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 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา  คณะวิทยาศาสตร์ 
    มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. ชื่อหลักสูตร  
(ภาษาไทย)             : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
(ภาษาอังกฤษ)         : Bachelor of Science Program in Biotechnology 

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

 
3. วิชาเอก  
      ไม่มี 

 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 138 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 
5.2 ภาษาที่ใช้ 

 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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5.3  การรับเข้าศึกษา 
 รับนักศึกษาท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 

5.4  ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอ่ืน 
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
5.5  การให้ปริญญากับผู้ส าเร็จการศึกษา 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร 

6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
     เทคโนโลยชีีวภาพ พ.ศ. 2548 
6.2 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 
6.3 คณะกรรมการวิชาการเห็นชอบให้น าเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ฯ 

      ในการประชุม ครั้งที่ 9/2554 วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2554 
6.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเห็นชอบให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ในการ 
     ประชุมครั้งที ่21/2554 วนัที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 
6.5 สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร  ในการประชุมครั้งที่ 1/2555 วันที่ 8 
     เดือน มกราคม พ.ศ. 2555 

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา 
เทคโนโลยีชีวภาพ  ในปีการศึกษา  2557 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 รับราชการในหน่วยงานของรัฐ 
8.2 เจ้าหน้าที่ในหน่วยวิจัยและพัฒนา 
8.3 ท างานในบริษัท หรือโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
8.4 ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
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9. ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
9.1 ชือ่ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เชียงใหม่ 

ที ่ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก ปี 

1 ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์  

นายอดิศักดิ์  
จูมวงษ์ 

วท.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

ชีววิทยา 
การสอนชีววิทยา 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 
วิโรฒ มหาสารคาม 

2548 
2533 
2528 

2 อาจารย์  
 

นางสาวนลิน 
วงศ์ขัตติยะ 

Ph.D. 
 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

Biology and 
Biotechnology 
 
ชีววิทยา 
เทคนิคการแพทย ์

Royal Melbourne Institute 
of Technology University, 
Australia 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2551 
 
 

2541 
2536 

3 อาจารย์  นายไพโรจน ์
วงศ์พุทธิสิน 

วท.ด. 
วท.ม. 

  วท.บ. 

เทคโนโลยีชีวภาพ 
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2551 
2546 
2544 

4 อาจารย์  นางสาวสมคดิ  
ดีจริง 

วท.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยีชีวภาพ 
จุลชีววิทยา 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยันเรศวร 

2548 
2538 
2534 

5 อาจารย์  นางชมัยพร   
นิธิกาจณ์พานิช 

วท.ม. 
วท.บ. 

ชีววิทยา 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2543 
2540 
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9.2 ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่ 
ที ่ ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก ปี 

1 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นายประดุง  
สวนพุฒ 

Ph.D. 
 
วท.ม. 
       
วท.บ. 

Plasma 
Engineering 
Plasma Physics 
 
Physics 

Fukuoka University, 
JAPAN 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2545 
 

2541 
 

2534 
2 อาจารย ์ นายวีระพล  

พิลาบุตร 
วท.ด. 
วท.บ. 

ชีววิทยา 
จุลชีววิทยา 
(เกียรตินิยม) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 

2552 
2545 

 
3 อาจารย ์ นางสาวสุคนธ์

ทิพย์  บุญวงค์ 
วท.ด 
วท.ม. 
วท.บ. 

ชีววิทยา 
ชีววิทยา 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น
มหาวิทยาลยัขอนแก่น
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2553 
2547 
2543 

4 อาจารย ์ นายณัฐพร 
จันทร์ฉาย 

วท.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยีชีวภาพ 
ประมง 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

2546 
2542 

5 อาจารย ์ นางปารวี  
กาญจนประโชต ิ

วท.ม. 
วท.บ. 

พันธุศาสตร ์
พันธุศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2546 
2542 

 
 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

10.1 อาคารเรียน 60 ปี แม่โจ้ 
10.2 อาคารเรียนเสาวรัจฯ 
10.3 อาคารเรียนจุฬาภรณ์ 
10.4 อาคารเรียนรวมต่างๆ ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
การพัฒนาทางเศรษฐกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศ รัฐบาลได้

วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (2550-2554) ระบุถึงความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
ของเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงในสังคมมนุษย์ ดังนั้นความรู้ด้าน
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เทคโนโลยีชีวภาพ จึงเป็นหนึ่งในหลายสาขาท่ีรัฐบาลให้ความส าคัญ โดยเฉพาะหลังจากที่มีการประกาศ
กฎหมายเกี่ยวกับการค้าเสรี การพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีชีวภาพรวมถึงการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้ทันสมัยจึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ 

 
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
จากการพัฒนาองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อมนุษย์อย่างมากต่อ

การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะเทคโนโลยีชวีภาพเกี่ยวกับการ
ดัดแปลงพันธุกรรมพืชหรือสัตว์ การผลิตยา การรักษาโรค หรือการใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้งต่างๆ ที่
มีทั้งกระแสสนับสนุนและคัดค้าน รวมถึงการมีโรงงานอุตสาหกรรมทางการเกษตร ซึ่งมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพชีวิตของสังคมและวัฒนธรรมของมนุษย์ 
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย  

12.1 การพัฒนาหลักสูตร    
การพัฒนาหลักสูตรเน้นให้ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศในสภาวะปัจจุบัน   ทั้ง

ทางด้านก าลังคนและความรู้ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ   มีการพัฒนาหลักสูตรให้
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  ให้ความส าคัญในการวิจัย  
น าไปสู่การเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ  รวมไปถึงการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
ผลิตบัณฑิตเฉพาะทางที่สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ทางด้านเกษตรได้อย่างเหมาะสมและ

เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ  สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตรวมทั้งกระบวนการผลิตต่างๆ  จากการวิจัยที่สามารถน าไปใช้ได้จริง  เกิดประโยชน์และมีความ
คุ้มค่าและเหมาะสม 

 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย ทั้งภายในและ
ภายนอกคณะ  

13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ได้แก่ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษา กลุ่ม

วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
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หมวดอ่ืน ๆ เช่น กลุ่มวิชาแกน  ได้แก่  ฟส 111 ฟิสิกส์ 1  คศ 101 แคลคูลัส 1  คศ 102 
แคลคูลัส 2 สต 301 หลักสถิติ คม 100 เคมีทั่วไป  คม 210 เคมีวิเคราะห์ คม 250 เคมีอินทรีย์   
คม 260 เคมีเชิงฟิสิกส์ คม 320 ชีวเคมีเบื้องต้น คม 321 ปฏิบัติการชีวเคมี  ศท 242 ภาษาอังกฤษเชิง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2  สต 311 การวางแผนการทดลอง 

13.2  รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
ได้แก่ ชว 100 ชีววิทยาทั่วไป  ชว 310 สรีรวิทยาของพืชประยุกต์ ชว 330  จุลชีววิทยา 
13.3  การบริหารจัดการ 

1) มีการประชุมหารือระหว่างอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้สอนในกลุ่มวิชา/รายวิชาใน
หลักสูตรที่    เปิดสอนในคณะอ่ืน ๆ  เพ่ือให้ได้เนื้อหาความรู้และทักษะที่ตรงตามความ
ต้องการและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

2) ให้มผีู้ประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพื่อท าหน้าที่ประสานงานกับอาจารย์ประจ า
หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน นักศึกษา ในเรื่องที่เกี่ยวกับรายละเอียดของรายวิชา  การ
จัดการเรียนการสอน และการวัดผลและประเมินผล 



มคอ.2                                                                                                                             7 

หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญา ความส าคัญ  
พัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ด้วยการน าความรู้และ

บูรณาการศาสตร์ต่างๆ มาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ 
1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1.2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์   สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ   ที่มีความรู้ความสามารถ  ทั้ง
ภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบัติเพื่อพัฒนาประเทศ 
1.2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถน าความรู้ไปประยุกต์กับงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพหรืองานที่
เกี่ยวข้อง  
1.2.3 เพ่ือผลิตบุคลากรด้านเทคโนโลยีชีวภาพให้ตอบสนองกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 

 
2.  แผนพัฒนาปรับปรุง  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มีแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่
ประกอบด้วยแผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กลยุทธ์ และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง โดยคาดว่าจะ
แล้วเสร็จภายในรอบการศึกษา (5 ปี) 

2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ด้านพัฒนาบุคลากร ด้านการเรียน
การสอนและบริการวิชาการ 
พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการ
สอนและบริการวิชาการ ให้มี
ประสบการณ์จากการน าความรู้ทาง
เทคโนโลยีชีวภาพปฎิบัติงานจริง 

 
 
1. สนับสนุนบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนให้ท างานบริการ
วิชาการแก่องค์กรภายนอก 
2. สนับสนุนบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนให้ท างานด้าน
วิจัย 
3. สนับสนุนบุคลากรใฝ่หา
ความรู้และความก้าวหน้าอยู่
เสมอ 

 
 
ตัวบ่งชี้ 
1. บุคลากรได้รับการพัฒนา
ทางด้านวิชาการ 
หลักฐาน 
1. ปริมาณงานบริการวิชาการ
อาจารย์ในหลักสูตร 
2. ป ริ ม าณงานวิ จั ย และการ
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบภาค
บรรยายและภาคนิทัศน์  ของ
อาจารย์ในหลักสูตร 
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2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
3. กิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้เช่น 
การฝึกอบรมและการเข้าร่วม
สัมนาวิชาการ 

1. การเรียนการสอนที่เน้นนักศึกษา
เป็นศูนย์กลาง 
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
สารสนเทศและความเป็นสากล 

พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

ตัวบ่งชี้ 
1.ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้ายและบัณฑิต
ใหม่ต่อหลักสูตร 
 
หลักฐาน 
1.แบบสอบถามและสถิติความ 
พึงพอใจที่มีต่อหลักสูตร 

ด้านหลักสูตร  
ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ก าหนด
ของ สกอ. และ ความต้องการของ
สถานประกอบการ 

 

 
แต่งตั้งกรรมการประจ า
หลักสูตร กรรมการพัฒนา 
หลักสูตร และวิพากษ์หลักสูตร 
รวมถึงสร้างเครือข่ายกับหน่วย 
งานภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือ
วิเคราะห์ความต้องการและ
แนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของ
ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 

 
ตัวบ่งชี้ 
1. ประชุมหารือในด้านหลัก    
สูตรของกรรมการ อย่างน้อย 2 
ครั้งต่อปี 
2. จ านวนหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนที่เข้าร่วมเครือข่ายมีอย่าง
น้อย 5 หน่วยงาน และมีการ
ประชุมร่วมกันอย่างน้อย 1 ครั้ง
ต่อปี 
หลักฐาน 
1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ต่างๆ และวาระการประชุม 
รวมถึงข้อสรุปหรือค าแนะน า 
และมติต่าง ๆจากการประชุม 
2. บันทึกการปรึกษากับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการต่างๆ   
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2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
 และวาระการประชุม รวมถึง
ข้อสรุปหรือค าแนะน า และมติ
ต่าง ๆจากการประชุม 
3. บันทึกการปรึกษากับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
4. รายงานการประชุม 

ด้านนักศึกษา   
ผลิตนักศึกษาที่เป็นที่ต้องการของ
นายจ้าง 

 
1. มีช่วงเวลาส าหรับให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
2. ติดตั้งช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษา
กับอาจารย์ 
3. มีเจ้าหน้าที่ประสานงาน
เกี่ยวกับกิจกรรมเสริมนอก
หลักสูตร 

 
ตัวบ่งชี้ 
1. จ านวนชั่วโมงการให้ค าปรึกษา 
2. จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
3. คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่พร้อม
ให้การสนับสนุนกิจกรรม 
หลักฐาน 
1. บันทึกจ านวนชั่วโมงการให้
ค าปรึกษา 
2. รายงานผลการส ารวจของ
บัณฑิต 
3. ผลส ารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการท ากิจกรรมต่างๆ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
การศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่ง

ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ   1  ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 
สัปดาห์ 
1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

ไมม่ีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อน   
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ไม่มีการจัดการศึกษาระบบอ่ืน นอกเหนือจากระบบทวิภาค 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน   -  เดือนกันยายน 
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน -  เดือนกุมภาพันธ์ 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
เป็นผู้จบมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ หรือ เทียบเท่า  
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
1)  นักศึกษามีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ไม่ถึงเกณฑ์ท่ี  
     มหาวิทยาลัย ก าหนด 
2)  นักศึกษาส าเร็จจากสถานศึกษาที่หลากหลายซึ่งส่งผลให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานที่  
     แตกต่างกัน  และอาจมีปัญหาในเรื่องการปรับตัวจากระบบการเรียนในระดับอุดมศึกษา 
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
1) จัดทดสอบความสามารถทางภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจัดหลักสูตรสอนเสริม 

ตามความสามารถของผู้เรียน 
2) ก าหนดตารางเวลาการใช้ห้องปฏิบัติการเพ่ือให้นักศึกษาสามารถฝึกฝนทักษะทางภาษา 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3)  แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าตัวนักศึกษา เพ่ือให้ค าปรึกษาทั้งวิชาการและวิชาชีพ 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
2.5.1 แผนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 

          

จ านวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
ชั้นปีที่ 1 60 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 2 - 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 3  - - 60 60 60 
ชั้นปีที่ 4 - - - 60 60 

รวม 60 120 180 240 240 
จ านวนบัณฑิตคาดว่าจะ

ส าเร็จการศึกษา 
- - - 60 60 

  
 2.5.2 แผนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่ 

จ านวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
ชั้นปีที่ 1 50 50 50 50 50 

ชั้นปีที่ 2 - 50 50 50 50 

ชั้นปีที่ 3  - - 50 50 50 

ชั้นปีที่ 4 - - - 50 50 

รวม 50 100 150 200 200 
จ านวนบัณฑิตคาดว่าจะ

ส าเร็จการศึกษา 
- - - 50 50 
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2.6 งบประมาณตามแผน   
2.6.1 งบประมาณส าหรับค่าใช้จ่ายเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยแม่
โจ้ เชียงใหม่ 

 

แหล่งทุนสนับสนุน 
งบประมาณที่คาดว่าจะได้รับในปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 
1. งบประมาณแผ่นดิน 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 
2. งบประมาณเงินรายได ้ 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000 

2.6.1.1 งบประมาณแผ่นดิน (หน่วย/บาท) 

หมวดรายจ่าย 
ประมาณการค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 
1. งบบุคลากร 
- อัตราเดิม 
- อัตราใหม ่
2. งบด าเนินงาน 
- ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
- ค่าสาธารณูปโภค 
3. งบลงทุน 
- ครุภัณฑ ์
- สิ่งก่อสร้าง 
4. งบอุดหนุน 
- อุดหนุนโครงการวิจัย (ส านักวิจัย) 

 
- 

200,000 
 

300,000 
100,000 

 
100,000 

- 
 
- 

 
- 

200,000 
 

300,000 
100,000 

 
100,000 

- 
 
- 

 
- 

200,000 
 

300,000 
100,000 

 
100,000 

- 
 
- 

 
- 

200,000 
 

300,000 
100,000 

 
100,000 

- 
 
- 

 
- 

200,000 
 

300,000 
100,000 

 
100,000 

- 
 
- 

รวม 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 
 
2.6.1.2 งบประมาณเงินรายได้ (หน่วย/บาท) 

แหล่งทุนสนับสนุน 
ประมาณการรายรับในปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 
ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000 
รวม 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000 
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2.6.2 งบประมาณส าหรับค่าใช้จ่ายเป็นเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

 

แหล่งทุนสนับสนุน 
งบประมาณที่คาดว่าจะได้รับในปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 
1. งบประมาณแผ่นดิน 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 
2. งบประมาณเงินรายได ้ 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000 

 
2.6.2.1 งบประมาณแผ่นดิน (หน่วย/บาท) 

หมวดรายจ่าย 
ประมาณการค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 
1. งบบุคลากร 
- อัตราเดิม 
- อัตราใหม ่
2. งบด าเนินงาน 
- ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
- ค่าสาธารณูปโภค 
3. งบลงทุน 
- ครุภัณฑ ์
- สิ่งก่อสร้าง 
4. งบอุดหนุน 
- อุดหนุนโครงการวิจัย (ส านักวิจัย) 

 
- 

200,000 
 

300,000 
100,000 

 
100,000 

- 
 
- 

 
- 

200,000 
 

300,000 
100,000 

 
100,000 

- 
 
- 

 
- 

200,000 
 

300,000 
100,000 

 
100,000 

- 
 
- 

 
- 

200,000 
 

300,000 
100,000 

 
100,000 

- 
 
- 

 
- 

200,000 
 

300,000 
100,000 

 
100,000 

- 
 
- 

รวม 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 
 
2.6.2.2 งบประมาณเงินรายได้ (หน่วย/บาท) 

แหล่งทุนสนับสนุน 
ประมาณการรายรับในปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 
ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000 
รวม 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000 

 
 



มคอ.2                                                                                                                             14 

2.7 ระบบการศึกษา 
แบบชั้นเรียน 

 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
การเทียบโอนหน่วยกิต และการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม ข้อบังคับ 

ระเบียบ หรือประกาศของทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา
เข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 และข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่บังคับ
ใช้อยู่ในขณะนั้น  

 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร  
3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร               138 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                       30 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                                                                        6 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                                   6 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาภาษา                                              12 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     6 หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ                                            102 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาแกน     45 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                                                                                                                                      48 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาเอกเลือก                                                           9 หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                                 6 หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร     
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

  1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   6 หน่วยกิต 
 เลือกเรียน 2  รายวิชาจากรายวิชาต่อไปนี้   
 กช 321 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

CM 321 Sufficiency Economy and Sustainable  
            Development 

3 (2–2–5) 

 ศท 021 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
GE 021 Social Sciences in Everyday Life 

3 (3–0–6) 
 

 ศท 022  อารยธรรมโลก 
GE 022 World Civilization 

3 (3–0–6) 
 

 ศท 104  มนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
GE 104 Man and Environment 

3 (3–0–6) 

 ศท 302 สังคมและวัฒนธรรมไทย 
GE 302 Thai Society and Culture 

3 (3–0–6) 

    
 - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต 
 เลือกเรียน 2  รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้   
 ศท 011 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ 

GE 011 Man and Arts Appreciation 
3 (3–0–6) 

 ศท 012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์ 
GE 012 Psychology and Human Behavior 

3 (3–0–6) 

 ศท 013 สุขภาพเพ่ือการด ารงชีวิต 
GE 013 Health for life 

3 (1–4–4) 

 ศท 180 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์ 
GE 180 Art and Creative thinking 

3 (1–4–4) 

 ศท 304 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน 
GE 304 Liberal Art of Intellectuals 

3 (2–2–5) 

 ศท 305 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา 
GE 305 History and Development of Lanna 

3 (3–0–6) 
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 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 - กลุ่มวิชาภาษา                                               12  หน่วยกิต 
 ศท 031 การใช้ภาษาไทย 

GE 031 Thai Langauge Usage 
3 (1–4–4) 

 ศท 141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 
GE 141 Fundamental English 1 

3 (2–2–5) 

 ศท 142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2  
GE 142 Fundamental English 2 

3 (2–2–5) 

 ศท 241 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 
GE 241 English for Science and Technology 1 

3 (2–2–5) 

    
 - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์      6 หน่วยกิต 
 ผษ 101 เกษตรเพื่อชีวิต 

AP 101 Agriculture for life  
3 (3–0–6) 

 และเลือก 1 รายวิชาจากรายวิชาต่อไปนี้    
 วท 101 วิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิต 

SC 101 Science for life 
3 (2–2–5) 

 วท 102 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
SC 102 Development of Science and Technology 

3 (2–2–5) 

 ศท 014  การสืบค้นสารนิเทศเพ่ือการศึกษา 
GE 014  Information Searching for Academic Study 

3 (1–4–4) 

 วอ 101 วิศกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจ าวัน 
EI 101 Basic Engineering in Daily life 

3 (3–0–6) 

 วอ 102 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา 3 (3–0–6) 
 EI 102 General Aspects of Food and Drug   
    
 2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 102 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาแกน     45 หน่วยกิต 
 กต 200 หลักการตลาด 

MK 200 Principles of Marketing 
3      (3–0–6) 
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 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 คม 100 เคมีทั่วไป  

CH 100 General Chemistry 
3       (2-3-5) 

 คม  210 เคมีวิเคราะห์ 
CH 210 Analytical Chemistry 

3       (2-3-5) 

 คม  250 เคมีอินทรีย์ 
CH 250 Organic Chemistry  

3       (2-3-5) 

 คม  260 เคมีเชิงฟิสิกส์  
CH 260 Physical Chemistry 

3       (2-3-5) 

 คม  320 ชีวเคมีเบื้องต้น 
CH 320 Fundamental Biochemistry 

3  (3–0–6) 

 คม  321 ปฏิบัติการชีวเคมี 1 
CH 321 Biochemistry Laboratoties 1 

1 (0-3-1) 

 คศ  101 แคลคูลัส 1 
MA 101 Calculus 1 

3 (3-0-6) 

 คศ 102 แคลคูลัส 2 
MA 102 Calculus 2 

3    (3–0–6) 

 ชว 100 ชีววิทยาทั่วไป 
BI 100 General Biology 

3 (2-3-5) 

 ชว  250 การศึกษาแบบทางวิศวกรรม 
BI 250 Engineering Drawing Study 

1 (1-0-2) 

 ชว 330 จุลชีววิทยา 
BI 330 Microbiology 

3 (2-3-5) 

 ฟส  111 ฟิสิกส์  1  
PH 111 Physics 1 

4 (3-3-7) 

 ศป 241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1 
LR 241 English Language Practice 1 

1 (0-2-1)  

 ศป 242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2 
LR 242 English Language Practice 2 

1 (0-2-1)  
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 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 ศป 243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3 

LR 243 English Language Practice 3 
1 (0-2-1)  

 สต  301 หลักสถิติ 
ST 301 Principles of Statistics 

3  (3-0-6) 

 สต  311 การวางแผนการทดลองเบื้องต้น 
ST 311 Introduction to Experimental Designs 

3 (3-0-6) 

  
 - กลุ่มวิชาเอกบังคับ      48 หน่วยกิต 
 ชว  251 หลักวิศวกรรมชีวภาพ 1 

BI 251 Principles of Bio-Engineering 1 
2 (2-0-5) 

 ชว  252 หลักวิศวกรรมชีวภาพ 2 
BI 252 Principles of Bio-Engineering 2 

2 (2-0-5) 

 ชว 300 เมแทบอลิซึมและการควบคุมของสิ่งมีชีวิต 
BI 300 Introduction to Metabolism and Regulation of   
          Organism 

3 (3-0-6) 

 ชว 340 พันธุศาสตร์เบื้องต้น  
BI 340 Introductory Genetics 

3 (2-3-5) 

 ชว 350 เทคโนโลยีชีวภาพ 1 
BI 350 Biotechnology 1 

3 (2-3-5) 
 

 ชว 351 เทคโนโลยีชีวภาพ 2 
BI 351 Biotechnology 2 

3 (2-3-5) 

 ชว  352 หน่วยปฏิบัติการเฉพาะทางชีวกระบวนการ     1  
BI 352 Bioprocess Unit Operation 1 

3 (2-3-5) 

 ชว 353 หน่วยปฏิบัติการเฉพาะทางชีวกระบวนการ 2 
BI 353 Bioprocess Unit Operation 2 

3 (2-3-5) 

 ชว 354 การควบคุมคุณภาพทางเทคโนโลยีชีวภาพ                      
BI 354 Biotechnological Quality Control 

3  (3-0-6) 

 ชว 390 สัมมนา 1    
BI 390 Seminar 1 

1 (0-2-1) 
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 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 ชว 450 เทคโนโลยีการหมัก 

BI 450 Fermentation Technology 
3 (2-3-5) 

 ชว 451 การออกแบบทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
BI 451 Biotechnology Design 

3 (2-3-5) 

 ชว  460 การบ าบัดและการใช้ประโยชน์จากของเสีย            
BI 460 Waste Treatment and Utilization 

3 (2-3-5) 
 

 ชว 470 เทคโนโลยีชีวภาพระดับโมเลกุล 
BI 470 Molecular Biotechnology 

3 (2-3-5) 

 ชว  490 สัมมนา 2  
BI 490 Seminar 2 

1 (0-2-1) 

 วท  497 สหกิจศึกษา  หรือ 
SC 497 Co-operative Education 

9           (0-27-0) 

 วท  498 การเรียนรู้อิสระ  หรือ 
SC 498 Independent Study 

9           (0-27-0) 

 วท  499 การศึกษา หรือ  ฝึกงาน  หรือ  ฝึกอบรมต่างประเทศ    
SC 499 Overseas Study, Training or Internship  

9           (0-27-0) 

    
 - กลุ่มวิชาเอกเลือก     

ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ และ/หรือ รายวิชาที่
หลักสูตรฯ จะเปิดในอนาคต หรือวิชาอ่ืนๆที่เปิดสอนในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องตามความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร โดยแบ่งเป็น 7 กลุ่ม นักศึกษาสามารถเลือก
รายวิชาเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือ เลือกข้ามกลุ่มได้ ดังนี้ 

9 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาทั่วไป 7 รายวิชา   
 ชว  400 เทคนิคทางชีววิทยา 

BI 400 Biotechnique 
3 (2-3-5) 

 ชว  401 ชีววิทยาของเซลล์ 
BI 401 Cell Biology 

3 (2-3-5) 

 ชว  402 ปรัชญาทางชีววิทยา 
BI 402 Philosophy of Biology 

3 (3-0-6) 
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 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 ชว 403 ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

BI 403 Biodiversity and Local Wisdom 
3 (3-0-6) 

 ชว  404 การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ 
BI 404 Bioresources Utilization 

3 (3-0-6) 

 ชว 405 ไลเคนเบื้องต้น 
BI 405 Preliminary Lichen 

3 (2-3-5) 

 ชว 406 การศึกษาหัวข้อสนใจ  
BI 406 Selected Topic  

3  (2-2-5) 

 
 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางพืช 6 รายวิชา   
 ชว  310 สรีรวิทยาของพืช 

BI 310  Plant Physiology 
3 (2-3-5) 

 ชว  410 กายวิภาคของพืช  
BI 410 Plant Anatomy   

3 (2-3-5) 

 ชว  411 หลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
BI 411 Principle of Plant Tissue Culture 

3 (2-3-5) 

 ชว 412 หลักการด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช  
BI 412 Principle of Plant Biotechnology 

3 (2-3-5) 

 ชว 413 สรีรวิทยาประยุกต์ส าหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
BI 413 Applied Physiology for Plant Tissue Culture 

3 (2-3-5) 

 ชว 414 เทคโนโลยีชีวภาพผักและผลไม้ 
BI 414 Fruit and Vegetable Biotechnology 

3 (2-3-5) 

    
 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์ 3 รายวิชา   
 ชว  320 วิทยาเอมบริโอของสัตว์ 

BI 320 Animal Embryology 
3 (2-3-5) 

 ชว  420 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสัตว์ 
BI 420 Animal Tissue Culture 

3 (2-3-5) 

 ชว 421 เทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์ 
BI 421 Animal Biotechnology 

3 (2-3-5) 
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 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางจุลินทรีย ์8 รายวิชา   
 ชว  331 เมแทบอลิซึมและการควบคุมการผลิตโดยจุลินทรีย์ 

BI 331 Microbial Metabolism and Regulation 
3 (3-0-6) 

 
 ชว  430 สรีรวิทยาของแบคทีเรีย 

BI 430 Bacterial Physiology 
3 (2-3-5) 

 ชว  431 ไวรัสวิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา 
BI 431 Virology and Immunology 

3 (2-3-5) 

 ชว  432 การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์ 
BI 432 Preservation of Microbial Cultures 

3  (2-3-5) 

 ชว  433 การจ าแนกแบคทีเรีย 
BI 433 Determinative Bacteriology 

3 (2-3-5) 

 ชว  434 ชีววิทยาของยีสต์และการประยุกต์ 
BI 434 Yeast Biology and Application 

3 (2-3-5) 

 ชว  435 สารชีวภาพจากจุลินทรีย์ 
BI 435 Microbial Bio-products 

3 (2-3-5) 

 ชว  436 จุลชีววิทยาทางการเกษตร 
BI 436 Agricultural Microbiology 

3 (2-3-5) 

  
 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรม 4 รายวิชา   
 ชว 452 เทคโนโลยีของเอนไซม์ 

BI 452 Enzyme Technology 
3 (2-3-5) 

 
 ชว 453 เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร 

BI 453 Food Biotechnology 
3 (3-0-6) 

 ชว 454 การผลิตเอทานอลโดยกระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพ         
BI 454 Biotechnological Process of Ethanol Production 

3 (2-3-5) 

 ชว 455 เทคโนโลยีชีวภาพของอาหารฟังก์ชั่น  
BI 455 Biotechnology of Functional Foods 

3  (2-3-5) 
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 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางสิ่งแวดล้อม 6 รายวิชา   
 ชว  461 การวิเคราะห์ระบบนิเวศ 

BI 461 Ecological System Analysis 
3  (2-3-5) 

 ชว 462  จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 
BI 462 Environmental Microbiology 

3 (2-3-5) 

 ชว 463 การควบคุมและติดตามระบบบ าบัดน้ าเสีย 
BI 463 Control and Monitor of Wastewater Treatment     
          Plant 

3 (2-3-5) 

 ชว 464 กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าส าหรับอุตสาหกรรม           
BI 464 Industrial Water Treatment Processes 

3 (3-0-6) 

 ชว 465 การป้องกันมลพิษ 
BI 465 Pollution Prevention 

3 (3-0-6) 

 ชว 466 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยง 
BI 466 Environmental Impact and Risk Assessment 

3 (3-0-6) 

    
 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพระดับโมเลกุล 3 รายวิชา   
 ชว 471 เทคนิคทางอณูชีววิทยา 

BI 471 Molecular Biotechnology Technique 
3 (2-3-5) 

 ชว 472 อณูชีววิทยาทางเทคโนโลยีชีวภาพประยุกต์ 
BI 472 Applied Molecular Biotechnology 

3 (2-3-5) 

 ชว 473 เทคโนโลยีโปรตีน 
BI 473 Protein Technology 

3 (2-3-5) 

    
 3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
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3.1.5 แผนการศึกษา   
ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย

ตนเอง 
1 คม 100 เคมีทั่วไป 3 2 3 5 
2 คศ 101 แคลคูลัส 1 3 3 0 6 
3 ชว 100 ชีววิทยาทั่วไป 3 2 3 5 
4 ศท 031 การใช้ภาษาไทย 3 1 4 4 
5 ศท 141 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 3 2 2 5 
6 ……… กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

รายวิชาที่ 1 
3 x x X 

7 ……… กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  
รายวิชาที่ 1 

3 x x X 

รวม 21 ...... ...... ...... 
 

ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

1 คม 210 เคมีวิเคราะห์ 3 2 3 5 
2 คม 250 เคมีอินทรีย์ 3 2 3 5 
3 คศ 102 แคลคูลัส 2 3 3 0 6 
4 ผษ 101 เกษตรเพ่ือชีวิต 3 3 0 6 
5 ฟส 111 ฟิสิกส์ 1 4 3 3 7 
6 ศท 142 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 3 2 2 5 
7 ……… กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  

รายวิชาที่ 2 
3 x x X 

รวม 22 ...... ...... ...... 
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ปีท่ี 2   / ภาคการศึกษาที่  1  หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

1 คม 260 เคมีเชิงฟิสิกส์ 3 2 3 5 
2 ชว 250 การศึกษาแบบทางวิศวกรรม 1 1 0 5 
3 ชว 251 หลักวิศวกรรมชีวภาพ 1 2 2 0 5 
4 ชว 330 จุลชีววิทยา 3 2 3 5 
5 ชว 350 เทคโนโลยีชีวภาพ 1 3 2 3 5 
6 สต 301 หลักสถิติ 3 3 0 6 
7 ศท 241 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี  1  
3 
 

2 2 5 

8 ………. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  
รายวิชาที่ 2 

3 x x X 

รวม 21 ...... ...... ...... 
 

ปีท่ี 2   / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

1 กต 200 หลักการตลาด 3 3 0 6 
2 คม 320 ชีวเคมีเบื้องต้น 3  3 0 6 
3 คม 321 ปฏิบัติการชีวเคมี 1 1  0 3 1 
4 ชว 252 หลักวิศวกรรมชีวภาพ 2 2 2 0 5 
5 ชว 340 พันธุศาสตร์เบื้องต้น 3 2 3 5 
6 ชว 351  เทคโนโลยีชีวภาพ 2 3 2 3 5 
7 ศป 241 การพัฒนาทักษะภาษา 

อังกฤษ 1 
1 0 2 1 

8 ……… กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ รายวิชาที่ 2 

3 x x X 

รวม 19 ...... ...... ...... 
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ปีท่ี 3   / ภาคการศึกษาที่  1  หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

1 ชว 300 เมแทบอลิซึมและการควบคุม
ของสิ่งมีชีวิต 

3 3 0 6 

2 ชว 352 หน่วยปฏิบัติการเฉพาะทาง   
ชีวกระบวนการ 1 

3 
 

2 3 5 

3 ชว 390 สัมมนา 1 1 0 2 1 
4 ชว 450  เทคโนโลยีการหมัก 3 2 3 5 
5 ชว 460 การบ าบัดและการใช้

ประโยชน์จากของเสีย 
3 2 3 5 

6 ชว 470 เทคโนโลยีชีวภาพระดับ
โมเลกุล 

3 2 3 5 

7 ชว........ เอกเลือก  3 X X X 
8 ศป 242 การพัฒนาทักษะภาษา 

อังกฤษ 2 
1 0 2 1 

รวม 20 ...... ...... ...... 
 

ปีท่ี 3   / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

1 ชว 353 หน่วยปฏิบัติการเฉพาะทาง 
ชีวกระบวนการ 2 

3 
 

2 3 5 

2 ชว 354 การควบคุมคุณภาพทาง
ชีวภาพ 

3 3 0 6 

3 ชว 490 สัมมนา 2 1 0 2 1 
4 สต 311 การวางแผนการทดลอง

เบื้องต้น 
3 3 0 6 

5 ชว......... เอกเลือก 3 X X X 
6 ศป 243 การพัฒนาทักษะภาษา 

อังกฤษ 3 
1 0 2 1 

7 ..... ..... …  เลือกเสรี 3 X X X 
รวม 17 ...... ...... ...... 
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ปีท่ี 4   / ภาคการศึกษาที่  1  หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

1 วท 497 
 
วท  498  
 
วท 499 

สหกิจศึกษา   
  หรือ 
การเรียนรู้อิสระ 
  หรือ  
การศึกษาหรือฝึกงานหรือ 
ฝึกอบรมต่างประเทศ  

9 
 
9 
 
9 
 

x 
  
 x 
  
 x 

 

x 
 
x 

  
 x 

 

x 
 
x 
 
x 
 

รวม 9 ...... ...... ...... 
 

ปีท่ี 4   / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

1 ชว 451 การออกแบบทางเทคโนโลยี 
ชีวภาพ 

3 2 3 5 

2 ชว……. เอกเลือก 3 X x X 
3 .........…  เลือกเสรี 3 X x X 

รวม 9 ...... ...... ...... 
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3.1.6 ค าอธิบายรายวิชา 
 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
กช 321  เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน  3 (3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  ความหมาย  ความเป็นมา  คุณลักษณะ  เงื่อนไขและประเด็นส าคัญของแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียง   รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน    โดย
เน้นการศึกษากรณีตัวอย่างของไทย 

(บรรยาย   2  ชั่วโมง   ปฏิบัติ  2 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
CM 321 Sufficiency Economy and Sustainable Development 3 (3-0-6) 

Prerequisite: None 
   Definition, background, conditions and major aspects of sufficiency 

economy concept; its relations to and impact on sustainable development, with an 
emphasis on Thailand 

(Lecture 2  hours, Practice  2 hours , Self Study 6 hours/week) 
 

ศท 021 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  3 (3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

   ศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตประจ าวันและเหตุการณ์ส าคัญ
ต่าง  ๆ  ที่เกิดขึ้น  ในสังคม  โดยใช้องค์ความรู้และมุมมองทางด้านสังคมศาสตร์ในการอธิบายและท า
ความเข้าใจ  รวมทั้งศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในมิติที่สัมพันธ์กับสังคมระดับโลก  และ
การวิเคราะห์ปัญหาสังคมรูปแบบต่าง ๆ ในโลกสมัยใหม่ 

(บรรยาย   3  ชั่วโมง ปฎิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง   6  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
GE 021 Social Sciences in Everyday Life 3 (3-0-6) 

Prerequisite: None  
   Social phenomena in everyday life; application of concepts and theoretical 

knowledge in the Social Sciences for the understanding and explanation of social 
occurrences; changes in Thai society in relations to global society; analysis of social 
problems in the modern world 

(Lecture  3 hours, Practice  0 hour, Self Study   6 hours/week) 
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ศท 022 อารยธรรมโลก 3 (3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

   ศึกษาพัฒนาการทางความคิดของมนุษยชาติทั้งโลกตะวันตก  และโลกตะวันออก  ในด้าน
การเมืองเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม (ดนตรี  ศิลปะ  การแสดง  วรรณกรรม  ปรัชญา  ศาสนา) ที่มี
อิทธิพลกับสังคมไทย 
               (บรรยาย   3  ชั่วโมง ปฎิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง   6  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
GE 022  World Civilization 3 (3-0-6) 

Prerequisite: None  
   Historical development of thoughts of Eastern and Western worlds in terms 

of political, economic, social, and cultural dimensions including music, art, dramatic 
art, literature, philosophy, and religion; their influences on Thai society 

(Lecture   3  hours, Practice  0 hour, Self Study  6  hours/week) 
 

ศท 104  มนุษย์และสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

   ความเป็นมาของมนุษย์ ความสมดุลย์ทางธรรมชาติและนิเวศวิทยา  ความรู้เกี่ยวกับพืชและ
สัตว์  วิวัฒนาการของเศรษฐกิจ  สังคม  ประเพณีและวัฒนธรรม  พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ผลกระทบในการพัฒนาที่มีต่อธรรมชาติและระบบนิเวศ  กระบวนการคิดและตัดสินใจ
เพ่ือให้รู้จักใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

(บรรยาย   3  ชั่วโมง ปฎิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง   6  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
GE 104 Man and Environment 3 (3-0-6) 

Prerequisite: None 
   The formation of human beings, the equilibrium of nature and ecology, the 

knowledge relates to plants and animals, the study of socio-economic and cultural 
evolution, the development of sciences and technology effecting on natural 
environment and ecology, thinking process and decision making in appropriating uses 
of natural resources 

(Lecture 3  hours, Practice  0 hour,Self Study 6  hours/week) 
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ศท 302 สังคมและวัฒนธรรมไทย  3 (3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

   ศึกษาความเป็นมาของสังคมไทย  ปัจจัยที่ก าหนดลักษณะสังคม  เศรษฐกิจ  การปกครอง 
ศาสนา พิธีกรรม การละเล่นพื้นบ้าน ศิลปกรรม นาฏศิลป์ ดนตรี  ตลอดจนโครงสร้างของสังคมไทยใน
ปัจจุบันและลักษณะที่สืบเนื่องจากสังคมไทยในอดีต    รวมทั้งแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมของไทย 

(บรรยาย   3  ชั่วโมง ปฎิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง  6  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
GE 302 Thai Society and Culture 3 (3-0-6) 

Prerequisite: None 
   Studying the formation of Thai society. The factors that determine the 

characteristics of socio-economic political, religion, rite, playing folk, fine arts, 
dramatic arts, music, trends to structure of Thai society in the present day and the 
characteristic that continuous from Thai society in the past, including trend of change 
in Thai society and culture 

(Lecture  3  hours, Practice  0 hour, Self Study  6 hours/week) 
 

1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     
ศท  011   มนุษย์กับความงามทางศิลปะ 3 (3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
   ศึกษาเกี่ยวกับสุนทรียภาพในงานศิลปะแขนงต่างๆ  ความสัมพันธ์และวิวัฒนาการของ

มนุษย์กับศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์ ปลูกฟังการชื่นชม การวิเคราะห์ วิจารณ์อย่างเป็นระบบในศิลปะ 
ดนตรีและนาฏศิลป์ ทั้งของไทยและต่างประเทศ 

(บรรยาย   3  ชั่วโมง ปฎิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง   6  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
GE 011 Man and Arts Appreciation 3 (3-0-6) 

Prerequisite: None 
   Aesthetics in arts; arts development and its relation to human life: music, 

dramatic art and visual art; arts appreciation; analysis and criticism of Thai and 
Western arts  

(Lecture   3  hours, Practice  0 hour, Self Study   6  hours/week) 
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ศท  012  จิตวิทยาและพฤติกรรมมนุษย์  3 (3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

   ศึกษาแนวคิดทางด้านพฤติกรรม  พ้ืนฐานชีววิทยาของพฤติกรรม  พัฒนาการมนุษย์ 
กระบวนการทางจิต บุคลิกภาพ พฤติกรรมสุขภาพ และพฤติกรรมทางสังคม 

(บรรยาย   3  ชั่วโมง ปฎิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง   6  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
GE 012  Psychology and Human Behaviour 3 (3-0-6) 

Prerequisite: None 
   Perspectives in behavior; biological foundations of behavior; human 

development; mental processes; personality; health behavior;  social behavior 
                       (Lecture   3  hours, Practice  0 hour, Self Study   6  hours/week) 
 
ศท 013 สุขภาพเพ่ือการด ารงชีวิต  3 (1-4-4) 

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
   ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ  การบริหารจัดการสุขภาพ  และการสร้างเสริมสุขภาพ  โดย

ค านึงถึงหลักการทางพลศึกษา  สุขศึกษา  นันทนาการ  วิทยาศาสตร์การกีฬา  และการสาธารณสุขเป็น
ส าคัญ  ทั้งนี้เน้นถึงการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ  โภชนาการกับสุขภาพ  การป้องกันควบคุมและการ
จัดการความเครียด  การทดสอบและประเมินความสมบูรณ์ของร่างกาย  การปฐมพยาบาล  และการ
ป้องกันการบาดเจ็บจากการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา  สิ่งเสพติดให้โทษ  เพศศึกษา  อุบัติเหตุ
การจราจร โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่ส าคัญ 

( บรรยาย 1 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 4 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 4 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์) 
GE 013 Health for Life 3 (1-4-4) 

Prerequisite: None 
   Concepts in health, health management, health promotion with an 

emphasis on principles of physical education, health education, recreation, sports 
science, and public health; exercise for health; nutrition and health; stress prevention 
and eradication; physical fitness test and assessment; first aid; prevention of exercise 
and sports injury, drug abuse, accident, and major transmitted and non-transmitted 
diseases; providing sex-education 

 (Lecture 1 hour, Practice 4 hours, Self Study 4 hours/week) 
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ศท 180  ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์  3 (1-4-4) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

   ศึกษาความหมายของศิลปะ  ประเภทแบบอย่างของงานศิลปะแขนงต่างๆ  ศึกษา
กระบวนการของการสร้างสรรค์  เกณฑ์หรือปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาความคิดสร้างสรรค์  ปัญหาของ
การสร้างสรรค์และวิธีแก้ไขปัญหาและปฏิบัติกิจกรรมของการน าส่วนประกอบส าคัญของศิลปะที่ให้ผล
ต่อความคิดและความรู้สึก 

(บรรยาย  1 ชั่วโมง ปฏิบัติ  4 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง  4 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์) 
GE 180 Art and Creative Thinking 3 (1-4-4) 

Prerequisite: None  
    Definition of art; genres of art; artistic creation process; creative thinking 
elements; problems of artistic creation and their solutions; practice of drawing lines 
and shapes, painting, colouring, and spacing; artistic composition and fundamental 
artistic techniques; creation of artistic work  

(Lecture  1 hour, Practice  4 hours, Self Study  4 hours  / week) 
 

ศท 304 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน  3 (2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

   ศึกษาเกี่ยวกับการรู้จักตนเอง การรู้จักผู้อ่ืน เทคนิคและกลวิธีในการรู้จักตนเองและผู้อ่ืน 
ทักษะการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะการคิดและการวิเคราะห์ปัญหา
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในปัจจุบัน รวมไปถึงการปลูกจิตส านึกในสาธารณ
สมบัติ ตลอดจนการด ารงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฎิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชัว่โมง ต่อสัปดาห์) 
GE 304 Liberal Arts of Intellectuals 3 (2-2-5) 

Prerequisite: None  
   The study of self-recognition, recognition of others, techniques and 

strategies of self-recognition and recognition of others, skills of communication and 
human  relation, personality development, skill of thinking and economic, social and 
political problem analyzing including awareness of public property and ways of living 
in society with happiness 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours / week) 
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1.3 กลุ่มวิชาภาษา 
ศท 031   การใช้ภาษาไทย 3 (3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
    ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยทั้ง   4  ทักษะ  ได้แก่  ทักษะการฟัง  ทักษะการอ่าน  เพ่ือจับ

ใจความส าคัญ  คิดวิเคราะห์  และประเมินค่าสิ่งที่ได้จากการฟังการอ่าน   ทักษะการพูดเพ่ือถ่ายทอด
ความรู้  ความคิด  และแสดงความคิดเห็น  ทักษะการเขียนในด้านการใช้ถ้อยค าการสร้างรูปประโยค 
ตลอดจนการเรียบเรียงประโยคเป็นย่อหน้า เพ่ือสามารถเขียนความเรียง  สารคดี  บทความแสดงความ
คิดเห็น และบทความทางวิชาการได้ 

 (บรรยาย 3 ชั่วโมง  ปฎิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 
 
 
 
 
 

ศท   305   ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา 3 (3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

 ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของล้านนา  ในสมัยก่อนการก่อตั้งเป็นอาณาจักร  สมัย
ก่อตั้งเป็นอาณาจักร สมัยพม่าปกครอง สมัยเป็นประเทศราชของสยาม  สมัยถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของ
สยาม  ศึกษาถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ  การเมือง  สังคมและวัฒนธรรมของล้านนา 
เรียนรู้ถึงสภาพเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมวัฒนธรรมของล้านนาในปัจจุบัน 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง  ปฎิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
GE 305 History and Development of Lanna 3 (3-0-6) 

Prerequisite: None 
   The study of historical development of Lanna before the Kingdom 

establishment,during the Kingdom period, Lanna under Burmese rule, Lanna under 
Siamese protectors and the annexation of Lanna into Siam; the study of socio-
economic, political, and cultural changes of Lanna; and the study of socio-economic, 
political, and cultural situations of contemporary Lanna. 

