปสเตอร์ในที่ประชุมวิชาการ 

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

1. สนับสนุนให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนได้พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 

1. จ านวนอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนผู้เข้าร่วมอบรมเพ่ิมพูนทักษะ
ความรู้ เรื่องการส่งเสริมการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ในระดับ
ร้อยละ 100 ของอาจารย์ประจ าและ
บุคลากรสายสนับสนุน 

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

ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ด้านการ 
จัดการเรียนการสอน การ
ประเมินผลการจัดทารายงาน ตาม
ผลการเรียนรู้ 5 ด้านตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

จ านวนอาจารย์ใหม่ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ 
ด้านการจัดการเรียนการสอน ในระดับ
ร้อยละ 100 ของอาจารย์ใหม่ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
การจัดการจัดหาสิ่งสนับสนุน 
การเรียนรู้ให้เพียงพอ 

มีการประเมินความพึงพอใจของ 
อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษาต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ เช่นห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ เ ครื่อง
มือร่วมกับวิทยาเขตฯ 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์
และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ในระดับคะแนน 3.50 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

 
3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
     บัณฑิตสามารถน าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน วิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหา หรือน าความรู้ไปต่อยอดในงาน 
วิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร หรือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหารร่วมกับ
สาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้ รวมทั้งสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษาการด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 
1.  ระบบการจัดการศึกษา  

1.1 ระบบ  
 ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่ง 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน) ให้ก าหนด
ระยะเวลา โดยสัดส่วนเทียบเคียงได้กับการศึกษาภาคปกติ 
 ข้อก าหนดต่างๆ เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559  (ภาคผนวก ก.) 

1.2  การจัดการศึกษาภาคพิเศษ (ภาคฤดูร้อน)  
มีภาคการศึกษาพิเศษ 

ไม่มีภาคการศึกษาพิเศษ 
       1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

มี เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

ไม่มี 
2.  การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
    วัน – เวลาราชการปกติ 
     -  ภาคการศึกษาท่ี 1    เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 
     -  ภาคการศึกษาท่ี 2    เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 
     -  ภาคการศึกษาพิเศษ เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบโอนมาจากสถาบันการ 
ศึกษาแห่งอ่ืน ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือผ่านการคัดเลือก ตามข้อบังคับ
ของสถาบันฯ 
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
  ความรู้ด้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ 
  ความรู้ด้านภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ 
  การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา 

อ่ืน ๆ ...........................................................................................................................................  
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
  จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต การเรียนในสถาบัน และการแบ่งเวลา 
  จัดสอนเสริมเตรียมความรู้พื้นฐานก่อนการเรียน 
  จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือท าหน้าที่ดูแล ตักเตือน ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา   
  จั ดกิจกรรมที่ เ สริ มสร้ า งความสัม พันธ์ ของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา ได้ แก่ 
วันแรกพบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ วันพบผู้ปกครอง การติดตามผลการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 
1 จากอาจารย์ผู้สอน และจัดกิจกรรมสอนเสริมถ้าจ าเป็น  

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

จ านวนนักศึกษา (คน) 
ปีการศึกษา  

2561 2562 2563 2564 2565 
ชั้นปีที่ 1 30  30  30 30 30 
ชั้นปีที่ 2 - 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 3 - - 30 30 30 
ชั้นปีที่ 4 - - - 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 30 30 

 
2.6 งบประมาณตามแผน  

2.6.1 รายรับ 
ปีงบประมาณ 2561 2562 2563 2564 2565 

รายรับค่าบ ารุง  570,000.- 1,140,000.- 1,170,000.- 2,280,000.- 2,280,000.- 
รายรับ 2 ภาคเรียน  1,140,000 2,280,000 2,340,000 4,560,000 4,560,000 
ประมาณรายรับในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรนี้เฉลี่ย  38,000.-   บาท/คน/ปี 

2.6.2 รายจ่าย 
ปีงบประมาณ 2561 2562 2563 2564 2565 

งบบุคลากร  2,650,000.- 2,650,000.- 2,650,000.- 2,650,000.- 2,650,000.- 
งบลงทุน 500,000.- 500,000.- 500,000.- 500,000.- 500,000.- 
งบด าเนินงาน 200,000.- 300,000.- 400,000.- 500,000.- 500,000.- 

รวม 3,350,000.- 3,450,000.- 3,550,000.- 3,650,000.- 3,650,000.- 
ประมาณค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรนี้เฉลี่ย  53,889.89   บาท/คน/ปี 
ประมาณผลต่างระหว่างรายรับและรายจ่าย คือ รายจ่ายสูงกว่ารายได้ 15,889.89 บาท/คน/ปี 
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2.7 ระบบการศึกษา  
  แบบชั้นเรียน 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้าม)ี 
เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) และประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
เรื่องการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ภาคผนวก  ค) 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร  

 3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร     133 หน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30 หน่วยกิต 
 กลุ่มศาสตร์แห่งการคิด        3 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิถีแห่งสังคม        6 หน่วยกิต 
 กลุ่มศิลปะแห่งการจัดการ        3 หน่วยกิต 
 กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิต         3        หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร              12 หน่วยกิต 
  ข. หมวดวิชาเฉพาะ             97       หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาแกนทางวิทยาศาสตร์                     46        หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ                      33        หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก        6   หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาเฉพาะเลือกทางเทคโนโลยีชีวภาพ  ไม่น้อยกว่า       12  หน่วยกิต 

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต
  
  3.1.3 รายวิชา  
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนักศึกษาสามารถเลือกเรียนตามรายวิชาที่สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเปิดสอน (ตามระบุในภาคผนวก ง.) โดย 
 
 
    กลุ่มวิชาภาษา  นักศึกษาต้องเรียน  
  หน่วยกิต(บรรยาย–ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 90595001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
  FOUNDATION ENGLISH  
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 ข. หมวดวิชาเฉพาะ       97   หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาแกนทางวิทยาศาสตร์                     46   หน่วยกิต 

          หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
 11486111 แคลคูลัสส าหรับนักเทคโนโลยีชีวภาพ    3(3-0-6) 
  CALCULUS FOR BIOTECHNOLOGIST 
 11446211 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 
 11466244   ชีวเคมี                      3(3-0-6) 
 BIOCHEMISTRY  
 11466245 ปฏิบัติการชีวเคมี         1(0-3-2) 
 LABORATORY BIOCHEMISTRY  
 11466432 เคมีวิเคราะห์        3(3-0-6) 
  ANALYTICAL CHEMISTRY  
 11466433 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห ์    1(0-3-2) 
 ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY  
 11466532 เคมีอินทรีย์    3(3-0-6) 
 ORGANIC CHEMISTRY  
 11466533 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์   1(0-3-2) 
 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY  
 11476160   ชีววิทยาทั่วไป   3(3-0-6) 
 GENERAL BIOLOGY 
 11476161 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป   1(0-3-2) 
 GENERAL BIOLOGY LABORATORY 
 11476421  จุลชีววิทยาทั่วไป   3(3-0-6) 
 GENERAL MICROBIOLOGY 

11476422 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป      1(0-3-2) 
 GENERAL MICROBIOLOGY  LABORATORY 
 11476520 พันธุศาสตร์       3(3-0-6) 
 GENETICS 
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 11476521 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์      1(0-3-2) 
 GENETICS  LABORATORY  
 11486234 การออกแบบการทดลองทางเทคโนโลยีชีวภาพ   3(3-0-6) 
  EXPERIMENTAL DESIGN IN BIOTECHNOLOGY  
 11486235 หน่วยปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1    2(2-0-4) 
  UNIT OPERATIONS OF BIOTECHNOLOGY 1 
 11486236 หน่วยปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2              3(2-3-6) 
  UNIT OPERATIONS OF BIOTECHNOLOGY 2 

กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ                                                     33  หน่วยกิต 
 หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 

11346453     การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ               0(0-30-0) 
           PREPARING FOR PROFESSIONAL CAREER 
 11476345 ชีววิทยาของเซลล์                 3(3-0-6) 
  CELL BIOLOGY 
 11476346 ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล์                 1(0-3-2) 
  CELL BIOLOGY LABORATORY 
 11486321     การวิเคราะห์ส่วนประกอบและคุณภาพของวัสดุชีวภาพ            3(2-3-6) 
   ANALYSIS OF BIOMATERIAL COMPONENT AND QUALITY 
 11486338 เทคโนโลยีชีวภาพ                 3(3-0-6)  
  BIOTECHNOLOGY 
 11486339 เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร                3(3-0-6)  
  FOOD BIOTECHNOLOGY 
 11486341 วิศวกรรมชีวเคมี                 3(2-3-6) 
  BIOCHEMICAL ENGINEERING  
 11486343 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืชและสัตว์               3(3-0-6) 
  PLANT AND ANIMAL BIOTECHNOLOGY 
 11486344 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางพืชและสัตว์              1(0-3-2) 
  PLANT AND ANIMAL BIOTECHNOLOGY LABORATORY  
 11486347 การจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและโรงงานด้าน      3(3-0-6) 
  เทคโนโลยีชีวภาพ 
  SAFETY MANAGEMENT IN LABORATORY AND INDUSTRIAL  
                             FOR BIOTECHNOLOGY 

11486348    การใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ               3(2-3-6) 
  THE USE OF INSTRUMENTS IN BIOTECHNOLOGY 
 11486453 เทคโนโลยีของเอนไซม์                  3(2-3-6) 
  ENZYME TECHNOLOGY 
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 11486454 เทคโนโลยีการหมัก                   3(2-3-6) 
  FERMENTATION  TECHNOLOGY 
 11486349 ฝึกงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ                 0(0-45-0) 
  TRAINING IN BIOTECHNOLOGY 
 11386450 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 าหรับนักศึกษาท่ีมีความประสงค์ฝึกทักษะการท าวิจัย 

                 หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
  11486451  โครงงานพิเศษ 1    3(0-150-0) 
       SPECIAL PROJECT 1 
  11486452  โครงงานพิเศษ 2    3(0-150-0) 
       SPECIAL PROJECT 2 

  2. สหกิจศึกษา 
   ส าหรับนักศึกษาท่ีมีความประสงค์จะฝึกปฏิบัติงานในสถานที่ประกอบการในสถานการณ์จริง 

                 หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
  11346458  สหกิจศึกษา   6(0-45-0) 
       CO-OPERATIVE EDUCATION 

  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   12   หน่วยกิต 
 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในรายวิชาจากวิชาเลือกทางเทคโนโลยีชีวภาพไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
ในกลุ่มวิชาเลือกต่างๆ ดังนี้ 
 



                                                                                                 14                                                     มคอ.2 

วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
 

 
 
            กลุ่มวิชาเลือกทางเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร 

 หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 11486305 เทคโนโลยีของยีสต์   3(2-3-6) 
  YEAST TECHNOLOGY 
 11486323   เทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุลในการวิเคราะห์วัสดุชีวภาพในอาหาร 3(2-3-6) 
            MOLECULAR TECHNIQUES FOR BIOMATERIAL DETECTION 
                             IN FOOD 
 11486325 จุลชีววิทยาทางอาหาร      3(2-3-6) 
   FOOD MICROBIOLOGY 
 11486455     เทคโนโลยีชีวภาพส าหรับผลิตภัณฑ์ไขมันและน้ ามัน   3(2-3-6) 
         BIOTECHNOLOGY FOR FAT AND OIL PRODUCT 
  
            กลุ่มวิชาเลือกทางเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 

 หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 11486306 พันธุวิศวกรรม   3(2-3-6) 
   GENETIC ENGINEERING 
 11486311 การเพาะเลี้ยงเซลล์แมลงและไวรัสโรคแมลง   3(2-3-6) 
   INSECT CELL CULTURE AND INSECT VIRUS 
 11486309 พันธุศาสตร์ของเซลล์   3(2-3-6) 
  CYTOGENETICS 
           

  กลุ่มวิชาเลือกทางเทคโนโลยีชีวภาพด้านอ่ืนๆ 
 หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

 11486301    การใช้ประโยชน์จากกากของเสีย     3(2-3-6) 
                  WASTE UTILIZATION 

  11486308 การบ าบัดทางชีวภาพและการควบคุมมลพิษ   3(3-0-6) 
  BIOTREATMENT AND POLLUTION CONTROL 
           11486310 หลักการควบคุมคุณภาพทางเทคโนโลยีชีวภาพ   3(2-3-6) 
  PRINCIPLES OF QUALITY CONTROL IN BIOTECHNOLOGY 
 11486315 จุลชีววิทยาของสิ่งแวดล้อม   3(2-3-6) 
   ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY 
 11486316 เมทาบอลิซึมและการควบคุมโดยจุลินทรีย์   3(2-3-6) 
   MICROBIAL METABOLISM AND REGULATION 
 11486317 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ              3(3-0-6) 
   SELECTED TOPICS IN BIOTECHNOLOGY 
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วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
 

 11486324  ชีวสารสนเทศเบื้องต้น   3(2-3-6) 
   FUNDAMENTAL BIOINFORMATICS 
 11486449     ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและนวัตกรรม   3(2-3-6) 
                    NATURAL PRODUCTS AND INNOVATION 
   
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                     ไม่น้อยกว่า    6   หน่วยกิต 

    นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 
ความหมายของรหัสรายวิชา 
 รหัสวิชาที่ใช้ถูกก าหนดเป็นตัวเลข 8 หลัก ดังต่อไปนี้ 
 รหัสตัวที่ 1, 2   11  หมายถึง    วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์
 รหัสตัวที่ 3, 4  44     หมายถึง  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
    45     หมายถึง    กลุ่มวิชาฟิสิกส์ 
    46     หมายถึง    กลุ่มวิชาเคมี 
    47     หมายถึง    กลุ่มวิชาชีววิทยา 
 48 หมายถึง    กลุ่มวิชาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                 16                                                     มคอ.2 

วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
 

 
3.1.4 แผนการศึกษา 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต   
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

90591001 เรารัก สจล. 
I LOVE KMITL 

2(1-2-3) 

11486111 แคลคูลัสส าหรับนักเทคโนโลยีชีวภาพ  
CALCULUS FOR BIOTECHNOLOGIST 

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) 

90595001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
FOUNDATION ENGLISH 

3(3-0-6) 

90591002 กีฬาและนันทนาการ 
SPORTS AND RECREATIONAL ACTIVITIES 

1(0-3-2) 

9059xxxx กลุ่มศาสตร์แห่งการคิด 
ELECTIVE TOPICS IN SCIENCE &  
MATHEMATICS 

3(x-x-x) 

 รวม 20 
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วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
 

 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต   
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

11456141 ฟิสิกส์ทั่วไป 
GENERAL  PHYSICS 

3(3-0-6) 

11456142 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 
GENERAL PHYSICS LABORATORY 

1(0-3-2) 

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) 

9059xxxx กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 
ELECTIVE TOPICS IN LANGUAGE 

3(x-x-x) 

9059xxxx กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิต 
ELECTIVE TOPICS IN LIFE VALUE 

3(x-x-x) 

 รวม 18 
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วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต   
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

11446211 สถิติเบื้องต้น 
ELEMENTARY  STATISTICS 

3(3-0-6) 

11486235 หน่วยปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 
UNIT OPERATIONS OF BIOTECHNOLOGY 1 

2(2-0-4) 

11466244 ชีวเคมี  
BIOCHEMISTRY   

3(3-0-6) 

11466245 ปฎิบัติการชีวเคมี  
BIOCHEMISTRY  LABORATORY 

1(0-3-2) 

11486338 เทคโนโลยีชีวภาพ  
BIOTECHNOLOGY 

3(3-0-6) 

9059xxxx กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 
ELECTIVE TOPICS IN LANGUAGE AND 
COMMUNICATION 

3(x-x-x) 

9059xxxx กลุ่มศิลปะแห่งการจัดการ 
ELECTIVE TOPICS IN ART OF MANAGEMENT 

3(x-x-x) 

9059xxxx กลุ่มวิถีแห่งสังคม 
ELECTIVE TOPICS IN THE WAY OF SOCIETY 

 3(x-x-x) 

 รวม 21 
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วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
 

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) 

11486234 การออกแบบการทดลองทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
EXPERIMENTAL DESIGN IN  BIOTECHNOLOGY 

3(3-0-6) 

11486236 หน่วยปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพ  2 
UNIT OPERATIONS OF BIOTECHNOLOGY  2 

3(2-3-6) 

11486348 การใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
THE USE OF INSTRUMENTS IN BIOTECHNOLOGY 

3(2-3-6) 

9059xxxx กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 
ELECTIVE TOPICS IN LANGUAGE AND 
COMMUNICATION 

3(x-x-x) 

 รวม 20 
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วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต   
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

11486345 ชีววิทยาของเซลล์ 
CELL BIOLOGY 

3(3-0-6) 

11486346 ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล์ 
CELL BIOLOGY LABORATORY 

1(0-3-2) 

11486341 วิศวกรรมชีวเคมี 
BIOCHEMICAL ENGINEERING 

3(2-3-6) 

11486453 เทคโนโลยีของเอนไซม์ 
ENZYME TECHNOLOGY 

3(2-3-6) 

1148xxxxx วิชาเลือกทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
BIOTECHNOLOGY ELECTIVE COURSE 

6  

9059xxxx กลุ่มวิชาวิถีแห่งสังคม 
ELECTIVE TOPICS IN SOCIAL SCIENCE 

3(x-x-x) 

 รวม 19 
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วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต   

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
11346453 การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ 

PREPARING FOR PROFESSIONAL CAREER 
0(0-30-0) 

11486321 การวิเคราะห์ส่วนประกอบและคุณภาพของวัสดุชีวภาพ 
ANALYSIS OF BIOMATERIAL COMPONENT AND 
QUALITY 

3(2-3-6) 

  11486339 เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร 
FOOD 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) 

11486347 การจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและโรงงานทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ 
SAFETY MANAGEMENT IN LABORATORY AND 
INDUSTRIAL FOR BIOTECHNOLOGY 

3(3-0-6) 

1148xxxxx วิชาเลือกทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
BIOTECHNOLOGY  ELECTIVE COURSE  

3(x-x-x) 

xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 
FREE ELECTIVE 

3(x-x-x) 

 รวม 19 
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต   

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
11486349 ฝึกงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

TRAINING IN BIOTECHNOLOGY 
0(0-0-0) 

 รวม 0 
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วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต   
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

11486451 โครงงานพิเศษ 1 
SPECIAL PROJECT 1 

3(0-150-0) 

11486454 เทคโนโลยีการหมัก 
FERMENTATION TECHNOLOGY 

3(2-3-6) 

11486450 สัมมนา 
SEMINAR 

1(0-3-2) 

1148xxxx วิชาเลือกทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
BIOTECHNOLOGY ELECTIVE COURSE 

3 

xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 
FREE ELECTIVE 

3(x-x-x) 

 รวม 10-13 
หมายเหตุ  นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชา 11346458 สหกิจศึกษา ไม่ต้องลงทะเบียนเรียนวิชา  
              11486451 โครงงานพิเศษ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 23                                                     มคอ.2 

วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

ส าหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนการศึกษาเชิงปฏิบัติการ  
 

รหัสวิชา 
 

ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
11486452 โครงงานพิเศษ 2 

SPECIAL PROJECT 2 
3(0-150-0) 

 รวม 3 
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  133   หน่วยกิต 
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วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
 

      3.1.5   ค าอธิบายรายวิชา 
 ค าอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก จ) 

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
3.2.1 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒ/ิสาขาวิชา/สถานศึกษา/ 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

1. อ.ดร. พัชราภรณ์ นาคเทวัญ 
      X-XXXX-XXXXX -XX-X  

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

1. งานวิจัย (ภาคผนวก ฌ) 
- A thermostable phytase Neosartorya 
spinosa BCC 41923 and its expression in 
Pichia pastoris 
- Mechanic Behavior of Fibers Reinforcing in 
Natural Rubber STR 5L. 
- Antimicrobial Activity of Medium Chain 
Fatty Acids Vibrio spp.  
- Analysis of total phenolic compounds of 
peel crude extracts from Musa spp. 
- Antibacterial activity of Musa (AA group) 
‘Kluai Leb Mu Nang’ and Musa (ABB group) 
‘Kluai Hin’ peel extracts against foodborne 
pathogens. 
2. ต าราเรยีน - 
3. งานสอน 
-ชีวเคมี  
-ปฏิบัติการชีวเคมี  
-เทคโนโลยีชีวภาพ 
-เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
-เทคโนโลยีเอนไซม์ 
-เทคโนโลยีการหมัก 
-ฝึกงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
-การใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
-สัมมนา   
- โครงงานพิเศษ        
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วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒ/ิสาขาวิชา/สถานศึกษา/ 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

2. ผศ.ดร. ณกัญภัทร  จินดา 
      X-XXXX-XXXXX -XX-X  
(สาขาเทคโนโลยีกระบวนการทาง
เคมีและฟิสิกส์) 

- D.Sc. (Biotechnology) 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547 
- วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537 
- วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร) 
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ 
   เจ้าคุณทหารลาดกระบัง,  2534 

1. งานวิจัย (ภาคผนวก ฌ) 
- Development of bioactive 
compound extract and application 
ioto food and nuetracuetical products.  
- Value adding of agricultural waste 
and by-product of agro-industrial. 
- Microbial lipase production and   
  utilization. 
- PHAs and PHBs producing bacterial  
  production and utilization.  
2. ต าราเรยีน - 
3. งานสอน 
-หน่วยปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชวีภาพ 1 
-หน่วยปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชวีภาพ 2 
-ปฏิบัติการหน่วยปฏิบตัิการทาง 
 เทคโนโลยีชีวภาพ 2 
-วิศวกรรมชีวเคม ี
-ปฏิบัติการวิศวกรรมชีวเคม ี
-เทคโนโลยีชีวภาพ 
-เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร 
-การวิเคราะห์ส่วนประกอบและคณุภาพของ
อาหาร 
-เทคโนโลยีชีวภาพส าหรับผลิตภณัฑ์ไขมัน
และน้ ามัน 
-ฝึกงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
-สัมมนา          
-โครงงานพิเศษ 
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วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒ/ิสาขาวิชา/สถานศึกษา/ 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

3. อ.ดร. วลัยพร มฆัพาน 
X-XXXX-XXXXX -XX-X 

-ปร.ด. (ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ),  
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,  2556 
-วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2550 

1. งานวิจัย (ภาคผนวก ฌ) 
- Antimicrobial Activity of Medium 
Chain Fatty Acids Vibrio spp.  
- Analysis of total phenolic compounds 
of peel crude extracts from Musa spp. 
- Antibacterial activity of Musa (AA 
group) ‘Kluai Leb Mu Nang’ and Musa 
(ABB group) ‘Kluai Hin’ peel extracts 
against foodborne pathogens. 
2. ต าราเรยีน – 
3. ภาระงานสอน 
-ชีวเคมี  
-ปฏิบัติการชีวเคมี  
-เทคโนโลยีชีวภาพ 
-ชีววิทยาของเซลล ์
-ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล ์
-การใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
-เทคโนโลยีชีวภาพทางพืชและสตัว์ 
-ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางพืชและสัตว ์
-ชีวสารสนเทศเบื้องต้น 
-เทคนิคทางชีววิทยาโมเลกลุในการวิเคราะห์
วัสดุชีวภาพในอาหาร 
-ฝึกงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
-สัมมนา          
-โครงงานพิเศษ 

4. อ.ดร. นิพัทธ์ มณีโชต ิ
    X-XXXX-XXXXX -XX-X  

- วท.ด. จุลชีววิทยาประยุกต ์
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2558 
- วท.ม. พันธุศาสตรจ์ุลินทรยี ์
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2544 
- วท.บ. ชีววิทยา   
   มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2537 

1. งานวิจัย  (ภาคผนวก ฌ) 
- An  improved  method  for  
purification  of  marine  cyanobacteria  
isolated  from  the  Gulf  of  Thailand.  
- Inhibition of Vibrio spp. by 2-
Hydroxyethyl-11-hydroxyhexadec-9-
enoate of Marine Cyanobacterium  
Leptolyngbya sp.  LT19. 
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วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒ/ิสาขาวิชา/สถานศึกษา/ 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

  - Antibacterial activity inhibited Vibrios 
from marine cyanobacteria 
Leptolyngbya sp. LT19.-  Genetic  
diversity  of  uncultured  and  cultured  
marine  cyanobacterial  popula-tions  
from  two  regions  of  Thai  Sea.  
- Study of Endophytic Bacteria 
Controlling Rice Disease by 16S rRNA. 
- Randomly Amplified Polymorphic 
DNA as Tool for Screened and 
Identified Axenic Marine Cyanobacterial 
Inoculums. 
- Antimicrobial Activity of Medium 
Chain Fatty Acids Vibrio spp. 
Pathogens.  
2. ต าราเรยีน – 
3.ภาระงานสอน 
-พันธุศาสตร ์
-ปฏิบัติการพันธุศาสตร ์
-เทคโนโลยีชีวภาพ 
-การใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
-เทคโนโลยีชีวภาพทางพืชและสตัว ์
-ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางพืชและสัตว ์
- เทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุลในการวิเคราะห ์
  วัสดุชีวภาพในอาหาร 
-ฝึกงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
-สัมมนา          
-โครงงานพิเศษ 

5.อ.ดร. กมลวรรณ ชูชีพ 
X-XXXX-XXXXX -XX-X 

- Ph.D (Agri. Sci.)  
  Kagoshima University, Japan, 2548 
- วท.ม. (Post Harvest Technology) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร,ี 
2543 

-วท.บ. (Microbiology)มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

  พระจอมเกลา้ธนบุรี, 2540 

1. งานวิจัย (ภาคผนวก ฌ) 
2. ต าราเรยีน - 
3. ภาระงานสอน 
-จุลชีววิทยาท่ัวไป 
-ปฏิบัติการจลุชีววิทยาท่ัวไป 
-เทคโนโลยีชีวภาพ 
-จุลชีววิทยาทางอาหาร 
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วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
 

 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒ/ิสาขาวิชา/สถานศึกษา/ 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

  -การจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
โรงงาน 
-เมแทบอลิซึมและการควบคุมโดยจุลินทรีย ์
-สุขภาพและโภชนาการ  
-ฝึกงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
-สัมมนา         
-โครงงานพิเศษ 

หมายเหตุ  บรรณานุกรมผลงานวชิาการอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรอยู่ภาคผนวก ซ 

 

3.2.2 อาจารยป์ระจ าหลักสูตร  
ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒ/ิสาขาวิชา/สถานศึกษา/ 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

1. อ.ดร. ณัฐพร  สุวรรณพยัคฆ ์ - ปร.ด. ฟิสิกส์ประยุกต ์
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร  
  ลาดกระบัง, 2557 
- วท.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษาฟสิิกส)์   
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ,์ 2548   
- วท.บ.ฟิสิกส์ (ศึกษาศาสตร์)    
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน,ี 
2545 
 

1.งานวิจัย (ภาคผนวก ญ) 
- Some Physical and Mechanical 
Properties of Upland Rice Seed 
(Maephurng Variety). 
2. ต าราเรยีน 
3.ภาระงานสอน 
-ฟิสิกส์ทั่วไป  
-ปฏิบัติการฟสิิกส์ทั่วไป  
 

2.อ.ดร. จุฑารตัน์ สุจริตธรุะการ - วท.บ. ชีววิทยา   
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2542  
- วท.ม. ชีววิทยา  
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2546  
- วท.ด. ชีววิทยา  
มหาวิทยาลยั (เชียงใหม)่, 2558 

1.งานวิจัย (ภาคผนวก ญ) 
- New Coenogonium species 
(Ostropales: Coenogoniaceae) from 
Thailand, new reports and a revised 
key to the species occurring in the 
country. 
2. ต าราเรยีน 
3.ภาระงานสอน 
-ชีววิทยาท่ัวไป 
-ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 

