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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา       . พระราชวังสนามจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
                                         ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 1.1 รหัสหลักสูตร 25500081106798 
 1.2 ชื่อหลักสูตร 
  ภาษาไทย             หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  
  ภาษาอังกฤษ         Bachelor of Engineering Program in Bioprocess Engineering 
 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย       วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Bachelor of Engineering (Bioprocess Engineering) 
 ชื่อย่อภาษาไทย  วศ.บ. (วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ)    
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   B.Eng. (Bioprocess Engineering)  
 

3. วิชาเอก  
 ไม่มี 
 

4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร   
 หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ        
  หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ปี 
 5.2 ประเภทของหลักสูตร 
    หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ 
    หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 
    หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
    หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 

5.3  ภาษาที่ใช้    ภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษ 
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5.4  การรับเข้าศึกษา    รับทั้งนักศึกษาไทยและต่างชาติที่สามารถใช้ ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
 5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง   
 5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว   
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 (ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการ-  
ชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 2/2565 วันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 3/2565 วันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 
 สภาวิชาชีพ...............เห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ ............เดือน .................. พ.ศ.  ........ 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
       หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ           
ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 ในปีการศึกษา 2567 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 8.1 วิศวกรโรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร สิ่งแวดล้อม 

8.2 นักวิจัยงานวิศวกรรม นักวิจัยการผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร สิ่งแวดล้อม 
8.3 เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมกระบวนการ

ชีวภาพ เช่น การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริม การผลิตไวน์ การผลิตเบียร์ การผลิตสารเคมีทางชีวภาพ
และผลิตภัณฑ์ทางเกษตรชีวภาพ การผลิตอุปกรณ์ทางชีวการแพทย์ เป็นต้น 

 

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  9.1    นางพิมพ์ชนก จตุรพิรีย์  
     เลขประจ าตัวประชาชน  3-7109-00036-XX-X   
         ต าแหน่ง   รองศาสตราจารย์ 

     คุณวุฒิ     Dr.nat.tech. (Biochemical Engineering) University of Natural Resources   
                               and Applied Life Sciences, Austria (2006) 
   วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2543) 
   วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2539) 
  9.2    นางสาววนิดา วัฒนการุณ    
     เลขประจ าตัวประชาชน  3-7299-00054-XX-X 
         ต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
         คุณวุฒิ  Ph.D. (Chemical Engineering) Texas A&M University, USA (2005) 

M.Sc. (Chemical Engineering) Montana State University, USA (1999) 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2536) 

      วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2532) 
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 9.3    นายชลเทพ อุสาคู    
     เลขประจ าตัวประชาชน  1-6599-00117-XX-X 
         ต าแหน่ง   อาจารย์  
         คุณวุฒิ  Ph.D. (Chemical Engineering) Imperial College London, UK (2016) 

M.Sc. (Advance Chemical Engineering with Process Systems Engineering)  
Imperial College London, UK (2010) 

  วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (2551) 
 9.4    นายธีรวัฒน์ รังกุพันธุ์    
     เลขประจ าตัวประชาชน  3-1201-00908-XX-X 
         ต าแหน่ง  อาจารย์  

คุณวุฒิ  Ph.D. (Civil and Environmental Engineering) University of Cambridge, UK (2011)  
M.Phil. (Engineering for Sustainable Development) University of Cambridge, UK 
(2003) 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร             
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2546) 

 9.5    นางนาฏระพี แซนเชซ  
     เลขประจ าตัวประชาชน  1-5499-00064-XX-X 
         ต าแหน่ง  อาจารย์  

        คุณวุฒิ  Ph.D. (Biological Systems Engineering) University of California, USA (2016) 
M.Sc. (Biological Systems Engineering) University of California, USA (2013) 
วท.บ. (ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2552) 

