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หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย:      หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
ภาษาอังกฤษ:   Master of Science Program in Biotechnology 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

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

3. หลักสูตร 
3.1 จ านวนหน่วยกิต     

แผน ก แบบ ก 1                     รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า      38   หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2                     รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า      38   หน่วยกิต 
แผน ข                                 รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า      38   หน่วยกิต 
 

  3.2 โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต 

                                                           แผน ก แบบ ก  1      แผน ก แบบ ก  2       แผน ข 
 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร 38 38 38 
    

1)  หมวดวิชาบังคับ 
         ก. หมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 
         ข. หมวดวิชาบังคับนับหน่วยกิต 

 
2 (ไม่นับหน่วยกิต) 

- 

 
- 

11 

 
- 

11 
2)  หมวดวิชาบังคับเฉพาะแผนการเรียน - 3 6 
3)  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  6 15 
4)  วิชาวิทยานิพนธ์ 38 18 - 
5)  วิชาการศึกษาอิสระ - - 6 
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รายวิชา 
                       หมวดวิชาบังคับ    
แผน ก   แบบ ก 1 ประกอบด้วย หมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกติ 2 รายวิชา จ านวน 2 หน่วยกติดังนี้ 

692 891    สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1                                                1 (1-0-2) 
               Biotechnology Seminar 1 
692 892    สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2                                                1 (1-0-2) 
               Biotechnology Seminar 2 

แผน ก   แบบ ก 2 และแผน ข ประกอบด้วย หมวดวิชาบังคับนับหน่วยกิต 7 รายวิชา จ านวน 11 หน่วยกิต ดังนี้ 
                    692 721    หลักการและการใช้เครื่องมือในทางเทคโนโลยีชีวภาพ                      2 (2-0-4) 

               Principle and the Use of Instruments in Biotechnology 
                    692 722    ปฏิบัติการการใช้เครื่องมือในทางเทคโนโลยีชีวภาพ                        1 (0-3-1) 

               The Use of Instruments in Biotechnology Laboratory 
692 731    วิศวกรรมชีวเคม ี                                                                2 (2-0-4) 

 Biochemical Engineering 
692 732    ปฏิบัติการวิศวกรรมชีวเคมี                                                    1 (0-3-1) 

 Biochemical Engineering Laboratory 
                    692 761    เทคโนโลยสี าหรับยีน                                                            3 (3-0-6) 

               Gene Technology 
692 891    สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1                                              1 (1-0-2) 
               Biotechnology Seminar 1 
692 892    สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2                                              1 (1-0-2) 
               Biotechnology Seminar 2 
หมวดวิชาบังคับเฉพาะแผนการเรียน 
            นักศึกษาต้องลงทะเบียนในรายวิชาต่อไปนี้ โดยนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ลงทะเบียน 3 หน่วยกิต และ

แผน ข ลงทะเบียน 6 หน่วยกิต 
692 765     เทคโนโลยีของเอนไซม์และเซลล ์                                           3 (3-0-6) 

Enzyme and Cell Technology 
692 771     กระบวนวิชาทางเทคโนโลยีชีวภาพ                                         3 (3-0-6)  

Aspects of Biotechnology 
หมวดวิชาเลือก  
           นักศึกษาต้องลงทะเบียนในรายวิชาต่อไปนี้หรือรายวิชาที่จะเปิดเพิม่เตมิภายหลัง โดยนักศึกษาแผน ก 

แบบ ก 2 ลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และแผน ข ลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
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692 711     สรรีวิทยาและชีวเคมีของจุลินทรีย ์                                          3 (3-0-6) 
Physiology and Biochemistry of Microorganisms 

692 733     ปรากฏการณ์การถ่ายโอนในกระบวนการทางชีวภาพ                   3 (3-0-6) 
Transport Phenomena in Biotechnological Processes 

692 741     การจัดการการผลิตในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ                  3 (3-0-6) 
Production Management in Biotechnology 

                    692 742     นวัตกรรมของผลิตภณัฑ์ทางชีวภาพ                                       3 (3-0-6) 
Biological Product Innovation 

                    692 751     เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม                                               3 (3-0-6) 
Environmental Biotechnology 

                    692 762     ปฏบิัติการเทคโนโลยีส าหรับยีน                                             1 (0-3-1) 
Gene Technology Laboratory 

692 763     เทคโนโลยีชีวภาพของพืช                                                    2 (2-0-4) 
Plant Biotechnology 

692 764     ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพของพืช                                       1 (0-3-1) 
Plant Biotechnology Laboratory 

692 766     ปฏิบัติการเทคโนโลยีของเอนไซม์และเซลล์                               1 (0-3-1) 
Enzyme and Cell Technology Laboratory 

692 767     เทคโนโลยีชีวภาพสตัว์                                                        2 (2-0-4) 
Animal Biotechnology 

692 773     เทคโนโลยีชีวมวลและชีวพลังงาน                                           3 (3-0-6) 
Biomass and Bioenergy Technology 

692 774     เรื่องคัดสรรทางเทคโนโลยีชีวภาพ                                          3 (3-0-6) 
Selected Topics in Biotechnology 

692 775     เทคโนโลยีการหมักขัน้สูง                                                     2 (2-0-4) 
Advanced Fermentation Technology 

692 776     ปฏิบัติการเทคโนโลยีการหมักขั้นสูง                                        1 (0-3-1) 
Advanced Fermentation Technology Laboratory 

                    692 777     เทคโนโลยีชีวภาพระดับโมเลกลุ                                             3 (3-0-6) 
Molecular Biotechnology 

692 778     วิศวกรรมโปรตีน                                                               3 (3-0-6) 
Protein Engineering 

692 781     การออกแบบการทดลองทางเทคโนโลยีชีวภาพ                          2 (2-0-4)  
Experimental Design in Biotechnology 

692 782     ชีวสารสนเทศศาสตร์ในเทคโนโลยีชีวภาพ                                2 (2-0-4) 
Bioinformatics in Biotechnology 

วิชาวิทยานิพนธ ์
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692 898    วิทยานิพนธ์                                                                    38 หน่วยกิต 
                Thesis 
692 899    วิทยานิพนธ์                                                                    18 หน่วยกิต 
                Thesis 

                    วิชาการศึกษาอิสระ 
692 897    การศึกษาอิสระ                                                                  6 หน่วยกิต 
               Independent Study  

ตัวอย่างแผนการศึกษา 
 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 
   แผน ก แบบ ก 

1 
แผน ก แบบ ก 

2 
แผน ข 

     692 721 หลักการและการใช้เครื่องมือในทางเทคโนโลยีชีวภาพ  
Principle and the Use of Instruments in 
Biotechnology 

- 2 (2-0-4) 2 (2-0-4) 

     692 722 ปฏิบัติการการใช้เครื่องมือในทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
The Use of Instruments in Biotechnology 
Laboratory 

- 1 (0-3-1) 1 (0-3-1) 

 692 765 
 

692 771 

เทคโนโลยีของเอนไซม์และเซลล ์
Enzyme and Cell Technology   หรือ 
กระบวนวิชาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
Aspects of Biotechnology 

- 3 (3-0-6) - 

 692 771 กระบวนวิชาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
Aspects of Biotechnology 

- - 3 (3-0-6) 

 692 891 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 
Biotechnology Seminar 1 

1 (1-0-2) 
(ไม่นับหน่วย

กิต) 

1 (1-0-2) 1 (1-0-2) 

 XXX XXX วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 
Elective 

- 3 3 

 692 898 วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

9 - - 

  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 10 10 
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 9 10 10 
   
 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
   แผน ก แบบ ก 

1 
แผน ก แบบ ก 

2 
แผน ข 

 692 731  วิศวกรรมชีวเคม ี
Biochemical Engineering 

- 2 (2-0-4) 2 (2-0-4) 

 692 732 ปฏิบัติการวศิวกรรมชีวเคม ี
Biochemical Engineering Laboratory 

- 1 (0-3-1) 1 (0-3-1) 
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    692 761 เทคโนโลยีส าหรับยีน 
Gene Technology 

- 3 (3-0-6) 3 (3-0-6) 

 692 892 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 
Biotechnology Seminar 2 

1 (1-0-2) 
(ไม่นับหน่วย

กิต) 

1 (1-0-2) 1 (1-0-2) 

 XXX XXX วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 
Elective 

- 3 3 

 692 898 วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

9 - - 

 692 899 วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

- 2 - 

  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 12 10 
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 18 22 20 
 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 
   แผน ก แบบ ก 

1 
แผน ก แบบ ก 

2 
แผน ข 

 692 765 เทคโนโลยีของเอนไซม์และเซลล ์
Enzyme and Cell Technology    

- - 3 (3-0-6) 

 XXX XXX วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 
Elective 

- - 3 

 692 898 วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

10 - - 

 692 899 วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

- 8 - 

 692 897 การศึกษาอิสระ 
Independent Study 

- - 3 

  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 10 8 9 
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 28 30 29 
   
 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
   แผน ก แบบ ก

1 
แผน ก แบบ ก2 แผน ข 

 XXX XXX วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 
Elective 

- - 6 

 692 898 วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

10 - - 

 692 899 วิทยานิพนธ ์
Thesis 

- 8 - 

 692 897 การศึกษาอิสระ 
Independent Study 

- - 3 

  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 10 8 9 
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  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 38 38 38 
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ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
คณะ/ภาควิชา             คณะเทคโนโลย ีภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ 

 
หมวดท่ี 1. ข้อมลูทัว่ไป 

 
 

4. วิชาเอก 
เทคโนโลยชีวีภาพ 

5. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสูตร 
38 หน่วยกติ        

6. รปูแบบของหลกัสูตร 
5.1 รปูแบบ 

หลกัสตูรระดบัปรญิญาโท แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข 
5.2 ภาษาท่ีใช้ 

ภาษาไทย และภาษาองักฤษบางรายวชิา 
5.3 การรบัเข้าศึกษา 

รบันกัศกึษาไทย และนกัศกึษาชาวต่างประเทศทีส่ามารถใชภ้าษาไทยเป็นอย่างด ี
5.4 ความรว่มมือกบัสถาบนัอ่ืน 

ร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยัทัง้ภายในและต่างประเทศในดา้นต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 
 

สถาบนัการศึกษา ประเทศ ขอบเขตความรว่มมือ 
Chung-ang University  เกาหล ี การร่วมวจิยั  
Feng Chia University ไตห้วนั การร่วมวจิยั การเป็นทีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์การแลกเปลีย่นนกัศกึษา 
The National University of Laos ลาว การแลกเปลีย่นนกัวจิยั 
Yamaguchi University ญีปุ่่ น การร่วมวจิยั การแลกเปลีย่นอาจารย ์นกัวจิยัและนกัศกึษา 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผูส้ าเรจ็การศึกษา  
ใหป้รญิญาเพยีงสาขาวชิาเดยีว 

7. สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมติั/เหน็ชอบหลกัสูตร 
เป็นหลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2555 ปรบัปรุงจากหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ พ.ศ. 
2552   
คณะกรรมการกลัน่กรองหลกัสตูรของมหาวทิยาลยั เหน็ชอบในการประชุมครัง้ที ่22/2554 วนัที ่21 กนัยายน 2554 
สภามหาวทิยาลยั อนุมตัหิลกัสตูรในการประชุมครัง้ที ่ 9/2555  วนัที ่ 5  กนัยายน  2555 
เปิดสอน ภาคการศกึษาตน้  ปีการศกึษา 2556    

8. ความพรอ้มในการเผยแพรห่ลกัสูตรท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน 
หลกัสตูรมคีวามพรอ้มเผยแพร่วา่เป็นหลกัสตูรทีม่คีุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ

ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิในปีการศกึษา 2557 (หลงัจากเปิดสอนเป็นเวลา 1 ปี)  
9. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลงัส าเรจ็การศึกษา 
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(1)  อาจารยป์ระจ าของสถาบนัอุดมศกึษา และมธัยมศกึษา 
(2)  นกัวชิาการหรอืนกัวจิยัในบรษิทัเอกชน และหน่วยงานราชการ 
(3)  ท าธุรกจิส่วนตวัที่ใช้ความรู้ทางดา้นเทคโนโลยชีวีภาพไปประยุกต์ใช ้ทัง้ในทางการเกษตร เทคโนโลยอีาหาร 

สิง่แวดลอ้ม และอุตสาหกรรม  
10. ช่ือ เลขประจ าตวับตัรประชาชน ต าแหน่ง และคณุวฒิุการศึกษาของอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสูตร 

1 นางลกัขณา เหล่าไพบลูย ์ 3-4098-00032-70-4 รองศาสตราจารย ์ วท.บ. (เทคโนโลยชีวีภาพ) 
วท.ม. (เทคโนโลยชีวีภาพ 
Ph.D. (Biotechnology) 

2 นายคณิต วชิติพนัธุ ์ 3-5099-01006-02-3 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ วท.บ. (เคม)ี 
วท.ม. (ชวีเคม)ี 
Ph.D. (Biochemistry) 

3 นางสาวปรยีก์มล กลัน่ฤทธิ ์ 3-4199-00432-36-4 อาจารย ์ B.Sc. (Botany) 
Ph.D. (Plant Molecular Biology) 

 

11. สถานท่ีจดัการเรียนการสอน 
คณะเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัขอนแก่น      

12. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพฒันาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
11.1  สถานการณ์หรอืการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

         แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่11 (พ.ศ. 2555-2559) ไดเ้น้นเศรษฐกจิบนฐานทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม 
ซึง่กล่าวถงึการสรา้งความเป็นธรรมในสงัคม การพฒันาคนสูส่งัคมแห่งการเรยีนรูต้ลอดชวีติอย่างยัง่ยนื การสรา้งฐานการผลติ
ให้เขม้แขง็สมดุลอย่างสรา้งสรรค ์โดยเน้นการผลติและบรโิภคทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม มคีวามปลอดภยั มคีวามมัน่คงของ
พลงังานและอาหาร และเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ โดยรฐับาลได้วางนโยบายเพื่อการน าทรพัยากร
ชวีภาพมาใช้ประโยชน์ดา้นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการผลติสนิคา้อุตสาหกรรมการเกษตร การท าเกษตร การผลติพลงังาน และ
การแก้ปัญหาสิง่แวดล้อม เพื่อสร้างความมัน่คงด้านอาหาร พลงังาน สุขภาพ และสรา้งมูลค่าทางเศรษฐกจิ รวมทัง้ให้การ
คุม้ครองเพื่อใหเ้กดิความปลอดภยัทางชวีภาพ นอกจากน้ียงัเป็นทีท่ราบกนัดวี่าในวนัที ่1 มกราคม 2558 ประเทศอาเซยีนจะ
รวมตวัเป็น ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economic Community, AEC) โดยแนวทางที่ AEC จะเป็นไปใน 4 ดา้น
คอื การเป็นตลาดและฐานการผลติเดยีวกนั การเป็นภูมภิาคที่มขีดีความสามารถในการแข่งขนัสูง การเป็นภูมภิาคที่มกีาร
พฒันาทางเศรษฐกจิที่เท่าเทยีมกนั และการเป็นภูมภิาคทีม่กีารบูรณาการเขา้กบัเศรษฐกจิโลก  จากนโยบายเพื่อการพฒันา
ประเทศและการเขา้ร่วม AEC ดงักล่าวจะเหน็ว่าตอ้งอาศยัองคค์วามรูท้างดา้นเทคโนโลยชีวีภาพเป็นหลกัทัง้สิน้ เนื่องจากเป็น
องคค์วามรูท้ีต่้องอาศยัวทิยาศาสตรแ์ละวศิวกรรมศาสตรห์ลายแขนงผสมผสานกนัอยู่ ทัง้ชวีวทิยา จุลชวีวทิยา เคม ีชวีเคม ี
วศิวกรรมเคม ีวศิวกรรมชวีเคม ีและวศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม ดงันัน้อาจเรยีกสาขาเทคโนโลยชีวีภาพไดว้่า เป็น “สหวทิยาการ” ที่
น าความรูพ้ืน้ฐานดา้นต่าง ๆ เกีย่วกบัสิง่มชีวีติไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ และมคีุณภาพต่อการพฒันาประเทศ 

11.2 สถานการณ์หรอืการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 
การพฒันาหลกัสตูรใหต้อบสนองต่อความต้องการของประเทศดา้นก าลงัคน/บุคลากร และความรูค้วามเชีย่วชาญที่

เกีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยชีวีภาพเป็นสิง่ส าคญั เพื่อให้เกดิการเปลีย่นพฤติกรรมของสงัคมสู่สงัคมแห่งความพอเพยีงทีม่คีวาม
สมดุลและพรอ้มต่อการรองรบัการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็และกวา้งขวางทัง้ทางดา้นวตัถุ สงัคม สิง่แวดลอ้มและวฒันธรรม 
จากโลกภายนอกไดเ้ป็นอย่างด ีดงันัน้จงึจ าเป็นตอ้งสรา้งบุคลากรทีเ่ป็นมอือาชพี เสาะแสวงหาองคค์วามรูใ้หม่ มคีวามรู ้ความ
เข้าใจ มีคุณธรรม จรยิธรรม และถ่ายทอดวิทยาการที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมต่อสงัคม ทางด้านการท าความเข้าใจ
ธรรมชาตขิองทรพัยากรทางชวีภาพ โดยเฉพาะผลผลติทางการเกษตร การพฒันากระบวนการทางกายภาพและชวีภาพใน
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การน าทรพัยากรเหล่านัน้มาใชอ้ย่างเหมาะสมใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ เพื่อเพิม่โอกาสและเสรมิสรา้งคุณภาพชวีติของประชาชน
ใหอ้ยู่ด ีมชีวีติทีส่มบรูณ์ เพื่อเอือ้อ านวย ใหส้ามารถเผชญิสภาวะวกิฤตและพฒันาไปไดอ้ย่างต่อเนื่อง 
13. ผลกระทบจากขอ้ 11 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจของสถาบนั 

12.1 การพฒันาหลกัสูตร 
จากสถานการณ์ภายนอกดงักล่าวข้างต้น จงึจ าเป็นต้องมีการพฒันาหลกัสูตรในเชงิรุกที่มีศกัยภาพและสามารถ

ปรบัเปลีย่นไดต้ามววิฒันาการของวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี และความเปลีย่นแปลงของสงัคม ประเพณี และวฒันธรรม โดย
การผลติบุคคลากรที่มคีวามรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยชีวีภาพ ที่มคีวามพรอ้มที่จะปฏบิตัิงานไดท้นัททีัง้ในองค์กร
ภาครฐัและเอกชน และมศีกัยภาพสงูในการพฒันาตนเองใหเ้ขา้กบัลกัษณะงานทัง้ดา้นวชิาการและวชิาชพี รวมถึงความเขา้ใจ
ในผลกระทบต่อสงัคม โดยตอ้งปฏบิตัตินเป็นแบบอย่างทีด่ ีมอือาชพี มคีุณธรรม และจรยิธรรม  

12.2  ความเก่ียวขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 
เพื่อตอบสนองต่อพนัธกจิของมหาวทิยาลยัขอนแก่นในการผลติบณัฑติขัน้สงูทีม่คีุณภาพ กอปรดว้ยวทิยา จรยิา และ

ปัญญา และสามารถประยุกต์ใชท้กัษะ ความรูค้วามเขา้ใจในสาขาวชิาชพี เพื่อออกไปรบัใชป้ระเทศชาตแิละประชาคมโลกทีม่ี
การเปลีย่นแปลงทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคมอยู่ตลอดเวลา และมแีนวโน้มการแขง่ขนัทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ทีส่งูขึน้เรื่อยๆ ภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ คณะเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัขอนแก่น จงึจ าเป็นต้องปรบัปรุงหลกัสตูรใหม้คีวาม
สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ขา้งต้น ทัง้นี้เพื่อให้บณัฑิตที่จบออกไป เป็นบณัฑิตที่พึงประสงค์สอดคล้องกบัความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติทัง้ในภาครฐัและเอกชน รวมทัง้มคีุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณในวชิาชพี และสามารถคดิวเิคราะห์
โดยใชอ้งคค์วามรูใ้นสาขาวชิาชพีเพื่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อสงัคม ประเทศชาต ิหรอืประชาคมโลก 
14. ความสมัพนัธ ์(ถ้ามี) กบัหลกัสูตรอ่ืน ท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบนั 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลกัสูตรน้ีท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลกัสูตรอ่ืน  
 รายวิชาภาษาองักฤษ เนื่องจากมีความจ าเป็นในการเสรมิทกัษะการค้นคว้าส าหรบันักศึกษา นอกจากนี้ ยงัมี

รายวชิาทางคณิตศาสตร ์สถติ ิวทิยาการคอมพวิเตอร ์วศิวกรรม เกษตรศาสตร ์และวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม 
13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลกัสูตรท่ีนักศึกษา/นักศึกษาจากคณะ/ภาควิชา/หลกัสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  

 เนื่องจากหลกัสูตรนี้เป็นสหสาขาวิชาและสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายทัง้ด้านวศิวกรรม เกษตร ธรณี 
วิทยาศาสตร์ การแพทย์ สิ่งแวดล้อม ทรพัยากรธรรมชาติ จึงได้เปิดโอกาสให้นักศึกษา หลกัสูตรอื่นสามารถเลือกหรือ
ลงทะเบยีนเรยีนได ้เช่น รายวชิา 692 761 เทคโนโลยสี าหรบัยนี รายวชิา 692 762 ปฏบิตักิารเทคโนโลยสี าหรบัยนี รายวชิา 
692 765 เทคโนโลยขีองเอนไซมแ์ละเซลล ์รายวชิา 692 766 ปฏบิตักิารเทคโนโลยขีองเอนไซมแ์ละเซลล์ รายวชิา 692 751 
เทคโนโลยชีวีภาพสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ 

 
13.3  การบริหารจดัการ  

 อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบประสานงานกบัภาควชิาอื่นๆ ดา้นการจดัตารางเรยีน หอ้งเรยีน และความสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานการเรยีนรูต้ามมาตรฐานคุณวุฒ ิ
 

หมวดท่ี 2. ข้อมลูเฉพาะของหลกัสตูร 
1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร 

1.1 ปรชัญา 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ (หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2555) มุ่งผลติมหาบณัฑติ

ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในเชงิลกึถงึหลกัการและทฤษฎใีนสาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ ซึง่รวมถงึขัน้ตอนหลกัและเทคโนโลยี
กระบวนการในอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพ หลกัการที่ส าคัญทางพันธุวิศวกรรม วิศวกรรมชีวกระบวนการ 
เทคโนโลยชีวีภาพดา้นพชืและสตัว ์ดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้ม นอกจากนี้ ยงัมุ่งผลติมหาบณัฑติให้มคีวามสามารถในการ
ท าวจิยัหรอืปฏบิตังิานในสาขาวชิาชพีได ้โดยฝึกใหม้กีารคดิวเิคราะหอ์ย่างเป็นระบบและสามารถใชค้วามรูท้ ัง้ภาคทฤษฎแีละ
ภาคปฏบิตัิ น ามาประยุกต์ให้เกดิการพฒันาความรู้ นวตักรรม/ผลติภณัฑ์หรอืวธิกีารปฏิบตัิงานใหม่โดยใช้เทคโนโลยีและ
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กระบวนการทางชวีภาพไดอ้ย่างสรา้งสรรค ์มคีุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณตามหลกัวชิาการและวชิาชพี และมภีาวะ
ผูน้ า 

1.2 วตัถปุระสงค ์
หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ (หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2555) มวีตัถุประสงคเ์พื่อ

ผลติมหาบณัฑติทีม่คีุณสมบตัดิงันี้ 
(1) มคีวามรูค้วามเขา้ใจอย่างลกึซึง้ในหลกัการและทฤษฎสี าคญัในสาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ และสามารถ

ประยุกตใ์ชค้วามรูใ้นการท าวจิยัหรอืการปฏบิตังิานในสาขาวชิาชพีในระดบัสงูได้ 
(2) มคีวามสามารถในการท าวจิยัหรอืการจดัการโครงการทางวชิาการทีจ่ะก่อใหเ้กดิการพฒันาองคค์วามรูใ้หม่หรอื

วธิปีฏบิตังิานใหม่ๆ ในสาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ 
(3) มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห ์สงัเคราะห ์การสือ่สาร  การใชค้อมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ และ

การจดัการสมยัใหม่ ทีจ่ะน าไปสูก่ารพฒันาความรูแ้ละการน าไปใชป้ระโยชน์ไดใ้นวงกวา้ง 
            (4) มคีุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพี มภีาวะผูน้ าในการสง่เสรมิใหม้กีารประพฤติ
ปฏบิตัตินอย่างมคีุณธรรมและจรยิธรรม และจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพี รวมทัง้สามารถท างานร่วมกบัผูอ้ื่นได ้
2. แผนพฒันาปรบัปรงุ 

แผนการพฒันา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ีความส าเรจ็ 
 การพฒันาการเรยีนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การพฒันานกัศกึษา 

1. ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้น
ผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง  
2. ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษทาง
สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ  
3. ส่งเสริมการวิเคราะห์บทความ
วารสารทางวชิาการ การน าเสนอหน้า
ชัน้เรียนเป็นภาษาอังกฤษ และการ
แลกเปลีย่นความรูใ้นชัน้เรยีน 
4. การเรยีนรูโ้ดยใช ้e-learning  
 
1. ส่งเสริมให้นักศึกษามีการพัฒนา
ศกัยภาพตนเองในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
ภาวะผู้น า บุคลิกภาพ พฒันาทกัษะ
ด้านภาษาต่างประเทศ รวมถึงด้าน
กฬีา และนนัทนาการ 

1. มีหัวข้อการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นศนูยก์ลาง 
2. มรีายวชิาทีส่อนเป็นภาษาองักฤษในบาง
หวัขอ้ 
3. มรีายวชิาสมัมนา โดยนักศกึษาน าเสนอ
สมัมนาเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมทัง้มีการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นระหว่างสมัมนา 
 