3.อ.ดร. ชนัดดา  ภวชโลทร -วท.ด. (เคมีอนินทรีย์) 
  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2555 
 

1.งานวิจัย (ภาคผนวก ญ) 
- Additive effects on fermentation  
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วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
 

 
ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒ/ิสาขาวิชา/สถานศึกษา/ 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

 -วท.ม. (เคมีอนินทรีย์) 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,์ 2548 
-วท.บ. (เคมี) 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,์ 2545 

quality of fermented juice (from oil 
palm fronds) of epiphytic lactic 
bacteria. 
2. ต าราเรยีน 
3.ภาระงานสอน 
-เคมีอินทรีย ์
-ปฏิบัติการเคมีอินทรีย ์

 
3.2.3 อาจารย์พิเศษ    

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒ/ิสาขาวิชา/สถานศึกษา/ 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

สถานที่ท างาน 

1. รศ.ดร. วไิลวรรณ  โชตเิกียรต ิ - Ph.D. (Biotechnology) 
University of New South Wales (Australia) 
-วท.ม. ชีวเคมี, มหาวิทยาลยัมหดิล 
-วท.บ. เทคนิคการแพทย,์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมกุลและ      
ชีวสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์   
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา 

2. อ.ดร. สุดาพร ตงสริ ิ -วท.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
-วท.ม. ชีววิทยา, มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 
-วท.บ. เกษตรศาสตร์,มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรพัยากร
ทางน้ า มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ จ. เชียงใหม ่

3. ผศ.ดร.นภิาวรรณ์ จติโสภากลุ -Ph.D. (Biotechnology),มหาวิทยาลัยมหิดล 
-วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ, 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
-วท.บ. พืชสวน  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตสรุินทร์ จ.สุรินทร ์

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน สหกิจศึกษา หรือการฝึกงานต่างประเทศ)  
   การฝึกงาน 
   นักศึกษาฝึกปฏิบัติจริงกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ที่สาขาวิชาเห็นชอบ ท าโครงการเพื่อให้นักศึกษาได้ปฏิบัติ
จริงและสามารถน าไปใช้ได้จริงต่อไป 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
4.1.1. มีทักษะในการปฏิบัติในการค้นหาปัญหา วางแผน และด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยการเรียนรู้ 
          จากการท างานในสถานการณ์จริง 
4.1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
4.1.3 ปฏิบัติตัวตามกฏ ระเบียบของสถานประกอบการ และมีวินัยในการท างาน 
4.1.4 ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี 
         ความสุข 
4.1.5 สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 



                                                                                                 30                                                     มคอ.2 

วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
 

 
4.1.6 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานได้ 
4.1.7 สามารถน าเสนอรายงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

4.2 ช่วงเวลา 
ภาคการศึกษาพิเศษ ของปีการศึกษาที่ 3 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
 ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง หรือจัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษาของภาคการศึกษาพิเศษ 

สหกิจศึกษาหรือการฝึกงานต่างประเทศ 
     นักศึกษาเข้ารับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการแบบเต็มเวลา และตรงตามหรือเกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา อย่างต่อเนื่อง โดยนักศึกษาต้องผ่านการ
เรียนวิชา  การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ ก่อนไปสหกิจศึกษา  นักศึกษาต้องมีงานที่มีกระบวนการทางงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในสถานประกอบการนั้น และหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจจะมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน โดยอาจารย์ในสาขาวิชา ซึ่งมีฐานะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหรืองานวิจัย และอาจารย์นิเทศ 
ร่วมกับสถานประกอบการ 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของสหกิจศึกษาหรือการฝึกงานต่างประเทศ 

4.1.1. มีทักษะในการปฏิบัติในการค้นหาปัญหา วางแผน และด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยการเรียนรู้ 
         จากการท างานในสถานการณ์จริง 
4.1.2 สามารถอธิบายความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน และน าความรู้ที่ได้รับมาเชื่อมโยงต่อการ 
         ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ 
4.1.3 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
4.1.4 ปฏิบัติตัวตามกฏ ระเบียบของสถานประกอบการ และมีวินัยในการท างาน 
4.1.5 ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี 
         ความสุข 
4.1.6 สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4.1.7 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ  
         งานได ้
4.1.8 สามารถน าเสนอและ/หรือจัดท ารายงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

4.2 ช่วงเวลา 
     ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาท่ี 4 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
      5 หรือ 6 วันต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 15 สัปดาห์ หรือจัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษาของภาค

การศึกษา 

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
เสนอหัวข้อโครงงานหรืองานวิจัยที่จะท าภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา หัวข้อที่เสนอควร

จะประกอบด้วย ปัญหาที่ต้องการแก้ไข ขอบเขต แนวคิดและทฤษฎีที่จะใช้ รวมถึงแผนการด าเนิน
โครงงาน การน าเสนอผลงานและจัดท ารายงาน 
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5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
      นักศึกษาเสนอโครงงานหรืองานวิจัยที่ต้องการจะท าภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา  
โดยโครงงานหรืองานวิจัยที่เสนอต้องประกอบไปด้วย ปัญหาที่ต้องการแก้ไข ขอบเขต แนวคิดและ
ทฤษฎีที่ใช้  แผนการด าเนินงาน จัดท ารายงานและน าเสนอผลงานได้ 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
     5.1.1. มีทักษะในการปฏิบัติในการค้นหาปัญหา วางแผน และด าเนินการท าโครงงานได้ 
     5.1.2 สามารถอธิบายความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติโครงงาน และน าความรู้ที่ได้รับมาเชื่อมโยงต่อ 
              การปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ 
     5.1.3 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
     5.1.4 ปฏิบัติตัวตามกฏ ระเบียบของสถานประกอบการ และมีวินัยในการท างาน 
     5.1.5 ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี 
               ความสุข 
     5.1.6 สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
     5.1.7 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการ 
              ปฏิบัติงานได้ 
     5.1.8 สามารถน าเสนอและ/หรือจัดท ารายงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
5.3 ช่วงเวลา  

ภาคการศึกษาที่  2  ของปีการศึกษาที่  4 
5.4  จ านวนหน่วยกิต  
  6 หน่วยกิต 
5.5 การเตรียมการ  

ให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหรืองานวิจัย และในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา
ที่  4 นักศึกษาต้องน าเสนอข้อเสนอโครงงานหรืองานวิจัยก่อนเพ่ือตรวจสอบความพร้อมในการ
ด าเนินการและความก้าวหน้า 

          5.6 กระบวนการประเมินผล  
        มีการประเมินผลโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์ในสาขาโดยมีการสอบวัดผล 

ในภาคการศึกษาท่ี  2  ส่วนกลไกการทวนสอบมาตรฐาน ท าโดยอาจารย์ผู้ประสานงานตรวจสอบการ
น าเสนอ และการส่งรายงานของนักศึกษา 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอน และการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

มีทักษะและกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบและสามารถน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์ ได้จริ ง  และแก้ปัญหาโดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

-จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้ เรียนมีทักษะ โดย
ก าหนดรายวิชาภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ 
-มีการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนา โครงงานพิเศษ สห
กิจศึกษา การฝึกงานเทคโนโลยีชีวภาพ 
-จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการใน
หลักสูตร ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติระหว่างคณาจารย์ และ
นักศึกษา รวมทั้งมีโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบัน
เพ่ือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน 

มีความใฝ่รู้และมีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง -จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

ด้านภาวะผู้น า ความรับผิดชอบ และมีวินัยใน
ตนเอง 
 

- ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องท างานเป็นกลุ่มและ 
มีการก าหนดหัวหน้ากลุ่มในการท ารายงานตลอดจน
ก าหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการน าเสนอรายงาน เพ่ือฝึก
ให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้น าและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 
- มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรง
เวลาเข้าเรียนสม่ าเสมอ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนเสริม
ความกล้าในการแสดงความคิดเห็น 

ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

-จัดให้มีรายวิชาที่มีเนื้อหาและกรณีศึกษาเกี่ยวกับข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระความผิดในวิชาชีพและให้รู้
ถึงผลกระทบต่อสังคม  

มีจิตสาธารณะ -จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น โครงการบ าเพ็ญประโยชน์ 
 
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 ข่าวในหนังสือพิมพ์ 
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            สื่อโทรทัศน์ สื่อต่างๆ หรือสถานการณ์จ าลอง 
2.1.2.3 อาจารย์เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ 
2.1.2.4 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 สังเกตพฤติกรรมการท างานเพ่ือส่วนรวม 

2.2 ความรู้ 
 2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

2.2.1.1 มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร 
2.2.1.2 มีความรู้พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหารที่จะน ามาอธิบายหลักการ 
          และทฤษฎีขั้นสูงกว่าได ้
2.2.1.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
          เกษตรและอาหาร 
2.2.1.4 สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
2.2.2.1 บรรยาย อภิปราย สัมมนา ปฏิบัติ 
2.2.2.2 มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าและท ารายงานเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม 
2.2.2.3 ศึกษาดูงานนอกสถานที ่
2.2.2.4 เชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายพิเศษ 
2.2.2.5 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 
2.2.2.6 การเรียนรู้จากกรณีศึกษาหรือสถานการณ์จริงหรือการปฏิบัติการ 

 2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
2.2.3.1 การสอบกลางภาค ปลายภาค การสอบย่อยด้วยการสอบข้อเขียนหรือการสอบปาก 
          เปล่า หรือการสอบปฏิบัติ 
2.2.3.2 ประเมินจากรายงานหรือการน าเสนอโดยวาจา 
2.2.3.3 ประเมินความรู้ก่อนและหลังจากการศึกษาดูงาน 

2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

2.3.1.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
2.3.1.2 น าความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหารไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ 
          ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
2.3.1.3 มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทีห่ลาก 
          หลายได้อย่างถูกต้อง เพื่อน าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 

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

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
2.3.3.1 การสอบกลางภาค ปลายภาค การสอบย่อยด้วยการสอบข้อเขียนหรือการสอบโดย 
          วาจาหรือการสอบปฏิบัติ 
2.3.3.2 ประเมินจากรายงานหรือการน าเสนอโดยวาจา 
2.3.3.3 ประเมินรายงานผลปฏิบัติการหรือชิ้นงาน 
2.3.3.4 ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย 
2.3.3.5 สังเกตจากพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น 
2.3.3.6 การสอบปฏิบัติก่อนจบการศึกษา (Exit exam) 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ 

2.4.1.1 มีภาวะผู้น า โดยสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได ้
2.4.1.2 มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองได้ 
2.4.1.3 สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรและมีความรับผิดชอบต่อ 
          สังคมและองค์กร 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ 
         รับผิดชอบ 

2.4.2.1 มอบหมายงานกลุ่มให้ท าหน้าที่ผู้น าและการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่มได้ 
          เหมาะสม 
2.4.2.2 จัดกิจกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสังคมและองค์กร 
2.4.2.3 ฝึกปฏิบัติงานกับองค์กรภายนอก 

 2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ 
         รับผิดชอบ 

2.4.3.1 ประเมินพฤติกรรมในบทบาทของผู้น าและสมาชิกในกลุ่ม 
2.4.3.2 พฤติกรรมความรับผิดชอบจากแบบประเมินโดยให้เพื่อนประเมินเพ่ือน อาจารย์ 
           ประเมินนักศึกษา หรือองค์กรภายนอกประเมินนักศึกษา 
2.4.3.3 ประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบจากการเข้าร่วมโครงการ 

2.5  ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
                 สารสนเทศ 

2.5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือการวิเคราะห์ประมวลผล 
          การแก้ปัญหาและน าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
2.5.1.2 มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเลือกใช้รูปแบบ 
          การสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
 



                                                                                                 35                                                     มคอ.2 

วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
 

2.5.1.3 มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน เพ่ือการค้นคว้าได้อย่าง 
          เหมาะสม 
2.5.1.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลแปล 
           ความหมายและน าเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ  
        การใช้ 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 าเสนอ 
          ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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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4. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
      ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ความรู ้
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 
 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

 

1.   มีความรู้ในหลักการและ
ทฤษฎีทางด้าน 
เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
และอาหาร 

2.  มีความรู้พื้นฐานทาง
เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
และอาหารที่จะน ามา
อธิบายหลักการ  และ
ทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ 

3.  สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าทาง
วิชาการโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
เกษตรและอาหาร 

4.  สามารถเชื่อมโยงองค์
ความรู้สู่การปฏิบัติได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 

1. สามารถคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ และ
มีเหตุมีผล ตาม
หลักการทาง
วิทยาศาสตร์ 

2. น าความรู้ทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ
เกษตรและอาหาร 

   ไปประยุกต์ใช้กับ
สถานการณ์ต่าง ๆ 
ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

3. มีความใฝ่รู้ สามารถ
วิเคราะห์หรือ
สังเคราะห์ความรู้จาก  
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่
หลากหลายได้อย่าง
ถูกต้อง  เพื่อน า ไปสู่
การสร้างสรรค์
นวัตกรรม 

1. มีภาวะผู้น า โดย
สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 

2. มีความรับผิดชอบต่อ
การพัฒนาการเรียนรู้
ของตนเองได้ 

3. สามารถปรับตัวเข้ากับ 
สถานการณ์และ
วัฒนธรรมองค์กรและ 

  มีความรับผิดชอบและมี
ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและองค์กร 

1. สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ทางคณิตศาสตร์
และสถิติ เพื่อการวิเคราะห์ 
ประมวลผลการแก้ปัญหา
และน าเสนอข้อมูลได้อย่าง
เหมาะ สม 

2. มีทักษะในการสื่อสาร
ภาษาไทยได้อย่างมีประ 
สิทธิภาพ รวมทั้งเลือกใช้
รูปแบบการสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสม 

3. มีทักษะและความรู้ภาษา 
อังกฤษ หรือภาษาต่างประ 
เทศอื่น เพื่อการค้นคว้าได้
อย่างเหมาะสม 

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
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 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวชิาแกนทางวิทยาศาสตร์ 
11446111 แคลคูลสัส าหรับเทคโนโลยีชีวภาพ                     
1146211 สถิติเบื้องต้น                    
11456141 ฟิสิกส์ทั่วไป                    
11456142 ปฏิบัติการฟสิิกส์ทั่วไป                    
11466251 เคมีทั่วไป                    
11466252 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป                    
11476160 ชีววิทยาท่ัวไป                     
11476161 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป                     
11466432 เคมีวิเคราะห์                      
11466433 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์                      
11466532 เคมีอินทรีย์                      
11466533 ปฏิบัติการเคมีอินทรยี ์                     
11476421 จุลชีววิทยาท่ัวไป                    
11476422 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป                     
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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 
11476520 พันธุศาสตร ์                    
11476521 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์                     
11466244 ชีวเคมี                     
11466245 ปฏิบัติการชีวเคมี                      
11486234 การออกแผนการทดลองทางเทคโนโลยีชีวภาพ                    
11486235 หน่วยปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1                     
11486236 หน่วยปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2                    
กลุ่มวชิาเฉพาะบังคับ 
11486321 การวิเคราะห์ส่วนประกอบและคณุภาพของวัสด ุ
              ชีวภาพ 

                   

11486348 การใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ                     
11486338 เทคโนโลยีชีวภาพ                     
11476345 ชีววิทยาของเซลล ์                    
11476346 ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล ์                    
11476341 วิศวกรรมชีวเคม ี                    
11486339 เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร                    
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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 
11486343 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืชและสัตว ์                    
11486344 ปฏิบัติการเทคโนโลยชีีวภาพทางพืชและสัตว ์                     
11486347 การจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและ 
                โรงงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 

                   

11486453 เทคโนโลยีของเอนไซม์                     
11486454 เทคโนโลยีการหมัก                    
11486349 ฝึกงานทางเทคโนโลยชีีวภาพ                    
11346453 การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ                    
11346450 สัมมนา                     
กลุ่มวชิาเฉพาะเลือกทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
       วิชาเฉพาะเลือกทางเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร                    
11486305 เทคโนโลยีของยีสต ์                    
11486323 เทคนิคทางชีววิทยาโมเลกลุในการวิเคราะห์วสัด ุ
                ชีวภาพในอาหาร 

                   

11486325 จุลชีววิทยาทางอาหาร                     
11486455 เทคโนโลยีชีวภาพส าหรับผลิตภัณฑไ์ขมันและน้ ามัน                    
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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 
         วิชาเฉพาะเลือกทางเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร                    
11486306 พันธุวิศวกรรม                     
11486309 พันธุศาสตร์ของเซลล ์                    
11486311 การเพาะเลี้ยงเซลล์แมลงและไวรสัโรคแมลง                     
        วิชาเฉพาะเลือกทางเทคโนโลยีชีวภาพด้านอื่นๆ                    
11486301 การใช้ประโยชน์จากกากของเสีย                     
11486308 การบ าบัดทางชีวภาพและการควบคมุมลพิษ                     
11486310 หลักการควบคมุคณุภาพทางเทคโนโลยีชีวภาพ                     
11486315 จุลชีววิทยาของสิ่งแวดล้อม                     
11486316 เมทาบอลิซมึและการควบคุมโดยจุลินทรีย ์                    

11486317 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ                    
11486324 ชีวสารสนเทศเบื้องตน้                    
11486449 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและนวัตกรรม                    
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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                    
11486451 โครงงานพิเศษ 1                    
11486452 โครงงานพิเศษ 2                    
11346458 สหกิจศึกษา                    
11346459 การปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ                    

รวม                    
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนนให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 (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. ให้รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ไปยังรอง 
                         อธิการบดีวิทยาเชตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 

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

การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบังว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559  (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 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดและ 
                การประเมินผล 
        2.1.2 จัดโอกาสให้อาจารย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสอน การวัดและการประเมินผล 
        2.1.3 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. การก ากับมาตรฐาน 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการประชุมเพ่ือทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตรอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
ก ากับติดตาม มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา , มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม และ มคอ.5 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา , มคอ.6 รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม รวมถึง
จัดท า มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร หลังสิ้นสุดปีการศึกษา มีการพัฒนา หรือปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ. 7 ปีที่ผ่านมา 
 
2. บัณฑิต 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ด าเนินการประเมินคุณภาพบัณฑิตหลังจากที่มีบัณฑิตจบการศึกษาจาก
หลักสูตรนี้แล้ว ในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิตของหลักสูตรโดยตรง เพ่ือน าผลมาพัฒนาหลักสูตรต่อไป 
 
3. นักศึกษา 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ด าเนินการรับนักศึกษาใหม่ ตามคุณสมบัติและจ านวนตามแผนที่วางไว้ 
ส่งเสริม และจัดให้มีการเรียนปรับพ้ืนฐานของนักศึกษา รวมทั้งส่งเสริม และจัดให้มีการสอนเสริมเพ่ิมเติมจาก
การเรียนในชั้นเรียนปกติของรายวิชาพ้ืนฐาน 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จัดท าการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการคงอยู่และจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
ของหลักสูตร เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างระบบและกลไกในการบริหารจัดการหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาประจ ากลุ่มให้กับนักศึกษา  ในแต่ละชั้นปี โดย
อาจารย์ที่ปรึกษา มีหน้าที่ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับเรื่องของการเรียน เรื่องส่วนตัว และเรื่องอ่ืนๆ ที่นักศึกษาต้อง 
การปรึกษา นอกจากนี้สถาบันฯ ยังมีการแจกคู่มือนักศึกษาให้แก่นักศึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการท าความ
เข้าใจระบบและระเบียบต่างๆที่สาคัญต่อนักศึกษา 
     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ส่งเสริมและคัดเลือก ให้นักศึกษาเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัยในงาน
ประชุมทางวิชาการ จากการเรียนการสอนในรายวิชาในหลักสูตร เพ่ือให้นักศึกษาได้มีการพัฒนาทักษะที่
จ าเป็นต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในทั้ง 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1. กลุ่มวิชาหลัก 2. กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ 
3. กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และ 4. กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ซ่ึงตอบสนองต่อผล
การเรียนรู้ของหลักสูตร (learning outcome) 
 
4. อาจารย์ 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ด าเนินการพิจารณาเสนออาจารย์ที่มีคุณสมบัติตรง หรือสอดคล้องกับ
หลักสูตรเพ่ือรับเข้ามาเป็นอาจารย์ใหม่ร่วมกับทางวิทยาเขตฯ เพ่ือบรรจุเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ต่อไป 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท าการแจ้งต่อคณาจารย์ให้ได้รับการอบรมในด้านต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกวิทยาเขตฯ เพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีการพัฒนาตนเองและเพ่ิมพูนความรู้ รวมถึงไปน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์ในงานประชุมวิชาการต่างๆ ที่สอดคล้องกับหลักสูตร 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี โดยมีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม ก ากับ
การจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาทันสมัยก้าวทันความก้าวหน้าทางวิชาการ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
น าหลักสูตรเข้าร่วมประชุมเพ่ือวางระบบผู้สอนให้เป็นไปตามเกณฑ์โดยพิจารณาจากวุฒิการศึกษาและการ
เชี่ยวชาญของอาจารย์ผู้สอนให้สอดคล้องกับรายวิชาที่สอน หากมีรายวิชาใดที่อาจารย์ไม่ได้มีความช านาญทั้ง
รายวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก าหนดให้เชิญอาจารย์พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญในหัวข้อนั้นๆ มาท าการ
สอนตามเกณฑ์ไม่เกิน 50% ของรายวิชา 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
        6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม 
              ตามรายการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ภาคผนวก ฉ) 
        6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
              กรรมการหลักสูตร วางแผนการส ารวจความต้องการอุปกรณ์/เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ส าหรับ
การเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน จากนั้น น าเข้าหารือร่วมกันกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรในภาควิชา เพ่ือ 
พิจารณาจัดล าดับความต้องการส าหรับการเรียนการสอน แล้วเสนอภาควิชาเพ่ือเสนอวิทยาเขตฯ และท าการ
จัดซื้อ  
             หลังจากจบภาคการศึกษา นักศึกษาและอาจารย์ท าแบบสารวจความพึงพอใจ ต่อสิ่งสนับสนุนการ 
เรียนรู้ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทบทวนผลความพึงพอใจดังกล่าว ถ้าระดับความพึงพอใจต่ า อาจารย์ประจ า 
หลักสูตรน าข้อมูลมาประกอบการพิจารณาส าหรับการจัดล าดับความต้องการอุปกรณ์ /เครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์ ในปีงบประมาณถัดไป 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 2564 2565 

1.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผนติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

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

     

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

     

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

     

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

     

6. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือ การ 
   ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนนิงานที่รายงานในมคอ. 
   7 ปีที่แล้ว 

     

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

     

8. 8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือแนะน าด้านการ 
9.     จัดการ เรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รบัการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่าง 
    น้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

10. จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ได้รบัการพฒันาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชพี ไมน่้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่ที่มีต่อคุณภาพ 
      หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่ 
      น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

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

รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละป ี 10 10 10 11 12 
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เกณฑ์ประเมิน 
       หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 
1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายและมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80% 
ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 

ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
2561 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่......1-6...และ....8-10............................................ 

และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม......9.......ตัว 
2562 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่......1-10............................................................. 

และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม.......10......ตวั 
2563 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่......1-10............................................................ 

และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม.......10......ตวั 
2564 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่......1-11............................................................ 

และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม.......11......ตวั 
2565 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่......1-12........................................................... 

และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม.......12.......ตัว 
 

 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 ผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
ผู้ประเมินภายนอก 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  

มีระบบประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 
ศึกษาแห่งชาติ โดยก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  

อาจารย์ประจ าหลักสูตรน าผลการประเมินมาวิเคราะห์และทบทวนเพื่อจัดท าแผนปรับปรุงหลักสูตรให้
มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานต่อไป 
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เอกสารแนบ 
 

(ก) ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับ 
    ปริญญาตรี พ.ศ. 2559      
(ข) ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
     โครงการแววนวัตกร พ.ศ. 2554  
 (ค) ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่องการลงทะเบียนเรียนข้าม 
     สถาบันอุดมศึกษา   
(ง) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ พ.ศ. 2559     
(จ) ค าอธิบายรายวิชา         
(ฉ) รายการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
(ช) เหตุผลการขอปรับปรุงหลักสูตร 
(ซ) รายนามคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
(ฌ) บรรณานุกรมผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(ญ) บรรณานุกรมผลงานวิชาการอาจารย์อาจารย์ประจ าหลักสูตร   
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ข 
ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่า 

ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการแววนวัตกร 
พ.ศ. 2560 
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ภาคผนวก ค 
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                 72                                                     มคอ.2 

วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
 

 



                                                                                                 73                                                     มคอ.2 

วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
 

 



                                                                                                 74                                                     มคอ.2 

วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
 

 
 



                                                                                                 75                                                     มคอ.2 

วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
 

 
 
 



                                                                                                 76                                                     มคอ.2 

วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
 

 
 

      
    

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับ พ.ศ. 2559 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
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ค าน า 
 

 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2559) ได้ปรับปรุงโครงสร้างให้มีกลุ่มวิชา ซึ่งเป็นการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน และปรับปรุงรายวิชา
ให้มีความหลากหลายและมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา และมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบันฯ สอดคล้องกับค านิยามของหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualifications 
Framework for Higher Education, TQF : HEd)  

 เอกสารฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือให้ทุกคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต ผู้รับผิดชอบจัดการศึกษาหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีของสถาบันฯ ได้น าไปใช้ในการพิจารณาร่างหลักสูตรใหม่หรือการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หมวดท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 
 

1. ชื่อหมวดวิชา 
ชื่อภาษาไทย  : หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

ชื่อภาษาอังกฤษ : General Education Program 

2. หน่วยงานรับผิดชอบ 
ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

3. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 
 ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

4. รูปแบบของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
4.1 เป็นหมวดวิชาหนึ่ ง ในทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา โดยแบ่งรายวิชาเป็น 5 กลุ่มได้แก่ 1) กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิต 2) กลุ่มวิถีแห่ง
สังคม 3) กลุ่มศาสตร์แห่งการคิด 4) กลุ่มศิลปะแห่งการจัดการ และ 5) กลุ่มภาษาและการ
สื่อสาร  

4.2 ภาษาท่ีใช้ในการเรียนการสอน คือ ภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษ  
5. สถานภาพของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

5.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) ปรับปรุงจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2557) ก าหนดให้ใช้ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป  

5.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปนี้ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เมื่อวันที่ 21 
เมษายน พ.ศ. 2559  

5.3 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบังในการประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559  

5.4 ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการประชุม
ครั้งที่ .8/2559 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 

6. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
6.1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ 
6.2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
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หมวดท่ี 2  ข้อมูลเฉพาะของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

1. หลักการและเหตุผลในการปรับปรุง 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเป็นกลุ่มวิชาหนึ่งของทุกหลักสูตรที่มีความส าคัญต่อการเรียนการสอนใน

ระดับอุดมศึกษาควบคู่กับการเรียนการสอนวิชาในกลุ่มวิชาชีพ (Professional Education) เพ่ือพัฒนาบัณฑิต
ให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ มีทักษะด้านต่างๆ มีคุณสมบัติส่วนบุคคล และเป็นบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามอัตลักษณ์ที่ถูกก าหนดโดยสถาบันการศึกษานั้นๆ ทั้งนี้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการที่ดูแลมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีให้ม ี“วิชาศึกษาท่ัวไป” แทน “วิชาพ้ืนฐานทั่วไป” ตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2532 เป็นต้นมา โดยแบ่งกลุ่มวิชา
ออกเป็น 4 กลุ่มได้แก่ กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
และกลุ่มวิชาภาษา  

ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในปี พ .ศ. 2548 
และล่าสุดได้ประกาศเกณฑ์มาตรฐานฉบับปี พ.ศ. 2558 ซึ่งให้นิยามของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไว้ตรงกันคือ 
“สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาท่ัวไปในลักษณะจ าแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได้ โดย
ผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษาและกลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้
มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต” (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม  2558) รวมถึงได้ประกาศแนวทางการบริหารเกณฑ์
มาตรฐานฯ ส าหรับการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไว้ว่า “วิชาศึกษาทั่วไปมีเจตนารมณ์เพ่ือ
เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยให้ศึกษารายวิชาต่างๆ จนเกิดความซาบซึ้งและสามารถติดตาม
ความก้าวหน้าในสาขาวิชานั้นได้ด้วยตนเองการจัดการเรียนการสอนควรจัดให้มีเนื้อหาวิชาที่เบ็ดเสร็จใน
รายวิชาเดียว ไม่ควรมีรายวิชาต่อเนื่องหรือรายวิชาขั้นสูงอีก และไม่ควรน ารายวิชาเบื้องต้นหรือรายวิชา
พ้ืนฐานของวิชาเฉพาะมาจัดเป็นวิชาศึกษาทั่วไป” (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหาร
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2558) 

ปี พ.ศ. 2552 ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้มีการประกาศใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF : HEd) ขึ้น ซึ่งมุ่งเน้นผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของ
บัณฑิต จึงได้ก าหนดผลการเรียนรู้ระดับปริญญาตรีอย่างน้อย 5 ด้าน ดังนี้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้าน
ความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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นับตั้งแต่มีการก าหนดนิยาม โครงสร้างและองค์ประกอบ และการจัดการเรียนการสอนของหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 พบว่าสถาบันการศึกษายังไม่ตระหนักถึง
ความส าคัญและยังมีความเข้าใจที่แตกต่างกันในแนวคิดอันเป็นเป้าหมายของวิชาศึกษาทั่วไป ในปี พ.ศ. 2556-
2557 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่ง
ประเทศไทย (Thai GE Network) จัดท ากรอบแนวคิดหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพ่ือเป็นแนวทางการจัดการศึกษา
ที่มุ่งสู่มาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) และการจัดกระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) 
ให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยในผลการเรียนรู้ของหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไปสถาบันอุดมศึกษาจะต้องจัดองค์ประกอบของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้
ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 8 ด้าน ดังนี้ 

1. มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 
3. มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม 

ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
4. มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
5. มีทักษะการคิดแบบองค์รวม 
6. มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 
7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
8. ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
จากเกณฑ์มาตรฐานฯ แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานฯ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะเห็นว่าเป้าหมายและเจตนารมณ์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมิได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนน า
องค์ความรู้ในแต่ละกลุ่มวิชาไปใช้แบบแยกขาดจากกัน แต่มุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถบูรณาการองค์ความรู้ให้
เชื่อมโยงกับชีวิตและวิถีความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบันและอนาคต ซึ่งเป็นผลให้การจัดการเรียนการสอน
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปในหลักสูตรระดับปริญญาตรีจะต้องมีความชัดเจนในแง่ของการเชื่อมโยงองค์ความรู้ต่างๆ 
ประกอบกับการปลูกฝังทักษะเพ่ือการด ารงชีวิตและการท างานที่ควรติดตัวไปตลอด ซึ่งเจตนารมณ์ของวิชา
ศึกษาทั่วไปมิใช่เพียงการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐาน แต่เป็นการเตรียมความพร้อม  เพ่ือบ่มเพาะให้ผู้เรียนมีจิตวิญญาณ
ของการเรียนรู้ตลอดชีวิต ท าให้การแบ่งกลุ่มวิชาตามแบบเดิมอาจไม่ตอบโจทย์ในการจัดการเรียนการสอนวิชา
ศึกษาท่ัวไปเพื่อให้เป็นไปตามความหมายของวิชาศึกษาทั่วไป ดังที่ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ได้กล่าวไว้
ในโครงการสัมมนาการทบทวนปรัชญาการศึกษาทั่วไปเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ว่า ความเปลี่ยนแปลง 7 
ด้านที่เกิดขึ้น (Technologicalization, Commercialization & Economy, Globalization & network, 
Urbanization, Environmentalization & Energy, Individualization และ Ageing & Health) มีผลให้
การศึกษาทั่วไปควรต้องปรับเนื้อหาและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ และคนรุ่นใหม่
ควรมีลักษณะที่สอดคล้องต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
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1. มีความหลากหลาย/มีลักษณะเฉพาะ/กลุ่มใครกลุ่มมัน 
2. ปรับตัวได้/เปลี่ยนแปลงได้/ท าได้ (เปลี่ยนงาน)  
3. เรียนรู้สิ่งใหม่เสมอ/ตามทันการเปลี่ยนแปลง 
4. มีข้อมูล/มีเหตุผล/รับสื่อใหม่ได้ 
5. คิดวิเคราะห์/สังเคราะห/์ประเมินได ้
6. เรียนรู้ปัญหา/มีส านึกร่วม/ร่วมแก้ปัญหา 
7. รู้จักตัวเอง/เป็นตัวของตัวเอง/โดดเด่น 
8. มีความดี ความงาม/เฉพาะตัว 
9. มีทางเลือก/สร้างทางเลือกเอง 
10. มีผลงาน/Productivity ใหม่ๆ/ขายทั่วโลก 
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ สร้างสรรค์ ผลิตภาพ และ

มีความรับผิดชอบ มีทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่จะต้องอยู่ในอนาคต มีความช านาญและสามารถปรับ
เปลี่ยนแปลงได้ (รายงานสรุปสาระส าคัญการประชุม โครงการสัมมนาทบทวนปรัชญาการศึกษาทั่วไป, 2556) 
ซึ่งการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับนี้มุ่งเน้นย้ าให้สะท้อนและพัฒนาผู้เรียนให้มีอัตลักษณ์ของสถาบันฯ 
ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน พร้อมด้วยคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังท่ีกล่าวไว้คือ 

1. มีคุณธรรมตามอัตลักษณ์ของสถาบันฯ 
2. มีความภูมิใจในความเป็นไทย 
3. มีความรอบรู้ 
4. มีความคิดสร้างสรรค์ 
5. มีทักษะการคิดแบบมีวิจารณญาณ และมีทักษะการแก้ปัญหา 
6. มีจิตอาสาและภาวะผู้น า 
7. มีความสามารถด้านสารสนเทศ 
8. มีทักษะการสื่อสาร และการน าเสนอ 
ดังนั้น เพ่ือให้รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สอดคล้องตามปรัชญาและบรรลุผลการเรียนรู้
ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ เกณฑ์มาตรฐานฯ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ใน
ปัจจุบัน สะท้อนอัตลักษณ์ของสถาบันฯ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ จึงเป็นที่มาในการศึกษา 
ออกแบบ พัฒนา และด าเนินการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้มีความทันสมัยและสอดคล้องตาม
ข้อก าหนดที่กล่าวไว้ข้างต้น  

2. ปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้มี ความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็น

คุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มี
คุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก  
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3. วัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองส าหรับการด าเนินชีวิตที่ดีทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ มี

คุณธรรมจริยธรรมบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ มีจิตอาสา ส านึก
สาธารณะ มีความซาบซึ้งในความงดงามของสิ่งต่างๆ ทั้งในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น และการแสวงหา
ความรู้ตลอดชีวิต 

2. เพ่ือให้นักศึกษาภาคภูมิใจในความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น การเป็น
พลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก การใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข การปรับตัวให้เข้ากับ
วัฒนธรรมที่หลากหลายและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถคิดแบบองค์รวม โดยกระบวนการคิดและวิธีการคิดแบบต่างๆ เพ่ือ
เชื่อมโยงองค์ความรู้และความเป็นเหตุเป็นผลทางด้าน มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการแก้ปัญหาได้อย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน  

4. เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจในหลักการบริหารองค์กร การวางยุทธศาสตร์ขององค์กร การตัดสินใจ  
การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจ การเตรียมทักษะความพร้อมส าหรับผู้ต้องการมีกิจการของตนเอง การมี
ภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม การท างานเป็นทีมเพ่ือผลลัพธ์อย่างยั่งยืน 

5. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในการใช้ภาษา
และเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและน าเสนอได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ 

4. ก าหนดการเปิดสอน 
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับนี้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี

การศึกษา 2560 เป็นต้นไป 

5. อาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ผู้สอนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ได้แก่ อาจารย์ประจ าของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า

คุณทหารลาดกระบังจากทุกคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต โดยอาจมีอาจารย์พิเศษที่สถาบันฯ เชิญเป็นผู้สอนตาม
ความเหมาะสมและความจ าเป็น 

6. นักศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุงใหม่จะใช้ส าหรับนักศึกษาเข้าศึกษาท่ีสถาบันฯ ในปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
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หมวดท่ี 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 
1. ระบบการศึกษา 

 ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา ในแต่ละภาค
การศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ทั้งนี้ในภาคการศึกษาพิเศษอาจมีการจัดการเรียนการ
สอน ซึ่งข้อก าหนดต่างๆ เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557  
 นอกจากนี้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปใช้ระบบการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ของทุกคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  

2. การด าเนินการหลักสูตร 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเปิดสอนในวันและเวลาท าการของสถาบันฯ โดยส านักวิชาศึกษาทั่วไปเป็นผู้
ประกาศตารางสอนวิชาศึกษาท่ัวไป 

3. โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 
3.1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 
3.2. การแบ่งกลุ่มวิชา 

 ส านักวิชาศึกษาทั่วไปได้ปรับเปลี่ยนการแบ่งกลุ่มวิชาใน 4 กลุ่มแบบเดิมซึ่งได้แก่กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ และกลุ่มวิชาภาษา เป็นการจัดกลุ่ม
รายวิชาตามเนื้อหาสาระ (Theme) เพ่ือให้เกิดการบูรณาการความรู้อย่างแท้จริง เน้นให้นักศึกษามีความรอบรู้
อย่างกว้างขวาง แต่ยังสามารถคงความเชื่อมโยงไปยังศาสตร์ต่างๆ ตามกลุ่มวิชาที่ระบุในเกณฑ์มาตรฐานฯ ไว้
ได้ จึงได้ท าการออกแบบและจัดกลุ่มรายวิชาทั้งหมดไว้เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิต 2) กลุ่มวิถี
แห่งสังคม 3) กลุ่มศาสตร์แห่งการคิด 4) กลุ่มศิลปะแห่งการจัดการ และ 5) กลุ่มภาษาและการสื่อสาร โดย
เนื้อหาสาระของแต่ละกลุ่มมีรายละเอียดดังนี้ 
 

กลุ่ม เนื้อหาสาระ 

คุณค่าแห่งชีวิต การพัฒนาตนเองเพ่ือการด าเนินชีวิตที่ดีทั้งสุขภาพกาย สุ ขภาพใจ มีคุณธรรม
จริยธรรมบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ มี
จิตอาสา ส านึกสาธารณะ มีความซาบซึ้งในความงดงามของสิ่งต่างๆ ทั้งในธรรมชาติ
และสิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึน และการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 

วิถีแห่งสังคม ภาคภูมิใจในความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น การเป็นพลเมือง
ที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก การใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข การ
ปรับตัวให้ เข้ากับวัฒนธรรมที่หลากหลายและสังคมที่ เปลี่ยนแปลงไปตาม
ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ศาสตร์แห่งการคิด การคิดแบบองค์รวม โดยกระบวนการคิดและวิธีการคิดแบบต่างๆ เพ่ือเชื่อมโยงองค์
ความรู้และความเป็นเหตุเป็นผลทางด้าน มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการแก้ปัญหาได้อย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน  

ศิลปะแห่งการจัดการ เข้าใจในหลักการบริหารองค์กร การวางยุทธศาสตร์ขององค์กร การตัดสินใจ การ
สร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจ การเตรียมทักษะความพร้อมส าหรับผู้ต้องการมี
กิจการของตนเอง การมีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม การท างานเป็นทีมเพ่ือ
ผลลัพธ์อย่างยั่งยืน 

ภาษาและการสื่อสาร พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพ่ือใช้ภาษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื่อสารและน าเสนอได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ  

 
3.3. ค าอธิบายระบบรหัสวิชา  
ระบบรหัสวิชาของรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรฉบับปรับปรุงนี้มีรายละเอียดดังนี้ 

 รหัสต าแหน่งที่ 1-2 หมายถึง รหัสประจ าหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ก าหนดเป็น 90 
 รหัสต าแหน่งที่ 3-4 หมายถึง ปี พ.ศ. ที่ท าการปรับปรุงหลักสูตร  
  59 = หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559  
 รหัสต าแหน่งที่ 5 หมายถึง รหัสประจ ากลุ่ม ก าหนดเป็น 1-5 
  1 = กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิต 
  2 = กลุ่มวิถีแห่งสังคม 
  3 = กลุ่มศาสตร์แห่งการคิด 
  4 = กลุ่มศิลปะแห่งการจัดการ 
  5 = กลุม่ภาษาและการสื่อสาร 
 รหัสต าแหน่งที่ 6-8 หมายถึง ล าดับที่ของรายวิชา ก าหนดเป็น 001-999 
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3.4. รายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 
กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิต จ านวน รายวิชา 10 รายวิชา 
90591001  เรารัก สจล.  2 (1-2-3) 
  I LOVE KMITL 
90591002  กีฬาและนันทนาการ  1 (0-3-2) 
  SPORTS AND RECREATIONAL ACTIVITIES 
90591003  ภูมิคุ้มกันทางใจ  3 (3-0-6) 
  IMMUNITY OF MIND  
90591004  ศิลปะการพัฒนาอารมณ์ 3 (3-0-6) 
 ARTS OF EMOTION DEVELOPMENT 
90591005  ชีวิตออกแบบได้  3 (3-0-6) 
  DESIGNING YOUR LIFE 
90591006  พลังแห่งบุคลิกภาพ  3 (3-0-6) 
  POWER OF PERSONALITY  
90591007 การพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม 3 (3-0-6) 
  HOLISTIC HEALTH DEVELOPMENT 
90591008 สุนทรียะภาพถ่าย  3 (2-2-5) 
  PHOTOGRAPHY APPRECIATION  
90591009  สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต  3 (3-0-6) 
  MEDITATION FOR LIFE DEVELOPMENT 
90591010 สุนทรียะดนตรี  3 (3-0-6) 
  MUSIC APPRECIATION 
 
กลุ่มวิถีแห่งสังคม จ านวน 7 รายวิชา 
90592001  รู้ทันโลก  3 (3-0-6) 
  WORLD SOCIETY AWARENESS 
90592002  การด ารงชีพในสังคมดิจิทัล 3 (3-0-6) 
  LIVING IN DIGITAL SOCIETY 
90592003  ภูมิปัญญาไทยประยุกต์  3 (3-0-6) 
  APPLIED THAI WISDOMS  
90592004  วัฒนธรรมร่วมสมัย  3 (3-0-6) 
  CONTEMPORARY CULTURE 
90592005  วิถีคนกล้า   3 (3-0-6) 
  BRAVE HEART  
90592006 ภูมิสังคมไทย  3 (3-0-6) 
  THAI GEOSOCIAL BASE 
90592007 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 (3-0-6) 
  THE PHILOSOPHY OF SUFFICIENCY ECONOMY 
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กลุ่มศาสตร์แห่งการคิด จ านวน 4 รายวิชา 
90593001  บูรณาการแห่งการคิด  3 (3-0-6) 
  INTEGRATED THINKING 
90593002 รักษ์โลก  3 (3-0-6) 
  THINK EARTH  
90593003 พลังงานที่ยั่งยืน  3 (3-0-6) 
  SUSTAINABLE ENERGY  
90593004  การด ารงชีพท่ามกลางภัยพิบัติและวิกฤติในอนาคต 3 (3-0-6) 
  LIVING IN FUTURE DISASTER AND CRISIS 
กลุ่มศิลปะแห่งการจัดการ จ านวน 5 รายวิชา 
90594001 ผู้ประกอบการสมัยใหม่  3 (3-0-6) 
  MODERN ENTREPRENEURSHIP 
90594002  ผู้ประกอบการทางสังคม 3 (3-0-6) 
  SOCIAL ENTREPRENEURSHIP 
90594003  การจัดการและผู้น าสมัยใหม่ 3 (3-0-6) 
  MODERN MANAGEMENT AND LEADERSHIP 
90594004 การวางแผนเพ่ือการลงทุน 3 (3-0-6) 
  INVESTMENT PLANING 
90594005 ศาสตร์การต่อรอง   3 (3-0-6) 
  SCIENCE OF NEGOTIATION 
กลุ่มภาษาและการสื่อสาร จ านวน 26 รายวิชา 
 
90595001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  3 (3-0-6) 
 FOUNDATION ENGLISH 
90595002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR COMMUNICATION 
90595003 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES 
90595004 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ  3 (3-0-6) 
 DEVELOPMENT OF READING AND WRITING SKILLS IN ENGLISH 
90595005  การเขียนและการพูดในงานอาชีพ 3 (3-0-6) 
 WRITING AND SPEAKING IN THE PROFESSIONS 
90595006  ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ  3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR FURTHER STUDIES 
90595007  การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 (3-0-6) 
 ENGLISH SKILL DEVELOPMENT FOR LIFE-LONG LEARNING 
90595008 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม  3 (3-0-6) 
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 ENGLISH FOR INTERCULTURAL COMMUNICATION 
90595009 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวและการเดินทาง  3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR TOURISM AND TRAVELLING 
90595010  ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจข่าวสารและข้อมูลในสื่อสารมวลชน 3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR UNDERSTANDING NEWS AND INFORMATION IN MASS MEDIA 
90595011 ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมตัวท างาน 3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR WORK PREPARATION 
90595012  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางวิชาชีพ  3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR PROFESSIONAL COMMUNICATION 
90595013 ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการ  3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR MANAGEMENT 
90595014 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ  3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR BUSINESS 
90595015 ภาษาอังกฤษเพ่ือการตลาด 3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR MARKETING 
90595016 อังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรม  3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR INDUSTRY 
90595017   การออกเสียงภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3 (3-0-6) 
  BASIC ENGLISH PRONUNCIATION  
90595018 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอผลงานทางวิชาชีพ 3 (3-0-6) 
  ENGLISH FOR PROFESSIONAL PRESENTATION 
90595019 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 (3-0-6) 
  ENGLISH FOR COMMUNICATIVE WRITING 
90595020 พูดได้ พูดดี พูดเป็น  3 (3-0-6) 
  THE BEST SPEECH  
90595021 ภาษาไทยเพ่ือการสร้างสรรค์ 3 (3-0-6) 
  THAI LANGUAGE FOR CREATIVITY 
90595022 การฟังและการอ่านเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 3 (3-0-6) 
  LISTENING AND READING FOR IMPROVING LIFE QUALITY 
90595023 การพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 3 (3-0-6) 
  THE DEVELOPMENT OF THAI CREATIVE WRITING SKILLS 
90595024 การเขียนภาษาไทยในที่ท างาน 3 (3-0-6) 
 WRITING IN WORKPLACE 
90595025 ภาษาในการเขียนรายงาน 3 (3-0-6) 
 LANGUAGE IN REPORT WRITING 
90595026 ภาษาในสังคมไทย 3 (3-0-6) 
  LANGUAGE IN THAI SOCIETY 
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3.5. โครงสร้างหมวดวิชา 
รายวิชาถูกก าหนดไว้เป็นรายวิชาบังคับเรียนและรายวิชาเลือกเรียน นักศึกษาจะต้องเรียนรายวิชาใน

ทุกกลุ่มและจะต้องเรียนไม่น้อยกว่าจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในแต่ละกลุ่ม โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม
ทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ตามโครงสร้างหลักสูตรดังต่อไปนี้ 

กลุ่ม 
โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

คุณค่าแห่งชีวิต 1. บังคับเรียน 2 รายวิชา รวม 3 หน่วยกิต ได้แก่ 
90591001 เรารัก สจล.     2 (1-2-3) 
  I LOVE KMITL 
90591002 กีฬาและนันทนาการ   1 (0-3-2) 
  SPORTS AND RECREATIONAL ACTIVITIES 
2. บังคับเลือกอย่างน้อย 1 รายวิชา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

วิถีแห่งสังคม บังคับเลือกอย่างน้อย 1 รายวิชา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

ศาสตร์แห่งการคิด บังคับเลือกอย่างน้อย 1 รายวิชา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

ศิลปะแห่งการจัดการ บังคับเลือกอย่างน้อย 1 รายวิชา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

ภาษาและการสื่อสาร 1. บังคับเรียน 3 รายวิชา รวม 9 หน่วยกิต ได้แก่ 
90595001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน    3 (3-0-6) 
  FOUNDATION ENGLISH 
90595002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  3 (3-0-6) 
  ENGLISH FOR COMMUNICATION  
90595003 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ   3 (3-0-6) 
  ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES 
2. บังคับเลือกอย่างน้อย 1 รายวิชา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

 
 
สรุปโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1. บังคับเรียนทั้งหมด 5 รายวิชา รวม 12 หน่วยกิต 
2. บังคับเลือกท้ังหมด 5 รายวิชา รวม 15 หน่วยกิต 
3. เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 1 รายวิชา รวม 3 หน่วยกิต (สามารถเลือกได้จากท้ัง 5 กลุ่ม) 
4. จ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
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หมวดท่ี 4  มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมิน 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ต่อผู้อ่ืน และสังคม และสามารถแสดง
ภาวะผู้น าในสถานการณต์่างๆได้ 

ก าหนดให้นักศึกษามีความรับผิดชอบในการเรียน โดยมีการท างาน
ที่ได้รับมอบหมายทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม มีกิจกรรมที่มอบหมาย
ให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการด าเนินกิจกรรม และ
เพ่ือฝึกให้มีความรับผิดชอบ ทั้งนี้มีการก าหนดกรอบกติกาต่างๆ ใน
การเรียนเพ่ือให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ เช่น การต้องเข้าเรียน
ให้ตรงเวลา การต้องมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เป็นต้น  

เป็นผู้ที่มีทักษะในการสื่อสารและ
สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบการสื่อสารได้เป็นอย่างด ี

มีงานที่มอบหมายให้นักศึกษาต้องน าเสนอผลงานหน้าชั้น ซึ่งงาน
เหล่านั้นได้ผ่านกระบวนการเรียบเรียงรวมทั้งการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการน าเสนอ  

เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ ในสหศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับการด ารงชีพและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันโดย
สามารถคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

มีการฝึกให้นักศึกษาได้ฝึกกระบวนความคิด วิเคราะห์จากองค์
ความรู้ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์รอบตัวและเชื่อมโยงสู่
การด าเนินชีวิตในสังคม 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
นอกจากการปรับเปลี่ยนกลุ่มสาระวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้ออกแบบกรอบผลลัพธ์การเรียนรู้ 

โดยอ้างอิงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในข้อก าหนดเรื่องคุณภาพของบัณฑิต
ทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาต่างๆ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ต้องครอบคลุมอย่างน้อย 5 
ด้าน และกรอบผลลัพธ์การเรียนรู้ของเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทยในอีก 8 ด้าน  อีกทั้งได้น าอัต
ลักษณ์ของสถาบัน นั่นคือ “ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน” ผนวกรวมกับทักษะที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21 มาร่วมเป็น
องค์ประกอบส าคัญในการพิจารณาก าหนดกรอบผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับนี้ เพ่ือให้ทุกๆ 
รายวิชาสามารถน าไปใช้ในการออกแบบรายวิชาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา โดยในแต่ละรายวิชา
ไม่จ าเป็นต้องตอบผลลัพธ์ครบในทุกข้อย่อย รายละเอียดของกรอบผลลัพธ์การเรียนรู้แสดงได้ดังตารางต่อไปนี้ 
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กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF : HEd) 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ -  เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย (Thai GE Network Outcomes) 

1 มีคุณธรรม
จริยธรรมใน
การด าเนิน
ชีวิตบน
พื้นฐาน
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

2 ตระหนัก
และส านึกใน
ความเป็นไทย 

3 มีความรอบ
รู้อย่าง
กว้างขวาง มี
โลกทัศน์
กว้างไกล 
เข้าใจและเห็น
คุณค่าของ
ตนเอง ผู้อื่น 
สังคม 
ศิลปวัฒนธรร
มและ
ธรรมชาต ิ

4 มีทักษะการ
แสวงหา
ความรู้ตลอด
ชีวิตเพื่อ
พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

5 มีทักษะการ
คิดแบบองค์
รวม 

6 มีจิตอาสา
และส านึก
สาธารณะ 
เป็นพลเมืองที่
มีคุณค่าของ
สังคมไทยและ
สังคมโลก 

7 ใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
อย่างรู้เท่าทัน 

8 ใช้ภาษาใน
การสื่อสาร
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรตที่ 21 (Desired KMITL Graduate & 21st 

Century Skills) 
มีคุณธรรม
ตามอัตลักษณ์
ของสถาบันฯ 

มีความภมูิใจ
ในความเป็น
ไทย 

มีความรอบรู ้ มีความคิด
สร้างสรรค ์

มีทักษะการ
คิดแบบมี
วิจารณญาณ/ 
มีทักษะการ
แก้ปัญหา 

มีจิตอาสา 
และภาวะผู้น า 

มี
ความสามารถ
ด้านไอที 

มีทักษะการ
สื่อสารและ
การน าเสนอ 

อัตลักษณ์ สจล. (KMITL Identity) 
ซื่อสัตย์  ใฝ่รู ้ สู้งาน 

ผลการเรียนรู้ -  ส านักศึกษาทั่วไป สจล. (KMITL General Education Outcomes) 

1.1-1.4 2.1-2.4 3.1-3.6 4.1-4.3 5.1-5.2 6.1-6.4 7.1-7.2 8.1-8.2 
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กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF : HEd) 

ผลการเรียนรู้ -  เครือขา่ยการศึกษาทัว่ไปแห่งประเทศไทย (Thai GE Network Outcomes) 
คุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ และ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรตที่ 21 (Desired KMITL Graduate & 21st Century Skills) 

อัตลักษณ์ สจล. (KMITL Identity) 
ผลการเรียนรู้ -  ส านักศึกษาทั่วไป สจล. (KMITL General Education Outcomes) 

1.1 มีความซ่ือสัตย์ สุจริต  
1.2 มีความขยัน อดทน สู้งาน มี

ระเบียบวินยั 
1.3 ตระหนักในความพอเพียง 
1.4 มีความเสียสละ และเป็น

แบบอยา่งที่ดี 
 

2.1 มีความรักและภูมิใจใน
ความเป็นไทย และ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

2.2 ตระหนักในคุณค่าของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

2.3 มีจิตส านึกในการท าความดี
เพื่อสังคมไทย 

2.4 มีจิตส านึกในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย 

3.1 มีความรู้ ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัมนุษย ์วิถกีาร
ด าเนินชีวิต ในโลกปจัจุบัน 

3.2 มีความรู้ ความเขา้ใจใน
ธรรมชาติ ความเป็น
วิทยาศาสตร์ และการใช้
เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 

3.3 มีความรู้ ความเขา้ใจในด้าน
บริหารจัดการ เศรษฐกิจ 
สังคม และการเมือง เพื่อ
การอยู่รว่มกันในสังคม 

3.4 มีวิสัยทัศน์ในการมองสิ่ง
ต่างๆ รอบตัวเพื่อน ามาปรับ
ใช้ในการด าเนินชีวิต 

3.5 มีความเคารพในความ
เหมือนและความตา่งของ
ตนเอง ผู้อื่น สังคมและ
ศิลปวัฒนธรรม 

3.6 มีความซาบซึ้งในความงาม
ของศิลปะ และ
สุนทรียศาสตร์ 

4.1 มีความสามารถในการ
แสวงหาความรู้จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย  

4.2 มีความสามารถในการ
ประเมินความรู้ 
ความสามารถของตนเอง 
และก าหนดเป้าหมายการ
เรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องได้ 