 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ เลขที่ 6            
ถนนราชมรรคาใน ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 ประเทศไทยนับเป็นประเทศที่อุดมด้วยทรัพยากรและแหล่งวัตถุดิบทางการเกษตร และมีการพัฒนาไปใน  
ทิศทางที่มีการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนาประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
(พ.ศ. 2561 - 2580) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เพ่ือเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) มีการก าหนดการสร้างความสามารถในการแข่งขันและ
แนวทางการพัฒนาที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต ที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ ทั้งใน
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการและการท่องเที่ยว โดยให้ประเทศสามารถยกระดับการผลิตทุกภาคส่วนเพ่ือสร้าง
มูลค่าให้สูงขึ้น รวมทั้งอุตสาหกรรมเป้าหมายประเทศ (S-curve) 10 ด้าน ทั้งอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพในการต่อยอด 
ได้แก่ ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การเกษตรและ
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เทคโนโลยีชีวภาพ และการแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมอนาคตคือ หุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรม การบินและโลจิสติกส์ 
เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ดิจิทัล และการแพทย์ครบวงจร ดังนั้น อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพถือเป็น
อุตสาหกรรมหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายประเทศที่มีศักยภาพในการขยายตัวได้อย่างมากในตลาดโลก จัดเป็นแหล่ง
รายได้ที่ส าคัญของประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งต้องอาศัยการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรให้มีมูลค่าเพ่ิม  
โดยอาศัยความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมกระบวนการที่ทันสมัย อันจะท าให้ประเทศเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันกับต่างประเทศได้ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ เป็นการน า
ศาสตร์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนฐานกระบวนการและการพัฒนา 
การผลิต มาใช้ในการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตร เพ่ือผลิตเป็นสินค้ามูลค่าเพ่ิมที่สามารถเพ่ิมมูลค่าการส่งออกของ
ประเทศได้ ตลอดจนช่วยพัฒนาการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นการ
รองรับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคต ทั้งด้านพลังงานทดแทน และวัสดุสีเขียว (Green materials) 
เป็นต้น และยังสอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า “BCG Model” ซึ่งเป็นการพัฒนา 3 เศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจ
ชีวภาพ (Bioeconomy) ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม โดยเน้นการพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ค านึงถึงการน าวัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้
ประโยชน์ให้มากที่สุด และท้ัง 2 เศรษฐกิจนี้ อยู่ภายใต้เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจที่
ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม และการรักษาสิ่งแวดล้อมได้
อย่างสมดุลให้เกิดความม่ันคงและยั่งยืนไปพร้อม ๆ กัน เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ BCG 
Model มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และสอดรับกับหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(SEP) ซึ่งเป็นหลักส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ สามารถช่วยตอบสนองความต้องการของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาประเทศ 
ในการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และ
สัดส่วนใกล้เคียงกับที่มีอยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้วได้ เพ่ือการพ่ึงพาตนเองและเพ่ิมสมรรถนะในการแข่งขันในระดับ
นานาชาติ  
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  ปัจจุบันทรัพยากรทางธรรมชาติหลายอย่างมีปริมาณจ ากัด เช่น น้ า น้ ามัน ถ่านหิน รวมทั้งผลผลิตเกษตร ซึ่งเป็น
ผลจากการถูกน าไปใช้ การท าลาย การทดแทนมีปริมาณไม่เพียงพอ ก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลน และเกิดมลพิษ  
ในสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ หลักสูตรวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ มีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่สามารถใช้ความรู้  
และทักษะในการวิเคราะห์ ท างาน แก้ปัญหา สร้างสรรค์พัฒนา ออกแบบ ในแง่ของวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และ
ผลิตภัณฑ์ เพ่ือการผลิตที่เหมาะสม คุ้มทุน และได้ผลสูงสุด จากการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม  
และรับผิดชอบต่อสังคม มีความสามารถในการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต รู้จักใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด
สร้างสรรค์ในการเพ่ิมมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมไทยได้ 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

การพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ช่วยส่งเสริมด้านขยายฐานความรู้วิศวกรรมให้สามารถ
ประยุกต์กับอุตสาหกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาประเทศที่มีวัตถุดิบทางการเกษตรเป็นหลัก ช่วยบรรเทาปัญหาการใช้
ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง ให้สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งถือเป็นเป้าหมายส าคัญ
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ในการด ารง รักษา สภาวะแวดล้อมให้สวยงามอย่างยั่งยืน รวมทั้งมีการพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทางเพ่ือรองรับความ
ต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นในอนาคต และการเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand   
4.0 ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและการสร้างมูลค่าเ พ่ิม (Value-Based Economy) ซึ่ งต้องอาศัยองค์ความรู้ 
ทางเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม โดยบัณฑิตสามารถน าวิชาการที่เรียนรู้ไปสร้างนวัตกรรม และบูรณา
การองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้ 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน   
การพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศหรือ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ในด้านยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ที่มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า และพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยที่บทบาทหลักของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร คือ การผลิตบุคลากรเพ่ือตอบสนองต่อตลาดแรงงานและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และการสร้าง
นวัตกรรมจากการพัฒนาผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ตอบโจทย์ตามความต้องการของประเทศ ดังนี้ ข้อที่ 1 คือพัฒนา
และถายทอดความรู้ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของประเทศ
และของโลก นอกจากนี้ หลักสูตรวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ยังเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
อันก าลังขยายตัวอย่างมากในตลาดโลก หลักสูตรวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพจึงสอดคล้องกับส่วนของพันธกิจข้อที่ 2 
ของมหาวิทยาลัยที่ว่า คนควา วิจัย และสรางสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ และน าผลไปใช้ให้ เกิดประโยชน์ 
ในการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาประเทศ รวมถึงสอดคล้องกับส่วนของพันธกิจข้อที่ 3 ของมหาวิทยาลัยที่ว่า น าองค์
ความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
รวมถึงพันธกิจข้อที่ 4 เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติทุกระดับ ทั้งระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติ และนานาชาติ 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
 13.1  รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอ่ืน ดังนี้ 
 13.1.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยศิลปากร  เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 13.1.2  หมวดวิชาเฉพาะ ที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 6 รายวิชา 

511 104 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 1      3(3-0-6) 
(Calculus for Engineers I) 

513 101 เคมีทั่วไป 1       3(3-0-6) 
(General Chemistry I) 

513 102 เคมีทั่วไป 2       3(3-0-6) 
(General Chemistry II)   

513 103  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1      1(0-3-0) 
(General Chemistry Laboratory I) 

513 104  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2      1(0-3-0) 
(General Chemistry Laboratory II) 

514 101  ฟิสิกส์ทั่วไป 1      3(3-0-6) 
(General Physics I) 
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 13.1.3 หมวดวิชาเฉพาะ ที่เปิดสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
จ านวน 2 รายวิชา 

         600 201 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1  1(0-3-0)  
 (Creativity in World of Technology and Engineering I) 
         600 202  ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2  1(0-3-0) 
 (Creativity in World of Technology and Engineering II) 