4. มีรายวิชาที่ใช้ e-learning ประกอบการ
เรยีนการสอน 
1. มีการน าเสนอผลงานวิจัยทั ้งในและ
ต่างประเทศ ทัง้ภาคบรรยายและโปสเตอร ์
 

 2. เสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม การ
มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ ให้นักศึกษา รวมถึงการ
ตระหนกัในคุณค่าของศลิปวฒันธรรม 

2. มีกิจกรรมด้านการท า นุบ ารุ งศิลป - 
วัฒนธรรม เช่น กิจกรรมวันไหว้ครู วัน
สงกรานต์ ส่งเสรมิการแต่งกาย และมสีมัมา
คารวะ เป็นตน้ 

 การเปลีย่นแปลงจุดเน้นของ
หลกัสตูร  

1. หลกัสตูรมุ่งพฒันาความเชีย่วชาญ
เฉพาะด้าน เช่น ด้านเทคโนโลยี 
ชวีภาพเพื่อการผลติพลงังานทดแทน 
เทคโนโลยชีวีภาพเพื่อการผลติเครื่อง 
ดื่มแอลกอฮอล์ หรือผลิตสารชีวเคมี
อื่นๆ เป็นตน้ 

1. นักศกึษาท าวทิยานิพนธภ์ายใต้กลุ่มวจิยั
ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และห้อง 
ปฏบิตักิารเฉพาะทางของภาควชิาฯ 
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หมวดท่ี 3. ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสตูร 
 

15. ระบบการจดัการศึกษา 
1.1 ระบบ 

ระบบการจดัการศกึษาเป็นแบบทวภิาค ซึ่งเป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดบั
บณัฑติศกึษา พ.ศ. 2548 หมวดที ่2 ขอ้ 7 หรอืระเบยีบทีจ่ะปรบัปรุงใหม่ 

1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดรูอ้น 
เป็นไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2548  

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
                ไมม่ ี

16. การด าเนินการหลกัสูตร 
2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศกึษาตน้         เดอืนมถุินายน – เดอืนกนัยายน 
ภาคการศกึษาปลาย      เดอืนตุลาคม – เดอืนกุมภาพนัธ ์
ภาคการศกึษาฤดรูอ้น    เดอืนมนีาคม – เดอืนพฤษภาคม (ถา้ม)ี 

2.2 คณุสมบติัของผูเ้ข้าศึกษา 
(1) ให้เป็นไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที ่5 ขอ้ 

26.2 หรอืเป็นไปตามระเบยีบทีจ่ะปรบัปรุงใหม่ และ 
(2)  ส าหรบัแผน ก แบบ ก 1 เป็นผูส้ าเรจ็ปรญิญาตรทีางเทคโนโลยชีวีภาพ โดยมคีะแนนเฉลีย่สะสมไม่ต ่ากว่า 3.25 

หรอืเป็นผู้ก าลงัศกึษาอยู่ในภาคการศกึษาสุดท้ายของหลกัสูตรปรญิญาตร ี และเมื่อส าเรจ็การศึกษาแล้วต้องมเีกรดเฉลี่ย
สะสมไม่ต ่ากว่า 3.25 

(3) ส าหรบัแผน ก แบบ ก 2 เป็นผูส้ าเรจ็ปรญิญาตรทีางเทคโนโลยชีวีภาพ วศิวกรรมศาสตร ์หรอืวทิยาศาสตรส์าขา
ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมคีะแนนเฉลีย่สะสมไม่ต ่ากว่า 2.50 หรอืเป็นผูก้ าลงัศกึษาอยู่ในภาคการศกึษาสุดทา้ยของหลกัสตูรปรญิญา
ตร ี และเมื่อส าเรจ็การศกึษาแลว้จะตอ้งมเีกรดเฉลีย่สะสมไม่ต ่ากว่า 2.50 

(4) ส าหรบัแผน ข เป็นผู้ส าเร็จปริญญาตรีทางเทคโนโลยีชีวภาพ วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สาขาที่
เกีย่วขอ้ง โดยมคีะแนนเฉลีย่สะสมไม่ต ่ากว่า 2.50 และมปีระสบการณ์การท างานในสาขาทีเ่กีย่วขอ้งมาไม่น้อยกว่า 2 ปี 

(5) ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับที่กล่าวไว้ในข้อ 2.2(2), 2.2(3) และ 2.2(4) ให้อยู่ในดุลพินิจของกรรมการบริหาร
หลกัสตูร 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
นักศึกษาแรกเข้าในทุกแผนการศึกษามีข้อจ ากดัทางด้านพื้นฐานภาษาองักฤษ การอ่านและวเิค ราะห์บทความ

วชิาการ/วจิยั และการวางแผนในการท าวจิยั นอกจากนี้ นักศกึษาแผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข ซึง่อาจจบปรญิญาตรสีาขา
อื่นที่ไม่ใช่สาขาเทคโนโลยีชีวภาพโดยตรง จะพบปัญหาเพิ่มเติมเนื่องจากพื้นฐานความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพไม่
เพยีงพอ 

2.4 กลยุทธใ์นการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 
หลกัสตูรระบุใหม้อีาจารยท์ีป่รกึษาทัว่ไป ในกรณีทีน่ักศกึษามปัีญหาเรื่องการวางแผนการลงทะเบยีนเรยีนรายวชิา

และเรื่องที่เกี่ยวข้อง และมีอาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธิซ์ึ่งจะเป็นผู้ให้ความรู้และช่วยเหลือนักศึกษาเรื่องการอ่านและ
วเิคราะหบ์ทความวชิาการ/วจิยั รวมถงึการวางแผนในการท าวจิยั ในสว่นของการเสรมิทกัษะทางดา้นภาษาองักฤษ หลกัสตูร
มรีายวชิาสมัมนา ซึง่นกัศกึษาจะตอ้งอ่านและน าเสนอบทความวจิยัเป็นภาษาองักฤษ นอกจากนี้หลกัสตูรไดเ้ปิดรายวชิา 692 
771 กระบวนวิชาทางเทคโนโลยีชีวภาพ (Aspects of Biotechnology) ซึ่งเป็นรายวิชาบังคับเลือก และจะช่วยปรบัพื้น
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ฐานความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชวีภาพให้กบันักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ให้เพียงพอต่อการศึกษาและประสบ
ผลส าเรจ็ในการเรยีนตามหลกัสตูรได ้

2.5 แผนการรบันักศึกษาและผูส้ าเรจ็การศึกษาในระยะ 5 ปี 
 จ านวนนักศึกษา จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
ปีที ่1 20 20 20 20 20 
ปีที ่2 - 20 20 20 20 
รวม 20 40 40 40 40 

คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษา - 20 20 20 20 

2.6 งบประมาณตามแผน 
 ประมาณการรายรบั ปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 

ค่าธรรมเนียมการศกึษา 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 
งบประมาณแผ่นดนิ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 
รวมรายรบั 2,040,000 2,040,000 2,040,000 2,040,000 2,040,000 

 ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 
2555 2556 2557 2558 2559 

งบใชส้อย ตอบแทนและวสัดุ 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 
งบครุภณัฑ ์ 440,000 440,000 440,000 440,000 440,000 
งบด าเนินการ (พฒันาการเรยีน
การสอน พฒันานกัศกึษา ทุน
ฯลฯ) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

รวมรายจ่าย 2,040,000 2,040,000 2,040,000 2,040,000 2,040,000 
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหวันักศึกษาต่อหลกัสูตร =   100,000  บาท 

2.7 ระบบการศึกษา 
ระบบการศกึษาเป็นแบบชัน้เรยีน 
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวิทยาลยั 
ให้เป็นไปตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น เปลี่ยนเป็น ฉบบัที่ 22/2550 เรื่อง การเทยีบโอน

รายวชิาและค่าคะแนนของรายวชิาระดบับณัฑติศกึษา จากการศกึษาในระบบ และระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ยการ
ลงทะเบยีนเรยีนขา้มมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2541 หรอืเป็นไปตามระเบยีบ/หรอืประกาศฯทีจ่ะปรบัปรุงใหม่ 

 
 

 
 
3.1.1 โครงสรา้งหลกัสูตร 

  จ านวนหน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก  1 แผน ก แบบ ก  2 แผน ข 
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 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 38 38 38 
1)  หมวดวิชาบงัคบั 
         ก. หมวดวิชาบงัคบัไม่นับหน่วยกิต 
         ข. หมวดวิชาบงัคบันับหน่วยกิต 

 
2 (ไม่นบัหน่วยกติ) 

- 

 
- 

11 

 
- 

11 

2)  หมวดวิชาบงัคบัเฉพาะแผนการเรียน - 3 6 
3)  หมวดวิชาเลอืก ไม่น้อยกว่า  6 15 
4)  วิชาวิทยานิพนธ ์ 38 18 - 
5)  วิชาการศึกษาอิสระ - - 6 

3.1.2 รายวิชา 
3.1.3.1 หมวดวิชาบงัคบั    
แผน ก   แบบ ก 1 ประกอบด้วย หมวดวิชาบงัคบัไม่นับหน่วยกิต 2 รายวิชา จ านวน 2 หน่วยกิตดงัน้ี 
692 891    สมัมนาทางเทคโนโลยชีวีภาพ 1                                                1 (1-0-2) 
               Biotechnology Seminar 1 
692 892    สมัมนาทางเทคโนโลยชีวีภาพ 2                                                1 (1-0-2) 
               Biotechnology Seminar 2 
แผน ก   แบบ ก 2 และแผน ข ประกอบด้วย หมวดวิชาบงัคบันับหน่วยกิต 7 รายวิชา จ านวน 11 

หน่วยกิต ดงัน้ี 
                  **692 721    หลกัการและการใชเ้ครื่องมอืในทางเทคโนโลยชีวีภาพ                      2 (2-0-4) 

               Principle and the Use of Instruments in Biotechnology 
                  **692 722    ปฏบิตักิารการใชเ้ครื่องมอืในทางเทคโนโลยชีวีภาพ                        1 (0-3-1) 

               The Use of Instruments in Biotechnology Laboratory 
 

 
692 731    วศิวกรรมชวีเคม ี                                                                2 (2-0-4) 

 Biochemical Engineering 
692 732    ปฏบิตักิารวศิวกรรมชวีเคม ี                                                   1 (0-3-1) 

 Biochemical Engineering Laboratory 
                  **692 761    เทคโนโลยสี าหรบัยนี                                                            3 (3-0-6) 

               Gene Technology 
692 891    สมัมนาทางเทคโนโลยชีวีภาพ 1                                              1 (1-0-2) 
               Biotechnology Seminar 1 
692 892    สมัมนาทางเทคโนโลยชีวีภาพ 2                                              1 (1-0-2) 
               Biotechnology Seminar 2 
3.1.3.2 หมวดวิชาบงัคบัเฉพาะแผนการเรียน 
            นกัศกึษาตอ้งลงทะเบยีนในรายวชิาต่อไปนี้ โดยนกัศกึษาแผน ก แบบ ก 2 ลงทะเบยีน 3 หน่วยกติ 

และแผน ข ลงทะเบยีน 6 หน่วยกติ 
692 765     เทคโนโลยขีองเอนไซมแ์ละเซลล ์                                           3 (3-0-6) 

Enzyme and Cell Technology 
692 771     กระบวนวชิาทางเทคโนโลยชีวีภาพ                                         3 (3-0-6)  
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Aspects of Biotechnology 
3.1.3.3  หมวดวิชาเลอืก  
           นกัศกึษาตอ้งลงทะเบยีนในรายวชิาต่อไปนี้หรอืรายวชิาทีจ่ะเปิดเพิม่เตมิภายหลงั โดยนกัศกึษา

แผน ก แบบ ก 2 ลงทะเบยีนไมน้่อยกว่า 6 หน่วยกติ และแผน ข ลงทะเบยีนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกติ 
692 711     สรรีวทิยาและชวีเคมขีองจุลนิทรยี ์                                          3 (3-0-6) 

Physiology and Biochemistry of Microorganisms 
692 733     ปรากฏการณ์การถ่ายโอนในกระบวนการทางชวีภาพ                   3 (3-0-6) 

Transport Phenomena in Biotechnological Processes 
692 741     การจดัการการผลติในอุตสาหกรรมเทคโนโลยชีวีภาพ                  3 (3-0-6) 

Production Management in Biotechnology 
                  **692 742     นวตักรรมของผลติภณัฑท์างชวีภาพ                                       3 (3-0-6) 

Biological Product Innovation 
692 751     เทคโนโลยชีวีภาพสิง่แวดลอ้ม                                               3 (3-0-6) 

Environmental Biotechnology 
                  **692 762     ปฏบิตักิารเทคโนโลยสี าหรบัยนี                                             1 (0-3-1) 

Gene Technology Laboratory 
692 763     เทคโนโลยชีวีภาพของพชื                                                    2 (2-0-4) 

Plant Biotechnology 
692 764     ปฏบิตักิารเทคโนโลยชีวีภาพของพชื                                       1 (0-3-1) 

Plant Biotechnology Laboratory 
692 766     ปฏบิตักิารเทคโนโลยขีองเอนไซมแ์ละเซลล ์                              1 (0-3-1) 

Enzyme and Cell Technology Laboratory 

692 767     เทคโนโลยชีวีภาพสตัว ์                                                       2 (2-0-4) 
Animal Biotechnology 

692 773     เทคโนโลยชีวีมวลและชวีพลงังาน                                           3 (3-0-6) 
Biomass and Bioenergy Technology 

692 774     เรื่องคดัสรรทางเทคโนโลยชีวีภาพ                                          3 (3-0-6) 
Selected Topics in Biotechnology 

692 775     เทคโนโลยกีารหมกัขัน้สงู                                                     2 (2-0-4) 
Advanced Fermentation Technology 

692 776     ปฏบิตักิารเทคโนโลยกีารหมกัขัน้สงู                                        1 (0-3-1) 
Advanced Fermentation Technology Laboratory 

                  **692 777     เทคโนโลยชีวีภาพระดบัโมเลกุล                                             3 (3-0-6) 
Molecular Biotechnology 

692 778     วศิวกรรมโปรตนี                                                               3 (3-0-6) 
Protein Engineering 

692 781     การออกแบบการทดลองทางเทคโนโลยชีวีภาพ                          2 (2-0-4)  
Experimental Design in Biotechnology 

692 782     ชวีสารสนเทศศาสตรใ์นเทคโนโลยชีวีภาพ                                2 (2-0-4) 
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Bioinformatics in Biotechnology 
3.1.3.4 วิชาวิทยานิพนธ ์
692 898    วทิยานิพนธ ์                                                                   38 หน่วยกติ 
                Thesis 
692 899    วทิยานิพนธ ์                                                                   18 หน่วยกติ 
                Thesis 
3.1.3.5 วิชาการศึกษาอิสระ 
692 897    การศกึษาอสิระ                                                                  6 หน่วยกติ 
               Independent Study  

** 692 XXX หมายถงึรายวชิาทีเ่ปลยีนแปลงรหสัหรอืชื่อวชิา 
                        ค าอธิบายระบบรหสัวิชา 

ตวัเลข 692 สามตวัแรก หมายถงึ สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ 
ตวัเลขตวัที ่4            หมายถงึ ระดบัของรายวชิา 
ตวัเลขตวัที ่5            หมายถงึ หมวดวชิาหรอืกลุ่มองคค์วามรูข้องรายวชิา 
          เลข 1            หมายถงึ หมวดวชิาชวีวทิยา/ชวีเคม ี(Biology/Biochemistry) 
          เลข 2           หมายถงึ หมวดวชิาเครื่องมอื/คอมพวิเตอร ์(Instrument/Computer) 
          เลข 3            หมายถงึ หมวดวชิาวศิวกรรม (Engineering) 
          เลข 4            หมายถงึ หมวดวชิาการจดัการ/การตลาด (Management/Marketing) 
          เลข 5            หมายถงึ หมวดวชิาสิง่แวดลอ้ม (Environment) 
          เลข 6            หมายถงึ หมวดวชิาเทคโนโลยขีองเซลลแ์ละยนี (Cell and Gene Technology) 
          เลข 7            หมายถงึ หมวดวชิาการหมกั/เทคโนโลยชีวีภาพ (Fermentation/ Biotechnology) 
          เลข 8            หมายถงึ หมวดวชิาอื่นๆ (Others) 
          เลข 9            หมายถงึ หมวดวชิาสมัมนา วทิยานิพนธ ์การศกึษาอสิระ 
ตวัเลขตวัที ่6             หมายถงึ ล าดบัทีข่องรายวชิา 

3.1.3 ตวัอยา่งแผนการศึกษา 
 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 
   แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

   **692 721 หลกัการและการใชเ้ครื่องมอืในทางเทคโนโลยชีวีภาพ  
Principle and the Use of Instruments in 
Biotechnology 

- 2 (2-0-4) 2 (2-0-4) 

   **692 722 ปฏบิตักิารการใชเ้ครื่องมอืในทางเทคโนโลยชีวีภาพ 
The Use of Instruments in Biotechnology 
Laboratory 

- 1 (0-3-1) 1 (0-3-1) 

 692 765 
 

692 771 

เทคโนโลยขีองเอนไซมแ์ละเซลล ์
Enzyme and Cell Technology   หรอื 
กระบวนวชิาทางเทคโนโลยชีวีภาพ 
Aspects of Biotechnology 

- 3 (3-0-6) - 

 692 771 กระบวนวชิาทางเทคโนโลยชีวีภาพ 
Aspects of Biotechnology 

- - 3 (3-0-6) 

 692 891 สมัมนาทางเทคโนโลยชีวีภาพ 1 
Biotechnology Seminar 1 

1 (1-0-2) 
(ไมน่บัหน่วยกติ) 

1 (1-0-2) 1 (1-0-2) 
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 XXX XXX วชิาเลอืก ไม่น้อยกว่า 
Elective 

- 3 3 

 692 898 วทิยานิพนธ ์
Thesis 

9 - - 

  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 10 10 
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 9 10 10 
   
 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
   แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

 692 731  วศิวกรรมชวีเคม ี
Biochemical Engineering 

- 2 (2-0-4) 2 (2-0-4) 

 692 732 ปฏบิตักิารวศิวกรรมชวีเคม ี
Biochemical Engineering Laboratory 

- 1 (0-3-1) 1 (0-3-1) 

  **692 761 เทคโนโลยสี าหรบัยนี 
Gene Technology 

- 3 (3-0-6) 3 (3-0-6) 

 692 892 สมัมนาทางเทคโนโลยชีวีภาพ 2 
Biotechnology Seminar 2 

1 (1-0-2) 
(ไมน่บัหน่วยกติ) 

1 (1-0-2) 1 (1-0-2) 

 XXX XXX วชิาเลอืก ไม่น้อยกว่า 
Elective 

- 3 3 

 692 898 วทิยานิพนธ ์
Thesis 

9 - - 

 692 899 วทิยานิพนธ ์
Thesis 

- 2 - 

  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 12 10 
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 18 22 20 
 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 
   แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

 692 765 เทคโนโลยขีองเอนไซมแ์ละเซลล ์
Enzyme and Cell Technology    

- - 3 (3-0-6) 

 XXX XXX วชิาเลอืก ไม่น้อยกว่า 
Elective 

- - 3 

 692 898 วทิยานิพนธ ์
Thesis 

10 - - 

 692 899 วทิยานิพนธ ์
Thesis 

- 8 - 

 692 897 การศกึษาอสิระ 
Independent Study 

- - 3 

  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 10 8 9 
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 28 30 29 
   
 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
   แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 แผน ข 
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 XXX XXX วชิาเลอืก ไม่น้อยกว่า 
Elective 

- - 6 

 692 898 วทิยานิพนธ ์
Thesis 

10 - - 

 692 899 วทิยานิพนธ ์
Thesis 

- 8 - 

 692 897 การศกึษาอสิระ 
Independent Study 

- - 3 

  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 10 8 9 
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 38 38 38 

3.1.4 ค าอธิบายรายวิชา 
 

   692 711 สรีรวิทยาและชีวเคมีของจลิุนทรีย ์ 3 (3-0-6) 
  Physiology and Biochemistry of Microorganisms  
  เงื่อนไขของรายวชิา : ไม่ม ี  
  โครงสรา้งทัว่ไปของเซลลจ์ุลนิทรยี ์สารอาหารส าหรับจุลนิทรยี ์และการขนยา้ยสารอาหารเขา้เซลล ์

การเจรญิเตบิโต วธิกีารวดั และการควบคุมการเจรญิของจลุนิทรยี ์เมแทบอลซิมึของจลุนิทรยี ์สรรีวทิยาและชวีเคมี
ของจุลนิทรยีบ์างประเภท บทบาทของออกซเิจนต่อเซลลจ์ุลนิทรยี ์การขนสง่โปรตนีผ่านเยื่อหุม้เซลลข์องจุลนิทรยี ์
บทบาทของจุลนิทรยีใ์นวฏัจกัรของธาตุชนิดต่างๆ 

 

  Structure of microbial cells, nutrition of microorganisms and nutrient transport into 
prokaryotic cells, microbial growth and growth control in artificial culture, microbial metabolism, physiology 
and biochemistry of selected microorganisms, role of oxygen in microbial cells, export of proteins across 
prokaryotic cell membranes, roles of microorganisms in biogeochemical cycles 

 

 **692 721 หลกัการและการใช้เครือ่งมอืในทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 (2-0-4) 
  Principle and the Use of Instruments in Biotechnology  
  เงื่อนไขของรายวชิา : ไม่ม ี  
  หลกัการและเทคนิคการใชอุ้ปกรณ์ต่าง ๆ ในการวเิคราะหท์างเคมแีละชวีเคมี ไดแ้ก่ เครื่องวดัพเีอช 

เครื่องชัง่และปิเปตอตัโนมตัิ หม้อนึ่งความดนัไอน ้า เทคนิคการใช้กลอ้งจุลทรรศน์  เครื่องปัน่เหวีย่ง แก๊สโครมา
โตกราฟี โครมาโตกราฟีแบบของเหลวแรงดนัสงู อเิลก็โทรโฟรซีสี สเปคโทรโฟโตมเิตอร์ เพื่อทีจ่ะสามารถน าไป
ประยุกตใ์ชใ้นการวเิคราะหแ์ละวจิยัทางเทคโนโลยชีวีภาพ 

  Principles and techniques in the operation of analytical equipment for chemical and 
biochemical analyses such as pH meter, balance, autopipette, autoclave, microscopic techniques, 
centrifuge, gas chromatography, high performance liquid chromatography, electrophoresis, 
spectrophotometer, and their applications in biotechnological research and analyses 

    
 **692 722 ปฏิบติัการการใช้เครือ่งมือในทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 (0-3-1) 
  The Use of Instruments in Biotechnology Laboratory  
  เงื่อนไขของรายวชิา : ไม่ม ี  
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  การทดลองปฏิบตัิการและเทคนิคการใช้เครื่องมอืในงานด้านเทคโนโลยีชวีภาพ ได้แก่ เครื่องวดั     
พเีอช เครื่องชัง่และปิเปตอตัโนมตั ิหมอ้น่ึงความดนัไอน ้า เทคนิคการใชก้ลอ้งจุลทรรศน์  เครื่องปัน่เหวีย่ง แก๊สโคร
มาโตกราฟี โครมาโตกราฟีแบบของเหลวแรงดนัสงู อเิลก็โทรโฟรซีสี สเปคโทรโฟโตมเิตอร ์  ภูมคิุม้กนัวทิยา และ
การเพาะเลีย้งเซลล ์

  The laboratory experiments and learning techniques for biotechnological work such as pH 
meter, balance, autopipette, autoclave, microscopic techniques, centrifuge, gas chromatography, high 
performance liquid chromatography, electrophoresis, spectrophotometer, immunology and cell culture 

    
   692 731 วิศวกรรมชีวเคมี  2 (2-0-4) 
  Biochemical Engineering  
  เงื่อนไขของรายวชิา : ไม่ม ี  
  บทน าเขา้สูแ่ง่มุมดา้นวศิวกรรมของเทคโนโลยชีวีภาพเนื้อหาครอบคลุมเทอรโ์มไดนามกิ และอเินอร์

เจติกของเซลล์ การค านวณทางวศิวกรรมที่จ าเป็นส าหรบันักเทคโนโลยชีวีภาพ สมดุลมวล จลนพลศาสตร์ของ
ปฏกิริยิาและของเซลล ์การออกแบบถงัปฏกิรณ์ชวีภาพแบบต่างๆ การถ่ายเทออกซเิจนในกระบวนการหมกั การ
วดัและตดิตามพารามเิตอรใ์นถงัปฏกิรณ์ชวีภาพ   

  Introduction to the engineering aspect of biotechnology, cell thermodynamics and energetic 
of growth, engineering calculation, mass balance, reaction and cell kinetics, bioreactor design, oxygen 
transfer in fermentation, measurement and monitoring of parameters in bioreactor 

    
 692 732 ปฏิบติัการวิศวกรรมชีวเคมี 1 (0-3-1) 
  Biochemical Engineering Laboratory  
  เงื่อนไขของรายวชิา : 692 731 หรอืรายวชิาควบ 692 731  
  การวดัการเจรญิของจุลนิทรยี์โดยการนับเซลล์ การท าน ้าหนักแห้ง และวดัความขุ่น การวดัความ

เขม้ขน้ของน ้าตาลรดีวิซ์และน ้าตาลรวมในอาหารเลี้ยงเชื้อ การประกอบส่วนต่างๆ ของถงัปฏกิรณ์ชวีภาพ การ
ประกอบและตัง้ค่ามาตรฐาน (calibration) ของ pH probe และ DO probe การเตรยีมถงัปฏกิรณ์ชวีภาพ การเลีย้ง
เชือ้เพื่อศกึษาจลนพลศาสตรข์องการเจรญิและการผลติผลติภณัฑ ์การวดัค่า kLa แบบสถติ (static) และแบบพลวตั 
(dynamic) 