4.3 มีความสามารถในการใช้
ความรู้อยา่งสร้างสรรค์  

5.1 มีความสามารถคิดเป็นเหตุ
เป็นผล และเช่ือมโยง
ความคิดในภาพรวมได ้

5.2 มีความสามารถในการ
เลือกใช้วิธีการคิด และ
ตีความ ประเมินค่าเพื่อการ
ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา 
 

6.1 มีจิตอาสาโดยมุ่งให้ความ
ช่วยเหลือในการแก้ไข
ปัญหาเพื่อสว่นรวม 

6.2 มีส านึกสาธารณะ โดยรู้จัก 
ดูแล เอาใจใส่ รักษาสมบัติ
ของส่วนรวม 

6.3 มีภาวะผู้น าและผู้ตาม 
สามารถปฏบิัติตนได้
เหมาะสมตามบทบาท
หน้าที ่

6.4 มีความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดี 
และสามารถเป็นที่พึ่งของ
ตนเองและสังคมได้ 

7.1 มีความสามารถในการ
ค้นคว้า วิเคราะห ์
สังเคราะห์และน าเสนอ
ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและ
รู้เท่าทัน 

7.2 มีจรรยาบรรณในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

8.1 มีความสามารถสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

8.2 มีความสามารถเลือกใช้
รูปแบบการน าเสนอที่
เหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหมวดวชิาศึกษาทั่วไป (CURRICULUM MAPPING) 

 คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1 มีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

2 ตระหนักและส านกึในความ
เป็นไทย 

3 มีความรอบรู้อย่างกวา้งขวาง มีโลกทัศน์
กว้างไกล เข้าใจและเห็นคุณคา่ของตนเอง ผู้อื่น 

สังคม ศิลปวฒันธรรมและธรรมชาติ 

4 มีทักษะการแสวงหา
ความรู้ตลอดชีวิตเพ่ือ

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5 มีทักษะ
การคิดแบบ

องค์รวม 

6 มีจิตอาสาและส านึก
สาธารณะ เปน็พลเมืองท่ีมี
คุณค่าของสังคมไทยและ

สังคมโลก 

7 ใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
อย่างรู้เท่า

ทัน 

8 ใช้ภาษาใน
การสื่อสาร

อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 8.1 8.2  มีความซื่อสัตย์ สุจริต 

มีความขยัน อดทน สู้งาน มีระเบียบวินยั 

ตระหนักในความพอเพียง 

มีความเสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ด ี

มีความรักและภูมิใจในความเป็นไทย และศิลปวัฒนธรรมไทย 

ตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

มีจิตส านึกในการท าความดีเพื่อสังคมไทย 

มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

มีความรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกับมนษุย ์วิถกีารด าเนินชีวิต ในโลกปัจจุบัน 

มีความรู้ ความเขา้ใจในธรรมชาติ ความเป็นวิทยาศาสตร์ และการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 

มีความรู้ ความเขา้ใจในด้านบริหารจัดการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพื่อการอยู่ร่วมกันใน
สังคม 

มีวิสัยทัศน์ในการมองสิ่งต่างๆ รอบตัวเพื่อน ามาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต 

มีความเคารพในความเหมือนและความต่างของตนเอง ผู้อื่น สังคมและศิลปวัฒนธรรม 

มีความซาบซึ้งในความงามของศิลปะ และสุนทรียศาสตร์ 

มีความสามารถในการแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 

มีความสามารถในการประเมินความรู้ ความสามารถของตนเอง และก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้
ที่ต้องการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้ 

มีความสามารถในการใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์ 

มีความสามารถคิดเป็นเหตุเป็นผล และเชื่อมโยงความคิดในภาพรวมได้ 

มีความสามารถในการเลือกใช้วธิีการคิด และตีความ ประเมินค่าเพื่อการตัดสินใจในการแก้ไข
ปัญหา 

มีจิตอาสาโดยมุ่งให้ความชว่ยเหลือในการแก้ไขปัญหาเพือ่ส่วนรวม 

มีส านึกสาธารณะ โดยรู้จัก ดูแล เอาใจใส่ รักษาสมบัติของส่วนรวม 

มีภาวะผู้น าและผู้ตาม สามารถปฏบิัติตนได้เหมาะสมตามบทบาทหนา้ที่ 

มีความเข้าใจในบทบาทหน้าทีก่ารเป็นพลเมืองที่ดี และสามารถเป็นที่พึ่งของตนเองและสังคมได้ 

มีความสามารถในการค้นคว้า วิเคราะห ์สังเคราะห์และน าเสนอข้อมูลได้อย่างถกูต้องและรู้เท่า
ทัน 

มีจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีความสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มีความสามารถเลือกใช้รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสม 
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 คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1 มีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

2 ตระหนักและส านกึในความ
เป็นไทย 

3 มีความรอบรู้อย่างกวา้งขวาง มีโลกทัศน์
กว้างไกล เข้าใจและเห็นคุณคา่ของตนเอง ผู้อื่น 

สังคม ศิลปวฒันธรรมและธรรมชาติ 

4 มีทักษะการแสวงหา
ความรู้ตลอดชีวิตเพ่ือ

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5 มีทักษะ
การคิดแบบ

องค์รวม 

6 มีจิตอาสาและส านึก
สาธารณะ เปน็พลเมืองท่ีมี
คุณค่าของสังคมไทยและ

สังคมโลก 

7 ใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
อย่างรู้เท่า

ทัน 

8 ใช้ภาษาใน
การสื่อสาร

อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 8.1 8.2 
T1                            

T2                            

T3                            

T4                            

T5                            
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 ผลการเรียนรู้ 
รายวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 8.1 8.2 
กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิต                            

90591001 เรารัก สจล.                            

90591002 กีฬาและ
นันทนาการ 

                           

90591003 ภูมิคุ้มกันทางใจ                            

90591004 ศิลปะการพัฒนา
อารมณ ์

                           

90591005 ชีวิตออกแบบได ้                            

90591006 พลังแห่ง
บุคลิกภาพ 

                           

90591007 การพัฒนาสุขภาพ
แบบองค์รวม 

                           

90591008 สุนทรียะภาพถ่าย                            

90591009 สมาธิเพื่อพัฒนา
ชีวิต 

                           

90591010 สุนทรียะดนตร ี                            

กลุ่มวิถีแห่งสังคม                            

90592001 รู้ทันโลก                            

90592002 การด ารงชีพใน
สังคมดิจิทลั 

                           

90592003 ภูมิปัญญาไทย
ประยุกต ์

                           

90592004 วัฒนธรรมร่วม                            
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 ผลการเรียนรู้ 
รายวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 8.1 8.2 
สมัย 
90592005 วิถีคนกล้า                            

90592006 ภูมิสังคมไทย                            

90592007 ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

                           

กลุ่มศาสตร์แห่งการคิด                            

90593001 บูรณาการแห่ง
การคิด 

                           

90593002 รักษ์โลก                            

90593003 พลังงานท่ียั่งยืน                            

90593004 การด ารงชีพ
ท่ามกลางภัยพิบตัิและวิกฤติ
ในอนาคต 

                           

กลุ่มศลิปะแห่งการจัดการ                            

90594001 ผู้ประกอบการ
สมัยใหม่   

                           

90594002 ผู้ประกอบการ
ทางสังคม 

                           

90594003 การจัดการและ
ผู้น าสมัยใหม ่

                           

90594004 การวางแผนเพื่อ
การลงทุน 

                           

90594005 ศาสตร์การต่อรอง                            

กลุ่มภาษาและการสื่อสาร                            

90595001 ภาษาอังกฤษ                            
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 ผลการเรียนรู้ 
รายวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 8.1 8.2 
พื้นฐาน 
90595002 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร 

                           

90595003 ภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ 

                           

90595004 การพัฒนาทักษะ
การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษ 

                           

90595005 การเขียนและการ
พูดในงานอาชีพ 

                           

90595006 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การศึกษาต่อ 

                           

90595007 การพัฒนาทักษะ
ทางภาษาอังกฤษเพื่อการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต 

                           

90595008 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 

                           

90595009 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การท่องเที่ยวและการเดินทาง                            

90595010 ภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจข่าวสารและข้อมูล
ในสื่อสารมวลชน 

                           

90595011 ภาษาอังกฤษเพื่อ
เตรียมตัวท างาน 

                           

90595012 ภาษาองักฤษเพื่อ                            
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 ผลการเรียนรู้ 
รายวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 8.1 8.2 
การสื่อสารทางวิชาชีพ 
90595013 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การจัดการ 

                           

90595014 ภาษาอังกฤษ
ส าหรับธรุกิจ 

                           

90595015 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การตลาด 

                           

90595016 อังกฤษเพื่อ
อุตสาหกรรม 

                           

90955017 การออกเสียง
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 

                           

90955018 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การน าเสนอผลงานทางวิชาชีพ 

                           

90955019 การเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

                           

90955020 พูดได้ พูดดี พูด
เป็น 

                           

90955021 ภาษาไทยเพื่อการ
สร้างสรรค ์

                           

90955022 การฟังและการ
อ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

                           

90955023 การพัฒนาทักษะ
การเขียนเชิงสร้างสรรค ์

                           

90955024 การเขียน
ภาษาไทยในท่ีท างาน 
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 ผลการเรียนรู้ 
รายวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 8.1 8.2 
90955025 การเขียนรายงาน                            

90955026 ภาษาในสังคมไทย                            

รวมทุกกลุ่ม                            
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3.  กลยุทธ์การสอน 
เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่ตั้งไว้ คณาจารย์ผู้สอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปต้อง

ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การสอนและการประเมินเพ่ือการวัดผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเรียนการสอนจะเป็นแบบเชิงรุก 
(Active Learning) คณาจารย์ผู้สอนท าหน้าที่เป็นผู้น าแนวทาง (Facilitator) ไม่เน้นการสอนแบบบรรยายตลอดเวลา 
เน้นให้นักศึกษาคิด เรียนจากบริบทที่ค้นคว้า (Teach Less Learn more) และเน้นสร้างกระบวนการเรียนรู้ (Process-
based Learning) โดยฝึกให้นักศึกษาได้เข้าใจกระบวนการวิธีคิด ค้นคว้า ต่อยอดองค์ความรู้ในรายวิชาต่างๆ และเน้นให้
นักศึกษาได้ท ากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การลงมือปฏิบัติเพ่ือให้เข้าใจเนื้อหาองค์ความรู้อย่างชัดเจน (Learning by 
Doing) ส าหรับการประเมินผลการเรียนรู้ จะเน้นประเมินจากการลงมือปฏิบัติตลอดระยะเวลาของการเรียนการสอน 
(Formative Assessment) ร่วมกับการใช้ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้เมื่อเรียนจบรายวิชา (Summative Assessment) โดย
สัดส่วนหลักจะเน้นที่ผลจากการปฏิบัติมากกว่าการสอบ 

 
4. กลยุทธ์การประเมิน 

 ส าหรับการประเมินผลการเรียนรู้ในทุกด้าน จะเน้นประเมินจากการลงมือปฏิบัติตลอดระยะเวลาของ
การเรียนการสอน (Formative Assessment) ร่วมกับการใช้ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้ เมื่อเรียนจบรายวิชา 
(Summative Assessment) โดยสัดส่วนหลักจะเน้นที่ผลจากการปฏิบัติมากกว่าการสอบ ทั้งนี้ การประเมินทั้งสอง
แบบจะใช้เครื่องมือที่วัดได้เพ่ือให้เกิดการประเมินผลที่ถูกต้องและแม่นย า 

กลยุทธ์การประเมิน สามารถแบ่งเป็นรายข้อดังนี้ 
1. ประเมินตัวบุคคลโดยจากการสังเกตพฤติกรรมในการเรียนรู้ การเข้าเรียน การส่งงานตามก าหนด

ระยะเวลาที่มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
2. ประเมินตัวบุคคลจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการท ากิจกรรม 
3. ประเมินตัวบุคคลจากจ านวนผู้กระท าทุจริตในการสอบ 
4. ประเมินตัวบุคคลจากการท างานเป็นกลุ่ม การท ารายงานและเนื้อหารายงาน  
5. ประเมินเนื้องานจากงานที่ได้มอบหมาย ประเมินผลงานของกลุ่มและผลงานของผู้เรียนในกลุ่มที่ได้รับ

มอบหมายให้ท างาน 
6. ประเมินการมีส่วนร่วมจากการแสดงความคิดเห็นในและหน้าชั้นเรียน 
7. ให้นักศึกษาประเมินตนเองและประเมินซึ่งกันและกัน 
8. ประเมินความรู้จากผลการสอบเพื่อวัดความรู้และความเข้าใจ 



                                                                              135                                                      มคอ. 2 
 

วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ก 

ค าอธิบายรายวิชา 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิต 
90591001  เรารัก สจล.  2 (1-2-3) 
  I LOVE KMITL 
  ศึกษาพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชปรีชาและพระคุณูปการต่างๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา ประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง เรียนรู้ประวัติบุคคลส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ สจล.  และศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน เรียนรู้ชีวิตการ
เป็นนักศึกษา สจล. ปลูกฝังส านึกรับผิดชอบในฐานะนักศึกษาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน การรักใน
เกียรติภูมิศักดิ์ศรีความเป็นนักศึกษา สจล. ตระหนักถึงบทบาทของ สจล. ต่อสังคมไทยและสังคมโลก ส่งเสริมการพัฒนา
ตนเองเพ่ือการด าเนินชีวิตที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  Study the foundation of KMITL including important people who have contributed the 
land to build KMITL campus. Recognition of importance of Education as of the King Rama 4's 
determination to improve quality of lives for Thai. Learning the role of KMITL students in terms of 
pride, dignity, accountability, identity of KMITL. Self-development both in terms of self-development 
for better quality of life and moral and ethics based on philosophy of sufficiency economy. 
Awareness of KMITL's role to social contribution at domestic and international level. 
 
90591002  กีฬาและนันทนาการ  1 (0-3-2) 
  SPORTS AND RECREATIONAL ACTIVITIES 
  ศึกษากฎ กติกา วัฒนธรรม สังคมทางกีฬา ความมีน้ าใจนักกีฬา หลักการออกก าลังกายที่ถูกต้อง การฝึก
ทักษะกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ 

Study sport rules, etiquette of playing, sportsmanship, principles of doing exercises. 
Practice sports, fitness, gaming and/or recreational activities 
 
90591003  ภูมิคุ้มกันทางใจ  3 (3-0-6) 
  IMMUNITY OF MIND  
  ศึกษาแนวคิดทางจิตวิทยาเพ่ือท าความเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน การสร้างสัมพันธภาพ 
การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน ทักษะการแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต การปรับเปลี่ยนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตให้กับตนเอง 
  Learn psychology concepts to understand and appreciate yourself and others. Learn 
how to develop interpersonal skills, social and life skills, problem solving skills and self-healing and 
self-empowerment skills.   
 
90591004  ศิลปะการพัฒนาอารมณ์ 3 (3-0-6) 
  ARTS OF EMOTION DEVELOPMENT  
  ศึกษาความหมาย ความส าคัญ หลักการ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องอารมณ์ที่มีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิต 
การปรับเปลี่ยนความคิด การคิดเชิงบวก การเผชิญปัญหา การจัดการอารมณ์ในการท างานและการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน  
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  Study the definitions, Significances, principles and theories of emotion development 
especially ones influencing ways of life. Learn and practice thinking processes of adjustment, 
positiveness and problem confrontation. Explore how to manage emotion in daily life and 
workplace. 
 
90591005  ชีวิตออกแบบได้  3 (3-0-6) 
  DESIGNING YOUR LIFE 
  เรียนรู้และฝึกการออกแบบชีวิตของตนเอง เรียนรู้การตั้งเป้าหมายในชีวิตที่สอดคล้องต่อกระแสการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เพ่ิมทักษะทางสังคม การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขบนพ้ืนฐานความพอเพียง สามารถจัดการ
การเงินส่วนตัว การท างาน การเข้าสังคม การสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวกับบุคคลรอบข้าง 
  Learn and practice designing your own life in other contexts, applying and adding social, 
living, financial, working, interpersonal skills to live happily based on sufficiency economy 
philosophy. 
 
90591006  พลังแห่งบุคลิกภาพ  3 (3-0-6) 
  POWER OF PERSONALITY  
  ศึกษาทฤษฎีบุคลิกภาพ กระบวนการในการพัฒนาบุคลิกภาพ เพ่ือให้ได้บุคลิกภาพที่เหมาะกับตนเองตาม
กาลเทศะ การพูดและฝึกพูดในโอกาสต่างๆ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมารยาท การเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ ศิลปะการแต่ง
กาย การแก้ไขข้อบกพร่องทางร่างกายเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ  
  Study the personality theories, processes of personality development. Learn how to 
develop appropriate manners and speeches, interpersonal skills, and appropriate clothing selection. 
Practice techniques for improving personality deficiency.  
 
90591007 การพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม 3 (3-0-6) 
  HOLISTIC HEALTH DEVELOPMENT 
  ศึกษาความส าคัญของการรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิต องค์ประกอบของการพัฒนาสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตการปรับตัวเพ่ือการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  
  Study the concepts of health and mental care. Explore the components of good health 
and mental development and learn factors enhancing the development.  
 
90591008 สุนทรียะภาพถ่าย  3 (2-2-5) 
  PHOTOGRAPHY APPRECIATION  
  ศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์การถ่ายภาพเพ่ือให้เห็นความงามของภาพที่ถ่าย การใช้อุปกรณ์และเทคนิคต่างๆ 
การเรียนรู้กระบวนการเพ่ือให้ได้รูปถ่ายที่มีคุณค่าในแง่มุมต่างๆ และความซาบซึ้งในการพิจารณาและวิจารณ์รูปถ่าย 
  Understand the principles of taking photographs for appreciation and practice to use 
equipment and techniques. Learn to show appreciation for the values of pictures taken as well as 
give valuable and critical comments for pictures. 
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90591009  สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต  3 (3-0-6) 
  MEDITATION FOR LIFE DEVELOPMENT 

ศึกษาความหมายของการท าสมาธิ จุดประสงค์ วิธีการ ขั้นตอน จุดเริ่มต้นของการท าสมาธิ ลักษณะของ
การบริกรรมและการท าสมาธิ ประโยชน์ของสมาธิ การน าสมาธิไปใช้ในชีวิตประจ าวัน สมาธิกับการเรียนและการงาน  

Study the meaning of meditation, objectives, processes, history of meditation, 
characteristics of chanting and meditating. Understand the benefits of meditation and apply into 
daily use both study and work. 
 
90591010  สุนทรียะดนตรี  3 (3-0-6) 
  MUSIC APPRECIATION 

ศึกษารูปแบบ ลักษณะ ธรรมชาติ และองค์ประกอบของดนตรี  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับดนตรีไทยและ
สากล  การชื่นชมความงามและการตระหนักถึงคุณค่าของดนตรี ทักษะและมารยาทในการฟังดนตรี 

Study the forms, characteristics, nature and compositions of music. Learn Introduction to 
Thai and International music, how to express appreciation for its aesthetics and value as well as 
learn appropriate manners in listening to music. 
 
กลุ่มวิถีแห่งสังคม 
90592001  รู้ทันโลก  3 (3-0-6) 
  WORLD SOCIETY AWARENESS 
  ศึกษาบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมไทย สังคมอาเซียน สังคม
โลก การอยู่ในสังคมอย่างรู้เท่าทัน ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง ด้านสังคม 
  Study roles, duties, responsibilities and social interpersonal skills in Thai, ASEAN and 
world societies. Learn how to keep pace with others in society. 
 
90592002  การด ารงชีพในสังคมดิจิทัล 3 (3-0-6) 
  LIVING IN DIGITAL SOCIETY 
  ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัล ความส าคัญของข้อมูลสารสนเทศ การเข้าถึงแหล่ งข้อมูล การ
พัฒนาทักษะในการสืบค้นและอ้างอิงข้อมูล การใช้และจัดการสารสนเทศได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ การ
น าเสนออย่างสร้างสรรค์ และมีวิจารณญาณ ตระหนักในจรรยาบรรณและผลกระทบที่มีต่อบุคคลและสังคมรวมทั้ง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  Study the life patterns in digital society, importance of ICT data, access to sources, 
development of searching and referencing skills, appropriate use of ICT as well as creative 
presentation. Study the computer crime act and follow with discretion and ethics. 
 
90592003  ภูมิปัญญาไทยประยุกต์  3 (3-0-6) 
  APPLIED THAI WISDOMS 
  เรียนรู้ และตระหนักถึงคุณค่าภูมิปัญญาไทย ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย์ ภูมิปัญญาไทยกับ
พัฒนาการของชุมชน การแสวงหาองค์ความรู้ในภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางส าหรับ
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พัฒนางานให้มีเอกลักษณ์ และเพ่ิมมูลค่าแก่ชุมชนและเหมาะสมกับกระแสการเปลี่ยนอันเนื่องมาจากการเจริญของ
สังคมได้อย่างยั่งยืน ผลกระทบทางสังคมและกระแสโลกาภิวัฒน์ต่อภูมิปัญญา 
  Learn to recognize and appreciate the values of Thai wisdoms. Explore the relation of 
Thai wisdom and community development and study the knowledge based on Thai local wisdoms 
as guidelines for developing the later workpieces for uniqueness and suitability. Explore the effects 
of changes in society and globalization that can affect Thai local wisdoms. 
 
90592004  วัฒนธรรมร่วมสมัย  3 (3-0-6) 
  CONTEMPORARY CULTURE 
  ศึกษาแนวคิดของพหุวัฒนธรรม วิเคราะห์ปรากฏการณ์ร่วมสมัย โครงสร้างของวัฒนธรรมทั้งระดับ
สังคมไทยและสังคมโลก วิเคราะห์ความสัมพันธ์และความต่างทางวัฒนธรรม 
  Study the concepts of multiculturalism and analyze the contemporary phenomenon, 
the structure of Thai and world cultures including similarities and differences of such cultures. 
 
90592005  วิถีคนกล้า   3 (3-0-6) 
  BRAVE HEART  
  เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย วีรกษัตริย์ และวีรชนไทย รวมถึงเหล่าผู้กล้าและเสียสละในสังคมปัจจุบั น 
เพ่ือน ามาเป็นแบบอย่างในการด ารงชีวิต กล้าคิด การท าในสิ่งที่ดีให้กับสังคมไทย  และคนต้นแบบในมิติต่างๆ 
  Instill the consciousness of patriotism of Thai nation, pride of being Thai. Learn Thai 
history, kings, heroes and take them as role models for contributing to our society. 
 
90592006 ภูมิสังคมไทย  3 (3-0-6) 
  THAI GEOSOCIAL BASE 
  ศึกษาและเรียนรู้ให้เข้าใจถึงความส าคัญของสภาพถิ่นฐาน ที่ตั้ง และภูมิประเทศที่แตกต่างกัน อันเป็นบ่อ
เกิดของความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมไทย ที่ด ารงความมีเอกลักษณ์และสามารถพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญา
แบบพ้ืนถิ่นไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบไปได้  
  Study an important role of topography as a root of various Thai social cultures reflecting 
a strong identity, local foci, and cultural heritage resulting in design in the form of disciplinary to 
solve the holistic problems. 
 
90592007 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 (3-0-6) 
  THE PHILOSOPHY OF SUFFICIENCY ECONOMY 
  ศึกษาความเป็นมา แนวคิด ความหมาย และ การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบต่างๆ  
เรียนรู้จากการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความตระหนักในวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง และน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมกับบริบทสังคมและความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  
  Study the background, principles of the philosophy of sufficiency economy and its 
application. Learn by doing to instill awareness of sufficient ways of life and applying the philosophy 
to live appropriately in the changing society. 
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กลุ่มศาสตร์แห่งการคิด 
90593001  บูรณาการแห่งการคิด  3 (3-0-6) 
  INTEGRATED THINKING 
  ศึกษาหลักการและประเภทของการคิด การคิดเชิงบวก การคิดนอกกรอบ การคิดเชิง วิพากษ์ การคิด
วิเคราะห์ เรียนกระบวนการตั้งค าถาม การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และแสดงความคิดเห็นอย่างมี
เหตุผล  การพัฒนาการคิด การสร้างผลงานอันเนื่องมาจากการคิด 
  Study principles and various types of thinking; positive thinking lateral thinking, critical 
thinking, analytical thinking. Learn to develop thinking process through questioning, analyzing, 
synthesizing and evaluating. Learn to express logical ideas and create workpiece based on own 
thought. 
 
90593002 รักษ์โลก  3 (3-0-6) 
  THINK EARTH  
  ศึกษาความส าคัญของการกระตุ้นความคิดและความส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีต่อคุณภาพชีวิต 
การศึกษาผลกระทบจากพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งทางบวกและลบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การคิด
วิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ การคิดอย่างเป็นระบบ และการ
วิเคราะห์ความเหมาะสมโดยใช้เครื่องมือช่วยคิดแบบต่างๆ 

Study the importance of raising awareness and concerns of environmental conservation 
for better quality of life. Study both positive and negative impacts of human behaviors on natural 
resources and environment. Use analytical thinking and systematic thinking approaches to find 
alternatives of environmental conservation and natural resources development. Learn how to 
analyze with thinking tools. 
 
 
90593003

   

พลังงานที่ยั่งยืน  3 (3-0-6) 
  SUSTAINABLE ENERGY  
  ศึกษารูปแบบของพลังงานที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน ความส าคัญของการกระตุ้นความคิดและความ
ส านึกในการใช้พลังงานที่มีอยู่อย่างจ ากัด การศึกษาพลังงานทางเลือก และการฝึกคิดวิเคราะห์ และการคิดอย่างเป็น
ระบบการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การปลูกฝังและน าเสนอแนวทางการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน การคิดอย่างเป็น
ระบบ และการวิเคราะห์ความเหมาะสมโดยใช้เครื่องมือช่วยคิด  
  Study energy in various forms used in daily life, importance of raising awareness and 
concerns about the use of limited resources of energy. Study alternative energy and application of 
analytical thinking approach and systematic thinking approach to find effective use of energy. 
 
90593004  การด ารงชีพท่ามกลางภัยพิบัติและวิกฤติในอนาคต 3 (3-0-6) 
  LIVING IN FUTURE DISASTER AND CRISIS 
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  เข้าใจรูปแบบของภัยพิบัติ วิกฤติ หลักการเพ่ือการอยู่รอด ปัจจัยที่เก่ียวข้องและผลกระทบเพ่ือการอยู่รอด
ทั้งในสถานการณ์ปกติ และสถานการณ์วิกฤต วิเคราะห์กรณีศึกษาต่างๆที่เกิดขึ้น ฝึกทักษะการคิดและน าเสนอผลงานที่
สามารถใช้เพื่อการด ารงชีพท่ามกลางภัยพิบัติและวิกฤติในอนาคต  
  Understand types of disasters, crisis principles of thinking for survival, factors and effects 
of survival in either normal or critical situations. Analyze the case studies and practice thinking skills 
in various types and presentation skills for sharing ideas.   
 
กลุ่มศิลปะแห่งการจัดการ  
90594001 ผู้ประกอบการสมัยใหม่   3 (3-0-6) 
  MODERN ENTREPRENEURSHIP 
  ศึกษาบทบาท ประเภทและคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่มีความรู้รอบด้านเกี่ยวกับ
ธุรกิจ การจัดตั้งธุรกิจ องค์ประกอบของการแผนธุรกิจ กลยุทธ์ในการด าเนินการธุรกิจเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการแข่งขัน การ
สร้างความแตกต่าง การสร้างเอกลักษณ์ให้องค์กร การมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
  Study the roles, types and characteristics of being new entrepreneurship. Learn the 
comprehensive knowledge on business including business start-up, elements of business plan, 
strategies on running business for challenging the competition, building uniqueness, creating images 
to respond with the customers’ need. 
 