(Lecture 3 hours, Practice  0 hour, Self Study 6 hours/week) 
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GE 031 Thai Language Usage 3 (3-0-6) 
Prerequisite: None  

   Practice of listening and reading for main ideas; analysis and evaluation of 
text from listening and reading; speaking for giving information, knowledge, and 
opinions; sentence and paragraph  writing; essay writing; documentary writing; 
argumentative and academic articles writing 

 (Lecture 3  hours, Practice  0 hour, Self Study  6  hours/week) 
 

ศท 141 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1  3 (2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

   ศึกษา  และ  ฝึกใช้ภาษาอังกฤษ  เพ่ือการสื่อสารในระดับเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง  ๆ  ในชีวิตประจ าวัน  โดยใช้ทักษะสัมพันธ์  ฟัง  พูด  อ่าน  และเขียน
ตลอดจนเสริมสร้างกลวิธีในการเรียน เพ่ือเป็นพื้นฐานส าหรับการเรียนภาษาอังกฤษในระดับต่อไป 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตัวเอง  5  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
GE 141 Fundamental English 1 3 (2-2-5) 

Prerequisite: None 
   Practice of English for communicative purposes on a basic level; English 

usage in everyday life contexts focusing on listening, speaking, reading, and writing; 
English learning strategies 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 
 

ศท 142 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 3 (2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน  : ศท 141 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  1   

   ศึกษาและฝึกใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับสูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง  ๆ  ในชีวิตประจ าวันโดยใช้ทักษะสัมพันธ์   ฟัง  พูด  อ่าน  และเขียน 
ตลอดจนเสริมสร้างกลวิธีการเรียนในระดับต่อจากวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  1 และน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริงได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับวัฒนธรรมการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิตหรือเป็นพื้นฐานส าหรับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในระดับสูงต่อไป 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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GE 142 Fundamental English 2 3 (2-2-5) 
Prerequisite: GE 141 Fundamental English 1 

   Practice of English for communicative purposes on an intermediate level; 
English usage in everyday life contexts focusing on listening, speaking, reading, and 
writing; English learning strategies; application of language skills to real life situations 
in accordance with the cultures of English speakers 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours,  Self Study 5 hours/week  )  
 

ศท 241 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 3 (2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน  : ศท 142 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 

   ศึกษาค าศัพท์เฉพาะด้าน  โครงสร้างตามหน้าที่ของภาษาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยเน้นทักษะการอ่าน  เพ่ือศึกษาค้นคว้าและสื่อสาร  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้และ
ทักษะไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น 

(บรรยาย 2  ชั่วโมง  ปฏิบัติ 2  ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง  5  ชั่วโมง/สัปดาห)์ 
GE 241 English for Science and Technology 1 3 (2-2-5) 

Prerequisite: GE 142 Fundamental English 2 
   To study specific English vocabulary and structures based on the functions 

of language use relevant to Science and Technology, particularly emphasizing reading 
skills for the purposes of applications for study, research and communication in their 
learning at a higher level. 

( Lecture  2  hours, Practice  2  hours, Self Study  5  hours / week) 
 
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์      
 
ผษ 101 เกษตรเพื่อชีวิต 3 (3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
   วิวัฒนาการ และความส าคัญของการเกษตร ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบ

นิเวศวิทยา ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร การผลิตพืช การจัดการ
ศัตรูพืช การผลิตสัตว์ โรคและพยาธิสัตว์เลี้ยง จุลินทรีย์ และการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรระบบ
การเกษตร การคงอยู่ของการเกษตร 

(บรรยาย 3  ชั่วโมง  ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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AP 101 Agriculture for Life 3 (3-0-6) 
Prerequisite: None  

   Evolution and importance of agriculture; bio-diversity in the ecosystem; 
environmental factors affecting agricultural production; plant production and pest 
control; livestock production, diseases and parasites control; microorganism and its 
utilization in agriculture; agricultural production systems; existence of agriculture and 
its survival. 

 (Lecture  3 hours, Practice  0 hour, Self Study  6 hours/week) 
 

วท 101 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 3 (2-2-5)  
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

              บทบาทของวิทยาศาสตร์ต่อชีวิต  มนุษย์และเอกภพ  ชีวิตและสิ่งแวดล้อม  ภูมิอากาศและ
ภัยพิบัติ  เคมีในอาหาร  เคมีอุตสาหกรรม  มลพิษและการป้องกัน  พลังงานกับชีวิตประจ าวัน 
เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจ าวัน  GMOs และผลกระทบ  การตัดสินใจในสังคมยุคใหม่  การลงทุน 
การเงิน การธนาคาร ระบบเศรษฐกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสนับสนุนสังคม 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ  2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง  5 ชั่วโมง   / สัปดาห)์ 
SC   101  Science for Life           3 (2-2-5)  

Prerequisite: None  
             This course emphasizes on positive and negative impact of science to life; 
roles of science on human and universe; life and environment; weather and disaster; 
food chemistry; food industry; pollution and prevention; energy in everyday life; 
biotechnology in everyday life; genetically. Modified organism and its impact; 
Mathematics in everyday life; Mathematics for decision making in modern era; 
Mathematics in economical and social systems; information technology and way of 
life; and information technology for social cooperation. 

(Lecture 3 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)  
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วท 102 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 (2-2-5)  
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

              กระบวนการเรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์ตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม วิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดเศรษฐกิจในยุคต่างๆ ได้แก ่ ยุคแห่งการเกษตร (Agriculture Economy) ยุค
อุตสาหกรรม (Industrial Economy) ยุคสารสนเทศ (Information Economy) ยุคแห่งโมเลกุล 
(Molocular Economy) การพัฒนาการของวิทยาศาสตร์ในด้านบริการเพ่ือชีวิต อาหารและยา ผล
ของเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ที่มีต่ออุตสาหกรรมการแพทย์และการค้นคว้าด้านยารักษาโรค การวิเคราะห์
โปรตีนในร่างกายมนุษย์เพ่ือการวินิจฉัยสาเหตุแห่งการเกิดโรค พัฒนาการด้านจีโนมมนุษย์และชีวสา
รสนเทศ การค้นคว้าด้านสมุนไพรและการให้ความส าคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่อุตสาหกรรมยาใน
อนาคต 

(บรรยาย  2 ชั่วโมง ปฏิบัติ  2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง  5 ชั่วโมง   / สัปดาห)์ 
SC 102 Development of Science and Technology 3 (2-2-5)  

Prerequisite : None 
            This course emphasizes on learning process of human on nature and 
evolution of Science and technology that makes up of various economic eras ic. 
Agriculture economy, industrial economy, information economy, and molecular 
economy. It also focuses on nanotechnology and scientific development for 
everyday life science, food and medicine, material, and smart technology. 
                (Lecture 2  hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 
 
ศท 014 การสืบค้นสารนิเทศเพ่ือการศึกษา 3 (1-4-4) 

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
   ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสารนิเทศ วิธีใช้ทรัพยากรสารนิเทศ เน้นการเข้าถึงในระบบ

เครือข่าย วิธีการเข้าถึงสารนิเทศจากฐานข้อมูลห้องสมุด และแหล่งสารนิเทศที่เป็นฐานข้อมูลออนไลน์
บนอินเตอร์เน็ต การใช้เครื่องมือช่วยค้น (Search engine) การประเมินคุณค่าสารนิเทศและเลือกใช้
สารนิเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเขียนรายการอ้างอิง (Reference) และการลง
รายการบรรณานุกรมตามรูปแบบมาตรฐานสากล ทั้งในรูปสิ่งพิมพ์และข้อมูลออนไลน์เพ่ือการเขี ยน
งานทางวิชาการ 

(บรรยาย 1ชั่วโมง ปฏิบัติ  4 ชัว่โมง ศึกษาด้วยตนเอง  4 ชั่วโมง   / สัปดาห์) 
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GE 014 Information Searching for Academic Study 3 (1-4-4) 
Prerequisite: None  

   Fundamental knowledge of information; use of information resources with 
an emphasis on the Internet access; access means of library information databases 
and online databases on the Internet; use of search engines; information evaluation 
and how to make an effective use of desired information; citing references and 
making bibliographies for academic papers 

       (Lecture   1  hour, Practice   4  hours,  Self Study   4  hours/week) 
 

วอ 101 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจ าวัน 3 (3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

   ระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างประหยัดพลังงาน การใช้และดูแล
รักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้และบ ารุงรักษารถจักรยานยนต์และรถยนต์ เครื่องจักรกลเกษตร 
ความรู้ พ้ืนฐานในงานก่อสร้าง ระบบประปาและสุขาภิบาลเบื้องต้นการจัดการสิ่งแวดล้อมใน
ชีวิตประจ าวัน 

 (บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอ 6   ชั่วโมง/สัปดาห์) 
EI 101 Basic Engineering in Daily Life 3 (3-0-6) 

Prerequisite: None  
   Electrical systems and communication; use of electrical equipments for 

energy saving; use and maintenance of computer; use and maintenance of vehicles 
and farm machineries; fundamental of construction, water supply and sanitary, and 
environmental management in everyday life. 

 (Lecture 3  hours, Practice  0 hour, Self Study  6 hours/week) 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1 กลุ่มวิชาแกน 
กต 200  หลักการตลาด 3 (3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
             ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการทางการตลาด   หน้าที่   สถาบันการตลาด   แรงจูงใจผู้บริโภค 
พฤติกรรมต่าง  ๆ     ของผู้บริโภค   สัดส่วนทางการตลาด   ลักษณะของผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบ
ต่าง  ๆ   ของผลิตภัณฑ์   การส่งเสริมการตลาด   การเลือกช่องทางที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์   
หลักเกณฑ์การก าหนดราคา  การวิจัยตลาด  ลักษณะงานวิจัยตลาด  การตลาดระหว่างประเทศ 

(บรรยาย  3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง  6 ชั่วโมง   / สัปดาห)์ 
 
 
 
 
 

วอ 102 นานาสาระเก่ียวกับอาหารและยา  3 (3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 

   ความส าคัญของอาหาร วัฒนธรรมการบริโภคอาหาร การใช้เทคโนโลยีกับอาหารใน
ชีวิตประจ าวัน การใช้ประโยชน์จากอาหารนอกเหนือจากการบริโภค การให้บริการด้านอาหาร ธุรกิจ
อาหารขนาดเล็ก การตลาดอาหาร โลจิสติกส์และซัพพลายเชน เภสัชโภชนศาสตร์ ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับยาอันตรายจากการใช้ยา ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ สิทธิของผู้บริโภคและการคุ้มครอง
ผู้บริโภคทางอาหารและยา 

(บรรยาย 3  ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
EI 102 General Aspects of Food and Drug  3 (3-0-6) 

Prerequisite: None  
    Importance of food; food consumption culture; technological applications 

to food in everyday life; use of food beyond consumption; nutritional service; small 
food enterprise and marketing; logistics and supply chain; nutraceuticals; general 
knowledge of medicine dosage and its danger, and drug; consumers’ rights and 
protection on nutrition and medicine.    

(Lecture  3 hours , Practice  0 hour, Self Study  6 hours/week) 
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MK 200 Principles of Marketing 3 (3-0-6) 
Prerequisite:  None  

            This course provides the thrust of principles, techniques, and theoretical 
tools in marketing discipline to better understand the crucial role, which this 
discipline takes part as one of key managerial functions throughout a firm. The 
course expands to include the discussion of some current marketing paradigms, 
including but not limited to customer-value based management and customer 
experience management. Moreover, the course explores contemporary marketing 
issues and discusses their application to diverse marketing contexts. The course 
equips the participants with the solid underlying principles to advance the 
knowledge bases on marketing theory and its relevance. 

(Lecture 3 hours, Practice  0 hour, Self Study 6 hours/week) 
 

คม 100  เคมีทั่วไป 3 (2-3-5) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

             สสารและการเปลี่ยนแปลง ปริมาณสารสัมพันธ์ ตารางธาตุและแนวโน้มของสมบัติของธาตุ
ในตารางธาตุ  โครงสร้างของอะตอม  พันธะเคมี  สารละลายและสมดุลกรด-เบส ไฟฟ้าเคมี   
จลนศาสตร์เคมี เทอร์โมไดนามิกส์เคมี 

(บรรยาย  2 ชั่วโมง ปฏิบัติ  3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง  5 ชั่วโมง   / สัปดาห)์ 
CH 100 General Chemistry 3 (2-3-5) 

Prerequisite: None 
              Matters and changes, stoichiometry, periodic table and general trend in 
tendency for catenation, atomic structure, chemical bonding, solution and          
acid-bases equilibria electrochemistry, chemical kinetics and thermodynamics. 

(Lecture  2 hours,  Practice 3 hours, Self Study   5 hours/week) 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2                                                                                                                             40 

คม 210  เคมีวิเคราะห์ 3 (2-3-5) 
วิชาบังคับก่อน : คม  100 เคมีทั่วไป  หรือ   
                   คม 103หลักเคมี  2   และ 
                   คม  104 ปฏิบัติการเคมี  2  

             เน้นหนักปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณของส่วนประกอบบางอย่างในตัวอย่าง   
ภายหลังการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ   วิธีการหลัก   ได้แก่   การวิเคราะห์น้ าหนัก   การวิเคราะห์โดยการ
ไตเตรท   การวิเคราะห์โดยเทคนิคโครมาโทกราฟี   เช่น   ทินเลเยอร์โครมาโทกราฟี   คอลัมน์โคร
มาโทกราฟี และก๊าซโครมาโทกราฟี 

(บรรยาย  2 ชั่วโมง ปฏิบัติ  3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง  5 ชั่วโมง   / สัปดาห)์ 
CH 210 Analytical Chemistry 3 (2-3-5) 

Prerequisite:    CH 100 General Chemistry or  
                     CH 103 Principles of Chemistry 2 or  
                     CH 104 Chemistry Laboratory 2 

             Study of gravimetric and volumetric analyses together with their practical 
laboratories for the quantitative determination of selected compounds in various 
samples, Chromatographic techniques, emphasis on classical chromatography, such 
as thin layer chromatography, column chromatography and gas chromatography also 
included. 

(Lecture 2 hours,  Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 
 

คม 250  เคมีอินทรีย์ 3 (2-3-5) 
วิชาบังคับก่อน : คม 100 เคมีทั่วไป 

               ให้ค าจ ากัดค าของค าว่าเคมีอินทรีย์กับสารอินทรีย์  พันธะเคมี  การจัดประเภทและการ
เรียกชื่อสารอินทรีย์ประเภทต่าง ๆ  สารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดอะลิฟาติคกับอะลิไซคลิก  
สารประกอบแอลกอฮอล์และอีเทอร์ สารประกอบอัลดีไฮด์และคีโตน  กรดอินทรีย์และอนุพันธุ์  
สารประกอบเอมีน  สารประกอบอะโรมาติคไฮโดรคาร์บอนและอนุพันธุ์  รวมทั้งสารประกอบอะโรมา
ติคชนิดอื่น  โดยศึกษาปฏิกิริยาของสารอินทรีย์  และพิจารณาถึงการประยุกต์ใช้ประโยชน์กับ
สิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจ 

(บรรยาย  2 ชั่วโมง ปฏิบัติ  3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง  5 ชั่วโมง   / สัปดาห์) 
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CH 250 Organic  Chemistry 3 (2-3-5) 
Prerequisite: CH 100  General Chemistry 

             Definition of organic chemistry and organic compounds, chemical bonding, 
classification and nomenclature of organic compounds such as; aliphatic 
hydrocarbon, alicyclic hydrocarbon, alcohol, ether, aldehyde, ketone, carboxylic acid 
and its derivatives, amines, aromatic hydrocarbon and its derivatives.  Studies of 
some organic reactions and theirs applications in living species. 

(Lecture 2 hours,  Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 
 

คม 260  เคมีเชิงฟิสิกส์ 3 (2-3-5) 
วิชาบังคับก่อน :   คม 100 เคมีทั่วไป หรือ  
                      คม 103 หลักเคมี 2  และ  
                      คม 104 ปฏิบัติการเคมี 2 

             พลังงานเคม ี และพลังงานอิสระของระบบ กฎต่าง ๆ  ของเทอร์โมไดนามิกส์  ความร้อน
ทางเคม ี สมดุลเคมี กลศาสตร์เคม ี คุณสมบัติทางไฟฟ้าและแม่เหล็กของโมเลกุลธรรมชาติ  
คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของสาร  โมเลกุลใหญ่ 

(บรรยาย  2 ชั่วโมง ปฏิบัติ  3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง  5 ชั่วโมง   / สัปดาห)์ 
CH 260   Physical Chemistry  3 (2-3-5) 

Prerequisite : CH 100 General Chemistry  or   
                   CH 103 Principles of Chemistry 2 and 
                   CH 104 Chemistry Laboratory 2 

             Chemical energy and Gibb free energy, Law’s of thermodynamics, thermo 
chemistry, chemical equilibrium, chemical kinetics, electronic and magnetic 
properties of natural molecules, physical and chemical properties of 
macromolecules. 

(Lecture 2 hours,  Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 
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คม 320 ชีวเคมีเบื้องต้น 3 (3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน : คม  250 เคมีอินทรีย์  หรือ   
                    คม  253 เคมีอินทรีย์  2  และ   
                    คม  254 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์  2  

             กรด   เบส   และบัฟเฟอร์   โครงสร้างทางเคมี   และคุณสมบัติของโมเลกุลที่ส าคัญใน
สิ่งมีชีวิต   อาทิเช่น   คาร์โบไฮเดรต   ไขมัน   โปรตีน   กรดนิวคลีอิก   เอนไซม์และวิตามิน   การ
วิเคราะห์เชิงคุณภาพของสารชีวโมเลกุล     เช่น   เมตาบอลิซึมที่ส าคัญ   โดยเฉพาะวิถีไกลคอไลซีส  
วัฏจักรเครบส์  วิถีเพนโตฟอสเฟต  การสังเคราะห์  และการสลายไขมัน  กรดนิวคลีอิก  และโปรตีน  

(บรรยาย  3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง  6 ชั่วโมง   / สัปดาห์) 
CH 320 Fundamental  Biochemistry 3 (3-0-6) 

Prerequisite:   CH 250 Organic Chemistry or  
                     CH 253 Organic Chemistry 2 and 
                     CH 254 Organic Chemistry Laboratary   

             Acid-base and buffer, chemical structure, 42hlamydia42 of important 
biomolecules such as carbohydrate, lipid, protein, nucleic acid, enzyme, and vitamins 
and theirs qualitative analysis. The main metabolisms especially glycolysis pathway, 
Kreb’s cycle, pentose phosphate pathway.  The synthesis and degradation of nucleic 
acid and protein.  

(Lecture 3 hours, Practice  0 hour, Self Study 6 hours/week) 
 

คม 321  ปฏิบัติการชีวเคมี 1 1 (0-3-1) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

             ปฏิบัติการชีวเคมีที่เกี่ยวข้องกับกรด   เบส   บัฟเฟอร์   และโมเลกุลที่ส าคัญในสิ่งมีชีวิต  
ปฏิบัติการศึกษาขบวนการเมตาบอลิซึมที่ส าคัญ   โดยเฉพาะปฏิบัติการเกี่ยวกับไกลคอไลซีส   วัฏ
จักรเครบส์  วิถีเพนโตสฟอสเฟต    ปฏิบัติการสังเคราะห์กรดนิวคลีอิก  และโปรตีน 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ  3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง  1 ชั่วโมง   / สัปดาห์) 
 
 
 
 
 



มคอ.2                                                                                                                             43 

CH 321 Biochemistry Laboratories 1  1 (0-3-1) 
Prerequisite:  None  

    Practical laboratories for the acid-base, buffer and selected biomolecules. 
Laboratory studies of some important metabolic processes, especially glycolysis, 
Kreb’s cycle and pentose phosphate pathways. The study of nucleic acid and protein 
synthesis also included. 

(Lecture 0 hour, Practice  3 hours, Self Study 1 hour/week) 
 

คศ 101  แคลคูลัส 1 3 (3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

             ลิมิตและความต่อเนื่อง  อนุพันธ์  การประยุกต์ของอนุพันธ์  ดิฟเฟอเรนเชียลและอินทริ
กัลป์ไม่จ ากัดเขต อินทริกัลป์จ ากัดเขต และการประยุกต์  อนุพันธ์ย่อย 

(บรรยาย  3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดว้ยตนเอง  6 ชั่วโมง   / สัปดาห)์ 
MA 101 Calculus 1 3 (3-0-6) 

Prerequisites:  None   
             Limit and continuity of functions, the derivative of algebraic functions and 
transcendental functions, the indefinite integrals and techniques of integration, and 
the definite integrals with applications.      

(Lecture  3  hours, Practice  0 hour, Self Study  6  hours/week) 
 

คศ 102 แคลคูลัส 2 3 (3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน : คศ 101 แคลคูลัส 1  

              แนะน าอนุพันธ์ย่อย สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่งและระดับขั้นหนึ่งและการ
ประยุกต ์ อินทิกรัลไม่ตรงแบบ  การแปลงลาปลาซ  อนุกรมเทเลอร์และอนุกรมฟูเรียร์  การย้ายแกน
และหมุนแกนของภาคตัดกรวย  เมทริกซ์ดิเทอร์มินแนนท์และการประยุกต์ 

(บรรยาย  3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง  6 ชั่วโมง   / สัปดาห)์ 
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MA 102   Calculus 2  3 (3-0-6) 
Prerequisites: MA 101 Calculus 1   

   Ordinary differential equations of first order and first degree with 
applications, improper integrals, Laplace  transforms, Taylor  series and Fourier series, 
and translation  and rotation of conic sections. 

(Lecture  3  hours, Practice  0 hour, Self Study  6  hours / week) 
 

ชว 100 ชีววิทยาทั่วไป 3  (2-3-5) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

             โลกของสิ่งมีชีวิต  วิธีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์  หลักการทางเคมี  สารชีวโมเลกุล 
โครงสร้างและการท างานของเซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์ พลังงานของสิ่งมีชีวิต โครโมโซมและการแบ่งเซลล์  
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ก าเนิดของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต อาณาจักรโม
เนอรา   โพรทิสตา  ฟังไจ พืช  สัตว์  นิเวศวิทยา 

(บรรยาย 2   ชั่วโมง ปฏิบัติ  3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
BI 100   General Biology 3 (2-3-5) 

Prerequisite: None    
              World of life, scientific method, chemical organization of life, biomolecules, 
cell structure and function, cell membrane, energy of life,  chromosome and cell 
division, heredity, origin of life,  biodiversity, Kingdom Monera, Protista, Fungi, Plant 
and Animal, ecology. 

(Lecture  2 hours,  Practice 3 hours, Self Study   5 hours/week) 
 

ชว 250  การศึกษาแบบทางวิศวกรรม 1 (1-0-2) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

               พ้ืนฐานการเขียนรูปทรงเรขาคณิต  การเขียนและให้ขนาดสามมิติ  การเขียนสัญลักษณ์
และค าย่อแบบก่อสร้าง  การเขียนรูปตัดและรูปด้าน  การศึกษาแบบก่อสร้าง  ประเภทของแบบ
ก่อสร้าง  การอ่านแบบอาคารสิ่งก่อสร้างและชิ้นส่วนเครื่องจักรกลต่าง ๆ 

(บรรยาย  1 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง  5 ชั่วโมง   / สัปดาห์) 
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BI 250 Engineering Drawing Study 1 (1-0-2) 
Prerequisite:  None  

              Geometry  drawing, three dimension drawing, symbol and abbreviation, 
section and side view drawing, blueprint and type for construction design, 
components of machine drawing. 

(Lecture 1 hour,  Practice  0 hour, Self Study  5 hours/ week) 
 

ชว 330 จุลชีววิทยา 3 (2-3-5) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

             ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของจุลินทรีย์    กล้องจุลทรรศน์   การย้อมสี   รูปร่างและ
โครงสร้างของจุลินทรีย์     การเพาะเลี้ยง  การสืบพันธุ์  การเจริญของจุลินทรีย์  การจ าแนกจุลินทรีย์
ชนิดต่าง ๆ  เอนไซม์และแมทาบอลิซึมของแบคทีเรีย  ไวรัส   ริกเก็ตเชีย   คลามัยเดีย     เดลโลวิบริโอ  
โรคติดเชื้อ   ภูมิคุ้มกันและการต้านทานโรค   การควบคุม  จุลินทรีย์  จุลชีววิทยาทางดิน  จุลชีววิทยา
ทางน้ า  จุลชีววิทยาทางอากาศ  จุลชีววิทยาทางนม   จุลชีววิทยาทางอาหาร   และจุลชีววิทยาทาง
อุตสาหกรรม 

(บรรยาย  2 ชั่วโมง ปฏิบัติ  3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง  5 ชั่วโมง   / สัปดาห์) 
BI 330   Microbiology 3 (2-3-5) 

Prerequisite: None 
             Study of microbial evolution, microscopes, staining, microbial shape and 
microbial structure; cultivation, reproduction and growth of microorganisms; 
microbial determination, enzymes and bacterial metabolisms; viruses, rickettsia, 
chlamydia, bdellovibrio, infectious diseases, immunology and disease resistance, 
control of microorganisms; soil microbiology, water microbiology, air microbiology, 
dairy microbiology, food microbiology and industrial microbiology. 

(Lecture  2 hours,  Practice 3 hours, Self Study   5 hours/week) 
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ฟส 111  ฟิสิกส์ 1 4 (3-3-7) 
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

              ขอบเขตของฟิสิกส์  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  การเคลื่อนที่ของวัตถุและการแกว่งกวัด  
การเคลื่อนที่ของวัตถุเกร็ง  งานและพลังงาน  สถิตศาสตร์และพลศาสตร์ของของไหล  สมบัติและการ
เคลื่อนที่ของคลื่น  ธรรมชาติของคลื่นเสียง  ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ 

(บรรยาย  3 ชั่วโมง ปฏิบัติ  3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง  7 ชั่วโมง   / สัปดาห)์ 
PH 111 Physics 1 4 (3-3-7) 

Prerequisites:  None  
              Scope of physics are Newton’s Law of motion, Motion of objects and 
simple harmonics, Motion of a rigid body, Work and energy, Fluid mechanics, 
Properties and wave motions, Nature of sound, Heat and thermodynamics and 
kinetics theory of gases 

(Lecture   3  hours, Practice  3  hours, Self Study   7  hours/week) 
 

ศป 241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1 1 (0-2-1) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

             ค าศัพท์และหลักไวยากรณ์ระดับค่อนข้างสูง การฟังเรื่องที่มีความยาวขึ้น การพูดแสดง
ความคิดเห็น และการเขียนระดับย่อหน้าสั้น 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชัว่โมง/สัปดาห์) 
LR 241 English language Practice 1 1 (0-2-1) 

Prerequisite : None 
              Vocabulary and grammar at the intermediate level; listening to long 
passages; speaking for expressing opinion; short paragraph writing. 

(Lecture 0 hour,  Practice 2 hours, Self Study  1 hour/week) 
 

ศป 242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2 1 (0-2-1) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

             ค าศัพท์และหลักไวยากรณ์ระดับสูง การฟังข่าว สารคดี หรือบทสัมภาษณ์ การพูดโต้ตอบ
แสดงความคิดเห็น การเขียนความคิดเห็น การเขียนเรียงความขนาดสั้น 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชัว่โมง/สัปดาห์) 
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LR 242 English language Practice 2 1 (0-2-1) 
Prerequisite : None 

              Vocabulary and grammar at the upper-intermediate level; listening to news 
stories, documentary and interview; conversation in contexts; short essay writing. 

(Lecture 0 hour,  Practice 2 hours, Self Study  1 hour/week) 
 

ศป 243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3 1 (0-2-1) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

             ค าศัพท์และหลักไวยากรณ์ระดับก้าวหน้า การฟังเรื่องประเภทต่างๆ ที่มีความยาวมาก การ
พูดเพ่ือจุดประสงค์ต่างๆ การเขียนความเรียงขนาดยาว 

(บรรยาย 0  ชั่วโมง ปฏิบัติ  2  ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
LR 243 English language Practice 3 1 (0-2-1) 

Prerequisite : None 
              Vocabulary and grammar at the advanced level; listening to various kinds 
of considerately long stories; speaking for certain purposes; long essay writing. 

(Lecture 0 hour,  Practice 2 hours, Self Study  1 hour/week) 
 

สต 301  หลักสถิติ 3 (3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

             ทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับสถิติพรรณนาและความน่าจะเป็น   การแจกแจงความน่าจะเป็น  
การแจกแจงทวินาม   การแจกแจงปกติ   การแจกแจงของกลุ่มตัวอย่าง   การประมาณค่าและการ
ทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับค่าพารามิเตอร์   การวิเคราะห์ความแปรปรวน   การวิเคราะห์การถดถอย
และสหสัมพันธ์อย่างง่าย 

(บรรยาย  3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง  6 ชั่วโมง   / สัปดาห)์ 
ST 301 Principles of Statistics 3 (3-0-6) 

Prerequisites: None  
             Review concepts of descriptive statistics and probability, probability 
distribution, binomial distribution, Poisson distribution, normal distribution, sampling 
distribution, estimation and hypothesis testing for parameters, analysis of variance, 
simple linear regression analysis and simple correlation 

(Lecture 3 hours, Practice  0 hour, Self Study  6 hours/week) 
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สต  311  การวางแผนการทดลองเบื้องต้น   3 (3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน : สต  300 สถิติทั่วไป  หรือ   
                     สต  301 หลกัสถิติ 

               หลักการวางแผนการทดลอง  แผนการทดลองแบบสุ่มตลอด  แผนการทดลองแบบบล็อก
สุ่มสมบูรณ์   แผนการทดลองแบบจัตุรัสละติน   ทดลองแบบแฟกทอเรียล   การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ของทรีทเมนต์  การทดลองในกรณีข้อมูลสูญหาย  การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม 
                 (บรรยาย  3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง  6 ชั่วโมง   / สัปดาห์) 
ST 311 Introduction to Experimental Designs 3 (3-0-6) 

Prerequisite: ST 300 General Statistics or  
                  ST 301 Principles of Statistics 

             Principles of Statistics Basic of experimental design, completely randomized 
design, randomized completely blocks design, Latin square design, factorial design, 
multiple comparison for several means, experimental design in missing value, 
analysis of covariance 

(Lecture  3 hours, Practice  0 hour, Self Study   6 hours/week) 
 
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
 
ชว 251  หลักวิศวกรรมชีวภาพ 1 2 (2-0-5) 

วิชาบังคับก่อน : คศ  101 แคลคูลัส  1  หรือ   
                    ฟส  111 ฟิสิกส์ 1 

               แนวคิดเบื้องต้นทางอุณหพลศาสตร์ สมบัติของสารบริสุทธิ์ งานและความร้อน  กฎข้อที่ 
1  และข้อที่  2 ของอุณหพลศาสตร์  เอนโทรปี วัฏจักรและความสัมพันธ์ของสมบัติต่าง ๆ ทางอุณ

หพลศาสตร์  หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับการไหลของความร้อนและการถ่ายเทของมวลสาร  การถ่ายเท
ความร้อนโดยการน า  การพาและการแผ่รังสี   

(บรรยาย  2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง  5 ชั่วโมง   / สัปดาห)์ 
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BI 251  Principles of Bio-Engineering 1 2 (2-0-5) 
Prerequisite: MA 101 Calculus or  
                  PH 111 Physics 

           Conceptual thermodynamic, unit conversion, properties of pure substances, 
work and heat, 1st and 2nd law of thermodynamics, entropy, energy analysis for 
closed and opened system, cycle and properties of thermodynamic relation, 
fundamental heat and mass transfer, Heat Transfer : conduction , convection and 
radiation 

(Lecture 2 hours, Practice  0 hour,  Self  study 5 hours/week) 
 

ชว 252  หลักวิศวกรรมชีวภาพ 2 3 (2-0-5) 
วิชาบังคับก่อน: ชว 251 หลักวิศวกรรมชีวภาพ 1 

             คุณสมบัติของของไหล   สถิตศาสตร์ของของไหล   หลักการพ้ืนฐานของการไหลของของ
ไหล  แรงเนื่องจากการเคลื่อนที่ของของไหล การวิเคราะห์มิติและความคล้ายคลึง  การไหลแบบอัดตัว
ได ้ การไหลในท่อ  การวัดอัตราการไหลของของไหล  และทฤษฎีวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นและการควบคุม 

(บรรยาย  2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง   / สัปดาห)์ 
BI 252  Principle of Bio-Engineering 2 3 (2-0-5) 

Prerequisite: BI 251 Principles of Bio-Engineering 1 
             Properties of fluid, hydrostatic force on surface, fundamentals of fluid flow, 
fluid flow measurements forces developed by moving fluids, dimension and similarly 
analysis, compressed fluids, fluid flow in pipes, ideal gas, chemical and phase 
equilibrium and introduction of electricity and control 

(Lecture 2 hours, Practice  0 hour, Self  study 5 hours/week) 
 

ชว 300 เมแทบอลิซึมและการควบคุมของสิ่งมีชีวิต 3 (3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน : คม  320 ชีวเคมีเบื้องต้น  และ   
                     ชว  330 จุลชีววิทยา  

             การควบคุมและปฏิสัมพันธ์ของกระบวนการเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล   ได้แก่  คาร์
โบไฮเดรท  ไขมัน  โปรตีน  และสารประกอบไนโตรเจน  ตลอดจนการประยุกต์ใช้ 

(บรรยาย  3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง   / สัปดาห์) 
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BI 300 Introduction to Metabolism and Regulation of 
Organism 

3 (3-0-6) 

Prerequisite: CH 320 Fundamental Biochemistry and  
                   BI 330 MIcrobiology 

             A study of mechanisms, regulations and interactions of biomolecules; 
carbohydrates, lipids, protein and nitrogen compounds, and application 

(Lecture  3 hours, Practice  0 hour, Self Study    6 hours/week) 
 

ชว 340 พันธุศาสตร์เบื้องต้น 3 (2-3-5) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

   การแบ่งเซลล์ และการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ กรดนิวคลีอิค การแสดงออกของยีน กฎของเมน
เดล การก าหนดเพศ การถ่ายทอดลักษณะที่มียีนควบคุมตั้งอยู่บนโครโมโซม x ยีนที่ถ่ายทอดไปบน
โครโมโซมเดียวกัน ลักษณะเชิงปริมาณ การวิเคราะห์ลักษณะเชิงปริมาณ พันธุ์ศาสตร์ประชากร การ
เปลี่ยนแปลงความถ่ีของยีนในประชากร การเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรม พันธุกรรมนอกนิวเคลียส 
พันธุวิศวกรรม 

(บรรยาย  2 ชั่วโมง ปฏิบัติ  3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง   / สัปดาห์) 
BI 340   Introductory Genetics 3 (2-3-5) 

Prerequisite:  None   
             Cell division and gametogenesis; nucleic acids as genetic material; gene 
expression; Mendelian principles; sex determination; inheritance of X-linked genes; 
linkage; quantitative traits and analysis of polygenic inheritance; population genetics 
and changes in gene frequencies; changes in genetic material; extranuclear 
inheritance; genetic engineering 

(Lecture  2 hours,  Practice 3 hours, Self Study   5 hours/week) 
 

ชว 350 เทคโนโลยีชีวภาพ 1 3 (2-3-5) 
วิชาบังคับก่อน : ชว  330 จุลชีววิทยา 

              เทคโนโลยีจุลินทรยี์ เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรม 
และเทคโนโลยีชีวภาพทางสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

(บรรยาย  2 ชั่วโมง ปฏิบัติ  3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง   / สัปดาห)์ 
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BI 350 Biotechnology 1 3 (2-3-5) 
Prerequisite: BI 330 Microbiology  

             Study of microbial technology, agricultural biotechnology, industrial 
biotechnology and environmental and energy biotechnology 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours , Self  study 5 hours/week)  
 

ชว 350 เทคโนโลยีชีวภาพ 2 3 (2-3-5) 
วิชาบังคับก่อน :  ชว 100 ชีววิทยาทั่วไป 

              เทคโนโลยียีน เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ ทรัพย์สินทางปัญญาและความปลอดภัย
ทางชีวภาพ  

(บรรยาย  2 ชั่วโมง ปฏิบัติ  3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง   / สัปดาห)์ 
BI 351 Biotechnology 2 3 (2-3-5) 

Prerequisite: BI 100 General Biology 
              Study of gene technology, medical biotechnology, intellectual properties 
and biosafety 

(Lecture 2 hours ,  Practice 3 hours, Self  study 5 hours/week) 
 

ชว  352  หน่วยปฏิบัติการเฉพาะทางชีวกระบวนการ 1 3 (2-3-5) 
วิชาบังคับก่อน : คศ  101 แคลคูลัส  1  หรือ   
                     ฟส  111 ฟิสิกส์  1  

              การกรอง  การหมุนเหวี่ยง  การตกตะกอน  การกลั่น  การสกัด  การตกผลึก  การดูดซบั 
และการลดขนาด 

(บรรยาย  2 ชั่วโมง ปฏิบัติ  3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง   / สัปดาห)์ 
BI 352 Bioprocess Unit Operation 1 3 (2-3-5) 

Prerequisite: MA 101 Calculus 1 or  
                  PH 111 Physics 1 

              Study of filtration, centrifugation, sedimentation, distillation, extraction, 
crystallization, adsorption and size reduction 

(Lecture 2 hours,  Practice 3 hours, Self  study 5 hours/week) 
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ชว  353  หน่วยปฏิบัติการเฉพาะทางชีวกระบวนการ 2 3 (2-3-5) 
วิชาบังคับก่อน : คศ  101 แคลคูลัส  1 หรอื 
                    ฟส  111 ฟิสิกส์ 1 

             การกวนผสม   อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน   เครื่องก าเนิดไอน้ า     การฆ่าเชื้อและ
เครื่องมือฆ่าเชื้อ  การท าแห้ง  การระเหย และการแช่แข็ง 

(บรรยาย  2 ชั่วโมง ปฏิบัติ  3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง   / สัปดาห)์ 
BI 353  Bioprocess Unit Operation 2            3 (2-3-5) 
 Prerequisite: MA 101 Calculus 1 or  

                  PH 111 Physics 1 
 

              Study of mixing, heat exchanger, boiler, sterilization, drying, evaporation 
and freezing. 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self  study 5 hours/week) 
 

ชว  354  การควบคุมคุณภาพทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3 (3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน : สต  301 หลักสถิติ 

             เทคโนโลยีความปลอดภัยในการท างาน   วิธีการป้องกันอุบัติเหตุในการท างาน   กฎหมาย
ของความปลอดภัยและอาชีวอนามัย   ความปลอดภัยและความรับผิดชอบของผลิตภัณฑ์   การ
ออกแบบระบบควบคุม   แนวความคิดเกี่ยวกับแผนภาพการควบคุมและการตรวจสอบโดยวิธีสุ่ม
ตัวอย่าง  เทคนิคการก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดผลิตภัณฑ์   การควบคุมกระบวนการตรวจสอบ
เพ่ือการยอมรับเทคนิคเกี่ยวกับการให้ความเชื่อมั่นในคุณภาพโดยอาศัยสถิติและมาตรฐาน
เทคโนโลยีชีวภาพด้านคุณภาพ  เช่น  ISO 9000  ISO 14000  และ  HACCP 

(บรรยาย  3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง   / สัปดาห)์ 
BI 354 Biotechnological Quality Control 3 (3-0-6) 

Prerequisite: ST 301 Priciples of Statistics 
              Safety technology, accident prevention, occupational health and safety 
law, safety and social responsibility, control system design, concept about control 
and check diagram by sampling, and quality control by statistics and biotechnology 
standard e.g. ISO 9000, ISO 14000 and HACCP 

(Lecture 3 hours, Practice  0 hour, Self study 3 hours/ week) 
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ชว 390  สัมมนา 1 1 (0-2-1) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

              นักศึกษาเข้าร่วมฟังและน าเสนอเรื่องที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีชีวภาพ   เพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ    และวิชาการด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง   / สัปดาห)์ 
BT 390 Seminar 1 1 (0-2-1) 

Prerequisite: None  
             Students attend and present interested topics in biotechnology to 
strengthen knowledge in biotechnology and related fields. 

(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self study 1 hour/ week) 
 

ชว  450  เทคโนโลยีการหมัก 3 (2-3-5) 
วิชาบังคับก่อน : ชว 330  จุลชีววิทยา 

             ศึกษาวิธีการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ   การฆ่าเชื้อ   ปัจจัยที่ส าคัญต่อกระบวนการหมัก  
จลนพลศาสตร์การเจริญของเซลล์ในระบบการหมัก   การเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ได้จากการหมักและการ
น าไปใช้ประโยชน์  การขยายขนาดของถังหมักจากระดับห้องปฏิบัติการจนถึงระดับอุตสาหกรรมและ
มีการศึกษานอกสถานที ่

(บรรยาย  2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง  5 ชั่วโมง   / สัปดาห์) 
BI 450 Fermentation Technology 3 (2-3-5) 

Prerequisite: BI 330 Microbiology 
             Study of media preparation, sterilization, parameters in fermentation 
processes, fermentation kinetics, fermentation growth, harvesting and application of 
fermentation products. Scale-up of the fermentation processes from laboratory scale 
to industrial scale and field trips. 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self study 5 hours/week) 
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ชว 451  การออกแบบทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3 (2-3-5) 
วิชาบังคับก่อน : ชว 353 หน่วยปฏิบัติการเฉพาะทางชีวกระบวนการ      2   

              ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมชีวภาพ   การเลือกที่ตั้งท าเล  
หลักทั่วไปเกี่ยวกับการจัดวางผังโรงงาน   การออกแบบและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงาน   การหาและการจัดเนื้อที่   หลักการวิเคราะห์การออกแบบเครื่องมือเฉพาะหน่วย   การคิด
ต้นทุนการผลิต  และกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพที่ส าคัญ 

(บรรยาย  2 ชั่วโมง ปฏิบัติ  3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง  5 ชั่วโมง   / สัปดาห)์ 
BT 451  Biotechnology design 3 (2-3-5) 

Prerequisite: BI 353 Bioprocess Unit Operation 2  
              Introduction to biotechnology plant design, plant location, theory in plant 
layout, design and relation analysis between organizations, area finding and planning, 
unit instrument design, production cost estimation and important processes in 
biotechnological industry 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self study 5 hours/week) 
 

ชว 460  การบ าบัดและใช้ประโยชน์จากของเสีย 3 (2-3-5) 
วิชาบังคับก่อน : ชว  330 จุลชีววิทยา  และ 
                    ชว  350 เทคโนโลยีชวีภาพ 1 

              ศึกษาหลักการเบื้องต้นของการบ าบัดน้ าเสีย  การจัดการขยะมูลฝอย  การจัดการมลพิษ
ทางอากาศจากชุมชน และอุตสาหกรรมการน าของเสียกลับมาใช้ใหม่  ลดปริมาณของเสียใน
กระบวนการผลิต 

(บรรยาย  2 ชั่วโมง ปฏิบัติ  3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง   / สัปดาห)์ 
BI 460 Waste Treatment and Utilization 3 (2-3-5) 

Prerequisite:  BI 330 Microbiology and BI 350 Biotechnology I 
             Wastewater treatment, solid waste management, municipal and industrial 
air pollution management, waste utilization, waste reduction from production 
process. 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self study 5 hours/week) 
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ชว 470 เทคโนโลยีชีวภาพระดับโมเลกุล  3 (2-3-5) 
วิชาบังคับก่อน : ชว 100 ชีววทิยาทั่วไป 

              ความรู้พ้ืนฐานทางอณูชีววิทยาและการประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ  การดัดแปลงสารชีว
โมเลกุล  กลไกการแสดงออกของยีน  ตลอดจนเทคนิคต่างๆ  ทางชีวโมเลกุล  เช่น  การเตรียมดีเอ็นเอ 
และอาร์เอ็นเอ  การท าปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรส  การหาล าดับเบสบนดีเอ็นเอ  เทคนิคการท าโปรตีน
ให้บริสุทธิ์ เป็นต้น 

(บรรยาย  2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง  5 ชั่วโมง   / สัปดาห์) 
BI 470 Molecular Biotechnology 3 (2-3-5) 

Prerequisite: BI 100 General Biology 
             Basic knowledges in molecular biology and its applications in various fields 
such as modification of biomoleculesm, mechanisms of gene expression , DNA and 
RNA preparation, Polymerase Chain Reaction (PCR), DNA Sequencing Techniques etc. 