  Growth measurements by cell counting, cell dry weight and optical density; reducing and 
total sugar analysis; fermenter assembly; pH probe and DO probe calibrations; growth and product 
formation kinetic analysis through cell cultivation; static and dynamic kLa measurements 

    
 692 733 ปรากฏการณ์การถ่ายโอนในกระบวนการทางชีวภาพ 3 (3-0-6) 
  Transport Phenomena in Biotechnological Processes  
  เงื่อนไขของรายวชิา : ไม่ม ี  
 บทน าสูว่ศิวกรรมกระบวนการ หลกัการถ่ายโอนโมเมนตมั และสมดุลรวม  การประยุกตใ์ชท้ีเ่กีย่วกบั

การถ่ายโอนโมเมนตมั  หลกัการถ่ายโอนความรอ้นในสภาวะคงที่  หลกัการถ่ายโอนความรอ้นในสภาวะไม่คงที ่ 
การประยุกต์การถ่ายโอนความร้อน  หลักการของการถ่ายโอนมวล  และ หน่วยปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
กระบวนการ 

 

  Introduction to engineering principles, principles of momentum transfer and overall balances, 
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 applications of momentum transfer, principles of steady state heat transfer, principles of unsteady state 
heat transfer, applications of heat transfer, principles of mass transfer and unit operation in process 
industries 

    
 692 741 การจดัการการผลิตในอตุสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ 3 (3-0-6) 
  Production Management in Biotechnology  
  เงื่อนไขของรายวชิา : ไม่ม ี  
  บทน าสูอุ่ตสาหกรรมเทคโนโลยชีวีภาพ ประเดน็กฎหมายและขอ้บงัคบั การจดัองคก์รและทรพัยากร

บุคคล การจดัการการผลติ การวางแผนดา้นวตัถุดบิและสนิคา้คงคลงั การพยากรณ์การผลติ และกรณีศกึษา 
  Introduction to the biotechnology industry, legal and regulatory issues, stages form 

organizing structure and human resources, production management, planning for raw material and 
inventory, production forecast and case studies 

    
 **692 742 นวตักรรมของผลิตภณัฑท์างชีวภาพ 3 (3-0-6) 
  Biological Product Innovation  
  เงื่อนไขของรายวชิา : ไม่ม ี  
 นวตักรรมของผลติภณัฑแ์ละกระบวนทางชวีภาพ ความสมัพนัธข์องการวจิยัและพฒันากบันวตักรรม 

การประเมนิคุณค่าของนวตักรรมผลติภณัฑแ์ละกระบวนการทางเทคโนโลยชีวีภาพ พรอ้มตวัอย่างของกรณีศกึษา 
  Innovation of products and processes in biotechnology, relationship of research and 

development with innovation, evaluation of values of innovation products and processes including case 
studies 

    
    
   692 751 เทคโนโลยีชีวภาพส่ิงแวดล้อม 3 (3-0-6) 
  Environmental Biotechnology  
  เงื่อนไขของรายวชิา : ไม่ม ี  
  การควบคุมและการป้องกนัมลพษิทีม่ต่ีอสิง่แวดลอ้มโดยใชเ้ทคนิคต่างๆ ทางเทคโนโลยชีวีภาพ เช่น 

การบ าบดัแบบชวีวทิยา การย่อยสลายทางชวีวทิยาของสารซโีนไบโอตกิ การกระตุน้ทางชวีวทิยา การใชพ้ชืในการ
กูบ้ าบดัสารพษิทีป่นเป้ือนในตวักลางสิง่แวดลอ้ม การใชส้ิง่มชีวีติ และ/หรอืสิง่มชีวีติทีป่รบัปรุงพนัธุโ์ดยใชเ้ทคนิค
ทางพนัธุวศิวกรรมมาช่วยในการแกไ้ขปัญหามลพษิ และนวตักรรมของเทคโนโลยทีีใ่ชใ้นการกูบ้ าบดัสารพษิ เป็น
ตน้ 

  Control and protection of pollution to the environment by using biotechnological techniques 
such as biological treatment, biodegradation of xenobiotics, biostimulation, phyto-remediation of 
contaminated matrices, utilization of the genetically engineered microbes for a remediation of recalcitrant 
xenobiotics and innovative remediation technology 

    
 **692 761 เทคโนโลยีส าหรบัยีน 3 (3-0-6) 
  Gene Technology  
  เงื่อนไขของรายวชิา : ไม่ม ี  
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 โครงสร้างและการสงัเคราะห์กรดนิวคลอีคิที่ท าหน้าที่เป็นสารพนัธุกรรม เทคนิคที่ส าคญัทางพนัธุ
วศิวกรรม ไดแ้ก่ การโคลนยนี หรอืการสรา้งดเีอน็เอสายผสม การสรา้งตวัตรวจสอบจากดเีอน็เอ การเพิม่จ านวนดี
เอน็เอหรอืยนีทีต่้องการภายในและภายนอกเซลลส์ิง่มชีวีติ การคน้หาและเตรยีมชิน้ส่วนดเีอน็เอทีม่ียนีทีต่้องการ
น ามาโคลน ปฏกิริยิาลูกโซ่พอลเิมอเรส  การเตรยีมเซลลเ์จา้บา้น และเทคนิคทีใ่ชใ้นการตรวจตาม หรอืเลอืกเฟ้น
เซลล์เจ้าบ้านที่ได้รบัดีเอ็นเอสายผสม การหาล าดับนิวคลีโอไทด์ และการประยุกต์ใช้เพื่อการตรวจสอบและ
วเิคราะหโ์ดยอาศยัสารรงัสหีรอืเอนไซม ์ในการตดิฉลาก  การควบคุมความปลอดภยัในการใชส้ิง่มชีวีติทีไ่ดร้บัการ
ตดัแต่งยนีในเทคโนโลยชีวีภาพ 

  Structure and synthesis of nucleic acids as genetic material, important techniques in genetic 
engineering such as gene cloning, construction of DNA probe, DNA or gene amplification, identification 
and preparation of an interest gene which is desired to be cloned, polymerase chain reaction, preparation 
of cloning vector, host cell preparation, gene transfer method, screening techniques for the desired clone, 
DNA sequencing and application of radioactive materials and enzymes labeled for detection and analysis 
processes, safety regulations for using genetically modified organisms in biotechnology 

    
 **692 762 ปฏิบติัการเทคโนโลยีส าหรบัยีน 1 (0-3-1) 
  Gene Technology Laboratory  
  เงื่อนไขของรายวชิา : 692 761 หรอืรายวชิาควบ 692 761  
  เทคนิคทีส่ าคญัทางพนัธุวศิวกรรมเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเนื้อหาในวชิาเทคโนโลยสี าหรบัยนี (662 761) 

เช่นการสกดัโครโมโซม พลาสมดิ อารเ์อน็เอ จากสิง่มชีวีติ การวเิคราะห์กรดนิวคลอีกิโดยการวดัค่าการดูดกลนื
แสงโดยใชส้เปคโทรโฟโตมเิตอร ์และอะกาโรสเจลอเิลคโทรโฟรซิสิ  การตดัต่อดเีอน็เอ การน าดเีอน็เอสายผสมเขา้
สูเ่ซลลเ์จา้บา้น การเพิม่ปรมิาณดเีอน็เอในหลอดทดลอง เทคนิคการถ่ายโอนดเีอน็เอ อารเ์อน็เอ และโปรตนีสู่เมม
เบรน 

  
  Genetic engineering laboratory techniques in line with the content of the Gene Technology 

course (662 761) such as chromosomal DNA, plasmid and RNA extraction , nucleic acid analysis using 
spectrophotometer and agarose gel electrophoresis, gene cloning, transformation of recombinant DNA, 
DNA or gene amplification, Southern, Northern and Western blotting techniques 

    
   692 763 เทคโนโลยีชีวภาพของพืช 2 (2-0-4) 
  Plant Biotechnology  
  เงื่อนไขของรายวชิา : ไม่ม ี  
  บทน า เทคนิคพืน้ฐานในการเพาะเลีย้งเซลลแ์ละเน้ือเยื่อพชื เทคนิคการเพาะเลีย้งเซลลแ์ละเน้ือเยื่อ

พชืต่างๆ หลกัการเพาะเลีย้งเซลลพ์ชืในถงัปฏกิรณ์ชวีภาพและจลนพลศาสตรข์องการเพาะเลีย้งเซลล ์เทคนิคการ
ตรงึเซลลพ์ชื เทคนิคการสง่ถ่ายยนีเขา้สูเ่ซลลพ์ชื เทคนิคการเกบ็รกัษาเซลลพ์ชืเพาะเลีย้ง การผลติสารโดยการ
เพาะเลีย้งเซลลพ์ชื และกรณีศกึษา การประยุกตเ์ทคโนโลยชีวีภาพของพชื 

  Introduction, basic techniques in plant cells and tissue culture, technique in culturing plant 
cells and tissues, basic techniques in culturing plant cells in bioreactor and kinetics, techniques to 
immobilize plant cells, techniques in transferring gene into plant cells, techniques in preservation of plant 
cell culture, biotransformation by plant cells and case study applications of plant biotechnology 
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   692 764 ปฏิบติัการเทคโนโลยีชีวภาพของพชื 1 (0-3-1) 
  Plant Biotechnology Laboratory  
  เงื่อนไขของรายวชิา : ไม่ม ี  
  เทคนิคปลอดเชื้อในการเพาะเลี้ยงเซลลแ์ละเนื้อเยื่อพชื เทคนิคการเพาะเลีย้งเซลล์และเน้ือเยื่อพชื 

เทคนิคการเพาะเลีย้งเซลลพ์ชืเพื่อผลติสารทุตยิภูมใินถงัปฏกิรณ์ชวีภาพและจลนพลศาตรข์องการเพาะเลีย้งเซลล์ 
เทคนิคการตรงึเซลลพ์ชื เทคนิคการสง่ถ่ายยนีเขา้สูเ่ซลลพ์ชื และเทคนิคการเกบ็รกัษาเซลลพ์ชืเพาะเลีย้ง 

  Sterilization techniques in plant cells and tissue culture, techniques in plant cell and tissue 
culture, plant cell culture techniques for secondary metabolite production in bioreactor and kinetic of plant 
cell culture, techniques for plant cell immobilization, techniques for transferring gene into plant cells, and 
techniques for plant cell preservation 

    
   692 765 เทคโนโลยีของเอนไซมแ์ละเซลล ์ 3 (3-0-6) 
  Enzyme and Cell Technology  
  เงื่อนไขของรายวชิา : ไม่ม ี  
  ความส าคญัของเซลลแ์ละเอนไซมใ์นการเป็นตวัเร่งทางชวีภาพ กระบวนการผลติเอนไซมจ์ากเซลล์      

จุลินทรีย์ พืช สตัว์ การแยกและการท าเอนไซม์ให้บริสุทธิ ์การศึกษาโครงสร้างของเอนไซม์  คุณสมบัติทาง
กายภาพและจลนพลศาสตรข์องเอนไซม ์การตรงึเซลลแ์ละเอนไซม ์การน าเทคนิคทางอณูชวีวทิยามาใชใ้นการดดั
แปรเอนไซม ์การน าเซลล์และเอนไซม์ไปใช้ในด้านอุตสาหกรรม ด้านการวเิคราะห์ ไบโอเซนเซอร์ และทางพนัธุ
วศิวกรรม  

 The importance of cells and enzymes used as biocatalyst, processes of enzyme production 
from microbial, plant and animal cells, isolation and purification of enzyme, structure, function and kinetic 
properties of enzymes, immobilized cells and enzymes, the use of molecular biology techniques to 
modify enzymes, use of cells and enzyme in industry, analyses, biosensors and genetic engineering 

    
 692 766 ปฏิบติัการเทคโนโลยีของเอนไซมแ์ละเซลล ์ 1 (0-3-1) 
  Enzyme and Cell Technology Laboratory  
  เงื่อนไขของรายวชิา : 692 765 หรอืรายวชิาควบ 692 765  
  ปฎิบตัิการเทคนิคทางเอนไซม์และเซลล์ที่สอดคล้องกบัเนื้อหาในวชิาเทคโนโลยขีองเอนไซม์และ

เซลล ์(662 765) เช่น  การผลติเอนไซม์จากแบคทเีรยี ยสีต์ หรอืรา การแยกและการท าเอนไซมใ์ห้บรสิุทธิ ์การ 
ศกึษาจลนพลศาสตรข์องเอนไซมแ์ละเซลล ์การศกึษาผลของพเีอชและอุณหภูมต่ิอกจิกรรมของเอนไซม ์การตรงึ
เซลลแ์ละเอนไซม ์การผลติสารเภสชัภณัฑโ์ดยเอนไซมห์รอืเซลลต์รงึ การใชเ้อนไซมใ์นการวเิคราะห ์ 

  Enzyme and cell laboratory techniques in line with the content of the enzyme and cell 
technology course (662 765) such as enzyme production from bacteria, yeast or fungi, isolation and 
purification of enzyme, enzyme kinetic study, study of the effect of pH and temperature on enzyme 
activity, immobilization of enzymes and cells, production of pharmaceutical products by enzymes or cells 
and use of enzyme for analysis 

    
 692 767 เทคโนโลยีชีวภาพสตัว ์ 2 (2-0-4) 
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  Animal Biotechnology  
  เงื่อนไขของรายวชิา : ไม่ม ี  
 ลกัษณะและการเจรญิของเซลล์เพาะเลี้ยง เซลล์ไลน์และการติดตามการเพาะเลี้ยง สรรีวทิยาของ

เซลล์สตัว์ พันธุวิศวกรรมของเซลล์สตัว์ เซลล์ลูกผสมไฮบริโดมา การผลิตและการคัดเลือกสัตว์ แปลงพันธุ ์
เทคโนโลยชีวีภาพสตัวแ์ละคุณภาพของการผลติเนื้อสตัว ์รูปแบบของการเพาะเลีย้งและถงัปฏกิรณ์ชวีภาพส าหรบั
เซลลส์ตัว ์การวเิคราะหท์ีส่ าคญัส าหรบัการพฒันากระบวนการเพาะเลีย้งเซลลส์ตัว ์การขยายขนาดการเพาะเลีย้ง
เซลลส์ตัว ์กระบวนการหลงักระบวนการชวีภาพของโปรตนีจากเซลลส์ตัว ์ผลติภณัฑจ์ากเซลลส์ตัวเ์พาะเลีย้ง 

  The characteristics and growth of cultured cells, cell line and culture monitoring, animal cell 
physiology, genetic engineering of animal cell, hybridoma production and selection, transgenic animals, 
animal biotechnology and the quality of meat production, modes of culture and bioreactor for animal cell, 
assay requirements for cell culture process development, scaling up animal cell culture, downstream 
processing of proteins from animal cells, animal cell products 

    
 692 771 กระบวนวิชาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3 (3-0-6) 
  Aspects of Biotechnology  
  เงื่อนไขของรายวชิา : ไม่ม ี  
 ชนิดและคุณลกัษณะของตวัเร่งชวีภาพ เทคโนโลยกีารหมกั เทคโนโลยขีองดเีอนเอสายผสม จโีนม

และไบโออนิฟอรม์าตคิ วศิวกรรมโปรตนี เทคโนโลยชีวีภาพอาหาร เทคโนโลยชีวีภาพดา้นพชื เทคโนโลยชีวีภาพ
สัตว์ เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพด้านสิ่งแวดล้อม การประเมิน
เศรษฐศาสตรข์องกระบวนการชวีภาพ มุมมองดา้นกฎหมายและสาธารณะ 

  
  Types and properties of biocatalysts, fermentation technology, recombinant DNA 

technology, genome and bioinformatics, protein engineering, food biotechnology, plant biotechnology, 
animal biotechnology, medical and pharmaceutical biotechnology, environmental biotechnology, economic 
evaluation of bioprocesses, legal and publics 

    
 692 773 เทคโนโลยีชีวมวลและชีวพลงังาน 3 (3-0-6) 
  Biomass and Bioenergy Technology  
  เงื่อนไขของรายวชิา : ไม่ม ี  
  เทคโนโลยชีวีมวลและชวีพลงังาน เป็นเทคโนโลยีพลงังานทางเลอืกหรอืพลงังานทดแทน เพื่อการ

ผลิตและการใช้ประโยชน์จากชีวมวลและพลงังานชีวมวล ศกัยภาพของแหล่งพลังงานชีวมวลประเภทต่างๆ 
เทคโนโลยกีารแปรรปูชวีมวล เทคโนโลยกีารผลติเชือ้เพลงิแขง็ชวีภาพ เทคโนโลยกีารผลติเชือ้เพลงิเหลวชวีภาพ 
เทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ เทคโนโลยีการแปรรูปชีวมวลทางความร้อนเพื่อการผลิตพลังงาน 
กรณีศึกษาโรงงานน าร่องหรือโรงงานต้นแบบทางเทคโนโลยีชีวมวลและชีวพลังงาน การวิเคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์และการตลาด และรวมถึงการประเมินผลกระทบทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมของโครงการที่
เกีย่วขอ้ง 
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 Biomass and bioenergy technology as the alternatives for renewable energy production and 
utilization of biomass and biomass energy, the potential of biomass resources, biomass technology 
conversion, production technology of solid biofuels, production technology of liquid biofuels, production 
technology of biogas fuels, thermal conversion technologies for biomass energy, the case studies of pilot 
plants of biomass and bioenergy technology, economics and market analysis, and including energy and 
environmental impact assessments 

    
 692 774 เรือ่งคดัสรรทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3 (3-0-6) 
  Selected Topics in Biotechnology  
  เงื่อนไขของรายวชิา : ไม่ม ี  
  การน างานวจิยัและวทิยาการใหม่ๆ ทีน่่าสนใจทางเทคโนโลยชีวีภาพมาบรรยายโดยวทิยากรทีม่ี

ความเชีย่วชาญในดา้นนัน้ๆ 
  Presentation of recent research and interesting topics in biotechnology by specialists 
    
 692 775 เทคโนโลยีการหมกัขัน้สูง 2 (2-0-4) 
  Advanced Fermentation Technology  
  เงื่อนไขของรายวชิา : ไม่ม ี  
  กระบวนการหมกัเพื่อผลติผลติภณัฑต่์างๆ การจดัท าสตูรสารอาหารและการหาสตูรทีเ่หมาะสมทีสุ่ด

ส าหรบักระบวนการหมกั หลกัการและเทคนิคการเตรยีมจุลนิทรยีก์่อนกระบวนการหมกั หลกัการและวธิกีารของ
การหมกัแบบอาหารแขง็และอาหารเหลว กระบวนการหมกัแบบประยุกต์ หลกัการของกระบวนการหลงัการหมกั
และการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยกีารหมกัในอุตสาหกรรม การน าเสนองานทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยกีารหมกั 

  Fermentation processes for various products, media formulation and optimization, principles 
and techniques for inoculum preparation for various organisms, solid state and submerge fermentation, 
fermentation system with attachment, principles of downstream processing and fermentation technology 
in industries, presentation of the research work in the area of fermentation technology 

    
   692 776 ปฏิบติัการเทคโนโลยีการหมกัขัน้สูง 1 (0-3-1) 
  Advanced Fermentation Technology Laboratory  
  เงื่อนไขของรายวชิา : 692 775 หรอืรายวชิาควบ 692 775  
  ปฏบิตักิารกระบวนการหมกัแบบต่างๆ ในแบบอาหารแขง็และอาหารเหลว เทคโนโลยกีารหมกัระดบั

อุตสาหกรรมและกรณีศกึษา 
  Various types of fermentation process laboratories both in submerge and solid state 

fermentation, industrial fermentation technology and case studies 
    
 **692 777 เทคโนโลยีชีวภาพระดบัโมเลกลุ 3 (3-0-6) 
  Molecular Biotechnology  
  เงื่อนไขของรายวชิา : 662 761  
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 หลกัมูลของเทคโนโลยีชวีภาพระดบัโมเลกุล โครงสร้างและหน้าที่ของมหโมเลกุล (น ้าตาล ไขมนั 
โปรตีน และกรดนิวคลอีิก) และเซลล์ วิธีมาตรฐานทางเทคโนโลยีชีวภาพระดบัโมเลกุล เช่น การแยกและการ
เคลื่อนสู่ข ัว้ไฟฟ้าของดเีอน็เอและอารเ์อน็เอ การไฮบรไิดเซชนัของกรดนิวคลอีกิ การใชเ้อนไซมใ์นการดดัแปลง
กรดนิวคลอีกิ ปฏกิริยิาลกูโซ่พอลเิมอเรส กระบวนการโคลน การแสดงออกของโปรตนีลกูผสม การแยกโปรตนีและ
การท าโปรตีนให้บรสิุทธิ ์หลกัการของเทคโนโลยดีเีอน็เอสายผสม ตวัอย่างการดดัแปลงพนัธุกรรมของสิง่มชีวีติ
ประเภทต่างๆ และการประยุกต์ใชใ้นเทคโนโลยชีวีภาพ การแนะน าวธิกีารสบืคน้และวเิคราะหข์อ้มลูทางชวีวทิยา
ระดบัโมเลกุลโดยใชช้วีสารสนเทศ ขอ้มลูและการอภปิรายเรื่องความปลอดภยัและผลกระทบของสิง่มชีวีติดดัแปลง
พนัธุกรรมต่อมนุษย ์สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

 Fundamentals of molecular biotechnology, structures and functions of cellular 
macromolecules (sugars, lipids, proteins and nucleic acids) and a cell, standard methods in molecular 
biotechnology; for example, isolation and electrophoresis of DNA and RNA, hybridization of nucleic acids, 
the use of enzymes in the modification of nucleic acids, polymerase chain reaction (PCR), cloning 
procedures, expression of recombinant proteins, isolation and purification of proteins, principle of 
recombinant DNA technology, examples of genetic manipulation of different organisms and applications 
in biotechnology, introduction to molecular database searches, analyses and bioinformatics, information 
and discussion of biosafety and impacts of genetically modified organisms on humans, society and 
environments  

    
 692 778 วิศวกรรมโปรตีน 3 (3-0-6) 
  Protein Engineering  
  เงื่อนไขของรายวชิา :  ไม่ม ี  
  โครงสร้างของโปรตีน หน้าที่และคุณสมบตัิของโปรตีนโดยเฉพาะเอนไซม์ ความสมัพนัธ์ระหว่าง

โครงสรา้งและหน้าทีข่องโปรตนี การน าเทคนิคทางพนัธุวศิวกรรมและเทคนิคทางเคมมีาใชใ้นการดดัแปรโปรตนีให้
มคีุณสมบตัเิฉพาะ ตวัอย่างการประยุกต์ใชค้วามรูด้า้นวศิวกรรมโปรตนีในการดดัแปรโปรตนีและเอนไซม์เพื่อใช้
ประโยชน์ในทางการแพทย ์การเกษตร และอุตสาหกรรม 

  Protein structure, properties and functions of protein particularly enzyme, structure and 
function relationship of protein, the use of genetic and chemical technology to change the structure and 
function for producing  novel products with specific and desired properties, examples of modified proteins 
and enzymes used in medicine, agriculture and industry 

    
 692 781 การออกแบบการทดลองทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 (2-0-4) 
  Experimental Design in Biotechnology  
  เงื่อนไขของรายวชิา : ไม่ม ี  
  หลกัการทัว่ไปส าหรบัการวางแผนการทดลองในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์  หลักและวิธีการสุ่ม

ตัวอย่าง การวางแผนการทดลองแบบปัจจัยเดียว การวางแผนการทดลองแบบหลายปัจจัย การวิเคราะห์
ความสมัพนัธข์องขอ้มลูทีไ่ดจ้ากผลการทดลอง และการใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติ ิ

  Principle for experimental design in scientific research, principle and method of sampling, 
experimental design for single- and multi-factors, correlation analysis of experimental data, and 
application of statistical packages 
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 692 782 ชีวสารสนเทศศาสตรใ์นเทคโนโลยีชีวภาพ 2 (2-0-4) 
  Bioinformatics in Biotechnology  
  เงื่อนไขของรายวชิา : ไม่ม ี  
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัชวีสารสนเทศศาสตร์ ชวีสารสนเทศศาสตรใ์นยุคก่อนและหลงัโครงการ   จี

โนม การใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลชีวสารสนเทศ วิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด์และกรดอะมิโน การศึกษาความ
หลากหลายทางพนัธุกรรมของสิง่มชีวีติและการท าไฟโลเจเนตกิส ์การวเิคราะหโ์ครงสรา้งและท านายหน้าทีข่องยนี
และโปรตนี การสบืคน้และวเิคราะหข์อ้มลูดา้นอณูชวีวทิยาบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต และการประยุกตใ์ชช้วีสาร- 
สนเทศศาสตรก์บังานวจิยัดา้นเทคโนโลยชีวีภาพ 
                 Basic principle of bioinformatics, bioinformatics in pre- and post-genomic eras, utilization of 
data from the database, DNA and amino acid sequence analysis, genetic diversity of organism and 
phylogenetic analysis, structural and functional analysis of gene and protein, searching and analyzing of 
the molecular data on internet network and application of bioinformatics in biotechnology research 

  
 692 891 สมัมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 1 (1-0-2) 
  Biotechnology Seminar 1  
  เงื่อนไขของรายวชิา : ไม่ม ี  
  การคน้ควา้ รวบรวม และน าเสนอบทความวจิยัทีต่พีมิพท์างเทคโนโลยชีวีภาพจากวารสารนานาชาติ

ฉบบัปัจจุบันหรือร่วมสมยัแบบปากเปล่าพร้อมทัง้การเรยีบเรียงเนื้อหาที่น าเสนอไปและจดัท าในรูปแบบของ
รายงานหรอืบทความทางวชิาการ 

  Searching, compiling, and oral presentation of current interesting research articles in 
biotechnology, including submission of a written report or a review article 