 13.1.4 หมวดวิชาเฉพาะ ที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
จ านวน 23 รายวิชา คือ      
                 613 331       เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืช                3(2-3-4) 

    (Plant Cell and Tissue Culture Technology) 
 613 333  เทคโนโลยีเซลล์สัตว ์      2(2-0-4) 
                (Animal Cell Technology) 
  613 334   ปฏิบัติการเทคโนโลยีเซลล์สัตว์     1(0-3-0) 
                (Animal Cell Technology Laboratory) 
  613 353   พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม      2(2-0-4) 
                 (Environmental Toxicology) 
 613 354  เทคโนโลยีของเซลล์เชื้อเพลิงชีวเคมี      3(3-0-6) 
  (Biochemical Fuel Cells Technology) 
 613 361   เทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมเกษตร    3(3-0-6) 
               (Biotechnology in Agro-Industry)  
 613 362   เทคโนโลยีของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์                   2(2-0-4) 

    (Alcoholic Beverage Technology) 
 613 363   ปฏิบัติการเทคโนโลยีของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์      1(0-3-0) 

    (Alcoholic Beverage Technology Laboratory)        
 613 364 เทคโนโลยีและแหล่งพลังงานชีวภาพ    3(3-0-6) 
  (Bio-Energy Resources and Technology) 
 613 365   ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากพืช         3(2-3-4) 

    (Natural Products from Plants) 
 613 367  เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการผลิตอาหารฟังก์ชัน    3(2-3-4) 
  (Biotechnology for Functional Foods Production) 
 613 368 เทคโนโลยีแบคทีริโอเฟจเบื้องต้น    2(2-0-4) 
  (Introduction to Bacteriophage Technology) 
 613 369   ปฏิบัติการเทคโนโลยีแบคทีริโอเฟจ    1(0-3-0) 

  (Bacteriophage Technology Laboratory) 
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 613 371   การจัดการและธุรกิจในอุตสาหกรรมชีวภาพ                        3(3-0-6) 
               (Management and Business in Bio-Industry) 
 613 381   นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น                                  2(2-0-4) 
              (Introduction to Nanotechnology) 
 613 411  เทคโนโลยีการหมัก                        2(2-0-4) 

    (Fermentation Technology) 
 613 412   ปฏิบัติการเทคโนโลยีการหมัก                         1(0-3-0) 

    (Fermentation Technology Laboratory) 
 613 414 กระบวนการเยื่อแผ่นสังเคราะห์    3(3-0-6) 
  (Membrane Processes) 
 613 421   เทคโนโลยีแป้งและน้ าตาล                      3(2-3-4) 
                (Starch and Sugar Technology)   
 613 423   ชีวโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ์พืช     3(3-0-6) 
                (Molecular Biology in Crop Improvement) 
  613 451   การจัดการและการใช้ประโยชน์จากของเสีย         3(3-0-6)    
   (Waste Management and Utilization) 
  613 453   การควบคุมเชื้อก่อโรคในพืชด้วยชีววิธี      3(3-0-6) 
      (Biological Control of Plant Pathogens) 
 613 461   เทคโนโลยีสีและกลิ่นรส                                 3(2-3-4)   
  (Color and Flavor Technology) 
 13.1.5 หมวดวิชาเฉพาะ ที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
และการจัดการ จ านวน 1 รายวิชา คือ 
 614 201   เขียนแบบวิศวกรรม      3(2-3-4)   
  (Engineering Drawing) 
 13.1.6 หมวดวิชาเฉพาะ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จ านวน 1 
รายวิชา คือ 
 615 112   กลศาสตร์วิศวกรรม      3(3-0-6)   
  (Engineering Mechanics) 
 13.1.7 หมวดวิชาเฉพาะ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์  ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า จ านวน 2 รายวิชา คือ 

618 120 วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน      3(3-0-6) 
 (Fundamental of Electrical Engineering) 

618 121  ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน     1(0-3-0) 
 (Fundamental of Electrical Engineering Laboratory) 
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 13.1.8 หมวดวิชาเฉพาะ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาการ 
และวิศวกรรมวัสดุ จ านวน 1 รายวิชา คือ 
 620 101 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
  (Engineering Materials) 

13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชาอื่น จ านวน 14 รายวิชา   
               13.2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จ านวน 14 รายวิชา คือ 
 621 120  วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพเบื้องต้น    3(3-0-6) 

 (Introduction to Bioprocess Engineering) 
 621 343 แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของระบบชีวภาพเบื้องต้น  2(2-0-4) 

 (Introduction to Mathematical Modelling of  
  Biological Systems) 
 621 356 การศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1(0-3-0) 

 (Bioprocess Engineering Industrial Plant Study) 
 621 363 การพัฒนาที่ยั่งยืนและการตอบสนองทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 (Sustainable Development and Engineering Response) 
 621 364  สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา 2(2-0-4) 

 (Environment and Development) 
 621 365  โรงกลั่นชีวภาพ   3(3-0-6)  

 (Biorefinery) 
 621 381  พอลิเมอร์ชีวภาพเบื้องต้น  2(2-0-4) 
   (Introduction to Biopolymer) 
 621 445        การออกแบบและการควบคุมถังปฏิกรณ์ชีวภาพ  3(3-0-6)  
                      (Bioreactor Design and Control) 
 621 457  วิศวกรรมการหมัก  3(3-0-6) 
   (Fermentation Engineering) 
 621 466 การท าแห้งวัสดุชีวภาพ  2(2-0-4) 