(Lecture 2 hours, Practice  3 hours,  Self study 5 hours/ week) 
 

ชว 490 สัมมนา 2 1 (0-2-1) 
วิชาบังคับก่อน : ชว  390 สัมมนา 1 

              ให้นักศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์เรื่องที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีชีวภาพ  เพ่ือน าเสนอและ
อภิปรายในชั้นเรียน 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง1 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
BT 490 Seminar 2 1 (0-2-1) 

Prerequisite: BT 390 Seminar 1 
              Students search and analyze interested topics in biotechnology for 
presentation and discussion in the class. 

(Lecture 0 hour, Practice 2 hour, Self study 1 hour/ week) 
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วท 497  สหกิจศึกษา 9 (0-27-0) 
วิชาบังคับก่อน : ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา  และผ่านการอบรมเตรียม  
                    ความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง 

             การปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานในสถานประกอบการที่มีการด าเนินงาน
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษาอยู่เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ต่อเนื่อง 
            นักศึกษาจะต้องผ่านการอบรม เตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ต้องจัดท า
รายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และน าเสนอผลงานในการสัมมนาระหว่างนักศึกษา อาจารย์ที่
ปรึกษา หรืออาจารย์นิเทศน หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว 

(ปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า  16 สัปดาห์) 
SC 497 Co-operative Education       9 (0-27-0) 

Prerequisite: Approval by the Curriculum Committee that  
                   the proposed work study relates to the major field of 
                   study and; students are required to pass a minimum 30-hour  
                   preparation session. 

            The minimum practical work experience will consist of 16 weeks in a 
workplace in which the work is related to the major field of study of the student; 
students are required to pass a minimum 30-hour preparation session prior to their 
placement in a selected workplace; students are required to submit a report of their 
work study placement education and give a presentation in a seminar in the 
presence of their classmates and academic advisors at the end of the course.   

(Minimum practice of 16 weeks) 
 

วท 498   การเรียนรู้อิสระ 9 (0-27-0) 
วิชาบังคับก่อน : ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา                      

              การวิจัยหรือศึกษาหรือท าโครงงานวิชาชีพ   ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อาจมีการฝึกอบรม
เพ่ือเสริมสร้างความรู้ในการท าวิจัยหรือศึกษาหรือท าโครงงานวิชาชีพได้ตามความเหมาะสมภายใต้
การก ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาการเรียนรู้อิสระ นักศึกษาต้องเขียนโครงการหรือโครงร่างการ
เรียนรู้อิสระ ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และน าเสนอผลงานภายใน 1 ภาคการศึกษา 

(ปฏิบัติไม่น้อยกว่า  16 สัปดาห์) 
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SC 498 Independent  Study 9 (0-27-0) 
Prerequisite: Approval by the Curriculum Committee that the  
                   proposed Independent Study is related to the student's  
                   major field of study.  

             A research study or a professional development project in the student’s 
major field of study under supervision of an academic advisor; training in research 
methodology or project consultation is required to meet academic requirements; 
students are required to develop a research or project proposal prior to undertaking 
the project, to submit a fully detailed paper describing their research or project and 
give a presentation by the end of the semester in which the training is undertaken. 

(Minimum practice of 16 weeks) 
 
วท  499  การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ 9 (0-27-0) 

วิชาบังคับก่อน : ตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย   
             การศึกษาหรือฝึกงานหรือฝึกอบรมต่างประเทศในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง นักศึกษาต้องเขียน
โครงการศึกษา ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และน าเสนอผลงาน โดยทุกขั้นตอนอยู่ในความเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการศึกษาหรือฝึกงานหรือฝึกอบรมต่างประเทศ 

(ปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า  16 สัปดาห์) 
SC 499 Overseas Study, Training or Internship 9 (0-27-0) 

Prerequisite: Approval by the University that the proposed Overseas  
                   Study, Training or Internship is related to the student's   
                   major field of study. 

Overseas study, training or internship in an area related to the student's 
major field of study; students are required to develop a study project proposal prior 
to undertaking the training, remain under the supervision of an academic advisor, and 
submit a full report   on completion of the training and give a presentation by the 
end of the semester in which the training is undertaken. 

(Minimum practice of 16 weeks) 
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2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก 
- กลุ่มวิชาทั่วไป 

ชว 400 เทคนิคทางชีววิทยา 3 (2-3-5) 
วิชาบังคับก่อน : ชว  100 ชีววทิยาทั่วไป   

             เทคนิคและวิธีการทางชีววิทยาที่ส าคัญในการศึกษาสิ่งมีชีวิต   การเตรียมและเก็บรักษา
ตัวอย่างพืชและสัตว์ด้วยวิธีการต่าง  ๆ   ที่แสดงโครงสร้างระดับเซลล์และเนื้อเยื่อ   การใช้และการ
ถ่ายภาพจากกล้องจุลทรรศน์  การวิเคราะห์ต่าง ๆ  ที่เก่ียวกับกระบวนการทางชีววิทยา 

(บรรยาย  2 ชั่วโมง ปฏิบัติ  3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง  5 ชั่วโมง   / สัปดาห)์ 
BI 400 Biotechnique 3 (2-3-5) 

Prerequisite: BI 100 General Biology  
             Essential botanical techniques and methods to study organisms. Preparation 
and preservation plants and animals by vary methods to illustrate cells and tissues. 
Using and taking photography with compound microscopes. Analysis that concern to 
botanical proceedings. 

(Lecture 2 hours,  Practice  3 hours,   Self study 5 hours/week) 
 
ชว  401  ชีววิทยาของเซลล์  3 (2-3-5) 

วิชาบังคับก่อน : ชว  100 ชีววทิยาทั่วไป และ 
                     คม  320 ชีวเคมีเบื้องต้น 

             ศึกษาเซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน   โครงสร้างและหน้าที่การ
ท างานของเซลล์   สารชีวโมเลกุล   เอนไซม์   ออร์กาเนลล์   เยื่อหุ้มเซลล์   พลังงานในสิ่งมีชีวิต   การ
เคลื่อนที่ของเซลล์  และกระบวนการควบคุมการท างานของเซลล์   และความส าคัญของการแบ่งเซลล์
แบบไมโตซีสและไมโอซีส   การตายของเซลล์    และแนวคิดเกี่ยวกับยีน   แนวคิดพ้ืนฐานทางพันธุ
ศาสตร์โมเลกุล   และทางด้านเทคโนโลยีดีเอ็นเอในอดีตจนถึงปัจจุบัน  กระบวนการสื่อสารระหว่าง
เซลล์   การพัฒนาการของสิ่งมีชีวิต   การท างานของเซลล์พิเศษ   การเกิดเซลล์มะเร็ง         การสร้าง
และควบคุมระบบภูมิคุ้มกันของเซลล์   โดยเน้นในระดับโมเลกุล   รวมทั้งเทคนิคต่าง  ๆ   และการน า
คอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาเซลล์ 

(บรรยาย  2 ชั่วโมง ปฏิบัติ  3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง  5 ชั่วโมง   / สัปดาห)์ 
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BI 401  Cell Biology 3 (2-3-5) 
Prerequisite: BI 100 General Bilology and  
                  CH 320 Foundamental Biochemistry  

             Study of cell and its component, cell structure and its function, 
biomolecules, enzyme, organelles, cell membrane, energy, cell motility, control of 
cell function, cell division, cell death, cell molecular and DNA technology, cell 
communication, cell cancer, cell immunity, and bioinformatics    

(Lecture 2 hours,  Practice  3 hours,   Self study 5 hours/week) 
 

ชว 402 ปรัชญาทางชีววิทยา  3 (3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

             บทน า  ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์  ระบบสุริยะ  ก าเนิดชีวิตเริ่มแรก  ซากบรรพชีวินซึ่ง
เก่าแก่ท่ีสุด  รุ่งอรุณของชีวิต การปรากฏขึ้นของอีเดียคาแรน  สัตว์มีกระดูกสันหลังเริ่มแรก  การสูญ
พันธุ์ครั้งใหญ่ครั้งแรก  ไดโนเสาร์ผู้ยิ่งใหญ่  เทอโรเสาร์เจ้าเวหา  สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและนกเริ่มแรก  
การปรากฏกายขึ้นของมนุษย์  เทคโนโลยีชีวภาพและการโคลนนิ่ง  ปรัชญาการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ
ไทย  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต อนาคตของมนุษย์ 

(บรรยาย  3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง  6 ชั่วโมง   / สัปดาห)์  
BI 402 Psilosophy of Biology 3 (3-0-6) 

Prerequisite : None 
              Introduction, natural of science, solar system, the origin of life, the oldest 
fossils, the dawn of life, the emergence of the ediacaran, the earliest vertebrates, the 
first mass extinction, the great dinosaurs, the flying pterosaurs, the earliest mammals 
and birds, the emergence of the human being, biotechnology and cloning, Thailand’s 
research philosophy of biotechnology, science and technology in the future, the 
future of human being  
                         (Lecture 3 hours, Practice  0 hour, Self study 6 hours/week) 
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ชว     403  ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น  3 (3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

            ความหมายและคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพ  สถานการณ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ   ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับความหลากหลายทางชีวภาพ   สาเหตุและผลกระทบจากการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ  ทิศทางและนโยบายด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น  การพัฒนางานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ  และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในอนาคต 

(บรรยาย  3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง   / สัปดาห์) 
BI 403 Biodiversity and Local Wisdom 3 (3-0-6) 

Prerequisite: None   
    Biodiversity meaning and valued, updated status of biodiversity, local 
wisdom and biodiversity, cause and impact of Biodiversity loses, trend and policy of 
local wisdom and biodiversity conservation and utilization and future research. 

(Lecture 3 hours, Practice  0 hour, Self study 6 hours/week) 
 
ชว  404  การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ   3 (3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
             ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศบนพ้ืนฐานการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ 
คุณประโยชน์ และคุณค่าของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม และ
เทคโนโลยีชีวภาพกับการใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิต เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน     

(บรรยาย  3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง   / สัปดาห)์ 
BI 404       Bioresources Utilization 3 (3-0-6) 

Prerequisite: None   
             A strategic issue on biodiversity for country development. Use values and 
Usefulness from bioresources. Related biodiversity to local wisdom and 
biotechnology , biodiversity values for sustainable development. 

(Lecture 3 hours, Practice  0 hour, Self study 6 hours/week) 
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ชว 405 ไลเคนเบื้องต้น  3 (2-3-5) 
วิชาบังคับก่อน : ชว 100 ชีววทิยาทั่วไป หรือ 
                    ชว  210 พฤกษศาสตร์ 

             ประวัติความเป็นมาของไลเคน  การศึกษาองค์ประกอบ   สัณฐานวิทยา   กายวิภาควิทยา  
สรีรวิทยา   นิเวศวิทยาและการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมของไลเคน   สารเคมีในไลเคน   ความ
หลากหลายทางชีวภาพของไลเคน   การจัดจ าแนกและพิสูจน์เอกลักษณ์ไลเคน   รวมถึงประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและการใช้ประโยชน์จากไลเคน  การเป็นดัชนีบ่งชี้ต่อสภาพแวดล้อมและมลภาวะ   การใช้ไล
เคนทางวิทยาศาสตร์การแพทย์   การอุตสาหกรรม   การตกแต่งและอ่ืน  ๆ   การตั้งชื่อและการเก็บ
รักษาไลเคน 

  (บรรยาย  2 ชั่วโมง ปฏิบัติ  3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง  5 ชั่วโมง   / สัปดาห)์ 
BI 405 Preliminary Lichen 3 (2-3-5) 

Prerequisite: BI 100 General Biology or  
                  BI 210 Botany 

             Lichen history; parts of lichen; morphology; anatomy; physiology; 
ecosystem and to respond to environment of lichens; lichen substances; lichen 
biodiversity; classification and identification of lichens include with economics 
advantage and lichens uses; as index to environment and pollution, lichens use in 
science, medical matter, industry, decorate and other else; nomenclature and lichen 
safekeeping. 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self study 5 hours/week) 
 

ชว 406 การศึกษาหัวข้อสนใจ  3 (2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

             เลือกศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัยข้อหนึ่งหรือมากกว่าตามความสนใจของนักศึกษา
และอาจารย์  รายวิชานี้มีไว้ส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้ติดตามและเรียนรู้ความรู้ใหม่ ๆ  ใน
สาขาวิชาของตน 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง   / สัปดาห)์ 
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BT 406 Selected topic  3 (2-2-5) 
Prerequisite: None   

             Students select one or more interested and recent topic under lecturer 
supervision. This subject is designed for students and lecturers to pursue and learn 
new knowledge.   

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self study 5 hours/week) 
 

- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางพืช 
ชว  310  สรีรวิทยาของพืช 3 (2-3-5) 

วิชาบังคับก่อน : ชว 100 ชีววทิยาทั่วไป  หรือ   
                    ชว 210 พฤกษศาสตร์ 

             กิจกรรมทางฟิสิกส์และเคมีของพืช การเจริญเติบโต   ฮอร์โมนพืชและสารที่เกี่ยวข้อง   การ
ดูดน้ า  แร่ธาตุ    และการเคลื่อนย้าย  การคายน้ า  การล าเลียงอาหาร   ธาตุอาหารพืช   กระบวนการ
สังเคราะห์แสง  การหายใจ    การเปลี่ยนแปลงของคาร์โบไฮเดรต   โปรตีน   ไขมัน   และสารประกอบ
อินทรีย์ต่าง ๆ 

(บรรยาย  2 ชั่วโมง ปฏิบัติ  3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง  5 ชั่วโมง   / สัปดาห)์ 
BI 310   Plant Physiology 3 (2-3-5) 

Prerequisite: BI 100 General Biology or  
                  BI 210  Botany 

    Physical and chemical activities of plan, growth and development, plant 
hormones and plant growth substances, moving water and mineral in the xylem, 
transplantation, transporting organic solutes in the phloem, plant nutrition, 
photosynthesis, respiration, metabolism of carbohydrates, proteins and lipids. 

(Lecture  2 hours,  Practice 3 hours, Self Study   5 hours/week) 
 

ชว    410   กายวิภาคของพืช  3 (2-3-5) 
วิชาบังคับก่อน : ชว 100 ชีววทิยาทั่วไป  หรือ 
                     ชว  210 พฤกษศาสตร์ 

             โครงสร้างระดับเซลล์   และเนื้อเยื่อในส่วนต่าง  ๆ   ของพืช   หน้าที่   ลักษณะ   และการ
เจริญเติบโตของเนื้อเยื่อชนิดต่าง ๆ  โครงสร้างภายในของล าต้น  ราก  และใบ 

(บรรยาย  2 ชั่วโมง ปฏิบัติ  3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง  5 ชั่วโมง   / สัปดาห)์ 
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BI 410 Plant Anatomy 3 (2-3-5) 
Prerequisite: BI 100 General Biology or  
                  BI 210 Botany  

             Cell structures and tissues in parts of plants; function, characters, growth 
and development of tissues; inner structure of stem, root and leaf.   

(Lecture 2 hours,  Practice 3 hours, Self study 5 hours/week) 
 

ชว  411  หลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 3 (2-3-5) 
วิชาบังคับก่อน : ชว 414 หลักการด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช  หรือ     
                    ชว 310 สรีรวิทยาของพืช 

             ศึกษาถึงหลักการ   บทบาท   และวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในสภาพปลอดเชื้อ   เพ่ือ
น าไปใช้ในการศึกษาข้ันพื้นฐานและประยุกต์   เนื้อหาครอบคลุมถึงพฤติกรรมของเซลล์   การปรับปรุง
พันธุ์   การขยายพันธุ์   และการผลิต     เมแทบอไลท์ทุติยภูมิของเนื้อเยื่อในสภาพปลอดเชื้อ   และ
ทางด้านปฏิบัติการ   เน้นทักษะการใช้อุปกรณ์และเทคนิคการเพาะเลี้ยง   รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อ 

(บรรยาย  2 ชั่วโมง ปฏิบัติ  3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง  5 ชั่วโมง   / สัปดาห)์ 
BI 411 Principles of Plant Tissue Culture 3 (2-3-5) 

Prerequisite: BI 414 Principle of plant biotechnology or  
                  BI 310  Plant physiology 

           Study of the principles, role and methods of plant tissue culture in sterile 
conditions for further use in basic and applied studies; topics include cell behavior, 
breed improvement, multiplication and production; secondary metabolites  of 
tissues in sterile conditions; laboratory practices emphasize on skills in using 
equipment and culture techniques including the study of factors related to tissue 
growth and development.  

(Lecture  2 hours,  Practice 3 hours, Self Study   5 hours/week) 
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ชว 412 หลักการด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช 3 (2-3-5) 
วิชาบังคับก่อน : ชว  100 ชีววทิยาทั่วไป  หรือ   
                    ชว  210 พฤกษศาสตร์ 

    ศึกษาถึงหลักการของเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช   ซึ่งเริ่มตั้งแต่  หลักการทางสรีรวิทยา  
วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในสภาพปลอดเชื้อ   เพ่ือน าไปใช้ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและประยุกต์กับ
งานทางด้านถ่ายทอดยีนสู่เซลล์หรือเนื้อเยื่อพืช   เนื้อหาครอบคลุมถึงกระบวนการพัฒนาของพืช  
ได้แก่   การเจริญเติบโตทางล าต้น   การออกดอก   การแก่   เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช   ซึ่ง
รวมหลักการที่ส าคัญ    5   ขั้นตอน   คือ   การเตรียมชิ้นส่วนพืช   การชักน าการเกิดอวัยวะ   การเพ่ิม
ปริมาณอวัยวะ  การออกราก  การเตรียมต้นเพ่ือปรับสภาพก่อนออกปลูก  ทางด้านปฏิบัติการ     เน้น
ทักษะการใช้อุปกรณ์และเทคนิคการเพาะเลี้ยง   รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตและการ
เปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อ     ตลอดจนเทคนิคการย้ายยีนต่าง  ๆ   เพ่ือการสร้างการสร้างพืชตัดต่อ
พันธุกรรม 

(บรรยาย  2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง  5 ชั่วโมง   / สัปดาห์) 
BI 412 Principles of Plant Biotechnology 3 (2-3-5) 

Prerequisite: BI 100 General Biology or  
                  BI 210 Botany 

             Study of the principles of plant biotechnology starting from plant 
physiology, method of plant tissue culture in sterile conditions for basic study 
procedures and application on gene transforming to plant cell.  The topics also cover 
plant development stages: vegetative growth, flowering, maturity, plant tissue 
culture, which also include preparation of explants, initiation, multiplication, rooting, 
transplanting to greenhouse. The laboratory topics emphasize on the practical skills 
in the use of materials and culture techniques including the study of factors related 
to the growth and changes of plant tissues and various techniques in gene transfer 
for genetic engineering. 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self study 5 hours/week) 
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ชว 413 สรีรวิทยาประยุกต์ส าหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 3 (2-3-5) 
วิชาบังคับก่อน : ชว  411 หลกัการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช หรือ   
                    พส  451 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช                      

    ศึกษากระบวนการทางสรีรวิทยาของเนื้อเยื่อพืชที่เกิดขึ้นในสภาพปลอดเชื้อ   เปรียบเทียบ
กับสภาพในแปลง  ได้แก่   การสังเคราะห์แสง   การหายใจ   การกลับสู่วัยอ่อน   ตลอดจนกระบวนการ
สรีรวิทยาที่ผิดปกติต่าง  ๆ   ได้แก่     การฉ่ าน้ า   การสะสมก๊าซในขวด   ความผิดปกติของต้นหลังจาก
ย้ายจากขวด 

(บรรยาย  2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง  5 ชั่วโมง   / สัปดาห์) 
BI 413 Applied Physiology for Plant Tissue Culture 3 (2-3-5) 

Prerequisite : BI 411 Principle of Plant Tissue Culture   or 
                   HR 451 Plant Tissue Culture Technology  

           Study of the physiological processes of plant tissue culture in a sterile 
condition in comparison with field conditions such as photosynthesis, respiration and 
rejuvenation including other abnormal physiological processes, e.g. hyperhydricity, 
gas exchange in in vitro, plant abnormality after transfer to greenhouse  

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self study 5 hours/week) 
 

ชว 414 เทคโนโลยีชีวภาพผักและผลไม้  3 (2-3-5) 
วิชาบังคับก่อน : ชว 100 ชีววทิยาทั่วไป 

 การศึกษาหลักการ   เป้าหมาย   ความส าคัญ   และประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพผักและ
ผลไม้   ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีชีวภาพผักและผลไม้    การใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือปรับปรุง
คุณภาพ  การยืดอาย ุ  การเก็บรักษา   และป้องกันโรคหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้   ประโยชน์และ
ผลกระทบของผักและผลไม้ที่มีการน าวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ์ผักและผลไม้
ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม   ความปลอดภัยและการควบคุมพืชผักและผลไม้    การน าวิธีการทาง
เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ์   การประเมินภาวะเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและแนวทางหลีกเลี่ยง  
ทัศนคติของผู้บริโภคต่อพืชผักและผลไม้ท่ีมีการน าวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ์ 

      (บรรยาย  2 ชั่วโมง ปฏิบตัิ  3 ชั่วโมง และศึกษาด้วยตนเอง  5 ชั่วโมง   / สัปดาห์) 
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BI   414  Fruit and Vegetable Biotechnology 3 (2-3-5) 
Prerequisite: BI 100 General Biology 

             Study to principle, goal, importance and benefit of fruit and vegetable 
biotechnology. Progression of fruit and vegetable biotechnology.  Application of 
biotechnology to improve quality, shelf life, storage and postharvest diseases of fruit 
and vegetable. Useful and effect of fruit and vegetable biotechnology to human and 
environment. Safety and control of fruit and vegetable biotechnology.  Risk 
evaluation and trend to avoid. Attitude of consumer to fruit and vegetable 
biotechnology 

(Lecture 2 hours,  Practice 3 hours,  Self study 5 hours/week) 
 

- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์ 
ชว 320  วิทยาเอมบริโอของสัตว์ 3 (2-3-5) 

วิชาบังคับก่อน : ชว  100 ชีววทิยาทั่วไป   
             ศึกษาการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์   การสร้างอสุจิและไข่   การเจริญเติบโตและพัฒนา
ของอสุจิและไข่    ชนิดของไข่ตามปริมาณของไข่แดงและสารสะสม  ปฏิกิริยาร่วมระหว่างไข่และอสุจิ 
 การปฏิสนธิของสัตว    และอิทธิพลของไข่แดงที่มีต่อการเจริญของสัตว์ต่าง  ๆ   การเจริญขั้นต้นของ
สัตว์   แบบแผนการเจริญเติบโตของ       ไซโกตของสัตว์ชนิดต่าง  ๆ   เปรียบเทียบความแตกต่างของ
การเจริญเติบโตในแต่ละข้ันตอนของสัตว์ชนิดต่างกัน  เทคโนโลยีชีวภาพและการประยุกต์ใช้ของสัตว์ 

(บรรยาย  2 ชั่วโมง ปฏิบัติ  3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง  5 ชั่วโมง   / สัปดาห)์ 
BI 320 Animal Embryology  3 (2-3-5) 

Prerequisite:  BI 100 General Biology  
            Gametogenesis, Spermatogenesis and oogenesis, Growth and development 
of sperm and ovum. Types of ovum with yolk and materials, Co-activities of sperm 
and ovum, Fertilization of animals and type of cleavage, early development of 
embryonic, Growth and development patterns of animals zygote, Comparative of 
growth and development stage of animal, Biotechnology and application of animals. 

(Lecture 2 hours,  Practice 3 hours,   Self study 5 hours/ week) 
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ชว 420 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสัตว์   3 (2-3-5) 
วิชาบังคับก่อน : ชว  100 ชีววทิยาทั่วไป   

             ศึกษาการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อสัตว์    องค์ประกอบของอาหารเลี้ยงเซลล์สัตว์   
อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม  การเติบโต  การเปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อ  และการน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ 

(บรรยาย  2 ชั่วโมง ปฏิบัติ  3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง  5 ชั่วโมง   / สัปดาห)์ 
BI 420   Animal Tissue Culture 3 (2-3-5) 

Prerequisite:  BI 100 General Biology  
              Study of animal cell and tissue cultivation, media and its composition, 
growth and environment factor, differentiation, and animal cell and tissue culture 
application 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self study 5 hours/week) 
 

ชว 421 เทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์ 3 (2-3-5) 
วิชาบังคับก่อน : ชว  100 ชีววทิยาทั่วไป   

    ศึกษาถึงหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนและยารักษาโรค   การตรวจ
วินิจฉัยโรค  การใช้โปรไบโอติคทดแทนยาปฏิชีวนะ  เทคโนโลยีการเจริญพันธุ์   การย้ายฝากตัวอ่อน  
การโคลนนิ่ง   สัตว์ตัดต่อพันธุกรรม   การปฏิสนธิในหลอดแก้ว   การเพาะเซลล์และเนื้อเยื่อสัตว์  
รวมถึงการน าเทคโนโลยีต่าง ๆ  เหล่านี้มาประยุกต์ใช้ 

(บรรยาย  2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง  5 ชั่วโมง   / สัปดาห์) 
BI 421 Animal Biotechnology 3 (2-3-5) 

Prerequisite:  BI 100 General Biology 
     Study of vaccine and drug technology, disease diagnosis, probiotic 

application, reproduction, embryonic transfer, cloning, transgenic animals, in vitro 
fertilization, animal cells and tissue culture, and animal biotechnology for future 
direction 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self study 5 hours/week) 
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- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางจุลินทรีย์ 
ชว  331   เมแทบอลิซึมและการควบคุมการผลิตโดยจุลินทรีย์ 3 (3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ชว  330 จุลชีววิทยา  และ   
                    คม  320 ชีวเคมีเบื้องต้น 

             กระบวนการเมแทบอลิซึมในจุลินทรีย์   เมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต   โปรตีน   ไขมัน  
และการควบคุม      เมแทบอลิซึมในจุลินทรีย์โดยเอนไซม์   การควบคุมการท างานของยีน   การ
สังเคราะห ์ เมแทบอไลท์ปฐมภูมิและ   ทุติยภูมิ   การปรับปรุงสายพันธุ์จุลินทรีย์เพ่ือเพ่ิมผลผลิต   โดย
จุลินทรีย์ในระดับอุตสาหกรรม 

(บรรยาย  3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง  6 ชั่วโมง   / สัปดาห)์ 
BI 331   Microbial Metabolism and Regulation 3 (3-0-6) 

Prerequisite: BI 330 Microbiology and  
                  CH 320 Fundamental Biochemistry  

             Study of microorganisims metabolism pathways, carbohydrate, protein, lipid 
metabolism and regulation of microorganism metabolisms by enzymes, regulation of 
gene functions, biosynthesis of primary and secondary metabolites, development of 
microorganisms strains for enhancing products in industrial level 

(Lecture 3 hours,  Practice  0 hour, Self study 6 hours/week) 
 

ชว 430 สรีรวิทยาของแบคทีเรีย  3 (2-3-5) 
วิชาบังคับก่อน : ชว  330 จุลชีววิทยา 

    ศึกษาโครงสร้างและส่วนประกอบทางเคมีของเซลล์แบคทีเรีย   สารอาหารที่แบคทีเรียใช้
ในการเจริญ การสืบพันธุ์  เมแทบอลึซึมของแบคทีเรีย  และการน าไปประยุกต์ใช้ 

(บรรยาย  2 ชั่วโมง ปฏิบัติ  3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง  5 ชั่วโมง   / สัปดาห)์ 
BI 430 Bacterial Physiology 3 (2-3-5) 

Prerequisite: BI 330 Microbiology  
             Study of structure and chemical components in bacterial cells, nutrient for 
bacterial growth, bacterial reproduction, bacterial metabolism and industrial bacterial 
application   

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self study 5 hours/week) 
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ชว 431  ไวรัสวิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา  3 (2-3-5) 
วิชาบังคับก่อน : ชว  330 จุลชีววิทยา 

             ศึกษาถึงระบบภูมิคุ้มกัน   เซลล์และอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน   แอนติเจนและ
แอนติบอดี    การตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันแบบไม่จ าเพาะและแบบจ าเพาะ   การท าปฏิกิริยาระหว่าง
แอนติเจนและแอนติบอดี      เทคนิคทางภูมิคุ้มกัน   ศึกษาคุณสมบัติของไวรัส   การจ าแนกชนิดของ
ไวรัส  การเพ่ิมจ านวนของไวรัส  ไวรัส ของสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ  เช่น  สัตว์  พืช  และจุลินทรีย์   โรคที่
เกิดจากไวรัสและการควบคุม  การเพาะเลี้ยงและการวินิจฉัยไวรัส 

(บรรยาย  2 ชั่วโมง ปฏิบัติ  3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง  5 ชั่วโมง   / สัปดาห)์ 
BI 431 Virology and Immunlogy 3 (2-3-5) 

Prerequisite: BI 330 Microbiology 
             Study of immune systems, cells and organs involved in immune systems, 
antigen and antibody, passive and acquired immunity, antigen and antibody 
reactions, techniques in immunology.Study of virus properties, viral classification, viral 
replication, animal viruses, plant viruses, and microorganism viruses, virus diseases 
and control of viruses, culture of viruses and viral diagnosis 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self study 5 hours/week) 
 

ชว 432 การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์  3 (2-3-5) 
วิชาบังคับก่อน : ชว  330 จุลชีววิทยา 

             หลักการและวิธีการเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์ชนิดต่าง  ๆ   การจัดระบบและการรวบรวม
ข้อมูลของเชื้อจุลินทรีย์ที่เก็บรักษา   เครือข่ายของศูนย์เก็บรักษาสายพันธุ์ของจุลินทรีย์และการใช้
บริการ 

(บรรยาย  2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง  5 ชั่วโมง   / สัปดาห)์ 
BI 432 Preservation of Microbial Cultures 3 (2-3-5) 

Prerequisite: BI 330 Microbiology 
             Principal and microorganism culture collection and preservation, data 
management and data collection of microorganisms,  introduction to microorganism 
culture collection organizations and their supply   

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self study 5 hours/week) 
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ชว 433 การจ าแนกแบคทีเรีย  3 (2-3-5) 
วิชาบังคับก่อน : ชว  330 จุลชีววิทยา 

             การศึกษาลักษณะและคุณสมบัติต่าง ๆ  ของแบคทีเรีย  อนุกรมวิธานของแบคทีเรีย  โดย
อาศัยคุณสมบัติทางสัณฐานวิทยาและสรีรวิทยา  ปฏิกิริยาทางชีวเคมีของระบบเมแทบอลิซึม  รวมทั้ง
ศึกษาวิธีการต่าง ๆ  ที่ใช้ในการจัดจ าแนกแบคทีเรีย 

(บรรยาย  2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง  5 ชั่วโมง   / สัปดาห)์ 
BI 433   Determinative Bacteriology 3 (2-3-5) 

Prerequisite: BI 330 Microbiology 
             Study on bacterial morphology and properties, bacterial taxonomy by using 
their morphology, physiology, biochemistry and metabolism of bacteria and study on 
bacterial classification 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self study 5 hours/week) 
 

ชว 434 ชีววิทยาของยีสต์และการประยุกต์  3 (2-3-5) 
วิชาบังคับก่อน : ชว  330 จุลชีววิทยา 

             ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ยีสต์   วงจรเซลล์  ธาตุอาหาร   เมแทบอลิซึม   การ
เจริญ   การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ   อนุกรมวิธาน   นิเวศวิทยา   ชีววิทยาโมเลกุลพ้ืนฐาน   การเก็บ
รักษาสายพันธุ์ยีสต์   หลักการพ้ืนฐานของกระบวนการหมักโดยยีสต์    และการประยุกต์ใช้ทาง
เทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตร   สิ่งแวดล้อม   อาหาร   สารให้กลิ่นรส   อุตสาหกรรม   และ
การแพทย ์

(บรรยาย  2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง  5 ชั่วโมง   / สัปดาห)์ 
BI 434   Yeast Biology and Application 3 (2-3-5) 

Prerequisite: BI 330 Microbiology 
             Studies on structure and function of yeast cells, cell cycle, yeast nutrients, 
metabolism, growth, sexual reproduction, taxonomy, ecology, principle of yeast 
molecular biology, yeast strain preservation, principle of yeast fermentation process, 
and biotechnological applications in agriculture, environment, food, flavouring 
subd\stances, industry and medicine 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self study 5 hours/week) 
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ชว  435  สารชีวภาพจากจุลินทรีย์   3 (2-3-5) 
วิชาบังคับก่อน : ชว  330 จุลชีววิทยา 

   ศึกษาเกี่ยวกับการผลิตสารชีวภาพจากจุลินทรีย์   ได้แก่  เซลล์ของจุลินทรีย์   เอนไซม์จาก
จุลินทรีย์  สารเมแทบอไลท์  ทั้งสารปฐมภูมิ    สารทุติยภูมิ   และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเปลี่ยนรูปของ
สารโดยจุลินทรีย์   รวมทั้งการน าสารชีวภาพจากจุลินทรีย์ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ   เช่น 
การเกษตร  อุตสาหกรรม การแพทย ์และสิ่งแวดล้อม  

(บรรยาย  2 ชั่วโมง ปฏิบัติ  3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง  5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
BI 435 Microbial Bio-products 3 (2-3-5) 

Prerequisite: BI 330 Microbiology  
             Study of the production process of microbial bio-products such as microbial 
cell  products, microbial enzymes, microbial metabolites, including primary and 
secondary metabolites and biotransformation products. The application of microbial 
bio-products in agricultural, industrial, medicinal and environmental field. 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self study 5 hours/week) 
 

ชว 436 จุลชีววิทยาทางการเกษตร 3 (2-3-5) 
วิชาบังคับก่อน : ชว  330 จุลชีววิทยา 

   จุลชีววิทยาทางการเกษตร  เน้นหนัก  จุลินทรีย์ในระบบนิเวศเกษตรและการประยุกต์ใช้
หลากหลายของจุลินทรีย์ดินและผลกระทบของการท าเกษตรต่อสิ่งมีชีวิตในดิน   การตรึงไนโตรทาง
ชีวภาพ  ความสัมพนัธุ์ของจุลินทรีย์ในดินต่อธาตุ   ฟอสฟอรัส  เหล็ก  และ  ก ามะถันเพ่ือการย่อยสลาย
สารเคมีก าจัดวัชพืชและสารก าจัดศัตรูพืช  การเพาะมวลของจุลินทรีย์   การผลิตปุ๋ยชีวภาพจาก
จุลินทรีย์ ความส าคัญของไมคอไรซาต่อพืช  และจุลินทรีย์ที่ผลิตสารเคมีในดิน  การแยกและการจัด
จ าแนกเบื้องต้นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและการใช้จุลินทรีย์ควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี 

(บรรยาย  2 ชั่วโมง ปฏิบัติ  3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง  5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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BI 436  Agricultural  Microbiology 3 (2-3-5) 
Prerequisite: BI 330 Microbiology 

             Agricultural microbiology especially microorganisms in agro ecosystems and 
application of soil microbial diversity: effect of agricultural practices on soil 
organisms. Biological nitrogen-fixation, availability of phosphorus, sulfur, iron and 
trace elements to plants; biodegradation of herbicides and pesticides. Biofertilizer: 
Mass cultivation of microbial inoculants. Microbial products, significance of 
mycorrhizae; chemical producing microbes, isolation and primary identification of 
bioactive compound; biological control 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self study 5 hours / week) 
 

- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรม 
ชว 452 เทคโนโลยีของเอนไซม์ 3 (2-3-5) 

วิชาบังคับก่อน :  คม 320 ชีวเคมีเบื้องต้น 
             คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของเอนไซม์   จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์     หลักการและ
กรรมวิธีในการผลิตเอนไซม์ที่ส าคัญ   การแยก   การท าให้บริสุทธิ์   การตรึงเอนไซม์   และการน า
เอนไซม์ไปใช้ประโยชน์ 

(บรรยาย  2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง  5 ชั่วโมง   / สัปดาห)์ 
BI 452 Enzyme Technology 3 (2-3-5) 

Prerequisite : CH 320 Fundamental Biochemistry 
              Chemical and physical properties of enzymes, enzyme kinetic, princicple 
and process for the important enzymes production, harvesting, purification, 
immobilization and application of enzymes. 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self study 5 hours/week) 
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ชว 453 เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร 3 (3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  ชว 330 จุลชีววิทยา 

              เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหารแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่ การปรับเปลี่ยนพันธุกรรมของหัว
เชื้อจุลินทรีย์ การผลิตเอนไซม์ทางอาหาร สารปรุงแต่งอาหาร การพัฒนาวิธีการเพ่ือวิเคราะห์อาหาร
และจุลินทรีย์ การจัดการของเสียจากอุตสาหกรรมอาหาร ความปลอดภัยทางอาหาร จริยธรรมทาง
เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ  0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง  6 ชั่วโมง   / สัปดาห)์ 
BI 453 Food Biotechnology 3 (3-0-6) 

Prerequisite:  BI 330 Microbiology 
             Traditional and novel food biotechnology, genetic modification of starter 
cultures, food enzymes, food additives, development of microbiological and food 
analysis, food industrial waste management, food safety and food biotechnology 
ethics 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self study 5 hours/week) 
 
ชว 454 การผลิตเอทานอลโดยกระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพ 3 (2-3-5)   

วิชาบังคับก่อน: ชว 330 จุลชีววิทยา 
             การคัดเลือกวัตถุดิบส าหรับผลิตเอทานอล   เทคนิคการย่อยแป้ง   การคัดเลือก   การเตรียม
หัวเชื้อ   การหมักเอทานอล   การเก็บเกี่ยวผลผลิต   การน าเอทานอลไปใช้ประโยชน์ในรูปเครื่องดื่ม
และพลังงาน 

(บรรยาย  2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง  5 ชั่วโมง   / สัปดาห)์ 
BI 454   Biotechnological Process of Ethanol Production 3 (2-3-5) 

Prerequisite:  BI 330 Microbiology 
             Selection of raw material for industrial ethanol production, technical 
amylolysis, selection of yeast strain, preparation of yeast inoculum, ethanol 
fermentation, product recovery, application of ethanol for beverages and energy 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self study 5 hours/week) 
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ชว 455 เทคโนโลยีชีวภาพของอาหารฟังก์ชั่น 3 (2-3-5) 
วิชาบังคับก่อน : คม 320 ชีวเคมีเบื้องต้น หรือ  
                    ชว 330 จุลชีววิทยา 

             เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารฟังก์ชั่นโดยทั่วไป  บทบาทอาหารฟังก์ชั่นต่อคนและสัตว์   การใช้องค์
ความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพในการศึกษาและผลิตอาหารฟังก์ชั่น   ได้แก่   โปรไบโอติก   พรีไบโอติก  
ซินไบโอติก   สารต้านอนุมูลอิสระ   เส้นใยอาหาร   อาหารเสริมวิตามินและเกลือแร่   เรียนรู้ข้อบังคับ
ของอาหารฟังก์ชั่นในบางประเทศ  และส ารวจผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชั่นที่มีในท้องตลาด 

(บรรยาย  2 ชั่วโมง ปฏิบัติ  3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง  5 ชั่วโมง   / สัปดาห)์ 
BI 455 Biotechnology of Functional Foods 3 (2-3-5) 

Prerequisite: CH 320 Fundamental Biochemistry or  
                  BI 330 Microbiology 

             To study the principle of functional foods, biotechnology as a tool to study 
and produce functional foods i.e. probiotics, prebiotics, synbiotics, antioxidants, 
dietary fibers, vitamin and mineral fortifying foods, the regulation issue for functional 
food in some country, and study of functional foods in the market 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self study 5 hours/week) 
 

- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางสิ่งแวดล้อม 
ชว 461 การวิเคราะห์ระบบนิเวศ  3 (2-3-5) 

วิชาบังคับก่อน : ชว 100 ชีววทิยาทั่วไป 
             การวิเคราะห์ระบบนิเวศของระบบสิ่งแวดล้อมโลก   ได้แก่   อากาศ   ดิน   และน้ า   ระบบ
การด ารงชีพของมนุษย์  วัฏจักรของพลังงาน   น้ า   ออกซิเจน   คาร์บอน   ไนโตรเจน   และวัฏจักรของ
แร่ธาตุต่าง  ๆ   ระบบนิเวศของพืชและสัตว์   การท าลายสมดุลในระบบนิเวศของมนุษย์    และผล
สะท้อนจากการน าวิทยาการใหม่ ๆ  มาใช้ 

(บรรยาย  2 ชั่วโมง ปฏิบัติ  3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง  5 ชั่วโมง   / สัปดาห)์ 
BI 461 Ecological System Analysis 3 (2-3-5) 

Prerequisite:  BI 100 General biology 
World environmental ecological system analysis: air, solid, water, human life, 

energy cycle, biogeochemical cycle  , plant and animal ecology. Ecological 
equilibrium destroys and effect from technology to environment. 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self study 5 hours/week) 
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ชว 462 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม  3 (2-3-5) 
วิชาบังคับก่อน : คม  250 เคมีอินทรีย์  และ   
                     ชว  330 จุลชีววิทยา 

             บทบาทและความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์กับสิ่งแวดล้อม   ประโยชน์ของจุลินทรีย์ในการย่อย
สลายสารอินทรีย์  สารพิษที่ย่อยยาก   จุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดมลพิษ   มลพิษในสิ่งแวดล้อม   สารพิษที่
สร้างจากจุลินทรีย์  จุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรค  ซึ่งมีการแพร่ระบาดโดยมีน้ าและอากาศเป็นสื่อ   รวมทั้ง
การใช้จุลินทรีย์เป็นดัชนีบ่งบอกการปนเปื้อนและการตรวจวิเคราะห์ 

(บรรยาย  2 ชั่วโมง ปฏิบัติ  3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง  5 ชั่วโมง   / สัปดาห)์ 
ชว 462 Environmental Microbiology 3 (2-3-5) 

Prerequisite :  CH 250 Organic Chemistry and  
                    BI 330 Microbiology 

   Role and importance of microorganism in environment. Benefit of 
microorganism  on  organic compound and  toxic substances degradation. Microbial 
pollution, environmental microbial pollution  and microbial toxic. Water and air born 
pathogens.  Microbiological indicators of environmental contamination and analysis 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self study 5 hours/week) 
 
ชว 463 การควบคุมและติดตามระบบบ าบัดน้ าเสีย  3 (2-3-5) 

วิชาบังคับก่อน : ชว 460 การบ าบัดและใช้ประโยชน์จากของเสีย  หรือ 
                    ชว 330 จุลชีววิทยา 

           จุลชีววิทยากับการบ าบัดน้ าเสียและการควบคุม  ประเภทของระบบบ าบัดน้ าเสียแบบต่าง ๆ 
 หลักการของระบบบ าบัดแบบกายภาพและเคมี  การควบคุมและแก้ไขปัญหาระบบแบบกายภาพและ
เคมี   หลักการของระบบบ าบัดทางชีววิทยา   การควบคุมและแก้ไขปัญหาระบบบ าบัดทางชีวภาพ  
การค านวณเพ่ือตรวจสอบและควบคุมระบบแบบต่าง ๆ  โดยศึกษาจากแบบจ าลองระบบบ าบัดน้ าเสีย 

(บรรยาย  2 ชั่วโมง ปฏิบัติ  3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง  5 ชั่วโมง   / สัปดาห)์ 
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BI 463  Control and Monitor of Wastewater Treatment 
Plant 

3 (2-3-5) 

Prerequisite :  BI 460 Waste Treament and Utilization or  
                    BI 330 Microbiology 

    Microbiology and wastewater treatment and control, types of wastewater 
plant, fundamental of physical chemical and biological treatment, control and 
monitoring treatment system, calculation for control treatment plant  

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self study 5 hours/week) 
 

ชว 464 กระบวนการปรับคุณภาพน้ าส าหรับอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน : ชว  460 การบ าบัดและใช้ประโยชน์จากของเสีย 

             คุณสมบัติของน้ าและแหล่งน้ าในประเทศไทย  กระบวนการก าจัดความขุ่น  กระบวนการ
ก าจัดเหล็กและแมงกานีส  กระบวนการก าจัดความกระด้าง  กระบวนการก าจัดอิออน  การป้องกัน
การกัดกร่อนและการเกิดตะกรันในหม้อไอน้ า 

(บรรยาย  3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง  6 ชั่วโมง   / สัปดาห)์ 
BI 464 Industrial Water Treatment Processes 3 (3-0-6) 

Prerequisite :  BI 460 Waste Treatment and Utilization 
    Sources and properties of water, turbidity treatment, iron and manganese 
treatment, hardness and ion treatment, erosion prevention and scale control in 
boiler 

(Lecture 3 hours, Practice  0 hour, Self study 6 hours/week) 
 

ชว 465 การป้องกันมลพิษ 3 (3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน : ชว 460 การบ าบัดและใช้ประโยชน์จากของเสีย 

             ศึกษาแนวทางการป้องกันมลพิษในอุตสาหกรรม   อุปกรณ์และกระบวนการที่ใช้ในการ
ป้องกันมลพิษ   ทางเลือกในการป้องกันมลพิษ   การประยุกต์ใช้แนวทางการผลิตโดยการน าของเสีย
กลับมาใช้ใหม่และกรณีศึกษาส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

(บรรยาย  3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง  6 ชั่วโมง   / สัปดาห)์ 
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BI   465  Pollution  Prevention 3 (3-0-6) 
Prerequisite :  BI 460 Waste Treatment and Utilization 

           Pollution prevention for industry, instruments and processing for pollution 
prevention, pollution prevention techniques, application for prevention and case 
study 

(Lecture 3 hours, Practice  0 hour, Self study 6 hours/week) 
 

ชว 466 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยง 3 (3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน : ชว 100 ชีววทิยาทั่วไป 

             มาตรการและกฎหมายทางสิ่งแวดล้อม  การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
หลักการและวิธีการประเมินและจัดการความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม  มาตรการแก้ไขและติดตาม
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  องค์ประกอบและการเขียนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(บรรยาย  3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง  6 ชั่วโมง   / สัปดาห)์ 
BI 466  Environmental Impact and Risk Assessment 3 (3-0-6) 

Prerequisite:  BI 100 General Biology 
   Environmental criterion and law, environmental economic analysis, theory 

and process for environmental impact assessment, mitigation measure and 
monitoring program, environmental report components and regulation  

(Lecture 3 hours, Practice  0 hour, Self study 6 hours/week) 
 

- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพระดับโมเลกุล 
ชว   471  เทคนิคทางอณูชีววิทยา 3 (2-3-5) 

วิชาบังคับก่อน : ชว 470 เทคโนโลยีชวีภาพระดับโมเลกุล 
             การเรียนรู้เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพระดับอณูโมเลกุล เช่น ดีเอ็นเอวัคซีน  อาร์เอ็นเอ
อินเตอร์เฟียเร้นท์  แอนติเซนต์เทคโนโลยี  ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ  เป็นต้น   

(บรรยาย  2 ชั่วโมง ปฏิบัติ  3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง  5 ชั่วโมง   / สัปดาห์) 
BI  471  Molecular Biotechnological Technique 3 (2-3-5) 

Prerequisite: BI 470 Molecular Biotechnology 
           An overview of techniques in molecular biotechnology including DNA 
vaccine, RNA interference, Antisense technology, DNA fingerprint 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 



มคอ.2                                                                                                                             78 

ชว 472 อณูชีววิทยาทางเทคโนโลยีชีวภาพประยุกต์ 3 (2-3-5) 
วิชาบังคับก่อน : ชว470 เทคโนโลยีชีวภาพระดับโมเลกุล 

             การประยุกต์ใช้เทคนิคทางอณูชีววิทยากับงานด้านต่างๆ  เช่น  งานทางนิติวิทยาศาสตร์  
นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม การควบคุมคุณภาพอาหาร   การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบทางการเกษตร   
การส่งเสริมสุขภาพสัตว์  การพัฒนาสายพันธุ์พืชและสัตว์  เวชส าอาง 

(บรรยาย  2 ชั่วโมง ปฏิบัติ  3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง  5 ชั่วโมง   / สัปดาห์) 
BI 472  Applied Molecular Biotechnology 3 (2-3-5) 

Prerequisite: BI 470 Molecular Biotechnology 
             Application of techniques in molecular biology in various fields  such as 
forensic science, ecology and environment,  food quality control, quality control of 
agricultural raw materials,  animal health promotion, development of plant and 
animal breeding, pharmaceutical cosmetics   

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 
 

ชว 473 เทคโนโลยีโปรตีน 3 (2-3-5) 
วิชาบังคับก่อน : คม 320 ชีวเคมีเบื้องต้น 

    ภาพรวมของเทคโนโลยีชีวภาพโปรตีนในสามหัวข้อหลัก ได้แก่ ชีวเคมีโปรตีน การ
วิเคราะห์และการท าให้บริสุทธิ์และการแสดงออกของโปรตีนและการเก็บเก่ียว   

(บรรยาย  2 ชั่วโมง ปฏิบัติ  3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง  5 ชั่วโมง   / สัปดาห์) 
BI 473 Protein Technology 3 (2-3-5) 

Prerequisite: CH 320 Fundamental Biochemistry 
             An overview of protein biotechnology in three main themes: protein 
biochemistry, protein analysis and purification, and recombinant protein expression 
and harvesting.  