    
 692 892 สมัมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 1 (1-0-2) 
  Biotechnology Seminar 2  
  เงื่อนไขของรายวชิา : 692 891  
 การน าเสนอผลงานวจิยัวทิยานิพนธห์รอืผลการทดลองจากการศกึษาอสิระบางส่วนร่วมกบังานวจิยั

อื่นที่เกีย่วขอ้งแบบปากเปล่าพร้อมทัง้เรยีบเรยีงเนื้อหาที่น าเสนอและจดัท าในรูปแบบของบทความวจิยัต้นฉบบั
หรอืบทความทางวชิาการ  

 Oral presentation of part of the research work or the results from the independent study in 
conjunction with the information from other related work, including a written report in a form of a research 
article or a review article   

    
 692 897 การศึกษาอิสระ 6 หน่วยกิต 
  Independent Study  
  เงื่อนไขของรายวชิา : ตอ้งไดร้บัอนุญาตจากภาควชิาฯ  
 การศกึษาและทดลองในหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวทิยาการในสาขาเทคโนโลยชีวีภาพ และน าเสนอผลงาน

แบบปากเปล่าและรายงานต่อคณะกรรมการสอบของสาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ โดยผลงานที่ท าการทดลอง 
อย่างน้อยสามารถตพีมิพเ์ป็นบทความฉบบัเตม็ในรายงานการประชุมวชิาการระดบัชาตหิรอืนานาชาติ 
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 The study and performed experiments of the topic related to biotechnology, oral presentation 
and report have to be presented to the examining committee of the Department of Biotechnology, the 
results of the study, at least have to be accepted for publishing in a proceeding of the national or 
international conference 

    
 692 898 วิทยานิพนธ ์ 38 หน่วยกิต 
  Thesis  
  เงื่อนไขของรายวชิา : ตอ้งไดร้บัอนุญาตจากภาควชิาฯ  
                   การท างานวจิยัเพื่อก่อใหเ้กดิองคค์วามรูใ้หม่ทางวชิาการวทิยาศาสตรแ์ละ/หรอืการประยุกต ์ใน

สาขาเทคโนโลยชีวีภาพ และเขยีนผลงานวจิยัในรปูของวทิยานิพนธร์ะดบัมหาบณัฑติ โดยสว่นหนึ่งของงานวจิยัมี
คุณภาพดพีอทีจ่ะไดร้บัการยอมรบัเพื่อตพีมิพใ์นวารสารระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิ

 Conducting research in order to create scientific innovation and/or application in 
biotechnology, part of the research works should have high quality to be accepted for publishing in a 
national or international recognized journal 

    
 692 899 วิทยานิพนธ ์ 18 หน่วยกิต 
  Thesis  
  เงื่อนไขของรายวชิา : ตอ้งไดร้บัอนุญาตจากภาควชิาฯ  
 การท างานวจิยัเพื่อก่อใหเ้กดิองคค์วามรูใ้หม่ทางวชิาการวทิยาศาสตรแ์ละ/หรอืการประยุกต ์ในสาขา

เทคโนโลยีชีวภาพ และเขยีนผลงานวจิยัในรูปของวิทยานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต โดยส่วนหนึ่งของงานวิจยัมี
คุณภาพดพีอทีจ่ะไดร้บัการยอมรบัเพื่อตพีมิพใ์นวารสารระดบัชาตหิรอืนานาชาติ 

 Conducting research in order to create scientific innovation and/or application in 
biotechnology, part of the research works should have high quality to be accepted for publishing in a 
national or international recognized journal 

 
3.1 ช่ือ เลขประจ าตวับตัรประชาชน ต าแหน่งและคณุวฒิุของอาจารย ์

3.2.1 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  
ท่ี ช่ือ นามสกลุ เลขประจ าตวับตัร

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

คณุวฒิุ 

1 นายพฒันา เหล่าไพบลูย ์ x-xxxx-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย ์ ศษ.บ. (เคม-ีคณิตศาสตร)์ 
วท.ม. (เทคโนโลยชีวีภาพ) 
Ph.D. (Fermentation 
Technology) 

2 นางลกัขณา เหล่าไพบลูย ์ x-xxxx-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย ์ วท.บ. (เทคโนโลยชีวีภาพ) 
วท.ม. (เทคโนโลยชีวีภาพ 
Ph.D. (Biotechnology) 

3 นายคณิต วชิติพนัธุ ์ x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูช้่วยศาสตราจารย ์ วท.บ. (เคม)ี 
วท.ม. (ชวีเคม)ี 
Ph.D. (Biochemistry) 
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4 นางสาวปรยีก์มล กลัน่ฤทธิ ์ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ B.Sc. (Botany) 
Ph.D. (Plant Molecular 
Biology) 

5 นายวรีะ ปิยธรีวงศ ์ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ วท.บ. (ประมง) 
วท.ม. (เทคโนโลยชีวีภาพ) 
D. Agr. (Biological 
mechanisms and 
functions) 

หมายเหต ุรายละเอยีดเกีย่วกบัประวตั ิผลงานทางวชิาการและภาระงานสอน ใหด้ใูนเอกสารแนบหมายเลข 2 (ภาคผนวก ข) 
 

3.2.2 อาจารยป์ระจ า  
ท่ี ช่ือ นามสกลุ เลขประจ าตวับตัร

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

คณุวฒิุ 

1 นายพรเทพ ถนนแกว้ x-xxxx-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย ์ วท.บ. (พชืศาสตร)์ 
วท.ม. (เทคโนโลยชีวีภาพ) 
Ph.D. (Molecular Biology) 

2 นายพฒันา เหล่าไพบลูย ์ x-xxxx-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย ์ ศษ.บ. (เคม-ีคณิตศาสตร)์ 
วท.ม. (เทคโนโลยชีวีภาพ) 
Ph.D. (Fermentation 
Technology) 

3 นางลกัขณา เหล่าไพบลูย ์ x-xxxx-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย ์ วท.บ. (เทคโนโลยชีวีภาพ) 
วท.ม. (เทคโนโลยชีวีภาพ 
Ph.D. (Biotechnology) 

4 นายสทิธศิกัดิ ์อุปรวิงศ ์ x-xxxx-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย ์ วศ.บ. (วศิวกรรมเกษตร) 
วศ.ม. (วศิวกรรมสขุาภบิาล) 
M.Sc. (Agricultural Science) 
Ph.D. (Agricultural Science) 

5 นางสาวสรินิดา ยุ่นฉลาด x-xxxx-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย ์ วท.บ. (ชวีวทิยา) 
วท.ม. (จุลชวีวทิยา) 
Ph.D.(Biotechnology) 

6 นางอลศิรา เรอืงแสง x-xxxx-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย ์ วท.บ. (เทคโนโลยชีวีภาพ) 
วท.ม. (เภสชัศาสตร)์ 
Ph.D. (Water Resources) 

7 นายคณิต วชิติพนัธุ ์ x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูช้่วยศาสตราจารย ์ วท.บ. (เคม)ี 
วท.ม. (ชวีเคม)ี 
Ph.D. (Biochemistry) 

8 นางผกาวด ีแกว้กนัเนตร x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูช้่วยศาสตราจารย ์ วท.บ. (วทิยาศาสตรส์ขุภาพ) 
วท.ม. (เทคโนโลยสีิง่แวดลอ้ม) 
Ph.D. (Chemical Engineering) 
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9 นางสาวมลัลกิา บุญม ี x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูช้่วยศาสตราจารย ์ B.E. (Bioprocess Engineering) 
Ph.D. (Biotechnology) 

10 นายวชิยั ลลีาวชัรมาศ x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูช้่วยศาสตราจารย ์ วท.บ. (วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยกีารอาหาร) 
วท.ม. (เทคโนโลยชีวีภาพ 
Ph.D. (Chemical Engineering) 

11 นายสามารถ มลูอามาตย ์ x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูช้่วยศาสตราจารย ์ วท.บ. (เคม)ี 
วศ.ม. (วศิวกรรมเคม)ี 

12 นางสกุานดา วชิติพนัธุ ์ x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูช้่วยศาสตราจารย ์ วท.บ. (ชวีเคม)ี 
วท.ม. (ชวีเคม)ี 

13 นางสาวกรกช ฮามสโุพธิ ์ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ วท.บ. (เทคโนโลยชีวีภาพ) 
วท.ม. (เทคโนโลยชีวีภาพ) 
วท.ด. (เทคโนโลยชีวีภาพ) 

14 นางสาวขนิษฐา หมูโ่สภญิ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ วท.บ. (เทคโนโลยชีวีภาพ) 
วศ.ม. (วศิวกรรมเคม)ี 
Dr.-Ing. (Chemical and 
Bioengineering) 

15 นางสาวจริวรรณ อภริกัษากร x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ วท.บ. (ชวีวทิยา) 
วท.ม. (เทคโนโลยทีางชวีภาพ) 
วท.ด. (เทคโนโลยชีวีภาพ) 

16 นางสาวปรยีก์มล กลัน่ฤทธิ ์ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ B.Sc. (Botany) 
Ph.D. (Plant Molecular Biology) 

17 นายวรีะ ปิยธรีวงศ ์ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ วท.บ. (ประมง) 
วท.ม. (เทคโนโลยชีวีภาพ) 
D. Agr. (Biological mechanisms 
and functions) 

18 นายสริวิฒัน์ จนิศริวิานชิย ์ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ วท.บ. (เทคโนโลยชีวีภาพ) 
M.Sc. (Environmental Science) 
Ph.D. (Environmental Science) 

 
3.2.3 อาจารยพิ์เศษ  

ท่ี ช่ือ นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ หน่วยงานท่ีสงักดั 
1 นายวเิชยีร ลลีาวชัรมาศ รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Biotechnology) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
2 นายกนก รตันกนกชยั รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Applied 

Biochemistry) 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ธนบุร ี

3 นางพนูสขุ ประเสรฐิสรรพ ์ รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Biotechnology) มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
4 นางเพญ็จติร ศรนีพคุณ รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Chemical 

Engineering) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
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17. องคป์ระกอบเก่ียวกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน) 
ไม่ม ี

18. ข้อก าหนดเก่ียวกบัการท าวิทยานิพนธแ์ละการศึกษาอิสระ 
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

การท าวิจยัวทิยานิพนธ์และการศึกษาอสิระเกี่ยวกบัเทคโนโลยีชวีภาพ โดยให้มีการเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์/
การศกึษาอสิระ การทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง การเก็บรวบรวมขอ้มูล การด าเนินการวจิยั การวเิคราะห์
ขอ้มูลทีไ่ด ้การเรยีบเรยีงผลการวจิยั การเสนอผลการวจิยัในรูปบทความตพีมิพใ์นวารสารหรอืเผยแพร่ในการประชุมวชิาการ
ระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาติ โดยอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธเ์ป็นผูใ้หค้ าแนะน าในระหว่างด าเนินการท าวจิยัวทิยานิพนธ์
และการศกึษาอสิระ 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้
18.1.1 มคีวามรูแ้ละทกัษะดา้นวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ 
18.1.2 มทีักษะการท างานด้านวจิยัโดยทัว่ไปและที่เกี่ยวข้องกบัสาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ มีความเข้าใจใน
กระบวนการท าวจิยัอย่างเป็นระบบ และเน้นความรู้อย่างลกึซึง้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ความรูท้ี่เกีย่วขอ้งกบัการท าวจิยั
วทิยานิพนธ/์การศกึษาอสิระ 
18.1.3 มกีารพฒันาดา้นทศันคต ิคุณธรรม จรยิธรรมของนกัเทคโนโลยชีวีภาพ รวมถงึมคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าที ่
ตรงต่อเวลา และมคีวามเอือ้เฟ้ือต่อผูอ้ื่น 

5.3 ช่วงเวลา 
เริม่ภาคการศกึษาที ่1 ส าหรบันกัศกึษาในแผน ก แบบ ก 1  
เริม่ปีที ่1 หรอืภาคการศกึษาตน้ ปีที ่2 ส าหรบันกัศกึษาในแผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข   

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
38 หน่วยกติ ส าหรบัแผน ก แบบ ก 1 
18 หน่วยกติ ส าหรบัแผน ก แบบ ก 2 
  6 หน่วยกติ ส าหรบัแผน ข 

5.5 การเตรียมการ 
5.5.1 นักศกึษาสามารถเขา้พบคณาจารย์ในภาควชิาฯ ที่นักศกึษาสนใจจะท าวทิยานิพนธ์หรอืการศกึษาอสิระ ซึ่ง
คณาจารยแ์ต่ละท่านพรอ้มใหข้อ้มลูกรอบงานวจิยัดา้นต่างๆ  
5.5.2 เมื่อนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์มีความสนใจในการท าวทิยานิพนธ์ไปในแนวทางเดยีวกนั 
อาจารยท์ีป่รกึษาจะใหค้ าแนะน าในการด าเนินการจดัท าเคา้โครงวทิยานิพนธ์/การศกึษาอสิระ ผ่านการสบืคน้ขอ้มูล
ความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งและวางแผนการท าวจิยั 
5.5.3 อาจารยท์ีป่รกึษาก าหนดใหน้ักศกึษาเขา้พบอาจารยท์ีป่รกึษาทุกสปัดาห ์ เพื่อตดิตามความกา้วหน้าในการท า
วจิยัรวมถงึรบัทราบปัญหาทีอ่าจพบระหว่างการท าวจิยั เพื่อใหก้ารท าวทิยานิพนธ ์หรอื การศกึษาอสิระ ท าไดเ้สรจ็
ตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
5.5.4 นักศกึษาต้องลงทะเบยีนเรยีนรายวชิา 692 721 หลกัการและการใช้เครื่องมอืในทางเทคโนโลยชีวีภาพ และ 
692 722 ปฏบิตักิารการใชเ้ครื่องมอืในทางเทคโนโลยชีวีภาพ รวมถงึเขา้ร่วมอบรมการใชเ้ครื่องมอื โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่เครื่องมอืทีม่คีวามซบัซอ้น เพื่อเป็นพืน้ฐานในการใชอุ้ปกรณ์วทิยาศาสตรอ์ย่างถูกตอ้ง                     

5.6 กระบวนการประเมินผล 
5.6.1 มีการสอบหรือประเมินเค้าโครงการวิจัยวิทยานิพนธ์ /การศึกษาอิสระ โดยมีคณะกรรมการประเมินซึ่ง
ประกอบดว้ยอาจารย์ที่ปรกึษา และผูท้รงคุณวุฒภิายในมหาวทิยาลยัอย่างน้อย 2 ท่าน คณะกรรมการจะประเมนิ
ความเขา้ใจของนักศกึษาในการวางแผนการท าวจิยัและความเป็นไปไดข้องโครงการวจิยัที่จะด าเนินการ ทกัษะและ
ความรูค้วามเขา้ใจในพืน้ฐานของงานทีเ่กีย่วขอ้งกบังานวจิยั เป็นตน้ 
5.6.2 มกีารประเมนิความกา้วหน้าในการท าวทิยานิพนธ์/การศกึษาอสิระ ทุกภาคการศกึษา โดยคณะกรรมการซึ่ง
ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูป้ระสานงานรายวชิา (692 897 การศกึษาอสิระ หรอื 692 898/899 วทิยานิพนธ์) อาจารยท์ี่
ปรึกษา และอาจารย์ในภาควิชาฯ อย่างน้อย 3 ท่าน ผ่านการฟังการน าเสนอและการถามตอบพร้อมรายงาน
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ความก้าวหน้า โดยคณะกรรมการจะประเมินความเขา้ใจของนักศึกษาต่อผลของโครงการวจิยัที่ด าเนินการ และ
แนะน าแนวทางเพื่อแกไ้ขปัญหาระหว่างการท าวจิยั เป็นตน้ 
5.6.3 การสอบป้องกนัวทิยานิพนธห์รอืการศกึษาอสิระใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของบณัฑติวทิยาลยั 
5.6.4 การประเมนิผลงานตพีมิพเ์ผยแพรว่ทิยานพินธใ์หเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของบณัฑติวทิยาลยั 

 
 

หมวดท่ี 4. ผลการเรียนรู้ กลยทุธก์ารสอนและการประเมินผล 
 
1. การพฒันาคณุลกัษณะพิเศษของนักศึกษา 

คณุลกัษณะพิเศษ กลยุทธห์รอืกิจกรรมการด าเนินการ 
1.1 ความสามารถในการคดิวเิคราะหข์ ัน้สงู - รายวชิาบรรยายและปฏบิตักิารของภาควชิาฯ ไดม้กีารกระตุ้น

ให้นักศึกษาได้ใช้การคิดวิเคราะห์และอภิปรายในชัน้ เรียนทัง้
แบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม ซึ่งผู้สอนจะเน้นผู้ เรียนเป็น
ศนูยก์ลาง 
- ฝึกฝนใหน้ักศกึษาไดใ้ชค้วามคดิวเิคราะหเ์ชงิสรา้งสรรคใ์นการ
ท างานวจิยัวทิยานิพนธแ์ละการศกึษาอสิระ 

1.2 ความสามารถดา้นการใชภ้าษาองักฤษ - รายวชิาบรรยายและปฏบิตักิารบางรายวชิา ไดจ้ดักจิกรรมการ
เรียนการสอนโดยใช้ภ าษ าอังกฤษ  และฝึกฝนการอ่ าน
วารสารวิชาการหรือวิจัยภาษาอังกฤษ  โดยสอดแทรกตาม
รายวชิาต่างๆ 
- นักศึกษาต้องผ่านการสอบวัดระดับความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ หากไม่ผ่าน นักศึกษาต้องลงเรียนรายวิชา
ภาษาองักฤษเพิม่เตมิตามระเบยีบของบณัฑติวทิยาลยั 
- รายวิชาสัมมนา นักศึกษาอ่านบทความวิจัยภาษาอังกฤษ
เพื่อให้เกดิความเขา้ใจในเนื้อหาสาระของผลงานวจิยันัน้ๆ การ
น าเสนอสมัมนาเป็นภาษาองักฤษ ส่วนการจดัท ารายงานหรือ
บทความทางวชิาการฉบบัสมบูรณ์นัน้ นักศกึษาสามารถเลอืกที่
จะท าโดยใชภ้าษาไทยหรอืภาษาองักฤษได ้
- สนับสนุนให้นักศกึษาเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวจิยัใน
ระดบัชาตแิละนานาชาต ิ

1.3 ความเป็นผูม้คีุณธรรม จรยิธรรมและ จรรยาบรรณ -มกีารสอดแทรกคุณธรรม จรรยาบรรณและจรยิธรรมในรายวชิา
ต่างๆ 
-มีอาจารย์ที่ปรึกษาทัว่ไป อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การศกึษาอสิระ และคณาจารยใ์นภาควชิาฯ พรอ้มทีจ่ะดูแล เอา
ใจใส ่ใหค้ าแนะน าและค าปรกึษาในเรื่องต่างๆ และพรอ้มทีจ่ะท า
ตนเป็นตวัอย่างทีด่ ีเป็นผูม้คีุณธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณ 

2. การพฒันาผลการเรียนรูใ้นแต่ละด้าน 
2.1 คณุธรรมและจริยธรรม 
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2.1.1 ผลการเรียนรูด้้านคณุธรรมและจริยธรรม 
(1) สามารถจดัการปัญหาในการปฏบิตัติามจรรยาบรรณวชิาการและวชิาชพี และเป็นผูน้ าหรอืมสีว่นรเิริม่ให้

มกีารทบทวนและวนิิจฉยัปัญหาทางจรรยาบรรณวชิาการและวชิาชพีไดอ้ย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 
(2) มภีาวะผูน้ าในการสง่เสรมิใหม้กีารประพฤตปิฏบิตัตินตามกรอบคุณธรรมและจรยิธรรมของบณัฑติ มข. 

ไดแ้ก่ การมวีนิยั ซื่อสตัย ์รบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม เขา้ใจในความแตกต่างหลากหลายทาง
วฒันธรรมและสงัคม มจีติสาธารณะ มคีวามรกัและภมูใิจในทอ้งถิน่ สถาบนัและประเทศชาต ิ

2.1.2 กลยุทธก์ารสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรูด้้านคณุธรรมและจริยธรรม 
(1) สอดแทรกในเนื้อหาวชิาเรยีน 
(2) การเรยีนรูจ้ากสถานการณ์จรงิ การจดักจิกรรมในชัน้เรยีนหรอืในวชิาเรยีน 
(3) การสอนในรายวชิาสมัมนา วชิาวจิยั วทิยานิพนธ ์และการศกึษาอสิระ 

2.1.3 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรูด้้านคณุธรรมและจริยธรรม 
(1) ประเมนิพฤตกิรรมโดยเพื่อนนกัศกึษา อาจารยท์ีป่รกึษา อาจารยผ์ูส้อน 
(2) ประเมนิคุณลกัษณะบณัฑติ โดยผูใ้ชบ้ณัฑติ 

 
2.2 ความรู ้

2.2.1 ผลการเรียนรูด้้านความรู ้
(1) มคีวามรูค้วามเขา้ใจอย่างลกึซึง้ในหลกัการและทฤษฎีส าคญัในสาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ และสามารถ

น ามาประยุกตใ์นการศกึษาคน้ควา้ทางวชิาการหรอืการปฏบิตังิานในวชิาชพี 
(2) สามารถท าการวจิยัหรอืปฏิบตัิงานในสาขาวชิาการหรอืวชิาชพีได้อย่างลึกซึ้ง โดยการพฒันาความรู้

ใหม่ๆ หรอืการประยุกตว์ธิปีฏบิตังิานใหม่ๆ ได้ 
(3) มคีวามรูค้วามเขา้ใจในพฒันาการใหม่ๆ ในสาขาวชิา รวมถงึงานวจิยัทีม่ผีลกระทบต่อการพฒันาความรู้

ใหม่หรอืการปฏบิตังิานในสาขาวชิาการหรอืวชิาชพีในปัจจุบนัและการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 
2.2.2 กลยุทธก์ารสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรูด้้านความรู ้

(1) การสอนหลายรูปแบบในรายวชิาตามหลกัสตูร ไดแ้ก่ การบรรยาย อภปิราย การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
การใหศ้กึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

(2) การฝึกปฏบิตั ิการท าวจิยั วทิยานิพนธ ์และการศกึษาอสิระ 
(3) การศกึษาดงูาน การเขา้รว่มประชุมสมัมนาทางวชิาการทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

2.2.3 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรูด้้านความรู ้
(1) ประเมนิผลการเรยีนรูจ้ากการเรยีนรายวชิา โดยการสอบขอ้เขยีน การท าแบบฝึกหดั การท ารายงาน การ

น าเสนอรายงานทัง้ในชัน้เรยีนและในการประชุมวชิาการเป็นครัง้คราว 
(2) ประเมนิคุณลกัษณะบณัฑติ โดยผูใ้ชบ้ณัฑติ 

2.3 ทกัษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรูด้้านทกัษะทางปัญญา 

(1) สามารถสงัเคราะห์และประเมนิผลงานวิจยัและผลงานทางวชิาการในสาขาวชิา และพฒันาความรูห้รอื
แนวความคดิใหม่ๆโดยบรูณาการเขา้กบัความรูเ้ดมิไดอ้ย่างสรา้งสรรค์ 

(2) สามารถด าเนินโครงการศึกษาที่ส าคญัหรอืโครงการวจิยัทางวิชาการได้ด้วยตนเอง และหาขอ้สรุปที่
สมบรูณ์เพื่อขยายองคค์วามรูห้รอืแนวทางปฏบิตัใินวชิาชพีได้อย่างมนียัส าคญั 

2.3.2 กลยุทธก์ารสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรูด้้านทกัษะทางปัญญา 
(1) การสอนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
(2) การให้ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสมัมนา การท ารายงาน การท าวจิยั วทิยานิพนธ์ หรอืการศกึษา

อสิระ 
2.3.3 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรูด้้านทกัษะทางปัญญา 
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(1) ประเมนิผลการเรยีนรูจ้ากการเรยีนรายวชิา  
(2) ประเมนิผลงานจากการท าการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง การท าวจิยั วทิยานิพนธ ์หรอืการศกึษาอสิระ 
(3) ประเมนิคุณลกัษณะบณัฑติ โดยผูใ้ชบ้ณัฑติ 

2.4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรูด้้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผิดชอบ 

(1) มภีาวะผู้น า รบัผดิชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกบัผู้อื่นในการจดัการข้อโต้แย้งหรอื
ปัญหาทางวชิาการได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพื่อเพิม่พูนประสทิธภิาพการท างาน
ของกลุ่ม 

(2) มีความรบัผิดชอบในการเรยีนรู้ รวมทัง้วางแผนพฒันาและปรบัปรุงตนเองให้มีประสทิธิภาพในการ
ท างานระดบัสงูได ้

2.4.2 กลยุทธก์ารสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรูด้้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความ
รบัผิดชอบ 

(1) การสอนในรายวชิาต่างๆ ตามหลกัสตูร โดยเน้นการท างานเป็นกลุ่ม  
(2) การจดัใหม้รีายวชิาสมัมนา การท าวจิยั วทิยานิพนธ ์หรอืการศกึษาอสิระ 

2.4.3 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรูด้้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 
(1) ประเมนิผลการเรยีนรูจ้ากรายวชิาต่างๆ ทีม่กีารสง่เสรมิใหท้ างานกลุ่ม 
(2) ประเมนิผลการเรยีนรายวชิาสมัมนา การท าวจิยั วทิยานิพนธ ์หรอืการศกึษาอสิระ 
(3) ประเมนิคุณลกัษณะบณัฑติ โดยผูใ้ชบ้ณัฑติ 

2.5 ทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรูด้้านทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มคีวามสามารถในการใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตรห์รอืคณิตศาสตรห์รอืกระบวนการวจิยัในการคดิ
วเิคราะหห์รอืแกปั้ญหาการปฏบิตังิานหรอืปัญหาทางวชิาการทีส่ลบัซบัซอ้นได ้