90594002  ผู้ประกอบการทางสังคม 3 (3-0-6) 
  SOCIAL ENTREPRENEURSHIP 

ศึกษาบทบาทการเป็นผู้ประกอบการที่มองเห็นปัญหาของสังคม หรือการเพ่ิมคุณค่าด้านประกอบการใน
ชุมชนท้องถิ่น และใช้หลักของผู้ประกอบการในการออกแบบ และจัดระบบทางธุรกิจเพ่ือบรรลุเป้าหมายในการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเพ่ิมทุนทางสังคม ไม่เน้นก าไรส่วนบุคคล   พร้อมกับคิดค้นวิธีการใหม่ๆ ในการแก้ไข
ปัญหา เพ่ือเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางท่ีดีขึ้น   
  Study the role of social entrepreneur in selecting social problems of adding the value of 
local business by the principles of business both planning and managing the system in order to 
resolve those social problems without the emphasis on individual profit from the business. Explore 
possibility of creating new ways for solving the social problem and improving the society.  
 
90594003  การจัดการและผู้น าสมัยใหม่ 3 (3-0-6) 
  MODERN MANAGEMENT AND LEADERSHIP 
  ศึกษาหลักการการบริหารจัดการยุคใหม่ ทฤษฎีผู้น ายุคใหม่ และทฤษฎีผู้น ายุคปัจจุบัน ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการและภาวะผู้น า การเรียนรู้แนวทางการพัฒนาทักษะการจัดการ และทักษะภาวะความ
เป็นผู้น า 
  Study modern management principles and modern leadership theories and modern 
leadership theories in contemporary period. Study the relationship between modern management 
and leadership. Learn to develop both managerial skills and leaderships skills. 
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90594004 การวางแผนเพ่ือการลงทุน 3 (3-0-6) 
  INVESTMENT PLANING 
  ศึกษาประเภทของการลงทุน ทฤษฎีการเงินที่ใช้เพ่ือการลงทุน การบริหารความเสี่ยงในการลงทุน 
หลักการวิเคราะห์และการลงทุนเพ่ือผลตอบแทนที่คุ้มค่า การค านวณหาความคุ้มค่าในการลงทุน  
  Study types of investment, finance theories related to investment, risk management, 
analysis of investment for cost effectiveness, calculation cost effectiveness on investment.  
  
90594005 ศาสตร์การต่อรอง  3 (3-0-6) 
  SCIENCE OF NEGOTIATION 
  ศึกษาสถานการณ์การต่อรองโดยใช้ตรรกะการคิดแบบองค์รวมและวิธีการคิดแบบต่างๆ ศึกษาปัจจัย
กระตุ้นให้เกิดการต่อรอง เรียนรู้ทฤษฎีความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการต่อรอง และเทคนิคการต่อรอง 
ศึกษากรณีตัวอย่างของการต่อรอง 
  Study the situations of negotiation with the use of holistic thinking approaches and 
thinking methods. Study the factors effecting negotiation, Maslow’s hierarchy of needs, and 
negotiation techniques. Learn from the case studies. 
 
กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 
90595001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  3 (3-0-6) 
 FOUNDATION ENGLISH 

ฝึกฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันที่เกี่ยวข้องกับ ความสนใจของตนเอง งานอดิเรก 
ครอบครัว การท างาน การเดินทางท่องเที่ยว และเหตุการณ์ในปัจจุบันในด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปะและสุนทรียศาสตร์ และวัฒนธรรม รวมถึงการเขียนจดหมายส่วนตัวเพ่ืออธิบาย
ประสบการณ์และความประทับใจ 

Practice listening, speaking, reading and writing about familiar matters in daily life related 
to personal interests, hobbies, family, work, travel and current events related to e.g. Education, 
economy, society, politics, science and technology, arts and aesthetics, culture; writing personal 
letters describing experiences and impressions. 
 
90595002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 (3-0-6) 
  ENGLISH FOR COMMUNICATION 

ฝึกฟัง พูด อ่านและเขียน ภาษาอังกฤษ ในบริบทที่เก่ียวข้องกับการสื่อสาร การทักทาย การนัดหมาย การ
สนทนาในชีวิตประจ าวัน การเจรจาต่อรอง การน าเสนองาน การแสดงความคิดเห็น การอ่านจับใจความส าคัญจากสื่อ
ต่างๆ การเขียนเพ่ือการสื่อสารในรูปแบบอีเมล์ 

Practice listening, speaking, reading and writing in communicative contexts such as 
greeting, making appointments, communicating in daily life situations, negotiating, presenting work-
related assignments and ideas, reading for main ideas from different rhetorical patterns, and writing 
emails. 
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90595003 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES 

พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและการเรียนเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของตนเอง โดยเน้นการ
ฟังบรรยาย การมีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่ม การน าเสนอผลงาน การอา่นและเขียนข้อเขียนเชิงวิชาการ 

Develop language and study skills in English for academic purposes related to personal 
interests, focusing on listening to lectures, participating in group discussions, giving oral 
presentations, reading and writing academic texts. 
 
90595004 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ

  

3 (3-0-6) 
 DEVELOPMENT OF READING AND WRITING SKILLS IN ENGLISH 
 ศึกษาวิธีการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ การอ่านจับใจความ การอ่านหนังสือพิมพ์ การอ่านเพ่ือแปลใจความ 
การพัฒนาทักษะการเขียน โดยเน้นการเขียนที่ถูกรูปแบบทางภาษาและไวยากรณ์ ฝึกการเขียนที่จะน าไปใช้ประโยชน์
ทั้งทางด้านการศึกษาและอาชีพ เช่น การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงาน เป็นต้น 
 Study effective reading techniques in English relevant to reading for the main idea, 
newspaper reading, reading for translation, writing skills development in English focusing on accuracy 
in both language forms and grammar beneficial to careers and academic purposes such as writing 
application letters, filling application forms, writing reports, etc. 
 
90595005  การเขียนและการพูดในงานอาชีพ 3 (3-0-6) 
 WRITING AND SPEAKING IN THE PROFESSIONS 
 พัฒนาทักษะการเขียนและการพูดเกี่ยวกับสาขางานอาชีพ เช่น การเขียนจดหมายธุรกิจ แฟ็กซ์ บันทึก
ข้อความ จดหมายไม่เป็นทางการ จดหมายอิเล็กโทรนิกส์ คู่มือ หรือรายงานประจ าวัน การมีส่วนร่วมในการประชุม การ
น าเสนอผลงาน และการใช้ภาษาอังกฤษในปริบทของการท างาน 
 Improve writing and speaking skills related to areas of professional activities such as 
writing business letters, faxes, memos, informal letters, emails, technical manuals, or routine reports; 
participating in a meeting; giving a presentation; and using English in professional settings. 
 
90595006  ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ  3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR FURTHER STUDIES 
 ศึกษาและฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อในระดับบัณฑิต โดยเน้นฝึกการอ่านข้อเขียนทาง
วิชาการ การย่อความ การฟัง และการเขียนโน้ตย่อ รวมทั้งฝึกท าข้อทดสอบทางภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆ 
 Study and practice of English for further graduate study focusing on academic reading, 
summary writing, listening and note–taking, including a practice in doing various kinds of English test 
paper. 
 
90595007  การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 (3-0-6) 
 ENGLISH SKILL DEVELOPMENT FOR LIFE-LONG LEARNING 
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 ฝึกและพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะโดยเน้นเนื้อหาตามความสนใจของผู้เรียนแต่ละคนผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้ทางภาษาแบบอิสระ ทั้งในและนอกชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตลอดชีวิตด้วย
ตนเอง 
 Develop English language skills based on topics of individual learners’ interest through 
active language learning activities customized for each learner to promote self-directed, life-long 
language learning skills. 
 
90595008 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม  3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR INTERCULTURAL COMMUNICATION 
 ศึกษาความรู้ในเรื่องภาษาและวัฒนธรรม การใช้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ การสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรมของผู้ ใช้ ภาษา อั งกฤษที่ เป็ น เจ้ าของภาษาและผู้ ใช้ ภาษา อั งกฤษที่ ไม่ ได้ เป็ น เจ้ าของภาษา 
วัจนปฏิบัติศาสตร์ข้ามวัฒนธรรม และการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 
 Study inter-relationship between language and culture, using English as an International 
Language, inter-cultural communication between native and non-native English speakers, cross- 
cultural pragmatics and developing English language skills for inter-cultural communication 
 
90595009 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวและการเดินทาง  3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR TOURISM AND TRAVELLING 
 ศึกษาค าศัพท์และการใช้ภาษาเก่ียวกับการเดินทาง ธุรกิจการท่องเที่ยว การโรงแรม ร้านอาหาร สนามบิน
ฯลฯ พร้อมทั้งฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนในปริบทดังกล่าว เช่น การทักทาย การต้อนรับ การ
เดินทาง การแนะน าสถานที่ท่องเที่ยว การวางแผน  การหาและสอบถามข้อมูลการเดินทาง การถามทาง การผ่านด่าน
ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ตลอดจนความรู้ทั่วไปในด้านการท่องเที่ยวและการเดินทาง 
 Study vocabulary and language used in travelling and tourism business, such as hotel, 
restaurant, airport, including a practice of the four skills in contexts as greeting, welcoming, 
travelling, introducing tourist attraction, planning trips, looking for and inquiring travelling 
information, dealing with customs and passport control as well as an explanation of general 
knowledge on tourism and travelling. 
 
90595010  ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจข่าวสารและข้อมูลในสื่อสารมวลชน 3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR UNDERSTANDING NEWS AND INFORMATION IN MASS MEDIA 
 ศึกษาภาษาอังกฤษในสื่อสารมวลชนรูปแบบต่างๆ เช่นหนังสือพิมพ์ นิตยาสาร โฆษณา เว็บไซต์ รายการ
วิทยุและโทรทัศน์ เพื่อเข้าใจข่าวสารและเนื้อหา 
 Study English in various types of mass media such as newspapers, magazines, 
advertisements, web sites, radio, and television in order to understand news and information. 
 
90595011 ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมตัวท างาน 3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR WORK PREPARATION 
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 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น การอ่านคู่มือ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ที่
ใช้ในงานอาชีพ การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนประวัติย่อ บันทึกข้อความ บทคัดย่อ รายงาน จดหมาย
อิเลคทรอนิคส์ จดหมายเชิญประชุม บันทึกและรายงานการประชุม รวมทั้งฝึกการสัมภาษณ์ การอภิปรายต่อที่ประชุม 
และการน าเสนอผลงาน 
 Develop language skills necessary for professional purposes: reading manuals and 
technical signs; writing job application letter, resumes, memos, reports, abstracts, emails, calls for 
meeting, minutes and proceedings; practicing interviews, job discussion and work presentation. 
 
90595012  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางวิชาชีพ  3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR PROFESSIONAL COMMUNICATION 
 ฝึกทักษะในการติดต่อสื่อความหมายภาษาอังกฤษ โดยเน้นทักษะในการฟังและการพูดในโอกาสต่าง ๆ 
รวมทั้งพัฒนาทักษะการสนทนา การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น การกล่าวสุนทรพจน์ และฝึกการเสนอผลงานทาง
วิชาชีพต่อที่ประชุม 

 Practice English communication skills emphasizing listening and speaking skills for various 
occasions, including the development of skills in conversation, discussion, exchanges of opinions, 
speech making and academic paper presentation in public. 

 
90595013 ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการ  3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR MANAGEMENT 
 ศึกษาและฝึกใช้โครงสร้างภาษา ค าศัพท์และส านวนจากบริบทที่เก่ียวกับการจัดการซึ่งคัดเลือกเนื้อหาด้าน
การจัดการที่เป็นเนื้อหาจริงมาให้ฝึก โดยเน้นทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจพร้อมทั้งประยุกต์ความรู้ที่ได้ศึกษามา 
 Study and practice language structures, vocabulary and expressions in management 
contexts extracted from authentic management materials with an emphasis on reading 
comprehension, including the application of knowledge studied. 
 
90595014 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ  3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR BUSINESS 
 ศึกษาและฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ โดยเน้นความเข้าใจในการอ่านข้อเขียนทาง
ธุรกิจประเภทต่าง ๆ การใช้ศัพท์ ส านวน และภาษาในเชิงธุรกิจ การเขียนจดหมายบันทึกช่วยจ า รวมทั้งการฝึกฟังและ
พูดในสถานการณ์ต่าง ๆ ทางธุรกิจ 
 Study and practice English for business communication, with emphasis on reading texts 
from various kinds of business, on vocabulary and expression usage in business contexts, on writing 
business letters, memos, and on listening and speaking in various situations of business. 
 
90595015 ภาษาอังกฤษเพ่ือการตลาด 3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR MARKETING 
 ศึกษาและฝึกใช้โครงสร้างภาษา ค าศัพท์และส านวนจากบริบทที่เกี่ยวกับการตลาดซึ่งคัดเลือกเนื้อหาด้าน
การตลาดที่เป็นเนื้อหาจริงมาให้ฝึก โดยเน้นทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจพร้อมทั้งประยุกต์ความรู้ที่ได้ศึกษามา 
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 Study and practice language structures, vocabulary and expressions in marketing 
contexts extracted from authentic marketing materials with an emphasis on reading comprehension, 
including the application of knowledge studied. 
 
90595016 อังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรม  3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR INDUSTRY 
 ศึกษาและฝึกใช้ภาษาอังกฤษในวงการอุตสาหกรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น การบรรยายกระบวนการผลิต การ
อธิบายการใช้อุปกรณ์ หรือการท างานของเครื่องจักร การอธิบายความปลอดภัยในที่ท างาน การเขียนป้ายเตือนอันตราย 
การเขียนค าสั่ง การฝึกฝนทักษะการสื่อสารทั้งการพูดและการเขียนในที่ท างาน 
 Study and practice different industrial aspects: describing production processes; 
explaining how to use equipment or how to operate machines; explaining safety at work; writing 
warnings and instructions, applying communication skills both speaking and writing related to work. 
 
90595017 การออกเสียงภาษาอังกฤษเบื้องต้น     3 (3-0-6) 

      BASIC ENGLISH PRONUNCIATION  
ศึกษาและฝึกฝนระบบเสียงและระดับเสียงในภาษาอังกฤษ โดยเน้นสัทอักษรในระบบเสียงภาษาอังกฤษ 

การออกเสียงสระและพยัญชนะ การเน้นเสียงในระดับค าและระดับประโยค และส าเนียงภาษาอังกฤษในปัจจุบัน 
A study and practice of English sound systems and intonation, focusing on the study of 

phonetic alphabets, the pronunciation of English vowel and consonant sounds, word and sentence 
stress, and different accents in today’s English. 
 
90595018  ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอผลงานทางวิชาชีพ    3 (3-0-6) 

          ENGLISH FOR PROFESSIONAL PRESENTATION 
ฝึกทักษะในการติดต่อสื่อความหมายและการพูดน าเสนอผลงานภาษาอังกฤษ  มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติจริง 

เช่น  การพัฒนาทักษะทั้งการจัดเตรียมข้อมูล  การใช้สื่อประกอบการน าเสนอ  การพัฒนาบุคลิกภาพ เพ่ือการน าเสนอ
ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

A study and practice of communication and presentation skills with an emphasis on 
practical training such as script preparation, use of visual aids, such as the ability to present self-
confidently and professionally, the ability to manage verbal and nonverbal parts of the speech, 
including the ability to deal with stage-fright and work with the audience personality development 
in order to make an effective presentation. 
 
90595019  การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR COMMUNICATIVE WRITING 

ศึกษาและฝึกการเขียนเพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในบริบทต่าง ๆ โดยเน้นการฝึกการเขียน
จดหมาย ในลักษณะต่าง ๆ เขียนรายงาน ค าสั่ง คู่มือ และกระบวนการต่าง รวมทั้งการเขียนบรรยายสิ่งของ สถานที่ 
และเหตุการณ์  
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A study and effective practice in English communicative writing in various contexts 
Focusing on letters, reports instructions, manuals, and as a description of things, places, and events.  
 
90595020 พูดได้ พูดดี พูดเป็น  3 (3-0-6) 
  THE BEST SPEECH  
  ศึกษากระบวนการการสื่อสารของมนุษย์ ฝึกการใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษาในการสื่อสาร หลักการ
เตรียมการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ การแก้ไขความวิตกกังวลในการพูด รวมทั้งเรียนรู้เทคนิคการใช้เสียง ท่าทางและ
บุคลิกภาพที่เหมาะสม เพ่ือการพูดที่มีประสิทธิภาพ 
   Study Human communication processes. Practice of verbal and non-verbal 
communication, how to structure and organize information to present in various situations, physical 
and vocal skills includes techniques in controlling speech anxiety. 
 
90595021 ภาษาไทยเพ่ือการสร้างสรรค์ 3 (3-0-6) 
  THAI LANGUAGE FOR CREATIVITY 
  ศึกษาหลักการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกทักษะที่ใช้การสื่อสาร ได้แก่ ทักษะการ
ฟัง การพูด การอ่าน การเขียนและการคิดเชิงสร้างสรรค์ 

 Study Thai language in order to communicate effectively. Practice good communication 
skills including listening, speaking, reading, writing, and creative thinking. 
 
90595022 การฟังและการอ่านเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 3 (3-0-6) 
  LISTENING AND READING FOR IMPROVING LIFE QUALITY 
  ศึกษาหลักการรับสารอย่างมีวิจารณญาณ รู้เท่าทันสื่อและการสื่อสาร ฝึกทักษะการฟังและการอ่านเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้เกิดความรอบรู้ มีประสบการณ์และสร้างจินตนาการ การพัฒนาความสามารถในการจับใจความ
ส าคัญ การสรุปประเด็น การวิเคราะห์และประเมินค่าสารทั้งสาระความรู้และบันเทิงคดี  

 Study and practice principle and perception skills, Media literacy skills. Listening and 
Reading for improving Life quality to understand, experience enhancement, and imagination. 
Development in ability of finding main ideas, analyzing and evaluating messages for both academic 
and non-academic purposes. 
 
90595023 การพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 3 (3-0-6) 
  THE DEVELOPMENT OF THAI CREATIVE WRITING SKILLS 

 ฝึกฝนและพัฒนาความสามารถทางการเขียนเชิงสร้างสรรค์ การถ่ายทอดความรู้ ความคิดและจินตนาการ
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร การเลือกสรรถ้อยค าได้อย่างสละสลวย ถูกต้อง และเหมาะสมกับรูปแบบงานเขียน รวมทั้ง
สามารถแก้ไขข้อบกพร่องทางการเขียนได้ด้วยตนเอง 

 Practice and develop the creative writing skills. The expression of knowledge Ideas and 
imagination into writing. The chosen words are euphemisms correct and appropriate writing style 
including can review and edit writings manually.  
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วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  

90595024 การเขียนภาษาไทยในที่ท างาน 3 (3-0-6) 
 WRITING IN WORKPLACE 
 ศึกษาหลักเกณฑ์ รูปแบบและวิธีการเขียนงานเอกสารภาษาไทยประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ทั่วไปในที่ท างาน การ
ใช้ภาษาท่ีถูกต้องและเหมาะสมกับประเภทของเอกสาร ฝึกการเขียนเอกสารในระบบการท างานส านักงาน 
 Study Principles, formats and methods of writing Thai document types; correct use of 
the Thai language appropriate for each type of documents. Practice in document writing in 
accordance with working system in the workplace. 
 
90595025 การเขียนรายงาน 3 (3-0-6) 
 LANGUAGE IN REPORT WRITING 
 ศึกษาโครงสร้างรายงานทางวิชาการเชิงอรรถ และบรรณานุกรม การเขียนรายงานทางวิชาการแบบต่าง ๆ 
โดยเน้นการใช้ภาษาท่ีชัดเจนและเหมาะสมกับงานวิชาการ 
 Study academic report structures, footnote and bibliography, writing various types of 
academic report, with emphasis on clarify and appropriateness. 
 
90595026  ภาษาในสังคมไทย 3 (3-0-6) 
 LANGUAGE IN THAI SOCIETY 
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาที่ใช้ในสังคมไทย โครงสร้างของสังคมไทยความสัมพันธ์ของภาษากับสังคม การ
เปลี่ยนแปลงของภาษาอันเนื่องมาจากสภาพของสังคมและภูมิศาสตร์ การพัฒนาภาษากับการพัฒนาประเทศ ได้แก่ 
บ้านพักอาศัย วัด และวัง การเกิดการพัฒนาของชุมชนและเมืองโบราณ 
 Study structure of language used in Thai society, structure of Thai society, relationship 
between language and society; language change caused by social and geographical factors; language 
development and the development of the nation. 
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ภาคผนวก ข 

 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) 
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ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

หัวข้อ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

โครงสร้าง 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  
  6 หน่วยกิต 

- กลุ่มศาสตร์แห่งการคิด  3 หน่วยกิต 
 บังคับเลือกอย่างน้อย  1 รายวิชา (3 หน่วยกิต) 

- กลุ่มวิชาภาษา  12 หน่วยกิต - กลุ่มภาษาและการสื่อสาร  12 หน่วยกิต 
   บังคับเรียน 3 รายวิชา (9 หน่วยกิต) 
   บังคับเลือกอย่างน้อย 1 รายวิชา (3 หน่วยกิต) 

- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ 6 หน่วยกิต - กลุ่มศิลปะแห่งการจดัการ  3 หน่วยกิต 
 บังคับเลือกอย่างน้อย  1 รายวิชา 
- กลุ่มคุณคา่แห่งชีวิต  6 หน่วยกิต 
   บังคับเรียน 2 รายวิชา (3 หน่วยกิต) 
 บังคับเลือกอย่างน้อย 1 รายวิชา (3 หน่วยกิต) 

- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์ 6 หน่วยกิต - กลุ่มวิถีแห่งสังคม   3 หน่วยกิต 
 บังคับเลือกอย่างน้อย  1 รายวิชา (3 หน่วยกิต) 

รวม 30 หน่วยกิต รวม 30 หน่วยกิต 
- บังคับเรียน 5 รายวิชา จ านวน 12 หน่วยกิต 
- บังคับเลือก 5 รายวิชา จ านวน 15 หน่วยกิต 
- เลือกเรียน 1 รายวิชา จ านวน 3 หน่วยกิต  
  (สามารถเลือกได้จากทั้ง 5 กลุม่) 

กลุ่มวชิาและจ านวน
รายวิชา 

- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  
 จ านวน 33 รายวิชา 

- กลุ่มศาสตร์แห่งการคิด จ านวน 4 รายวิชา 

- กลุ่มวิชาภาษา 
 จ านวน 26 รายวิชา 

- กลุ่มภาษาและการสื่อสาร จ านวน 26 รายวิชา 

- กลุ่มวชิามนุษยศาสตร ์
 จ านวน 39 รายวิชา 

- กลุ่มศิลปะแห่งการจดัการ จ านวน 5 รายวิชา 
- กลุ่มคุณคา่แห่งชีวิต จ านวน 10 รายวิชา 

- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์
 จ านวน 25 รายวิชา 

- กลุ่มวิถีแห่งสังคม  จ านวน 7 รายวิชา 

รวม 123 รายวิชา รวม 52 รายวิชา 
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วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  

ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

หัวข้อ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

รูปแบบรหัสวิชา - รหัสต าแหน่งท่ี 1-2 หมายถึง รหสัประจ า 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ก าหนดเป็น 90 
- รหัสต าแหน่งท่ี 3  หมายถึง รหสัประจ า 
  กลุ่มวิชา ก าหนดเป็น 1-4  
     1 = กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร ์
     2 = กลุ่มวิชาภาษา 
     3 = กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร ์
     4 = กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  
- รหัสต าแหน่งท่ี 4-5 หมายถึง รหสัประจ า 
  สาขา ของกลุ่มวิชา 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณติศาสตร์ 
     01 = สาขาวิชาคณติศาสตร์และสถติิ  
     02 = สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ 
     03 = สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการ   
     04 = สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป  
     05 = สาขาวิชาเคมี  
     06 = สาขาวิชาฟิสิกส์  
     07 = สาขาวิชาชีววิทยา  
     08 = สาขาวิชาพลังงานและสิง่แวดล้อม  
กลุ่มวิชาภาษา 
     01 = สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
     02 = สาขาวิชาภาษาไทย  
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์
    01 = สาขาวิชาปรัชญา  
    02 = สาขาวิชาจิตวิทยา  
    03 = สาขาวิชาพลศึกษาและนนัทนาการ  
    04 = สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และ 
           สารนิเทศศาสตร์  
    05 = สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ศิลปะ และ 
           วัฒนธรรม  
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์
     01 = สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์ 
     02 = สาขาวิชากฎหมาย  
     03 = สาขาวิชาสังคมวิทยาและรัฐศาสตร์  

- รหัสต าแหน่งท่ี 1-2 หมายถึง รหสั
ประจ า 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ก าหนดเป็น 90 
- รหัสต าแหน่งท่ี 3-4 หมายถึง ปี พ.ศ. 
ที ่
  ท าการปรับปรุงหลักสูตร  

59 = หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ  2559.ศ .  
- รหัสต าแหน่งท่ี 5 หมายถึง รหสั
ประจ า 
  กลุ่ม ก าหนดเป็น 1-5 
     1 = กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิต 
     2 = กลุ่มวิถีแห่งสังคม 
     3 = กลุ่มศาสตร์แห่งการคดิ 
     4 = กลุ่มศิลปะแห่งการจัดการ 
     5 = กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 
- รหัสต าแหน่งท่ี 6-8 หมายถึง ล าดับที ่
  ของรายวิชา ก าหนดเป็น 001-999 

รายวิชาท่ีสอนเกี่ยวกับ
การใช้ภาษาไทย 

บรรจุอยู่ในกลุม่มนุษยศาสตร ์ บรรจุอยู่ในกลุม่ภาษาและการสื่อสาร 
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ภาคผนวก จ 
ค าอธบิายรายวิชา 
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ค าอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30   หน่วยกิต 

        ค าอธิบายรายวิชา ดูตามภาคผนวก ง 

หมวดวิชาเฉพาะ  97   หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาแกนทางวิทยาศาสตร์                                                                   46  หน่วยกิต 
11486111 แคลคูลัสส าหรับนักเทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6) 
 CALCULUS FOR BIOTECHNOLOGY  
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี  
 PREREQUISITE: NONE  
 ฟังก์ชั่น ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังชั่น อนุพันธ์และการประยุกต์ อินทิกรัลและ 
การประยุกต์ เทคนิคการอินทิเกรต 
 Functions, limit and continuity, derivative of functions, applications of 
derivatives, integrals and its applications, techniques of integration. 
 
11446211 สถิติเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 ELEMENTARY STATISTICS  
 วิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี  
 PREREQUISITE   :   NONE  
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติ ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงทวินาม ไฮเพอร์จี 
ออเมตริกปัวส์ซงและปรกติ การสุ่มตัวอย่างเบื้องต้น การแจกแจงของตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน 
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  
 แรงและการเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่แบบหมุนและวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบฮาร์ 
มอนิคและการสั่น คลื่นของไหล อุณหพลศาสตร์ ไฟฟ้า แม่เหล็ก คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แสง และฟิสิกส์ยุคใหม่ เน้นการ 
เรียนเชิงบรรยาย   
 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. 
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11456142 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1(0-3-2) 
 GENERAL PHYSICS LABORATORY  
 วิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี  
 PREREQUISITE   :   NONE  
 ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับวิชาฟิสิกส์ทั่วไป เพ่ือเพ่ิมความเข้าใจ และเสริมประสบการณ์ 
ในวิชาฟิสิกส์ทั่วไป   
 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 พันธะเคมี 
และทฤษฎีพันธะเคมี 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 เพื่อเพ่ิมความเข้าใจและประสบการณ์ในการใช้ 
อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการเคมี 
 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.   
   