(Lecture 2  hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours./week) 
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3.2 ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 

ที ่ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก ปี 

1 ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์  

นายอดิศักดิ์  
จูมวงษ์ 

วท.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

ชีววิทยา 
การสอนชีววิทยา 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัศรีนคริน 
ทรวิโรฒ มหาสารคาม 

2548 
2533 
2528 

2 อาจารย์  
 

นางสาวนลิน 
วงศ์ขัตติยะ 

Ph.D. 
 
 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

Biology and 
Biotechnology 
 
 
ชีววิทยา 
เทคนิคการแพทย ์

Royal Melbourne 
Institute of 
Technology 
University, Australia 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2551 
 
 
 

2541 
2536 

3 อาจารย์  นายไพโรจน ์
วงศ์พุทธิสิน 

วท.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยีชีวภาพ 
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2551 
2546 
2544 

4 อาจารย์  นางสาวสมคดิ  
ดีจริง 

วท.ด. 
วท.ม. 

 
วท.บ. 

เทคโนโลยีชีวภาพ 
จุลชีววิทยา 
 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเกษตร 
ศาสตร ์
มหาวิทยาลยันเรศวร 

2548 
2538 

 
2534 

5 อาจารย์  นางชมัยพร   
นิธิกาจณ์พานิช 

วท.ม. 
วท.บ. 

ชีววิทยา 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2543 
2537 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่       

ที ่ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จ 
การศึกษาจาก 

ปีพ.ศ. 

1 รอง
ศาสตราจารย ์

นางนพมณ ี  
โทปุญญานนท์ 

Ph.D. 
 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

Cell and Gene 
Biotechnology 
พืชสวน 
 
พืชไร่ 

Gent University, 
Belgium 
มหาวิทยาลยัเกษตร 
ศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตร 
ศาสตร ์

2542 
 

2525 
 

2523 

2 รอง
ศาสตราจารย ์

นายจิรวัฒน ์ 
คมเศวต 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

จุลชีววิทยา 
 
จุลชีววิทยา 

มหาวิทยาลยัเกษตร 
ศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตร 
ศาสตร ์

2519 
 

2516 

3 รอง
ศาสตราจารย ์

นางเพ็ญรัตน ์ 
หงษ์วิทยากร  

วท.ม. 
กศ.บ. 

สัตววิทยา 
ชีววิทยา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศรีนคริน         
ทรวิโรฒ 

2524 
2519 

4 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นายฐปน  
ช่ืนบาล 

Ph.D. 
 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

Environmental 
Engineering 
เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม 
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

Illinois Institute of 
Technology, USA 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
มหาวิทยาลยัธรรม 
ศาสตร ์

2542 
 

2535 
 

2533 

5 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นางปิยะนุช 
เนียมทรัพย ์

Ph.D. 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

Applied 
Bioscience 
ชีววิทยา 
เทคนิคการแพทย ์

Hokkaido University, 
Japan 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2546 
 

2540 
2535 

6 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นายวศิน  
เจริญตัณธนกุล 
 

Ph.D. 
 

ส.ม. 
สพ.บ. 

Veterinary 
Microbiology 
การวิจัย
สาธารณสุข 
สัตวแพทย์ศาสตร ์

lowa State University, 
USA 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2549 
 

2543 
2540 

7 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นางสุรีย์พร  
เจรียงประเสริฐ 

วท.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

ชีววิทยา 
เกษตรศาสตร ์
พืชสวน 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเกษตร 

2548 
2534 
2522 
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ศาสตร ์
ที ่ ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จ 

การศึกษาจาก 
ปีพ.ศ. 

8 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นายอดิศักดิ ์  
จูมวงษ์ 
 

วท.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

ชีววิทยา 
การสอนชีววิทยา 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัศรีนคริน 
ทรวิโรฒ มหาสารคาม 

2548 
2533 
2528 

9 อาจารย ์ นางสาว 
ทิพย์สุดา   
ตั้งตระกลู 
  
  

Doctor 
rerum 

naturali
um 

วท.ม. 
วท.บ. 

Natural Science 
 
 
 
ชีววิทยา 
ชีววิทยา 

University Innsbruck, 
Austria 
 
 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2548 
 
 
 

2541 
2537 

10 อาจารย ์ นางสาวนลิน  
วงศ์ขัตติยะ 
  

Ph.D. 
 
 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

Biology and 
Biotechnology 
 
 
ชีววิทยา 
เทคนิคการแพทย ์

Royal Melbourne 
Institute of 
Technology 
University, Australia 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2551 
 
 
 

2541 
2536 

11 อาจารย ์ นายไพโรจน ์  
วงศ์พุทธิสิน 
  

วท.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ 
เทคโนโลยีชีวภาพ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2551 
2546 
2544 

12 อาจารย ์
  

นายมงคล   
ถิรบุญยานนท์  

Ph.D. 
 

วท.ม. 
ทษ.บ. 

Animal Science 
 
สัตววิทยา 
สัตวศาสตร ์

Ehime University, 
Japan 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

2545 
 

2539 
2536 

13 อาจารย ์
  

นางสาวมธุรส 
ชัยหาญ 

วท.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยีชีวภาพ 
ชีววิทยา 
จุลชีววิทยา 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2553 
2545 
2543 

14 อาจารย ์ นางสาวมยุรา  
ศรีกัลยานุกลู 

วท.ด. 
วท.ม. 

 
 

วท.บ. 

เทคโนโลยีชีวภาพ 
เทคโนโลยีชีวภาพ 
 
 
เทคโนโลยีชนบท 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคณุทหาร
ลาดกระบัง
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2550 
2540 

 
 

2536 
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ที ่ ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จ 

การศึกษาจาก 
ปีพ.ศ. 

15 อาจารย ์ นางมุจลินทร ์
ผลจันทร ์

Ph.D. 
 
 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

Environmental 
Engineering 
 
วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 
เคมีวิศวกรรม 

University of 
Newcastle upon 
Tyne, UK 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2550 
 
 

2544 
 

2540 
16 อาจารย ์ นายรัฐพร   

จันทร์เดช 
  

วท.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

ชีววิทยา 
ชีววิทยา 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2546 
2541 
2539 

17 อาจารย ์ นางสาว 
ศรีกาญจนา  
 คล้ายเรือง 

วท.ด. 
วท.ม. 

 
วท.บ. 

เภสัชศาสตร ์
จุลชีววิทยา 
 
จุลชีววิทยา 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเกษตร 
ศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตร 
ศาสตร ์

2551 
2541 

 
2536 

18 อาจารย ์ นางศิราภรณ ์ 
ช่ืนบาล  
  

วท.ด. 
MBA 

 
 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

ชีววิทยา 
Finance 
 
 
เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม 
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
Keller Graduate 
School of 
Management, USA 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2545 
2540 

 
 

2536 
 

2534 

19 อาจารย ์ นางสาวสมคดิ  
ดีจริง 

วท.ด. 
วท.ม. 

 
วท.บ. 

เทคโนโลยีชีวภาพ 
จุลชีววิทยา 
 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเกษตร 
ศาสตร ์
มหาวิทยาลยันเรศวร 

2548 
2538 

 
2534 

20 อาจารย ์ นางชมัยพร     
นิธิกาจณ์พานิช 

วท.ม. 
วท.บ. 

ชีววิทยา 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2543 
2537 

21 อาจารย ์ นางศุภางค ์ 
ทิพย์พิทักษ์ 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

พฤกษศาสตร ์
 
พฤกษศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเกษตร 
ศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตร 
ศาสตร ์

2519 
 

2515 
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3.2.3 ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่ 
ที ่ ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก ปี 

1 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นายประดุง  
สวนพุฒ 

Ph.D. 
 
วท.ม. 
       
วท.บ. 

Plasma 
Engineering 
Plasma Physics 
 
Physics 

Fukuoka University, 
JAPAN 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2545 
 

2541 
 

2534 
2 อาจารย ์ นายวีระพล  

พิลาบุตร 
วท.ด.  
วท.บ. 

ชีววิทยา 
จุลชีววิทยา 
(เกียรตินิยม) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 

2552 
2545 

 
3 อาจารย ์ นางสาวสุคนธ์

ทิพย์  บุญวงค์ 
วท.ด 
วท.ม. 
วท.บ. 

ชีววิทยา 
ชีววิทยา 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น
มหาวิทยาลยัขอนแก่น
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2553 
2547 
2543 

4 อาจารย ์ นายณัฐพร 
จันทร์ฉาย 

วท.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยีชีวภาพ 
ประมง 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

2546 
2542 
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3.2.4 อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 
ที ่ ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก ปี 

1 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นายประดุง  
สวนพุฒ 

Ph.D. 
 
วท.ม. 
       
วท.บ. 

Plasma 
Engineering 
Plasma Physics 
 
Physics 

Fukuoka University, 
JAPAN 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2545 
 

2541 
 

2534 
2 อาจารย ์ นายวีระพล  

พิลาบุตร 
วท.ด.  
วท.บ. 

ชีววิทยา 
จุลชีววิทยา 
(เกียรตินิยม) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 

2552 
2545 

 
3 อาจารย ์ นางสาวสุคนธ์

ทิพย์  บุญวงค์ 
วท.ด 
วท.ม. 
วท.บ. 

ชีววิทยา 
ชีววิทยา 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น
มหาวิทยาลยัขอนแก่น
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2553 
2547 
2543 

4 อาจารย ์ นายณัฐพร 
จันทร์ฉาย 

วท.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยีชีวภาพ 
ประมง 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

2546 
2542 

5 อาจารย ์ นางปารวี 
กาญจนประโชต ิ

วท.ม. 
วท.บ. 

พันธุศาสตร ์
พันธุศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2546 
2542 

  
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษา การเรียนรู้อิสระ หรือการฝึกงาน
ต่างประเทศ) 

การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพมีวัตถุประสงค์เพ่ือ เพ่ิมความรู้
และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา โดยเป็นการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  ระยะเวลาประมาณ 8 
สัปดาห์  หรือการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ได้แก่ ฝึกปฏิบัติงานด้านกระบวนการผลิตและการควบคุ ม
คุณภาพ  สถานประกอบการอ่ืน ๆ และฝึกในหน่วยงานราชการ ภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศ เป็น
เวลา 16  สัปดาห์ 
 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
1) ประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเข้าไปเพ่ิมความช านาญในวิชาชีพ สามารถคิดวิเคราะห์ 

ค้นคว้า และวิจัยเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 



มคอ.2                                                                                                                             85 

2) ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เพ่ิมภาวะผู้น าในการท างาน รู้จักการคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์ และเข้าใจจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3)   แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการท างาน และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือลดปัญหาการท างาน 
และเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรในแผนกต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 4)  ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไข ร่วมกันกับผู้บังคับบัญชาขั้นต้นได้ 
5)  สื่อสารกับผู้มาใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้

เหมาะสมกับระดับการท างาน 
 
      4.2 ช่วงเวลา 

ภาคเรียนที่ 1  ชั้นปีที่ 4 จ านวนไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 
ภาคเรียนที่ 2  ชั้นปีที่ 4 จ านวนไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 

 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

การฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจัดในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน รวมเวลา 16 สัปดาห์ จัด
เต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

การฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจัดในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ รวมเวลา 16 สัปดาห์ 
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  

โครงงานหรืองานวิจัยควรสอดคล้องกับสาขาวิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่ต้องการให้มี
รูปแบบตามที่หลักสูตรและมหาวิทยาลัยก าหนด  ในรายวิชา  วท 497 สหกิจศึกษา วท 498 การเรียนรู้
อิสระ วท 499 การศึกษาหรือฝึกงานหรือฝึกอบรมต่างประเทศ ให้มีรูปแบบตามประกาศของแต่ละ
หลักสูตร   

  
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ   

1)  วท 497 สหกิจศึกษา  
 เป็นการท างาน   หรือฝึกปฏิบัติงานจริง   หรือวิจัยในหน่วยงานของราชการหรือเอกชนที่มีการ
ด าเนินงานเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า   16  สัปดาห์   โดยนักศึกษาจะต้องผ่านการ
อบรมเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาก่อนไปปฏิบัติงาน   จัดท ารายงานปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา  และเข้ารับการสัมมนาร่วมกับอาจารย์นิเทศ  หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว 
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 2 ) วท 498 การเรียนรู้อิสระ 
 นักศึกษาวิจัย   หรือศึกษา   หรือโครงงานวิชาชีพ   หรือฝึกอบรมเสริมทักษะความรู้    ทั้งนี้อาจ
ผสมผสานกัน  ตามความสนใจ   ความถนัด   ภายใต้การดูแล   และแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ
เรียนรู้อิสระ   มีการก าหนดให้เขียนเป็นโครงการศึกษาของนักศึกษาแต่ละคน   น าเสนอรายงานผล  
อภิปราย  และประเมินผล  ให้เสร็จสิ้นในเวลา  1 ภาคการศึกษา 
 3) วท 499 การศึกษา หรือฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศ 
 นักศึกษาไปศึกษา   หรือฝึกงาน   หรือฝึกอบรมต่างประเทศ   ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่
ศึกษาอยู่   ขั้นตอนการด าเนินการประกอบด้วยการเสนอโครงการศึกษา   หรือฝึกงาน   หรือฝึกอบรม  
การรายงานผลในลักษณะของรายงานทางวิชาการ  ทุกขั้นตอนอยู่ในความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิชาการศึกษา  หรือฝึกงาน  หรือฝึกอบรมต่างประเทศ 
 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
1) มีการก าหนดให้เขียนเป็นโครงการศึกษาของนักศึกษาแต่ละคน น าเสนอรายงานผล อภิปราย

และการประเมินผล ให้เสร็จสิ้นในเวลา 1   ภาคการศึกษาตามความสนใจ ความถนัด ภายใต้
การดูแล และแนะน า จากคณาจารย์ในคณะ มีการก าหนดให้เขียนเป็นแผนการศึกษาของ
นักศึกษาแต่ละคน การนิเทศงาน น าเสนอรายงานผล อภิปราย และการประเมินผล ให้เสร็จ
สิ้นในเวลา 1 ภาคการศึกษา 

2)  เสนอโครงการศึกษา หรือฝึกงาน หรือฝึกอบรม การรายงานผลในลักษณะของรายงานทาง
วิชาการ ทุกขั้นตอนอยู่ในความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการศึกษา หรือฝึกงาน 
หรือฝึกอบรมต่างประเทศ 

 
5.3 ช่วงเวลา 

ในภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2 
ให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชา วท 497 สหกิจศึกษา วท 498 การเรียนรู้อิสระหรือ วท 499 

การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศ ในภาคการศึกษาท่ี 2 ของแผนการศึกษาชั้นปีที่ 4 
หรือตามความเห็นชอบของกรรมการประจ าหลักสูตร จ านวนไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ หรือ  1 ภาค
การศึกษา 
 

5.4 จ านวนหน่วยกิต       
จ านวน 9 หน่วยกิต 
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5.5 การเตรียมการ  
 แต่งตั้งกรรมการภายในเพ่ือก ากับดูแลรายวิชา  และควบคุม  การศึกษาให้เป็นตามความสนใจ 
ความถนัด  ภายใต้การดูแล  และแนะน า  จากคณาจารย์ในคณะที่ได้รับการแต่งตั้งมีการก าหนดให้เขียน
เป็นแผนการศึกษาของนักศึกษาแต่ละคน 
 

5.6 กระบวนการประเมินผล   
ให้นักศึกษาน าเสนอรายงานผล  อภิปราย  และการประเมินผล วิชา  วท  498 การเรียนรู้อิสระ

หรือ  วิชา  วท  499 การศึกษา  หรือ ฝึกงาน  หรือฝึกอบรมต่างประเทศ  ให้เสร็จสิ้นในเวลา  1 ภาค
การศึกษาโดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งจากคณะฯ ร่วมพิจารณาให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษานั้น ๆ 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. บัณฑิตทีมีทักษะเป็นเลิศ เก่งงาน 
เก่งคน  เก่งคิด เก่งวิชาการ 
 

กลยุทธ์ 
1. จัดท าโครงการนักศึกษา 
2. การจัดท าฐานข้อมูลนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 
3. การสื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมนักศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
4. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และ
บุคลากร 
5. ควรส่งเสริมให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์และกล้า
แสดงออก 
6. มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ เพื่อให้เกิด
การยอมรับจากภายนอก 

2. ด้านภาวะผู้น า 
 

กลยุทธ์ 
1. สร้างชมรมให้เป็นเวทีในการส่งเสริมทักษะด้านการ
สื่อสาร การแสดงออก และการเขียน 
2. สอนให้นักศึกษารู้จักหลักคิด หลักทฤษฎี และหลักปฏิบัติ 
3. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะและมีประสบการณ์กับ
ชุมชน 
4. สร้างกิจกรรมกึ่งวิชาการ เพ่ือเสริมสร้างภาวะความเป็น
ผู้น า 

3. ด้านความเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

กลยุทธ์ 
1. การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในกิจกรรมวิชาการ  
 

4. ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 
 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมทักษะด้านภาษาเพ่ือรองรับการเปิดเสรีทางการ
ศึกษา 
2. เชื่อมโยงภาษากับงานวิชาการให้เป็นหนึ่งเดียวกัน 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
5. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

กลยุทธ์ 
1.  พัฒนาฐานข้อมูลและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ 
2. การสร้างแรงจูงใจให้กับศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ให้ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1.ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) มีความยึดมั่นความดีงามในทางวิชาการ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละและมีน้ าใจช่วยเหลือ
ผู้อื่น  

2) มีวินัย  ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม  
3) เคารพสิทธิของผู้อ่ืน ค านึงถึงความเสมอภาค รวมถึงระเบียบและกฎเกณฑ์ในสังคม 

2.1.2.กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  
1) เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และแสดงถึงการมีเมตตา 

กรุณา และความเสียสละ 
2) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาและการส่งงาน

ภายในเวลาที่ก าหนด 
3) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในระหว่างการจัดการเรียนการ

สอน โดยยกตัวอย่างจากสถานการณ์จริง บทบาทสมมติ หรือ กรณีตัวอย่าง 
4) ปลูกฝังให้นักศึกษาแต่งกายและปฏิบัติตนให้เหมาะสม ถูกต้องตามตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย 
5) สอดแทรกเรื่องคุณธรรม  จริยธรรมในระหว่างการจัดการเรียนการสอน  โดย

ยกตัวอย่างจากสถานการณ์จริง บทบาทสมมติ หรือกรณีตัวอย่าง 
6) เชิญวิทยากรผู้มีประสบการณ์หรือผู้น าทางศาสนาต่างๆ บรรยายพิเศษเกี่ยวกับ

จริยธรรม คุณธรรมที่ศาสนิกชนพึงปฏิบัติ 
7) ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่หน่วยงานภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยจัด 
8) จัดกิจกรรมยกย่องนักศึกษาที่มีคุณธรรม  จริยธรรม ท าประโยชน์ต่อสังคมและ

กิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังจิตวิญญาณในการถือประโยชน์สังคมเป็นที่ตั้ง 
9) การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ในด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
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2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียนระหว่างร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน 
2) ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมายให้ท าไม่ว่าจะเป็นงานเดี่ยวหรืองานกลุ่ม 
3) ประเมินจากบุคคลภายนอกท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของนักศึกษาโดยใช้แบบ

ส ารวจหรือการสัมภาษณ์ 
4) ประเมินจากการให้คะแนนการเข้าห้องเรียนและการส่งงานตรงเวลา  
5) ประเมินจากจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
6) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ ต่างๆ อย่าง

ต่อเนื่อง 
7) ประเมินจากแบบประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมและ

จริยธรรม  
8) ประเมินจากแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเพ่ือวัดประเด็นที่เก่ียวข้อง 
9) ประเมินจากจ านวนนักศึกษาท่ีท าการทุจริตในการสอบ 
10) ประเมินจากการสัมภาษณ์นักศึกษาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการสอดแทรกคุณธรรม

และจริยธรรมขณะที่มีการเรียนการสอนของอาจารย์ และการประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ด ี

 
2.2 ด้านความรู้ 

2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) มีความสามารถอธิบายหลักการและทฤษฏีที่ส าคัญในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา  
2) มีความสามารถในการประสมประสานเนื้อหาในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  
3) มีความสามารถประเมินตรวจสอบความก้าวหน้าและการปรับเปลี่ยนเนื้อหาวิชาที่

ศึกษา  
4) มีความสามารถท่ีจะระบุกฎ ระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาชีพ  

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) การสอนหลากหลายรูปแบบภายในชั้นเรียน เช่น การบรรยาย สถานการณ์จ าลอง 

บทบาทสมมติ เป็นต้น  และการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีการแสดงความคิดเห็นและ
ซักถามข้อสงสัย 

2) การค้นคว้าและท ารายงานทั้งเดี่ยวและกลุ่มตามหัวข้อที่เป็นปัจจุบันและผู้เรียนมี
ความสนใจ 
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3) การอภิปรายเป็นกลุ่มโดยน าเนื้อหาที่เรียนมาประสมประสานกับเนื้อหาวิชาอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

4) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษานอกสถานที่ 
5) การเชิญผู้มีประสบการณ์มาบรรยายและท ารายงานสรุปประเด็นความรู้ที่ได้รับ 
6) การจัดศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือเสริมการเรียนรู้ 
7) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝึกกระบวนการคิด วิเคราะห์และวิพากษ์ ทั้งในระดับ

บุคคลและกลุ่ม  
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) ทดสอบหลักการและทฤษฎี โดยการสอบย่อย และให้คะแนน 
2) ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค 
3) ประเมินผลจากการท างานที่ได้รับมอบหมายและรายงานที่ให้ค้นคว้า 
4) ประเมินจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดในห้องเรียน 
5) ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
6) ประเมินด้านความรู้จากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดให้ผู้เรียนในห้องเรียน 
7) ประเมินจากแบบประเมินความรู้ที่จัดเตรียมไว้ส าหรับนักศึกษาท่ีเข้าใช้บริการศูนย์การ

เรียนรู้ 
 

2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) มีความสามารถในการใช้ระบบคิดที่วิเคราะห์ สังเคราะห์และวิพากษ์ได้  
2) มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ที่ได้รับเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนและน าไปบูรณา

การกับศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
3) มีความสามารถในประเมิน สรุปประเด็นและสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้  

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) มอบหมายงานที่พัฒนาผู้เรียนให้มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์และวิพากษ์ได้ โดยใช้

รูปแบบการสอนที่หลายหลาก 
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีโอกาสประยุกต์ความรู้ในการแก้ไขปัญหา เช่น 

การเรียนรู้แบบแก้ไขปัญหา (problem-based learning) หรือ การจัดท าโครงการ 
(project based learning) 
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3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีโอกาสบูรณาการความรู้กับศาสตร์อ่ืน ๆ ได้ 
เช่น การฝึกปฏิบัติงานจริง  การท ากรณีศึกษา  การอภิปรายกลุ่ม  การเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม  การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง เป็นต้น 

4) มอบหมายให้ผู้เรียนท ารายงานค้นคว้าข้อมูลในสาขาวิชาและศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
น ามาบูรณาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ (research-
based learning) 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) ประเมินจากการทดสอบทั้งการสอบย่อย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 
2) ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว เช่น โครงการหรืองานวิจัย

ที่มอบหมาย 
3) ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียนระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
4) ประเมินผลจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดในห้องเรียน 

 
2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคล และความรับผิดชอบ 
1) มีจิตส านึกต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งในระดับปัจเจกและองค์การ  
2) มีความสามารถในการปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนอยู่บนพ้ืนฐานของการนับถือ

ความแตกต่างและคุณค่าของความหลากหลาย 
3) มีภาวะการเป็นผู้น า  ช่วยเหลือผู้ อ่ืนและแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง  ๆ  ได้อย่าง

เหมาะสม 
4) มีความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองทั้งด้าน

วิชาการและวิชาชีพ  
2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการท างานเป็นกลุ่มและงานที่ต้องมีปฎิสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล  เช่น การระดมความคิดเห็น การอภิปราย หรือการสัมมนาเกี่ยวกับ
ประเด็นที่นักศึกษาสนใจ 

2) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเองและองค์การ  การมีมนุษยสัมพันธ์ การ
เข้าใจวัฒนธรรมขององค์การ การปรับตัวเข้ากับสภาวะแวดล้อม การยอมรับผู้อื่น 
เป็นต้น  
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3) ก าหนดการท างานกลุ่มโดยให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นผู้น ากลุ่ม  สมาชิกกลุ่มและ
ผู้รายงานผล 

4) ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม 
5) เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนได้เสนอความคิดเห็น  โดยการจัดอภิปรายและเสวนา

งานที่ได้รับมอบหมายให้ค้นคว้า 
6) ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

 
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของผู้เรียนขณะท ากิจกรรมกลุ่ม

และงานที่ต้องมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
2) ประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้นและอาจารย์ผู้สอนในการแสดงบทบาทของการเป็นผู้น าและผู้

ตามในสถานการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็น
ผู้น าและผู้ตามท่ีดี 

3) ประเมินจากผลงานของกลุ่มและผลงานของผู้เรียนในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ท างาน 
4) ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์ผู้สอน  และนักศึกษา 
5) ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม 
6) ติดตามการท างานกลุ่มของนักศึกษาเป็นระยะ  โดยการสัมภาษณ์และบันทึกพฤติกรรม

เป็นรายบุคคล 
7) สังเกตพฤติกรรมจากการระดมความคิดเห็น การอภิปรายหรือการสัมมนาและบันทึกผล

การประเมิน 
 

2.5 ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1) มีความสามารถเลือกใช้ทักษะทางภาษาและรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม  
2) มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูล ติดต่อสื่อสาร จัดการและ

น าเสนอข้อมูลได ้
3) มีความสามารถน าเทคนิคทางสถิติ  และทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐานมาใช้ในการศึกษา 

ค้นคว้า วิเคราะห์และน าเสนอประเด็นต่างๆได้ 
4) มีความสามารถในการค้นคว้า หาความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพด้วยตนเอง  
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2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะภาษาเพ่ือการสื่อสารทั้งการพูด การ
ฟังและ การเขียน  

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 

4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษามีโอกาสค้นคว้า  เรียบเรียงข้อมูล  พร้อม
การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล  และสามารถน าเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างถูกต้อง  
และให้ความส าคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 

5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถในการน าน าเทคนิค
ทางสถิติ และทางคณิตศาสตร์พื้นฐานมาประยุกต์ใช้ 

6) มอบหมายงานที่ต้องค้นคว้าหาข้อมูลเชิงตัวเลขและน าเสนองานที่ต้องมีการตัดสินใจ
บนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข 

7) มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  และให้นักศึกษาน าเสนอหน้า
ชั้น 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดในห้องเรียน เข่น การสังเกตพฤติกรรม 
การสอบย่อย 

2) ประเมินจากผลงานของผู้เรียนทั้งรูปแบบการน าเสนอรายงานหน้าชั้นเรียนและรายงาน
ที่เป็นรูปเล่ม 

3) ประเมินจากเทคนิคท่ีน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิคทางสถิติ และทาง
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

รายวิชา 

คุณธรรม
และ

จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

หมวดวชิาศึกษาทั่วไป                   
-  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์                   

ศท 021 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                   

ศท 022 อารยธรรมโลก                   

ศท 104  มนุษย์และสิ่งแวดล้อม                   

ศท 302 สังคมและวัฒนธรรมไทย                              

กช 321  เศรษฐกิจพอเพียงและการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

                  

-  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์                   
ศท 011 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ                   

ศท 012  จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย ์                   

ศท 013  สุขภาพเพื่อการด ารงชีวิต                   

ศท 180  ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์                   

ศท  304 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน                   

ศท 305 ประวัติศาสตร์และการพัฒนา
ของล้านนา 

                  

-  กลุ่มวิชาภาษา                   
ศท 031  การใช้ภาษาไทย                    

ศท 141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1                   

ศท 142  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                    

ศท 241  ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย1ี 

                  

- กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์

                  

ผษ 101  เกษตรเพื่อชีวิต                   

วท 101 วิทยาศาสตร์เพื่อชวีิต                   

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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รายวิชา 

คุณธรรม
และ

จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 
วท 102  การพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

                  

ศท 014 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อ
การศึกษา 

                  

วอ 101 วิศวกรรมเบื้องต้นใน
ชีวิตประจ าวัน 

                  

วอ 102 นานาสาระเกีย่วกับอาหารและ
ยา 

                  

                   

หมวดวชิาเฉพาะดา้น                    

-  กลุ่มวิชาแกน                   
กต 20 0 หลักการตลาด                   

คม 100 เคมีทั่วไป                   

คม 210 เคมีวิเคราะห์                   

คม 250 เคมีอินทรีย์                   

คม 260 เคมีเชิงฟิสิกส์                   

คม 320 ชีวเคมีเบื้องต้น                   

คม 321 ปฏิบัติการชีวเคมี 1                   

คศ 101 แคลคูลัส 1                   

คศ 102 แคลคูลัส 2                   

ชว 100 ชีววิทยาทั่วไป                       

ชว 250 การศึกษาแบบทางวิศวกรรม                   

ชว 330 จุลชีววิทยา                   

ฟส 111 ฟิสิกส์ 1                   

ศป 241 การพัฒนาทักษะภาษา 
อังกฤษ 1 

                  

ศป 242 การพัฒนาทักษะภาษา 
อังกฤษ 2 

                  

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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รายวิชา 

คุณธรรม
และ

จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 
ศป 243 การพัฒนาทักษะภาษา 
อังกฤษ 3 

                  

สต 301 หลักสถิติ                   

สต 311 การวางแผนการทดลอง 
เบื้องต้น 

                  

- กลุ่มวิชาเอกบังคับ                   

ชว 251 หลักวิศวกรรมชีวภาพ 1                   

ชว 252 หลักวิศวกรรมชีวภาพ 2                   

ชว 300 เมแทบอลิซึมและการควบคุม
ของสิ่งมีชีวิต           

                  

ชว 340 พันธุศาสตร์เบื้องต้น                   

ชว 350 เทคโนโลยีชีวภาพ 1                    

ชว 351 เทคโนโลยีชีวภาพ 2                   

ชว 352 หน่วยปฏิบัติการเฉพาะทาง  ชี
วกระบวนการ 1 

                  

ชว 353 หน่วยปฏิบัติการเฉพาะทาง  ชี
วกระบวนการ  2 

                  

ชว 354 การควบคุมคุณภาพทาง 
เทคโนโลยีชีวภาพ 

                  

ชว 390 สัมมนา 1                   

ชว 450 เทคโนโลยีการหมัก                   

ชว 451 การออกแบบทาง 
เทคโนโลยีชีวภาพ 

                  

ชว 460 การบ าบัดและการใช้ 
ประโยชน์จากของเสีย 

                  

ชว 470 เทคโนโลยีชีวภาพระดับ 
โมเลกุล 

                  

ชว 490 สัมมนา 2                   

วท 497 สหกิจศึกษา                             

วท 498 การเรียนรู้อิสระ                       

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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รายวิชา 

คุณธรรม
และ

จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 
วท 499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ
ฝึกอบรมต่างประเทศ 

                  

-  กลุ่มวิชาเอกเลือก                   

ชว 400 เทคนิคทางชีววิทยา                   

ชว 401 ชีววิทยาของเซลล์                   

ชว 402 ปรัชญาทางชีววิทยา                   

ชว 403 ความหลากหลายทางชีวภาพ
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

                  

ชว 404 การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ชีวภาพ 

                  

ชว 405 ไลเคนเบื้องต้น                   

ชว 406 การศึกษาหัวข้อสนใจ                    

ชว 310 สรีรวิทยาของพืช                   

ชว 410 กายวิภาคของพืช                   

ชว 411 หลักการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช                   

ชว 412 หลักการด้านเทคโนโลยี 
ชีวภาพพืช 

                  

ชว 413 สรีรวิทยาประยกุต์ส าหรับการ
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช 

                  

ชว 414 เทคโนโลยีชีวภาพผักและ 
ผลไม ้

                  

ชว 320 วิทยาเอมบริโอของสัตว์                   

ชว 420 การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อสัตว์                   

ชว 421 เทคโนโลยีชวีภาพทางสัตว ์                   

ชว 331 เมแทบอลิซึมและการควบคุม
การผลิตโดยจุลินทรีย ์

                  

ชว 430 สรีรวิทยาของแบคทีเรีย                                          

ชว 431 ไวรัสวิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา                   

ชว 432 การเก็บรักษาเช้ือจุลินทรีย์                   

ชว 433 การจ าแนกแบคทีเรีย                   

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
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รายวิชา 

คุณธรรม
และ

จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 
ชว 434 ชีววิทยาของยีสต์และการ
ประยุกต ์

                  

ชว 435 สารชีวภาพจากจุลินทรีย์                   

ชว 436 จุลชีววิทยาทางการเกษตร                   

ชว 452 เทคโนโลยีของเอนไซม์                   

ชว 453 เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร                   

ชว 454 การผลิตเอทานอลโดย
กระบวนการเทคโนโลยีชวีภาพ 

                  

ชว 455 เทคโนโลยีชีวภาพของอาหาร
ฟังก์ชั่น    

                  

ชว 461 การวิเคราะห์ระบบนิเวศ                   

ชว 462 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม                   

ชว 463 การควบคุมและติดตามระบบ
บ าบัดน้ าเสีย 

                  

ชว 464 กระบวนการปรับคุณภาพน้ า
ส าหรับอุตสาหกรรม 

                  

ชว 465 การป้องกันมลพิษ                   

ชว 466 การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและความเส่ียง 

                  

ชว 471 เทคนิคทางอณูชีววิทยา                   

ชว 472 อณูวิทยาทาง
เทคโนโลยีชีวภาพประยุกต ์

                  

ชว 473 เทคโนโลยีโปรตีน                   

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
      ใช้หลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญา
ตรี พ.ศ. 2553 ข้อ 13 การวัดและประเมินผลการศึกษา โดยก าหนดความหมายดังนี้  
 

อักษรระดับคะแนน ระดับผลการเรียน แต้มระดับคะแนน 
A ดีเยี่ยม 4.0 

  B+ ดีมาก 3.5 
B ดี 3.0 

  C+ ค่อนข้างดี 2.5 
C ปานกลาง 2.0 

  D+ ค่อนข้างอ่อน 1.5 
D อ่อน 1.0 
F ตก 0.0 

 
นอกจากอักษรระดับคะแนนข้างต้นแล้ว ผู้สอนอาจใช้อักษรอื่นเพ่ือเป็นสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษา  
โดยมีความหมายดังนี้  
 
 
 

 
 

 

อักษร                                            ความหมาย 
S ผลการศึกษาเป็นที่พอใจ หรือแสดงว่านักศึกษาสอบผ่าน 
U ผลการศึกษาไม่เป็นที่พอใจ หรือแสดงว่านักศึกษาสอบไม่ผ่าน 
I ไม่สมบูรณ์ 
V ลงทะเบียนในฐานะผู้เข้าร่วมฟัง โดยไม่มีการประเมินผลและมีเวลา

เรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
W ถอนรายวิชาภายในก าหนดเวลา 
Op การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุดให้ใช้เฉพาะบางรายวิชาที่หลักสูตร

ก าหนด 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
การทวนสอบ หมายถึง การทบทวนกระบวนการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้ ซึ่งมีแนวทาง

ดังต่อไปนี้ 
1). เมื่อรายวิชาตัดเกรดเรียบร้อยแล้วให้กรรมการประจ าหลักสูตรหรือกรรมการระดับอื่นตาม 

ความเหมาะสม พิจารณากระบวนการประเมิน และให้เกรดในรายวิชานั้น ถ้าผิดสังเกต เช่น 
มี A หรือ F หรือ I มากเกินไป ให้บันทึกและรายงานผลต่อกรรมการประจ าคณะ 

2). กรรมการประจ าคณะจัดประชุมพิจารณาเกรด โดยบรรจุเรื่องการทวนสอบให้เป็นวาระ 
    พิจารณาการรายงานผลจาก ข้อ 1 
3). กรรมการประจ าคณะ อาจพิจารณาให้อาจารย์ประจ ารายวิชาทบทวนการให้เกรด  
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะท่ีนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

 การประเมินผลแต่ละรายวิชาต้องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรและ
คณะกรรมการประจ าคณะก่อนการประกาศผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการท าวิจัย

สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุง
กระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร
และหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยด าเนินการตามแนวทางดังต่อไปนี้ 

1). ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ 
    ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตใน 
    การประกอบการงานอาชีพ 
2). การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม เพ่ือ

ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้นๆ 
ในคาบระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5 เป็นต้น 

3). การประเมินจากนักศึกษาเก่า ที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพ
ของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการเสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

4). ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ซึ่ง อาทิ   (ก)  จ านวนโปรแกรมส าเร็จรูปที่พัฒนา
เองและวางขาย (ข)  จ านวนสิทธิบัตร (ค)จ านวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (ง)  จ านวน
กิจกรรมการกุศลเพ่ือสังคมและประเทศชาติ (จ)  จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท า
ประโยชน์ต่อสังคม 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ และได้รับการเสนอชื่อให้รับปริญญา จะต้องมี

คุณสมบัติดังนี้ 
3.1 ต้องเรียนรายวิชาต่าง ๆ ให้ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และต้องไม่มี

รายวิชา 
ใดที่ได้รับอักษร I และหรือ Op 
3.2 ต้องใช้เวลาเรียนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
3.3 ต้องได้รับแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมดทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 

2.00 
3.4 ไม่มีหนี้สินใด ๆ ต่อมหาวิทยาลัย และหรือหนี้สินอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยรับรู้ 
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หมวดที่ 6   การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
มีการปฐมนิเทศ และอบรมพัฒนาวิชาชีพครูให้แก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจถึงบทบาท 

หน้าที่ ความรับผิดชอบ และนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
 สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาเชิงวิชาการเก่ียวกับการเรียนการ
สอน 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
 การให้ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับกลุ่ม 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์พัฒนาผลงานเพื่อเพ่ิมศักยภาพตามต าแหน่งงาน 
(เช่น การประชุมวิชาการ) 
- ส่งเสริมให้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ และเพ่ิมพูนความรู้ด้านวิชาการและ
วิชาชีพ 
- ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการด้านวิชาการและวิชาชีพ กับพันธกิจด้านการเรียนการสอน 
การวิจัย และบริการวิชาการ  
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์จัดท าผลงานเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การบริหารหลักสูตร  
1.1 แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในแนวทางการบริหาร

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และระเบียบ / ประกาศของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ประกาศใช้ในขณะนั้น และระเบียบ / ประกาศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
โดยอนุโลม 

1.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรท าหน้าที่สนับสนุน ช่วยเหลือ และด าเนินกิจกรรมได้ครบถ้วน 
ตามเกณฑ์ของการประกันคุณภาพหลักสูตร  

1.3 ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรมีส่วนร่วม ในกิจกรรมตามข้อ 1.1 และ 1.2  
 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
2.1 การบริหารงบประมาณ 

1. จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  
2. ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหลักสูตรภายในคณะเดียวกัน/ต่างคณะ  
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะวิทยาศาสตร์   มีอาคารเสาวรัจ   อาคาร  60 ปี แม่โจ้  และ
อาคารจุฬาภรณ์   เป็นสถานที่สอน ประกอบด้วยห้องเรียนขนาดเล็ก 1 ห้อง ห้องเรียนขนาดใหญ่ 3 ห้อง 
 ห้องปฏิบัติการ  14  ห้อง ห้องประชุมขนาดใหญ่  1 ห้อง   

มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของห้องสมุดกลางมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ มีทุกประเภทประกอบด้วย หนังสือ วิทยานิพนธ์ วารสาร และหนังสือพิมพ์ จุลสาร กฤตภาค 
โสตทัศนวัสดุ และฐานข้อมูลส าเร็จรูป CD-ROM, CD-ROM MULTIMEDIA โดยทรัพยากรดังกล่าว
ข้างต้นมีจ านวนดังนี้ 
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จ านวนหนังสือ ณ วันที่  31 มกราคม 2554 
หมวด ค าอธิบายหมวด ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
000 เบ็ดเตล็ด 7,658  เล่ม 1,597 เล่ม 
100 ปรัชญา 1, 842  เล่ม 290  เล่ม 
200 ศาสนา 3,512  เล่ม 210  เล่ม 
300 สังคมศาสตร์ 39,675  เล่ม 4,999  เล่ม 
400 ภาษาศาสตร์ 3,229  เล่ม 1,221  เล่ม 
500 วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ 7,559  เล่ม  5,180  เล่ม 
600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 31,020  เล่ม 11,631  เล่ม 
700 ศิลปวัฒนธรรม ภาษา 2,957  เล่ม  623  เล่ม 
800 วรรณกรรม วรรณคดี 2,442  เล่ม 34  เล่ม 
900 ประวัติศาสตร์ 5,350  เล่ม 791  เล่ม 