(2) มคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยคีอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรูด้ว้ย
ตนเอง และการสรา้งสรรคผ์ลงานทางวชิาการในรปูแบบต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการเรยีนรูข้องผูอ้ื่นได ้

2.5.2 กลยุทธก์ารสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรูด้้านทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) การสอนในรายวชิาวจิยั หรอืสถติ ิวทิยานิพนธ ์การศกึษาอสิระ 
(2) การเรยีนรูด้ว้ยตนเองผา่นระบบ e-Learning  
(3) การเรยีนรูจ้ากการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการผลติผลงานวจิยัในรปูแบบต่างๆ  

2.5.3 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรูด้้านทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(1) ประเมนิผลการเรยีนรูจ้ากการเรยีนรายวชิาวจิยั หรอืสถติ ิวทิยานิพนธ ์การศกึษาอสิระ  
(2) ประเมนิผลการเรยีนรูจ้ากผลติผลงานการวจิยัเพื่อน าเสนอในรปูแบบต่างๆ เช่น โปสเตอร ์บทความ สือ่

ต่างๆ 
(3) ประเมนิคุณลกัษณะบณัฑติ โดยผูใ้ชบ้ณัฑติ 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
เอกสารแนบหมายเลข 1 (ภาคผนวก ก) 

 
หมวดท่ี 5. หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนักศึกษา 
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1. กฎระเบียบหรอืหลกัเกณฑใ์นการให้ระดบัคะแนน 
เป็นไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ย การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2548 หมวดที ่7 หรอืระเบยีบ

ทีจ่ะปรบัปรุงใหม่ 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษา 

  อาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิา ทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาโดย 
2.1 เทยีบเคยีงผลการเรยีนของนักศกึษาทีเ่รยีนในรายวชิา ซึง่อาจเป็น ต่างกลุ่ม ต่างชัน้ปี ต่างคณะ แลว้แต่กรณี เพื่อน า

ผลมาใชใ้นการปรบัปรุงรายวชิา 
2.2 ทบทวนเนื้อหารายวชิาทุกปีการศกึษา โดยอาจพจิารณาร่วมกบัอาจารยผ์ูส้อนรายวชิาอื่นทีม่เีน้ือหาใกลเ้คยีงกนั เพื่อ

ไม่ใหเ้กดิความซ ้าซอ้น หรอืใหเ้กดิความสมัพนัธแ์ละต่อเนื่อง แลว้แต่กรณี และทบทวนเน้ือหาโดยเทยีบเคยีงกบัรายวชิาของ
สถาบนัอื่น หรอืเทยีบเคยีงกบัต าราหรอืบทความทางวชิาการหรอืผลการวจิยั เพื่อให้เกดิการพฒันาเนื้อหาใหท้นัสมยัและมี
มาตรฐานทางวชิาการ 

2.3 ทบทวนและวิเคราะห์จากผลงานการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา  
3. เกณฑก์ารส าเรจ็การศึกษาตามหลกัสูตร 

 3.1 เป็นไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ย การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2548 หมวดที ่9 ขอ้ 54.2 หรอื 
ระเบยีบทีจ่ะปรบัปรงุใหม ่ส าหรบันกัศกึษาแผน ข ผลงานของการศกึษาอสิระจะตอ้งไดร้บัการตพีมิพเ์ป็นบทความฉบบั

เตม็ในการประชมุวชิาการระดบัชาตหิรอืนานาชาตอิย่างน้อย 1 เรื่อง 
 
 

หมวดท่ี 6. การพฒันาคณาจารย ์
 

1. การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม ่
1.1 การใหเ้ขา้รบัการอบรมตามหลกัสตูร “การพฒันาอาจารยใ์หม่” ของมหาวทิยาลยั ซึง่เป็นหลกัเกณฑใ์หอ้าจารยใ์หม่

ทุกคนต้องเขา้รบัการอบรม ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัสตูรและการบรหิารวชิาการของมหาวทิยาลยั บทบาทหน้าที่
ของอาจารยม์หาวทิยาลยัและจรรยาบรรณครู และให้มทีกัษะเกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั การ
สอนสอดแทรกคุณธรรมและจรยิธรรม และการสอนโดยใชส้ือ่และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.2 การมอบหมายใหม้อีาจารยพ์ีเ่ลีย้งท าหน้าทีใ่หค้ าแนะน าและเป็นทีป่รกึษาในดา้นการจดัการเรยีนการสอน  
1.3 การชีแ้จงและแนะน าหลกัสตูร รายวชิาในหลกัสตูร 
1.4 การมอบหมายให้อาจารย์ใหม่ศกึษาคน้คว้า จดัท าเอกสารที่เกีย่วขอ้งกบัการสอน ในหวัขอ้หนึ่งหรอืหลายหวัขอ้ที่

อาจารยใ์หม่มคีวามรูแ้ละถนดั เพื่อทดลองท าการสอนภายใตค้ าแนะน าของอาจารยพ์ีเ่ลีย้ง หรอืประธานหลกัสตูร 
1.5 การก าหนดใหอ้าจารยใ์หม่เขา้รว่มสงัเกตการณ์การสอนของอาจารยใ์นหลกัสตูร 

2. การพฒันาความรูแ้ละทกัษะให้แก่อาจารย ์
2.1 การพฒันาทกัษะการจดัการเรยีนการสอน การวดัและการประเมนิผล 

(1) ก าหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดและการ
ประเมนิผล ตามความต้องการของอาจารย์ และเป็นไปตามนโยบายของมหาวทิยาลยั ซึ่งมหาวทิยาลยัมีการเปิดหลกัสูตร
อบรมเพื่อพฒันาอาจารย์ในหวัขอ้ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการเรยีนการสอน การวจิยั การผลติผลงานทางวชิาการ เป็น
ประจ าทุกปี 

(2) การจดัใหม้กีารสอนแบบเป็นทมี ซึง่จะสง่เสรมิโอกาสใหอ้าจารยไ์ดม้ปีระสบการณ์การสอนร่วมกบัคนอื่น รวมถงึ
การมโีอกาสไดเ้ป็นผูร้บัผดิชอบรายวชิา ผูป้ระสานงาน และผูร้่วมทมีการสอน 

(3) การส่งเสริมหรอืสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจดัการเรียนการสอนระหว่า ง
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อาจารยใ์นหลกัสตูร หรอืท าวจิยัการเรยีนการสอนทีส่ามารถน าไปเผยแพร่ในการประชุมวชิาการทีม่กีารจดัการเรยีนการสอน
ในสาขาวชิาเดยีวกนัของหลายๆ สถาบนั 

2.2 การพฒันาวชิาการและวชิาชพีดา้นอื่นๆ 
(1) การส่งเสรมิให้อาจารย์เขา้ร่วมการอบรม การประชุมสมัมนาในสาขาวชิาการหรอืวชิาชีพที่จ ัดทัง้ภายในและ

ภายนอกมหาวทิยาลยั อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
(2) การสง่เสรมิใหอ้าจารยผ์ลติผลงานทางวชิาการในรปูแบบต่างๆ และการน าเสนอผลงานในการประชุมวชิาการใน

สาขาวชิาการหรอืวชิาชพี อย่างน้อยใหม้ผีลงานการเขยีนหรอืการน าเสนอปีละ 1 เรื่อง 
 

หมวดท่ี 7. การประกนัคณุภาพหลกัสูตร 
 

1. การบริหารหลกัสูตร 
การจดัการหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัขอนแก่น ก าหนดให้ทุกหลกัสตูรมคีณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร ซึ่งต้องท า

หน้าทีด่งันี้ 
1.1 พฒันาและปรบัปรุงเนื้อหาหลกัสตูรและรายวชิาใหม้คีวามทนัสมยัอยู่เสมอ 
1.2 จดัหาและก าหนดอาจารยผ์ูส้อนรายวชิาในหลกัสตูร ทีม่คีวามรูค้วามสามารถและคุณสมบตัติรงตามรายวชิาทีส่อน 
1.3 จดัตารางการเรยีนการสอน ตารางสอบ ตารางการฝึกปฏบิตั ิตามทีก่ าหนดในหลกัสตูร 
1.4 ควบคุม ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีคุณภาพและเป็นไปตาม

วตัถุประสงคข์องหลกัสตูรและรายวชิาทุกภาคการศกึษา 
1.5 การก าหนดอาจารยท์ีป่รึกษาวทิยานิพนธ ์หรอืการศกึษาอสิระทีม่คีวามรูค้วามสามารถตามหวัขอ้ทีน่ักศกึษาสนใจ 

และก ากบัตดิตามใหก้ารท าวทิยานิพนธห์รอืการศกึษาอสิระของนกัศกึษาเป็นไปตามเป้าหมาย 
1.6 ส่งเสรมิและจดัให้มกีารพฒันาคุณภาพของอาจารย์ด้วยวธิกีารต่างๆ เช่น การจดัประชุมวชิาการ การส่งเสรมิกา ร

ผลติผลงานทางวชิาการอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง 
1.7 สง่เสรมิและจดัใหม้กีารพฒันาคุณภาพบณัฑติตามเป้าหมายคุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงคข์องหลกัสตูร 
1.8 ตดิตามผลหลกัสตูร โดยศกึษาจากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี เช่น ผูใ้ชบ้ณัฑติ ศษิยเ์ก่า อาจารยแ์ละนกัศกึษาปัจจุบนั 

2. การบริหารทรพัยากรการเรียนการสอน 
2.1 การบริหารงบประมาณ 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร จดัท าแผนการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปี จากงบประมาณที่ไดร้บัจดัสรรจากคณะ 
โดยมกีารจดัแบ่งค่าใชจ้่ายใหเ้หมาะสม เช่น ค่าวสัดุต าราและสือ่การเรยีนการสอน ค่าครุภณัฑ ์ค่าใชจ้่ายในการพฒันาอาจารย ์
ค่าใชจ้่ายในการพฒันานกัศกึษา ฯลฯ 

2.2 ทรพัยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม 
2.2.1 ทรพัยากรการเรยีนการสอนในส านกัวทิยบรกิาร 

(1) หนงัสอืทางดา้นสาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ 
ภาษาไทย                    จ านวน                575    รายการ 
ภาษาต่างประเทศ           จ านวน                592    รายการ   

(2) วารสารทางดา้นสาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ 
ภาษาไทย                    จ านวน                    6    รายการ 
ภาษาต่างประเทศ           จ านวน                  20    รายการ   

(3) ฐานขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสท์างดา้นสาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ 
                                     ฐานขอ้มลูวารสารอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Journals) ไดแ้ก ่
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- ScienceDirect 
- Wiley Online library 
- Nature Online 
- Science Online 
- Acadamic Search Premier 
- Cambridge Journal Online 
- H.W.Wilson 

 
ฐานขอ้มลูหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์(e-Books) ไดแ้ก ่

- Knovel  
- ScienceDirect-Ebook 

 

 
                                       ฐานขอ้มลูของหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัขอนแก่นทีส่รา้งขึน้เอง และสบืคน้ดว้ยคอมพวิเตอรร์ะบบ
ออนไลน์ 

 - ฐานขอ้มลูบรรณานุกรมทรพัยากรสารนิเทศ (Bibliographic Database) 
 - ฐานขอ้มลูสาระสงัเขปวทิยานพินธ ์(Thesis Abstracts Database) 
 - ฐานขอ้มลูหน้าสารบญัวารสาร (Current Contents Database)  

2.3 การจดัหาทรพัยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
ภาควชิาฯ ไดจ้ดัสรรงบประมาณบางสว่นส าหรบัการจดัหาเครื่องมอื อุปกรณ์ วสัดุเพื่อทดแทนหรอืจดัซือ้เพิม่เตมิโดย

การวางแผนจดัท าขอ้เสนองบประมาณบรรจุเป็นวาระในการประชุมคณะกรรมการบรหิารภาควชิาฯ ตามรอบปีงบประมาณ 
สว่นต ารา หนงัสอื วารสาร และสือ่การสอนอื่นๆ ไดเ้สนอผ่านส านกัวทิยบรกิารเพื่อจดัซือ้เป็นรายปี 

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรพัยากร 
การประเมนิความเพยีงพอของทรพัยากรต่อความตอ้งการของนกัศกึษา ประเมนิจากแบบสอบถามความคดิเหน็ของ

นกัศกึษาในแต่ละรายวชิา สว่นคณาจารยส์งัเกตจากการใชง้านในรายวชิาทีส่อน ทุกปีการศกึษา 
3. การบริหารคณาจารย ์

3.1 การรบัอาจารยใ์หม ่
การคดัเลอืกและรบัอาจารยใ์หม่ เป็นไปตามขอ้บงัคบัและระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

บรหิารงานบุคคล  
3.2 การมีส่วนรว่มของคณาจารยใ์นการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 

คณาจารย์ทุกคนในหลกัสูตร มสี่วนร่วมในการก าหนดแผนการจดัการเรยีนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา การ
ทบทวนเนื้อหารายวชิา การแลกเปลีย่นขอ้มูลเกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอน คุณภาพและพฤตกิรรมของนักศกึษา การวดั
และประเมนิผล ฯลฯ โดยการจดัใหม้กีารประชุมอาจารยผ์ูส้อน และผูร้่วมงาน ภาคการศกึษาละอย่างน้อย 2 ครัง้ มกีารสือ่สาร
ทางจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์ระบบหนงัสอืเวยีน โทรศพัทห์รอืสือ่อื่นๆ 

3.3 การแต่งตัง้คณาจารยพิ์เศษ 
หลักสูตรมีการเชิญอาจารย์พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จากคณะอื่นหรือสถาบันการศึกษาอื่น ทัง้

ภาคเอกชนและหน่วยงานของรฐั ทัง้ภายในและต่างประเทศ มาร่วมสอน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมหรือกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา  เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับ เกี่ยวกับสาขาวิชา
เทคโนโลยชีวีภาพ และเรยีนรูจ้ากผูม้ปีระสบการณ์ตรง  
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
4.1 การก าหนดคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 

การก าหนดคุณสมบตัิเฉพาะต าแหน่ง เป็นไปตามขอ้บงัคบัและระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
บริหารงานบุคคล และส าหรับหลักสูตรนี้  มีความจ าเป็นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนท าหน้าที่  เช่น นักวิทยาศาสตร ์
ผูป้ฏบิตังิานวทิยาศาสตร ์ครูประจ าหอ้งปฏบิตักิาร ฯลฯ ทีม่คีุณสมบตัิเฉพาะคอื วท.บ.(เทคโนโลยชีวีภาพ) หรอืสาขาวชิาที่
เกีย่วขอ้ง 

4.2 การเพ่ิมทกัษะความรูเ้พือ่การปฏิบติังาน 
การพฒันาบุคลากรสายสนับสนุนของหลกัสูตรนี้ ด าเนินการโดยการให้เขา้รบัการฝึกอบรม เพื่อพฒันาทกัษะด้าน

ต่างๆ การประชุมสมัมนาทางวชิาการ การดูงาน การท าวจิยัร่วมกบัอาจารยแ์ละตพีมิพผ์ลงานวจิยัหรอืน าเสนอผลงานวจิยัใน
ทีป่ระชุมวชิาการระดบัชาตหิรอืนานาชาติ การผลติผลงานทางวชิาการ เช่น ท าหนังสอืคู่มอืปฏบิตักิาร คู่มอืการใชเ้ครื่องมอื
และอุปกรณ์ต่างๆ คู่มอืดา้นความปลอดภยัและแนวปฏบิตัใินการใชห้อ้งปฏบิตักิาร คู่มอืการเกบ็รกัษาและการจดัการสารเคม ี
เป็นตน้ 

 
5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

5.1 การให้ค าปรกึษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 
คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรมกีารแต่งตัง้อาจารย์ที่ปรกึษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน เพื่อท าหน้าที่ให้

ค าปรกึษาแนะน าดา้นการเรยีน โดยอาจารยห์นึ่งคนต่อนักศกึษาประมาณ 5-7 คน และมกีารพบปะระหว่างอาจารยท์ีป่รกึษา
ทางวชิาการกบันักศกึษาอย่างน้อยภาคการศกึษาละ 2 ครัง้ ในกรณีของอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธห์รอืการศกึษาอสิระ มี
การก าหนดชัว่โมงใหค้ าปรกึษาแก่นักศกึษา อย่างน้อยสปัดาหล์ะ 2 ชัว่โมง และการแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธห์รอื
การศกึษาอสิระ ตามเกณฑม์าตรฐานและระเบยีบของมหาวทิยาลยั 

5.2 การอทุธรณ์ของนักศึกษา 
การอุทธรณ์ของนักศกึษา เป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการอุทธรณ์โทษส าหรบันักศึกษา

ระดบับณัฑติศกึษา (ภาคผนวก 7)  
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรอืความพึงพอใจของผูใ้ช้บณัฑิต 

การศกึษาความตอ้งการของตลาดงาน สงัคม และความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ ด าเนินการดงันี้ 
6.1 การส ารวจความตอ้งการของตลาดงานและผูใ้ชบ้ณัฑติ ก่อนการปรบัปรุงหลกัสตูรทุกรอบ 5 ปี 
6.2 การส ารวจความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ ทุกรอบการผลติบณัฑติตามหลกัสตูร 

7. ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ตวับ่งชี้ผลการด าเนินงานของหลกัสูตร เป็นไปตามตวับ่งชีผ้ลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อการ

ประกนัคุณภาพหลกัสตูรและการเรยีนการสอน และเกณฑก์ารประเมนิประจ าปี และเป็นไปตามระบบประเมนิผลการจดัการ
หลกัสูตร มหาวทิยาลยัขอนแก่น ซึ่งด าเนินการทุกสิน้ปีการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ http://pe.kku.ac.th ซึ่งมเีกณฑ์การ
ประเมนิประกอบดว้ย 8 องคป์ระกอบ 27 ตวัชีว้ดั หรอืเป็นไปตามระเบยีบ/ประกาศทีจ่ะปรบัปรุงใหม่ ดงัเอกสารแนบหมายเลข 
8 (ภาคผนวก ซ) 
 
 

หมวดท่ี 8. การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของหลกัสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมนิกลยุทธก์ารสอน 
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(1) การประชุมร่วมของอาจารยใ์นภาควชิา/สาขาวชิาเพื่อแลกเปลีย่นความคดิเหน็ ขอค าแนะน า ขอ้เสนอแนะจาก
อาจารยท์ีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ หรอืเพื่อนร่วมงาน 

(2) การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากบันักศึกษา เพื่อสะท้อนผลการจดัการเรยีนการสอนในช่วงของการเรยีนแต่ละ
รายวชิา 

(3) การประเมนิจากผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักศกึษา เปรยีบเทยีบพฒันาการหรอืความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้
จากการใชก้ลยุทธก์ารสอนทีแ่ตกต่างกนั 

(4) การประเมนิรายวชิาของภาควชิาฯ 
1.2 การประเมนิทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยุทธก์ารสอน 

(1) การประเมนิประสทิธภิาพการสอนของอาจารยโ์ดยนักศกึษา ทุกสิน้ภาคการศกึษา ตามระบบของมหาวทิยาลยั
และภาควชิาฯ 

(2) การประเมนิการสอนของอาจารยโ์ดยหวัหน้าภาควชิา หรอืประธานหลกัสตูร หรือเพื่อนร่วมงาน ตามระบบการ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานประจ าปีของอาจารย/์พนกังานสายผูส้อน 
2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

2.1 การประเมนิหลกัสตูร โดยนักศกึษาปัจจุบนัและอาจารย์ เพื่อน าขอ้มูลมาทบทวนและปรบัปรุงการจดัการแผนการ
เรยีน การจดัการเรยีนการสอน และเน้ือหารายวชิาทีอ่าจซ ้าซอ้น ไม่ทนัสมยั ยาก/ง่าย เป็นตน้ 

2.2 การประเมนิหลกัสตูรโดยศษิยเ์ก่า เพื่อตดิตามผลการน าความรูแ้ละประสบการณ์ทีไ่ดร้บัจากการศกึษาในหลกัสตูรไป
ใชใ้นการท างาน 

2.3 การประเมนิผลโดยผูใ้ชบ้ณัฑติ เพื่อส ารวจความพงึพอใจและความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากผูใ้ชบ้ณัฑติ เกีย่วกบั
คุณภาพของบณัฑติทีจ่บจากหลกัสตูรนี้ 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 

การประเมนิผลการจดัการหลกัสตูรเป็นไปตามตวับ่งชีผ้ลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิเพื่อการประกนั
คุณภาพหลกัสตูรและการเรยีนการสอน และเกณฑก์ารประเมนิประจ าปี และเป็นไปตามระบบประเมนิผลการจดัการหลกัสตูร 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น ซึ่งด าเนินการทุกสิ้นปีการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ http://pe.kku.ac.th ซึ่งมีเกณฑ์การประเมิน
ประกอบดว้ย 8 องคป์ระกอบ 27 ตวัชีว้ดั หรอืเป็นไปตามระเบยีบ/ประกาศทีจ่ะปรบัปรุงใหม่ (ตามทีก่ าหนดไวใ้นหลกัสตูรนี้ 
หมวดที ่7 ขอ้ 7) 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรงุ 

4.1 อาจารยป์ระจ าวชิา อาจารยผ์ูส้อน น าผลการประเมนิประสทิธภิาพการสอนของอาจารยโ์ดยนกัศกึษา ผูบ้งัคบับญัชา 
และหรอืเพื่อนร่วมงาน แลว้แต่กรณี มาปรบัปรุงและพฒันาการจดัการเรยีนการสอนในรายวชิาทีต่นรบัผดิชอบ 

4.2 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรน าผลประเมนิตามระบบการจดัการหลกัสตูรของมหาวทิยาลยั ซึง่ด าเนินการทุกสิน้ปี
การศกึษามาทบทวนและวเิคราะห ์พรอ้มน าเสนอแนวทางปรบัปรุงแกไ้ขในจุดทีม่ขีอ้บกพร่อง ส าหรบัปีการศกึษาถดัไป 

4.3 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร น าผลการประเมนิภาพรวมของหลกัสตูรโดยนกัศกึษาปัจจุบนัและอาจารย ์โดยศษิย์
เก่า และโดยผูใ้ชบ้ณัฑติ เพื่อทบทวนและพจิารณาในการน าไปแกไ้ขปรบัปรุงหลกัสตูร ตามรอบระยะเวลาทีก่ าหนดในระบบ
ประกนัคุณภาพการศกึษาของมหาวทิยาลยั 
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เอกสารแนบหมายเลข 1 (ภาคผนวก ก) 
แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบ มาตรฐานผลการเรียนรู้จาก

หลกัสตูรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
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เอกสารแนบหมายเลข 2 (ภาคผนวก ข) 

ประวติัอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
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นายพฒันา  เหล่าไพบูลย ์
1. ต าแหน่งทางวิชาการ   

   รองศาสตราจารย ์
2. ประวติัการศึกษา 

ระดบั ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) ช่ือสถาบนั, ประเทศ ปี พ.ศ. ท่ีจบ 
ปรญิญาตร ี ศกึษาศาสตรบณัฑติ (คณิตศาสตร-์

เคม)ี 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
ประเทศไทย 

2526 

ปรญิญาโท วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 
(เทคโนโลยชีวีภาพ) 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
ประเทศไทย 

2530 

ปรญิญาเอก Doctor of Philosophy 
(Fermentation Technology) 

University of Hertfordshire 
ประเทศองักฤษ 

2544 

3. ผลงานทางวิชาการ 
3.1. ต ารา หนังสือ หรอืเอกสารประกอบการสอน (ย้อนหลงั 10 ปี) 
พฒันา เหล่าไพบูลย.์ 2554. HPLC โครมาโตกราฟีแบบของเหลวแรงดนัสูง : หลกัการและการประยุกตใ์ช้. พมิพ์

ครัง้ที ่3. ขอนแก่นการพมิพ.์ ขอนแก่น, 480 หน้า.  
พฒันา เหล่าไพบลูย.์ 2549. ไวน์ผลไม้และสาโท ผลิตด้วยความมัน่ใจได้อย่างไร (ไพบูลย ์ด่านวริุทยั  และพฒันา 

เหล่าไพบลูย ์บรรณาธกิาร). พมิพค์รัง้ที ่2. โรงพมิพค์ลงันานาวทิยา. ขอนแก่น. 
พฒันา เหล่าไพบูลย.์ 2546. เอกสารประกอบการสอนวชิา 662 721 การอุปกรณ์ในเทคโนโลยชีวีภาพเพื่อวเิคราะหท์าง

เคม ีเรื่อง การวดัค่าความเป็นกรดด่าง, การวิเคราะห์ปริมาณกรดเบนโซอิกและกรดซอรบิ์กในไวน์ ไวน์
ผลไม้ และสาโท ด้วยเครือ่งโครมาโตกราฟีแบบของเหลวแรงดนัสูง, การวิเคราะหป์ริมาณเอทานอล เมทา
นอล เอสเทอร ์ฟเูซลออยล ์เอทิลคารบ์าเมต และเฟอโรไซยาไนด ์ในไวน์ ไวน์ผลไม้ และสาโท ด้วยวิธีแกส๊
โครมาโตกราฟี. ภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ คณะเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัขอนแก่น, 20 หน้า.  

พฒันา เหล่าไพบูลย์. 2546. เอกสารประกอบการสอนวชิา 662 306 ปฏบิตักิารวศิวกรรมชวีเคมี เรื่อง การศึกษาถงั
ปฏิกรณ์ชีวภาพและอุปกรณ์ประกอบ, การผลิตกรดซิตริกโดยระบบการหมกัในสภาพอาหารแห้ง. ภาควชิา
เทคโนโลยชีวีภาพ คณะเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยั ขอนแก่น, 6 หน้า.  

3.2. งานวิจยั (ย้อนหลงั 10 ปี) 
Khongsay, N., Laopaiboon, L., Jaisil, P. and Laopaiboon, P. (2012) Optimization of agitation and aeration for 

very high gravity ethanol fermentation from sweet sorghum juice by Saccharomyces cerevisiae using 
orthogonal array design. Energies. 5(3), 561-576. 