 (Drying of Biomaterials) 
 621 467 เชื้อเพลิงชีวภาพ      3(3-0-6) 

 (Biofuels)  
 621 482   วัสดุชีวภาพ  3(3-0-6) 

  (Biomaterials) 
 621 483 วิศวกรรมระบบชีวภาพ  3(3-0-6) 
   (Biosystems Engineering)      
 621 484 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ   3(3-0-6) 

  (Selected Topics in Bioprocess Engineering) 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1  ปรัชญา 
 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สามารถ
วิเคราะห์ ท างาน แก้ปัญหา สร้างสรรค์พัฒนา และออกแบบวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ เพ่ือการผลิตที่
เหมาะสม คุ้มทุน และได้ผลสูงสุด มีการผสมผสานความรู้ในการพัฒนาและต่อยอดขั้นตอนการผลิตชั้นสูงที่เกี่ ยวข้องได้ 
โดยจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้การศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยบัณฑิตเป็นผู้น า 
ผสานศาสตร์และศิลป์ สร้างสรรค์คุณค่าสู่สังคม 
 1.2  ความส าคัญ 
 ทิศทางการพัฒนาประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) ตามหลักธรรมาภิบาล และการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศ
ไทย 4.0 (Thailand 4.0) ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี (Digital Economy) รวมทั้งการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ได้ให้ความส าคัญกับ 
การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จึงท าให้เล็งเห็นบทบาทและพันธกิจหลักของสถาบันการศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเป็นพลังผลักดันร่วมกันให้ 
การพัฒนาสังคมและระบบเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เป้าหมายดังกล่าว 
 การพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพถือเป็นเป้าหมายหนึ่งของกรอบนโยบายการพัฒนา
ประเทศทั้งในปัจจุบันและแห่งอนาคต ในการสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจฐานชีวภาพ และความมั่นคงในการ
ขับเคลื่อนประเทศ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พัฒนาขึ้นเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านการบูรณาการหลักการพ้ืนฐาน
ด้านวิศวกรรมกับวิทยาการสาขาวิทยาศาสตร์ มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตและ
องค์ประกอบ วัสดุทางชีวภาพ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ เข้าใจและควบคุมอุปกรณ์ทางการผลิต 
วิธีการ ตลอดจนคุณภาพของผลิตภัณฑ์ท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถน าองค์ความรู้ไปพัฒนาเป็นระบบทางชีวภาพที่มี
ประโยชน์ในอุตสาหกรรม และสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในกระบวนการผลิตได้ นอกจากนี้ ยังต้องมีความเข้าใจและให้
ความส าคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บนพ้ืนฐานของประเทศที่มีวัตถุดิบทาง
การเกษตรที่หลากหลายและมีคุณภาพ รวมทั้งการอนุรักษ์พลังงานและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ยึดมั่นในจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีทักษะที่จ าเป็นต้องใช้ในการด ารงชึวิต และการประกอบอาชีพ ตลอดจนเป็นพลเมืองที่มีคุณค่า
ของประเทศ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพของประเทศในอนาคต 
 1.3  วัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
        1.3.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 1) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี     
สาขาวิศวกรรมศาสตร์  

 2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพเพ่ือท างานและพัฒนาอุตสาหกรรมที่
ยั่งยืนบนพื้นฐานความต้องการของประเทศ  
 3) ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ สามารถคิด ค้นคว้า พัฒนาตนเองอย่างมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมได้ 
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 1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes) PLOs 
 

ล าดับที่ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ

หลักสูตร (PLOs) 

Cognitive Domain 
(Knowledge) 

(Bloom’sTaxonomy 
(Revised)) 

Psychomotor 
Domain 
(Skills) 

Affective 
Domain 

(Attitude) 

R U Ap An E C S At 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

PLO1 อธิบายความหมายและคุณค่าของ
ศิลปะและการสร้างสรรค์ได้ 

        

PLO2 อภิปรายความหมายของความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมได้  

        

PLO3 ระบุความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจและทักษะพื้นฐานที่
จ าเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบการได้ 

        

PLO4 มีทักษะการใช้ภาษา และสื่อสารได้
ตรงตามวัตถุประสงค์ในบริบทการ
สื่อสารที่หลากหลาย 

         

PLO5 เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
ตลอดจนรู้เท่าทันสื่อและ
สารสนเทศ 

        

PLO6 แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และ
น าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง
และการด าเนินชีวิต 

        

PLO7 แสดงออกซ่ึงทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีระเบียบวินัย ตรง
ต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง  สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

        

PLO8 ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้าง
ผลงานหรือด าเนินโครงการได้ 

        

PLO9 คิดวิเคราะห์ วางแผน อย่างเป็น
ระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือเพ่ือ
ออกแบบนวัตกรรมได้ 
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ล าดับที่ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ

หลักสูตร (PLOs) 

Cognitive Domain 
(Knowledge) 

(Bloom’sTaxonomy 
(Revised)) 

Psychomotor 
Domain 
(Skills) 

Affective 
Domain 

(Attitude) 

R U Ap An E C S At 
หมวดวิชาเฉพาะ 

PLO10 ประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  
ที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรม
กระบวนการชีวภาพ และปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

        

PLO11 ประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทาง 
วิศวกรรมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ 
ที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรม
กระบวนการชีวภาพ และปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

        

PLO12 สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือ
การสื่อสารทางวิศวกรรมศาสตร์ 
และเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้อย่างเหมาะสม 