11466244 ชีวเคมี 3(3-0-6) 
 BIOCHEMISTRY  
 วิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี  
 PREREQUISITE   :   NONE  
 โครงสร้าง สมบัติ และหน้าที่ทางชีวภาพของสารชีวโมเลกุล เอนไซม์และปฏิกิริยาที่ 
เกี่ยวข้องกับเอนไซม์กระบวนการเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล กระบวนการถ่ายทอดและการแสดงออกของข้อมูล 
ทางพันธุกรรม และเทคนิคพ้ืนฐานทางชีวเคมี 
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 Structures, functions and properties of biomolecules, enzymes and 
enzymatic reactions, metabolism of biomolecules, genes and gene expression, and basic techniques 
in biochemistry   
 
11466245 ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-3-2) 
 BIOCHEMISTRY LABORATORY  
 วิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี  
 PREREQUISITE   :   NONE  
 ปฏิบัติการส าหรับวิชา 11466242  ชีวเคมี  
 Laboratory related to contents of 11466242 BIOCHEMISTRY  
   
11466432 เคมีวิเคราะห์ 3(3-0-6) 
 ANALYTICAL CHEMISTRY  
 วิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี  
 PREREQUISITE   :   NONE  
 หลักการเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงปริมาณในทางเคมี ได้แก่ ขั้นตอนการวิเคราะห์เชิงปริมาณ   
การค านวณปริมาณสารสัมพันธ์ การเตรียมสารละลาย การวิเคราะห์ข้อมูลทางเคมีวิเคราะห์ในเชิงสถิติ และการ 
วิเคราะห์หาปริมาณโดยการวัดปริมาตรและการชั่งน้ าหนัก รวมถึงหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ 
โดยอาศัยหลักการ ยูวี-วิสิเบิล สเปคโทรสโกปี 
 Principle on quantitative chemical analysis, e.g., process for quantitative 
analysis,stoichiometry, solution preparation, analytical data, analysis based on statistics, 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 าหนักรวมถึงการ 
วิเคราะห์เชิงเครื่องมือโดยอาศัยหลักการ 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  
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 บทน าเกี่ยวกับโครงสร้างและพันธะเคมีของสารอินทรีย์ที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ 
การเรียกชื่อ  ประเภทของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ ปฏิกิริยาอนุมูลอิสระ ปฏิกิริยาไอออนิก  สเทอริโอเคมี  สารประกอบ 
ไฮโดรคาร์บอน  เบนซีนและอนุพันธ์ของเบนซีน  แอลกอฮอล์  อีเทอร์  อีพอกไซด์  อัลดีไฮด์ คีโทน  กรดคาร์บอกซิลิก 
และอนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก 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 าให้สารบริสุทธิ์ การกลั่น การทดสอบที่เฉพาะของหมู่ฟังก์ชัน 
 This course provides fundamental practice in organic chemistry concerning 
the properties   of   organic   compounds, separation   or   extraction,   purification, distillation, 
significant tests for functional groups. 

 
11476160 ชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 
 GENERAL BIOLOGY  
 วิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี  
 PREREQUISITE   :   NONE  
 หลักเกณฑ์ทางชีววิทยา  ระบบโครงสร้างของสิ่งมีชีวิต  พลังงานกับชีวิต  การแบ่งเซลล์และ 
พันธุศาสตร์  วิวัฒนาการ  ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต   สรีรวิทยาของพืชและสัตว์  นิเวศวิทยาและการประยุกต์ใช้ 
ทางชีววิทยา 
 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 าหรับวิชา 11476160 ชีววิทยาทั่วไป 
 Laboratory work for the topic 114761610 GENERALBIOLOGY 
 



                                                                              159                                                      มคอ. 2 
 

วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  

11476421 จุลชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 
 GENERAL MICROBIOLOGY  
 วิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี  
 PREREQUISITE   :   NONE  
 หลักการทางจุลชีววิทยา จุลินทรีย์ชนิดต่างๆ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ การเจริญและเเม 
ทาบอลิสึม พันธุกรรม วิธีการควบคุม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์กับเจ้าบ้าน ความส าคัญของจุลินทรีย์ทางการเกษตร  
อาหาร อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม การแพทย์และสาธารณสุข 
 Principle in microorganism, structure and function, growth and metabolism, 
microbial genetics, control of microorganism, interaction of microbe and host cell, importance of  
microorganism in agriculture, food, industry environment and medicine 

 
11476422 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-2) 
 GENERAL MICROBIOLOGY LABORATORY  
 วิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี  
 PREREQUISITE   :   NONE  
 ปฏิบัติการพ้ืนฐานทางจุลชีววทิยา ลักษณะทั่วไปของจุลินทรีย์และการเจริญเติบโต 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญของจุลินทรีย์ การแพร่กระจายของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อและการ 
ฆ่าเชื้อ การแยกเชื้อบริสุทธิ์ แมทาบอลิซึม การจ าแนกและตรวจสอบจุลินทรีย์ทางชีวเคมีและการตรวจสอบในระดับยีน   
ความสัมพันธ์และบทบาทของจุลินทรีย์ด้านอุตสาหกรรมอาหาร การเกษตร สิ่งแวดล้อม และการแพทย์ การควบคุม 
จุลินทรีย์ 
 Fundamental in microbiological laboratory, characteristics, growth and 
relevant factors, culture media and sterilization, pure culture technique, metabolisms, classifications,  
biochemical and genetic identifications of microorganisms,  relationship and importance of  
microorganisms in food industry, agriculture, environments, medicine, controls of microorganisms 
   
11476520 พันธุศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 GENETICS  
 วิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี  
 PREREQUISITE   :   NONE  
 หลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรมทั้งท่ีเป็นไปและไม่เป็นไปตามกฎของเมนเดล สมบัติ 
และหน้าที่ของยีน  ดีเอ็นเอและโครโมโซม   การเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรมระดับยีนและระดับโครโมโซมการ 
ก าหนดเพศ  ความสัมพันธ์ระหว่างยีนและหลักการท าแผนที่ยีน   มัลทิเพิลอัลลีลและระบบหมู่เลือดในคน  พันธุศาสตร์ 
เชิงประชากร 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 าหรับวิชา 11476520 พันธุศาสตร์  
 Laboratory work for the topic 11476520 GENETICS  
 
11486234 การออกแบบการทดลองทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6) 
 EXPERIMENTAL DESIGN IN BIOTECHNOLOGY  
 วิชาบังคับก่อน: 11446211  สถิติเบื้องต้น  
 PREREQUISITE: 11446211  ELEMENTARY STATISTICS  
 ความรู้เบื้องต้นในการวางแผนการทดลอง แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ แบบสุ่ม 
ภายในบล็อคแบบสปลิทพลอท แบบการทดลองวัดซ้ า แบบพ้ืนผิวตอบสนอง เช่นเแบบ เซ็นทรัลคอมโพสิต แบบสมอล 
คอมโพสิต แบบบ็อกซ์-เบห์นกิ้น แบบยูนิฟอร์มเชล และแบบไฮบริด  การวิเคราะห์ความแปร ปรวนร่วม การใช้ 
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ และระเบียบวิธีทดลองทางเทคโนโลยีชวีภาพ 
 Basic knowledges in experimental design, completely  randomize design, 
incomplete block design, Latin  square  complete  block, split  plot,  response surface designs, such 
as central composite design (CCD), small composite design ( SCD), Box-Behnken design  (BBD), 
uniform shell design (USD), and hybrid design, analysis of covariance, use of statistical packages, and 
method-logy of  biotechnological experiments. 
   
11486235 หน่วยปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 2(2-0-4) 
 UNIT OPERATIONS  OF BIOTECHNOLOGY 1  
 วิชาบังคับก่อน: 11486111 แคลคูลัสส าหรับนักเทคโนโลยีชีวภาพ  
 PREREQUISITE: 11486111  CALCULUS FOR BIOTECHNOLOGIST 
 หน่วยและการค านวณ  สมดุลมวลสาร การถ่ายเทมวลสาร การลดขนาด  การผสม การแยก 
ของแข็ง การสกัด  การกรอง การตกตะกอน  การตกผลึก และการห่อหุ้ม 
 Unit and calculation, mass balance, mass transfer, size reduction, 
mixing, solid separation, extraction, filtration, precipitation, crystallization, and encapsulation. 
   
11486236 หน่วยปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพ  2 3(2-3-6) 
 UNIT OPERATIONS OF BIOTECHNOLOGY 2  
 วิชาบังคับก่อน: 11486235  หน่วยปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1  
 PREREQUISITE: 11486235  UNIT OPERATIONS  OF BIOTECHNOLOGY 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. 
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กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ                                                                                           33   หน่วยกิต 
11346453 การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ 0(0-30-0) 
 PREPARING FOR PROFESSIONAL CAREER  
 วิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี  
 PREREQUISITE:   NONE  
 เทคนิคในการสมัครงานและการสัมภาษณ์การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมาย 
วิธีการเขียนประวัติส่วนตัวและการสัมภาษณ์งาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน ระบบบริหารงานคุณภาพ 
ในสถานประกอบการ การปรับตัวในสังคม การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร   
มนุษยสัมพันธ์การท างานเป็นทีม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 Techniques for Application and interview, selected establishments, application 
letter, resume and job interviews. Basic knowledge about labor law, quality management system, 
social adjustment, personality development, English language, information technology and  
communications, human relations, teamwork and ethics in practice. 
 
11486345 ชีววิทยาของเซลล์ 3(3-0-6) 
 CELL BIOLOGY  
 วิชาบังคับก่อน: 11466244 ชวีเคมี  
 PREREQUISITE: 11466244 BIOCHEMISTRY  
 โครงสร้าง องค์ประกอบ และหน้าที่ขององค์ประกอบต่างๆ ของเซลล์ ปฏิกิริยา 
ต่างๆภายในเซลล์และกระบวนการควบคุมกิจกรรมของเซลล์ การควบคุมการแสดงออกของยีนทั้งของโปรคาริ-โอตและ 
ยูคาริโอต กระบวนการสื่อสารระหว่างเซลล์ การแบ่งเซลล์และการพัฒนาของสิ่งมีชีวิต หลักการและเทคนิคในชีววิทยา 
ระดับโมเลกุล รวมทั้งการประยุกต์ใช้ชีววิทยาของเซลล์ 
 Structures, components and functions of cell components, biological 
reactions within cells and their regulation, regulation of gene expression in prokaryotic and 
eukaryotic cells, cell communication, cell division, principles and techniques in molecular biology, 
including applications in cell biology. 
 
11486346 ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล์ 1(0-3-2) 
 CELL BIOLOGY LABORATORY  
 วิชาบังคับก่อน   :   11466245 ปฏิบัติการชีวเคมี  
 PREREQUISITE   :  11466245 BIOCHEMISTRY LABORATORY  
 ปฏิบัติการส าหรับวิชา 11476345 ชีววิทยาของเซลล์  
 Laboratory related to contents of 11476345 CELL BIOLOGY  
   
11486321 การวิเคราะห์ส่วนประกอบและคุณภาพของวัสดุชีวภาพ 3(2-3-6) 
 ANALYSIS OF BIOMATERIAL COMPONENT AND QUALITY  
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 PREREQUISITE: NONE  
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 หลักการวิเคราะห์วอเตอร์แอคติวิตี้ การวิเคราะห์ปริมาณสารอาหาร เอนไซม์ วิตามิน 
สารส าคัญอ่ืนๆ  และ คุณภาพของวัสดุชีวภาพ  อาทิ ธัญพืช เนื้อ นม สัตว์น้ า ผักและผลไม้ แมลง และผลิตภัณฑ์  การ 
เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง  สมบัติทางเคมี-ฟิสิกส์ และทางชีวเคมีของวัสดุชีวภาพที่มีต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนก่อน 
การแปรรูป  ระหว่างการแปรรูป  หลังการแปรรูปและในช่วงเวลาการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ 
 Principles in analysis of water activity, proximate analysis enzyme, 
vitamin, other constituents, and qualities  of biomaterial  such  as  cereal, meat, milk, aquatic 
animal, vegetable and fruit, insects, and  products.  Changing  of structure,  physico-chemical, and 
biochemical properties on product qualities in pre-processing, during processing, post processing 
stages and products storage period. 
   
11486338 เทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6) 
 BIOTECHNOLOGY   
 วิชาบังคับก่อน: 11476221 จุลชีววิทยาทั่วไป  
                  : 11476222 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป  
 PREREQUISITE : 11476221 GENERAL MICROBIOLOGY  
                     : 11476222 GENERAL MICROBIOLOGY LABORATORY 
 ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ เนื้อเยื่อพืชและสัตว์ เทคนิค  
เบื้องต้นทางพันธุวิศวกรรม การน าสิ่งมีชีวิตมาใช้ประโยชน์ในการะบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทางด้านอุตสาหรรม 
และการแพทย์ การบ าบัดมลพิษในสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจริยธรรม กฎหมายทางเทคโนดลยีชีวภาพ และการถ่ายทอด 
เทคโนโลยีสู่ตลาดการค้า 
 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. 
   
11486339 เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร 3(3-0-6) 
 FOOD BIOTECHNOLOGY  
 วิชาบังคับก่อน: 11486338 เทคโนโลยีชีวภาพ  
 PREREQUISITE: 11486338 BIOTECHNOLOGY  
การประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์จากแป้ง พอลีแซคคาไรด์  โปรตีน ลิปิด กรดอินทรีย์  
สารให้ความหวาน วิตามิน สารปรุงแต่อาหาร เช่น สีและสารให้กลิ่น-รส การเพิ่มมูลค่าของผลพลอยได้เป็นผลิตภัณฑ์ 
อาหาร หรือก่ึงอาหาร 
 Biotechnology application in food industry, starch product, polysaccharide,  
protein,lipid,organic acids, sweeteners, vitamins and foog additives such as color and flavor,Value  
adding of by-products to be food or semi-food products. 
   
11486341 วิศวกรรมชีวเคมี 3(2-3-6) 
 BIOCHEMICAL ENGINEERING  
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 วิชาบังคับก่อน: 11466243 ชวีเคมี  
 PREREQUISITE: 11466243 BIOCHEMISTRY  
 รูปร่างและชนิดของเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ  การควบคุมเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ กระบวนการ 
หมักในสภาพอาหารแข็ง ปฏิกิริยาแบบเนื้อเดียวของเซลล์ ได้แก่ สมดุลมวลและสมดุลพลังงานของการของเซลล์ 
เพาะเลี้ยงเซลล์ ปริมาณสารสัมพันธ์ของการเพาะเลี้ยงจลนพลศาสตร์ของการเจริญเติบโตของเซลล์ การถ่ายเทมวลสาร 
ภายในถังหมัก และปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ของเซลล์ 
 Configuration and types of bioreactors, and controlling of bioreactors .solid state 
fermentation process, homogeneous reactions of cells: mass and energy balances of cell 
cultivations, stoichiometry of cell culture, kinetics of cell growth, mass transfer in bioreactor and 
heterogeneous reactions of cells 
 
11486343 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืชและสัตว์ 3(3-0-6) 
 PLANT AND ANIMAL BIOTECHNOLOGY  
 วิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี  
 PREREQUISITE   :   NONE  
 การศึกษาหลักการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อของพืชและสัตว์ รวมถึงเทคนิคการ ปลอดเชื้อ 
การเตรียมอาหารเพาะเลี้ยง กลุ่มเซลล์การเพาะเลี้ยงเริ่มแรก การสร้างเซลล์ไลน์ การเก็บรักษาเซลล์ไลน์ การผลิตพืช 
และสัตว์ที่ตกแต่งพันธุกรรม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางพืชและสัตว์ในด้านการเกษตร  ชีวการแพทย์และ 
จริยธรรมทางชีววิทยา 
 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 
 
11486347 การจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและโรงงานด้าน  3(3-0-6) 
 เทคโนโลยีชีวภาพ  
 SAFETY MANAGEMENT IN LABORATORY AND FACTORY FOR 

BIOTECHNOLOGY 
 วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี  
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 PREREQUISITE  :   NONE  
 บทน าเกี่ยวกับความปลอดภัยและและการจัดการความปลอดภัยในแต่ละประเภทของห้อง 
ปฏิบัติการและโรงงาน รวมทั้งความปลอดภัยทางชีวภาพ พิธีสารคาร์ตาเฮน่า ว่าด้วยความปลอดภัย ทางชีวภาพ พ.ร.บ. 
ความปลอดภัยทางชีวภาพจากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ ความรู้พื้นฐานของการประเมินความเสี่ยง การเก็บรักษา และ  
การก าจัดวัตถุที่เป็นอันตรายข้อมูลเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ1-4 
 Introduction of the safety and safety management in laboratories and factory 
Including biosafety. Issues related to government regulations. Cartagena protocol on biosafety. The 
basics of risk assessment. Safety, storage and disposal of hazardous materials. The information 
pertains to a laboratory for Biosafety Level 1-4 (BSL 1-4). 
 
11486348 การใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3(2-3-6) 
 THE USE OF INSTRUMENTS IN BIOTECHNOLOGY  
 วิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี  
 PREREQUISITE   :   NONE  
 ทฤษฎี วิธีการใช้ การประยุกต์ใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือพื้นฐาน ทักษะการใช้ 
เครื่องมือที่จ าเป็นทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เครื่องหมุนเหวี่ยง หม้อนึ่งความดันไอ ตู้ปลอดเชื้อ เครื่องวิเคราะห์เนื้อ 
สัมผัสอาหาร เครื่องกลั่น  เครื่องระเหยสุญญากาศ อัลตราไวโอเลต-วิสิเบิลสเปกโทรสโกปี และเครื่องมือพ้ืนฐานทาง 
พันธุวิศวกรรม 
 The theory, operation, applications, and maintenance of basic and 
essential instrumentation skills in biotechnology, centrifuges, autoclave, laminar air flow, texture  
analyzer, distillator, vaccum evaporator, ultraviolet visible spectrophotometer, and basic instrument  
in genetic engineering. 
 

11486453 เทคโนโลยีของเอนไซม์ 3(2-3-6) 
 ENZYME TECHNOLOGY  
 วิชาบังคับก่อน: 11486338  เทคโนโลยีชีวภาพ  
 PREREQUISITE: 11486338   BIOTECHNOLOGY  
 การศึกษาโครงสร้าง หน้าที่ ความส าคัญ และการจ าแนกชนิดของเอนไซม์ การผลิต 
และปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตเอนไซม์จากจุลินทรีย์ การสกัดเอนไซม์ การท าเอนไซม์ให้บริสุทธิ์ จลนศาสตร์ของเอนไซม์ 
การตรึงเอนไซม์ การประยุกต์ใช้เอนไซม์ในระดับอุตสาหกรรมต่างๆ 
 The studies of structure, function, and role of enzymes, enzyme classification, 
enzyme production from microorganisms, extraction, enzyme purification, enzyme kinetics, immobili 
za-tion of enzyme and their applications. 
   
11486454 เทคโนโลยีการหมัก 3(2-3-6) 
 FERMENTATION TECHNOLOGY  
 วิชาบังคับก่อน: 11486338 เทคโนโลยีชีวภาพ  
 PREREQUISITE: 11486338 BIOTECHNOLOGY  
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 ประเภทของการหมัก อาหารเลี้ยงเชื้อ การเตรียมหัวเชื้อจุลินทรีย์ จุลินทรีย์ที่ส าคัญในกระบวน 
การหมัก กระบวนการหมักและปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการหมัก การแยกผลผลิตจากการหมัก ชนิดของถังหมัก 
การควบคุมที่ใช้ในกระบวนการหมัก ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการหมัก 
 Type of fermentation, media, inoculum preparation, role of microorganisms 
in fermentation process, fermentation and factors affecting the fermentation process, product 
separation, types of bioreactor, fermentation controls, fermentation products. 
   
11486349 ฝึกงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ                                                           0(0-45-0) 
 TRAINING IN BIOTECHNOLOGY  
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี  
 PREREQUISITE: NONE  
 นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ในสถานประกอบการภาคเอกชนหรือ 
หน่วยงานภาครัฐในประเทศไม่น้อยกว่า  200  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 200 hours with approval of the 
Department. 
 

  

11386450 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 
11486451 โครงงานพิเศษ 1 3(0-150-0) 
 SPECIAL PROJECT 1  
 วิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี  
 PREREQUISITE   :   NONE  
 นักศึกษาเตรียมการศึกษาโครงงานพิเศษ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาควบคุม มีการน าเสนอหัวข้อ   
โครงงานขอบเขต  และวิธีการด้วยวาจาและ น าเสนอความกว้าหน้าของโครงงานด้วยวาจาส่งต่อคณะกรรมการ 
 Special project is pursued by student under supervision of advisor. 
Student is required to present project title, scope, methodology by oral presentation and submit 
the pregressive report to the committee 
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11486452 โครงงานพิเศษ 2                                                                 3(0-150-0) 
 SPECIAL PROJECT 2  
 วิชาบังคับก่อน   :   11486451 โครงงานพิเศษ 1  
 PREREQUISITE   :   11486451 SPECAIL PROJECT 2  
 นักศึกษาท าการศึกษาโครงงานพิเศษ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาควบคุม หลังจากท าการศึกษา 
เสร็จสิ้นนักศึกษาจะต้องน าเสนอผลงานด้วยวาจาและส่งรายงานต่อคณะกรรมการ 
 Special project is carried on by student under supervision of advisor. After 
conducting the project, student must present the project and submit report to the committee. 
   
11346458 สหกิจศึกษา 6(0-45-0) 
 CO-OPERATIVE  EDUCATION  
 วิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี  
 PREREQUISITE   :   NONE  
 การปฏิบัติงานในฐานะพนักงานชั่วคราวในสถานประกอบการอย่างมีระเบียบแบบแผนเป็น 
ตลอดระยะเวลา  1  ภาคการศึกษา โดยมีหน้าที่รับผิดชอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มี  
การน าเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานหลังจากสิ้นสุดการปฏิบัติงานนั้น รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานจาก  
อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้แทนจากสถานประกอบการ    
 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                  12   หน่วยกิต 
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มวิชาได้แก่ 
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร 
11486305 เทคโนโลยีของยีสต์ 3(2-3-6) 
 YEAST TECHNOLOGY   
 วิชาบังคับก่อน       :   11476421  จุลชีววิทยาทั่วไป                         
 PREREQUISITE   :   11476421 GENERAL MICROBIOLOGY 
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 นิเวศวิทยา พันธุศาสตร์ โครงสร้างและสรีรวิทยาของยีสต์ การจัดจ าแนกยีสต์ ความส าคัญของ 
ของยีสต์ในกระบวนการอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การผลิตเบียร์ ไวน์ เอนไซม์และสารสี รวมทั้งสารที่ให้กลิ่นรส เป็นต้น 
มีการศึกษานอกสถานที่ 
 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. 

 
11486323 เทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุลในการวิเคราะห์วัสดุชีวภาพในอาหาร 3(2-3-6) 
 MOLECULAR TECHNIQUES FOR BIOMATERIAL DETECTION  IN  FOOD 
 วิชาบังคับก่อน   :   11486338 เทคโนโลยีชีวภาพ  
 PREREQUISITE :   11486338 BIOTECHNOLOGY  
 หลักการและความส าคัญของเทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุล องค์ประกอบของวัตถุดิบและ 
ผลิตภัณฑ์ทางอาหารการปนเปื้อนของวัสดุชีวภาพในอาหาร การประยุกต์ใช้เทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุลในวิเคราะห์วัสดุ 
ชีวภาพในอาหาร 
 Principle and important of molecular techniques, components of raw 
materials and food products, contamination of biomaterials in foods, application of molecular  
techniques for biomaterial detection in foods. 
 
11486325 จุลชีววิทยาทางอาหาร 3(2-3-6) 
 FOOD MICROBIOLOGY  
 วิชาบังคับก่อน  :    11476421  จุลชีววิทยาทั่วไป  
 PREREQUISITE: 11476421 GENERAL MICROBIOLOGY  
 การศึกษาจุลินทรีย์ที่มีความเก่ียวข้องกับอาหาร ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ 
ในอาหาร การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในอาหาร จุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดการเน่าเสียของอาหาร จุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรค 
การน าจุลินทรีย์มาใช้ในการแปรรูปอาหาร การถนอมอาหารด้วยวิธีต่างๆ การวิเคราะห์จุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารโดย 
วิธีการดั้งเดิมและวิธีรวดเร็ว คุณภาพและมาตรฐานทางจุลชีววิทยาของอาหาร การจัดการอาหารฮาลาล การบริหาร 
คุณภาพและประกันคุณภาพทางอุตสาหกรรมอาหาร นวัตกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับจุลชีววิทยาทางอาหาร ท าปฏิบัติ 
การตามหัวเรื่องท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา และเยี่ยมชมโรงงานอาหาร 
 A course in food microbiology focuses specifically on issues of food spoilage  
caused by the presence of food-borne pathogens. Growth factors of food-borne pathogens,  
methods of sanitation and preservation during food preparation and processing, principles and 
methods for the microbiological examination of foods by conventional methods and rapid methods; 
microbiological quality control, and quality schemes, halal food management, food industrial 
quality management and assurance, innovation in food. microorganism, laboratories approach in 
food microorganism and factory inspection. 
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11486455 เทคโนโลยีชีวภาพส าหรับผลิตภัณฑ์ไขมันและน้ ามัน 3(2-3-6) 
 BIOTECHNOLOGY FOR FAT AND OIL PRODUCT  
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี  
 PREREQUISITE: NONE  
 องค์ประกอบและโครงสร้างทางเคมี    การผลิตกรดไขมัน การสกัด การท าให้บริสุทธิ์ 
การตรวจสอบคุณภาพ  การผลิตและการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ไขมันและน้ ามันในอุตสาหกรรมอาหารและไม่ใช่ 
อาหาร ความก้าวหน้าของกระบวนการแปรรูปไขมันและน้ ามัน เยี่ยมชมโรงงาน 
 Chemical composition and structure, fatty acid production, extraction, refining, 
quality inspection, production and application of fat and oil in food and non-food industry. Progress 
in fat and oil processing technology. Plant visiting. 
 
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 
11486306 พันธุวิศวกรรม 3(2-3-6) 
 GENETIC ENGINEERING  
 วิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี  
 PREREQUISITE   :   NONE  
 โครงสร้างและหน้าที่ของดีเอ็นเอ  การสร้างดีเอ็นเอสายผสม  คุณสมบัติของเวกเตอร์การโคลน 
การคัดเลือกและการวิเคราะห์ยีนที่ต้องการการฝากถ่ายยีนเข้าไปในจุลินทรีย์ พืช และสัตว์ ตลอดจนแนวทางการ 
ประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์   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. 
   
11486311 การเพาะเลี้ยงเซลล์แมลงและไวรัสโรคแมลง                                          3(2-3-6) 
 INSECT CELL CULTURE AND INSECT VIRUS  
 วิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี  
 PREREQUISITE   :   NONE  
 หลักการเพาะเลี้ยงเซลล์แมลง การผลิตเซลล์แมลงให้มีปริมาณมาก การศึกษาการเจริญเติบโต 
และสรีรวิทยาของเซลล์แมลง การจ าแนกชนิดของไวรัสโรคแมลง การผลิตไวรัสโรคแมลงโดยใช้วิธีการเพาะเลี้ยงเซลล์ 
 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. 
   
11486309 พันธุศาสตร์ของเซลล์   3(2-3-6) 
 CYTOGENETICS  
 วิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี  
 PREREQUISITE   :   NONE 
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 ชีววิทยาและพฤติกรรมของเซลล์ที่เก่ียวกับการถ่ายทอดลักษณะของสิ่งมีชีวิต  การแสดงออก 
ของลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและจ านวนของโครโมโซมความสัมพันธ์ของยีน 
และการท าแผนที่ของยีนบนโครโมโซม โครโมโซมกับวิวัฒนาการ การประยุกต์ใช้ในด้านการแพทย์และการเกษตร 
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. 
   