Ariyajarearnwong, P., Laopaiboon, L., Jaisil, P. and Laopaiboon, P. (2011) Repeated-batch ethanol 
fermentation from sweet sorghum juice by free cells of Saccharomyces cerevisiae NP 01 African Journal 
of Biotechnology 10(63): 13909-13918.  

Laopaiboon, L., Pianthong, K., Sridee, W., Jaisil, P., Boonmee, M. and Laopaiboon, P. (2011) Selection of 
yeast stain and optimum conditions for scale-up ethanol production from sweet sorghum juice. KKU 
Research Journal  16 (8), 919-930. (in Thai). 

Sridee, W., Laopaiboon, L., Jaisil, P. and Laopaiboon, P. (2011) The use of dried spent yeast as a low-cost 
nitrogen supplement in ethanol fermentation from sweet sorghum juice under very high gravity conditions. 
Electronic Journal of Biotechnology. 14(6): 1-15. 
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Laopaiboon, L. and Laopaiboon, P. (2011) Ethanol production from sweet sorghum juice in repeated-batch 
fermentation by Saccharomyces cerevisiae immobilized on corncob. World Journal of Microbiology and 
Biotechnology. 28: 559-566.  

Nuanpeng, S., Laopaiboon, L., Srinophakun, P., Klanrit, P. and Laopaiboon, P. (2011) Ethanol production 
from sweet sorghum juice under very high gravity conditions : Batch, repeated-batch and scale up 
fermentation. Electronic Journal of Biotechnology 14(1): 1-12. 

Areesirisuk, A., Laopaiboon, L., Khongsay, N. and Laopaiboon, P. (2010) Improvement of gas 
chromatographic analysis for organic acids and organic solvents in acetone-butanol-ethanol fermentation 
from sweet sorghum juice. African Journal of Biotechnology 9(38): 6422-6429.  

Khongsay, N., Laopaiboon, L. and Laopaiboon, P. (2010) Growth and batch ethanol fermentation of 
Saccharomyces cerevisiae on sweet sorghum stem juice under normal and very high gravity conditions. 
Biotechnology 9(1): 9-16. 

Soontornchaiya, J., Laopaiboon, P., Sridee, W., Sompong, W. and Laopaiboon, L. (2009) Sterilization of 
sweet sorghum stem juice for ethanol production. KKU Research Journal  14 (11): 1072-1083. 

Laopaiboon, P., Thani, A., Leelavatcharamas, V. and Laopaiboon, L. (2010) Acid hydrolysis of sugarcane 
bagasse for lactic acid production.  Bioresource Technology 101: 1036-1043.  

Laopaiboon, L., Nuanpeng, S., Srinophakun, P., Klanrit, P. and Laopaiboon, P. (2009) Ethanol production 
from sweet sorghum juice using very high gravity technology  : Effects of carbon and nitrogen 
supplementations. Bioresource Technology  100: 4176-4182.  

Ariyajarearnwong, P., Kumpusan, A., Laopaiboon, P., Wechgama, K. and Laopaiboon, L. (2009) Study of 
main chemical compounds in Sato fermented by various yeast strains on product quality. KKU Research 
Journal  14 (2): 192-201. 

Laopaiboon, L., Phukoetphim, N., Vichitphan, K. and Laopaiboon, P. (2008) Biodegradation of an aldehyde 
biocide in rotating biological contactors. World Journal of Microbiology and Biotechnology  24: 1633-1641. 

Areesirisuk, A., Laopaiboon, L., Fangkum, A., Ponchai, N., Leelavacharamas, V. and Laopaiboon, P. (2008) 
Growth and butanol production of Clostridium beijerinckii from sweet sorghum juice. Thai Journal of 
Biotechnology 8(1): 44-49. 

Wechgama, K., Laopaiboon, L. and Laopaiboon, P. (2008) Quantitative analysis of main volatile and other 
compounds in traditional distilled spirits from Thai rice. Biotechnology  7(4): 718-724. 

Sirisantimethakom, L., Laopaiboon, L., Danvirutai, P. and Laopaiboon, P. (2008) Volatile compounds of a 
traditional Thai rice wine. Biotechnology  7(3): 505-513.  

Laopaiboon, L., Nuanpeng, S., Srinophakun, P., Klanrit, P. and Laopaiboon, P. (2008) Selection of 
Saccharomyces cerevisiae and investigation of its performance for very high gravity ethanol fermentation. 
Biotechnology 7(3): 493-498. 

Khongsay, N., Laopaiboon, L. and Laopaiboon, P. (2008) Continuous ethanol production from sweet 
sorghum stem juice using stirred tank and tubular bioreactors. Journal of Biotechnology. S446 
(doi:10.1016/j.biotec.2008.07.1036).  
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Sirikhunsaeng, P., Laopaiboon, P., Vichitphan, K. and Laopaiboon, L. (2008) Susceptibility of mixed 
populations in rotating biological contactors to isothiazolone biocide and treatment efficiency of the 
system. Journal of Biotechnology. S675 (doi:10.1016/j.biotec.2008.07.1566).  

Laopaiboon, L., Thanonkeo, P., Jaisil, P. and Laopaiboon, P. (2007) Ethanol production from sweet 
sorghum juice in batch and fed-batch fermentations by Saccharomyces cerevisiae. World Journal of 
Microbiology and Biotechnology  23: 1497-1501.  

Sirikhunsaeng, P., Laopaiboon, P., Phukoetphim, N., Vichitphan, K. and Laopaiboon, L. (2007) Treatment 
efficiency of laboratory-scale rotating biological contactor (RBC) system under isothiazolone biocide 
stress. Thai Environmental Engineering Journal  21 (2): 93-105. 

Sritrakul, N., Laopaiboon, P., Danvirutai, P. and Laopaiboon, L. (2007) Continuous Mango Wine 
Fermentation in a Packed-bed Bioreactor Using Immobilized Yeasts : System Stability and Volatile by-
Products. Thai Journal of Biotechnology, 8 (1): 5-10 

Wechgama, K., Sirisantimethakom, L., Laopaiboon, L., Vichitphan, K. and Laopaiboon, P. (2007) Volatile by-
Products in Thai Distilled Spirits from the Northeast of Thailand. Thai Journal of Biotechnology  8 (1): 16-
20. 

Sirisantimathakom, L., Laopaiboon, L., Thanonkeo, P., Danvirutai, P. and Laopaiboon, P. (2007) Volatile, 
acid and glycerol components of Sato. Thai Journal of Biotechnology  8(1): 21-26. 

Laopaiboon, L., Phukoetphim, N. and Laopaiboon, P. (2006) Effect of glutaraldehyde biocide on laboratory-
scale rotating biological contactors. Electronic Journal of Biotechnology. 9 (4): 1-12, July 15.  

Thani, A., Laopaiboon, L., Vichitphan, S., Leelavatcharamas, V. and Laopaiboon, P. (2006) Lactic acid 
production by Lactococcus lactis in batch cultures using single and mixed sugars.  Thai Journal of 
Biotechnology  7 (2): 1-5. 

Laopaiboon, L., Phukoetphim, N., Vichitphan, K. and Laopaiboon, P. (2006) Efficacy of glutaraldehyde 
biocide on microbial activity in a laboratory-scale rotating biological contactor. Thai Environmental 
Engineering Journal  20 (1): 69-82. 

Sritrakul, N., Laopaiboon, L., Thanonkaew, P., Laopaiboon, P. and Danvirutai, P. (2005) Preliminary study of 
continuous fermentation for Kaew mango wine production in packed bed bioreactor with immobilized 
yeasts. KKU Research Journal (Graduate Studies) 5 (supplement): 30-35. 

Laopaiboon, P., Thani, A., Laopaiboon, L. and Leelavatcharamas, V. (2004) Fermentation of glucose and 
xylose mixtures by Lactococcus lactis IO-1 for lactic acid production.  KKU Research Journal  9 (1): 16-
22. 

Laopaiboon, P. and Laopaiboon, L. (2003) Effect of aeration on xylose fermentation in batch cultures by 
Lactococcus lactis  KKU Research Journal  8 (1):  13 – 19. 

Laopaiboon, P. and Laopaiboon, L. (2002) Continuous lactic acid production from xylose by Lactococcus 
lactis .  KKU Research Journal  7 (1): 32-37. 

3.3. บทความทางวิชาการ 
นวลจนัทร ์ขอ้งสาย ลกัขณา เหล่าไพบูลย ์และ พฒันา เหล่าไพบูลย์. 2554. การไฮโดรไลซิสวสัดุลิกโนเซลลูโลส

เพื่อใช้ในการหมกัเอทานอล. วารสารวิทยาศาสตร์ ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชปูถมัภ.์ 65(2) มนีาคม – เมษายน : 75-83. 
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พงษ์เทพ อรยิเจรญิวงศ์ ลกัขณา เหล่าไพบูลย์ และ พฒันา เหล่าไพบูลย์. 2553. กลยุทธ์การผลิตเอทานอลความ
เข้มข้นสูงของยีสตโ์ดยกระบวนการหมกัแบบก่ึงกะ. วารสารศนูยบ์รกิารวชิาการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 18(1) 
มกราคม – มนีาคม: 31-36. 

สมถวลิ พรอนิทร ์พฒันา เหล่าไพบลูย ์และ ลกัขณา เหล่าไพบลูย.์ 2551. การผลิตไบโอเอทานอลโดยใช้โมลาสจาก
ถัว่เหลืองในระดบัห้องปฏิบติัการ ระดบัขยายขนาด และระดบัอุตสาหกรรม. วารสารศูนย์บรกิารวชิาการ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 16(4) ตุลาคม – ธนัวาคม: 31-36.  

พฒันา เหล่าไพบลูย.์ 2538. ถงัปฏิกรณ์ชีวภาพ. วศิวกรรมสาร มข. 22 (2): 35-49. 
พฒันา เหล่าไพบลูย.์ 2536. ไบโอเซนเซอร.์ วศิวกรรมสาร มข.. 20(1) : 39-47. 
พฒันา เหล่าไพบลูย.์ 2536. ไมโครเบียลลิชช่ิง. วศิวกรรมสาร มข. 20(2) : 35-45.   

 
4. ประสบการณ์การสอนระดบัอดุมศึกษา  23  ปี 
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นางลกัขณา  เหล่าไพบูลย ์
1. ต าแหน่งทางวิชาการ  

   รองศาสตราจารย ์
2. ประวติัการศึกษา 

ระดบั ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) ช่ือสถาบนั, ประเทศ ปี พ.ศ. ท่ีจบ 
ปรญิญาตร ี วทิยาศาสตรบณัฑติ 

 (เทคโนโลยชีวีภาพ) 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
ประเทศไทย 

2532 

ปรญิญาโท วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 
(เทคโนโลยชีวีภาพ) 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
ประเทศไทย 

2535 

ปรญิญาเอก Doctor of Philosophy 
(Biotechnology) 

University of Hertfordshire 
ประเทศองักฤษ 

2544 

3.    ผลงานทางวิชาการ 
3.1 ต ารา หนังสือ หรอืเอกสารประกอบการสอน (ย้อนหลงั 10 ปี) 
ลกัขณา  เหล่าไพบลูย.์ 2548. ไวน์ผลไม้และสาโท ผลิตด้วยความมัน่ใจได้อย่างไร (ไพบลูย ์ด่านวริุทยั  และ 

พฒันา เหล่าไพบลูย ์บรรณาธกิาร). โรงพมิพค์ลงันานาวทิยา. ขอนแก่น. 
ลกัขณา เหล่าไพบลูย.์ 2548. เอกสารค าสอนวชิา 662 461 เทคโนโลยกีารผลติเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์เรื่อง จลิุนทรียใ์น

กระบวนการผลิตไวน์/ไวน์ผลไม้และสาโท. ภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ คณะเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัขอนแก่น, 
104 หน้า. 

ลกัขณา เหล่าไพบลูย.์ 2548. เอกสารค าสอนวชิา  662 301  วศิวกรรมกระบวนการ 2 เรือ่ง หลกัการถ่ายเทความรอ้น
ในสภาวะคงท่ี. ภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ คณะเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยั ขอนแก่น, 151 หน้า. 

ลกัขณา เหล่าไพบลูย.์ 2547. เอกสารประกอบการสอนวชิา 662 201 หลกัการเบือ้งตน้ทางวศิวกรรม  ตอนท่ี 1 บท
น าสู่วิศวกรรมกระบวนการ (ปรบัปรุงครัง้ที ่4). ภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ คณะเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัขอนแก่น
, 87 หน้า. 

ลกัขณา เหล่าไพบลูย.์ 2546. เอกสารประกอบการสอนวชิา 662 202 วศิวกรรมกระบวนการ 1 ตอนท่ี 1 หลกัการ
ถ่ายเทโมเมนตมั (ปรบัปรุงครัง้ที ่3). ภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ คณะเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัขอนแก่น, 134 
หน้า. 

3.2 งานวิจยั (ย้อนหลงั 10 ปี) 
Khongsay, N., Laopaiboon, L., Jaisil, P. and Laopaiboon, P. (2012) Optimization of agitation and aeration for 

very high gravity ethanol fermentation from sweet sorghum juice by Saccharomyces cerevisiae using 
orthogonal array design. Energies. 5(3), 561-576. 

Ariyajarearnwong, P., Laopaiboon, L., Jaisil, P. and Laopaiboon, P. (2011) Repeated-batch ethanol 
fermentation from sweet sorghum juice by free cells of Saccharomyces cerevisiae NP 01 African Journal 
of Biotechnology 10(63): 13909-13918.  

Laopaiboon, L., Pianthong, K., Sridee, W., Jaisil, P., Boonmee, M. and Laopaiboon, P. (2011) Selection of 
yeast stain and optimum conditions for scale-up ethanol production from sweet sorghum juice. KKU 
Research Journal  16 (8), 919-930. (in Thai). 

Sridee, W., Laopaiboon, L., Jaisil, P. and Laopaiboon, P. (2011) The use of dried spent yeast as a low-cost 
nitrogen supplement in ethanol fermentation from sweet sorghum juice under very high gravity conditions. 
Electronic Journal of Biotechnology. 14(6): 1-15. 
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Laopaiboon, L. and Laopaiboon, P. (2011) Ethanol production from sweet sorghum juice in repeated-batch 
fermentation by Saccharomyces cerevisiae immobilized on corncob. World Journal of Microbiology and 
Biotechnology. 28: 559-566.  

Nuanpeng, S., Laopaiboon, L., Srinophakun, P., Klanrit, P. and Laopaiboon, P. (2011) Ethanol production 
from sweet sorghum juice under very high gravity conditions : Batch, repeated-batch and scale up 
fermentation. Electronic Journal of Biotechnology 14(1): 1-12.  

Areesirisuk, A., Laopaiboon, L., Khongsay, N. and Laopaiboon, P. (2010) Improvement of gas 
chromatographic analysis for organic acids and organic solvents in acetone-butanol-ethanol fermentation 
from sweet sorghum juice. African Journal of Biotechnology 9(38): 6422-6429.  

Khongsay, N., Laopaiboon, L. and Laopaiboon, P. (2010) Growth and Batch Ethanol Fermentation of 
Saccharomyces cerevisiae on Sweet Sorghum Stem Juice under Normal and Very High Gravity 
Conditions. Biotechnology 9(1): 9-16. 

Soontornchaiya, J., Laopaiboon, P., Sridee, W., Sompong, W. and Laopaiboon, L. (2009) Sterilization of 
sweet sorghum stem juice for ethanol production. KKU Research Journal  14 (11): 1072-1083. 

Laopaiboon, P., Thani, A., Leelavatcharamas, V. and Laopaiboon, L. (2010) Acid hydrolysis of sugarcane 
bagasse for lactic acid production.  Bioresource Technology 101: 1036-1043.  

Laopaiboon, L., Nuanpeng, S., Srinophakun, P., Klanrit, P. and Laopaiboon, P. (2009) Ethanol production 
from sweet sorghum juice using very high gravity technology  : Effects of carbon and nitrogen 
supplementations. Bioresource Technology  100: 4176-4182.  

Ariyajarearnwong, P., Kumpusan, A., Laopaiboon, P., Wechgama, K. and Laopaiboon, L. (2009) Study of 
main chemical compounds in Sato fermented by various yeast strains on product quality. KKU Research 
Journal  14 (2): 192-201. 

Laopaiboon, L., Phukoetphim, N., Vichitphan, K. and Laopaiboon, P. (2008) Biodegradation of an aldehyde 
biocide in rotating biological contactors. World Journal of Microbiology and Biotechnology  24: 1633-1641.  

Areesirisuk, A., Laopaiboon, L., Fangkum, A., Ponchai, N., Leelavacharamas, V. and Laopaiboon, P. (2008) 
Growth and butanol production of Clostridium beijerinckii from sweet sorghum juice. Thai Journal of 
Biotechnology 8(1): 44-49. 

Wechgama, K., Laopaiboon, L. and Laopaiboon, P. (2008) Quantitative analysis of main volatile and other 
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มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ตุลาคม 2550-2553). 
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Plant Molecular Biotechnology. ภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ คณะเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ตุลาคม 
2550-2552). 

ปรยีก์มล กลัน่ฤทธิ.์ เอกสารประกอบการสอนวชิา 662 761 เทคโนโลยสี าหรบัจนี. การส่งถ่ายยีนเข้าสู่แบคทีเรียและ
พืช (Bacterial and Plant Transformation). ภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ คณะเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
(ตุลาคม 2550-2553). 

ปรยีก์มล กลัน่ฤทธิ.์ เอกสารประกอบการสอนวชิา 662 331 พนัธุวศิวกรรมมลูฐาน. เรือ่ง : การส่งถ่ายยีนและการเกบ็
รกัษาเซลลเ์จ้าบ้าน. ภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ คณะเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัขอนแก่น (มถุินายน 2551-2553). 
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ปรยีก์มล กลัน่ฤทธิ.์ เอกสารประกอบการสอนวชิา 662 121 เทคโนโลยชีวีภาพเบือ้งต้น. เรื่อง : เทคโนโลยีชีวภาพท่ี
เก่ียวข้องกับ ชี วิตประจ าวันและแนวโน้มของเทคโนโลยี ชีวภาพในเชิงวิทยาศาสตร์. ภาควิชา
เทคโนโลยชีวีภาพ คณะเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ตุลาคม 2553). 

ปรยีก์มล กลัน่ฤทธิ.์ เอกสารประกอบการสอนวชิา 662 782 ชวีสารสนเทศศาสตรท์างเทคโนโลยชีวีภาพ. เรื่อง : การ
สืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลด้านอณูชีววิทยาบนเครือข่ายอินเทอรเ์นตและการประยุกต์ใช้ชีวสารสนเทศ
ศาสตรก์บังานวิจยัด้านเทคโนโลยีชีวภาพ. ภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ คณะเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
(ตุลาคม 2553). 

3.2. ผลงานวิจยั (ย้อนหลงั 10 ปี) 
Webb, M.A., Cavaletto, J.M., Klanrit, P. and Thompson, G.A. (2001).  Orthologs in Arabidopsis thaliana of the 

Hsp70-interacting protein Hip.  Cell Stress & Chaperones 6, 201-208. 
Klanrit, P., Cavaletto, J.M., McDowell, W., Thompson, G. and Webb, M.A. (2003).  Characterization of cDNAs 

putatively encoding raphide-associated proteins in grape. Connective Tissue Research, volume 44, 
supplement I, p 362. 

Kaewnaree P., Vichitphan K., Klanrit P. and SIRI B. The study of germination changes and electrolytes 
leaked from accelerated aging of sweet pepper seeds. Agricultural Science Journal 2007; 38(5) (suppl.): 
156-159.  

Laopaiboon L., Nuanpeng S., Srinophakun P., Klanrit P. and Laopaiboon P. Selection of Saccharomyces 
cerevisiae and investigation of its performance for very high gravity ethanol fermentation. Biotechnology 
2008; 7(3): 493-498.  

Laopaiboon L., Nuanpeng S., Srinophakun P., Klanrit P. and Laopaiboon P. Ethanol production from sweet 
sorghum juice using very high gravity technology: Effects of carbon and nitrogen supplementations. 
Bioresource Technology 2009; 100(18): 4176-4182. 

Nagtong T., Thanonkeo S., Klanrit P. and Thanonkeo P. Cloning and Characterization of 1 -
Aminocyclopropane-1-Carboxylate Oxidase Gene from Orchids (Dendrobium Spp.) World Applied Sciences 
Journal 2009; 7(1): 11-18. 

Nagtong T., Thanonkeo S., Klanrit P. and Thanonkeo P. Cloning and differential expression of 1 -
aminocyclopropane-1 -carboxylate synthase gene in different floral tissues of Dendrobium ‘anna’ flowers. 
African Journal of Biotechnology 2010; 9(15): 2256-2266. 

Klanrit P. and Webb MA. (2 006 ) Characterization of Hsc7 0 -interacting protein (Hip) in Vitis labrusca and 
Arabidopsis thaliana.  In proceeding of the 1 8 th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, 
November 2-3, Montien Riverside Hotel, Bangkok, Thailand. [Oral presentation] 

Klanrit P. and Thanonkeo P. (2 0 0 8 )  Molecular Cloning of an Arabidopsis thaliana cDNA encoding for 
Phytoene Synthase, an Enzyme of the Carotenoid Biosynthesis Pathway. In proceeding of the 2 nd 
International Conference on Science and Technology (ICSTIE 2 0 0 8 ) :  Application in Industry and 
Education, December 12-13, Universiti Teknologi Mara, Pulau, Pinang, Malaysia. [Oral presentation] 

Klanrit P. and Pedkokpa A. (2009) Cloning of a cDNA encoding for phytoene desaturase from Arabidopsis 
thaliana. In proceeding of the 2 1 st Annual Meeting and International Conference of Thai Society for 
Biotechnology on Biotechnology: A Solution to the Global Economic Crisis?, September 24 -2 5 , Queen 
Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand. [Poster presentation] 
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Klanrit P. and Pedkokpa A. (2010) Cloning and Sequence Analysis of the Genes Encoding Glycerol 
Dehydratase from Lactobacillus reuteri DSM 20016. In proceeding of the 2 2st Annual Meeting and 
International Conference of Thai Society for Biotechnology on Biotechnology: Biotechnology for Healthy 
Living, October 20-22, Prince of Songkla University, Trang Campus, Trang, Thailand. [Poster presentation] 

3.3. บทความทางวิชาการ 
ปรีย์กมล กลัน่ฤทธิ.์ (2554). การพัฒนาพันธุ์กุหลาบสีน ้าเงินและมะเขือเทศสีม่วงโดยใช้เทคนิคทางพันธุ

วิศวกรรม, วารสารมหาวทิยาลยันเรศวร 18(2), 87-95. 
 
4. ประสบการณ์การสอนระดบัอดุมศึกษา  5   ปี 

5. ภาระงานสอน 
5.1. ระดบัปริญญาตรี 

662 121 Introductory Biotechnology 
662 321  Biotechnology I 
662 322  Biotechnology I (Laboratory) 
662 323 Biotechnology II 
662 331 Fundamental Genetic Engineering 
662 431 Molecular Biotechnology 
662 441 Structure and Change of Biological Materials 
662 491 Seminar 
662 494 Special Problems in Biotechnology 1 
662 495 Special Problems in Biotechnology 2 

 
5.2. ระดบับณัฑิตศึกษา 

662 742 Biological Product Innovation  
662 761   Gene Technology 
662 762 Gene Technology (Laboratory) 
662 763 Plant Biotechnology 
662 771 Aspects of Biotechnology 
662 774  Selected Topics in Biotechnology 
662 782 Bioinformatics in Biotechnology 
662 891 Biotechnology Seminar I 
662 892 Biotechnology Seminar II 

  662 898-9 Thesis 
662 991 Dissertation Seminar 1 
662 992 Dissertation Seminar 2 
662 993 Dissertation Seminar 3 
662 995 Dissertation Seminar 4 

  662 996-9 Dissertation 
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นายวีระ ปิยธีรวงศ ์
1. ต าแหน่งทางวิชาการ  

   อาจารย ์
2. คณุวฒิุ 

ระดบั ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) ช่ือสถาบนั, ประเทศ ปี พ.ศ. ท่ีจบ 
ปรญิญาตร ี วทิยาศาสตรบณัฑติ (ประมง) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 

ประเทศไทย 
2537 

ปรญิญาโท วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 
(เทคโนโลยชีวีภาพ) 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
ธนบุร ี ประเทศไทย 

2541 

ปรญิญาเอก Doctor of Agricultural Science 
(Biological mechanisms and 
functions) 

Nagoya University, Japan  2549 

3.  ผลงานทางวิชาการ 
3.1 ต ารา หนังสือ หรอืเอกสารประกอบการสอน (ยอ้นหลงั 10 ปี) 

ไม่ม ี
3.2 งานวิจยั (ย้อนหลงั 10 ปี) 
Piyatheerawong, W. 2011. Experimental design to enhance xylanase production from Paenibacillus 

curdlanolyticus B6 utilizing corn cob as a carbon source. KKU research Journal, 16, 428-434. 
Piyatheerawong, W., Kaewkannetra, P., Y Yunchalard S. 2010. Immobilization of Fungus Lipase on 

Agricultural Waste for Biodiesel Production. Poster presentation at The 22nd Annual Meeting of The 
Thai Society for Biotechnology, 20 – 22 October, 2010, Prince Songkla University, Trang Campus, 
Trang. 

Piyatheerawong, W., Kaewkannetra, P., Moon-amart, S., Maneechot, N. 2009. Utilisation of glycerol 
from biodiesel production for synthesis of monoglycerides in a continuous reactor. Poster 
presentation at World Congress on oils and fats & 28 th ISF Congress 2009 , 27 -30  September, 
2009 Sydney, Australia. 