        

PLO13 แก้ปัญหาทางวิศวกรรม
กระบวนการชีวภาพ โดยค านวณ 
และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณในทางสถิติได้ 

        

PLO14 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพวิศวกรรม 

        

PLO15 มีภาวะผู้น า ผู้ตาม แสวงหาความรู้
เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความ
อดทนและความรับผิดชอบ ต่อ
ตนเองและสังคมในสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล 
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ล าดับที่ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ

หลักสูตร (PLOs) 

Cognitive Domain 
(Knowledge) 

(Bloom’sTaxonomy 
(Revised)) 

Psychomotor 
Domain 
(Skills) 

Affective 
Domain 

(Attitude) 

R U Ap An E C S At 
PLO16 บูรณาการความรู้ทางวิศวกรรม

กระบวนการชีวภาพ เพ่ือเป็น
แนวทางด าเนินงานทางธุรกิจและ
ริเริ่มเป็นผู้ประกอบการอย่าง
สร้างสรรค์ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

        

 

หมายเหตุ : ระบุสัญลักษณ์ ในช่อง “Cognitive Domain” ระดับต่าง ๆ  
 หรือช่อง “Psychomotor Domain” และ  “Affective Domain”  ตามความเหมาะสม 
 
 1.3.3 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs) หมวดวิชาเฉพาะ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO10 PLO11 PLO12 PLO13 PLO14 PLO15 PLO16 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้าน

วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิศวกรรมศาสตร์  

       

2.  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้าน
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพเพ่ือ
ท างานและพัฒนาอุตสาหกรรมที่
ยั่งยืนบนพ้ืนฐานความต้องการของ
ประเทศ 

       

3.  ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ สามารถคิด ค้นคว้า 
พัฒนาตนเองอย่างมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมได้ 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
กระบวนการชีวภาพให้เป็นไปตาม
มาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ อว. ก าหนด
ภายในระยะเวลา 5 ปี 

ติดตามและประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

1. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
 

ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานภายในระยะเวลา 3 ปี 

ติดตามการเปลี่ยนแปลงตามความ
ต้องการของหน่วยงาน องค์กร และ
สถานประกอบการ 

1. รายงานผลการประเมินความพึง  
     พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
2. เอกสารการปรับปรุงแก้ไข 
     หลักสูตร 

แผนการส่งเสริมการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญภายใน
ระยะเวลา 2 ปี 

1. เพ่ิมพูนทักษะ/ความรู้แก่อาจารย์ 
เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศท่ี
สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

3. ส่งเสริมการประเมินผลที่เน้น
พัฒนาการของผู้เรียน 

4. จัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรที่
เน้นทักษะการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 

1. มีกิจกรรมการอบรมเพ่ิมพูน
ทักษะแก่คณาจารย์ 

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

3. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

4. จ านวนรายวิชาที่ใช้การ
ประเมินผลที่เน้นพัฒนาการของ
ผู้เรียน 

5. ผลการประเมินการมีส่วนร่วม
ของผู้เรียนในการจัดการเรียน
การสอนกิจกรรมทางวิชาการ
และกิจกรรมอ่ืน ๆ ของคณะ 

แผนการพัฒนาทักษะการสอน/การ
ประเมินผลของอาจารย์ตามผลลัพธ์
การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรที่
ครอบคลุมผลลัพธ์การเรียนรู้ทั้ง 5 
ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 ภายใน
ระยะเวลา 2 ปี 

พัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์ที่
เน้นการสอนด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ  ทักษะในการ
วิเคราะห์และสื่อสาร 

1. จ านวนโครงการการพัฒนา
ทักษะการสอนและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 

2. ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อทักษะการสอนของ
อาจารย์ที่มุ่งผลการเรียนรู้ทั้ง 5 
ด้าน 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร  
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1   ระบบ   

จดัการศึกษาระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  ข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 1.2   การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

  มีการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อน จ านวน 1 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 
8 สัปดาห์ 
 1.3   การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   

ไม่มี   
2. การด าเนินการหลักสูตร  
 2.1  วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน    
 ภาคการศึกษาต้น   เดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน 
   ภาคการศึกษาปลาย    เดือนพฤศจิกายน – เมษายน 
   ภาคการศึกษาฤดูร้อน  เดือนเมษายน – มิถุนายน 
 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

2.2.1 ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ       
หรือเทียบเท่า 

2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม และ/หรือเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกบุคคล
เพ่ือเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 

   2.2.3 มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรก าหนด 
 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

2.3.1 ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มาเป็นการเรียนที่มีรูปแบบแตกต่าง
ไปจากเดิมที่คุ้นเคย ต้องอยู่ในสังคมที่กว้างขึ้น ต้องดูแลตนเองมากขึ้น มีกิจกรรมทั้งการเรียนใน
ห้องและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่นักศึกษาต้องสามารถจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม   

2.3.2 ปัญหาเรื่องความรู้พ้ืนฐาน นักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่คุ้นเคยกับการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาที ่
        นักศึกษาต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองนอกห้องเรียนมากกว่าในระดับมัธยมศึกษา  

 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาในการปรับตัว ท าโดยการจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