 รวม 125,244 เล่ม 26,576 เล่ม 
 

สื่อโสตทัศนวัสดุ  
รายการ จ านวน 

CD/DVD เกษตร 171 
CD/DVD การศึกษา 61 
CD/DVD สารคดี 99 
CD/DVD บทเรียนภาษา 26 
CD/DVD ซีดีรอมทั่วไป 116 
CD/DVD กีฬา 31 
CD/DVD บันเทิง 10 

รวม 514 
 

 บทความวารสาร จ านวน  103,302 บทความ 
 วารสารภาษาไทย จ านวน 719 รายการ 
 วารสารภาษาต่างประเทศ  จ านวน 495 รายการ 
 ฐานข้อมูลออนไลน์ จ านวน  16 ฐานข้อมูล 
 
 

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์   
 (E-book, E-clipping, E-journal) 

จ านวน  5 ฐานข้อมูล 
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 นอกจากนี้ยังมีห้องสมุดของหน่วยงานอื่น ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพายัพ มหาวิทยาลัยพายัพ เป็น
ต้น และยังมีการติดต่อสื่อสารแบบเชื่อมโยงเครือข่ายในฐานข้อมูล Journal Link และวิทยานิพนธ์ / 
งานวิจัยออนไลน์ ตลอดจนสหบรรณานุกรม 

 
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

2.3.1 มหาวิทยาลัยมีคณะท างานประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพเครื่องมือวิทยา 
ศาสตร์ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีขั้นสูง 

2.3.2 คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณประจ าปีในการจัดหาทรัพยากรการเรียนการ
สอน  ต ารา สื่ออุปกรณ์ในห้องเรียนและปฏิบัติการให้ทันสมัย 

2.3.3 คณะฯ จัดประชุมเพ่ือให้คณาจารย์ร่วมกันวางแผนในการเสนองบประมาณ
ครุภัณฑ ์และอุปกรณ์การเรียนการสอน 

 
2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  

2.4.1 ส ารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปีจากผู้สอนและ
ผู้เรียน 

2.4.2 ประเมินความเพียงพอจากความต้องการใช้ของอาจารย์และผู้เรียนทุกรายวิชา 
 

3. การบริหารคณาจารย์ 
3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

3.1.1 ก าหนดคุณสมบัติ  
1)  คุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยที่เน้นการผลิต
บัณฑิตเฉพาะทางระดับบัณฑิตศึกษาและวิจัย (ค 1) และน าไปสู่วิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย 
2)  คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  
- ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาเอกสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือ

สาขาวิชาที่ เกี่ยวข้องซึ่งต้องมีผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
คณะฯ ที่สมัคร 

- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ ได้เป็นอย่างดี 
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3.1.2 การคัดเลือกหรือการสอบคัดเลือก  
โดยการสอบข้อเขียน หรือ สอบสัมภาษณ์  และ/หรือทดสอบความสามารถในการ
สอน โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย/คณะแต่งตั้ง 

3.1.3 การแต่งตั้งและประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

3.2.1 จัดประชุมคณาจารย์ในคณะฯอย่างน้อย  ปีละ 1  ครั้ง  เพ่ือติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนประจ าปีของคณะฯ 

3.2.2 จัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง เพื่อการ
เตรียมการจัดการเรียนการสอนและการประเมินการบริหารหลักสูตร 

3.2.3 จัดประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชา
ในหลักสูตรอย่างน้อย ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เพ่ือ 

- การแบ่งภาระงานสอน 
- วางแผนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล 
- การให้ความเห็นชอบการประเมินผลการเรียนการสอน 
- เก็บรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานของหลักสูตรเพื่อน าไปใช้ในการ
ปรับปรุงหลักสูตร  
- หาแนวทางท่ีจะท าให้หลักสูตรบรรลุเป้าหมาย 

3.2.4 อาจารย์ประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่ทบทวนการบริหารหลักสูตรทุกสิ้นปีการศึกษา 
 เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงหลักสูตร 

3.2.5 ให้แต่งตั้งกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ ตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ใน
ประกาศของมหาวิทยาลัย  

3.3 คณาจารย์ที่สอนบางเวลาและคณาจารย์พิเศษ  
3.3.1 กรรมการประจ าหลักสูตร/กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกันพิจารณารายชื่อ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีความเหมาะสม  
3.3.2 กรรมการประจ าหลักสูตร/กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกมาร่วมสอนในบางรายวิชา และบางหัวข้อที่ต้องการความเชี่ยวชาญ
เฉพาะหรือประสบการณ์จริง 

3.3.3 การจัดจ้างอาจารย์พิเศษ ต้องมีการวางแผนล่วงหน้าเป็นรายภาคการศึกษาเป็น
อย่างน้อย 

3.3.4 อาจารย์ประจ าหลักสูตรจัดให้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์พิเศษทุกภาค
การศึกษา  
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

4.1.1 มีการก าหนดคุณสมบัติและมาตรฐานสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนให้ตรง
ตามภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ 

4.1.2 ต้องผ่านการคัดเลือกตามระเบียบ/ประกาศของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในต าแหน่งนั้น 
ๆ   

4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน   
4.2.1 จัดให้มีการฝึกอบรมในด้านการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง 
4.2.2 จัดให้มีการศึกษาดูงานหรือทัศนศึกษาอย่างน้อยปีละ   1  ครั้ง  เพ่ือให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานนอกเหนือจากการท างานตามที่ได้ก าหนดไว้ 
4.2.3 สนับสนุนให้บุคลากรได้ร่วมงานกับคณาจารย์ในโครงการบริการวิชาการ และ

งานวิจัยของคณะฯ 
4.2.4 มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุน ตลอดจนควบคุมดูแล

ให้บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา  

5.1.1 คณะฯ  แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาทุกคน  เพ่ือท าหน้าที่ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

5.1.2 อาจารย์ทุกคนจัดท าตารางการท างานพร้อมก าหนดเวลาว่างเพ่ือให้นักศึกษา
สามารถเข้า พบได้ตามเวลาที่ได้ก าหนดไว้ 

5.1.3 อาจารย์เปิดช่องทางการสื่อสารทางสารสนเทศ เช่น  E-mail,  FaceBook ฯลฯ 
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

     กรณีท่ีนักศึกษาสงสัยเรื่องการประเมินผลในรายวิชาหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการ
สอน  สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 
                 1) ให้สอบถามจากอาจารย์ผู้สอนประจ าวิชา 

2) ยื่นค าร้องขอดูกระดาษค าตอบ ภายใน 1 ภาคการศึกษาหลังจากวันประกาศผล
การศึกษา 

3) นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องอุทธรณ์ได้โดยตรงต่อคณบดี/อธิการบดี หรือ
คณะกรรมการทีม่หาวิทยาลัยแต่งตั้ง  
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6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
6.1 จัดส ารวจความต้องการของตลาดแรงงาน  และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในสาขา

เทคโนโลยีชีวภาพทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
6.2 ประมาณการความต้องการแรงงานประจ าปี 
6.3 มีแผนการจัดการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเมื่อครบรอบหลักสูตร เพ่ือใช้เป็น

ข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
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    7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 

ปีท่ี  1  ปีท่ี  2  ปีท่ี  3  ปีท่ี  4  ปีท่ี  5  
1.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ    80  มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน  ติดตาม   และ
ทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตร 

/ / / / / 

2.  มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ   มคอ.2  ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ   หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

/ / / / / 

3.  มีรายละเอียดของรายวิชา   และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ตามแบบ  มคอ . 3 และ
มคอ. 4   อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

/ / / / / 

4.  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา  และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
ตามแบบ มคอ.5  และมคอ.6  ภายใน   30  วัน  หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

/ / / / / 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร  ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน  60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

/ / / / / 

6.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ .3 และ มคอ. 
4 อย่างน้อยร้อยละ  25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ
ปีการศึกษา 

/ / / / / 

7.  มีการพัฒนา /ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กล
ยุทธ์การสอน  หรือ  การประเมินผลการเรียนรู้  จากผล
การประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน  มคอ.7   ปีที่
แล้ว 

 / / / / 

8.  อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน  

/ / / / / 

9.  อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

/ / / / / 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 
ปีท่ี  1  ปีท่ี  2  ปีท่ี  3  ปีท่ี  4  ปีท่ี  5  

10.  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ  50 ต่อปี 

/ / / / / 

11.  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม  5.0  

   / / 

12.  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม ่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม  5.0  

    / 

13.  มีการประเมินความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และภาษาต่างประเทศ 

/ / / / / 

รวมตัวบ่งช้ีบังคับท่ีต้องด าเนินการข้อ 1-5 ในแต่ละป ี 5 5 5 5 5 
รวมตัวบ่งช้ีในแต่ละปี 10 11 11 12 13 
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หมวดที่   8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1) มีการประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนในการจัดการเรียนการ
สอน การประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์โดยการสอบถาม 
สัมภาษณ์ หรือใช้แบบสอบถามจากนักศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน 

2) มีการประเมินผลการเรียนรู้ ของนักศึกษาโดยการสังเกตพฤติกรรม  การท ากิจกรรมการเรียน
การสอน และผลการเรียนจากการวัดและประเมินผล 

     1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
   มีการประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษาโดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดท าการ
ประเมิน 
 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
ประเมินหลักสูตรจากนักศึกษาทุกชั้นปี และบัณฑิตที่จบตามหลักสูตร  โดยวิธีการสัมภาษณ์  

แบบส ารวจ และเปิดเว็บไซด์เพ่ือรับข้อมูลย้อนกลับ 
2.2  ผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้ประเมินภายนอก 

ประเมินหลักสูตรจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก โดยดูจาก
รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ข้อมูลย้อนกลับจากนักศึกษาทุกชั้นปี บัณฑิตที่จบตามหลักสูตร
และนายจ้าง/ผู้ประกอบการ  และการเยี่ยมชม 

2.3  นายจ้าง/ผู้ประกอบการ 
ประเมินนายจ้าง/ผู้ประกอบการ โดยการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต และการน า

ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท างาน         
      
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
         ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน  
อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน  
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4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน 
- อาจารย์ประจ าวิชาจัดท ารายงานผลการด าเนินการรายวิชาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาเสนอผ่าน

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการประจ าคณะ   
- อาจารย์ผู้ประจ าหลักสูตรจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา

เสนอผ่านคณะกรรมการประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการประจ าคณะ 
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เอกสารแนบ 
 

1. ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรระหว่าง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พศ.2548    
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หลักสูตรเก่า และหลักสูตรใหม่ 
2. ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดตามโครงสร้างหลักสูตรเก่า-หลักสูตรใหม่ 
3. สาระการปรับปรุงหลักสูตร 
4. ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
5. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ 

 5.1 ค าสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ 2297/ 2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตรระดับ 
     ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ 
5.3 ค าสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ 2685/ 2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ 
6. รายงานการประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชวีภาพ 
7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2553 
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เอกสารแนบ 1  
 
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรระหว่าง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พศ.2548 ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หลักสูตรเก่า และหลักสูตรใหม่ 

หมวดวิชา เกณฑ์  สกอ. หลักสูตรเก่า หลักสูตรใหม่ 
ศึกษาทั่วไป 
วิชาเฉพาะ 
- กลุ่มวิชาแกน 
- กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
- กลุ่มวิชาเอกเลือก 
วิชาเลือกเสรี 

ไม่น้อยกว่า 30 
ไม่น้อยกว่า 84 

 
 
 

ไม่น้อยกว่า 6 

33 
101 
39 
56 
6 
6 

30 
102 
45 
48 
9 
6 

หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 140 138 
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เอกสารแนบ 2  
 

ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดตามโครงสร้างหลักสูตรเก่า-หลักสูตรใหม่ 
โครงร่างหลักสูตรเดิม โครงร่างหลักสูตรที่ขอปรับปรุงแก้ไข หมายเหตุ 

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  รวม 33 หน่วยกิต 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  รวม 30 หน่วยกิต  
     1.1  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (6)      1.1  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เลือกเรียน  

           ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

-  ศท 021 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  -  ศท 021 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  คงเดิม 
-  ศท 022 อารยธรรมโลก  
- 
- 

-  ศท 022 อารยธรรมโลก  
-  ศท 104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม  
-  ศท 302 สังคมและวัฒนธรรมไทย  

คงเดิม 
เพิ่มเตมิ 
เพิ่มเตมิ 

- -  กช 321 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาท่ี 
   ยั่งยืน  

เพิ่มเตมิ 

     1.2  กลุ่มวิชามนษุยศาสตร์ (9)      1.2  กลุ่มวิชามนษุยศาสตร์ เลือกเรียน  
           ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 

-  ศท 011 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ  -  ศท 011 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ  คงเดิม 
-  ศท 012 จิตวิทยากับพฤติกรรมของมนุษย์  -  ศท 012 จิตวิทยากับพฤติกรรมของมนุษย์  คงเดิม 
-  ศท 013 สุขภาพเพื่อการด ารงชีวิต  -  ศท 013 สุขภาพเพื่อการด ารงชีวิต  คงเดิม 
- 
- 
- 

-  ศท 180 ศิลปะกับความคิดสรา้งสรรค์  
-  ศท 304 ศาสตร์และศลิป์แห่งปญัญาชน  
-  ศท 305 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของ   
   ล้านนา  

เพิ่มเตมิ 
เพิ่มเตมิ 
เพิ่มเตมิ 

     1.3  กลุ่มวิชาภาษา (9)      1.3  กลุ่มวิชาภาษา (12)  
-  ศท 031 การใช้ภาษาไทย  -  ศท 031 การใช้ภาษาไทย   คงเดิม 
-  ศท 141 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1  -  ศท 141 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1  คงเดิม 
-  ศท 142 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2  
- 

-  ศท 142 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2  
-  ศท 241 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และ 
    เทคโนโลยี 1 

คงเดิม 
เพิ่มเตมิ (ย้ายมาจาก
หมวดวิชาแกน)  

 1.4  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (9)    1.4  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
(6) 

 

- - ผษ 101 เกษตรเพื่อชีวิต  
  และเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 3 
   หน่วยกิต 

เพิ่มเตมิ 
 

-  วท 101 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต  -  วท 101 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต  คงเดิม 
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โครงร่างหลักสูตรเดิม โครงร่างหลักสูตรที่ขอปรับปรุงแก้ไข หมายเหตุ 

-  วท 102 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และ 
    เทคโนโลยี  

-  วท 102 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และ 
    เทคโนโลยี  

คงเดิม 

-  ศท 014 การสืบค้นสารนิเทศเพือ่การศึกษา  -  ศท 014 การสืบค้นสารนิเทศเพือ่การศึกษา  คงเดิม 

- -  วอ 101 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจ าวัน  เพิ่มเตมิ 

- -  วอ 102 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา  เพิ่มเตมิ 

   

2.  หมวดวิชาเฉพาะ  รวม 101 หน่วยกิต 2.  หมวดวิชาเฉพาะ รวม 102 หน่วยกิต  
2.1  กลุ่มวิชาแกน (39)      2.1  กลุ่มวิชาแกน (45)  

- -  กต 200 หลักการตลาด  เพิ่มเตมิ (ย้ายมาจาก
กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

-  คม 100 เคมีทั่วไป  -  คม 100 เคมีทั่วไป  คงเดิม 

-  คม 210 เคมีวิเคราะห์  -  คม 210 เคมีวิเคราะห์  คงเดิม 

-  คม 250 เคมีอินทรีย์  -  คม 250 เคมีอินทรีย์  คงเดิม 

- -  คม 260 เคมีเชิงฟิสิกส์  เพิ่มเตมิ 

-  คม 320 ชีวเคมีเบื้องต้น  -  คม 320 ชีวเคมีเบื้องต้น  คงเดิม 

-  คม 321 ปฏิบัติการชีวเคมี  -  คม 321 ปฏิบัติการชีวเคมี  คงเดิม 

-  คศ 101 แคลคูลัส 1  -  คศ 101 แคลคูลัส 1  คงเดิม 
- -  คศ 102 แคลคูลัส 2  เพิ่มเตมิ 
-  ชว 101 หลักชีววิทยา  -   ยกเลิก 

- -  ชว 100 ชีววิทยาท่ัวไป  เพิ่มเตมิ 
-  ชว 250 การศึกษาแบบทางวิศวกรรม  -  ชว 250 การศึกษาแบบทางวิศวกรรม  คงเดิม 

-  ชว 330 จุลชีววิทยา  -  ชว 330 จุลชีววิทยา  คงเดิม 
-  ฟส 111 ฟิสิกส์ 1  -  ฟส 111 ฟิสิกส์ 1  คงเดิม 

-  ศท 241 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และ 
    เทคโนโลยี 1  

- ยกเลิก (ย้ายไปหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป) 

-  ศท 242 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และ 
    เทคโนโลยี 2  

- ยกเลิก 
 

- -  ศป 241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1 เพิ่มเตมิ 
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โครงร่างหลักสูตรเดิม โครงร่างหลักสูตรที่ขอปรับปรุงแก้ไข หมายเหตุ 

- -  ศป 242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2 เพิ่มเตมิ 

- -  ศป 243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3 เพิ่มเตมิ 

-  สต 301 หลักสถิติ  -  สต 301 หลักสถิติ  คงเดิม 

-  สต 311 การวางแผนการทดลองเบื้องต้น  -  สต 311 การวางแผนการทดลองเบื้องต้น  คงเดิม 

     2.2  กลุ่มวิชาเอกบังคับ (56)      2.2  กลุ่มวิชาเอกบังคับ (49)  

-  กต 200 หลักการตลาด  - ยกเลิก (ย้ายไป
หมวดกลุม่วิชาแกน) 

-  ชว 251 หลักวิศวกรรมชีวภาพ  - ยกเลิก 

- -  ชว 251 หลักวิศวกรรมชีวภาพ 1  เพิ่มเตมิ (วิชาเปิด
ใหม)่ 

- -  ชว 252 หลักวิศวกรรมชีวภาพ 2  เพิ่มเตมิ (วิชาเปิด
ใหม)่ 

-  ชว 240 พันธุศาสตร์  -   ยกเลิก 

-  ชว 241 ปฏิบัติการพันธุศาสตร ์ -   ยกเลิก 
- - ชว 340 พันธุศาสตร์เบื้องต้น  เพิ่มเตมิ 
-  ชว 350 เทคโนโลยีชีวภาพ  - ยกเลิก 

- -  ชว 350 เทคโนโลยีชีวภาพ 1  เพิ่มเตมิ (วิชาเปิด
ใหม)่ 

- -  ชว 351 เทคโนโลยีชีวภาพ 2  เพิ่มเตมิ (วิชาเปิด
ใหม)่ 

-  ชว 252 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางชีวภาพ 1  - ยกเลิก 
-  ชว 253 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางชีวภาพ 2  - ยกเลิก 

- -  ชว 352 หน่วยปฏิบัติการเฉพาะทาง 
   ชีวกระบวนการ 1  

เพิ่มเตมิ (วิชาเปิด
ใหม)่ 

- -  ชว 353 หน่วยปฏิบัติการเฉพาะทาง 
   ชีวกระบวนการ 2  

เพิ่มเตมิ (วิชาเปิด
ใหม)่ 

-  ชว 454 การออกแบบทางเทคโนโลยีชีวภาพ  -  ชว 451การออกแบบทางเทคโนโลยีชีวภาพ เปลี่ยนแปลงรหสั
วิชาและวิชาบังคับ
ก่อน 
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โครงร่างหลักสูตรเดิม โครงร่างหลักสูตรที่ขอปรับปรุงแก้ไข หมายเหตุ 

-  ชว 351 การควบคุมคุณภาพทางเทคโนโลย ี
    ชีวภาพ 

-  ชว 354 การควบคุมคุณภาพทาง 
   เทคโนโลยีชวีภาพ  

เปลี่ยนแปลงรหสั
วิชา/ วิชาบังคับ
ก่อน/ ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 

-  ชว 331 เมแทบอลิซึมและการควบคุมการผลติ 
    โดยจุลินทรีย์  

- ยกเลิก (ย้ายไปกลุม่
วิชาเอกเลือก) 

- -  ชว 300 เมแทบอลิซึมและการควบคุม 
   ของสิ่งมีชีวิต  

เพิ่มเตมิ (วิชาเปิด
ใหม)่ 

-  ชว 440 พันธุศาสตร์โมเลกุล  -   ยกเลิก  

- - ชว 470 เทคโนโลยีชีวภาพระดับโมเลกุล  เพิ่มเตมิ (วิชาเปิด
ใหม)่ 

-  ชว 460 การบ าบัดและการใช้ประโยชน ์
    จากของเสีย  

-  ชว 460 การบ าบัดและการใช้ประโยชน ์
   จากของเสีย  

เปลี่ยนแปลงวิชา
บังคับก่อน 

-  ศศ 211 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป  - ยกเลิก 

-  ชว 451 หลักการดา้นเทคโนโลยีชีวภาพพืช  - ยกเลิก (ย้ายไปกลุม่
วิชาเอกเลือก) 

-  ชว 453 เทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์  - ยกเลิก (ย้ายไปกลุม่
วิชาเอกเลือก) 

-  ชว 450 เทคโนโลยีการหมัก  -  ชว 450 เทคโนโลยีการหมัก  คงเดิม 

-  ชว 390 สัมมนา 1  -  ชว 390 สัมมนา 1  ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา 

-  ชว 391 การฝึกงานในห้องปฏิบัติการ  - ยกเลิก  

- -  ชว 490 สัมมนา 2  เพิ่มเตมิ (ย้ายมาจาก
กลุ่มวิชาเอกเลือก) 

-  มจ 497 สหกิจศึกษา หรือ มจ 498 การ  
   เรียนรู้อิสระ หรือ มจ 499 การศึกษา  
   หรือฝึกงานหรือฝึกอบรมต่างประเทศ  

-  วท 497 สหกิจศึกษา หรือ วท 498  การ  
   เรียนรู้อิสระ หรือ วท 499 การศึกษา    
   หรือฝึกงาน หรือฝึกอบรบต่างประเทศ  

เปลี่ยนแปลงรหสั
วิชา/ เปลี่ยนแปลง
รายวิชาบังคับก่อน/ 
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา 
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2.3  กลุ่มวิชาเอกเลือก ให้เลือกเรียน 
        อย่างน้อย 6  หน่วยกิต 

  2.3  กลุ่มวิชาเอกเลือกให้เลือกเรียน 
         อย่างน้อย 9 หน่วยกิต 

 

- -  ชว 310 สรีรวิทยาของพืช  เพิ่มเตมิ/ เปลี่ยนช่ือ
วิชา/ เปลี่ยนแปลง
รายวิชาบังคับก่อน 

-  ชว 311 อนุกรมวิธานของพืช  -    ยกเลิก 

-  ชว 312 พฤกษศาสตร์เศรษฐกจิ  -  ยกเลิก 

-  ชว 313 สรีรวิทยาของพืช  -   ยกเลิก 

-  ชว 320 วิทยาเอมบริโอ  
 

-  ชว 320 วิทยาเอมบริโอของสัตว์  
 

เปลี่ยนช่ือวิชา/ 
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา/ 
เปลี่ยนแปลงวิชา
บังคับก่อน 

- 
 

-  ชว 331 เมแทบอลิซึมและการควบคุมการ
ผลิต    
   โดยจุลินทรยี์  

เพิ่มเตมิ  (ย้ายมา
จากกลุ่มวิชาเอก
บังคับ) 

-  ชว 400 เทคนิคทางชีววิทยา  - ชว 400 เทคนิคทางชีววิทยา  เปลี่ยนแปลงวิชา
บังคับก่อน 

-  ชว 401 ชีววิทยาของเซลล์  -  ชว 401 ชีววิทยาของเซลล์  เปลี่ยนแปลงวิชา
บังคับก่อน 

-  ชว 402 ปรัชญาทางชีววิทยา  -  ชว 402 ปรัชญาทางชีววิทยา  เปลี่ยนแปลงวิชา
บังคับก่อน/ 
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา 

-  ชว 403 ไลเคนและการใช้ประโยชน์  -  ชว 405 ไลเคนเบื้องต้น  เปลี่ยนแปลงรหสั
วิชา/เปลี่ยนแปลงช่ือ
วิชา/ เปลี่ยนแปลง
วิชาบังคับก่อน 

- -  ชว 404 การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ชีวภาพ 

เพิ่มเตมิ (วิชาเปิด
ใหม่) 

- -  ชว 406 การศึกษาหัวข้อสนใจ เพิ่มเตมิ (วิชาเปิด
ใหม)่ 
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-  ชว 410 กายวิภาคของพืช  -  ชว 410 กายวิภาคของพืช  เปลี่ยนแปลงวิชา
บังคับก่อน 

- ชว 411 หลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  -  ชว 411 หลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  เปลี่ยนแปลงวิชา
บังคับก่อน 

-  ชว 413 ความหลากหลายทางชีวภาพ  -  ชว 403 ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  

เปลี่ยนแปลงรหสั
วิชา/เปลี่ยนแปลง
ช่ือวิชา/ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 

- -  ชว 412 หลักการดา้นเทคโนโลยีชีวภาพพืช  
 

เพิ่มเตมิ  (ย้ายมา
จากกลุ่มวิชาเอก
บังคับ/ 
เปลี่ยนแปลงรหสั
วิชา/ เปลี่ยนแปลง
วิชาบังคับก่อน) 

- -  ชว 414 เทคโนโลยีชีวภาพผักและผลไม้  เพิ่มเตมิ (วิชาเปิด
ใหม)่ 

-  ชว 420 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสัตว์  -  ชว 420 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสัตว์  เปลี่ยนแปลงวิชา
บังคับก่อน 

- -  ชว 421 เทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์  เพิ่มเตมิ (ย้ายมาจาก
กลุ่มวิชาเอกบังคับ/ 
เปลี่ยนแปลงรหสั
วิชา/ เปลี่ยนแปลง
วิชาบังคับก่อน) 

-  ชว 430 สรีรวิทยาของแบคทีเรยี  -  ชว 430 สรีรวิทยาของแบคทีเรยี  คงเดิม 

-  ชว 431 ไวรัสวิทยาและภูมิคุม้กนัวิทยา  -  ชว 431 ไวรัสวิทยาและภูมิคุม้กนัวิทยา  คงเดิม 

- ชว 432 การเก็บรักษาเช้ือจุลินทรีย์  -  ชว 432 การเก็บรักษาเช้ือจุลินทรีย์  คงเดิม 

-  ชว 433 การจ าแนกแบคทีเรีย  -  ชว 433 การจ าแนกแบคทีเรีย  คงเดิม 

- -  ชว 434 ชีววิทยาของยีสต์และการประยุกต์  เพิ่มเตมิ (วิชาเปิด
ใหม)่ 

- -  ชว 435 สารชีวภาพจากจุลินทรีย์  เพิ่มเตมิ (วิชาเปิด
ใหม)่ 

- -  ชว 436 จุลชีววิทยาทางการเกษตร  เพิ่มเตมิ (วิชาเปิด
ใหม)่ 
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-  ชว 441 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์  -   ยกเลิก 

-  ชว 442 พันธุวิศวกรรมเบื้องต้น  -   ยกเลิก 

-  ชว 443 พันธุวิศวกรรมพืช  -   ยกเลิก 

-  ชว 444 เทคนิคพันธุศาสตร์ระดับเซลล ์
    ประยุกต์  

-   
 

ยกเลิก 

-  ชว 452 สรีรวิทยาประยุกต์ส าหรับการ 
   เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  

-  ชว 413 สรีรวิทยาประยุกต์ส าหรับการ 
    เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  

เปลี่ยนแปลงรหสัวิชา 
 

-  ชว 455 เทคโนโลยีของเอนไซม ์ -  ชว 452 เทคโนโลยีของเอนไซม ์ เปลี่ยนแปลงรหสัวิชา/
เปลี่ยนแปลงวิชา
บังคับก่อน 

-  -  ชว 453 เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร เพิ่มเตมิ (วิชาเปิดใหม่) 

- -  ชว 454 การผลติเอทานอลโดยกระบวนการ 
    เทคโนโลยีชีวภาพ  

เพิ่มเตมิ (วิชาเปิดใหม่) 

- -  ชว 455 เทคโนโลยีชีวภาพของอาหาร
ฟังก์ช่ัน  

เพิ่มเตมิ (วิชาเปิดใหม่) 

-  ชว 461 การวิเคราะห์ระบบนิเวศ  -  ชว 461 การวิเคราะห์ระบบนิเวศ  เปลี่ยนแปลงวิชา
บังคับก่อน 

-  ชว 462 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม  -  ชว 462 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม  คงเดิม 

-  ชว 463 จุลชีวเคมีของน้ าและน้ าเสีย  - ยกเลิก 

-  ชว 464 การควบคุมและตดิตามระบบ 
   บ าบัดน้ าเสีย  

-  ชว 463 การควบคุมและตดิตามระบบ
บ าบัด 
    น้ าเสีย  

เปลี่ยนแปลงรหสัวิชา
และวิชาบังคับก่อน 

-  ชว 465 กระบวนการปรับคุณภาพน้ า 
   ส าหรับอุตสาหกรรม  

-  ชว 464 กระบวนการปรับคุณภาพน้ า
ส าหรับ 
    อุตสาหกรรม  

เปลี่ยนแปลงรหสัวิชา 

-  ชว 466 การป้องกันมลพิษ  -  ชว 465 การป้องกันมลพิษ  เปลี่ยนแปลงรหสัวิชา/
วิชาบังคับก่อน/
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา 

-  ชว 467 การประเมินผลกระทบ 
   สิ่งแวดล้อมและความเสี่ยง  

-  ชว 466 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
   และความเสี่ยง  

เปลี่ยนแปลงรหสัวิชา
และวิชาบังคับก่อน 

- -  ชว 471 เทคนิคทางอณูชีววิทยา  เพิ่มเตมิ (วิชาเปิดใหม่) 
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- -  ชว 472 อณูชีววทิยาทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ประยุกต ์

เพิ่มเตมิ (วิชาเปิดใหม่) 

- -  ชว 473 เทคโนโลยีโปรตีน  เพิ่มเตมิ (วิชาเปิดใหม่) 

-  ชว 490 สัมมนา 2  - ยกเลิก (ย้ายไปกลุม่
วิชาเอกบังคับ) 

-  ชว 491 การฝึกงาน  -   ยกเลิก 

-  ชว 492 การศึกษาหัวข้อสนใจ 1  -   ยกเลิก 

-  ชว 493 การศึกษาหัวข้อสนใจ 2  -   ยกเลิก 

-  ชว 494 การศึกษาหัวข้อสนใจ 3  -   ยกเลิก 

 

3.  หมวดวิชาเสรี  รวม 6 หน่วยกิต 3.  หมวดวิชาเสรี  รวม 6 หน่วยกิต   

ให้เลือกเรยีนรายวิชาอื่นๆ  ท่ีเปดิสอนใน 
มหาวิทยาลยัไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและสาขาวิชา 

ให้เลือกเรยีนรายวิชาอื่นๆ  ท่ีเปดิสอนใน 
มหาวิทยาลยัไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  โดย
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ทีป่รึกษาและ
สาขาวิชา 

คงเดิม 
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เอกสารแนบ 3  
 
สาระการปรับปรุงหลักสูตร 
 

รายวิชาที่เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา  จ านวน 2 วิชา ดังนี้ 
 

รายวิชาที่ 1 
เดิม 
ชว 452 สรีรวิทยาประยุกต์ส าหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช    3  หน่วยกิต 
BI 452 Applied Physiology for Plant Tissue Culture 
วิชาบังคับก่อน : ชว 411 หลกัการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  หรือ  พส 451 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช 
 ศึกษากระบวนการทางสรีรวิทยาของเนื้อเยื่อพืชที่เกิดขึ้นในสภาพปลอดเชื้อ  เปรียบเทียบกับ
สภาพในแปลง ได้แก่  การสังเคราะห์แสง  การหายใจ  การกลับสู่วัยอ่อน  ตลอดจนกระบวนการ
สรีรวิทยาที่ผิดปกติต่าง ๆ  ได้แก่    การฉ่ าน้ า  การสะสมก๊าซในขวด  ความผิดปกติของต้นหลังจาก
ย้ายจากขวด 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
ใหม่ 
ชว 413 สรีรวิทยาประยุกต์ส าหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช    3  หน่วยกิต 
BI 413 Applied Physiology for Plant Tissue Culture 
วิชาบังคับก่อน : ชว 411 หลกัการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  หรือ  พส 451 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช 
 ศึกษากระบวนการทางสรีรวิทยาของเนื้อเยื่อพืชที่เกิดขึ้นในสภาพปลอดเชื้อ  เปรียบเทียบกับ
สภาพในแปลง ได้แก่  การสังเคราะห์แสง  การหายใจ  การกลับสู่วัยอ่อน  ตลอดจนกระบวนการ
สรีรวิทยาที่ผิดปกติต่าง ๆ  ได้แก่    การฉ่ าน้ า  การสะสมก๊าซในขวด  ความผิดปกติของต้นหลังจาก
ย้ายจากขวด 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
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รายวิชาที่ 2 
เดิม 
ชว 465 กระบวนการปรับคุณภาพน้ าส าหรับอุตสาหกรรม    3  หน่วยกิต 
BI 465 Industrial Water Treatment Processes 
วิชาบังคับก่อน : ชว 460 การบ าบัดและใช้ประโยชน์จากของเสีย 
 คุณสมบัติของน้ าและแหล่งน้ าในประเทศไทย  กระบวนการก าจัดความขุ่น  กระบวนการ
ก าจัดเหล็กและแมงกานีส  กระบวนการก าจัดความกระด้าง  กระบวนการก าจัดอิออน  การป้องกัน
การกัดกร่อนและการเกิดตะกรันในหม้อไอน้ า 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
ใหม่ 
ชว 464 กระบวนการปรับคุณภาพน้ าส าหรับอุตสาหกรรม    3  หน่วยกิต 
BI 464 Industrial Water Treatment Processes 
วิชาบังคับก่อน : ชว 460 การบ าบัดและใช้ประโยชน์จากของเสีย 
 คุณสมบัติของน้ าและแหล่งน้ าในประเทศไทย  กระบวนการก าจัดความขุ่น  กระบวนการ
ก าจัดเหล็กและแมงกานีส  กระบวนการก าจัดความกระด้าง  กระบวนการก าจัดอิออน  การป้องกัน
การกัดกร่อนและการเกิดตะกรันในหม้อไอน้ า 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
 

รายวิชาที่เปลี่ยนแปลงวิชาบังคับก่อน  จ านวน 7 วิชา  ดังนี้ 
 

รายวิชาที่ 1 
เดิม 
ชว 400 เทคนิคทางชีววิทยา       3  หน่วยกิต 
BI 400 Biotechnique 
วิชาบังคับก่อน : ชว 101 หลกัชีววิทยา   
 เทคนิคและวิธีการทางชีววิทยาที่ส าคัญในการศึกษาสิ่งมีชีวิต  การเตรียมและเก็บรักษา
ตัวอย่างพืชและสัตว์ด้วยวิธีการต่าง ๆ  ที่แสดงโครงสร้างระดับเซลล์และเนื้อเยื่อ  การใช้และการ
ถ่ายภาพจากกล้องจุลทรรศน์  การวิเคราะห์   ต่าง ๆ  ที่เก่ียวกับกระบวนการทางชีววิทยา 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
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ใหม่ 
ชว 400 เทคนิคทางชีววิทยา       3  หน่วยกิต 
BI 400 Biotechnique 
วิชาบังคับก่อน : ชว 100 ชีววทิยาทั่วไป หรือ ชว 101 หลักชีววิทยา  
 เทคนิคและวิธีการทางชีววิทยาที่ส าคัญในการศึกษาสิ่งมีชีวิต  การเตรียมและเก็บรักษา
ตัวอย่างพืชและสัตว์ด้วยวิธีการต่าง ๆ  ที่แสดงโครงสร้างระดับเซลล์และเนื้ อเยื่อ  การใช้และการ
ถ่ายภาพจากกล้องจุลทรรศน์  การวิเคราะห์   ต่าง ๆ  ที่เก่ียวกับกระบวนการทางชีววิทยา 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
 

รายวิชาที่ 2 
เดิม 
ชว 401 ชีววิทยาของเซลล์       3  หน่วยกิต 
BI 401 Cell Biology 
วิชาบังคับก่อน : ชว 100 ชีววทิยาทั่วไป หรือ ชว 101 หลักชีววิทยา  และ  คม 320 ชีวเคมีเบื้องต้น 
 ศึกษาเซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  โครงสร้างและหน้าที่การ
ท างานของเซลล์  สารชีวโมเลกุล  เอนไซม์  ออร์กาเนลล์  เยื่อหุ้มเซลล์  พลังงานในสิ่งมีชีวิต  การ
เคลื่อนที่ของเซลล์  และกระบวนการควบคุมการท างานของเซลล์  และความส าคัญของการแบ่งเซลล์
แบบไมโตซีสและไมโอซีส  การตายของเซลล์        และแนวคิดเกี่ยวกับยีน  แนวคิดพ้ืนฐานทางพันธุ
ศาสตร์โมเลกุล  และทางด้านเทคโนโลยีดีเอ็นเอในอดีตจนถึงปัจจุบัน   กระบวนการสื่อสารระหว่าง
เซลล์  การพัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  การท างานของเซลล์พิเศษ  การเกิดเซลล์มะเร็ง        การสร้าง
และควบคุมระบบภูมิคุ้มกันของเซลล์  โดยเน้นในระดับโมเลกุล  รวมทั้งเทคนิคต่าง ๆ  และการน า
คอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาเซลล์ 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
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ใหม่ 
ชว 401 ชีววิทยาของเซลล์       3  หน่วยกิต 
BI 401 Cell Biology 
วิชาบังคับก่อน : ชว 100 ชีววทิยาทั่วไป  และ  คม 320 ชีวเคมีเบื้องต้น 
 ศึกษาเซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  โครงสร้า งและหน้าที่การ
ท างานของเซลล์  สารชีวโมเลกุล  เอนไซม์  ออร์กาเนลล์  เยื่อหุ้มเซลล์  พลังงานในสิ่งมีชีวิต  การ
เคลื่อนที่ของเซลล์  และกระบวนการควบคุมการท างานของเซลล์  และความส าคัญของการแบ่งเซลล์
แบบไมโตซีสและไมโอซีส  การตายของเซลล์        และแนวคิดเกี่ยวกับยีน  แนวคิดพ้ืนฐานทางพันธุ
ศาสตร์โมเลกุล  และทางด้านเทคโนโลยีดีเอ็นเอในอดีตจนถึงปัจจุบัน   กระบวนการสื่อสารระหว่าง
เซลล์  การพัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  การท างานของเซลล์พิเศษ  การเกิดเซลล์มะเร็ง        การสร้าง
และควบคุมระบบภูมิคุ้มกันของเซลล์  โดยเน้นในระดับโมเลกุล  รวมทั้งเทคนิคต่าง ๆ  และการน า
คอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาเซลล์ 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
 

รายวิชาที่ 3 
เดิม 
ชว 410 กายวิภาคของพืช       3  หน่วยกิต 
BI 410 Plant Anatomy 
วิชาบังคับก่อน : ชว 101 หลกัชีววิทยา  หรือ  ชว 210 พฤกษศาสตร์ 
 โครงสร้างระดับเซลล์  และเนื้อเยื่อในส่วนต่าง ๆ  ของพืช  หน้าที่  ลักษณะ  และการ
เจริญเติบโตของเนื้อเยื่อชนิดต่าง ๆ  โครงสร้างภายในของล าต้น  ราก  และใบ 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
ใหม่ 
ชว 410 กายวิภาคของพืช       3  หน่วยกิต 
BI 410 Plant Anatomy 
วิชาบังคับก่อน : ชว 100 ชีววทิยาทั่วไป  หรือ  ชว 210 พฤกษศาสตร์ 
 โครงสร้างระดับเซลล์  และเนื้อเยื่อในส่วนต่าง ๆ  ของพืช  หน้าที่  ลักษณะ  และการ
เจริญเติบโตของเนื้อเยื่อชนิดต่าง ๆ  โครงสร้างภายในของล าต้น  ราก  และใบ 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
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รายวิชาที่ 4 
เดิม 
ชว 411 หลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช      3  หน่วยกิต 
BI 411 Principles of Plant Tissue Culture 
วิชาบังคับก่อน : ชว 451 หลักการด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช  หรือ  ชว 310 สรีรวิทยาของพืชประยุกต์ 
 ศึกษาถึงหลักการ  บทบาท  และวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในสภาพปลอดเชื้อ  เพ่ือน าไปใช้
ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและประยุกต์  เนื้อหาครอบคลุมถึงพฤติกรรมของเซลล์  การปรับปรุงพันธุ์  
การขยายพันธุ์  และการผลิต    เมแทบอไลท์ทุติยภูมิของเนื้อเยื่อในสภาพปลอดเชื้อ  และทางด้าน
ปฏิบัติการ  เน้นทักษะการใช้อุปกรณ์และเทคนิคการเพาะเลี้ยง  รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
เจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อ 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
ใหม่ 
ชว 411 หลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช      3  หน่วยกิต 
BI 411 Principles of Plant Tissue Culture 
วิชาบังคับก่อน : ชว 414 หลักการด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช  หรือ  ชว 310 สรีรวิทยาของพืช 
 ศึกษาถึงหลักการ  บทบาท  และวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในสภาพปลอดเชื้อ  เพ่ือน าไปใช้
ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและประยุกต์  เนื้อหาครอบคลุมถึงพฤติกรรมของเซลล์  การปรับปรุงพันธุ์  
การขยายพันธุ์  และการผลิต    เมแทบอไลท์ทุติยภูมิของเนื้อเยื่อในสภาพปลอดเชื้อ  และทางด้าน
ปฏิบัติการ  เน้นทักษะการใช้อุปกรณ์และเทคนิคการเพาะเลี้ยง  รวมถึ งปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
เจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อ 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
 

รายวิชาที่ 5 
เดิม 
ชว 420 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสัตว์      3  หน่วยกิต 
BI 420 Animal Tissue Culture 
วิชาบังคับก่อน : ชว 100 ชีววทิยาทั่วไป  หรือ ชว101 หลักชีววิทยา 
 ศึกษาการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อสัตว์  องค์ประกอบของอาหารเลี้ยงเซลล์สัตว์  อิทธิพล
ของสิ่งแวดล้อม  การเติบโต  การเปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อ  และการน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
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ใหม่ 
ชว 420 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสัตว์      3  หน่วยกิต 
BI 420 Animal Tissue Culture 
วิชาบังคับก่อน : ชว 100 ชีววทิยาทั่วไป   
 ศึกษาการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อสัตว์  องค์ประกอบของอาหารเลี้ยงเซลล์สัตว์  อิทธิพล
ของสิ่งแวดล้อม  การเติบโต  การเปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อ  และการน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
 

รายวิชาที่ 6 
เดิม 
ชว 460 การบ าบัดและใช้ประโยชน์จากของเสีย    3  หน่วยกิต 
BI 460 Waste Treatment and Utilization 
วิชาบังคับก่อน : ชว 330 จุลชีววิทยา  และ  ชว 350 เทคโนโลยีชีวภาพ  
 ศึกษาหลักการเบื้องต้นของการบ าบัดน้ าเสีย  การจัดการขยะมูลฝอย  การจัดการมลพิษทาง
อากาศจากชุมชน และอุตสาหกรรมการน าของเสียกลับมาใช้ใหม่  ลดปริมาณของเสียในกระบวนการ
ผลิต 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
ใหม่ 
ชว 460 การบ าบัดและใช้ประโยชน์จากของเสีย     3  หน่วยกิต 
BI 460 Waste Treatment and Utilization 
วิชาบังคับก่อน : ชว 330 จุลชีววิทยา  และ  ชว 350 เทคโนโลยีชีวภาพ 1 
 ศึกษาหลักการเบื้องต้นของการบ าบัดน้ าเสีย  การจัดการขยะมูลฝอย  การจัดการมลพิษทาง
อากาศจากชุมชน และอุตสาหกรรมการน าของเสียกลับมาใช้ใหม่  ลดปริมาณของเสียในกระบวนการ
ผลิต 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
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รายวิชาที่ 7 
เดิม 
ชว 461 การวิเคราะห์ระบบนิเวศ       3  หน่วยกิต 
BI 461 Ecological Systems Analysis 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การวิเคราะห์ระบบนิเวศของระบบสิ่งแวดล้อมโลก  ได้แก่  อากาศ  ดิน  และน้ า  ระบบการ
ด ารงชีพของมนุษย์  วัฏจักรของพลังงาน  น้ า  ออกซิเจน  คาร์บอน  ไนโตรเจน  และวัฏจักรของแร่
ธาตุต่าง ๆ  ระบบนิเวศของพืชและสัตว์  การท าลายสมดุลในระบบนิเวศของมนุษย์  และผลสะท้อน
จากการน าวิทยาการใหม่ ๆ  มาใช้ 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
ใหม่ 
ชว 461 การวิเคราะห์ระบบนิเวศ       3  หน่วยกิต 
BI 461 Ecological Systems Analysis 
วิชาบังคับก่อน : ชว 100 ชีววทิยาทั่วไป 
 การวิเคราะห์ระบบนิเวศของระบบสิ่งแวดล้อมโลก  ได้แก่  อากาศ  ดิน  และน้ า  ระบบการ
ด ารงชีพของมนุษย์  วัฏจักรของพลังงาน  น้ า  ออกซิเจน  คาร์บอน  ไนโตรเจน  และวัฏจักรของแร่
ธาตุต่าง ๆ  ระบบนิเวศของพืชและสัตว์  การท าลายสมดุลในระบบนิเวศของมนุษย์  และผลสะท้อน
จากการน าวิทยาการใหม่ ๆ  มาใช้ 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
 