กลุ่มวิชาเลือกทางเทคโนโลยีชีวภาพด้านอ่ืนๆ 
11486301 การใช้ประโยชน์จากกากของเสีย                                                        3(2-3-6) 
 WASTE UTILIZATION  
 วิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี  
 PREREQUISITE   :   NONE  
 แหล่งการเกิด ชนิด ปริมาณ และส่วนประกอบของกากของเสีย  วิธีการจัดการกับกากของเสีย 
เช่น การเก็บรวบรวม การเคลื่อนย้ายและระบบการขนส่ง การบ าบัดทางกายภาพและชีวภาพ  การก าจัดการน ากลับมา 
ใช้ใหม่  การถมขยะให้เป็นพ้ืนที่ที่ใช้ประโยชน์ได้  การเผาทิ้งและวิธีการใช้เครื่องมือและเครื่องจักรที่เก่ียวข้อง   
มีการศึกษานอกสถานที ่
 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 

 
11486308 การบ าบัดทางชีวภาพและการควบคุมมลพิษ 3(3-0-6) 
 BIOTREATMENT AND POLLUTION CONTROL  
 วิชาบังคับก่อน     :   11486338 เทคโนโลยีชีวภาพ  
 PREREQUISITE   :   11486338 BIOTECHNOLOGY  
 การเรียนการสอนครอบคลุมเนื้อหาความเป็นมาของกลุ่มของสารมลพิษชนิดต่างๆ ผลกระทบ 
ของสารมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการป้องกัน บ าบัดและควบคุมมลพิษ ความรู้พ้ืนฐาน 
ทางด้านเทคโนโลยีสะอาด 3R ตลอดจนการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรและงานวิจัยเพื่อเขียนรายงานด้านสิ่งแวดล้อม  
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. 
   
11486310 หลักการควบคุมคุณภาพทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3(2-3-6) 
 PRINCIPLES OF QUALITY CONTROL IN BIOTECHNOLOGY 

 
 



                                                                              170                                                      มคอ. 2 
 

วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  

 วิชาบังคับก่อน :   11486338 เทคโนโลยีชีวภาพ  
 PREREQUISITE   :   11486338 BIOTECHNOLOGY  
 ความส าคัญและหลักการทั่วไปของการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพการใช้ 
วิธีการทางกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยา   และวิธีประเมินค่าทางประสาทสัมผัสในการวัดและควบคุมปัจจัยคุณภาพ 
ของผลิตภัณฑ์ ระหว่างการเตรียมการ การผลิต และการเก็บรักษา รวมทั้งมาตร-ฐานการจัดการคุณภาพทางสากล 
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). 
 
11486315 จุลชีววิทยาของสิ่งแวดล้อม                                                              3(2-3-6) 
 ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY  
 วิชาบังคับก่อน  :    11476421  จุลชีววิทยาทั่วไป  
 PREREQUISITE  :  11476421 GENERAL MICROBIOLOGY  
 ความสมดุลของสภาวะแวดล้อม  จุลินทรีย์ที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม 
การแก้ไขสภาวะแวดล้อมเป็นพิษ โดยใช้หลักการทางจุลชีววิทยา มีการศึกษานอกสถานที่ 
 Equilibrium of environment, microorganisms involved in environmental   
alteration, treatment  of enviromental  pollution  by  principles of  microbiology. Outside studies are 
Included. 
   
11486316 เมทาบอลิซึมและการควบคุมโดยจุลินทรีย์                                            3(2-3-6) 
 MICROBIAL METABOLISM AND REGULATION  
 วิชาบังคับก่อน  :   11476421 จุลชีววิทยาทั่วไป  
 PREREQUISITE  :   11476421 GENERAL MICROBIOLOGY  
 กระบวนการเปลี่ยนแปลงและกลไกการสังเคราะห์ทางชีวภาพของสารต่างๆ ที่มีความส าคัญทาง 
อุตสาหกรรมโดยจุลินทรีย์ การน าความรู้ทางด้านพันธุศาสตร์มาใช้ควบคุมและเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต  การศึกษา 
งานวิจัยใหม่ๆ  ที่เก่ียวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการเพิ่มผลิต 
 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  
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 หัวข้อเรื่องที่ทันสมัยและน่าสนใจ รวมถึงกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องทางเทคโนโลยีชีวภาพหัวข้อเรื่อง 
จะเปลี่ยนไปในแต่ละภาคการศึกษา มีการเยี่ยมชมโรงงาน และให้นักศึกษาได้ค้นคว้าหาข้อมูล และวิเคราะห์กรณีศึกษา 
ที่น 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. 
   
11486324 ชีวสารสนเทศเบื้องต้น                                                                              3(2-3-6) 
 FUNDAMENTAL BIOINFORMATICS  
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี  
 PREREQUISITE: NONE  
 บทน าสู่ชีวสารสนเทศ ฐานข้อมูลทางชีววิทยาและการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลทางชีววิทยา 
การเปรียบเทียบล าดับนิวคลีโอไทด์และล าดับกรดอะมิโน การออกแบบไพรเมอร์ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิง 
วิวัฒนาการการท านายโครงสร้างของยีนและโปรตีน การประยุกต์ใช้ชีวสารสนเทศในเทคโนโลยีชีวภาพ 
 Introduction to bioinformatics, biological databases and biological databases 
searching, nucleotide and amino acid sequence alignments, primer design, phylogenetic analysis, 
prediction of gene and protein structures, and application of bioinformatics in biotechnology 
   
11486449 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและนวัตกรรม 3(2-3-6) 
 NATURAL PRODUCTS AND INNOVATION  
 วิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี  
 PREREQUISITE   :   NONE  
 กิจกรรมทางชีวภาพ การสกัด การเก็บเก่ียว การห่อหุ้ม และการประยุกต์ใช้ ในผลิตภัณฑ์อาหาร 
เชิงหน้าที่ใหม่ๆ สารเสริมอาหาร สมุนไพร และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของสารประกอบชีวภาพจากพืช สัตว์และ 
จุลินทรีย์การเพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรม แนวโน้มตลาดของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เยี่ยมชมโรงงาน 
 Bioactive activity, extraction, recovery, encapsulation and application in new 
functional food product, supplement, herb, medicine of bioactive compound from plant, animal, 
and micro-orgaminsm. Valued added by innovationStudies on natural pharmaceutical products 
from animals, plant visiting. 
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วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
รายการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
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วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  

 
 
รายการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
   ส านักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง 

สถิติจ านวนทรัพยากรสารนิเทศ 
 

ชือ่ห้องสมุด 
จ านวนหนังสือ 
ปัจจุบัน (เล่ม) 

จ านวนวารสาร 
(ช่ือเรื่อง) 

จ านวนวารสาร 
เย็บเลม่ (เลม่) 

จ านวน 
หนังสือพิมพ์ 
(ช่ือเรื่อง) 

จ านวนโสตทัศนวัสด ุ
(ม้วน,แผ่น,ตลับ) 

ไทย อังกฤษ ไทย อังกฤษ ไทย อังกฤษ ไทย อังกฤษ วีดีโอ 
เทป 

ซีด ี
รอม 

เทปคาล 
เซ็ท 

1.ส านัก
หอสมุดกลาง 

115382 71272 396 136 4357 4432 18 2 2868 14747 1391 

2.ห้องสมุด 
คณะวิศวกรรม 
ศาสตร์ 

25759 30954 26 21 449 5066 11 2 417 - - 

3.ห้องสมุด
คณะสถาปัตย 
กรรมศาสตร์ 

18632 23891 31 41 1482 1892 9 2 17 10 - 

4.ห้องสมุด 
คณะวิทยา 
ศาสตร์ 

- - - - - - 1 - - - - 

5.ห้องสมดุ 
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

32601 13417 36 36 771 345 9 1 - - - 

6.ห้องสมุด
คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6313 5326 38 6 238 253 8 2 17 355 - 

7.ห้องสมุด 
วิทยาเขตชุมพร 

10600 2860 - - - - - - - - - 

รวม 209287 147720 527 240 7297 11988 56 9 3319 15112 1391 
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วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  

 

 

จ านวนทรัพยากรสารนิเทศของส านักหอสมุดกลาง 
ฐานข้อมูล 

อิเล็กทรอนิกส ์
(ฐาน) 

หนังสือ 
อิเล็กทรอนิกส ์

(ชื่อเร่ือง) 

หนังสือ 
(เล่ม) 

วารสาร 
(ชื่อเร่ือง) 

หนังสือพิมพ์ 
(ชื่อเร่ือง) 

โสตทัศน 
วัสดุ 

(รายการ) 

  

ไทย ต่าง 
ประ 
เทศ 

ไทย ต่าง 
ประเทศ 

ไทย ต่าง 
ประเทศ 

ไทย ต่าง 
ประเทศ 

ไทย ต่าง 
ประเทศ 

  วพ. 

3 27 569 17,266 204,166 156,208 1,118 339 61 10 18,934 3,514 

30 17,835 360,374 1,457 71 18,934  

รวม 403,583 

         ข้อมูลถึง ณ วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2556 (รวมห้องสมุดคณะทุกคณะ) 
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วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  
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วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  
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วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  
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วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  
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วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  
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วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  
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วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  
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วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
เหตุผลการขอปรับปรุงหลักสูตร 
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วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  

เหตุผลการขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
ฉบับปี พ.ศ. 2556 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
 

1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
    เมื่อวันที่……………………………………… 
2. สภาสถาบัน ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว ในคราวประชุมครั้งที่   7/2561 
   เมื่อวันที่  25  เดือน กรกฎาคม   พ.ศ. 2561 
3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2561  
    ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข  
    4.1 เพ่ือเปลี่ยนชื่อหลักสูตรให้มีความเฉพาะด้านยิ่งขึ้น 
    4.2 เพ่ือเปลี่ยนแปลงหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกนทางวิทยาศาสตร์ และกลุ่มวิชาเฉพาะเลือก ให้มีความ
เหมาะสมเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษา ให้สามารถใช้ในการประกอบวิชาชีพในปัจจุบัน และ/หรือศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น ตามความเห็นของผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
     4.3 เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
5.  สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
   5.1 เปลี่ยนชื่อหลักสูตร  เดิม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพชีวภาพ  

 เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพชีวภาพเกษตรและ 
       อาหาร 

   5.2 ลดจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรจาก 137 หน่วยกิต เป็น 133 หน่วยกิต 
        ลดจ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะจาก 101 หน่วยกิต เป็น 97 หน่วยกิต โดย 
   5.3 เปลี่ยนรหัสรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา วิชาบังคับก่อน 
   5.4 เพ่ิมรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาเฉพาะ        
6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้ 

 
หมวดวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 
เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ 

(จ านวนหน่วยกิต) 
โครงสร้างเดิม 

(จ านวนหน่วยกิต) 
โครงสร้างใหม ่

(จ านวนหน่วยกิต) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 30 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์  6  
กลุ่มวิชาภาษา  12  
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์  6  
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์  6  
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วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  

 
 หมวดวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 
เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ 

(จ านวนหน่วยกิต) 
โครงสร้างเดิม 

(จ านวนหน่วยกิต) 
โครงสร้างใหม ่

(จ านวนหน่วยกิต) 
กลุ่มศาสตร์แห่งการคิด   3 
กลุ่มวิถีแห่งสังคม   6 
กลุ่มศลิปะแห่งการจัดการ   3 
กลุ่มคณุค่าแห่งชีวิต   3 
กลุ่มภาษาและการสื่อสาร   12 
เลือก 1 วิชาจากท้ัง 5 กลุ่ม   3 
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 101 97 
กลุ่มวิชาแกนทางวิทยาศาสตร ์  55 46 
กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ  31 33 
กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก  6 6 
วิชาเฉพาะเลือกทางเทคโนโลยีชีวภาพ  9 12 
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 6 6 
รวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 137 133 
 
ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2556) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) เหตุผลในการปรับปรุง 

จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 137 หน่วยกิต จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 133 หน่วยกิต ลดจ านวนหนว่ยกิตรวม ตลอดหลักสูตร
จากเดิม 137 หน่วยกิตเปลี่ยนเป็น 
133 หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 30 หนว่ยกิต หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 30 หนว่ยกิต คงเดิม 
หมวดวิชาเฉพาะ 101 หนว่ยกิต  
 

หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต ลดจ านวนหนว่ยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ 
จากเดิม 101 หนว่ยกิตเปลี่ยนเป็น 97 
หน่วยกิต โดย 
-กลุ่มวิชาแกนทางวิทยาศาสตร์ลดลงจาก 
55 หน่วยกิต เป็น 46 หน่วยกิต  
-กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับเพิ่มจาก 31 หนว่ย
กิต เป็น 33 หน่วยกิต  
-กลุ่มวิชาเฉพาะเลือกทาง
เทคโนโลยีชีวภาพเพิ่มจาก 9 หน่วยกิต 
เป็น 12 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาแกนทางวิทยาศาสตร์ 55 หน่วยกิต กลุ่มวิชาแกนทางวิทยาศาสตร์ 46 หน่วยกิต ยกเลิกรายวิชาตอ่ไปนี้ 
-แคลคูลัส 3 หน่วยกิต 
-วิชาสมการเชิงอนุพันธ์สามญัส าหรับ
เทคโนโลยี ชีวภาพ 3 หน่วยกิต 
-วิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ 3 หนว่ยกิต  
-วิชาชวีเคมี 1  3 หน่วยกิต 
-วิชาชวีเคมี 2  3 หน่วยกิต 
-วิชาวิศวกรรมกระบวน การชีวภาพ 1  3 
หน่วยกิต  
-วิชาวิศวกรรมกระบวน การชีวภาพ 2  3 
หน่วยกิต 
เปิดรายวิชาใหม่ตอ่ไปนี้ 
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วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  

 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2556) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) เหตุผลในการปรับปรุง 

  -รายวิชาแคลูลัสส าหรับนกั
เทคโนโลยีชีวภาพ 3 หน่วยกิต 
-รายวิชาชีวเคมี 3 หน่วยกิต 
-รายวิชาปฏิบัติการชีวเคมี 1 หนว่ย
กิต 
-รายวิชาหนว่ยปฏิบัติการทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ1  2 หน่วยกิต  
-รายวิชาหนว่ยปฏิบัติการ
เทคโนโลยีชีวภาพ 2  3 หน่วยกิต 

11446112  แคลคูลัส CALCULUS         3(3-0-6) 
               วิชาบังคับก่อน:   ไม่มี 
               PREREQUISITE:   NONE 

 ยกเลิกรายวิชา 
 

 11448111 แคลคูลัสส าหรับนักเทคโนโลยีชีวภาพ    
                                                       3(3-0-6) 
               CALCULUS FOR BIOTECHNOLOGIST  
               วิชาบังคับก่อน:   ไม่มี 
               PREREQUISITE:   NONE 
              ฟังก์ชั่น ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังชั่น 
อนุพันธ์และการประยุกต ์อินทิกรัลและการประยกุต ์
เทคนิคการอินทิเกรต 
               Functions, limit and continuity, 
derivative of functions, applications of 
derivatives, integrals and its applications, 
techniques of integration. 

เพิ่มรายวิชาใหม ่

11476421 จุลชีววิทยาทั่วไป                3(3-0-6) 
               GENERAL MICROBIOLOGY 
              วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
               PREREQUISITE: NONE 
             หลกัของจุลชวีวิทยา  โครงสร้างและหน้าที่
ของจุลินทรีย์  การจัดหมวดหมู ่ความส าคัญทาง
การเกษตร  อาหาร  อุตสาหกรรม สาธารณสุขและ
การแพทย ์
            Principles of microbiology, structure 
and functions  of  microorganisms,  taxonomy, 
importance of microorganisms in agriculture, 
food, industry, sanitation and medicine. 

11476221   จุลชีววิทยาทั่วไป              3(3-0-6) 
                 GENERAL MICROBIOLOGY 
                 วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
                 PREREQUISITE: NONE 
                หลักการทางจุลชีววิทยา จลุินทรีย์ชนิด
ต่างๆ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ การเจริญและแม
ทาบอลิซึม พันธุกรรม วธิีการควบคุม ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างจุลินทรียก์ับเจ้าบ้าน ความส าคญัของจุลินทรีย์
ทางการเกษตร อาหาร อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม 
การแพทย์และสาธารณสุข 
                 Principle in microorganism, 
structure and function, growth and 
metabolism, microbial genetics, control of 
microorganism, interaction of microbe and host 
cell, importance of microorganism in 
agriculture, food, industry environment and 
medicine. 

เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

11476422 ปฏิบัติการจุลชวีวิทยาทัว่ไป      1(0-3-2) 
                 GENERAL MICROBIOLOGY        
                 LABORATORY 
                  วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

11476222  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป      1(0-3-2) 
                 GENERAL MICROBIOLOGY  
                  LABORATORY 
                  วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
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วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  

                  PREREQUISITE: NONE 
                  ปฏิบัติการส าหรับจุลชวีวิทยาทัว่ไป 
                 11476421 GENERAL MICROBIOLOGY 
Laboratory work for the topic  
                 11476421 GENERAL MICROBIOLOGY 

                  PREREQUISITE: NONE 
                 ปฏบิัติการพื้นฐานทางจุลชีววิทยา 
ลักษณะทั่วไปของจุลินทรียแ์ละการเจริญ เติบโตปัจจัยที่
ส่งผลต่อการเจริญของจุลินทรีย์ การแพร่กระจายของ
จุลินทรีย์ในส่ิงแวดล้อม การเตรียมอาหารเลี้ยงเช้ือและ
การฆ่าเช้ือ การแยกเช้ือบริสุทธิ์ เมตาบอลิซึม การ
จ าแนกและตรวจสอบจุลินทรีย์ทางชีวเคมีและการ
ตรวจสอบในระดับยีน  ความสัมพันธแ์ละบทบาทของ
จุลินทรีย์ด้านอุตสาหกรรมอาหาร การเกษตร 
สิ่งแวดล้อม และการแพทย์ การควบคุมจุลินทรีย์ 
               Fundamental in microbiological 
laboratory, characteristics, growth and relevant 
factors, culture media and sterilization, pure 
culture technique, metabolisms, classifications, 
biochemical and genetic identifications of 
microorganisms,  relationship and importance 
of microorganisms in food industry, agriculture, 
environments, medicine, controls of 
microorganisms. 

11466242  ชีวเคมี 1                             3(2-3-6) 
                BIOCHEMISTRY 1 
                วิชาบังคับกอ่น: ไม่มี 
                PREREQUISITE: NONE 

 ยกเลิกรายวิชา 

 11466244       ชวีเคมี                       3(3-0-6) 
                    BIOCHEMISTRY  
                    วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
                    PREREQUISITE: NONE 
                   ศึกษาและปฏบิัติการเกีย่วกบั กรด-เบส 
และบัฟเฟอร์ โครงสร้าง หน้าที่ และสมบัติของสารชีว
โมเลกุลที่ส าคัญ เช่น คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิดและ
กรดนิวคลีอิค เอนไซม์และปฏิกิรยิาทางชีวเคมี เทคนิค
ทางชีวเคมี 
                  Studies and practices on acid-base 
and buffer, structure, function, properties of 
biological molecules such as carbohydrate, 
protein, lipid and nucleic acids, enzyme and 
biochemical reaction, techniques in 
biochemistry. 

เพิ่มรายวิชาใหม ่
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วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  

11466243    ชีวเคมี 2                          3(3-0-6) 
                 BIOCHEMISTRY 2 
                วิชาบังคับกอ่น: 11466242  ชีวเคมี 1 
                PREREQUISITE: 11466242  
                BIOCHEMISTRY 1 

 ยกเลิกรายวิชา 

 11466245   ปฏิบัตกิารชีวเคมี                1(0-3-2) 
                 BIOCHEMISTRY 2 
                 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
                 PREREQUISITE: NONE 
                ปฏิบัคิการส าหรับวิชา 11466244 
ชีวเคมี  
                Laboratoty related to contents of 
11466244 BIOCHEMISTRY 

เพิ่มรายวิชาใหม ่

11466234  การวางแผนการทดลองทางชีววิทยา   
                                                        3(3-0-6) 
                EXPERIMENTAL DESIGN IN BIOLOGY 
               วิชาบังคับก่อน: 11446211  สถิติเบื้องต้น 
               PREREQUISITE: 11446211   
                                     ELEMENTARY 
                                     STATISTICS                     
  
                ความรู้เบื้องต้นในการวางแผนการทดลอง 
แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ แบบสุม่ภายในบลอ็ค 
แบบลาตินสแควร์ และแบบสปลิทพลอท การวิเคราะห์
ข้อมูลทางชีววิทยาเกีย่วกับการวางแผนการทดลองโดย
ใช้สถิติไร้พารามิเตอร์ การประเมินผลเครื่องมือที่ใช้ใน
การทดลอง  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. 

11486234  การออกแบบการทดลองทาง 
               เทคโนโลยีชวีภาพ            3(3-0-6) 
               EXPERIMENTAL DESIGN IN  
              BIOTECHNOLOGY 
              วิชาบังคับก่อน: 11446211  สถิติเบื้องต้น 
              PREREQUISITE: 11446211   
                                    ELEMENTARY  
                                   STATISTICS     
              ความรู้เบื้องต้นในการวางแผนการทดลอง 
แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ แบบสุม่ภายในบลอ็ค 
แบบลาตินสแควร์ แบบสปลิทพลอท แบบการทดลอง
วัดซ้ า แบบพื้นผิวตอบสนอง เช่นเแบบ เซ็นทรัลคอม
โพสิต แบบสมอลคอมโพสิต แบบบอ็กซ์-เบห์นกิ้น 
แบบยูนิฟอร์มเชล และแบบไฮบริด  การวิเคราะห์
ความแปรปรวนรว่ม การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติ และระเบียบวธิีทดลองทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
            Basic knowledges in experimental 
design, completely  randomize design,  
incomplete block design, Latin  square  
complete  block, split  plot,  repeated  
measures design, response surface designs, 
such as central composite design (CCD), 
small composite design   (SCD), Box-Behnken 
design  (BBD), uniform shell design (USD), and 
hybrid design, analysis of covariance, use of 
statistical packages, and methodology of  
biotechnological experiments. 

เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

11466235 วิศวกรรมกระบวนการชวีภาพ 1   3(3-0-6) 
                BIOPROCESS ENGINEERING 1 
               วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
               PREREQUISITE: NONE 

 ยกเลิกรายวิชา 
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วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  

 11486235 หน่วยปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1      
                                                   2(2-0-4) 
                UNIT OPERATIONS OF  
                BIOTECHNOLOGY 1 
                วิชาบังคับกอ่น: 11486111  
                                    แคลคูลัสส าหรับ 
                                   นักเทคโนโลยีชีวภาพ                    
                PREREQUISITE:  11486111  
                                      CALCULUS FOR 
                                    BIOTECHNOLOGIST                       
                หน่วยและการค านวณทางวิศวกรรม  
สมดุลมวลสาร การถา่ยเทมวลสาร การลดขนาด  การ
ผสม การแยกของแข็ง การสกัด  การกรอง การ
ตกตะกอน  การตกผลึก และการห่อหุ้ม 
                Engineering unit and calculation, 
mass balance, mass transfer, size reduction, 
mixing, solid separation, extraction, filtration, 
precipitation, crystallization, and 
encapsulation. 

เพิ่มรายวิชาใหม่  

114662364  วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  2     
                                                       3(2-3-6) 
                BIOPROCESS ENGINEERING 2               
                วิชาบังคับกอ่น: 11466235  
                                     วิศวกรรมกระบวนการ  
                                     ชีวภาพ 1                        
                 PREREQUISITE: 11466235  
                                      BIOPROCESS  
                                     ENGINEERING 1 

 ยกเลิกรายวิชา 

 11486236 หน่วยปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2  
                                                   3(2-3-6) 

เพิ่มรายวิชาใหม ่

               UNIT OPERATIONS OF  
              BIOTECHNOLOGY 2 

 

               วิชาบังคับก่อน: 11486235 หน่วย 
                                  ปฏิบัตกิารทาง 
                                  เทคโนโลยีชีวภาพ 1                         

 

               PREREQUISITE: 11486235 UNIT  
                                    OPERATIONS  
                                    OF  
                                    BIOTECHNOLOGY 1 

 

                 สมดุลพลังงาน การถ่ายเทความร้อน  
การแลกเปลี่ยนความร้อน การระเหย  การท าความ
เย็น การหลอ่เย็น การแช่เย็น การแช่แขง็ การท าแห้ง 
การกลั่น และ การเอ็กซ์ทรูชั่น 

 

                  Energy balance, heat transfer, 
heat exchange, evaporation, refrigeration, 
cooling, chilling, freezing, drying, distillation, 
and extrusion. 
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วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  

 

กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 31 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 33 หน่วยกิต -ยกเลิกรายวิชาปฏิบัติการ
วิศวกรรมชีวเคมี 1 หนว่ยกิต 
-เพิ่มชั่วโมงปฏบิัติการในรายวิชา
วิศวกรรมเคมีชีวภาพ  
-เพิ่มวิชาการวิเคราะห์ส่วนประกอบ
และคุณภาพของวัสดุชีวภาพ 3 
หน่วยกิต  

11476342 ปฏิบัติการวิศวกรรมชวีเคมี   1(0-3-2)   ยกเลิกรายวิชา 
 BIOCHEMICAL ENGINEERING 

LABORATORY 
   

                   วิชาบังคับก่อน: 11466235  
                   วิศวกรรมกระบวนการ ชีวภาพ 1                        

   

                   PREREQUISITE: 11466235  
                                        BIOPROCESS 
                                        ENGINEERING 1 

   

  11486321 การวิเคราะห์สว่นประกอบและคุณภาพ
ของวัสดุชีวภาพ     3 (2-3-6) 

เพิ่มรายวิชาเฉพาะบังคับใหม่ โดย
ย้ายมาจากวิชาเฉพาะเลือก 

   ANALYSIS OF BIOMATERIAL 
COMPONENT AND QUALITY 

 

                  วิชาบังคับก่อน: ไมม่ี  
                  PREREQUISITE: NONE  
                    หลักการวิเคราะหว์อเตอร์แอคติวิตี้ การ

วิเคราะห์ปริมาณสารอาหารเอนไซม์ วิตามิน สารส าคัญ
อื่นๆและคุณภาพของธัญพืช เนื้อ นม สตัว์น้ า ผักและ
ผลไม้ และแมลง ศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง  
สมบัติทางเคมี-ฟิสิกส์ และทางชีวเคมีของวัสดุชีวภาพใน
ขั้นตอนก่อนการแปรรูป  ระหว่างการแปรรูป  หลังการ
แปรรูปและในช่วงเวลาการเก็บรักษาผลติภัณฑ์ 

 

                    Principles in analysis of water 
activity, proximate analysis enzyme, vitamin, 
other constituents, and qualities  of  cereal, 
meat, milk, aquatic animal, vegetable and fruit, 
and insects, studies changes  of structure,  
physico-chemical, and biochemical properties 
on food qualities in pre-processing, during 
processing, post processing stages and products 
storage period. 
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วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  

11486337  การใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ  
                                                       3(2-3-6)    
                 THE USE OF INSTRUMENTS IN  
                  BIOTECHNOLOGY 
                  วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
                  PREREQUISITE: NONE 
     วิธีการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัตกิาร  
เครื่องปั่นเหวี่ยง  เครื่องระเหยสารภายใต้สภาวะ
สุญญากาศ  ท าแห้งแบบเยอืกแข็ง  หมอ้นึ่งความดันไอ
น้ า  เครื่องท าแห้งแบบพ่น  ตู้เขี่ยเช้ือ  เครื่องก าเนิด
เสียงความถี่สูง  โครมาโทกราฟฟ ี แบบคอลัมน์  เครื่อง
สกัดน้ ามันหอมระเหย  เครื่องวัดเนื้อสัมผัส  และกลอ้ง
จุลทรรศน์ชนิดถ่ายรูปได้   
                 Utilization of laboratory equipment 
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  การใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ    
                                                        3(2-3-6)    
                 THE USE OF INSTRUMENTS IN  
                 BIOTECHNOLOGY 
                 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
                  PREREQUISITE: NONE 
                  ทฤษฎี วิธกีารใช้ การประยุกต์ใช้และการ
ดูแลรักษาเครื่องมือพื้นฐาน ทักษะการใช้เครื่องมือที่
จ าเป็นทางด้านเทคโนโลยีชวีภาพ เครื่องหมุนเหวี่ยง 
หม้อนึ่งความดันไอ ตู้ปลอดเชื้อ เครื่องวิเคราะห์เนื้อ
สัมผัสอาหาร เครื่องกลั่น  เครื่องระเหยสุญญากาศ 
อัลตราไวโอเลต-วิสิเบิลสเปกโทรสโกป ีและเครื่องมือ
พื้นฐานทางพันธวุิศวกรรม 
                 The theory, operation, applications, 
and maintenance of basic and essential 
instrumentation skills in biotechnology, 
centrifuges, autoclave, laminar air flow, texture 
analyzer, distillator, vaccum evaporator, 
ultraviolet visible spectrophotometer, and 
basic instrument in genetic engineering. 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

11476339     ชีววิทยาของเซลล์                3(3-0-6) 
                   CELL BIOLOGY 
                   วิชาบังคับก่อน: 11476160 ชีววิทยา 
                                       ทั่วไป,  
                   11476161 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป                   
                   PREREQUISITE: 11476160  
                                        GENERAL BIOLOGY 
                                        11476161 GENERAL 
                                         BIOLOGY 
                                         LABORATORY 
                    โครงสร้าง และหนา้ที่ของส่วนประกอบ
ต่างๆ ของเซลล์ และผิวเซลล์ปฏิกิริยาตา่งๆ ภายในเซลล์
ทางสรีรวิทยา กลไกการควบคุมกิจกรรมของเซลล์  การ
ควบคุมการแสดงออกของยีนทั้งของโปรคาริโอตและยูคา
ริโอต  ความสัมพันธ์ระหวา่งเซลล์กับสภาพแวดลอ้ม 
หลักการและเทคนิคในชีววิทยาระดับโมเลกุล รวมทั้ง
การประยกุต์ใช้ชีววิทยาของเซลล์                  
                    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. 