แนะน าการวางเป้าหมายของชีวิต การปรับตัวของนักศึกษากับสภาพแวดล้อมใหม่ โดยมีการให้
ค าแนะน าทั้งจากคณาจารย์และรุ่นพ่ีในภาควิชาฯ และให้ค าแนะน าเมื่อแรกเข้าเกี่ยวกับแนว
ทางการวางแผนการศึกษา ตลอดจนการแก้ไขปัญหาโดยมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ และ
จัดให้มีอบรมเสริมความรู้ให้นักศึกษาระหว่างภาคการศึกษา  
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2.4.2 กลยุทย์ในการแก้ไขปัญหาด้านความรู้พ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ 
โดยจัดให้มีการสอนปรับพ้ืนฐานเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน 

 

2.5   แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   
 ชั้นปีที่  จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 
ชั้นปีที่ 1 50 50 50 50 50 
ชั้นปีที่ 2 - 50 50 50 50 
ชั้นปีที่ 3 - - 50 45(5)* 45(5)* 
ชั้นปีที่ 4 - - - 45(5)* 45(5)* 

รวม 50 100 150 200 200 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 50 50 

  * หมายถึง จ านวนนักศึกษาแผนสหกิจศึกษา 
 

 2.6  งบประมาณตามแผน 
         2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 1,900,000 3,800,000 5,700,000 7,600,000 7,600,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 8,767,800 9,293,868 9,851,500 10,442,590 11,069,145 

รวมรายรับ 10,667,800 13,093,868 15,551,500 18,042,590 18,669,145 

        2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย  บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
ก. งบด าเนินการ 
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 1,440,000 1,526,400 1,617,984 1,715,063 1,817,967 

ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 2,000,000 2,120,000 2,247,200 2,382,032 2,524,954 

ทุนการศึกษา     25,000      25,000      25,000      25,000      25,000  

รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 400,000 800,000 1,200,000 1,600,000 1,600,000 

รวม (ก) 3,865,000 4,471,400 5,090,184 5,722,095 5,967,921 

ข. งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์    100,000  100,000  100,000  100,000  100,000  

ค่าครุภัณฑ์เพ่ือการพัฒนาหลักสูตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

ค่าสิ่งก่อสร้าง - - - - - 

รวม (ข) 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 
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หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
รวม (ก)+(ข) 4,465,000 5,071,400 5,690,184 6,322,095 6,567,921 

จ านวนนักศึกษา 50 100 150 200 200 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 89,300 50,714 37,935 31,610 32,840 

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายสูงสุดต่อคนต่อปี 89,300 บาท  
 

2.7  ระบบการศึกษา 
               [ ]     แบบชั้นเรียน 
                 [    ]     แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
                 [    ]     แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
                 [    ]     แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 [    ]     แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 
 [    ]     อ่ืน ๆ (ระบุ)  
  
 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา  และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560  
(ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน   
           3.1  หลักสูตร 
                 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต     รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต 
        3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
 

                        โครงสร้างหลักสูตร (ปกติ) 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                       จ านวนไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
   วิชาบังคับ  จ านวน  24 หน่วยกิต 
   วิชาเลือก                         จ านวนไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า   103 หน่วยกิต 
    กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ       จ านวน              31 หน่วยกิต 
    กลุ่มวิชาบังคับ       จ านวน   64 หน่วยกิต 
    กลุ่มวิชาเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า      8 หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี  จ านวนไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
 

            โครงสร้างหลักสูตร (สหกิจศึกษา) 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                      จ านวนไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
   วิชาบังคับ  จ านวน   24 หน่วยกิต 
   วิชาเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ  จ านวนไม่น้อยกว่า   103 หน่วยกิต 
    กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ        จ านวน          31 หน่วยกิต 
    กลุ่มวิชาบังคับ        จ านวน   69 หน่วยกิต 
    กลุ่มวิชาเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า      3 หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี  จ านวนไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
 

         3.1.3  รายวิชา 
                           3.1.3.1  รหัสวิชา  
      หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
      กลุ่มวิชาทักษะสังคมและทักษะชีวิต   
      SU101 – SU109  วิชาบังคับ  
      SU110 – SU199  วิชาเลือก  
      กลุ่มวิชาภาษา   
      SU201 – SU209  วิชาบังคับ  
      SU210 – SU299  วิชาเลือก  
      กลุ่มวิชาความรับผิดชอบต่อสังคม   
      SU301 – SU309 วิชาบังคับ  
      SU310 – SU399  วิชาเลือก  
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      กลุ่มวิชาความเป็นผู้ประกอบการ   
      SU401 – SU409  วิชาบังคับ  
      SU410 – SU499  วิชาเลือก 
   หมวดวิชาเฉพาะ 

  ก าหนดไว้เป็นเลข 6 หลักโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม  กลุ่มละสามหลัก 
   เลขสามหลักแรก  เป็นเลขประจ าหน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ  ดังนี้ 

   511   ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
   513   ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
   514   ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
   600 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   613   สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม       

614 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ 
    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                                              
   615 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   618 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ภาควิชา

วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   620 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรม

วัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   621   สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ภาควิชาเทคโนโลยชีีวภาพ  

    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม       
 เลขสามหลักหลัง  เป็นเลขบอกรหัสวิชา  ดังนี้ 

   เลขตัวแรก หมายถึง ระดับชั้นปีที่นักศึกษาปกติควรเรียนได้ คือ 
1 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 และ 2 
2 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 และ 2 
3 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 
4 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 

                  เลขตัวที่สอง หมายถึง กลุ่มของรายวิชา คือ 
    0 = กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์    
    1 = กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม คณิตศาสตร์วิศวกรรม และภาษา 
    2 = กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