Pakdeedachakiat, W., Leelavatcharamas, V. and Piyatheerawong, W. 2008. Effect of lignocellulosic 
wastes on xylanase and cellulase induction in Paenibacillus curdlanolyticus B6. Thai Journal of 
Biotechnology, 8, 10-14. 

นิตสิาสาสน์ ค าเรอืงศร,ี เอือ้งกาญจน์ ทาทอง และ วรีะ ปิยธรีวงศ.์ 2551. การใชซ้งัขา้วโพดในการผลติเอนไซม์
ไซลาเนสโดยแบคทีเรียชนิด Paenibacillus curdlanolyticus B6 โปรเตอร์น าเสนอในนิทรรศการ
เทดิพระเกยีรต ิตามรอยเบือ้งพระยุคลบาท และงานแสดงผลงานพฒันาเทคโนโลยนีักศกึษาทุนปรญิญาตร ี
สกว. ครัง้ที่ 6, 28 – 30 มนีาคม 2551, รอยลัพารากอน ฮอลล ์ชัน้ 5, ศูนยก์ารคา้สยามพารากอน ชอ้ปป้ิง
คอมเพลก็ซ ์

Piyatheeraowng, W., Yamane, T., Nakano, H. and Iwasaki, Y. 2006. Enzymatic Preparation of 
Enantiomerically Pure sn-2,3-Diacylglycerols : A Stereoselective Ethanolysis Approach. Journal of 
the American Oil Chemists' Society, 83, 603-607. 
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Piyatheerawong, W., Iwasaki, Y. and Yamane, T. 2005. Direct Separation of Regio- and Enantiomeric 
Isomers of Diacylglycerols by a Tandem Column High-Performance Liquid Chromatography. 
Journal of Chromatography A, 1068, 243-248. 

Piyatheerawong, W., Iwasaki, Y., Xu, X. and Yamane, T. 2004. Dependency of Water Concentration 
on Ethanolysis of Trioleoylglycerol by Lipases. Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, 28, 19-
24. 

กนก รตันะกนกชยั, วรีะ ปิยธรีวงศ ์และคนิ เลย ์คู. 2546. การเหนี่ยวน า Extracellular Xylanolytic Enzymes 
ในเชือ้ทนด่าง Bacillus firmus K-1, วารสารส านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ, ปีที ่35, ฉบบัที ่2, 199-
210.  

3.3 บทความทางวิชาการ 
ไม่ม ี

4 ประสบการณ์การสอนระดบัอดุมศึกษา   5  ปี 
5 ภาระงานสอน 

5.1 ระดบัปริญญาตรี 
662 323  Biotechnology II 
662 324 Biotechnology Laboratory II 
662 371 Technological Experimental Design 
662 424 Selected Topics in Biotechnology 
662 443 Enzyme Technology 
662 467 Biotechnology in the Feed Industry 
662 469 Biopolymer Technology 
662 491 Seminar 
662 492 Seminar in Industrial Training 
662 494 Special Problems in Biotechnology I 
662 495 Special Problems in Biotechnology II 

5.2 ระดบับณัฑิตศึกษา 
662 765 Enzyme and Cell Technology 
662 766 Enzyme and Cell Technology Laboratory 
662 774 Selected Topics in Biotechnology 
662 782 Bioinformatics in Biotechnology 
662 891 Biotechnology Seminar I 
662 892 Biotechnology Seminar II 

  662 898-9 Thesis 
662 991 สมัมนา   Dissertation Seminar 1 
662 992 สมัมนา   Dissertation Seminar 2 
662 993 สมัมนา   Dissertation Seminar 3 
662 995 สมัมนา   Dissertation Seminar 4 

  662 996-9 Dissertation 
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เอกสารแนบหมายเลข 3 (ภาคผนวก ค) 

ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการพฒันา/คณะกรรมการปรบัปรงุหลกัสตูร 
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เอกสารแนบหมายเลข 4 (ภาคผนวก ง) 

ระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2548 
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เอกสารแนบหมายเลข 5 (ภาคผนวก จ) 

ประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 22/2550) 
เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดบั

บณัฑิตศึกษา จากการศึกษาในระบบ 
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เอกสารแนบหมายเลข 6 (ภาคผนวก ฉ) 

ระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าด้วย การลงทะเบียนเรียนข้าม
มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2541 
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เอกสารแนบหมายเลข 7 (ภาคผนวก ช) 

ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 946/2550) เรื่อง แนวปฏิบติัใน
การขออทุธรณ์ผลการสอบวิทยานิพนธห์รือการศึกษาอิสระ 
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เอกสารแนบหมายเลข 8 (ภาคผนวก ซ) 

องคป์ระกอบและตวัช้ีวดัคณุภาพของการจดัการหลกัสูตร 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ตามระบบการประเมินผลการจดัการหลกัสูตร 
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องคป์ระกอบและตวัช้ีวดัคณุภาพของการจดัการหลกัสตูร 

 องคป์ระกอบและตวัชีว้ดัคุณภาพของการจดัการหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัขอนแก่น จดัแบ่งตามกระบวนการ

จดัการหลกัสตูร 3 กระบวนการคอื การพฒันาและปรบัปรุงหลกัสตูร การน าหลกัสตูรไปใช ้ และการประเมนิผลการใช้

หลกัสตูร มอีงคป์ระกอบรวม 8 องคป์ระกอบ และตวัชีว้ดัรวม 28 ตวัเป็นตวัชีว้ดัส าหรบัหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ี 25 

ตวั และตวัชีว้ดัส าหรบัหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา 27 ตวั ดงันี้ 

 

องคป์ระกอบ หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 

ตวัช้ีวดั จ านวน ตวัช้ีวดั จ านวน 

1. การพฒันาและปรบัปรงุหลกัสูตร     
1.1 คุณภาพของหลกัสตูร 1.1.1, 1.1.2 2 1.1.1 1 
2. การน าหลกัสูตรไปใช้     
2.1 คุณภาพของการบรหิารหลกัสตูร 2.1.1, 2.1.2 2 2.1.1, 2.1.2 2 
2.2 คุณภาพของนกัศกึษา 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 

2.2.4, 2.2.5 
5 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 

2.2.4, 2.2.5 
5 

2.3 คุณภาพของอาจารย ์ 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3,  
2.3.5, 2.3.6, 2.3.7 

6 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 
2.3.7 

7 

2.4 คุณภาพของการจดัการเรยีนการ
สอน 

2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 3 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 3 

2.5 คุณภาพของการจดักจิกรรม 
      สง่เสรมิการเรยีนการสอน 

2.5.1, 2.5.2 2 2.5.1, 2.5.2 2 

3.  การประเมินผลการใช้หลกัสูตร     
3.1 คุณภาพของบณัฑติ 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 

3.1.4 
4 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 

3.1.4 
4 

3.2 คุณภาพของผลงานวชิาการและ 
      วทิยานิพนธ ์

3.2.1 1 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 3 

 รวมตวัช้ีวดั 25 รวมตวัช้ีวดั 27 
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รายละเอียดขององคป์ระกอบและตวัช้ีวดัคณุภาพของการจดัการหลกัสตูร 

องคป์ระกอบ ตวัช้ีวดั ข้อมูลพืน้ฐาน 
ท่ีต้องมี 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบให้ข้อมูล 

1.   การพฒันาและปรบัปรุงหลกัสูตร หมายถึง ภารกจิที่ผู้รบัผิดชอบหลกัสูตรต้องด าเนินการเพื่อให้หลกัสูตรและ
รายวิชาในหลกัสูตรที่เปิดสอนมีความทันสมยั มคีุณภาพและได้มาตรฐาน ตอบสนองเป้าหมายการผลิตบณัฑิตที่มี
คุณลกัษณะตามทีก่ าหนด  

1.1  คณุภาพ
ของหลกัสูตร 

1.1.1 
 

หลกัสูตรได้รบัการพัฒนาหรอืปรบัปรุงให้
สอดคล้องกบัความต้องการของตลาดงาน
และสังคม ความเปลี่ยนแปลงทางด้าน
วชิาการ เป้าหมายคุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึ
ประสงค ์และเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรของ
กระทรวงศึกษาธิการ (ตามระยะเวลาที่
ก าหนดทุก 5 ปี กรณีหลกัสตูรปรบัปรุง) 

- รายงานขอ้มลู
หลกัสตูรแต่ละปี
การศกึษา 

- ส านกับรหิารและ
พฒันาวชิาการ 

 

1.1.2 
 

หลักสูตรมีรายวิชาสหกิจศึกษาหรือข้อ
ก าหนดใหน้ักศกึษาฝึกปฏบิตัิงานในสถาน
ประกอบการ และ รายวชิาวจิยัหรอืโครง- 
งานหรอืสมัมนาที่ส่งเสรมิกระบวนการวจิยั
และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของ
นกัศกึษา 

- ขอ้มลูรายวชิาสหกจิ
ศกึษา หรอืรายวชิา
ฝึกปฏบิตังิานในแต่
ละหลกัสตูร 

- ส านกับรหิารและ
พฒันาวชิาการ 

 

2.  การน าหลกัสูตรไปใช้ หมายถงึ ภารกจิทีผู่ร้บัผดิชอบหลกัสตูรตอ้งด าเนินการเพื่อใหก้ระบวนการจดัการหลกัสตูร 
การเรยีนการสอน การจดักจิกรรมต่างๆ รวมทัง้ปัจจยัหลกัในการผลติบณัฑติทีม่คีุณภาพ เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนด 

2.1 คณุภาพของ
การบริหาร
หลกัสูตร 

2.1.1 
 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรมี
องคป์ระกอบ คุณสมบตั ิจ านวน และ
อ านาจหน้าทีต่ามเกณฑม์าตรฐานและ
ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

- รายชื่อ
คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 
พรอ้มคุณวฒุ ิ
ต าแหน่ง และสงักดั 

- ค าสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมการ 
บรหิารหลกัสตูร 

- คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

2.1.2 
 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรมกีารประชุม
อย่างสม ่าเสมอ เพื่อพจิารณาและตดัสนิใจ
ร่วมกนัในเรื่องต่างๆ เกีย่วกบัการจดัการ
หลกัสตูร 

- รายงานการประชมุ
หรอืมตกิารประชมุ
ของคณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

- คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

 

2.2 คณุภาพ
ของนักศึกษา 

2.2.1 
 

สดัสว่นจ านวนผูส้มคัร : จ านวนประกาศรบั 
: จ านวนผูร้ายงานตวัเขา้ศกึษา (กรณีไม่
แยกสาขาใหใ้ชค้่าเฉลีย่ของการรบัในทุก
สาขานัน้ เช่น วศิวกรรมทัว่ไป เกษตร
ทัว่ไป) 

- จ านวนผูส้มคัร 
- จ านวนประกาศรบั 
- จ านวนผูร้ายงานตวั
เขา้ศกึษา 

- ส านกับรหิารและ
พฒันาวชิาการ 

- บณัฑติวทิยาลยั 
- คณะ/หน่วยงาน 

(กรณีโครงการ 
พเิศษและรบัเอง) 
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องคป์ระกอบ ตวัช้ีวดั ข้อมูลพืน้ฐาน 
ท่ีต้องมี 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบให้ข้อมูล 

2.2.2 
 

ค่าเฉลีย่ GPA ของผูเ้ขา้ศกึษาในแต่ละปี ป.
ตร ีเฉพาะรบัตรงกบั admission ส านกั
บรหิารฯ โครงการพเิศษ (คณะ) 
บณัฑติศกึษา (บณัฑติวทิยาลยั) (กรณีไม่
แยกสาขาใหใ้ชค้่าเฉลีย่ของการรบัในทุก
สาขานัน้ เช่น วศิวกรรมทัว่ไป เกษตร
ทัว่ไป) 

- GPA ของผูร้ายงาน
ตวัเขา้ศกึษา 

- จ านวนผูร้ายงานตวั
เขา้ศกึษา 

- ส านกับรหิารและ
พฒันาวชิาการ 

- บณัฑติวทิยาลยั 
- คณะ/หน่วยงาน 

(กรณีโครงการ
พเิศษและรบัเอง) 

2.2.3 
 

 

ค่าเฉลีย่คะแนนผลการสอบวชิา
ภาษาองักฤษของผูเ้ขา้ศกึษาในแต่ละปี  

- คะแนนผลการสอบ
วชิาภาษาองักฤษ
ของผูร้ายงานตวัเขา้
ศกึษา 

- จ านวนผูร้ายงานตวั
เขา้ศกึษา 

- ส านกับรหิารและ
พฒันาวชิาการ 

- บณัฑติวทิยาลยั 
- คณะ/หน่วยงาน 

(กรณีโครงการ
พเิศษและรบัเอง) 

2.2.4 
 

จ านวนนกัศกึษาชาวต่างประเทศ 
(โดยเฉพาะอย่างยิง่ส าหรบัหลกัสตูร
นานาชาต)ิ 

- จ านวนนกัศกึษา 
ชาวต่างประเทศ 

- ส านกับรหิารและ
พฒันาวชิาการ 

 
2.2.5 

 
รอ้ยละของนกัศกึษาทีค่งสภาพเป็น
นกัศกึษาในปีการศกึษาปัจจบุนั จาก
จ านวนนกัศกึษาทีเ่ขา้ศกึษาในภาพรวม 

- จ านวนนกัศกึษาที่
รายงานตวัเขา้ศกึษา
ในแต่ละปี 

- จ านวนนกัศกึษาที่
พน้สภาพ 

- จ านวนนกัศกึษาที่
ลาออก 

- จ านวนนกัศกึษาที่
หมดสภาพใน
ลกัษณะอื่น 

- ส านกับรหิารและ
พฒันาวชิาการ 

 

2.3  คณุภาพ
ของอาจารย ์

2.3.1 
 

สดัสว่นจ านวนอาจารยแ์ยกตามคุณวุฒ ิ  
ตร ี: โท : เอก (อาจารยผ์ูส้อน) 

- จ านวนอาจารยใ์น
สงักดั และท าหน้าที่
สอนในหลกัสตูร 
จ าแนกตามคุณวฒุิ
ในแต่ละระดบั 

- คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

 

2.3.2 
 

สดัสว่นจ านวนอาจารยแ์ยกตามต าแหน่ง
ทางวชิาการ  อาจารย ์: ผศ : รศ : ศ 

- จ านวนอาจารยใ์น
สงักดั และท าหน้าที่
สอนในหลกัสตูร 
จ าแนกตามต าแหน่ง
ทางวชิาการ 

- คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 
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องคป์ระกอบ ตวัช้ีวดั ข้อมูลพืน้ฐาน 
ท่ีต้องมี 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบให้ข้อมูล 

2.3.3 
 

สดัสว่นจ านวนอาจารย ์ต่อจ านวนนกัศกึษา - จ านวนอาจารยใ์น
สงักดั และท าหน้าที่
สอนในหลกัสตูร 

- จ านวนนกัศกึษา  
ปัจจบุนั 

- คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

 

2.3.4 
 

จ านวนอาจารย ์ผูเ้ชีย่วชาญชาวต่างประเทศ
ทีเ่ป็นผูส้อน เชญิมาสอน เป็นทีป่รกึษา
วทิยานิพนธ ์กรรมการสอบวทิยานิพนธ ์และ
มาปฏบิตังิานอื่นๆ ในหลกัสตูร 

- จ านวนอาจารยช์าว
ต่างประเทศ 

- คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

 

2.3.5 
 

จ านวนผลงานวชิาการ/ผลงานวจิยัทีต่พีมิพ์
หรอืเผยแพร่ในวารสาร และ/หรอืเสนอใน
การประชุมวชิาการ ต่อจ านวนอาจารยใ์น
หลกัสตูร  

- จ านวนผลงาน
วชิาการและวจิยัที่
ตพีมิพห์รอืเผยแพร่ 
และ/หรอืเสนอในการ
ประชุมวชิาการ  

- จ านวนอาจารยใ์น
หลกัสตูร  

- คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

 

2.3.6 
 

จ านวนผลงานวชิาการประเภทหนงัสอื
ต ารา และสือ่การสอนทีผ่ลติโดยอาจารยใ์น
หลกัสตูร ต่อจ านวนอาจารยท์ัง้หมด 

- จ านวนผลงาน 
(เรื่อง) 

- จ านวนอาจารยใ์น
หลกัสตูร 

- คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

 

2.3.7 
 

รอ้ยละของอาจารยท์ีไ่ดร้บัเชญิใหเ้ป็น
กรรมการในวชิาชพี กรรมการวทิยานิพนธ ์
และผูท้รงคุณวฒุดิา้นวชิาการ ภายนอก
มหาวทิยาลยั ต่อจ านวนอาจารยท์ัง้หมด 

- จ านวนอาจารยท์ี่
ไดร้บัเชญิ 

- จ านวนอาจารยใ์น
หลกัสตูร 

- คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

 

2.4  คณุภาพ
ของการจดัการ
เรียนการสอน 

2.4.1 
 

รอ้ยละของรายวชิาทีม่กีารสอนแบบเน้น
ผูเ้รยีนเป็นส าคญั จากจ านวนรายวชิา
ทัง้หมดทีเ่ปิดสอนในหลกัสตูรในแต่ละปี
การศกึษา 

- จ านวนรายวชิาทีเ่ปิด
สอนในปีการศกึษา
นัน้ 

- ผลการประเมนิโดย
นกัศกึษา 

- ผลการประเมนิ
ตนเองของผูส้อน 

- ผลการประเมนิโดย
กรรมการบรหิาร
หลกัสตูร 

- คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 
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องคป์ระกอบ ตวัช้ีวดั ข้อมูลพืน้ฐาน 
ท่ีต้องมี 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบให้ข้อมูล 

2.4.2 
 

รอ้ยละของรายวชิาทีม่กีารสอนโดยใชส้ือ่
เทคโนโลย ีหรอืระบบ e-learning จาก
จ านวนรายวชิาทัง้หมดทีเ่ปิดสอนใน
หลกัสตูรในแต่ละปีการศกึษา 

- จ านวนรายวชิาทีเ่ปิด
สอนในปีการศกึษา
นัน้ 

- จ านวนรายวชิาทีม่ี
การสอนโดยใชส้ือ่
เทคโนโลยหีรอืระบบ 
e-learning  

- คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

 

2.4.3 รอ้ยละของรายวชิาทีม่กีารสอนโดย  บรูณา
การหรอืสอดแทรกการพฒันาคณุธรรม 
จรยิธรรม ใหก้บันกัศกึษา จากจ านวน
รายวชิาทัง้หมดทีเ่ปิดสอนในหลกัสตูรในแต่
ละปีการศกึษา 

- จ านวนรายวชิาที่
เปิดสอนในปี
การศกึษานัน้ 

- ผลการประเมนิโดย
นกัศกึษา 

- ผลการประเมนิ
ตนเองของผูส้อน 

- ผลการประเมนิโดย
กรรมการบรหิาร
หลกัสตูร 

- คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

 

2.4.4 
 

ค่าเฉลีย่ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษา
ต่อคุณภาพ/ประสทิธภิาพการสอนของ
อาจารยใ์นหลกัสตูรในภาพรวม 

- ผลการประเมนิโดย
นกัศกึษา 

- จ านวนรายวชิาทีเ่ปิด
สอนในปีการศกึษา
นัน้ 

- คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

 

2.5 คณุภาพของ
การจดักิจกรรม
ส่งเสริมการ
เรียนการสอน 

2.5.1 
 

ระดบัความส าเรจ็ของการจดักจิกรรมเสรมิ
ความรูแ้ละทกัษะทางวชิาการ ทีด่ าเนินการ
ในระดบัหลกัสตูร (เช่น การใหค้ าปรกึษา 
การจดัอบรม/สมัมนา การศกึษาดงูาน 
ฯลฯ) 

- จ านวนกจิกรรม 
- จ านวนนกัศกึษาที่
เขา้ร่วมกจิกรรม 

- จ านวนนกัศกึษาที่
ผ่านเกณฑต์าม
ตวัชีว้ดัทีก่ าหนดใน
กจิกรรม 

- คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

 

2.5.2 
 

ระดบัความส าเรจ็ของการจดักจิกรรม
พฒันาคุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงค ์
ทีด่ าเนินการในระดบัหลกัสตูร (เช่น การ
พฒันาคุณธรรม จรยิธรรม การมวีนิยัใน
ตนเองและท างานรว่มกบัผูอ้ื่น ฯลฯ) 

- จ านวนกจิกรรม 
- จ านวนนกัศกึษาที่
เขา้ร่วมกจิกรรม 

- จ านวนนกัศกึษาที่
ผ่านเกณฑต์าม
ตวัชีว้ดัทีก่ าหนดใน
กจิกรรม 

- คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 
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องคป์ระกอบ ตวัช้ีวดั ข้อมูลพืน้ฐาน 
ท่ีต้องมี 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบให้ข้อมูล 

3.  การประเมินผลการใช้หลกัสูตร หมายถงึ ภารกจิทีผู่ร้บัผดิชอบหลกัสตูรตอ้งด าเนินการเพือ่ใหผ้ลผลติคอื บณัฑติ
และองคค์วามรูอ้นัเกดิจากกระบวนการผลติบณัฑติ มคีุณภาพและมาตรฐาน เป็นไปตามเป้าหมาย สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติและสงัคม 

3.1  คณุภาพ
ของบณัฑิต 

3.1.1 
 

รอ้ยละของนกัศกึษาทีส่ าเรจ็การศกึษา
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในหลกัสตูร 

- จ านวนนกัศกึษาที่
รายงานตวัเขา้ศกึษา
ในปีการศกึษาหนึ่งๆ 

- จ านวนนกัศกึษาที่
ส าเรจ็การศกึษาตาม
ระยะเวลาของ
หลกัสตูรในแต่ละรุ่น
ปีการศกึษานัน้ 

- คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

 

 3.1.2 
 

รอ้ยละของบณัฑติทีไ่ดง้านท า ประกอบ
อาชพีอสิระ หรอืศกึษาต่อในระยะเวลา  12 
เดอืนหลงัจบการศกึษา (และการไดง้านท า
ตรงสาขาวชิาทีส่ าเรจ็การศกึษา และการ
ไดร้บัเงนิเดอืนเริม่ตน้ตามเกณฑ)์ 

- ผลการวจิยัภาวะการ
มงีานท า และ
การศกึษาต่อของ
บณัฑติ ปีการศกึษา
ทีผ่่านมา 

- คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

 

3.1.3 
 

ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติต่อ
คุณภาพบณัฑติ (ดา้นความรู้
ความสามารถทางวชิาการตามลกัษณะ
งานสาขานัน้ๆ ดา้นความรูค้วามสามารถ
พืน้ฐานทีส่ง่ผลต่อการท างาน และดา้น
คุณธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณใน
วชิาชพี) 

- ผลการวจิยัผูใ้ช้
บณัฑติทีส่ าเรจ็
การศกึษาในปี
การศกึษาทีผ่่านมา 

- คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

 

3.1.4 
 

จ านวนนกัศกึษา/ศษิยเ์ก่าทีไ่ดร้บัการ
ประกาศเกยีรตคิุณยกย่องในดา้นวชิาการ 
วชิาชพี คุณธรรม จรยิธรรม หรอืรางวลั
ทางวชิาการหรอืดา้นอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบั
คุณภาพบณัฑติในระดบัชาต ิหรอืระดบั
นานาชาตใินรอบ 3 ปีทีผ่่านมา (คน) 

- รายงานขอ้มลูจ านวน
นกัศกึษาหรอืศษิย์
เก่าทีไ่ดร้บัการ
ประกาศเกยีรตคิุณ 
หรอืรางวลั 

- คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

 

3.2 คณุภาพ
ของผลงาน
วิชาการหรอื

3.2.1 
 

จ านวนวทิยานิพนธแ์ละงานวชิาการของ
นกัศกึษาทีไ่ดร้บัรางวลัในระดบัชาตหิรอื
ระดบันานาชาตใินรอบ 3 ปีทีผ่่านมา 
(ชิน้งาน) 

- รายงานขอ้มลูจ านวน
ผลงานวทิยานพินธ์
ของนกัศกึษาทีไ่ดร้บั
รางวลั 

- คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 
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องคป์ระกอบ ตวัช้ีวดั ข้อมูลพืน้ฐาน 
ท่ีต้องมี 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบให้ข้อมูล 

วิทยานิพนธ ์ 3.2.2 
 

รอ้ยละของบทความจากวทิยานพินธ์
ปรญิญาโทของผูส้ าเรจ็การศกึษาในปี
การศกึษานัน้ทีต่พีมิพเ์ผยแพร่ต่อจ านวน
วทิยานิพนธข์องผูส้ าเรจ็การศกึษาในปี
การศกึษานัน้ทัง้หมด 

- จ านวนบทความจาก
วทิยานิพนธป์รญิญา
โทของผูส้ าเรจ็การ 
ศกึษาในปีการศกึษา
นัน้ทีต่พีมิพเ์ผยแพร่
(นบัทัง้หมดทีเ่ป็นผล 
งานของผูส้ าเรจ็การ 
ศกึษา) 

- จ านวนวทิยานิพนธ์
ปรญิญาโทของผู ้
ส าเรจ็การศกึษาใน    
ปีการศกึษานัน้ 

- คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

 

3.2.3 
 

รอ้ยละของบทความจากวทิยานพินธ์
ปรญิญาเอกทีต่พีมิพเ์ผยแพร่ต่อจ านวน
วทิยานิพนธป์รญิญาเอกทัง้หมด 

- จ านวนบทความ
วทิยานิพนธป์รญิญา
เอกทีต่พีมิพห์รอืเผย 
แพร่ในปีการศกึษา
นัน้ 

- จ านวนวทิยานิพนธ์
ปรญิญาเอกในปีการ 
ศกึษานัน้ 

- คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 
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การจดัท ารายงานผลการจดัการหลกัสตูร 