 

รายวิชาที่ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา  จ านวน 1 วิชา  ดังนี้ 
 
เดิม 
ชว 390 สัมมนา 1        1  หน่วยกิต 
BI 390 Seminar 1 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ให้นักศึกษาได้เข้าร่วมฟังการน าเสนอเรื่องที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีชีวภาพ  เพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  และวิชาการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(บรรยาย 1 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
 



มคอ.2                                                                                                                             131 

ใหม่ 
ชว 390 สัมมนา 1        1  หน่วยกิต 
BI 390 Seminar 1 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 นักศึกษาเข้าร่วมฟังและน าเสนอเรื่องที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีชีวภาพ  เพ่ือเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ    และวิชาการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(บรรยาย 1 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 2 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
 

รายวิชาที่เปลี่ยนแปลงรหัสวิชาและวิชาบังคับก่อน  จ านวน 6 วิชา  ดังนี้ 
 

รายวิชาที่ 1 
เดิม 
ชว 451 หลักการด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช      3  หน่วยกิต 
BI 451 Principles of plant biotechnology 
วิชาบังคับก่อน : ชว 101 หลักชีววิทยา  หรือ  ชว 210 พฤกษศาสตร์ 
 ศึกษาถึงหลักการของเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช  ซึ่งเริ่มตั้งแต่ หลักการทางสรีรวิทยา  วิธีการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในสภาพปลอดเชื้อ  เพ่ือน าไปใช้ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและประยุกต์กับงาน
ทางด้านถ่ายทอดยีนสู่เซลล์หรือเนื้อเยื่อพืช  เนื้อหาครอบคลุมถึงกระบวนการพัฒนาของพืช  ได้แก่  
การเจริญเติบโตทางล าต้น  การออกดอก  การแก่  เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  ซึ่งรวม
หลักการที่ส าคัญ  5  ขั้นตอน  คือ  การเตรียมชิ้นส่วนพืช  การชักน าการเกิดอวัยวะ  การเพ่ิมปริมาณ
อวัยวะ  การออกราก  การเตรียมต้นเพ่ือปรับสภาพก่อนออกปลูก  ทางด้านปฏิบัติการ    เน้นทักษะ
การใช้อุปกรณ์และเทคนิคการเพาะเลี้ยง  รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตและการ
เปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อ    ตลอดจนเทคนิคการย้ายยีนต่าง ๆ  เพ่ือการสร้างการสร้างพืชตัดต่อ
พันธุกรรม 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
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ใหม่ 
ชว 412 หลักการด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช      3  หน่วยกิต 
BI 414 Principles of plant biotechnology 
วิชาบังคับก่อน : ชว 100 ชีววทิยาทั่วไป  หรือ  ชว 210 พฤกษศาสตร์ 
 ศึกษาถึงหลักการของเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช  ซึ่งเริ่มตั้งแต่ หลักการทางสรีรวิทยา  วิธีการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในสภาพปลอดเชื้อ  เพ่ือน าไปใช้ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและประยุกต์กับงาน
ทางด้านถ่ายทอดยีนสู่เซลล์หรือเนื้อเยื่อพืช  เนื้อหาครอบคลุมถึงกระบวนการพัฒนาของพืช  ได้แก่  
การเจริญเติบโตทางล าต้น  การออกดอก  การแก่  เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  ซึ่งรวม
หลักการที่ส าคัญ  5  ขั้นตอน  คือ  การเตรียมชิ้นส่วนพืช  การชักน าการเกิดอวัยวะ  การเพ่ิมปริมาณ
อวัยวะ  การออกราก  การเตรียมต้นเพ่ือปรับสภาพก่อนออกปลูก  ทางด้านปฏิบัติการ    เน้นทักษะ
การใช้อุปกรณ์และเทคนิคการเพาะเลี้ยง  รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตและการ
เปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อ    ตลอดจนเทคนิคการย้ายยีนต่าง ๆ  เพ่ือการสร้างการสร้างพืชตัดต่อ
พันธุกรรม 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
 

รายวิชาที่ 2 
เดิม 
ชว 453 เทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์       3  หน่วยกิต 
BI 453 Animal Biotechnology 
วิชาบังคับก่อน : ชว 100  ชวีวิทยาทั่วไป หรือ ชว 101 หลักชีววิทยา 
 ศึกษาถึงหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนและยารักษาโรค  การตรวจ
วินิจฉัยโรค  การใช้โปรไบโอติคทดแทนยาปฏิชีวนะ  เทคโนโลยีการเจริญพันธุ์  การย้ายฝากตัวอ่อน  
การโคลนนิ่ง  สัตว์ตัดต่อพันธุกรรม  การปฏิสนธิในหลอดแก้ว  การเพาะเซลล์และเนื้อเยื่อสัตว์  รวมถึง
การน าเทคโนโลยีต่าง ๆ  เหล่านี้มาประยุกต์ใช้ 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
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ใหม่ 
ชว 421 เทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์       3  หน่วยกิต 
BI 421 Animal Biotechnology 
วิชาบังคับก่อน : ชว 100  ชวีวิทยาทั่วไป    
 ศึกษาถึงหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนและยารักษาโรค  การตรวจ
วินิจฉัยโรค  การใช้โปรไบโอติคทดแทนยาปฏิชีวนะ  เทคโนโลยีการเจริญพันธุ์  การย้ายฝากตัวอ่อน  
การโคลนนิ่ง  สัตว์ตัดต่อพันธุกรรม  การปฏิสนธิในหลอดแก้ว  การเพาะเซลล์และเนื้อเยื่อสัตว์  รวมถึง
การน าเทคโนโลยีต่าง ๆ  เหล่านี้มาประยุกต์ใช้ 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
 

รายวิชาที่ 3 
เดิม 
ชว 454 การออกแบบทางเทคโนโลยีชีวภาพ     3  หน่วยกิต 
BI 454 Biotechnology Design 
วิชาบังคับก่อน : ชว 252 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางชีวภาพ 1 และ ศศ 211 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมชีวภาพ  การเลือกที่ตั้งท าเล  หลัก
ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดวางผังโรงงาน  การออกแบบและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน  
การหาและการจัดเนื้อที่  หลักการวิเคราะห์การออกแบบเครื่องมือเฉพาะหน่วย  การคิดต้นทุนการ
ผลิต  และกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพที่ส าคัญ 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
ใหม่ 
ชว 451 การออกแบบทางเทคโนโลยีชีวภาพ     3  หน่วยกิต 
BI 451 Biotechnology Design 
วิชาบังคับก่อน : ชว 353 หน่วยปฏิบัติการเฉพาะทางชีวกระบวนการ 2 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมชีวภาพ  การเลือกที่ตั้งท าเล  หลัก
ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดวางผังโรงงาน  การออกแบบและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน  
การหาและการจัดเนื้อที่  หลักการวิเคราะห์การออกแบบเครื่องมือเฉพาะหน่วย  การคิดต้นทุนการ
ผลิต  และกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพที่ส าคัญ 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
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รายวิชาที่ 4 
เดิม 
ชว 455 เทคโนโลยีของเอนไซม์       3  หน่วยกิต 
BI 455 Enzyme Technology 
วิชาบังคับก่อน : ชว 330 จุลชีววิทยา 
 คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของเอนไซม์  จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์  หลักการและ
กรรมวิธีในการผลิตเอนไซม์ที่ส าคัญ  การแยก  การท าให้บริสุทธิ์  การตรึงเอนไซม์  และการน า
เอนไซม์ไปใช้ประโยชน์ 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
ใหม่ 
ชว 452 เทคโนโลยีของเอนไซม์       3  หน่วยกิต 
BI 452 Enzyme Technology 
วิชาบังคับก่อน : คม 320 ชีวเคมีเบื้องต้น 
 คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของเอนไซม์  จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์  หลักการและ
กรรมวิธีในการผลิตเอนไซม์ที่ส าคัญ  การแยก  การท าให้บริสุทธิ์  การตรึงเอนไซม์  และการน า
เอนไซม์ไปใช้ประโยชน์ 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
 

รายวิชาที่ 5 
เดิม 
ชว 464 การควบคุมและติดตามระบบบ าบัดน้ าเสีย     3  หน่วยกิต 
BI 464 Control and Monitor of Wastewater Treatment Plant 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 จุลชีววิทยากับการบ าบัดน้ าเสียและการควบคุม  ประเภทของระบบบ าบัดน้ าเสียแบบต่าง ๆ  
หลักการของระบบบ าบัดแบบกายภาพและเคมี  การควบคุมและแก้ไขปัญหาระบบแบบกายภาพและ
เคมี  หลักการของระบบบ าบัดทางชีววิทยา  การควบคุมและแก้ไขปัญหาระบบบ าบัดทางชีวภาพ  การ
ค านวณเพื่อตรวจสอบและควบคุมระบบแบบต่าง ๆ  โดยศึกษาจากแบบจ าลองระบบบ าบัดน้ าเสีย 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
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ใหม่ 
ชว 463 การควบคุมและติดตามระบบบ าบัดน้ าเสีย     3  หน่วยกิต 
BI 463 Control and Monitor of Wastewater Treatment Plant 
วิชาบังคับก่อน : ชว 460 การบ าบัดและใช้ประโยชน์จากของเสีย หรือ ชว 330 จุลชีววิทยา 
 จุลชีววิทยากับการบ าบัดน้ าเสียและการควบคุม  ประเภทของระบบบ าบัดน้ าเสียแบบต่าง ๆ  
หลักการของระบบบ าบัดแบบกายภาพและเคมี  การควบคุมและแก้ไขปัญหาระบบแบบกายภาพและ
เคมี  หลักการของระบบบ าบัดทางชีววิทยา  การควบคุมและแก้ไขปัญหาระบบบ าบัดทางชีวภาพ  การ
ค านวณเพื่อตรวจสอบและควบคุมระบบแบบต่าง ๆ  โดยศึกษาจากแบบจ าลองระบบบ าบัดน้ าเสีย 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
 

รายวิชาที่ 6 
เดิม 
ชว 467 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยง    3  หน่วยกิต 
BI 467 Environmental Impact and Risk Assessment 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 มาตรการและกฎหมายทางสิ่งแวดล้อม  การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม  หลักการ
และวิธีการประเมินและจัดการความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม  มาตรการแก้ไขและติดตามผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  องค์ประกอบและการเขียนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
ใหม่ 
ชว 466 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยง    3  หน่วยกิต 
BI 466 Environmental Impact and Risk Assessment 
วิชาบังคับก่อน : ชว 100 ชีววทิยาทั่วไป 
 มาตรการและกฎหมายทางสิ่งแวดล้อม  การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม  หลักการ
และวิธีการประเมินและจัดการความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม  มาตรการแก้ไขและติดตามผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  องค์ประกอบและการเขียนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
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รายวิชาที่เปลี่ยนแปลงชื่อวิชาและวิชาบังคับก่อน  จ านวน 1 วิชา  ดังนี้ 
 
เดิม 
ชว 310 สรีรวิทยาของพืชประยุกต์       3  หน่วยกิต 
BI 310 Applied Plant Physiology 
วิชาบังคับก่อน : ชว 101 หลักชีววิทยา  หรือ  ชว 210 พฤกษศาสตร์ 
 กิจกรรมทางฟิสิกส์และเคมีของพืช การเจริญเติบโต  ฮอร์โมนพืชและสารที่เกี่ยวข้อง  การดูด
น้ า  แร่ธาตุ    และการเคลื่อนย้าย  การคายน้ า  การล าเลียงอาหาร  ธาตุอาหารพืช  กระบวนการ
สังเคราะห์แสง การหายใจ   การเปลี่ยนแปลงของคาร์โบไฮเดรต  โปรตีน  ไขมัน  และสารประกอบ
อินทรีย์ต่าง ๆ 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
ใหม่ 
ชว 310 สรีรวิทยาของพืช        3  หน่วยกิต 
BI 310 Plant Physiology 
วิชาบังคับก่อน : ชว 100 ชีววทิยาทั่วไป  หรือ  ชว 210 พฤกษศาสตร์ 
 กิจกรรมทางฟิสิกส์และเคมีของพืช การเจริญเติบโต  ฮอร์โมนพืชและสารที่เกี่ยวข้อง  การดูด
น้ า  แร่ธาตุ    และการเคลื่อนย้าย  การคายน้ า  การล าเลียงอาหาร  ธาตุอาหารพืช  กระบวนการ
สังเคราะห์แสง การหายใจ   การเปลี่ยนแปลงของคาร์โบไฮเดรต  โปรตีน  ไขมัน  และสารประกอบ
อินทรีย์ต่าง ๆ 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
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รายวิชาที่เปลี่ยนแปลงวิชาบังคับก่อนและปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา  จ านวน 1 วิชา  
ดังนี้ 

 
เดิม 
ชว 402 ปรัชญาทางชีววิทยา       3  หน่วยกิต 
BI 402 Philosophy of Biology 
วิชาบังคับก่อน : วิชาสัมมนาของทุกสาขาหรือพร้อมกัน 
 น าเรื่องเข้าสู่ปรัชญาทางชีววิทยา  แนวความคิดทางชีววิทยาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  โลกของ
สิ่งมีชีวิต  จุดก าเนิดของสิ่งมีชีวิต  แบบแผนของสิ่งมีชีวิต  ปรัชญาการวิจัยทางชีววิทยาและ
เทคโนโลยีชีวภาพ  ชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพในอนาคต 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
ใหม่ 
ชว 402 ปรัชญาทางชีววิทยา       3  หน่วยกิต 
BI 402 Philosophy of Biology 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 บทน า  ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์  ระบบสุริยะ  ก าเนดชีวิตเริ่มแรก  ซากบรรพชีวินซึ่ง
เก่าแก่ที่สุด  รุ่งอรุณของชีวิต การปรากฏขึ้นของอีเดียคาแรน  สัตว์มีกระดูกสันหลังเริ่มแรก  การสูญ
พันธุ์ครั้งใหญ่ครั้งแรก  ไดโนเสาร์ผู้ยิ่งใหญ่  เทอโรเสาร์เจ้าเวหา  สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและนกเริ่มแรก  
การปรากฏกายขึ้นของมนุษย์  เทคโนโลยีชีวภาพและการโคลนนิ่ง  ปรัชญาการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ
ไทย  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต อนาคตของมนุษย์ 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
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รายวิชาที่เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา วิชาบังคับก่อนและปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา  จ านวน 5 วิชา  
ดังนี้ 

 
รายวิชาที่ 1 

เดิม 
ชว 351  การควบคุมคุณภาพทางเทคโนโลยีชีวภาพ     3  หน่วยกิต 
BI 351 Biotechnological Quality Control 
วิชาบังคับก่อน : สต 301 หลักสถิติ 
 เทคโนโลยีความปลอดภัยในการท างาน  วิธีการป้องกันอุบัติเหตุในการท างาน  กฎหมายของ
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  ความปลอดภัยและความรับผิดชอบของผลิตภัณฑ์  การออกแบบ
ระบบควบคุม  แนวความคิดเกี่ยวกับแผนภาพการควบคุมและการตรวจสอบโดยวิธีสุ่มตัวอย่าง  
เทคนิคการก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดผลิตภัณฑ์  การควบคุมกระบวนการตรวจสอบเพ่ือการ
ยอมรับเทคนิคเกี่ยวกับการให้ความเชื่อมั่นในคุณภาพโดยอาศัยสถิติและมาตรฐานเทคโนโลยีชีวภาพ
ด้านคุณภาพ  เช่น  ISO 9000  ISO 14000  และ  HACCP 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
ใหม่ 
ชว 354  การควบคุมคุณภาพทางเทคโนโลยีชีวภาพ     3  หน่วยกิต 
BI 354 Biotechnological Quality Control 
วิชาบังคับก่อน : ชว 351 เทคโนโลยีชวีภาพ 2 
 ความปลอดภัยในโรงงาน กฎหมายของความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การออกแบบระบบ
ควบคุม การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ การตรวจสอบโดยวิธีสุ่มตัวอย่าง ISO 900, ISO 14000, ISO 
17025, ISO 18000, ISO 22000, GMP, HACCP และ Halal 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
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รายวิชาที่ 2 
เดิม 
ชว 466 การป้องกันมลพิษ       3  หน่วยกิต 
BI 466 Pollution Prevention 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาแนวทางการป้องกันมลพิษในอุตสาหกรรม  อุปกรณ์และกระบวนการที่ใช้ในการป้องกัน
มลพิษ  ทางเลือกในการป้องกันมลพิษ  การประยุกต์ใช้แนวทางการผลิตโดยการน าของเสียกลับมาใช้
ใหม่และกรณีศึกษาส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
ใหม่ 
ชว 465 การป้องกันมลพิษ       3  หน่วยกิต 
BI 465 Pollution Prevention 
วิชาบังคับก่อน : ชว 460 การบ าบัดและใช้ประโยชน์จากของเสีย 
 หลักการทางการป้องกันมลพิษส าหรับภาคอุตสาหกรรม มาตรการของโรงงานอุตสาหกรรม 
กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ISO 9000 ISO14000 และ ISO18000 หลักการของเทคโนโลยีสะอาดและ
การลดปริมาณของเสีย การประเมิน วัฎจักรชีวิต การออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์
น้ า พลังงาน และ สารเคมี การวางแผนการป้องกันมลพิษ และกรณีศึกษาจากโรงงานประเภทต่างๆ  

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
 

รายวิชาที่ 3 
เดิม 
มจ 497 สหกิจศึกษา        9  หน่วยกิต 
MJ 497 Co-operative Education 
วิชาบังคับก่อน : ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา  และผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการสห
กิจศึกษา 
 เป็นการท างาน  หรือฝึกปฏิบัติงานจริง  หรือวิจัยในหน่วยงานของราชการหรือเอกชนที่มีการ
ด าเนินงานเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์  โดยนักศึกษาจะต้องผ่านการ
อบรมเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาก่อนไปปฏิบัติงาน  จัดท ารายงานปฏิบัติงานสห
กิจศึกษา  และเข้ารับการสัมมนาร่วมกับอาจารย์นิเทศ  หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว 

(ปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์) 
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ใหม่ 
วท 497 สหกิจศึกษา        9  หน่วยกิต 
SC 497 Co-operative Education 
วิชาบังคับก่อน : ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา  และผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานสห
กิจศึกษาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง 
 การปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานในสถานประกอบการที่มีการด าเนินงานเกี่ยวข้อง
กับสาขาวิชาที่ศึกษาอยู่เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ต่อเนื่อง 
            นักศึกษาจะต้องผ่านการอบรม เตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ต้องจัดท า
รายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และน าเสนอผลงานในการสัมมนาระหว่างนักศึกษา อาจารย์ที่
ปรึกษา หรืออาจารย์นิเทศน หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว 

(ปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์) 
 

รายวิชาที่ 4 
เดิม 
มจ 498 การเรียนรู้อิสระ        9  หน่วยกิต 
MJ 498 Independent Learning 
วิชาบังคับก่อน : ตามเงื่อนไขของสาขาวิชาและผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการสหกิจ
ศึกษา 
 นักศึกษาวิจัย  หรือศึกษา  หรือโครงงานวิชาชีพ  หรือฝึกอบรมเสริมทักษะความรู้  ทั้งนี้อาจ
ผสมผสานกัน  ตามความสนใจ  ความถนัด  ภายใต้การดูแล  และแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา
วิชาการเรียนรู้อิสระ  มีการก าหนดให้เขียนเป็นโครงการศึกษาของนักศึกษาแต่ละคน  น าเสนอรายงาน
ผล  อภิปราย  และประเมินผล  ให้เสร็จสิ้นในเวลา 1 ภาคการศึกษา 

(ปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์) 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2                                                                                                                             141 

ใหม่ 
วท 498 การเรียนรู้อิสระ        9  หน่วยกิต 
SC 498 Independent Learning 
วิชาบังคับก่อน : ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา   
 การวิจัยหรือศึกษาหรือท าโครงงานวิชาชีพ   ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อาจมีการฝึกอบรมเพ่ือ
เสริมสร้างความรู้ในการท าวิจัยหรือศึกษาหรือท าโครงงานวิชาชีพได้ตามความเหมาะสมภายใต้การ
ก ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาการเรียนรู้อิสระ นักศึกษาต้องเขียนโครงการหรือโครงร่างการเรียนรู้
อิสระ ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และน าเสนอผลงานภายใน 1 ภาคการศึกษา 

(ปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์) 
 

รายวิชาที่ 5 
เดิม 
มจ 499 การศึกษาหรือฝึกงานหรือฝึกอบรมต่างประเทศ    9  หน่วยกิต 
MJ 499 Studying or Training Abroad 
วิชาบังคับก่อน : ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา  และผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการสห
กิจศึกษา  
 นักศึกษาไปศึกษา  หรือฝึกงาน  หรือฝึกอบรมต่างประเทศ  ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่
ศึกษาอยู่  ขั้นตอนการด าเนินการประกอบด้วยการเสนอโครงการศึกษา  หรือฝึกงาน  หรือฝึกอบรม  
การรายงานผลในลักษณะของรายงานทางวิชาการ  ทุกขั้นตอนอยู่ในความเห็นชอบของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิชาการศึกษา  หรือฝึกงาน  หรือฝึกอบรมต่างประเทศ 

(ปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์) 
ใหม่ 
วท 499 การศึกษาหรือฝึกงานหรือฝึกอบรมต่างประเทศ    9  หน่วยกิต 
SC 499 Overseas Study, Training or Internship 
วิชาบังคับก่อน : ตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย  
 การศึกษาหรือฝึกงานหรือฝึกอบรมต่างประเทศในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง นักศึกษาต้องเขียน
โครงการศึกษา ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และน าเสนอผลงาน โดยทุกขั้นตอนอยู่ในความเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการศึกษาหรือฝึกงานหรือฝึกอบรมต่างประเทศ 

(ปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์) 
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รายวิชาที่เปลี่ยนแปลงชื่อวิชา รหัสวิชาและวิชาบังคับก่อน  จ านวน 1 วิชา  ดังนี้ 
 
เดิม 
ชว 403 ไลเคนและการใช้ประโยชน์      3  หน่วยกิต 
BI 403 Lichens and uses 
วิชาบังคับก่อน : ชว 101 หลักชีววิทยา  หรือ  ชว 210 พฤกษศาสตร์ 
 ประวัติความเป็นมาของไลเคน  การศึกษาองค์ประกอบ  สัณฐานวิทยา  กายวิภาควิทยา  
สรีรวิทยา  นิเวศวิทยาและการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมของไลเคน  สารเคมีในไลเคน  ความ
หลากหลายทางชีวภาพของไลเคน   การจัดจ าแนกและพิสูจน์เอกลักษณ์ไลเคน  รวมถึงประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและการใช้ประโยชน์จากไลเคน  การเป็นดัชนีบ่งชี้ต่อสภาพแวดล้อมและมลภาวะ  การใช้ไล
เคนทางวิทยาศาสตร์การแพทย์  การอุตสาหกรรม  การตกแต่งและอ่ืน ๆ  การตั้งชื่อและการเก็บ
รักษาไลเคน 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
ใหม่ 
ชว 413 ไลเคนเบื้องต้น        3  หน่วยกิต 
BI 413 Preliminary Lichen 
วิชาบังคับก่อน : ชว 100 ชีววทิยาทั่วไป  หรือ  ชว 210 พฤกษศาสตร์ 
 ประวัติความเป็นมาของไลเคน  การศึกษาองค์ประกอบ  สัณฐานวิทยา  กายวิภาควิทยา  
สรีรวิทยา  นิเวศวิทยาและการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมของไลเคน  สารเคมีในไลเคน  ความ
หลากหลายทางชีวภาพของไลเคน   การจัดจ าแนกและพิสูจน์เอกลักษณ์ไลเคน  รวมถึงประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและการใช้ประโยชน์จากไลเคน  การเป็นดัชนีบ่งชี้ต่อสภาพแวดล้อมและมลภาวะ  การใช้ไล
เคนทางวิทยาศาสตร์การแพทย์  การอุตสาหกรรม  การตกแต่งและอ่ืน ๆ  การตั้งชื่อและการเก็บ
รักษาไลเคน 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
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รายวิชาที่ยกเลิกจ านวน 23 วิชา ดังนี้ 
 

รายวิชาที่ 1 
ชว 101 หลักชีววิทยา        3  หน่วยกิต 
BI 101 Principles of Biology 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดและวิธีการทางวิทยาศาสตร์  สารชีวโมเลกุล  เคมีของชีวิตที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ         
เมแทบอลิซึม เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์  หน้าที่และการท างานของเยื่อหุ้มเซลล์  กระบวนการ
หายใจภายในเซลล์  กระบวนการสังเคราะห์แสง  การแบ่งเซลล์แบบไมโตซีสและไมโอซีส  เมนเดลและ
แนวคิดเกี่ยวกับยีน  แนวคิดพ้ืนฐานทางพันธุศาสตร์โมเลกุล  เทคโนโลยีดีเอ็นเอ  โลกดึกด าบรรพ์  
ก าเนิดและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต           ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักร   โมเนอรา  
โพรทิสตา  ฟังไจ  พืชและสัตว์  ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่การท างานของพืชและสัตว์  กลไกการ
ท างานและการประสานกันในระดับอวัยวะและระบบอวัยวะ  รวมทั้งทราบถึงการประยุกต์ใช้ ชีววิทยา
กับอุตสาหกรรมต่างๆ 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
 

รายวิชาที่ 2 
ชว 240 พันธุศาสตร์        3  หน่วยกิต 
BI 240 Genetics 
วิชาบังคับก่อน : ชว 100 ชีววทิยาทั่วไป  หรือ  ชว 101 หลักชีววิทยา 
 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักพันธุศาสตร์และวิทยาการก้าวหน้าเกี่ยวกับสารพันธุกรรมของ
สิ่งมีชีวิต  ครอบคลุมเนื้อหาพันธุศาสตร์เมนเดล  พันธุศาสตร์โมเลกุล  และพันธุศาสตร์ประชากร  
ยกตัวอย่างท่ีพบในมนุษย์  สัตว์  พืช   และจุลินทรีย์ 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
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รายวิชาที่ 3 
ชว 241 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์       1  หน่วยกิต 
BI 241 Practical Exercises in Genetics 
วิชาบังคับก่อน: ชว 100 ชีววทิยาทั่วไป หรือ ชว 101 หลักชีววิทยา และเรียนพร้อม ชว 240พันธุ
ศาสตร์ 
 ศึกษาการแบ่งเซลล์และพฤติกรรมของโครโมโซมในไมโตซิสและไมโอซิส  โดยใช้ตัวอย่างพืช
และสัตว์ ศึกษาการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมตามหลักพันธุศาสตร์ของเมนเดล  โดยใช้แมลงหวี่  
(Drosophila melanogaster)  ปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิเคราะห์สารพันธุกรรมเบื้องต้น  และเสริม
ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะเชิงปริมาณและระดับประชากร 

(ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
 

รายวิชาที่ 4 
ชว 251 หลักวิศวกรรมชีวภาพ       4 หน่วยกิต 
BI 251 Principles of Bio-Engineering 
วิชาบังคับก่อน: คศ 101 แคลคูสัส 1 หรือ ฟส 111 ฟิสิกส์ 1 
 คุณสมบัติของของไหล สถิตศาสตร์ชองของไหล การวัดอัตราการไหลของของไหล หลักการ
ไหลของของไหล การวิเคราะห์มิติและความคล้ายคลึง การไหลในระบบเปิดและระบบปิด การไหลที่ไม่
ยุบตัวและมีความหนืด พื้นฐานทางอุณหพลศาสตร์ สมการสถานะและคุณสมบัติของสารบริสุทธิ์ กฎข้อ
ที่ 1 และข้อที่ 2 ของอุณหพลศาสตร์ งานและความร้อน วัฏจักรและความสัมพันธ์ของสมบัติต่างๆ ทาง
อุณหพลศาสตร์ สมดุลวัฏภาค และสมดุลเคมี ปริมาณความร้อนและกลไกการถ่ายโอนความร้อน 

(บรรยาย 4 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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รายวิชาที่ 5 
ชว 252 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางชีวภาพ 1     3 หน่วยกิต 
BI 252 Bioprocess Unit Operation 1 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 ศึกษาทฤษฎีการท างาน  ก าลังงาน และออกแบบหน่วยปฏิบัติงานทางระบบการจ่ายของของ
ไหล ระบบปั๊มต่างๆ ระบบและอุปกรณ์การขนถ่ายต่างๆ การกวนผสม อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน 
เครื่องก าเนิดไอน้ า การฆ่าเชื้อและเครื่องมือฆ่าเชื้อ ห้องเย็นและการแช่แข็ง เครื่องท าความเย็น ระบบ
การกรอง การหมุนเหวี่ยง การตกตะกอน การลดขนาด โฮโมจิไนเซชั่น การระเหย การกลั่น การสกัด 
การละลายและการตกผลึก การดูดซับ การท าแห้งด้วยวิธีการต่างๆ  

(บรรยาย 3ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชัว่โมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 

รายวิชาที่ 6 
ชว 253 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางชีวภาพ 2     2 หน่วยกิต 
BI 253 Bioprocess Unit Operation 2 
วิชาบังคับก่อน: ชว 251 หลักวิศวกรรมชีวภาพ และเรียนพร้อม ชว 252 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทาง
ชีวภาพ 1 
 ศึกษาเชิงปฏิบัติของการท างาน  ก าลังงาน และออกแบบหน่วยปฏิบัติงานทางระบบการจ่าย
ของของไหล ระบบปั๊มต่างๆ ระบบและอุปกรณ์การขนถ่ายต่างๆ การกวนผสม อุปกรณ์แลกเปลี่ยน
ความร้อน เครื่องก าเนิดไอน้ า การฆ่าเชื้อและเครื่องมือฆ่าเชื้อ ห้องเย็นและการแช่แข็ง เครื่องท าความ
เย็น ระบบการกรอง การหมุนเหวี่ยง การตกตะกอน การลดขนาด โฮโมจิไนเซชั่น การระเหย การกลั่น 
การสกัด การละลายและการตกผลึก การดูดซับ การท าแห้งด้วยวิธีการต่างๆ  

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 6 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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รายวิชาที่ 7 
ชว 311 อนุกรมวิธานของพืช       3  หน่วยกิต 
BI 311 Systematic Botany 
วิชาบังคับก่อน : ชว 101 หลกัชีววิทยา  หรือ   
                     ชว  210 พฤกษศาสตร์ 
 ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการพืชจัดจ าแนกพืช   การตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ตามหลักสากลและการ
ตรวจสอบชนิดพืชโดยอาศัยความรู้ทางสัณฐานวิทยา  เคมี  พันธุศาสตร์   ธรณีวิทยา   นิเวศวิทยา   กาย
วิภาควิทยา  ตลอดจนเรียนรู้การเก็บรักษาตัวอย่างพืชอย่างถูกต้อง 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชัว่โมง / สัปดาห์) 
 

รายวิชาที่ 8 
ชว 312 พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ       3  หน่วยกิต 
BI 312 Economic Botany 
วิชาบังคับก่อน : ชว 101 หลกัชีววิทยา  หรือ   
                     ชว  210 พฤกษศาสตร์ 

ศึกษาพืชเศรษฐกิจที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตของมนุษย์ในแง่อาหาร ยารักษาโรค  เครื่องนุ่งห่ม 
 และการตกแต่ง นอกจากนี้ให้เข้าใจกระบวนการสร้างผลิตผลที่ส าคัญของพืชเศรษฐกิจแต่ละชนิด  
และกลไกของแรงผลักดันที่ท าให้พืชบางชนิดกลายเป็นพืชเศรษฐกิจ  รวมทั้งการแสวงหาผลประโยชน์
จาก  “ตลาดซื้อขายล่วงหน้า” 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชัว่โมง / สัปดาห์) 
 

รายวิชาที่ 9 
ชว 313 สรีรวิทยาของพืช        3  หน่วยกิต 
BI 313 Plant Physiology 
วิชาบังคับก่อน : ชว 101 หลักชีววิทยา  หรือ  ชว 210 พฤกษศาสตร์ 
 การเติบโต  การเจริญและปัจจัยที่ควบคุม  น้ ากับความมีชีวิตของพืช  ธาตุอาหารพืช  การดูด
และการเคลื่อนย้ายของน้ าและธาตุอาหารพืช  การเคลื่อนย้ายในโฟลเอ็ม  ชีวเคมีของพืช  สิ่งแวดล้อม
ที่มีผลต่อสรีรวิทยาของพืช 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชัว่โมง / สัปดาห์) 
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รายวิชาที่ 10 
ชว 350 เทคโนโลยีชีวภาพ       2 หน่วยกิต 
BI 350 Biotechnology 
วิชาบังคับก่อน: ชว 330 จุลชวีวิทยา 
 ความส าคัญของเทคโนโลยีชีวภาพในการน าสิ่งมีชีวิตมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ 
ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม การเกษตร การแพทย์ และ
สิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักการและเทคนิคทางชีววิทยา จุลชีววิทยา เคมี ชีวเคมี พันธุวิศวกรรม และ
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ รวมทั้งการประยุกต์หลักการของกระบวนการปฏิกิริยาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับกรรมวิธีด้านเทคโนโลยีชีวภาพในการวิเคราะห์ออกแบบกระบวนการผลิต การใช้อุปกรณ์ การผลิต
สารในขั้นทดลอง การศึกษาสภาพและปัจจัยที่เหมาะสมในการผลิต 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 

รายวิชาที่ 11 
ชว 391 การฝึกงานในห้องปฏิบัติการ      1 หน่วยกิต 
BT 391 Laboratory training 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

จัดให้นักศึกษาได้ฝึกงานในห้องปฏิบัตกิารทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ในห้องปฏิบัติการ
ทั้งหมดของภาควิชา 

 (บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/ สัปดาห์) 
 

รายวิชาที่ 12 
ชว 463 จุลชีวเคมีของน้ าและน้ าเสีย      3  หน่วยกิต 
BI 463 Microbiology Chemistry of Water and Wastewater 
วิชาบังคับก่อน : คม 250 เคมีอินทรีย์ และ ชว 330 จุลชีววิทยา 
 การศึกษาการค านวณทางปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม คุณลักษณะทางกายภาพ เคมี และชีววิทยา
ของน้ าและน้ าเสีย การวิเคราะห์คุณภาพน้ าและน้ าเสีย การวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาของน้ าและน้ าเสีย 
ความส าคัญและการประยุกต์ใช้ค่าจากการวิเคราะห์คุณภาพน้ าและน้ าเสียในการออกแบบระบบบ าบัด
น้ าและน้ าเสีย รวมทั้งการใช้อุปกรณ์-เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อม 
  (บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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รายวิชาที่ 13 
ชว 491 การฝึกงาน        3 หน่วยกิต 
BT 491 Professional training  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

จัดให้นักศึกษาได้ฝึกงานทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่สนใจ  เพ่ือความรอบรู้และได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากหน่วยงานอาชีพโดยความเห็นชอบของสาขาวิชาหรือภาควิชา   

(ปฏิบัติ 270   ชั่วโมง)  
 

รายวิชาที่ 14 
ชว 492 การศึกษาหัวข้อสนใจ 1       1 หน่วยกิต 
BT 492 Selected topic 1  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

เลือกศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัยข้อหนึ่งหรือมากกว่าตามความสนใจของนักศึกษาและ
อาจารย์  รายวิชานี้มีไว้ส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้ติดตามและเรียนรู้ความรู้ใหม่ ๆ  ในสาขาวิชา
ของตน 

(บรรยาย  1 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง   / สัปดาห์)   
 

รายวิชาที่ 15 
ชว 493 การศึกษาหัวข้อสนใจ 2       2 หน่วยกิต 
BT 493 Selected topic 2  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

เลือกศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัยข้อหนึ่งหรือมากกว่าตามความสนใจของนักศึกษาและ
อาจารย์  รายวิชานี้มีไว้ส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้ติดตามและเรียนรู้ความรู้ใหม่ ๆ  ในสาขาวิชา
ของตน 

(บรรยาย  1 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง   / สัปดาห์)   
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รายวิชาที่ 16 
ชว 494 การศึกษาหัวข้อสนใจ 3       3 หน่วยกิต 
BT 494 Selected topic 3  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

เลือกศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัยข้อหนึ่งหรือมากกว่าตามความสนใจของนักศึกษาและ
อาจารย์  รายวิชานี้มีไว้ส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้ติดตามและเรียนรู้ความรู้ใหม่ ๆ  ในสาขาวิชา
ของตน 

(บรรยาย    2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง   / สัปดาห)์   
 

รายวิชาที่ 17 
ชว 440 พันธุศาสตร์โมเลกุล       3 หน่วยกิต 
BT 440 Molecular Genetics Sele  
วิชาบังคับก่อน : ชว  240 พันธุศาสตร์  หรือ  ชว  340 พันธุศาสตร์เบื้องต้น 

ศึกษาระดับโมเลกุลของสารพันธุกรรมและโปรตีน  โครงสร้างหน้าที่การท างานของยีน  การ
แสดงออกของยีนในโปรคาริโอตและในยูคาริโอต  การควบคุมการท างานของยีน  รวมทั้งการจ าลอง
ตัวเองของสารพันธุกรรมในโปรคาริโอตและยูคาริโอต และการประยุกต์ใช้ทางด้านการเกษตร การ
ปรับปรุงพันธ์พืชและสัตว์ อุตสาหกรรม และการแพทย์ 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5  ชั่วโมง   / สัปดาห)์   
 

รายวิชาที่ 18 
ชว 441 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์       3 หน่วยกิต 
BT 441 Microbial Genetics  
วิชาบังคับก่อน : ชว  330 จุลชีววิทยา  และ ชว  240 พันธุศาสตร์  หรือ  ชว  340 พันธุศาสตร์เบื้องต้น 

การศึกษาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลของจุลินทรีย์  ได้แก ่ แบคทีเรีย  ไวรัส  รา  ยีสต์  และ
สาหร่าย องค์ประกอบ  โครงสร้าง  และการจัดเรียงตัวของสารพันธุกรรมของจุลินทรีย์ชนิดต่าง ๆ  
การแสดงออกของยีนและการควบคุมการแสดงออกของยีน การเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรม  พลาสมิด
และทรานโพสอนในจุลินทรีย์  การตัดต่อยีนและการถ่ายยีนในจุลินทรีย์  การคัดเลือกและการปรับปรุง
พันธุ์  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดีเอ็นเอในจุลินทรีย์   ชนิดต่าง ๆ 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5  ชั่วโมง   / สัปดาห)์ 
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รายวิชาที่ 19 
ชว 442 พันธุวิศวกรรมเบื้องต้น       3 หน่วยกิต 
BT 442 Principles of Genetic Engineering  
วิชาบังคับก่อน : ชว  240 พันธุศาสตร์  หรือ ชว  340 พันธุศาสตร์เบื้องต้น 

ศึกษาถึงโครงสร้างดีเอ็นเอสายผสม  คุณสมบัติของพาหะ  เอนไซม์ตัดจ าเพาะ  การโคลน  
การคัดเลือก   และการวิเคราะห์ยีนที่ต้องการ  การฝากถ่ายยีนเข้าไปในพืชและสัตว์  ตลอดจน
แนวทางการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ อุตสาหกรรมและการเกษตร 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5  ชั่วโมง   / สัปดาห)์ 
 

รายวิชาที่ 20 
ชว 443 พันธุวิศวกรรมของพืช       3 หน่วยกิต 
BT 443 Plant Genetic Engineering  
วิชาบังคับก่อน : ชว  240 พันธุศาสตร์  หรือ ชว  340 พันธุศาสตร์เบื้องต้น 

ความหมายของพันธุวิศวกรรมของพืช  วัตถุประสงค์ของการผลิตพืชตัดต่อพันธุกรรม  
องค์ประกอบส าคัญของเทคนิคพันธุวิศวกรรม  การเตรียมชุดยีน  การเตรียมเนื้อเยื่อพืชส าหรับการถ่าย
ยีน  การถ่ายยีนโดยวิธีต่าง ๆ   การคัดเลือกเซลล์พืชที่ได้รับยีน  การชักน าให้เซลล์พืชที่ได้รับยีนเจริญ 
เป็นต้น  การตรวจวิเคราะห์และการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของพืชตัดต่อพันธุกรรม  ขั้นตอน
การปรับปรุงพันธุ์พืชตัดต่อพันธุกรรมเพ่ือใช้เป็นพันธุ์การค้า    ความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับต่าง 
ๆ  ประโยชน์และความเสี่ยงของพืชตัดต่อพันธุกรรม  สถานการณ์ของพืชตัดต่อพันธุกรรมของโลก 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5  ชั่วโมง   / สัปดาห)์ 
 

รายวิชาที่ 21 
ชว 444 พันธุศาสตร์ระดับเซลล์ประยุกต์      3 หน่วยกิต 
BT 444 Applied Cytogenetics  
วิชาบังคับก่อน : ชว  240 พันธุศาสตร์  หรือ ชว  340 พันธุศาสตร์เบื้องต้น 

หลักการเกี่ยวกับเซลล์และพันธุศาสตร์  โครงสร้าง  หน้าที่การท างานและพฤติกรรมของ
โครโมโซม   การผันแปรจากสภาพปกติ  เทคนิคด้านเซลล์พันธุศาสตร์พื้นฐานและเทคนิคต่าง ๆ  ที่ใช้
อณูพันธุศาสตร์   การประยุกต์ใช้เทคนิคระดับเซลล์ในด้านการเกษตร  ด้านการท าแผนที่ยีนหรือจีโนม
มิกส์  ในด้านการแพทย์  ในการตรวจหาสารพันธุภัย ฯลฯ 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5  ชั่วโมง   / สัปดาห)์ 
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รายวิชาที่ 22 
ศท 242 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2     3 หน่วยกิต 
GE 241 English for Science and Technology 2 
วิชาบังคับก่อน: ศท 241 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1  
 ศึกษาค าศัพท์เฉพาะด้าน โครงสร้างตามหน้าที่ของภาษาท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีโดยเน้นการเฉพาะทักษะการอ่านและการเขียนในระดับสูง เพ่ือผู้เรียนสามารถน าความรู้
และทักษะไปประยุกต์และผสมผสานในศาสตร์ที่ตนศึกษาต่อไป  

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
 

รายวิชาที่ 23 
ศศ 211 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป       3 หน่วยกิต 
EC 211 Elementary Economics 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 ลักษณะและขอบเขตของวิชาเศรษฐศาสตร์ ปัญหาพ้ืนฐานของระเศรษฐกิจ อุปสงค์ อุปทาน 
และการก าหนดราคาพฤติกรรมของผู้บริโภค ต้นทุน รายได้ และดุลยภาพของผู้ผลิต ตลาดประเภท
ต่างๆ รายได้ประชาชาติ การเงิน การคลัง และการธนาคาร ภาวะเงินเฟ้อ และเงินฝืด วงจรธุรกิจ 
การค้าระหว่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย 

 (บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
 

รายวิชาที่เปลี่ยนแปลงชื่อวิชา ค าอธิบายรายวิชา และวิชาบังคับก่อน  จ านวน 1 วิชา  
ดังนี้ 

 
เดิม 
ชว 320 วิทยาเอมบริโอ        3  หน่วยกิต 
BI 320 Embryology 
วิชาบังคับก่อน : ชว 100 ชีววทิยาทั่วไป  หรือ  ชว 101 หลกัชีววิทยา  

ศึกษาชีววิทยาของการเจริญในระยะแรกของเอมบริโอ  เริ่มตั้งแต่มีการปฏิสนธิจนมีการเจริญ
เป็นตัวอ่อน   โดยยึดหลักการศึกษาทางด้านสรีรวิทยา  และชีวเคมีของสัตว์ทะเล  แบบแผนการ
เจริญเติบโตของไซโกต  เปรียบเทียบความแตกต่างของการเจริญเติบโตในแต่ละขั้นตอนของสัตว์ต่าง
ชนิดกัน  อิทธิพลของไข่แดงที่มีต่อการเจริญของสัตว์ต่าง ๆ 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
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ใหม่ 
ชว 320 วิทยาเอมบริโอของสัตว์       3  หน่วยกิต 
BI 320 Animal Embryology 
วิชาบังคับก่อน : ชว 100 ชีววทิยาทั่วไป   
 ศึกษาการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์  การสร้างอสุจิและไข่  การเจริญเติบโตและพัฒนาของ
อสุจิและไข่   ชนิดของไข่ตามปริมาณของไข่แดงและสารสะสม  ปฏิกิริยาร่วมระหว่างไข่และอสุจิ การ
ปฏิสนธิของสัตว์    และอิทธิพลของไข่แดงที่มีต่อการเจริญของสัตว์ต่าง ๆ  การเจริญขั้นต้นของสัตว์  
แบบแผนการเจริญเติบโตของ ไซโกตของสัตว์ชนิดต่าง ๆ  เปรียบเทียบความแตกต่างของการ
เจริญเติบโตในแต่ละข้ันตอนของสัตว์ชนิดต่างกัน  เทคโนโลยีชีวภาพและการประยุกต์ใช้ของสัตว์ 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
 