11486345   ชีววิทยาของเซลล์              3(3-0-6) 
                 CELL BIOLOGY 
                 วิชาบังคับก่อน: 11466244 ชีวเคมี      
                 PREREQUISITE:  11466244  
                                       BIOCHEMISTRY           
                โครงสร้าง องค์ประกอบ และหน้าที่ของ
องค์ประกอบต่างๆ ของเซลล์ ปฏิกิริยาต่างๆภายในเซลล์
และกระบวนการควบคุมกิจกรรมของเซลล์ การควบคุม
การแสดงออกของยีนทั้งของโปรคาริโอตและยูคาริโอต 
กระบวนการส่ือสารระหว่างเซลล์ การแบ่งเซลล์และการ
พัฒนาของสิ่งมีชีวิต หลักการและเทคนิคในชีววิทยา
ระดับโมเลกุล รวมทั้งการประยุกต์ใช้ชวีวิทยาของเซลล์ 
                Structures, components and 
functions of cell components, biological 
reactions within cells and their regulation, 
Regulation of gene expression in prokaryotic 
and eukaryotic cells, cell communication, cell 
division, principles and techniques in molecular 
biology, including applications in cell biology. 

เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
เปลี่ยนแปลงรายวิชา 
 บังคับก่อน 
ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
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11476340  ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล์       1(0-3-2) 
                CELL BIOLOGY LABORATORY 
                วิชาบังคับกอ่น:  ไม่มี 
                PREREQUISITE: NONE 
               ปฏิบัติการส าหรับชีววิทยาของเซลล์ 
11476339 ชีววิทยาของเซลล์ 
                Laboratory work for the topic 
11476339 CELL BIOLOGY 

11476346 ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล์   1(0-3-2) เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
 CELL BIOLOGY LABORATORY เพิ่มวิชาบังคับก่อน 
                    วิชาบังคับก่อน: 11466245 ปฏิบัติการ 
                                        ชีวเคมี                    

 

                   PREREQUISITE: 1146245   
                   BIOCHEMISTRY LABORATORY 

 

                   ปฏิบัตกิารส าหรับชีววิทยาของเซลล์ 
11476345 ชีววิทยาของเซลล์ 

 

                   Laboratory related to contens of 
11476345 CELL BIOLOGY 

 

11476341 วิศวกรรมชีวเคมี          3(3-0-6) 11486341 วิศวกรรมชีวเคมี                3(2-3-6) เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
              BIOCHEMICAL ENGINEERING                    BIOCHEMICAL ENGINEERING               เพิ่มชั่วโมงปฏิบัตกิาร 
              วิชาบังคับก่อน: ไม่มี                วิชาบังคับก่อน: 11466244 ชีวเคมี เพิ่มวิชาบังคับก่อน 
              PREREQUISITE: NONE                PREREQUISITE: 11466244  

                                    BIOCHEMISTRY 
ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

             การศึกษาปฏกิิริยาแบบเนื้อเดียวของเซลล์
และเอนไซม์  ซ่ึงได้แก่  จลนศาสตร์ของการเจริญเติบโต
ของเซลล์  จลนศาสตร์ของเอนไซม์  สมดุลมวลและ
สมดุลพลังงานของการเพาะเล้ียงเซลล์ การตรึงเซลล์และ
เอนไซม์  ส่วนประกอบพื้นฐานของถังหมัก  ความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับสเตอริไลเซชั่น  การถ่ายเทมวลสาร
ภายในถังหมกั และการแยกผลิตภัณฑ์  
             The studies of homogeneous 
reactions of cells and enzymes: enzyme 
kinetics, kinetics of cell growth, mass and 
energy balances of cell  

               รูปร่างและชนิดของเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ 
การควบ คุมเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ กระบวนการหมักใน
สภาพอาหารแข็ง ปฏกิิริยาแบบเนื้อเดียวของเซลล์ ได้แก่ 
สมดุลมวลและสมดุลพลังงานของการเพาะเล้ียงเซลล์ 
ปริมาณสารสัมพันธ์ของการเพาะเล้ียงของเซลล์ 
จลนพลศาสตร์ของการเจริญเติบโตของเซลล์ การถ่ายเท
มวลสารภายในถังหมัก และปฏิกิริยาววิธิพันธ์ของเซลล์ 
               Configuration and types of 
bioreactors, and controlling of bioreactors, 
solid state fermentation process, homogeneous 
reactions of cells: mass and energy balances of 
cell cultivations, stoichiometry of cell culture, 
kinetics of cell growth, mass transfer in 
bioreactor and heterogeneous reactions of 
cells. 

 

cultivations, immobilization of cells and 
enzymes, basic configuration of bioreactor, 
basic knowledge about sterilization, mass 
transfer in bioreactor and downstream 
processing. 

 

11486345 เทคโนโลยีชวีภาพทางอาหาร    3(2-3-6) 11486339 เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร          3(2-3-6) เปลี่ยนรหัสวิชา 
               FOOD BIOTECHNOLOGY                    FOOD BIOTECHNOLOGY     เปลี่ยนชื่อภาษาไทย 
               วิชาบังคับก่อน: 11486338  
                                   เทคโนโลยีชีวภาพ 

               วิชาบังคับก่อน: 11486338  
                                  เทคโนโลยชีีวภาพ 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

               PREREQUISITE: 11486338  
                                    BIOTECHNOLOGY 

                PREREQUISITE: 11486338  
                BIOTECHNOLOGY 

 

              เทคโนโลยีชีวภาพในผลิตภณัฑ์นม เนื้อสัตว์ 
ผักผลไม้ กรดอินทรีย์ การผลิตเอนไซม์ สารให้ความ
หวาน สารให้กลิ่นรส วิตามินและสารสี และการหมกั
โกโก ้ชา กาแฟ การจัดการของเสียที่เกดิจาก
กระบวนการแปรรูปอาหาร และความปลอดภัยของ
อาหาร 

                การประยุกต์เทคโนโลยีชวีภาพใน
อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์จากแป้ง พอลีแซคคาไรด์ 
โปรตีน ลิปิด กรดอินทรยี์ สารให้ความหวาน วิตามิน 
สารปรุงแต่งอาหาร สีและสารให้กลิ่น-รส การเพิ่มมูลค่า
ของผลพลอยได้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารหรือกึ่งอาหาร  

 

              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. 

     Biotechnology application in food industry, 
starch product, polysaccharide, protein, lipid, 
organic acid, sweetener, vitamin, and food 
additives such as color and flavor. Value adding 
of by-product to be food or semi-food product. 
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11486346  ความปลอดภัยในห้องปฏิบตัิการและ 
                โรงงาน                             3(3-0-6)                                         
                LABORATORY AND INDUSTRIAL  
                SAFETY 
                วิชาบังคับกอ่น: ไม่มี 
                PREREQUISITE: NONE 
                เทคนิคในการตรวจค้นอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
ในห้องปฏิบัติการและโรงงาน การวางแผนหรือ  
วางโครงการเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ และมาตรการ
ความปลอดภยัในแต่ละประเภทของห้องปฏิบัติการ  และ
โรงงาน รวมทั้งความปลอดภยัทางชีวภาพ      
                Techniques in identification of 
hazards in laboratory and factory, project 
planning about accident prevention, safety rules 
and biosafety in laboratory and factory.          

11486347 การจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
               และโรงงานด้านเทคโนโลยชีีวภาพ 3(3-0-6) 
               SAFETY MANAGEMENT IN  
               LABORATORY AND FACTORY FOR  
               BIOTECHNOLOGY 
               วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
               PREREQUISITE: NONE 
              บทน าเกีย่วกับความปลอดภยัและและการ
จัดการความปลอดภยัในแต่ละประเภทของห้อง  
ปฏิบัติการและโรงงาน รวมทั้งความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ พธิีสารคาร์ตาเฮน่า ว่าดว้ยความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ พ.ร.บ. ความปลอดภัยทางชวีภาพจาก
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ ความรู้พื้นฐานของการ
ประเมินความเส่ียง การเกบ็รักษา และ การก าจัดวัตถุที่
เป็นอันตรายข้อมูลเกีย่วกับห้องปฏิบัติการความ
ปลอดภัยทางชีวภาพระดับ1-4 
               Introduction of the safety and safety 
management in laboratories and factory 
including biosafety. Issues related to 
government regulations. Cartagena protocol on 
biosafety. The basics of risk assessment. Safety, 
storage and disposal of hazardous materials. 
The information pertains to a laboratory for 
Biosafety Level 1 -4 (BSL1 -4). 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

11486349 ฝึกงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ  0(0-45-0)                                                        
              TRAINING IN BIOTECHNOLOGY 
              วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
              PREREQUISITE: NONE 
              นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานที่เกี่ยวขอ้งกับ
สาขาวิชา ในสถานประกอบการภาคเอกชนหรือ
หน่วยงานภาครัฐในประเทศไม่น้อยกวา่ 150  ชั่วโมง โดย
ความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
            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. 

11486349   ฝึกงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ   0(0-45-0)                                                          
                TRAINING IN BIOTECHNOLOGY 
                วิชาบังคับกอ่น: ไม่มี 
                PREREQUISITE: NONE 
                นกัศึกษาจะต้องปฏิบัติงานที่เกี่ยวขอ้งกับ
สาขาวิชา ในสถานประกอบการภาคเอกชนหรือ
หน่วยงานภาครัฐในประเทศไม่น้อยกวา่  200  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 200 hours with approval of 
the department. 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาโดยเพิ่ม
จ านวนชัว่โมงฝึกงาน 

 

 

 

 

 

11346450     สัมมนา                     1(0-3-2) 11486450       สัมมนา               1(0-3-2) เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
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                  SEMINAR                     SEMINAR  
                  วิชาบังคับก่อน: ไม่มี                     วิชาบังคับก่อน: ไม่มี  
                  PREREQUISITE: NONE                     PREREQUISITE: NONE  
                 การสืบค้น เขียนรายงาน และการน าเสนอ
งานวิจัยที่เป็นปจัจุบันด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 

                  การสืบค้น เขียนรายงาน และการ
น าเสนองานวิจยัที่เป็นปัจจุบันดา้นเทคโนโลยีชีวภาพ 

 

                  Literature review, report writing 
and presentation of recent research article in 
biotechnology. 

                   Literature review, report writing 
and presentation of recent research article in 
biotechnology. 

 

11486447 เทคโนโลยีของเอนไซม์    3(2-3-6) 11486453   เทคโนโลยีของเอนไซม์     3(2-3-6) 
                 ENZYME TECHNOLOGY 
                วิชาบังคับกอ่น: 11486338  
                                   เทคโนโลยีชีวภาพ 
                PREREQUISITE: 11486338  
                                    BIOTECHNOLOGY 
               การศึกษาโครงสร้าง หน้าที่ ความส าคัญ 
และการจ าแนกชนิดของเอนไซม์ การผลิตและปัจจยัที่มี
ผลต่อการผลิตเอนไซม์จากจุลินทรีย์ การสกัดเอนไซม์ 
การท าเอนไซม์ให้บริสุทธิ์ จลนศาสตร์ของเอนไซม์ การ
ตรึงเอนไซม์ การประยกุต์ใช้เอนไซม์ในระดับ
อุตสาหกรรมต่างๆ 
                 The studies of structure, function, 
and role of enzymes, enzyme classification, 
enzyme production from microorganisms, 
extraction, enzyme purification, enzyme 
kinetics, immobilization of enzyme and their 
applications. 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
 ENZYME TECHNOLOGY ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
                    วิชาบังคับก่อน: 11486338 
เทคโนโลยีชีวภาพ 

 

                    PREREQUISITE:11486338 
BIOTECHNOLOGY 

 

                    หลกัการและกรรมวธิีในการผลิต
เอนไซม์โดยจุลินทรีย์ ชนิดของเอนไซม์ที่ส าคัญใน
อุตสาหกรรม การสกัด การท าใหบ้ริสุทธิ์ การตรึง
เอนไซม์ การน าเอนไซม์ไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม
ต่าง 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 เทคโนโลยีการหมกั   3(2-3-6)                                                                       11486454 เทคโนโลยีการหมกั    3(2-3-6)                                                                      เปลี่ยนรหัสวิชา 
 FERMENTATION TECHNOLOGY  FERMENTATION TECHNOLOGY ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
                    วิชาบังคับก่อน: 11486338 
                                       เทคโนโลยีชีวภาพ 

                    วิชาบังคับก่อน: 11486338  
                                       เทคโนโลยีชีวภาพ 

 

                     PREREQUISITE:11486338  
                                         BIOTECHNOLOGY 

                     PREREQUISITE: 11486338 
                                        BIOTECHNOLOGY 

 

                    ศึกษาระบบการหมักในระดับ
อุตสาหกรรม  วัตถุดิบในกระบวนการหมัก การท าสเต
อริไลเซชั่น  การเพาะเล้ียงเซลล์  การออกแบบถังหมัก 
และการจ าลองกระบวนการหมัก การขยายขนาดถังหมัก
สู่ระดับอุตสาหกรรม การควบคุมระบบการหมัก 
เศรษฐศาสตร์การหมัก และการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
จากการหมัก  เช่น  ชีวมวลและผลิตภณัฑ์ต่างๆ จาก
กระบวนการเมแทบอลิซึม        
                    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  

                   ประเภทของการหมัก อาหารเลี้ยงเช้ือ 
การเตรียมหัวเช้ือจุลินทรีย์ จุลินทรยี์ที่ส าคัญใน
กระบวนการหมัก กระบวนการหมักและปัจจยัที่มีผลต่อ
กระบวนการหมักการแยกผลผลิตจากการหมัก ชนิดของ
ถังหมัก การควบคุมที่ใช้ในกระบวนการหมัก ผลิตภัณฑ์
ที่ได้จากกระบวนการหมัก      
                   Type of fermentation, media, 
inoculum preparation, role of microorganisms 
in fermentation process, fermentation and 
factors affecting the fermentation process, 
product separation, types of bioreactor, 
fermentation controls, fermentation products. 
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วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  

productions of fermentation products such as 
biomass and metabolic products. 

  

กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก  6 หนว่ยกติ กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก  6 หนว่ยกติ ยกเลิกรายวิชา โครงงานพิเศษ 
จ านวน 6 หนว่ยกกิต 
เพิ่มรายวิชาโครงงานพิเศษ 1 
จ านวน 3 หนว่ยกิต 
เพิ่มรายวิชาโครงงานพิเศษ 2 
จ านวน 3 หนว่ยกิต 

11346451    โครงงานพิเศษ                 6(0-300-0) 
                 SPECIAL PROJECT 
                  วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
                  PREREQUISITE: NONE 

 ยกเลิกรายวิชา 

 11486451    โครงงานพิเศษ 1          3(0-150-0) 
                  SPECIAL PROJECT 1 
                  วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
                  PREREQUISITE: NONE 
                 นักศึกษาเตรียมการศึกษาโครงงานพิเศษ 
โดยมีอาจารย์ทีป่รึกษาควบคุม มีการน าเสนอหัวข้อ
โครงงาน   ขอบเขต  วธิีการ ด้วยวาจา และน าเสนอ
ความกวา้หนา้โครงงานต่อคณะกรรมการ ก่อนเร่ิม
โครงงาน 
                 Special project is pursued by 
student under supervision of advisor.  Student 
is required to present project title, scope,  
methodology  by oral presentation and submit 
progressive report   to the committee prior 
conducting the project 

เพิ่มรายวิชาใหม ่

 11486452    โครงงานพิเศษ 2           3(0-150-0) 
                 Special Project 
                 วิชาบังคับก่อน: โครงงานพิเศษ 1 
                  PREREQUISITE: SPECIAL PROJECT 1 
                 นักศึกษาท าการศึกษาโครงงานพิเศษ โดย
มีอาจารย์ที่ปรึกษาควบคุม หลังจากท าการศึกษาเสร็จ
สิ้นนักศึกษาจะต้องน าเสนอผลงานด้วยวาจาและส่ง
รายงานต่อคณะกรรมการ 
                 Special project is  carried on by 
student under supervision of advisor.  Student 
must present the project to the committee by 
oral presentation.  The project report must be 
submitted. 

เพิ่มรายวิชาใหม ่

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก     ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก     ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต -เพิ่มจ านวนหน่วยกิตวิชาเฉพาะ
เลือก จากไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
เป็น ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
-จัดกลุ่มรายวิชาออกเป็น 3 กลุ่ม
รายวิชา คือ  
รายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร  
 รายวิชาเทคโนโลยีชวีภาพเกษตร  
รายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพด้านอื่นๆ  
ตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 
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วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  

11486302 ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่เป็นยา 
 3(2-3-6) 

  ยกเลิกรายวิชา 

 MEDICINE FROM NATURAL 
PRODUCTS 

   

                    วิชาบังคับก่อน   :   ไมม่ี    
                    PREREQUISITE   :   NONE    
11486303 เทคโนโลยีของนมและผลิตภัณฑ์นม                                              

3(2-3-6) 
  ยกเลิกรายวิชา 

 TECHNOLOGY OF MILK AND MILK 
PRODUCTS 

   

                    วิชาบังคับก่อน: ไม่มี    
                    PREREQUISITE: NONE    

 11486323 เทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุลในการวิเคราะห์ 
               วัสดุชวีภาพในอาหาร         3(2-3-6) 
          Molecular techniques for   
             biomaterial detection in food 
               วิชาบังคับก่อน: 11486338 
                                   เทคโนโลยีชีวภาพ 
               PREREQUISITE: 11486338 
                                    BIOTECHNOLOGY 
               หลกัการและความส าคัญของเทคนิคทาง
ชีววิทยาโมเลกุล องค์ประกอบของวัตถดุิบและผลิตภัณฑ์
ทางอาหาร การปนเปือ้นของวัสดุชีวภาพในอาหาร การ 
ประยุกต์ใช้เทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุลในวิเคราะห์วัสดุ
ชีวภาพในอาหาร  
               Principle and important of molecular 
techniques, components of raw materials and 
food products, contamination of biomaterials 
in foods, application of molecular techniques 
for biomaterial detection in foods. 

เพิ่มรายวิชาใหม ่

11486313 ชีวสารสนเทศ             3(2-3-6)                                                                            11486324 ชีวสารสนเทศเบื้องต้น  3(2-3-6)                                                                            เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
 BIOINFORMATICS  FUNDAMENTAL BIOINFORMATICS เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
                   วิชาบังคับก่อน: ไม่มี                     วิชาบังคับก่อน: ไม่มี ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
                   PREREQUISITE: NONE                     PREREQUISITE: NONE  
                   การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลทาง
ชีววิทยาและการออกแบบไพรเมอร์ การเทียบล าดับนิ
วคลีโอไทด์และล าดับกรดอะมิโน  การวเิคราะห์
ความสัมพันธ์เชิงววิัฒนาการ การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อการท านายโครงสร้างของยีน จีโนมและ
โปรตีน รวมทั้งการประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูลในการเกษตร 
อุตสาหกรรมและการแพทย ์

                    บทน าสู่ชีวสารสนเทศ ฐานข้อมูลทาง
ชีววิทยาและการสืบค้นข้อมูลจากฐานขอ้มูลทางชีววิทยา 
การเปรียบเทียบล าดับนิวคลีโอไทด์และล าดับกรดอะมิ
โน การออกแบบไพรเมอร์ การวิเคราะหค์วามสัมพันธ์
เชิงวิวัฒนาการ การท านายโครงสร้างของยีนและโปรตีน 
การประยกุต์ใช้ชีวสารสนเทศในเทคโนโลยีชีวภาพ 

 

             Biological database searching and 
primer design, DNA and amino acid sequence 
alignment, phylogenetic analysis,  

                   Introduction to bioinformatics, 
biological databases and biological databases 
searching, nucleotide and amino acid sequence  

 

computational program for prediction of gene, 
genome and protein structures, including 
application of datamining in agriculture, 
industry and medicine. 

alignments, primer design, phylogenetic 
analysis, prediction of gene and protein 
structures, and application of bioinformatics in 
biotechnology. 
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วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  

11486314 จุลชีววิทยาทางอาหาร       3(2-3-6)                                                              11486325 จุลชีววิทยาทางอาหาร       3(2-3-6)                                                              เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
 FOOD MICROBIOLOGY  FOOD MICROBIOLOGY ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
                    วิชาบังคับก่อน: 11476421   
                                       จุลชีววทิยาทั่วไป 

                    วิชาบังคับก่อน: 11476421   
                                       จุลชีววทิยาทั่วไป 

 

                    PREREQUISITE: 11476421  
                                         GENERAL  
                                         MICROBIOLOGY 

                    PREREQUISITE: 11476421 
                                          GENERAL 
                                          MICROBIOLOGY 
                   การศึกษาจุลินทรีย์ที่มีความเกี่ยวข้องกบั
อาหาร ปัจจยัที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ใน
อาหาร การปนเปือ้นเช้ือจุลินทรีย์ในอาหาร จุลินทรีย์ที่
ท าให้เกิดการเน่าเสียของอาหาร จุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรค 
การน าจุลินทรีย์มาใช้ในการแปรรูปอาหาร การถนอม
อาหารด้วยวิธีต่างๆ การวิเคราะห์จุลินทรีย์ก่อโรคใน
อาหารโดยวธิีการด้ังเดิมและวิธีรวดเร็ว คุณภาพและ
มาตรฐานทางจุลชีววิทยาของอาหาร การจัดการอาหาร
ฮาลาล การบริหารคุณภาพและประกันคุณภาพทาง
อุตสาหกรรมอาหาร นวัตกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับจุล
ชีววิทยาทางอาหาร ท าปฏิบัติการตามหวัเร่ืองที่
สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา และเยี่ยมชมโรงงานอาหาร 
                   A course in food microbiology 
focuses specifically on issues of food spoilage 
caused by the presence of food-borne 
pathogens. Growth factors of food-borne 
pathogens, methods of sanitation and 
preservation during food preparation and 
processing, principles and methods for the 
microbiological examination of foods by 
conventional methods and rapid methods; 
microbiological quality control, and quality 
schemes, halal food management, food 
industrial quality management and assurance, 
innovation in food. 

 

              ศึกษาจุลินทรีย์ที่มีความสัมพนัธ์กับ
อาหาร การปนเปือ้น การเน่าเสีย และการป้องกันการ
เน่าเสียของอาหารชนิดต่างๆ การใช้ประโยชน์จาก
จุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร มาตรฐานของอาหาร
ทางด้านจุลชีววิทยา และการเกิดโรคเนื่องจากจุลินทรีย์
ในอาหาร 
                   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. 

 
 

11486318 อิมมูนวิทยา                    3(3-0-6)                                                                              ยกเลิกรายวิชา 
 IMMUNOLOGY    
                   วิชาบังคับก่อน: 11476421  
                                      จุลชวีวทิยาทั่วไป 

   

                   PREREQUISITE: 11476421  
                                       GENERAL  
                                        MICROBIOLOGY 

   

11486319 ชีวเคมีของวัตถุดิบการเกษตร  3(3-0-6)   ยกเลิกรายวิชา 
 BIOCHEMISTRY OF AGRICULTURAL 

RAW MATERIALS 
   

                    วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี    
                   PREREQUISITE: NONE   
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วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  

11486320  เทคโนโลยีน้ ามันพืช                3(2-3-6) 
                VEGETABLE OIL TECHNOLOGY 
                วิชาบังคับกอ่น: ไม่มี 
                PREREQUISITE: NONE 

 ยกเลิกรายวิชา 

 11486339  เทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลส าหรับผลิตภัณฑ์ 
                อาหาร                          3(2-3-6) 
                MOLECULAR BIOTECHNOLOGY FOR  
                FOOD PRODUCT 
                วิชาบังคับกอ่น: 11486338  
                                    เทคโนโลยีชีวภาพ 
               PREREQUISITE: 11486338  
                                    BIOTECHNOLOGY 
              การประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลใน
อุตสาหกรรมอาหาร, ผลิตภัณฑ์จากแป้ง โปรตีนเซลล์
เด่ียว ลิปิด  กรดอินทรีย ์สารให้ความหวาน วิตามิน สาร
ปรุงแต่งอาหารเช่น สีและสารใหก้ลิ่น-รส การเพิ่มมูลค่า
ของผลพลอยได้เป็นผลิตภัณฑ์อาหาร หรือกึ่งอาหาร 
              Molecular biotechnology application 
in  food industry, starch product, single cell 
protein, lipid, organic acids, sweeteners, 
vitamins and food additives.such as color and  
flavor. Value adding of by-products to be food 
or semi-food products 

เพิ่มวิชาใหม ่

 11486449  ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและนวัตกรรม  
                                                     3(2-3-6) 

เพิ่มรายวิชา 

                NATURAL PRODUCTS AND  
               INNOVATION 

 

                วิชาบังคับก่อน   :   ไม่มี  
                PREREQUISITE   :   NONE  
                กิจกรรม การสกัด การเก็บเกี่ยว การหอ่หุ้ม 

และการประยุกต์ใช้ ในผลิตภัณฑ์อาหารเชิงหน้าที่ใหม่ๆ 
สารเสริมอาหาร เวชส าอาง และยาของสารประกอบ
ชีวภาพจากพืช สัตว์ และจุลินทรีย ์การเพิ่มมูลค่าด้วย
นวัตกรรม แนวโน้มตลาดของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เยี่ยม
ชมโรงงาน 

 

      Activity, extraction, recovery, 
encapsulation, and application in new 
functional food product, supplement, 
nuetraceutical, medicine of bioactive 
compound from plant, animal, and micro-
orgaminsm. Valued added by innovationStudies 
on natural pharmaceutical products from 
animals, plant visiting. 
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วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
 

รายนามคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  
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