ใหค้ณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร จดัท าขอ้มูลและรายงานผลการจดัการหลกัสตูร ตามองคป์ระกอบและตวัชีว้ดัที่
ก าหนดขา้งต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนทีร่ะบุว่า “คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรเป็นผูร้บัผดิชอบใหข้อ้มลู” โดยการ
กรอกขอ้มูลในแบบฟอรม์ในระบบออนไลน์ผ่านเวบ็ http://gsmis.gs.kku.ac.th/curriculum ซึง่มหาวทิยาลยัจะก าหนด
รหสัส าหรบั Login และ Password ใหผู้ร้บัผดิชอบแต่ละหลกัสตูรด าเนินการ  

เพื่อใหก้ารด าเนินการประเมนิผลการจดัการหลกัสตูรเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยและมปีระสทิธภิาพ จงึก าหนด
รายละเอยีดเกีย่วกบักระบวนการด าเนินการ ดงันี้ 

 
1) ปฏทินิการด าเนินการ ใหม้กีารประเมนิผลการจดัการหลกัสูตรทุกสิน้ปีการศกึษา โดยทุกหลกัสูตรจะ 

ตอ้งจดัท าขอ้มลูและรายงานผลการประเมนิภายในสิน้เดอืนพฤษภาคมของทุกปี  
2) หน่วยงานรบัผดิชอบ ให้ส านักบรหิารและพฒันาวชิาการ โดยกลุ่มภารกจิพฒันาวชิาการ เป็นหน่วย 

งานกลางในการประสานงาน รวบรวมขอ้มูลและรายงานผลการจดัการหลกัสตูรแต่ละหลกัสตูร และจดั 
ท าสรุปรายงานการประเมนิผลการจดัการหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัในภาพรวม 

3) การจดัท ารายงานผลการจดัการหลกัสูตรตามระบบนี้ ให้ถือเป็นความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตร ซึ่งคณะ /หน่วยงานจะต้องด าเนินการแต่งตัง้ให้ทุกหลักสูตรมี
คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรอย่างเป็นทางการ  คณะ/หน่วยงานอาจก าหนดระบบหรือกลไกการ
รวบรวมขอ้มูลและจดัท ารายงานผลการจดัการหลกัสตูรในแต่ละคณะ/หน่วยงาน เพื่อประโยชน์ในการ
ก ากบัตดิตามและปรบัปรุงหรอืพฒันาหลกัสตูรได ้

4) ในกรณีทีห่ลกัสตูรใดมกีารจดัการแบบโครงการพเิศษ ใหจ้ดัท ารายงานผลการจดัการหลกัสตูรโครงการ
พเิศษ แยกออกจากการจดัการหลกัสตูรในระบบปกต ิทัง้นี้ เป็นไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
ว่าดว้ย การจดัการหลกัสตูรโครงการพเิศษ พ.ศ. 2548  นอกจากนี้ หลกัสตูรโครงการพเิศษตอ้งจดัท า
รายงานการตรวจสอบบญัชเีพื่อเสนอต่อมหาวทิยาลยัตามระเบยีบฯ ดงักล่าวดว้ย 

 

การน าผลการประเมินการจดัการหลกัสตูรไปใช้ 

การประเมินผลการจดัการหลกัสูตรตามระบบนี้ มีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อส่งเสริม  กระตุ้นและก ากบัติดตามให้
ผูร้บัผดิชอบการจดัการหลกัสูตรแต่ละหลกัสูตรของมหาวทิยาลยั ไดม้กีารส ารวจตนเอง  และตระหนักถึงความจ าเป็น
และความรบัผิดชอบในการบรหิารจดัการหลกัสูตรเพื่อผลิตบณัฑิตให้มีคุณภาพตามปรชัญาและวตัถุประส งค์ของ
หลกัสตูร และเป้าหมายการผลติบณัฑติทีก่ าหนด ดงันัน้ในระยะแรกนี้จะไม่มกีารก าหนดเกณฑก์ารประเมนิและการจดั
อนัดบัคุณภาพของการจดัการหลกัสตูร อย่างไรกต็าม จะมกีารรายงานขอ้มลูผลการประเมนิเพื่อน าไปใชใ้นการตดัสนิใจ
ของผู้บรหิาร   และการวางแผนการผลติบณัฑติและการจัดการหลกัสตูรในสาขาวชิานัน้ๆ ในอนาคต คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสูตร หรอืคณะ/หน่วยงานอาจพจิารณาใช้เกณฑ์การประเมนิและให้คะแนนของ  สมศ., กพร., สกอ. เพื่อ
ประเมนิหลกัสตูรของตนเองได ้ซึง่จะท าใหท้ราบสถานะของหลกัสตูรและเปรยีบเทยีบกบัหลกัสตูรอื่นๆ ได ้
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เอกสารแนบหมายเลข 9 (ภาคผนวก ฌ) 

ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลกัสตูรเดิมกบั          
หลกัสตูรปรบัปรงุ 

 
 
 



 

 99 

 

ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลกัสตูรเดิมกบัหลกัสูตรปรบัปรงุ 
 

หลกัสูตรเดิม (พ.ศ. 2552) หลกัสูตรปรบัปรงุ (พ.ศ. 2555) 
1. มีรายวิชา 662 742 นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ทาง
ชวีภาพ (2 หน่วยกติ)                                       

1. เพิ่มเนื้อหาที่ทนัสมยัในรายวิชา 662 742 นวตักรรม
ของผลติภณัฑ์ทางชวีภาพ และเพิม่จ านวนหน่วยกติ
เป็น 3 หน่วยกติ 

2. มรีายวชิา 662 734 หวัขอ้ปัจจุบนัทางวศิวกรรม
กระบวนการทางชวีภาพ (วชิาเลอืก)                    

2. ตัดรายวิชา 662 734 หัวข้อปัจจุบันทางวิศวกรรม
กระบวนการทางชวีภาพ เนื่องจากบางหวัขอ้มเีนื้อหา
ซ ้ าซ้ อนกับ รายวิช า 662 774 เรื่ อ งคัดสรรท าง
เทคโนโลยชีวีภาพ                                                              

3. มรีายวชิา 662 761 เทคโนโลยสี าหรบัจนี                                                              3. เปลีย่นชื่อเป็น 662 761 เทคโนโลยสี าหรบัยนี                                                              
4. มรีายวชิา 662 762 ปฏบิตักิารเทคโนโลยสี าหรบัจนี                                               4. เปลี่ยนชื่อเป็น 662 762 ปฏบิตัิการเทคโนโลยีส าหรบั

ยนี                                              
5. มรีายวชิา 662 777 เทคโนโลยชีวีภาพเชงิโมเลกุล                                         5. เปลี่ยนชื่อเป็น 662 777 เทคโนโลยีชีวภาพระดับ

โมเลกุล 
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เอกสารแนบหมายเลข 10 (ภาคผนวก ญ) 

สรปุแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ช้มหาบณัฑิต และศิษยเ์ก่า
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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สรปุแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ช้มหาบณัฑิต 
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

เพื่อประกอบการปรบัปรงุหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555) 

ตอนท่ี 1 ขอ้มลูพืน้ฐานทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
1. ต าแหน่งหน้าทีใ่นหน่วยงานหรอืสถานประกอบการ : อาจารย ์ นกัวชิาการศกึษา ผูจ้ดัการศนูยว์จิยั 

นกัวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ ผูช้ว่ยวจิยั  และ นกัวจิยั 
2. ประเภทของหน่วยงาน หรอืสถานประกอบการนี้ สงักดัหน่วยงาน  :   ภาคเอกชน  28.57%   ภาครฐั 71.43%     
3. ทีต่ัง้ของหน่วยงาน : กรุงเทพมหานคร อุบลราชธานี กาฬสนิธุ ์ ขอนแก่น สรุนิทร ์ บุรรีมัย ์ อุดรธานี อุบลราชธาน ี

มหาสารคาม  
4. มหาบณัฑติเขา้ท างานในหน่วยงานหรอืสถานประกอบการนี้เป็นเวลา : (8.33%) น้อยกว่า 1 ปี    (16.67%) 1–2 ปี      

(58.33%)   3–4 ปี     (16.67%) 5-10 ปี   
5. มหาบณัฑติเขา้ท างานในต าแหน่งหรอืรบัผดิชอบงานในหน้าที ่ :   (35.30%) อาจารย ์ (5.88%) นกัวชิาการศกึษา 

(5.88%) ผูจ้ดัการศนูยว์จิยั  (5.88%) นกัวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์  (17.64%) ผูช้่วยวจิยั  (11.77%) นกัวจิยั  
(17.64%) อื่น ๆ  

6. งานทีม่หาบณัฑติปฏบิตัอิยูต่รงหรอืเกีย่วขอ้งกบัสาขาทีส่ าเรจ็การศกึษาหรอืไม่ :  (88.24%) ตรง  (0.00%) ไมต่รง  
(11.76%) อื่นๆ  ไม่ตรงแต่สามารถประยุกตไ์ด ้

 
ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะของมหาบัณฑิตตามประเด็นต่างๆ ระดับคะแนนตามความพึงพอใจ                 
เรยีงจากน้อย (1) ไปมาก (4)  
 

คณุลกัษณะของมหาบณัฑิต 
ระดบัคะแนนเรียงตามความพึงพอใจจากน้อยไปมาก 

1 2 3 4 
ความรูค้วามสามารถทางด้านวิชาการ 
1. ความรูด้า้นวชิาการ 

   
17.65 % 

 
82.35 % 

2. ความรูเ้กีย่วกบังานในหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบ   17.65 % 82.35 % 

3. ปฏบิตังิานในหน้าทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ   11.76 % 88.24 % 
4. ความสามารถในการใชภ้าษาไทยในการสือ่สาร   5.88 % 94.12 % 
5. ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษในการสือ่สาร   17.65 % 82.35 % 
6. ความสามารถในการใชค้อมพวิเตอรแ์ละโปรแกรม
ทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

  5.88 % 94.12 % 

7. ความสามารถในการรเิริม่สรา้งสรรคง์านใหม่ๆ   23.52 % 76.47 % 
บุคลิกภาพ 
8. ความเป็นผูน้ า  

   
17.65 % 

 
82.35 % 

9. ความสามารถในการตดัสนิใจและแกปั้ญหาต่างๆ   17.65 % 82.35 % 
10. ความพากเพยีร ขยนั อดทน   5.88 % 94.12 % 
11. ความเชื่อมัน่ในตนเอง   23.52 % 76.47 % 
12. การมมีนุษยสมัพนัธแ์ละสามารถท างานร่วมกบั
ผูอ้ื่นได ้

  5.88 % 94.12 % 
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คณุลกัษณะของมหาบณัฑิต 
ระดบัคะแนนเรียงตามความพึงพอใจจากน้อยไปมาก 

1 2 3 4 
คณุธรรม จริยธรรม 
13. ความซื่อสตัย ์สจุรติ  

   
5.88 % 

 
94.12 % 

14. การปฏบิตัติามกฎระเบยีบของหน่วยงาน   11.76 % 88.24 % 
15. ความรบัผดิชอบต่อหน้าที ่   11.76 % 88.24 % 
16. ความเสยีสละเพื่อสว่นรวม   11.76 % 88.24 % 
17. ความตรงต่อเวลา   11.76 % 88.24 % 
18. ความมนี ้าใจต่อผูอ้ื่น   5.88 % 94.12 % 
 
ตอนท่ี 3 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนาศักยภาพของ
มหาบณัฑติ ภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ คณะเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัขอนแก่น ในโอกาสต่อไป  

  
1. จดุแขง็ของมหาบณัฑิตภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
- มคีวามอ่อนน้อมถ่อมตน มคีวามอดทน ขยนัท างาน ซื่อสตัย ์
- มคีวามรูค้วามสามารถทางวชิาชพี วชิาการ  
- มคีวามรบัผดิชอบและใสใ่จปฏบิตังิานตามทีไ่ดร้บัมอบหมายเพื่อใหไ้ดผ้ลงานทีม่คีุณภาพด ี 
- มคีวามช านาญในการใชเ้ทคโนโลยคีอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศในการสือ่สาร    

 
2. จดุอ่อนของมหาบณัฑิตภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
- ทกัษะในการใชภ้าษาองักฤษ หรอืภาษาต่างประเทศอื่น ๆ 

 
3. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
 - 
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สรปุแบบสอบถามความคิดเหน็ของศิษยเ์ก่าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัขอนแก่น เพื่อประกอบการปรบัปรงุหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555) 
 

ตอนท่ี 1 ขอ้มลูพืน้ฐานทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
1. งานปัจจุบนั :  (อาจารย ์  (5.88%) นกัวชิาการศกึษา (5.88%) ผูจ้ดัการศนูยว์จิยั  (5.88%) นกัวทิยาศาสตร์

การแพทย ์ (11.77%) ผูช้่วยวจิยั  (11.77%) นกัวจิยั  (23.53%) อื่น ๆ  
2. หน้าที/่ลกัษณะงานและความรบัผดิชอบ :  (35.30%) สอนนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี (35.30%) ท าวจิยั  (5.88%) 

ดแูลและจดัการเกีย่วกบัการด าเนินงานของศนูยว์จิยั (23.53%) อื่น ๆ 
3. ประสบการณ์ดา้นการท างาน : (25.00%) น้อยกว่า 1 ปี (16.67%) 1–2 ปี (50.00%)  3–4 ปี  (8.33%) 5-10 ปี   
 
ตอนท่ี 2  ความคดิเหน็ทีม่ต่ีอโครงสรา้งของหลกัสตูร   
 
2.1 การท างานตรงสายงานตามหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ 

(76.47%) ตรง   (23.53%) ไม่ตรง  (0%) อื่นๆ 
 

2.2 แสดงความคดิเหน็โดยใหร้ะดบัคะแนนตามความเหมาะสมหรอืพอใจ เรยีงจากน้อย (1) ไปมาก (4) 
 

แบบสอบถาม 
ระดบัคะแนนเรียงตามความเหมาะสมหรอื

พอใจจากน้อยไปมาก 
1 2 3 4 

1. จ านวนหน่วยกติรวมของหลกัสตูร    33.33% 66.67% 
2. จ านวนรายวชิาบรรยาย/ปฏบิตักิาร  16.67% 41.67% 41.67% 
3. ความทนัสมยัของหลกัสตูร   75.00% 25.00% 
4. เน้ือหารายวชิาในหลกัสตูรมคีวามครอบคลุมเพื่อใหส้ามารถ

ปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 

 41.67% 58.33% 
5. ความเหมาะสมของรายวชิาเลอืกในภาควชิาฯ ทีเ่อือ้ต่อการ

ปฏบิตังิานหรอืศกึษาต่อ 
 

8.33% 50.00% 41.67% 
6. ความพรอ้มของเครื่องมอืและอุปกรณ์ต่างๆ ในการเรยีน

การสอน 
 

16.67% 58.33% 25.00% 
7. ความพรอ้มของเครื่องมอืและอุปกรณ์ต่างๆ ในการท าวจิยั  33.33% 41.67% 25.00% 
8. วทิยานิพนธท์ีท่ าสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการ ท างาน   33.33% 66.67% 
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2.3 ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะตามทีศ่ษิยเ์ก่าเหน็ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการปรบัปรุงหลกัสตูรฯ ส าหรบัผลติ และ
พฒันาศกัยภาพของมหาบณัฑติภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ คณะเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัขอนแก่น ในโอกาส
ต่อไป  
- ควรเพิม่รายวชิาทีม่เีนื้อหาเกีย่วขอ้งกบัสถติสิ าหรบังานวจิยัในหลกัสูตรเนื่องจากจากปัจจุบนัมกีารน าสถติมิาใช้
ในงานวจิยัแขนงต่าง ๆ ใชใ้นการออกแบบการทดลอง อกีทัง้ยงัเป็นเครื่องมอืทีช่่วยใหง้านวจิยัมคีุณภาพ มคีวาม
น่าเชื่อถอือกีดว้ย 
- ควรมแีผนบรหิารจดัการเรยีนการสอนใหน้กัศกึษาสามารถส าเรจ็การศกึษาตามระยะเวลาทีเ่หมาะสม 
- ควรมกีารปรบัปรุงรายวชิาใหม้เีน้ือหาทนัสมยั และมคีวามหลากหลายใหม้ากขึน้ 
- ควรมแีผนการพฒันาครุภณัฑว์ทิยาศาสตรใ์หท้นัสมยั เพยีงพอ และมคีวามพรอ้ม และเพยีงพอส าหรบัการเรยีน
การสอนและงานวจิยัดา้นต่าง ๆ  เน่ืองจากมนีกัศกึษาเพิม่ขึน้ 
- ควรมกีารจดัอบรมการใชเ้ครื่องมอืและอุปกรณ์ต่างๆ ในการท าวจิยัเป็นประจ าทุกภาคการศกึษา เพื่อใหม้คีวาม
เขา้ใจในการใชเ้ครื่องมอืก่อนลงมอืใชจ้รงิ เพื่อยดือายุการใชง้าน ละลดความเสยีหายทีจ่ะเกดิขึน้ 
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เอกสารแนบหมายเลข 11 (ภาคผนวก ฎ) 

MOU ของความร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษาต่างๆ 
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หมวดที ่1. ขอ้มลูทัว่ไป          7 

1. รหสัและชื่อหลกัสตูร         1 
2. ชื่อปรญิญาและสาขาวชิา        1 
3. วชิาเอก          7 
4. จ านวนหน่วยกติทีเ่รยีนตลอดหลกัสตูร       7 
5. รปูแบบของหลกัสตูร         7 

5.1 รปูแบบ          7 
5.2 ภาษาทีใ่ช ้         7 
5.3 การรบัเขา้ศกึษา         7 
5.4 ความรว่มมอืกบัสถาบนัอื่น        7 
5.5 การใหป้รญิญาแก่ผูส้ าเรจ็การศกึษา       7 

6. สถานภาพของหลกัสตูรและการพจิารณาอนุมตั/ิเหน็ชอบหลกัสตูร    7 
7. ความพรอ้มในการเผยแพร่หลกัสตูรทีม่คีุณภาพและมาตรฐาน     7 
8. อาชพีทีส่ามารถประกอบไดห้ลงัส าเรจ็การศกึษา      7 
9. ชื่อ เลขประจ าตวับตัรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศกึษาของ                                  8 

อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 
10. สถานทีจ่ดัการเรยีนการสอน        8 
11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพฒันาทีจ่ าเป็นตอ้งน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสตูร  8 

11.1 สถานการณ์หรอืการพฒันาทางเศรษฐกจิ      8 
11.2 สถานการณ์หรอืการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม     8 

12. ผลกระทบจากขอ้ 11 ต่อการพฒันาหลกัสตูรและความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกจิของสถาบนั  9 
12.1 การพฒันาหลกัสตูร        9 
12.2 ความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกจิของสถาบนั       9 

13. ความสมัพนัธ ์(ถา้ม)ี กบัหลกัสตูรอื่น ทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอื่นของสถาบนั   9 
13.1 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสตูรนี้ทีเ่ปิดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลกัสตูรอื่น   9 
13.2 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสตูรทีน่กัศกึษา/นกัศกึษาจาก                                          9  

คณะ/ภาควชิา/หลกัสตูรอื่นตอ้งมาเรยีน 
13.3 การบรหิารจดัการ         9 

หมวดที ่2. ขอ้มลูเฉพาะของหลกัสตูร        9 
1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสตูร      9 

1.1 ปรชัญา          9 
1.2 วตัถุประสงค ์         10 

2. แผนพฒันาปรบัปรุง         10 
หมวดที ่3. ระบบการจดัการศกึษา การด าเนินการ และโครงสรา้งของหลกัสตูร   
 Error! Bookmark not defined. 

1. ระบบการจดัการศกึษา         11 
1.1 ระบบ          11 
1.2 การจดัการศกึษาภาคฤดรูอ้น       11 
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1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกติในระบบทวภิาค      11 
2. การด าเนินการหลกัสตูร         11 

2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรยีนการสอน      11 
2.2 คุณสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา        11 
2.3 ปัญหาของนกัศกึษาแรกเขา้        11 
2.4 กลยุทธใ์นการด าเนินการเพื่อแกไ้ขปัญหา/ขอ้จ ากดัของนกัศกึษาในขอ้ 2.3   11 
2.5 แผนการรบันกัศกึษาและผูส้ าเรจ็การศกึษาในระยะ 5 ปี     12 
2.6 งบประมาณตามแผน        12 
2.7 ระบบการศกึษา         12 
2.8 การเทยีบโอนหน่วยกติ รายวชิาและการลงทะเบยีนเรยีนขา้มมหาวทิยาลยั   12 

3. หลกัสตูรและอาจารยผ์ูส้อน        1 
3.1 หลกัสตูร         

 Error! Bookmark not defined. 
3.2 ชื่อ เลขประจ าตวับตัรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒขิองอาจารย ์    26 

4. องคป์ระกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน)     29 
5. ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการท าวทิยานิพนธแ์ละการศกึษาอสิระ     29 

5.1 ค าอธบิายโดยย่อ         29 
5.2 มาตรฐานผลการเรยีนรู ้        29 
5.3 ช่วงเวลา          29 
5.4 จ านวนหน่วยกติ         29 
5.5 การเตรยีมการ         29 
5.6 กระบวนการประเมนิผล        29 

หมวดที ่4. ผลการเรยีนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมนิผล      30 
1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนกัศกึษา       30 
2. การพฒันาผลการเรยีนรูใ้นแต่ละดา้น       30 

2.1 คุณธรรมและจรยิธรรม        30 
2.2 ความรู ้          31 
2.3 ทกัษะทางปัญญา         31 
2.4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ     32 
2.5 ทกัษะในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สารและเทคโนโลยสีารสนเทศ   32 

3. แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู ้                                      32 
จากหลกัสตูรสูร่ายวชิา (Curriculum Mapping) 

หมวดที ่5. หลกัเกณฑใ์นการประเมนิผลนกัศกึษา       32 
1. กฎระเบยีบหรอืหลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน      33 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษา     33 
3. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูร       33 

หมวดที ่6. การพฒันาคณาจารย ์         33 
1. การเตรยีมการส าหรบัอาจารยใ์หม่        33 
2. การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่อาจารย ์       33 
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2.1 การพฒันาทกัษะการจดัการเรยีนการสอน การวดัและการประเมนิผล   33 
2.2 การพฒันาวชิาการและวชิาชพีดา้นอื่นๆ 34 

หมวดที ่7. การประกนัคุณภาพหลกัสตูร        34 
1. การบรหิารหลกัสตูร         34 
2. การบรหิารทรพัยากรการเรยีนการสอน       34 

2.1 การบรหิารงบประมาณ        34 
2.2 ทรพัยากรการเรยีนการสอนทีม่อียู่เดมิ       34 
2.3 การจดัหาทรพัยากรการเรยีนการสอนเพิม่เตมิ      35 
2.4 การประเมนิความเพยีงพอของทรพัยากร      35 

3. การบรหิารคณาจารย ์         35 
3.1 การรบัอาจารยใ์หม ่        35 
3.2 การมสีว่นร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผน การตดิตามและทบทวนหลกัสูตร  35 
3.3 การแต่งตัง้คณาจารยพ์เิศษ        35 

4. การบรหิารบุคลากรสนบัสนุนการเรยีนการสอน      36 
4.1 การก าหนดคุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหน่ง      36 
4.2 การเพิม่ทกัษะความรูเ้พื่อการปฏบิตังิาน      36 

5. การสนบัสนุนและการใหค้ าแนะน านกัศกึษา       36 
5.1 การใหค้ าปรกึษาดา้นวชิาการและอื่นๆ แก่นกัศกึษา     36 
5.2 การอุทธรณ์ของนกัศกึษา        36 

6. ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรอืความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ   36 
7. ตวับ่งชีผ้ลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)     36 

หมวดที ่8. การประเมนิและปรบัปรงุการด าเนินการของหลกัสตูร      36 
1. การประเมนิประสทิธผิลของการสอน       36 

1.1 การประเมนิกลยุทธก์ารสอน        36 
1.2 การประเมนิทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยุทธก์ารสอน    37 

2. การประเมนิหลกัสตูรในภาพรวม        37 
3. การประเมนิผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสตูร     37 
4. การทบทวนผลการประเมนิและวางแผนปรบัปรุง      37 

 
ภาคผนวก           38 

ภาคผนวก ก แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบ มาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูร  39                     
สูร่ายวชิา (Curriculum Mapping)  

ภาคผนวก ข ประวตัอิาจารยป์ระจ าหลกัสตูร       40 
ภาคผนวก ค ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการพฒันา/คณะกรรมการปรบัปรุงหลกัสตูร   57 
ภาคผนวก ง ระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ย การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2548  59 
ภาคผนวก จ ประกาศบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที ่22/2550)                               79 

เรื่อง การเทยีบโอนรายวชิาและค่าคะแนนของรายวชิาระดบับณัฑติศกึษาจากการศกึษาในระบบ 
ภาคผนวก ฉ ระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ย การลงทะเบยีนเรยีนขา้มมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2541 83 
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ภาคผนวก ช ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที ่946/2550) เรื่อง แนวปฏบิตัใินการขออุทธรณ์ 86          
ผลการสอบวทิยานิพนธห์รอืการศกึษาอสิระ  

ภาคผนวก ซ องคป์ระกอบและตวัชีว้ดัคุณภาพของการจดัการหลกัสตูร    89
มหาวทิยาลยัขอนแก่น ตามระบบการประเมนิผลการจดัการหลกัสตูร  

ภาคผนวก ฌ ตารางเปรยีบเทยีบขอ้แตกต่างระหว่างหลกัสตูรเดมิกบัหลกัสตูรปรบัปรุง   98 
ภาคผนวก ญ สรุปแบบสอบถามความพงึพอใจของผูใ้ชม้หาบณัฑติและศษิยเ์ก่า   100                            

สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ คณะเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัขอนแก่น  
ภาคผนวก ฎ MOU ของความรว่มมอืกบัสถาบนัการศกึษาต่างๆ     105 

 