รายวิชาที่เปลี่ยนแปลงชื่อวิชา รหัสวิชา และค าอธิบายรายวิชา  จ านวน 1 วิชา  ดังนี้ 
 
เดิม 
ชว 413 ความหลากหลายทางชีวภาพ         3 หน่วยกิต  
BI 413 Biological Diversity 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความหมายของความหลากหลายทางชีวภาพ คุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพ 
สถานภาพป่าและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย การสุญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ภูมิปัญญาไทยกับความ
หลากหลายทางชีวภาพ เศรษฐกิจพื้นบ้านกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางชีวภาพ ปัญหาและแนวทางการ
พัฒนาการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
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ใหม่ 
ชว 403 ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น     3 หน่วยกิต  
BI 403 Biodiversity and Local Wisdom 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความหมายและคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพ สถานการณ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับความหลากหลายทางชีวภาพ  สาเหตุและผลกระทบจากการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ ทิศทางและนโยบายด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนางานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในอนาคต 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
 

รายวิชาที่เปิดใหม่  จ านวน 20 วิชา  ดังนี้ 
 

รายวิชาที่ 1 
ชว 251 หลักวิศวกรรมชีวภาพ 1       2  หน่วยกิต 
BI 251 Principles of Bio-Engineering 1 
วิชาบังคับก่อน : คศ 101 แคลคูลัส 1  หรือ  ฟส 111 ฟิสิกส์ 1 
 แนวคิดเบื้องต้นทางอุณหพลศาสตร์ สมบัติของสารบริสุทธิ์ งานและความร้อน  กฎข้อที่ 1  
และข้อที่ 2 ของอุณหพลศาสตร์  เอนโทรปี วัฏจักรและความสัมพันธ์ของสมบัติต่าง ๆ ทางอุณหพล
ศาสตร์  หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับการไหลของความร้อนและการถ่ายเทของมวลสาร  การถ่ายเทความร้อน
โดยการน า  การพาและการแผ่รังสี   

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
 

รายวิชาที่ 2 
ชว 252 หลักวิศวกรรมชีวภาพ 2       2  หน่วยกิต 
BI 252 Principles of Bio-Engineering 2 
วิชาบังคับก่อน : คศ 101 แคลคูลัส 1  หรือ  ฟส 111 ฟิสิกส์ 1 
 คุณสมบัติของของไหล  สถิตศาสตร์ของของไหล  หลักการพ้ืนฐานของการไหลของของไหล  
แรงเนื่องจากการเคลื่อนที่ของของไหล การวิเคราะห์มิติและความคล้ายคลึง การไหลแบบอัดตัวได้  
การไหลในท่อ  การวัดอัตราการไหลของของไหล  และทฤษฎีวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นและการควบคุม 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
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รายวิชาที่ 3 
ชว 300 เมแทบอลิซึมและการควบคุมของสิ่งมีชีวิต     3  หน่วยกิต 
BI 300 Introduction to Metabolism and Regulation of Organism 
วิชาบังคับก่อน : คม 320 ชีวเคมีเบื้องต้น  และ  ชว 330 จุลชีววิทยา 
 การควบคุม  และปฏิสัมพันธ์ของกระบวนการเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล  ได้แก่ คาร์
โบไฮ  เดรต  ไขมัน  โปรตีน  และสารประกอบไนโตรเจน  ตลอดจนการประยุกต์ใช้ 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
 

รายวิชาที่ 4 
ชว 350 เทคโนโลยีชีวภาพ 1       3  หน่วยกิต 
BI 350 Biotechnology 1 
วิชาบังคับก่อน : ชว 100 ชีววทิยาทั่วไป 
 เทคโนโลยีจุลินทรีย์ เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช เทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์ เทคโนโลยีชีวภาพ
ทางอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพทางสิ่งแวดล้อมและพลังงาน  

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
 

รายวิชาที่ 5 
ชว 351 เทคโนโลยีชีวภาพ 2       3  หน่วยกิต 
BI 351 Biotechnology 2 
วิชาบังคับก่อน : ชว 100 ชีววทิยาทั่วไป 
 เทคโนโลยียีน เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ ทรัพย์สินทางปัญญา ความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ และธุรกิจทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
 

รายวิชาที่ 6 
ชว 352 หน่วยปฏิบัติการเฉพาะทางชีวกระบวนการ 1    3  หน่วยกิต 
BI 352 Bioprocess Unit Operation 1 
วิชาบังคับก่อน : คศ 101 แคลคูลัส 1  หรือ  ฟส 111 ฟิสิกส์ 1 
 การกรอง  การหมุนเหวี่ยง  การตกตะกอน  การกลั่น  การสกัด  การตกผลึก  การดูดซับ และ
การลดขนาด 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
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รายวิชาที่ 7 
ชว 353 หน่วยปฏิบัติการเฉพาะทางชีวกระบวนการ 2    3  หน่วยกิต 
BI 353 Bioprocess Unit Operation 2 
วิชาบังคับก่อน : คศ 101 แคลคูลัส 1  หรือ  ฟส 111 ฟิสิกส์ 1 
 การกวนผสม  อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน  เครื่องก าเนิดไอน้ า    การฆ่าเชื้อและเครื่องมือ
ฆ่าเชื้อ  การท าแห้ง  การระเหย และการแช่แข็ง 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
 

รายวิชาที่ 8 
ชว 404    การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ     3  หน่วยกิต 
BI 404    Bioresources Utilization 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศบนพ้ืนฐานการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ คุณ
ประ- โยชน์ และคุณค่าของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม และ
เทคโนโลยีชีวภาพกับการใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิต เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน     

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง / สัปดาห)์ 
 

รายวิชาที่ 9 
ชว 406    การศึกษาหัวข้อสนใจ       3  หน่วยกิต 
BI 406    Selected Topic 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 เลือกศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัยข้อหนึ่งหรือมากกว่าตามความสนใจของนักศึกษาและ
อาจารย์  รายวิชานี้มีไว้ส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้ติดตามและเรียนรู้ความรู้ใหม่ ๆ  ในสาขาวิชา
ของตน     

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง / สัปดาห)์ 
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รายวิชาที่ 10 
ชว 414 เทคโนโลยีชีวภาพผักและผลไม้      3  หน่วยกิต 
BI 414 Fruit and Vegetable Biotechnology 
วิชาบังคับก่อน : ชว 100 ชีววทิยาทั่วไป 
 การศึกษาหลักการ  เป้าหมาย  ความส าคัญ  และประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพผักและ
ผลไม้  ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีชีวภาพผักและผลไม้  การใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือปรับปรุง
คุณภาพ  การยืดอายุ  การเก็บรักษา  และป้องกันโรคหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้  ประโยชน์และ
ผลกระทบของผักและผลไม้ที่มีการน าวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ์ผักและผลไม้ต่อ
มนุษย์และสิ่งแวดล้อม  ความปลอดภัยและการควบคุมพืชผักและผลไม้  การน าวิธีการทาง
เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ์  การประเมินภาวะเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและแนวทางหลีกเลี่ยง  
ทัศนคติของผู้บริโภคต่อพืชผักและผลไม้ท่ีมีการน าวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ์ 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติการ 3 ชั่วโมง และศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
 

รายวิชาที่ 11 
ชว 434 ชีววิทยาของยีสต์และการประยุกต์     3  หน่วยกิต 
BI 434 Yeast Biology and Application 
วิชาบังคับก่อน : ชว 330 จุลชีววิทยา 
 ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ยีสต์  วงจรเซลล์  ธาตุอาหาร  เมแทบอลิซึม  การเจริญ  
การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ  อนุกรมวิธาน  นิเวศวิทยา  ชีววิทยาโมเลกุลพ้ืนฐาน  การเก็บรักษาสาย
พันธุ์ยีสต์  หลักการพ้ืนฐานของกระบวนการหมักโดยยีสต์  และการประยุกต์ใช้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ด้านการเกษตร  สิ่งแวดล้อม  อุตสาหกรรม    และการแพทย์ 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
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รายวิชาที่ 12 
ชว 435 สารชีวภาพจากจุลินทรีย์        3 หน่วยกิต 
BI 435  Microbial Bio-products 
วิชาบังคับก่อน : ชว 330 จุลชีววิทยา 

ศึกษาเกี่ยวกับการผลิตสารชีวภาพจากจุลินทรีย์  ได้แก่ เซลล์ของจุลินทรีย์  เอนไซม์จาก
จุลินทรีย์  สารเมแทบอไลท์ ทั้งสารปฐมภูมิ   สารทุติยภูมิ  และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเปลี่ยนรูปของ
สารโดยจุลินทรีย์   รวมทั้งการน าสารชีวภาพจากจุลินทรีย์ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ  เช่น 
การเกษตร  อุตสาหกรรม การแพทย์ และสิ่งแวดล้อม  

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติการ 3 ชั่วโมง  และศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 

รายวิชาที่ 13 
ชว  436 จุลชีววิทยาทางการเกษตร      3 หน่วยกิต 
BI  436 Agricultural microbiology 
วิชาบังคับก่อน : ชว 330 จุลชีววิทยา 

จุลินทรีย์ในระบบนิเวศเกษตรและการประยุกต์ใช้หลากหลายของจุลินทรีย์ดินและผลกระทบ
ของการท าเกษตรต่อสิ่งมีชีวิตในดิน การตรึงไนโตรทางชีวภาพ  ความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ในดินต่อ
ธาตุ  ฟอสฟอรัส เหล็ก และ ก ามะถันเพ่ือการย่อยสลายสารเคมีก าจัดวัชพืชและสารก าจัดศัตรูพืช การ
เพาะมวลของจุลินทรีย์ การผลิตปุ๋ยชีวภาพจากจุลินทรีย์  ความส าคัญของไมคอไรซาต่อพืช และ
จุลินทรีย์ที่ผลิตสารเคมีในดิน การแยกและการจัดจ าแนกเบื้องต้นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและการใช้
จุลินทรีย์ควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติการ 3 ชั่วโมง และศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2                                                                                                                             158 

รายวิชาที่ 14 
ชว  453 เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร      3 หน่วยกิต 
BI  453 Food Biotechnology 
วิชาบังคับก่อน : ชว 330 จุลชีววิทยา 

เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหารแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่ การปรับเปลี่ยนพันธุกรรมของหัว
เชื้อจุลินทรีย์ การผลิตเอนไซม์ทางอาหาร สารปรุงแต่งอาหาร การพัฒนาวิธีการเพ่ือวิเคราะห์อาหาร
และจุลินทรีย์ การจัดการของเสียจากอุตสาหกรรมอาหาร ความปลอดภัยทางอาหาร จริยธรรมทาง
เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง และศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 

รายวิชาที่ 15 
ชว 454 การผลิตเอทานอลโดยกระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพ   3  หน่วยกิต 
BI 454 Biotechnological Process of Ethanol Production 
วิชาบังคับก่อน: ชว 330 จุลชวีวิทยา 
 การคัดเลือกวัตถุดิบส าหรับผลิตเอทานอล  เทคนิคการย่อยแป้ง  การคัดเลือก  การเตรียมหัว
เชื้อ  การหมักเอทานอล  การเก็บเกี่ยวผลผลิต  การน าเอทานอลไปใช้ประโยชน์ในรูปเครื่องดื่มและ
พลังงาน 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
 

รายวิชาที่ 16 
ชว 455 เทคโนโลยีชีวภาพของอาหารฟังก์ชั่น     3  หน่วยกิต 
BI 455 Biotechnology of Functional Foods 
วิชาบังคับก่อน : คม 320 ชีวเคมีเบื้องต้น หรือ ชว 330 จุลชีวิทยา 
 เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารฟังก์ชั่นโดยทั่วไป  บทบาทอาหารฟังก์ชั่นต่อคนและสัตว์  การใช้องค์
ความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพในการศึกษาและผลิตอาหารฟังก์ชั่น  ได้แก่  โปรไบโอติก  พรีไบโอติก  
ซินไบโอติก  สารต้านอนุมูลอิสระ  เส้นใยอาหาร  อาหารเสริมวิตามินและเกลือแร่  เรียนรู้ข้อบังคับ
ของอาหารฟังก์ชั่นในบางประเทศ  และศึกษาผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชั่นที่มีในท้องตลาด 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
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รายวิชาที่ 17 
ชว 470 เทคโนโลยีชีวภาพระดับโมเลกุล      3  หน่วยกิต 
BI 470 Molecular Biotechnology 
วิชาบังคับก่อน : ชว 100 ชีววทิยาทั่วไป 
 ความรู้พื้นฐานทางอณูชีววิทยาและการประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ การดัดแปลงสารชีว
โมเลกุล กลไกการแสดงออกของยีน ตลอดจนเทคนิคต่างๆทางชีวโมเลกุล  เช่น การเตรียมดีเอ็นเอ 
และอาร์เอ็นเอ การท าปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรส การหาล าดับเบสบนดีเอ็นเอ เทคนิคการท าโปรตีนให้
บริสุทธิ์ เป็นต้น   

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
 

รายวิชาที่ 18 
ชว 471 เทคนิคทางอณูชีววิทยา       3  หน่วยกิต 
BI 471 Molecular Biotechnological Technique 
วิชาบังคับก่อน : ชว 470 เทคโนโลยีชวีภาพระดับโมเลกุล 
 การเรียนรู้เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพระดับอณูโมเลกุล เช่น ดีเอ็นเอวัคซีน  อาร์เอ็นเอ
อินเตอร์เฟียเร้นท์  แอนติเซนต์เทคโนโลยี  ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ  เป็นต้น 
   (บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
 

รายวิชาที่ 19 
ชว 472 อณูวิทยาทางเทคโนโลยีชีวภาพประยุกต์     3  หน่วยกิต 
BI 472 Applied Molecular Biotechnology 
วิชาบังคับก่อน : ชว 470 เทคโนโลยีชวีภาพระดับโมเลกุล 
 การประยุกต์ใช้เทคนิคทางอณูชีววิทยากับงานด้านต่างๆ เช่น งานทางนิติวิทยาศาสตร์  
นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม การควบคุมคุณภาพอาหาร  การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบทางการเกษตร           
การส่งเสริมสุขภาพสัตว์  การพัฒนาสายพันธุ์พืชและสัตว์  เวชส าอาง 
   (บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
 
 
 
 
 



มคอ.2                                                                                                                             160 

รายวิชาที่ 20 
ชว 473 เทคโนโลยีโปรตีน       3  หน่วยกิต 
BI 473 Protein Technology 
วิชาบังคับก่อน : คม 320 ชีวเคมีเบื้องต้น 
 ภาพรวมของเทคโนโลยีชีวภาพโปรตีนในสามหัวข้อหลัก ได้แก่ ชีวเคมีโปรตีน, การวิเคราะห์
และการท าให้บริสุทธิ์และการแสดงออกของโปรตีนและการเก็บเก่ียว 
   (บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
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เอกสารแนบท่ี 4  
 

ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1). ผศ. ดร. อดิศักดิ์ จูมวงษ์ 
 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย อดิศักดิ์ จูมวงษ์ 
              ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Adisak Joomwong 

2. ต าแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้ 

หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สันทราย เชียงใหม่ 
50290  

     โทรศัพท ์053-873535 ต่อ 117 โทรสาร 053-878225  
E-mail: joomwong@mju.ac.th 

4. ประวัติการศึกษา  
ระดับ วุฒ/ิสาขา สถาบัน 

ปริญญาตรี กศ.บ (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาสารคาม 

ปริญญาโท วท.ม. (การสอนชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ปริญญาเอก วท.ด. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
5. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ  

     สรีรวิทยาไม้ผล และเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:joomwong@mju.ac.th
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   6. ประสบการณ์งานวิจัย 
  6.1 หัวหน้าโครงการวิจัย 

 ปีงบ 
ประมาณ 

หัวข้อวิจัย แหล่งทุนวิจัย งบประมาณ
(บาท) 

2553 การศึกษาพยากรณ์ผลผลิตล าไยโดย
แบบจ าลองผลผลิตในจังหวัดเชียงใหม่ 

งบประมาณแผ่นดิน 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

277,000 

2552 การศึกษาพยากรณ์ผลผลิตล าไยโดย
แบบจ าลองผลผลิตในจังหวัดเชียงใหม่ 

งบประมาณแผ่นดิน 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

288,000 

2552 การศึกษาผลของระยะการเก็บ
เกี่ยวกับคุณภาพทางกายภาพและเคมี
ของอะเซอโรอล่า เชอรี 

คณะวิทยาศาสตร์ 
 

20,000 

2551 ของอุณหภูมิรูปแบบการตัดแต่ง และ
บรรจุภัณฑ์ของแตงโมพันธุ์กินรีตัดแต่ง
พร้อมบริโภค 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

20,000 

2551 
 

ของอุณหภูมิรูปแบบการตัดแต่ง และ
บรรจุภัณฑ์ของสับปะรดพันธุ์ภูแลตัด
แต่งพร้อมบริโภค 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

20,000 

2550 
 

การพัฒนาเยื่อกระดาษใบสับปะรด
เพ่ือพัฒนาเป็นสินค้าโอทอป 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

20,000 
 

2550 
 

การประเมินความแก่และคุณภาพของ
สตรอเบอรีด้วยเทคนิคเนียร์อินฟาเรด 
สเปกโทรสโคปี 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 

20,000 
 

2550 
 

การศึกษาเบื้องต้นของการพยากรณ์
ผลผลิตล าไยจังหวัดเชียงใหม่โดย
แบบจ าลองผลผลิต 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 

20,000 
 

2549 การประเมินลักษณะทางกายภาพและ
เคมีของกล้วยเทพรส 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

20,000 
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6.2 ผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ 
1. Cu Ngoc Linc and Adisak Joomwong. 2010. Effect of 1-MCP in combination with 

heat treatment on preservative quality of banana (cv> Kluai khai) fruit. Agricultural 
Science Journal. Volume 42 (1): 341-344 

2. Adisak Joomwong. 2007. Rodent and their damages to pineapple planttation 
Lampang province. KMITL Science Journal. Volume7(1): 32-36 
3. Joomwong A. 2006. Impact of Cropping Season in Northern  Thailand on the 
Quality of Smooth Cayenne Pineapple II. Influence on Physico-chemical Attributes 
International Journal of Agriculture and Biology. Volume (8) 3, 2006: 330-336.  
4. Joomwong A. 2006. Physical, Chemical Properties and Sensory Analysis of Banana 
(Musa (ABBB group) ‘Kluai Teparod’)Fruit. 27 th International Horticultural Congress & 
Exhibition: Abstracts. 2006: 288-289. 
5. Joomwong A. and Sornsrivichai S. 2005. Morphological Characteristic, Chemical  
Composition and Sensory Quality of Pineapple Fruit in different Seasons. Chiang Mai 
University Journal. Volume 4(2), 149 – 164.  
6. Joomwong Adisak and Jinda Sornsrivichai. 2005. Impact of Cropping Season in 
Northern Thailand on the Quality of Smooth Cayenne Pineapple I. Influence on 
Morphological Attributes. International Journal of Agriculture & Biology, Volume 7(3): 
482 – 490 
7. อดิศักดิ์ จูมวงษ์  2554 ผลของระยะการเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพทางกายภาพและเคมีของผลหม่อน
สายพันธุ์บุรีรัมย์ 50 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปี 42 ฉบับ 1 (พิเศษ) หน้า 248 - 250 
8. อดิศักดิ์ จูมวงษ์ และ จินดา ศรศรีวิชัย 2548 ความสัมพันธ์ของความฉ่ ากับระยะการแก่ในฤดูกาล
เก็บเก่ียวและคุณภาพของผลสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปี 36 ฉบับ 5-6 
(พิเศษ) หน้า 433 - 436 
9. จินตนา จูมวงษ์ และ อดิศักดิ์ จูมวงษ ์2548 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของค่าความแน่นเนื้อของผล
สับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปี 36 ฉบับ 5-6 (พิเศษ) หน้า 445 – 448 
10. อดิศักดิ์ จูมวงษ์ และ เหมวรรณ อัมพาพร 2551 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษา
ของสับปะรดพันธุ์ภูแลตัดแต่งพร้อมบริโภค วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปี 39 ฉบับ 3 (พิเศษ) หน้า 
191 – 194 
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11. อดิศักดิ์ จูมวงษ์ และ สายฝน พิชัยพงศ์ 2551 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของ
แตงโมพันธุ์กินรีตัดแต่งพร้อมบริโภค วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปี 39 ฉบับ 3 (พิเศษ) หน้า 188 – 
190 
 

6.3 งานวิจัยท่ีน าเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
1. Joomwong, A. and Joomwong J. 2010. Title “Effect of maturity stages on chemical 
properties and sugar content in smooth cayenne pineapple fruit” July 11-16, 2010. 
International Pineapple symposium, Persada Johor Barhu, Malaysia.  
2. Cu Ngoc, Linh. and Joomwong Adisak. 2010. Title “Effect of storage time on 
physical, chemical properties and sensory attribute of queen pineapple fruit” July 11-
16, 2010. International Pineapple symposium, Persada Johor Barhu, Malaysia. 
3. D. T. M. Quyen., L. H. Hai, A. Joomwong and P. Ratchatanapun P. 2010. Title 
“Morphology, physical and chemical properties of queen pineapple fruit” July 11-16, 
2010. International Pineapple symposium, Persada Johor Barhu, Malaysia. 
 

6.4 การประชุมวิชาการระดับชาติ 
1. อดิศักดิ์ จูมวงษ์ 2554 การศึกษาลักษณะทางกายภาพและองค์ประกอบทางเคมีของผลตะลิงปลิง 
การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 ระหว่าง 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2554 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 
2. อดิศักดิ์ จูมวงษ์ 2554 ผลของอุณหภูมิต่อคุณภาพทางกายภาพและเคมีและอายุการเก็บรักษาของ
ผลตะลิงปลิง การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ระหว่าง 23 – 24 
มิถุนายน 2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า กรุงเทพฯ 
3. V. V. Trung, V. Sangtong, S. Phongjaroenkit and A. Joomwong. 2554 Improvement of 
RD 15 rice lines by molecular markers assisted backcrossing for photoperiod 
insensitive, semi-dwarf and glutinous rice การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
แห่งชาติ ครั้งที่ 9 ระหว่าง 23 – 24 มิถุนายน 2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า กรุงเทพฯ 
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2).  อ.ดร. นลิน วงศ์ขัตติยะ 
 

1. ชื่อ – นามสกุล    (ภาษาไทย)  นางสาวนลิน วงศ์ขัตติยะ 
             ชื่อ – นามสกุล    (ภาษาอังกฤษ) Ms. Nalin Wongkattiya  
 2. ต าแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ 

3.  หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้ 
หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สันทราย เชียงใหม่ 
50290  

     โทรศัพท ์053-873535 ต่อ 106 โทรสาร 053-878225  
     E-mail: nalin@mju.ac.th  
 

4. ประวัติการศึกษา 
 
ปีท่ีจบ

การศึกษา 
ระดับ 

ปริญญา 
 

อักษรย่อ 
ปริญญา 

สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 
การศึกษา 

ประเทศ 

2551 เอก Ph.D. 
 

Biology and 
Biotechnology 
 

Royal Melbourne 
Institute of 
Technology University  

 
ออสเตรเลีย 

2541 โท วท .ม.   ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย 
2536 ตรี วท .บ.  เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย 

 
5. สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญพิเศษ 

    การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ การจ าแนกจุลินทรีย์ เทคโนโลยีโปรตีน 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:nalin@mju.ac.th
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6. ประสบการณ์งานวิจัย 
6.1 หัวหน้าโครงการวิจัย 

  
ปีงบ 

ประมาณ 
หัวข้อวิจัย แหล่งทุนวิจัย งบประมาณ 

(บาท) 
2553 การพัฒนาระบบปลอดเชื้อภาชนะเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อส าหรับไบโอรีเอคเตอร์จมชั่วคราว 
ส านักวิจัยแห่งชาติ 1,500,000 

2552-3 การศึกษาสารออกฤทธิ์เอนโดไฟต์ในพืช
สมุนไพรเพ่ือใช้ทดแทนสารที่ใช้ในการควบคุม
เชื้อแบคทีเรียโรคพืช 

สวทช ภาคเหนือ และ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

220,000 

2551-2   การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้แบคเทอริ
โอซินในโคนมเพ่ือลดปัญหาเต้านมอักเสบ 

สวทช ภาคเหนือ 180,000 

 
 

6.2 ผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ 
1. Tomita, T., Meehan, B., Wongkattiya, N., Malmo, J., Pullinger, G., Leigh, J. &  
Deighton, M. 2008.  Identification of Streptococcus uberis multilocus sequence types 
highly associated with mastitis.  Applied and Environmental Microbiology 74: 114-124. 
2. Stella Kyi, Nalin Wongkattiya, Andrew C. Warden, Michael S. O’Shea, Margaret 
Deighton, Ian Macreadie and Florian H.M. Graichen. 2010. Synthesis and activity of 
polyacetylene substituted 2-hydroxy acids, esters and amides against microbes of 
clinical importance. Bioorganic & Medicinal Chemistry Latters 20: 4555-4557. 
  

6.3 งานวิจัยท่ีน าเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
1. Wongkattiya, N. Tawthep, Sarinya, Chaimanee, V. and Niumsup, P. Antibacterial 

activity of Streptococcus bovis RMM 902 against bovine mastitis pathogen. Oral 
presentation at The 5th Asian Conference on Lactic Acid Bacteria: Microbes in 
Disease Prevention & Treatment, National University of Singapore, Singapore. 1-3 
July, 2009. 

2. Wongkattiya, N. and Khumsa, J. Isolation and evaluation of endophytic bacteria as 
antagonists of pineapple heart rots. Oral presentation at The 2nd International 
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Conference on Applied Science (2nd ICAS) and the 3rd International Conference on 
Science and Technology for Sustainable Development for the Greater Mekong Sub-
region (3rd STGMS), Supanuwong University, Lao PDR. 24 -25 March, 2011. 
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3). อ.ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน 
 

1. ชื่อ – นามสกุล    (ภาษาไทย)  นายไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน 
    ชื่อ – นามสกุล    (ภาษาอังกฤษ) Mr.Pairote  Wongputtisin 

 2. ต าแหน่งปัจจุบัน  พนักงานมหาวิทยาลัย )ต าแหน่ง อาจารย์(  
3.  หน่วยงานที่อยู่ที่ติดต่อได้พร้อมโทรศัพท์และโทรสาร 

หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สันทราย เชียงใหม่ 
50290  

     โทรศัพท ์053-873535 ต่อ 114 โทรสาร 053-878225  
     E-mail: pairote@mju.ac.th 

4. ประวัติการศึกษา 
 

ปีท่ีจบ
การศึกษา 

ระดับ 
ปริญญา 

 

อักษรย่อ 
ปริญญา 

สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 
การศึกษา 

ประเทศ 

2551 เอก วท .ด.  เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย 
2546 โท วท .ม.  เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย 
2544 ตรี วท .บ.  เทคโนโลยีชีวภาพทาง

อุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย 

 
5. สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญพิเศษ 

    เทคโนโลยีการหมัก  เทคโนโลยีเอนไซม์  อาหารฟังก์ชั่น 
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6. ประสบการณ์งานวิจัย 
6.1 หัวหน้าโครงการวิจัย 

 ปีงบ 
ประมาณ 

หัวข้อวิจัย แหล่งทุนวิจัย งบประมาณ 
(บาท) 

2554 การวิเคราะห์โปรตีนภูมิแพ้ในน้ ายางพารา
โปรตีนต่ า 

ส านักงานกองทุน
สนับสนุนงานวิจัย 

140,000 

2554 ป ริ ม า ณ ฟรุ ก โ ต โ อ ลิ โ ก แ ซ ค ค า ไ ร ด์ แ ล ะ
คุณสมบัติพรีไบโอติกในลิ้นจี่ สับปะรด ล าไย
และส้มเขียวหวาน 

ส านักงานกองทุน
สนับสนุนงานวิจัย 

334,000 

2553 การเตรียมโปรติ เอสในรูปที่ เหมาะสมเชิง
อุตสาหกรรมส าหรับย่อยโปรตีนในน้ ายางสด 

ส านักงานกองทุน
สนับสนุนงานวิจัย 

120,000 

2553 คุณสมบัติพรีไบโอติกของโอลิโกแซคคาไรด์จาก
พืชตระกูลถั่วบางชนิดเพ่ือประยุกต์ใช้ในอาหาร
สัตว์ 

งบประมาณแผ่นดิน 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

180,000 

 2552 การคัดเลือกโปรติเอสที่เหมาะสมส าหรับย่อย
โปรตีนในน้ ายางสด 

ส านักงานกองทุน
สนับสนุนงานวิจัย 

100,000 

2552 การผลิตเอนไซม์อาหารสัตว์จากเศษไม้ไผ่
โรงงานไม้เสียบลูกชิ้น 

ส านักงานกองทุน
สนับสนุนงานวิจัย 

90,000 

2552 การผลิตพริกหวานปลอดสารพิษโดยใช้น้ าสกัด
ชีวภาพ ในระบบไฮโดรโปรนิคเพ่ือทดแทนการ
ใช้ปุ๋ยเคมีของ เ กษตรกรต า บล โป่ ง แ ย ง 
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

งบประมาณแผ่นดิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เชียงใหม่ 

350,600 
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6.2 ผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ 
1. Kodchakorn Lapmak, Saisamorn Lumyong, Sutheera Thongkuntha, Pairote 
Wongputtisin  

and Uraporn Sardsud. 2010. L-Asparaginase production by Bipolaris sp. BR438 
isolated from Brown rice in Thailand. Chaing Mai J. Sci. 37: 160-164. 

2. Wongputtisin, P., Khanongnuch, C., Pongpiachan, P. and S. Lumyong. 2007. 
Antioxidant  
 activity Improvement of soybean meal by microbial fermentation. Research  
  Journal of Microbiology 2: 577-583.  
 

6.3 งานวิจัยท่ีน าเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
1. Pairote Wongputtisin, Piyapong Sookkhapatr and Thanaporn Sintoon. 2011. 
Optimization for xylanase production by Trichoderma reesei cultured on bamboo 
residues solid medium. “The 2nd International Conference on Applied Science and 
The 3rd International Conference on Science and Technology for Sustainable 
Development of Greater Mekong Sub-region” 24-25th March 2011. Souphanouvong 
University, Luang Prabang, Lao PDR. (Oral and Proceeding)  
2. Pairote Wongputtisin and Rungtip Kawaree. 2010. Raffinose family oligosaccharides  
composition in local mung bean of Thailand. The 22nd Annual Meeting of the Thai 
Soceity for Biotechnology, 20th-22nd 2010, Prince of SongKla University, Trang Campus, 
Thailand. (Poster)  
3. Pairote Wongputtisin, Christian von Wallbrunn, Chartchai Khanongnuch and 
Saisamorn  
Lumyong. 2008.Identification of yeasts isolated from Chinese yeast cake using PCR-
RFLP analysis. The 20th Annual Meeting and International Conference of the Thai 
Soceity for Biotechnology, 14th-17th October 2008, Taksila hotel, Mahasarakham, 
Thailand. (Poster and Proceeding). 
4. Pairote Wongputtisin, Raungwut Chutima, Chartchai   Khanongnuch, Pipob Lumyong,  
and Saisamorn Lumyong. Survey of ketose production from D-xylitol and D- 
mannose by Bacillus sp. isolated from Tua-nao. “the 3rd symposium of  
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International society of rare sugar” 21st – 24th November 2006. Takamatsu, Japan. 
(Proceeding and Poster presentation) 
5. Wongputtisin, P., Khanongnuch, C., Pongpiachan, P. and Lumyong, S. 2006.   
“Scavenging Effect on ABTS Radical Cation by Fermented by-Products  
Obtained from Soybean Oil Production Process”, the 18th Annual meeting of the  
Thai society for Biotechnology, 2nd -4th November 2006. Bangkok, Thailand.  
(Oral presentation and proceeding) 
6. Wongputtisin, P., Khanongnuch, C., Pongpiachan, P. and Lumyong, S. 2006. 
“Nutritional  
improvement of soybean hull by fermentation with Bacillus spp. and cytotoxicity  
evaluation”. the 2nd FEMS congress of European Microbiologist, 4th -8th July 2006. 
Madrid, Spain. (Poster presentation)  

7. Wongputtisin, P., Khanongnuch, C, Pongpiachan, P, and Lumyong, S. 2005. “- 
mannanase and cellulase production by Bacillus sp. from soybean hull as sole  
substrate”. The 1st International conference on Fermentation Technology for  
Value Added Agricultural Products, March 2005, Khon kaen, Thailand (Poster 
presentation) 
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4). อ.ดร.สมคิด   ดีจริง 
1. ชื่อ – นามสกุล    (ภาษาไทย)  นางสาวสมคิด   ดีจริง 
    ชื่อ – นามสกลุ    (ภาษาอังกฤษ) Ms. Somkid  Deejing 

 2. ต าแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ 
3.  หน่วยงานที่อยู่ที่ติดต่อได้พร้อมโทรศัพท์และโทรสาร 

หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สันทราย เชียงใหม่ 
50290  

     โทรศัพท ์053-873535 ต่อ 115 โทรสาร 053-878225  
     E-mail: somkid_d@mju.ac.th 

4. ประวัติการศึกษา 
 

ปีท่ีจบ
การศึกษา 

ระดับ 
ปริญญา 

 

อักษรย่อ 
ปริญญา 

สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 
การศึกษา 

ประเทศ 

2548 เอก วท .ด.  เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย 
2538 โท วท .ม.  จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย 
2534 ตรี วท .บ.  ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเนเรศวร ไทย 

 
5. สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญพิเศษ 
 

     การผลิตผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ เทคโนโลยีการหมัก 
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6. ประสบการณ์งานวิจัย 
6.1 หัวหน้าโครงการวิจัย 

 
ปีงบ 

ประมาณ 
หัวข้อวิจัย แหล่งทุนวิจัย 

2554 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตโพลีเบต้าไฮดรอกซี
บิวทิเรทจากของเหลือทิ้งเพ่ือช่วยลดต้นทุน 

งบประมาณแผ่นดิน 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

2553 การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียที่สามารถผลิตพอลิเบต้า
ไฮดรอกซีบิวทิเรทเพ่ือผลิตพลาสติกชีวภาพ 

งบประมาณแผ่นดิน 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

2551-
2552 

การเพ่ิมมูลค่าของใบและรากหญ้าแฝก งบประมาณแผ่นดิน 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

6.2 ผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ 
1. Somkid Deejing and Wuttichai Ketkorn. 2009. Comparison of hydrolysis to recover  

reducing sugar from various lignocellulosic materials. Chiang  Mai J. Sci. 36 (3) :  
384-394.  

2. Niwooti Whangchai, Korn tip Kannika, Somkid Deejing, Tomoaki Itayama, Nori Iwari 
Iwa,  

Takashi Kuwabara and Yuwadee Peerapornpisal. 2008. Growth performance 
and 

   accumulation of off-flavor in red tilapia, Oreochromis niliticusx Orechromis 
mosambicus,  

Cultured by greenwater system using chicken manure. Asian Environ. Res. 1: 8-
16. 

3. Somkid Deejing, Mitsuaki Moriguchi, Naiyatat, Poosaran, Graingsak Chairote and  
Saisamorn. 2005. Characterization of various protease from salt-tolerant 
bacteria isolated from Thai fermented foods. Chiang Mai  J.  Science. 32(2) : 
149-161. 

4. Deejing, S., Yoshimune, K., Lumyong, S. and Moriguchi, M. 2005. Purification and  
characterization of hyperthermotolerant leucine aminopeptidase from 
Geobacillus thermoleovorans 47b. J. Ind. Microbiol. & Biotech. 32: 269-276. 

5. Limthong S., Deejing S., Yongmanitchai, W., Santisopasri. 1998. Construction of high  
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ethanol fermenting halotolerant hybrid by intergeneric protoplast fusion 
Saccharomyces cerevisiae and Zygosaccharomyces rouxii.  Kasetsart J. (Nat. 
Sci.) 32 : 213-223. 

6. จุฑามาศ มณีวงศ์  สมคิด  ดีจริง  ธีระพงษ์  สว่างปัญญางกูร  และวศิน  เจริญตัณธนกุล. 2552.  
การแยกและคัดเลือกจุลินทรีย์ชอบอุณหภูมิสูงที่สามารถผลิตเอนไซม์เซลลูเลสและไซลาเนส 
จากกองปุ๋ยหมักระบบกองเติมอากาศ. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร. 26(1) : 32-
39. 
 
6.3 งานวิจัยท่ีน าเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

1. Somkid Deejing* and Rattana Kaewwijit . 2011. Extraction and hydrolysis of yeast  

glucans and screening of high β-glucans-producing yeast.   at the 2nd 
International Conference on Applied Science (2nd ICAS) and the 3rd 
International Conference on Science and Technology for Sustainable 
Development of the Greater Mekong Sub-region (3rd STGMS) during 24-25 
March, 2011 at Souphanouvong University, Luang Prabang, Lao People's 
Democratic Republic.  

2. Somkid  Deejing, Chutamas  Maneewong, Wuttichai  Ketkorn.  Optimization  of  
pretreratment and acid hydrolysis of lignocellulosic agricultural material for 
ethanol production. The 19 th annual meeting of the Thai society for 
biotechnology “TSB 2007 : Biotechnology for Gross National Happiness” 
October 9-12, 2007. 

3. Deejing S. *, Yoshimune K. and Moriguchi M. 2003. Purification and characterization  
Of aminopeptidase from Bacillus sp.” in the Kushu Brance Annual Meeting of  
Japan Society for Bioscience, Biotechnology and Agrochemistry. September 19,   
at  Kagoshima University, Kagoshima, Japan. 

4. Deejing, S. and G. Chairote. 2003. Analysis of some volatile component using  
GC-MS. The 3rd World Congress  on Medicinal and Aromatic Plants for Human 
Welfare. WOCMAP III Chiang Mai. Thailand. 3-7 February. 

5. Deejing, S. Lumyong, S. Poosaran, N., Chairote, G. Moriguchi, M. 2001. Proteolytic 
Enzymes from salt tolerant bacteria. Abstract: BioThailand. 2001. Queen Sirikit 
National convention Center, Bangkok, Thailand, 7-10 November, 2001 : 387. 
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6. Deejing S. and Chairote G. 2000. Isolation and identification of aroma producing  
yeast. The 26th Congress on Science and Technology  of Thailand. Bangkok, 18-
20 October, 406. 

7. Deejing, S.* Limthong, Yongmanitchai, W. Santisopasri, W. 1996. Hybridization of   
Saccharomyces cerevisiae and Zygosaccharomyces rouxii by protoplast fusion 
technique for construction of halotolerant ethanol producing yeast. 34th 
Kasetsart University Annual conference, 30 January- 1 February ,  22-32. 

8. สมคิด ดีจริง1* และ อาภาพร  บุญทา2 . การหาสภาวะที่เหมาะสมในการพรีทรีทและไฮโดรไลซิสใบ 
หญ้าแฝกหอม.  Optimization of Pretreatment  and Hydrolysis Conditions of 
Vetiveria zizanioides Leaves. การประชุมวิชาการ   มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ประจ าปี 2553. 
26-27 พฤษภาคม 2553. 

9. สมคิด ดีจริง และกรองทอง วิทย์วรนาถ. 2550. การคัดเลือกแบคทีเรียที่มีความสามารถในการผลิต 
เอนไซม์ไลเปส. การประชุมวิชาการ   มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ประจ าปี 2550. 29-30 พฤษภาคม 
2550. 

10. สมคิด  ดีจริง และอัฐญาพร ชัยชมภู. ปัจจัยที่เหมาะสมต่อการเจริญของยีสต์ที่แยกเพ่ือการผลิต 
เอทานอล. การประชุมวิชาการ   มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ประจ าปี 2550. 29-30 พฤษภาคม  
2550. 
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5). อาจารยช์มัยพร   นิธิกาจณ์พานิช 
 
   1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)  นางชมัยพร   นิธิกาจณ์พานิช 
              ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mrs.Chamaiphorn   Nithikatphanich 

2.  ต าแหน่งปัจจุบัน  พนักงานมหาวิทยาลัย )ต าแหน่ง อาจารย์(  
3.  หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร    
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 
โทรศัพท์ 053-873540-2 ต่อ 124 โทรสาร 053-878225  
Email: chamaiph@mju.ac.th 

 
4. ประวัติการศึกษา 

 
ปีท่ีจบ

การศึกษา 
ระดับ 

ปริญญา 
 

อักษรย่อ 
ปริญญา 

สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 
การศึกษา 

ประเทศ 

2546 โท วท .ม.  ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย 
2537 ตรี วท .บ.  ชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย 

 
5. สาขาวิชาที่มีความสนใจ 

    
เทคโนโลยีทางการแพทย์ ประสาทวิทยาศาสตร์ Developmental Biology  

 
6. ประสบการณ์งานวิจัย 
6.1 หัวหน้าโครงการวิจัย 

 
ปีงบ 

ประมาณ 
หัวข้อวิจัย แหล่งทุนวิจัย งบประมาณ 

(บาท) 
2544 -
2546 

การจ าแนก Plumbago indica Linn. และ  
Plumbago zeylanica โดยเทคนิค RAPD 

ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ 

260,000 
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6.2 ผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ 
1. Jainog C., Heinrich F. Steger and T. Sanguansermsri. 1998. Sickle cell hemoglobin 

and - thalassemia in Thai family: a preliminary report. Chiang Mai Medical 
Bulletin. Vol.37 No.3 (suppl) September. (Abstract) 

2. Tangtragoon T., C. Jainok, P. Pooprompan, P. Hongvitayakorn, B. Kesantia. 2001.  
Identification of Plumbago indica Linn. and Plumbago zeylanica by RAPD. In: 
International Symposium A Centenary Celebrate of Thai-Danish Cooperation on 
Biodiversity. 10-11 February 2001.Queen Sirikit Botanical garden, Chiang Mai, 
Thailand. 
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6). ผศ. ดร. ประดุง สวนพุฒ 
 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย ประดุง สวนพุฒ 
              ชื่อ - นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Mr. Pradoong Suanpoot 

2. ต าแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้ 

หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จ. แพร่ 54140  
     โทรศัพท ์054-648593 ต่อ 6040 โทรสาร 054-648596  

E-mail: suanpoot@phrae.mju.ac.th  
4. ประวัติการศึกษา  

 
ระดับ วุฒ/ิสาขา สถาบัน 

ปริญญาเอก Ph.D (Plasma Physics) Fukuoka University, JAPAN 
ปริญญาโท M.Sc (EngineeringPlasma) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ปริญญาตรี วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

5. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ  
     Technique Assistant: PTT Exploration and Production Co., Ltd., 
Bangkok, THAILAND (1990-1991) 
 

6. ประสบการณ์งานวิจัย 
     6.1 หัวหน้าโครงการวิจัย 
 

ปีงบ 
ประมาณ 

หัวข้อวิจัย แหล่งทุนวิจัย งบประมาณ
(บาท) 

2547 Plasma Technology for Surface 
Modification of Thai Silk 

National Research 
Council of 
Thailand, NRCT 

1,500,000 

2547 Surface Analysis of Plasma 
Treated Textile Fibers by 
Photoemission Technique 

National 
Synchrotron 
Research Center, 

690,000 

mailto:suanpoot@phrae.mju.ac.th
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ปีงบ 
ประมาณ 

หัวข้อวิจัย แหล่งทุนวิจัย งบประมาณ
(บาท) 

NSRC 
2548 Plasma Technology for Surface 

Modification of Thai Silk 
National Research 
Council of 
Thailand, NRCT 

1,410,000 

2548 Plasma Treatment for Value-
Added on Sport Textile 

Thailand Textiles 
Institute, THTI 

2,010,000 

2549 Plasma Technology for Surface 
Modification of Thai Silk 

National Research 
Council of 
Thailand, NRCT 

2,490,000 

2551 Plasma Technology for Medical 
Equipments Sterilization of 
Thailand 

National Research 
Council of 
Thailand, NRCT 

3,000,000 

2553 Plasma Technology for Medical 
Equipments Sterilization of 
Thailand (2nd Year) 

National Research 
Council of 
Thailand, NRCT 

4,050,000 

 

6.2 ผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ 

1 T. Vilaithong, W. Hoffman, G. Hoyes, S. Dangtip, S. Singkarat and P. Suanpoot, 
“Neutron Spectrum Determination for the Boron Neutron Capture Therapy 
Program in Thailand”, Advances in Neutron Capture Therapy, Edited by A.H 
Soloway et al., Plenum Press, New York (1993), [p 43-46]. 

2 P. Suanpoot, T. Vilaithong, M.W. Rhodes and D. Boonyawan, “Plasma Parameter 
Characterization Of A DC Multicusp Plasma Chamber Operating In He, Ar and Xe 
Gas”, J. Plasma Fusion Res. SERIES, 1 (1998), [p 526-530]. 