3 = กลุ่มวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพแขนงปฏิกิริยาและตัวเร่ง 
             ปฏิกิริยาเคมีชีวภาพ 

  4        =         กลุ่มวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพแขนงวิศวกรรมควบคุมและ 
    การจ าลองกระบวนการ 



            มคอ.2 19 

 5 = กลุ่มวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพแขนงกระบวนการทาง 
    ชีวภาพ 

 6 = กลุ่มวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพแขนงวิศวกรรมพลังงานและ 
      สิ่งแวดล้อม 

7 = กลุ่มวิชาการจัดการและการควบคุมคุณภาพ 
8 = กลุ่มวิชาอ่ืน ๆ 
9 = กลุ่มวิชา การฝึกงาน สหกิจศึกษา สัมมนา และโครงงาน 
เลขตัวที่สาม หมายถึง ล าดับที่ของรายวิชา 

   3.1.3.2   การคิดหน่วยกิต 
              รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
              รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี
ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
              การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงานหรือ
กิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 ในแต่ละรายวิชาก าหนดเกณฑ์ในการค านวณหน่วยกิตจาก จ านวนชั่วโมงบรรยาย (บ) ชั่วโมง
ปฏิบัติ (ป) และชั่วโมงท่ีนักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์แล้วหารด้วย 3 ซึ่งมีวิธีคิด ดังนี้ 
               จ านวนหน่วยกิต   =       บ + ป + น 
                           3 
 การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่าง ๆ ประกอบด้วยเลข 4 ตัว คือ 
   เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ เป็นจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
   เลขตัวที่สอง สาม และสี่ อยู่ในวงเล็บบอกโดย 
             เลขตัวที่สองบอกจ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
    เลขตัวที่สามบอกจ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
    เลขตัวที่สี่บอกจ านวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์ 
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  3.1.3.3  รายวิชา  
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
 ส าหรับแผนปกติ จ านวนไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต   
 ส าหรับแผนสหกิจศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
 วิชาบังคับ จ านวน 24  หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาทักษะสังคมและทักษะชีวิต 

SU101 ศิลปะศิลปากร                                         3(3-0-6) 
 (Silpakorn Arts) 

SU102  ศิลปากรสร้างสรรค์  3(3-0-6) 
 (Creative Silpakorn) 
 

กลุ่มวิชาภาษา   
SU201*  ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล  3(2-2-5) 

 (English in the Digital Era) 
SU202*  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ  3(2-2-5) 

 (English for International Communication) 
SU203           ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์  3(3-0-6) 

 (Creative Communication Skills) 
 

 กลุ่มวิชาความรับผิดชอบต่อสังคม   
SU301  พลเมืองตื่นรู้  3(3-0-6) 

 (Active Citizen) 
 

 กลุ่มวิชาความเป็นผู้ประกอบการ   
SU401  ความเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  3(3-0-6) 

 (Innovation-Driven Entrepreneurship) 
SU402  นวัตกรรมและการออกแบบ  3(3-0-6) 

 (Innovation and Design) 
 

วิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาทักษะสังคมและทักษะชีวิต 
SU110 มนุษย์กับการสร้างสรรค์       3(3-0-6) 

(Man and Creativity) 
SU111 บ้าน         3(3-0-6) 

(Home) 
 
 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชา SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล นักศึกษามีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า ต้ังแต่ B1 ข้ึนไป และรายวิชา SU202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ นักศึกษามีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า ต้ังแต่ B2 ข้ึนไป หรือมีผล การทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาอ่ืนที่เทียบเท่าตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ได้รับยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกล่าว นักศึกษาจะได้รับผลการศึกษาเป็น S (Satisfactory) และได้รับหน่วยกิตสะสมโดยไม่น ามาค านวณค่าผลการเรียนเฉลี่ย 

 



            มคอ.2 21 

SU112 ความสุข         3(3-0-6) 
(Happiness)  

SU113 การตั้งค าถามและวิธีการ       3(3-0-6)  
(Asking Questions and Methods)  