3 D. Boonyawan, P. Suanpoot and T. Vilaithong, “A 13.52 MHz Multicusp Ion 
Source For Gaseous Ion-Beam Production”, Surface and Coatings Technology, 
112 (1999),  
[p 314-317]. 
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4 P. Suanpoot, R. Tabata, M.D. Bowden, K. Uchino, K. Muraoka and M. Noguchi, 
“Criteria of Applicability of Laser Thomson Scattering Measurements of Electron 
Properties in Reactive Plasma”, Engineering Science Reports, Kyushu University, 
22 (2001), [p 341-346]. 

5 M.D. Bowden, R. Tabata, P. Suanpoot, K. Uchino, K. Muraoka and M. Noguchi, 
“Measurements of the electron energy distribution function in an Ar/CF4 
inductively coupled plasma”, J. Appl. Phys., 90 (2001), [p 2158-2161]. 

6 M. Noguchi, K. Ariga, T. Hirao, P. Suanpoot, Y. Yamagata, K. Uchino and K. 
Muraoka, “Laser Thomson Scattering Measurements of Negative Ion Density in a 
Glow Discharge Plasma”, Plasma Sources Sci. Technol. 11 (2002), [p 57-59]. 

7 P. Suanpoot, S. Narishige, Y. Yamagata, K. Uchino, K. Muraoka and M. Noguchi, 
“Applicabilities of Laser Thomson Scattering to Various Kinds of Discharge 
Plasmas”, J. Plasma and Fusion Research. 78 (2002) [p 242-247]. 

8 K. Muraoka, K. Uchino, Y. Yamagata, Y. Noguchi, M. Mansour, P. Suanpoot,  
S. Narishige and M. Noguchi, “Laser Thomson Scattering Studies of Glow 
Discharge Plasmas”, Plasma Sources Sci. Technol. 11 (2002), [p A143-A149]. 

9 P. Chaivan, N. Pasaja, D. Boonyawan, P. Suanpoot and T. Vilaithong, “Low-
temperature plasma treatment for hydrophobicity improvement of silk”, 
Surface and Coatings Technology, 193 (2005), [p 356-360]. 

10 C. Pakpum, N. Pasaja, D. Boonyawan, P. Suanpoot, P. Srisantithum, C. 
Silawatshanai and T. Vilaithong, “Diamond-Like Carbon formed by Plasma 
Immersion ion Implantation and Deposition Technique on 304 Stainless Steel”, 
Solid State Phenomena, 107 (2005), [p 129-132]. 

11 P. Nimmanpipug, V. S. Lee, S. Janhom, P. Suanpoot, D. Boonyawan and K. 
Tashiro, “Molecular Functionalization of Cold-Plasma-Treated Bombyx mori 
Silk”, Macromol. Symp. 264 (2008), [p 107-112]. 

12 P. Suanpoot, K. Kueseng, S. Ortmann, R. Kaufmann, C. Umongno, P. 
Nimmanpipug, D. Boonyawan and T. Vilaithong, “Surface Analysis Of 
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Hydrophobicity of Thai Silk Treated by SF6 Plasma”, Surface and Coatings 
Technology, 202 (2008), [p 5543-5549]. 

 

6.3 งานวิจัยท่ีน าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ 

1.  “Simultaneous Determination of The Moisture and Density of Soil and Sand by 
Fast Neutron and Gamma-Ray Transmission Measurements Using Pulse Shape 
Discrimination”, 15th Conf. on Science and Technology of Thailand (STT-15), 
Chiang Mai, THAILAND, October 18 – 20, 1989. (Poster Presentation) 

2. “Efficiency Calibration for a Large Area Detector Using a Cf-252 Neutron Source”, 
15th Conf. on Science and Technology of Thailand (STT-15), Chiang Mai, 
THAILAND, October 18 – 20, 1989. (Poster Presentation) 

3. “Development Of A High Intensity RF Ion Source for Oxygen Implantation Into 
Silicon”, 23rd Conf. on Science and Technology of Thailand (STT-23), Bangkok, 
THAILAND, October 19 – 21, 1994. (Poster Presentation) 

4.  “Measurements of Electron Energy Distribution Functions in a Reactive Plasma 
Using Laser Thomson Scattering and Their Comparison with Computer 
Simulation”, An International Workshop on Particle Beam and Plasma 
Materials Interactions (PIM2002), Chiang Mai, THAILAND, February 2002. (Oral 
Presentation) 

5.  “Progress on Plasma Treatment of Thai Silk for Hydrophobicity Improvement”, 
Thailand Textile Symposium 2004, Chunburi, THAILAND, October 28 – 30, 2004. 
(Oral Presentation) 

6.  “Application of Low Temperature Plasma Treatment of Thai Silk and Sport 
Textiles”, 33th Conf. on Science and Technology of Thailand (STT-33), Nakorn Si 
Thummarat, THAILAND, October 18 – 20, 2007. (Oral Presentation) 

 
6.4 งานวิจัยท่ีน าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
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1. “A Low Temperature SF6 RF Plasma Reactor for Thai Silk Treatment”, 5th 
International Conference on Advanced Materials and Devices (ICAMD-2007), 
Jeju, KOREA, December 12 – 14, 2007. (Oral Presentation) 

2. “Medical Equipment Sterilization By Using Hydrogen peroxide Plasma”, The 1st 
International Symposium for Plasma Biosciences, Kwangwoon University, 
Seoul, KOREA, August 14 – 16, 2011. (Oral Presentation) 

3. “Plasma Parameter Charaterization of a Multicusp Ion Source Operating in Ar 
Gas”. Asian Science Seminar “Frontier of Physics in Fusion Relevant Plasma”, 
Hefei. Anhui, P.R. CHINA, October 20 – 29, 1996. (Oral Presentation) 

4. “Plasma Parameter Characterization Of A DC Multicusp Plasma Chamber 
Operating In He, Ar and Xe Gas”, 8th International Toki Conferment on Plasma 
Physics and Controlled Nuclear Fusion (ITC-8), Toki, JAPAN, September 29 – 
October 4, 1997. (Poster Presentation) 

5. “Effect of Magnetic Multicusp Field Configurations on the Confinement of Low 
Temperature Plasma in Argon Ion”, 9th International Toki Conferment on 
Plasma Physics and Controlled Nuclear Fusion (ITC-9), Toki, JAPAN, December 
7 – 11, 1998. (Poster Presentation) 

6. “Effects of laser-induced plasma perturbations on Thomson scattering 
measurements”, 61st Conf. of Applied Physics Soc., Tokyo, JAPAN, March 2001. 
(Oral Presentation) 

7. “Comparison of measurements electron energy distribution function and 
computer simulation of an Ar/CF4 inductively coupled plasma”, 62nd Conf. of 
Applied Physics Soc., Nagoya, JAPAN, September 2001. (Oral Presentation) 

8. “Electron energy distribution function of reactive plasmas studied using laser 
Thomson scattering and computer simulation”, 10th International Symposium 
on Laser-Aided Plasma Diagnostics (LAPD-10), Fukuoka, JAPAN, September 24 
– 28, 2001. (Oral Presentation) 

9. “Applications of Laser Thomson Scattering to Reactive Plasmas”, 63rd Conf. of 
Applied Physics Soc., Tokyo, JAPAN, March 2002. (Oral Presentation) 
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10. “Applicabilities of Laser Thomson Scattering to Various Kinds of Reactive 
Plasmas”, The 1st Asian Symposium on Ion and Plasma Surface Finishing (ASIP 
2002), Nagasaki, JAPAN, August 29 – 30, 2002. (Oral Presentation) 

11. “Applications of Laser Thomson Scattering to Various Kinds of Reactive 
Plasmas”, The 11th International Symposium on Laser-Aided Plasma 
Diagnostic (LAPD11), Centre de Physique, Les Houches, FRANCE, September 28 
– October 2, 2003. (Oral Presentation) 

12. “Progress on Hydrophobicity Improvement of Thai Silk by Ar/SF6 Plasma”, The 
7th Asia Pacific Conference on Plasma Science and Technology and The 17th 
Symposium on Plasma Science for Materials (7th APCPST & 17th SPSM)”, 
Fukuoka International Congress Center, Fukuoka, JAPAN, June 29 – July 2, 
2004. (Oral Presentation) 

13. “Surface Analysis on Hydrophobicity of Thai Silk Treated by Ar/SF6 Plasma”, 
17th International Symposium on Plasma Chemistry (ISPC-17), Toronto, 
CANNADA, August 7 – 12, 2005. (Poster Presentation) 

14. “Low Temperature Plasma Treatment of Thai Silk and Sport Textiles”, 10th 
International Conference “Gas Discharge Plasmas and Their Technological 
Applications, Tomsk, RUSSIA, September 17 – 20, 2007. (Oral Presentation) 

15. “Surface Analysis on Hydrophobicity of Thai Silk Treated by SF6 Plasma”, Sixth 
Asian-European International Conference on Plasma Surface Engineering 
(AEPSE 2007), Nagasaki, JAPAN, September 24 – 29, 2007. (Oral Presentation) 

16. “Progress Of Low Temperature Plasma Treatment On Textiles”, Siam Physics 
Congress 2006, Chunburi, THAILAND, March 23 – 25, 2006. (Oral Presentation) 

17. “Low Temperature Plasma Treatment of Thai Silk and Technical Textiles”, 3rd 
International Conference on the Frontiers of Plasma and Technology, 
Bangkok, THAILAND, March 3 – 9, 2007. (Oral Presentation) 
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7). อาจารย ์ดร.สุคนธ์ทิพย์ บุญวงค์ 
 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวสุคนธ์ทิพย์  บุญวงค์  

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mrs. Sukhonthip Bunwong 
2. ต าแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ 
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก   

หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จ. แพร่ 54140  
       โทรศัพท์ 0-5464-8593 หรือ 0897219809 โทรสาร 054-648596  

E-mail: sukhonthip@phrae.mju.ac.th  

4. ประวัติการศึกษา 
ระดับ วุฒ/ิสาขา สถาบัน 

ปริญญาเอก ชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปริญญาโท ชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปริญญาตรี ชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
5. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ  

อนุกรมวิธานพืช (plant taxonomy, systematic botany)  
กายวิภาคศาสตร์ของพืช (plant anatomy)  

 
 
6. ประสบการณ์งานวิจัย 
     6.1 หัวหน้าโครงการวิจัย 

ปีงบ 
ประมาณ 

หัวข้อวิจัย แหล่งทุนวิจัย งบประมาณ
(บาท) 

2550 การขยายพันธุ์ฮ่อม (strobilanthes 
cusia) ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  

วช. 125,000 บาท 

 
6.2 ผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ 

1. Bunwong, S., Chantaranothai, P. and Thammathaworn, A.  2004. Taxonomy of Tribe 
Vernonieae  Asteraceae) in Thailand. KKU Research Journal (Graduate Studies) 4: 
1-11. 

mailto:sukhonthip@phrae.mju.ac.th
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2. Pornpongrungreung, P., Vanijajiva, O. and Bunwong, S.  2006.  A historical study of 
Thai Asteraceae.  In: Proceedings of the International Compositae Alliance 
(TICA-Deep Achene). Barcelona, Spain. 

3. Bunwong, S. and Chantaranothai, P.  2008.  Pollen Morphology of the Tribe 
Vernonieae (Compositae) in Thailand. The Natural History Journal of 
Chulalongkorn University 8(1): 45-55. 

4. Bunwong S., Robinson, H. & Chantaranothai, P.  2009.  Taxonomic notes on 
Camchaya and Iodocephalus (Vernonieae: Asteraceae), and a new genus 
Iodocephalopsis. Proceedings of the Biological Society of Washington 122(3): 
357-363. 

5. Robinson, H., Bunwong, S. & Chantaranothai, P.  2010.  A new genus, Kurziella from 
Thailand (Vernonieae: Asteraceae). Proceedings of the Biological Society of 
Washington. 123(2):174–178. 

6. Bunwong, S. and Chantaranothai, P.  2010.  A new record of Pseudelephantopus 
spicatus C.F.Baker (Asteraceae) from Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany). 38: 
124 – 127. 

7. Bunwong, S., Keeley, S.C. and Chantaranothai, P.  Phylogenetic relationships in 
Vernonieae (Asteraceae) in Thailand based on DNA sequence data from the nuclear 
rDNA ITS region and chloroplast regions ndhF and trnL.  Systematic Botany. 
(submitted)  
 

6.3 งานวิจัยท่ีน าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
1. Bunwong, S., Chantaranothai, P. and Keeley, S.C.  2008.  A preliminary study of 

phylogenetic relationships in Thai Vernonieae (Asteraceae).  In: Abstracts: 
Research and Thesis 2008.  V. Baimai and R. Tanthalekha (Eds), p. 112. BRT 
program, Bangkok. 

2. Bunwong, S., Chantaranothai, P. and Keeley, S.C.  2009.  Molecular taxonomy of 
tribe Vernonieae (Asteraceae) in Thailand. In: Abstract of Research and Thesis 
2009. V. Baimai and R.  Tanthalekha (Eds), p. 81. BRT program, Bangkok. 
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3. Bunwong, S. and Chantaranothai, P.  2010.  Generic revision of Vernonieae 
(Asteraceae) in Thailand.  In:  The 4th Symposium of the Botany in Thailand 24th 
– 26th March, p. 150. Chiang Mai.  

 

6.4 งานวิจัยท่ีน าเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

1. Bunwong, S. and Chantaranothai, P.  2008.  Morphological Taxonomy of Vernonia  
(Asteraceae) in Thailand. In: 14th Flora of Thailand Meeting 18th–21st August, The 
Carlsberg Academy, Copenhagen, Denmark. (oral presentation) 

2. Keeley, S.C. and Bunwong, S.  2010.  The relationships of Vernonieae  
(Compositae) from Thailand to those in Africa, Madagasccar and Asia.  In: Botany 
2010 July 31 – August 4, Rhode Island, USA. Available Source: 
http://2010.botanyconference.org/engine/search/index.php?func=detail&aid=211. June 9, 2010. (oral 
presentation) 

3. Bunwong, S. and Chantaranothai, P.  2010.  Revision of  Tribe Vernonieae 
(Asteraceae) in Thailand.  In: 2nd Symposium of the “Flore du Cambodge, du 
Laos et du Viêtnam” 6th – 8th December 2010, Hanoi, Vietnam. (oral 
presentation) 

4. Keeley, S.C., and Bunwong, S.  2008.  Preliminary Phylogenetic relationships in Thai 
Vernonieae (Compositae). In: Botany 2008: Botany without Borders, University of 
British Columbia, Vancouver, BC, 26th – 30th July. (Poster presentations). 

http://2010.botanyconference.org/engine/search/index.php?func=detail&aid=211
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8).  อ.ดร. วีระพล พิลาบุตร 
 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นายวีระพล พิลาบุตร  

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Weraphol Bhilabutra 
2. ต าแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ 
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก   

หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จ. แพร่ 54140  
       โทรศัพท์ 0-5464-8593 หรือ 089-632-3123 โทรสาร 054-648596  

E-mail: turffy_mju@phrae.mju.ac.th หรือ turffyjp@hotmail.com 

 
 
4. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ วุฒ/ิสาขา สถาบัน 
ปริญญาเอก วท.ด. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ปริญญาตรี วท.บ. (จุลชีววิทยา) เกียรตินิยม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
5. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ  

5.1 ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย 
5.2 Molecular Taxonomy / Phylogeny/ Phylogenetic programs 
5.3 การน าจุลินทรียมาใชประโยชนทางการเกษตรและเภสัชกรรม  

        5.4 การวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ จากเชื้อรา และแอคติโนไมซีส  
         5.5 การศึกษาความสัมพันธ์ของเชื้อไมคอร์ไรซ่า กับการเจริญของพืชเศรษฐกิจ 
         5.6 การวิเคราะห์คุณภาพน้ าด่ืมและการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าเสียการบ าบัดน้ า 

     เสีย  
 

mailto:turffy_mju@phrae.mju.ac.th%20หรือ
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6. ประสบการณ์งานวิจัย 
     6.1 หัวหน้าโครงการวิจัย 

ปีงบ 
ประมาณ 

หัวข้อวิจัย แหล่งทุนวิจัย งบประมาณ
(บาท) 

2553 การวิเคราะห์คุณภาพน้ าทางกายภาพ 
เคมีและชีวภาพ ของน้ าบริโภคและ
อุปโภคในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ 
เฉลิมพระเกียรติ. 

ทุนอุดหนุนงานวิจัย
จากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้–
แพร่ เฉลิมพระเกียรติ   

50,000  

2554 การสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
จากเชื้อราเอนโดไฟล์ที่แยกได้จากพืช
สมุนไพรบางชนิดในเขตล้านนา
ตะวันออกของไทย 
 

โครงการเครือข่ายการ
วิจัยสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพจากทรัพยากร
ชีวภาพ 

140,000 

  
6.2 ผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ 

1).Bhilabutra, W., Lumyong, S., McKenzie, E.H.C. and Hyde, K.D. 2011. Fungi on 
grasses, Thysanoleana latifolia and Saccharum spontaneum, from 
Thailand. Fungal Ecology. Mycosphere 1(4), 301–314. (published)   

2).Bhilabutra, W., Lumyong, S., Jeewon, R., McKenzie, E.H.C. and Hyde, K.D. 
2006. Neolinocarpon pennisetae sp. nov., a saprobe from Pennisetum 
purpureum (Poaceae).  Cryptogramie  Mycologie. 27(4) :  305-
310.(published)  

3).Fun, H.-K., Bhilabutra, W., Tuntiwachwuttikul, P. and Chantrapromma, S. 
2006.  5,8-Dihydroxy-10- methyl-5,8,9,10-tetrahydro-2H-oxecin-2-one..  
Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online. E62 :  O2478-
O2480.(published)    

4).Bhilabutra, W., Techowisan, T., Peberdy, J.F. and Lumyong, S. (2007). 
Antimicrobial activity of bioactive compounds from Periconia siamensis 
CMUGE015.  Research Journal of Microbiology. 2(10) :  749-
755.(published)   
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5).Bhilabutra, W., Hyde, K.D., McKenzie, E.H.C. and Lumyong, S. (2012).  
Endophytic Fungi in some grasses, Thysanolaena latifolia and Vetiveria 
zizanioides, from northern Thailand.  Canadian Journal of Microbiology. 
(in press)   

6).Bhilabutra, W., Lumyong, S., McKenzie, E.H.C. and Hyde, K.D. (2012). 
Dendrographium thysanoleanae sp. nov. on a grass in Thailand.  
Cryptogramie Mycologie. (in press) 

7).Bhilabutra, W., Lumyong, S., McKenzie, E.H.C.  and Hyde, K.D. (2012). 
Periconia siamensis and Dactylaria endograminicola, two new species 
from grass, Thysanolaena latifolia. Cryptogamie Mycologie. (in press)  

8).Bhilabutra, W.,  Lumyong, S., Jeewon, R.,  McKenzie, E.H.C. and Hyde, K.D. 
(2010). Dactylaria is a polyphyletic: Tested with Molecular Phylogenetics. 
Evolution and Molecular Phylogeny. (in press) 

9).Bhilabutra, W.,  Peberdy, J.F., Fujii, I.,  and Lumyong, S. (2010).  Phylogenetic 
analysis and Protein Prediction of Graminicolous and Thermophilic fungi 
produce polyketide synthase genes. Mycological Research.  (in press) 

 
6.3 งานวิจัยท่ีน าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ 

 
1). พัชรดา ธัญญเกษตร และวีระพล พิลาบุตร (2554). การวิเคราะห์คุณภาพน้ าทางกายภาพ 

เคมีและชีวภาพ ของน้ าบริโภคและอุปโภคในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ. 
การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ. แม่โจ้-แพร่ วิจัย ครั้งที่ 2. วันที ่
1-2 กันยายน 2554 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (Oral Presentation). 

 2.)Bhilabutra, W. and Lumyong, S. (2007). Biodivesity of fungi of some grasses 
and their bioactive compounds production IV : Bioactive Compounds 
and Microbial Activities. January 12, 2007. Panee Room, Department of 
Biology, Chiang Mai University, Thailand. (Oral Presentation) 

3).Bhilabutra, W. and Lumyong, S. (2006). Bioactive compounds from 
endophytic fungi in grass, Thysanolaena latifolia, from Thailand. RGJ 
Seminar Series XLIV Plant Science Research for Agriculture. September 1, 
2006. Research and Graduate School Bulding, Chiang Mai University, 
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Thailand. (Oral and poster Presentations) 
4). Bhilabutra, W. and Lumyong, S. (2005). Biodiversity of fungi of grasses and 

their bioactive compound produciton(III): Phylogenetic Evolution of 
Dactylaria and allied genera: Tested with Molecular Approaches and 
Morphological Characters. September 2, 2005. Panee Room, Department 
of Biology, Chiang Mai University, Thailand. (Oral Presentation) 

5). Bhilabutra, W. and Lumyong, S. (2005). Biodiversity of fungi of grasses and 
their bioactive compound produciton (II): Endophytic Section. February 1, 
2005. Panee Room, Department of Biology, Chiang Mai University, 
Thailand. (Oral Presentation) 

6). Bhilabutra, W. and Lumyong, S. (2004). Biodiversity of Fungi on Some 
Grasses and Their Bioactive Compound Production (I): Overview of 
Research. December 24, 2004. Panee Room, Department of Biology, 
Chiang Mai University, Thailand. (Oral Presentation) 

7). Bhilabutra, W., Lumyong, S.,  Lumyong, P.,  McKezie, E.H.C. and Hyde, K.D. 
(2003). Neolinocarpon penniseti sp. nov. on New host, Pennisetum 
purpurium in Hong Kong. RGJ-Ph. D. Congress IV, April 25-27, 2003 
Jomtien Palm Beach, Pattaya, Chonburi, Thailand. (Poster Presentation) 

 
6.4 งานวิจัยท่ีน าเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

 
1). Bhilabutra, W., Lumyong, S., McKenzie, E.H.C.  Ho, W.H. and Hyde, K.D. A 

new species of Dendrographium from Inthanon National Park,Chiang Mai, 
Thailand. (2002). 3rd Asia-Pacific Mycological congress on Biodiversity and 
biotechnology (AMC 2002). Yunnan University, Kunming, China.
 (Poster Presentation) 

2).Bhilabutra, W. and Hyde, K.D. (2004). Biodiversity of Fungi on Some grasses 
from Northern Thailand and New species. Postgraduated Seminar. May 
18, 2004. Postgraduated Seminar Room, Centre for Research in Fungal 
Diversity, Department of Ecology and Biodiversity, The University of Hong 
Kong, Hong Kong SAR, China. (Oral Presentation) 
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3).Bhilabutra, W. and Lumyong, S. (2006). Diversity of endophytic fungi in 
grass, Thysanolaena latifolia, and their novel bioactive compounds from 
Thailand. 5th International Symbiosis Society Congress (5-ISS). August 4-
10, 2006. The University of Vienna, Vienna, Austria. (Poster Presentation) 

4).Bhilabutra, W., Lumyong, P., Mckenzie, E.H.C., Hyde, K.D. and Lumyong, S. 
(2004). Diversity of endophytic fungi in grass, Thysanolaena latifolia, 
from Thailand. The IV Asia-Pacific Mycological Congress & The IX 
International Marine and Freshwater Mycology Symposium, November 
14-19, 2004,  Pang Suan Kaew Hotel, Chiang Mai, Thailand. (Poster 
Presentation) 

5).Jumpathong, J., Bhilabutra, W., Lumyong, P. and Lumyong S. (2004). 
Screening of anti-microbial compound and biosurfactant produced by 
endophytic fungi. The IV Asia-Pacific Mycological Congress & The IX 
International Marine and Freshwater Mycology Symposium, November 
14-19, 2004,  Pang Suan Kaew Hotel, Chiang Mai, Thailand. (Poster 
Presentation) 
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9). อาจารย์ณัฐพร จันทร์ฉาย 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นายณัฐพร จันทร์ฉาย 

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Nuttaporn Chanchay 
2. ต าแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ 
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก   

หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จ. แพร่ 54140  
       โทรศัพท์ 0-5464-8593 ต่อ 6046 โทรสาร 054-648596  

E-mail: nuttapornchanchay@gmail.com 

4. ประวัติการศึกษา 
 
ระดับ วุฒ/ิสาขา สถาบัน 

ปริญญาโท วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ปริญญาตรี วท.บ. (การประมง) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

5. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ  
สารสีจากธรรมชาติ  สารชีวโมเลกุลที่ผลิตจากจุลินทรีย์และเทคโนโลยีชีวภาพกับการ

เลี้ยงสัตว์  ศิลปะและวัฒนธรรมชาวไทยภูเขา ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 
6. ประสบการณ์งานวิจัย 
     6.1 หัวหน้าโครงการวิจัย 

ปีงบ 
ประมาณ 

หัวข้อวิจัย แหล่งทุนวิจัย งบประมาณ
(บาท) 

2548 Screening of Thai Herbs for 
Antibacterial Pathogenesis Giant 
Freshwater Prawn 
(Macrobrachium resenbergii) 

ทุนสนับสนุนการวิจัย 
มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขต

กาฬสินธุ์ 

10,000 

2548 Screening of Microorganism 
Carotenoids Pigment 
Production from Soil Tomato 
Culture. 

ทุนสนับสนุนการวิจัย 
มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขต

10,000 

mailto:nuttapornchanchay@gmail.com
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ปีงบ 
ประมาณ 

หัวข้อวิจัย แหล่งทุนวิจัย งบประมาณ
(บาท) 

กาฬสินธุ์ 
2548 Single Cell Protein and 

Carotenoids Pigment  by  
Rhodotorula rubra from Sweet 
Cassava. 

ทุนสนับสนุนการวิจัย 
มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขต

กาฬสินธุ์ 

10,000 

2548 Pigment and Some Nutritional 
Properties of Carotenoids from 
Egg of Golden Apple Snail. 

ทุนสนับสนุนการวิจัย 
มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขต

กาฬสินธุ์ 

10,000 

2548 Screening of Thai Herbs for 
Antibacterial Pathogenesis  
Baby Pig (Sus scrofa). 

ทุนสนับสนุนการวิจัย 
มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขต

กาฬสินธุ์ 

10,000 

2548 ศึกษาการคัดเลือกสายพันธุ์จุลินทรีย์
ที่ผลิตสารสีในกลุ่มแคโรทีนอยด์จาก
อาหารหมักดองของตลาดสดใน
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ทุนสนับสนุนการวิจัย 
มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขต

กาฬสินธุ์ 

10,000 

2551 ผลิตน้ าหมักแคลเซียมจากเปลือกไข่
ผสมใยอาหารจากข้าวกล้องเพ่ือการ
บริโภค 

สกว. 120,000 

2551 พัฒนาต้นเชื้อผักดองส าหรับผลิตน้ า
หมักชีวภาพที่ได้จาพืช  เพ่ือการ
บริโภค 

สกว. 120,000 

2551 การศึกษาการผลิต การท าให้บริสุทธิ์ 
และการใช้ประโยชน์ของน้ าส้มควัน

สกว. 120,000 
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ปีงบ 
ประมาณ 

หัวข้อวิจัย แหล่งทุนวิจัย งบประมาณ
(บาท) 

ไม้ในอุตสาหกรรม 
2551 การผลิตน้ าหมักชีวภาพจากไข่ตาย

โคมเพ่ือใช้เป็นอาหารสัตว์ 
สกว. 140,000 

2551 ผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือ
การเลี้ยงสุกรอย่างยั่งยืน 

วช. 120,000 

2551 การปรับปรุงคุณภาพน้ าทิ้งท่ีได้จาก
การผลิตขนมจีนของชุมชนบ้านเหล่า
โดยสาหร่าย Nostoc sp. เพ่ือใช้เป็น
ปุ๋ยชีวภาพ 

สกอ. 100,000 

2551 ผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือ
การเลี้ยงสุกรอย่างยั่งยืน 

วช. 120,000 

2551 การปรับปรุงคุณภาพน้ าทิ้งท่ีได้จาก
การผลิตขนมจีนของชุมชนบ้านเหล่า
โดยสาหร่าย Nostoc sp. เพ่ือใช้เป็น
ปุ๋ยชีวภาพ 

สกอ. 100,000 

2552 การผลิตซินไบโอติกจากลูกส ารองเพ่ือ
การบริโภค. 

สกว. 120,000 

2552 ผลิตภัณฑ์น้ าหมักชีวภาพจากไข่ตาย
โคมในการเลี้ยงไก่กระทง 

สกว. 150,000 

2552 การผลิตซินไบโอติกจากกากถ่ัวเหลือง
เพ่ือใช้เป็นอาหารสัตว์ 

สกว. 150,000 

2552 การศึกษาการลดมลภาวะทางอากาศ
ของชุมชนบ้านแม่จั๊วะโดยการผลิต
น้ าส้มควันไม้เพ่ือใช้ทางการเกษตร. 

วช. 110,000 

2553 ผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือ
การเลี้ยงหมูของชุมชนผีตองเหลือง 
อย่างยั่งยืน 

วช. 160,000 

2553 การผลิต Rhodotorula rubra ในถัง
ปฏิกรณ์ยกอากาศ 

สกอ. 500,000 
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ปีงบ 
ประมาณ 

หัวข้อวิจัย แหล่งทุนวิจัย งบประมาณ
(บาท) 

2553 การผลิตหัวเชื้อบริสุทธิ์ในการผลิต
ขนมจีนเส้นหมัก ของชุมชนบ้านแม่
ยางโพธิ์ อ. ร้องกวาง จ. แพร่ 

สกอ. 100,000 

 
6.2 ผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ 

1. Nuttaporn Chanchay. Effects of Carotenoid Pigments from Rhodotorula 
rubra  and Leucaena leucocephala on Colour Change of Fancy Carp 
(Cyprinus carpio Linn.) Thesis of Master Degree in Biotechnology, Faculty of 
Agro-Industry Chiangmai University, Thailand, 23 April 2004. 

2.     Nuttaporn Chanchay, Naiyatat Poosaran, Puntipa Pongpiachan, Bunyat Montien-
art. Effects of Carotenoid Pigments from Leucaena leucocephala on 
Colour Change of Fancy Carp (Cyprinus carpio Linn.) (Poster Presentation). 
The 4th National Symposium on Graduate Research .Graduate School Chiang 
Mai University, Lotus Hotel Pang Suan Kaew Chiang Mai, Thailand, August 10-
11, 2004. 

3. Nuttaporn Chanchay, Naiyatat Poosaran, Puntipa Pongpiachan, Bunyat 
Montien-art. Effects of Carotenoid Pigments from Leucaena leucocephala 
on Colour Change of Fancy Carp (Cyprinus carpio Linn.) (Oral Presentation). 
The 20th Annual Meeting of the Fisheries Technology Department, Agricultural 
Production Faculty, Maejo University, Chiang Mai, 9-10 December 2004.   

4. Nuttaporn Chanchay, Naiyatat Poosaran, Puntipa Pongpiachan, Bunyat 
Montien-art. Effects of Carotenoid Pigments from Rhodotorula rubra on 
Colour Change of Fancy Carp (Cyprinus carpio Linn.) (Oral Presentation). 
The 16th Symposium of “Innovative Biotechnology : The Opportunity for 
Kitchen of the World”, Top Land Hotel Pisanulok, Thailand, December 12-15, 
2004. 

5. Nuttaporn Chanchay, Naiyatat Poosaran, Puntipa Pongpiachan, Bunyat 
Montien-art. Effective of Soaking Leucaena leucocephala in Water and 
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Drying on Reduction of Miosine and Tannin Contents. (Oral Presentation). 
The 21th Symposium of Rajamangala University of Technology, Chiangmai Phoo 
Khum  Hotel, Chiang Mai, Thailand, 28-30 March 2005. 

6.        ณัฐพร จันทร์ฉาย, พันทิพา พงษ์เพียจันทร์, บัญญัติ มณเฑียรอาสน์, นัยทัศน์ ภู่ศรัญ. 2547 . 
ผลของรงควัตถุแคโรทีนอยด์ที่ได้จากใบกระถินต่อการเปลี่ยนสีของปลาแฟนซีคาร์พ . วิจัย
และส่งเสริมวิชาการเกษตร . 22 (00) : 40-45. 

7.      Nuttaporn Chanchay. Effects of carotenoid pigments from Rhodotorula rubra 
and Leucaena leucocephala on colour change of fancy carp (Cyprinus carpio 
Linn.) / Nuttaporn Chanchay. Chiang Mai : Chiang Mai University, 2004. 149 p. 
(T E23197) 

8.        ณัฐพร จันทร์ฉาย. 2554. ซินไบโอติกจากกากถั่วเหลืองกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า. . วิจัยและ
ส่งเสริมวิชาการเกษตร . 22 (00) : 40-45. 

 

6.3 งานวิจัยท่ีน าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
 

1. ณัฐพร จันทร์ฉาย .(2551).การศึกษาการบ าบัดน้ าเสียที่ได้จากการผลิตขนมจีนชุมชนบ้านเหล่า
โดยสาหร่าย Nostoc sp. เพ่ือใช้เป็นปุ๋ยชีวภาพตรึงไนโตรเจน. รายงานความก้าวหน้าผลงานวิจัยจาก 
สกอ. 2550ณ โรงแรมฮอลิเดย์ จ. เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24 -25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2551 (ภาค
บรรยาย) 
2. ณัฐพร จันทร์ฉาย .(2551).สารสกัดแคโรทีนอยด์ที่ได้จากยีสต์ Rhodotorula rubra. งาน
แสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยีทุนปริญญาตรี สกว. ครั้งที่ 6 ณ รอยัล พารากอล ฮอล์ระหว่างวันที่ 28 
มีนาคม -30 มีนาคม 2551(ภาคโปสเตอร์). 
3.ณัฐพร จันทร์ฉาย .(2551). การศึกษาและพัฒนาต้นเชื้อผักดองเพ่ือผลิตน้ าหมักชีวภาพเพ่ือการ
บริโภค. งานแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยีทุนปริญญาตรี สกว. ครั้งที่ 6 ณ รอยัล พารากอล ฮอล์
ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม -30 มีนาคม 2551(ภาคโปสเตอร)์. 
4.ณัฐพร จันทร์ฉาย .(2551). การผลิตน้ าหมักชีวภาพจากไข่ตายโคมเพ่ือใช้เป็นอาหารสัตว์. งาน
แสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยีทุนปริญญาตรี สกว. ครั้งที่ 6 ณ รอยัล พารากอล ฮอล์ระหว่างวันที่ 28 
มีนาคม -30 มีนาคม 2551(ภาคโปสเตอร์). 
5.ณัฐพร จันทร์ฉาย .(2551). การศึกษาการผลิต การท าให้บริสุทธิ์ และการใช้ประโยชน์ของน้ าส้ม
ควันไม้ในอุตสาหกรรมการผลิตสุกร. งานแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยีทุนปริญญาตรี สกว. ครั้งที่ 6 
ณ รอยัล พารากอล ฮอล์ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม -30 มีนาคม 2551(ภาคโปสเตอร)์. 

http://e-service.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=0240


มคอ.2                                                                                                                             197 

6.ณัฐพร จันทร์ฉาย .(2552).ผลิตภัณฑ์น้ าหมักชีวภาพจากไข่ตายโคมในการเลี้ยงไก่กระทง. งาน
แสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยีทุนปริญญาตรี สกว. ครั้งที่ 7 ณ รอยัล พารากอล ฮอล์.ระหว่างวันที่ 28 
มีนาคม -31มีนาคม 2552 (ภาคโปสเตอร)์. 
7.ณัฐพร จันทร์ฉาย .(2552).การผลิตซินไบโอติกจากกากถ่ัวเหลือง. งานแสดงผลงานพัฒนา
เทคโนโลยีทุนปริญญาตรี สกว. ครั้งที่ 7 ณ รอยัล พารากอล ฮอล์.ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม -31
มีนาคม 2552. (ภาคโปสเตอร)์. 
8. ณัฐพร จันทร์ฉาย .(2551).การผลิตซินไบโอติกจากลูกส ารองเพ่ือการบริโภค. นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 
4 วันที่ 28 กรกฎาคม 2551 ณ. มหาวิทยาลัยนเรศวร จ. พิษณุโลก. (ภาคโปสเตอร)์. 
9.ณัฐพร จันทร์ฉาย .(2551). การผลิตน้ าหมักแคลเซียมจากเปลือกไข่ผสมใยอาหารจากข้าวกล้อง
เพ่ือการบริโภค. นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 4 วันที่ 28 กรกฎาคม 2551 ณ. มหาวิทยาลัยนเรศวร จ. 
พิษณุโลก. (ภาคโปสเตอร์). 
10.ณัฐพร จันทร์ฉาย .(2551). สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตรงควัตถุแคโรทีนอยด์ และ
ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของยีสต์ (Rhodotorula rubra)  โดยใช้กากมะเขือเทศเป็น
อาหารเลี้ยงเชื้อ.  ในการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 1 ฉลองครบรอบ 10 ปี 
ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2551 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ. (ภาคโปสเตอร)์. 
11. ณัฐพร จันทร์ฉาย .(2551). สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตแคโรทีนอยด์ แลความสามารถ 

ในการต้านอนุมูลอิสระของยีสต์ (Rhodotorula rubra). การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย 
ครั้งที่ 1 ฉลองครบรอบ 10 ปี ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2551 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระ
เกียรติ.(ภาคโปสเตอร์). 
12.อ. ณัฐพร จันทร์ฉาย.(2552). The reduction of mimosine and tannin contents in 
leaves of Leucaena leucocephala in Leaves of Leucaena leucocephala.  Organic 
Agriculture: New Markets, Food Security and a Clean Environment ณ โรงแรมพูแมน 

กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2552. (ภาคโปสเตอร)์. 
12.อ. ณัฐพร จันทร์ฉาย.(2552). The reduction of mimosine and tannin contents in 
leaves of Leucaena leucocephala in Leaves of Leucaena leucocephala.  Organic 
Agriculture: New Markets, Food Security and a Clean Environment . Proceedings of the 
4th Annual Meeting of Thai Mycological Association and Mycology Conference in 

Thailand. (ภาคโปสเตอร์). 
13. ณัฐพร จันทร์ฉาย .(2554).ซินไบโอติกจากกากถั่วเหลืองกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า. การประชุม
ประมงวิจัย 2554 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 8-9 ธันวาคม 2554 (ภาคบรรยาย) 
14. อ. ณัฐพร จันทร์ฉาย.(2554). Carotenoids : Microbial Pigments for Aquaculture 
Practices. การประชุมประมงวิจัย 2554 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 8-9 ธันวาคม 2554 (ภาคโปสเตอร)์. 
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9). อาจารย์ปารวี กาญจนประโชติ 
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เอกสารแนบท่ี 5 
 

5.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์   
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เอกสารแนบท่ี 6 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ 
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รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 
วันที่ 25 เมษายน 2554 เวลา 09.00-12.00 น. 

ณ ห้อง2402 อาคาร 60 ปีแม่โจ้ 
 
รายช่ือคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์  จูมวงษ์   ประธานกรรมการ 
อาจารย์ ชมัยพร  จ้ายนอก             รองประธานกรรมการ 
รองศาสตราจารย์ ดร.นัยทัศน์  ภู่ศรัณย์              กรรมการ 
ศาสตราจารย์ ดร.สายสมร  ล ายอง    กรรมการ 
อาจารย์ ดร.ไพโรจน์  วงศ์พุทธิสิน    กรรมการและเลขานุการ 
 
รายช่ือผู้เข้าร่วมการประชุม 
 
อาจารย์ ดร.นลิน  วงศ์ขัติยะ 
อาจารย์ ดร.ศรีกาญจนา  คล้ายเรือง 
อาจารย์ ดร.มยุรา ศรีกัลยานุกูล      
อาจารย์ ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์                                                      
อาจารย์ ดร.รัฐพร จันทร์เดช      
อาจารย์ ดร.มธุรส  ชัยหาญ      
อาจารย์ ดร.สมคิด  ดีจริง       
 
ผู้บันทึกการประชุม 
อาจารย์ ดร.ไพโรจน์  วงศ์พุทธิสิน 
 
เปิดประชุมเวลา 09.00 น. 
 
ข้อสรุปเนื้อหาการประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 
1. ผู้ทรงคุณวุฒิไม่มีข้อท้วงติงเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิตเทคโนโลยีชีวภาพ 
2. ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นควรว่าหลายวิชาในหลักสูตรควรเปลี่ยนรายวิชาบังคับก่อน ได้แก่ 
  -  กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
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  รายวิชาที่ 1 ชว350 เทคโนโลยีชีวภาพ 1 ให้มีวิชาบังคับก่อนเป็น ชว100 ชีววิทยาทั่วไป 
  รายวิชาที่ 2 ชว351 เทคโนโลยีชีวภาพ 2 ให้มีวิชาบังคับก่อนเป็น ชว100 ชีววิทยาทั่วไป 
  รายวิชาที่ 3 ชว352 หน่วยปฏิบัติการเฉพาะทางชีวะกระบวนการ 1 ให้มีวิชาบังคับก่อนเป็น 

คศ101 แคลคูลัส1 หรือ ฟส111 ฟิสิกส์ 1 
  รายวิชาที่ 4 ชว353 หน่วยปฏิบัติการเฉพาะทางชีวะกระบวนการ 2 ให้มีวิชาบังคับก่อนเป็น 

คศ101 แคลคูลัส1 หรือ ฟส111 ฟิสิกส์ 1 
  รายวิชาที่ 5 ชว354 การควบคุมคุณภาพทางเทคโนโลยีชีวภาพ เดิมให้มีวิชาบังคับก่อนเป็น 

ชว351 เทคโนโลยีชีวภาพ2 
  รายวิชาที่ 6 ชว470 เทคโนโลยีชีวภาพระดับโมเลกุล ให้มีวิชาบังคับก่อนเป็น ชว100 ชีววิทยา

ทั่วไป 
  - กลุ่มวิชาเอกเลือก 
  รายวิชาที่ 1 ชว434 ชีววิทยาของยีสต์และการประยุกต์ ให้มีวิชาบังคับก่อนเป็น ชว330 จุล

ชีววิทยา 
  รายวิชาที่ 2 ชว435 สารชีวภาพจากจุลินทรีย์ ให้มีวิชาบังคับก่อนเป็น ชว330 จุลชีววิทยา 
  รายวิชาที่ 3 ชว436 จุลชีววิทยาทางการเกษตร ให้มีวิชาบังคับก่อนเป็น ชว330 จุลชีววิทยา 
  รายวิชาที่ 4 ชว452 เทคโนโลยีเอนไซม์ ให้มีวิชาบังคับก่อนเป็น คม320 ชีวเคมีเบื้องต้น 
  รายวิชาที่ 5 ชว453 การผลิตเอทานอลโดยกระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพ ให้มีวิชาบังคับก่อน

เป็น ชว330 จุลชีววิทยา 
  รายวิชาที่ 6 ชว461 การวิเคราะห์ระบบนิเวศ ให้มีวิชาบังคับก่อนเป็น ชว100 ชีววิทยาทั่วไป 
  รายวิชาที่ 7 ชว463 การควบคุมและติดตามระบบบ าบัดน้ าเสีย ให้มีวิชาบังคับก่อนเป็น ชว

460การบ าบัดและใช้ประโยชน์จากของเสีย หรือ ชว330 จุลชีววิทยา 
  รายวิชาที่ 7 ชว465 การป้องกันมลพิษ ให้มีวิชาบังคับก่อนเป็น ชว100 ชีววิทยาทั่วไป 
  รายวิชาที่ 8 ชว466 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยง ให้มีวิชาบังคับก่อน

เป็น ชว100 ชีววิทยาทั่วไป 
  รายวิชาที่  9  ชว471 เทคนิคทางอณูชี ววิ ทยา  ให้มี วิ ช าบั งคับก่ อน เป็น  ชว 470 

เทคโนโลยีชีวภาพระดับโมเลกุล 
  รายวิชาที่ 10 ชว472 อณูวิทยาทางเทคโนโลยีชีวภาพประยุกต์ ให้มีวิชาบังคับก่อนเป็น ชว

470 เทคโนโลยีชีวภาพระดับโมเลกุล 
  รายวิชาที่ 11 ชว473 เทคโนโลยีโปรตีน ให้มีวิชาบังคับก่อนเป็น ชว470 เทคโนโลยีชีวภาพ

ระดับโมเลกุล 
  ที่ประชุมรับทราบ 
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3. ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะว่าให้พิจารณาน้ าหนักวัดผลคะแนนของรายวิชา ชว350เทคโนโลยีชีวภาพ1 
ชว351เทคโนโลยีชีวภาพ2 ชว404 การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ ชว434 ชีววิทยาของยีสต์
และการประยุกต์ และชว473 เทคโนโลยีโปรตีน เนื่องจากไม่เหมาะสม และที่ประชุมรับทราบ 

 
 
4. ผู้ทรงคุณวุฒิแก้ไขข้อผิดพลาดในการพิมพ์รูปเล่ม 
 
ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
 
 
                                                                                      
                                                                (อาจารย์ ดร.ไพโรจน์  วงศ์พุทธิสิน) 
                        กรรมการและเลขานุการ  
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เอกสารแนบท่ี 7 
  

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2553 
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