SU114 เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก       3(3-0-6) 
 (Disruptive Technology) 
SU115  อาหารเพื่อสุขภาพ        3(3-0-6)  
 (Food for Health)  
SU116 ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยในประเทศไทย     3(3-0-6)  
 (Modern and Contemporary Art in Thailand)  
SU117 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น      3(3-0-6) 
 (Art and Visual Culture)  
SU118 สถาปัตยกรรมและศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้    3(3-0-6) 
 (Architecture and Art in South East Asia) 
SU119 การอ่านวรรณกรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต    3(3-0-6) 
 (Literary Reading for Life Quality Improvement)  
SU120 ไทยศึกษา        3(3-0-6) 
 (Thai Studies) 
SU121 วิถีพุทธในประเทศไทยและอาเซียน      3(3-0-6) 
 (Buddhist Ways of Life in Thailand and ASEAN) 
SU122 สมาธิเชิงประยุกต์        3(3-0-6) 
 (Applied Meditation) 
SU123 วิถีชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม      3(3-0-6) 
 (Ways of Life in Multicultural Society) 
SU124 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน       3(3-0-6) 
 (Contemporary World Affairs) 
SU125 มนุษย์กับการคิด         3(3-0-6) 
 (Man and Thinking) 
SU126   ศิลปะและสื่อร่วมสมัยประยุกต์เพ่ือชุมชน     3(3-0-6) 
 (Contemporary Applied Arts and Media for Community) 
SU127 กระบวนการเรียนรู้ระบบสัญลักษณ์ในศตวรรษที่ 21    3(3-0-6) 
 (Learning Processes of Symbolism in the 21st Century) 
SU128 การตีความศิลปะ        3(3-0-6) 
 (Interpretation of Arts) 
SU129  ทักษะการรู้เท่าทันสารสนเทศและสื่อ     3(3-0-6) 
 (Information and Media Literacy Skills) 
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SU130 การพัฒนาการคิด        3(3-0-6) 
 (Thinking Development) 
SU131 การจัดการสารสนเทศเบื้องต้น      3(3-0-6) 
 (Introduction to Information Management) 
SU132 โลกและดาราศาสตร์ในสหัสวรรษที่ 3     3(3-0-6) 
 (Earth and Astronomy in the Third Millennium)  
SU133  การจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน      3(3-0-6) 
 (Household Environmental Management) 
SU134 ความรอบรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  3(3-0-6) 
 (Computer, Information Technology and Communication Literacy) 
SU135  ศิลปะการด ารงชีวิต       3(3-0-6)  
 (Art of Living)  
SU136  เทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน    3(3-0-6) 
 (Technology of Appliances in Daily Life)  
SU137  เทคโนโลยีการสื่อสารกับมนุษย์      3(3-0-6)  
 (Communication Technology and Human)  
SU138 ไฟฟ้ากับชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 
 (Electricity and Everyday Life) 
SU139 การพัฒนาภาวะผู้น า       3(3-0-6) 
 (Leadership Development) 
SU140 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน       3(3-0-6) 
 (Renewable Energy Technology) 
SU141   การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์      3(3-0-6) 
 (Creative Problem Solving) 
SU142 ดนตรีอาเซียน        3(3-0-6) 
 (ASEAN Music) 
SU143 สุนทรียภาพแห่งการฟัง       3(3-0-6)  
 (Aesthetics of Listening)  
SU144 สมาธิในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 
 (Meditation in Daily Life) 
SU145 สังคมและวัฒนธรรมไทย       3(3-0-6) 
 (Thai Society and Culture) 
SU146 โครงการพระราชด าริ       3(3-0-6) 
 (Royal Initiative Projects) 
SU147 ภาพและเสียงดิจิทัล       3(3-0-6) 
 (Digital Imaging and Sound) 
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SU148 พลวัตสังคมไทย        3(3-0-6) 
 (Dynamics of Thai Society) 
SU149 การดูแลสุขภาพ        3(3-0-6) 
 (Health Care) 
SU150 ภาพยนตร์วิจักษ์        3(3-0-6) 
 (Film Appreciation) 
SU151  ความเข้าใจในอารยธรรมโลกยุคโบราณ     3(3-0-6) 

(Understanding  Ancient World Civilization) 
SU152          ภูมิปัญญาไทยกับการสร้างสรรค์       3(3-0-6) 
             (Thai Wisdom and Creativity) 
SU153      สุนทรียศาสตร์เบื้องต้น  3(3-0-6) 
      (Basic Aesthetics) 
SU154      การออกแบบและสร้างสรรค์ในศิลปะตะวันออก  3(3-0-6) 
      (Design and Creation in Oriental Arts) 
SU155      มองกรุงเทพผ่านศิลปะ   3(3-0-6) 
      (Understanding Bangkok through Its Art) 
SU156      ศิลปกรรมกับสังคมวัฒนธรรมไทย  3(3-0-6) 
      (Art in Thai Society and Culture) 
SU157      วัฒนธรรมในชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6) 
  (Culture in Everyday Life) 
SU158      การออกก าลังกายเพ่ือคุณภาพชีวิต   3(3-0-6) 
      (Exercise for the Quality of Life) 
 

กลุ่มวิชาภาษา   
SU210 การใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการสืบค้น    3(3-0-6) 
 (Thai Usage for Communication and Retrieval)  
SU211 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับภาษาและภาษาในอาเซียน    3(3-0-6) 
 (Introduction to Language and Languages in ASEAN) 
SU212 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารด้านวัฒนธรรม      3(3-0-6)  
 (French for Cultural Communication)  
SU213 ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาชีวิต      3(3-0-6) 
 (Thai Language for Life Development) 
SU214 ภาษาจีนเพ่ืออาชีพ       3(3-0-6) 
 (Chinese for Careers) 
SU215 นิทานและการละเล่นพ้ืนบ้าน      3(3-0-6) 
 (Folktales and Folk Plays) 
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SU216      การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิจารณ์  3(3-0-6) 
      (English Reading for Criticism) 
SU217      การน าเสนอเชิงสร้างสรรค์ด้วยภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 
      (Creative Pitching and Presentation in English) 
SU218          ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    3(3-0-6) 
          (English for Science and Technology) 
 

กลุ่มวิชาความรับผิดชอบต่อสังคม   
SU310 การอนุรักษ์และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม    3(3-0-6) 
 (Cultural Heritage Conservation and Management)  
SU311 งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21    3(3-0-6) 
 (Creation and Innovation in the 21st Century) 
SU312 เพศสภาพและเพศวิถี       3(3-0-6)  
 (Gender and Sexuality)  
SU313 ธรรมชาติวิจักษ์        3(3-0-6) 
 (Nature Appreciation) 
SU314 รักษ์นก         3(3-0-6) 
 (Bird Conservation) 
SU315 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม    3(3-0-6) 
 (Natural Environmental and Art Work Conservation) 
SU316 โลกของจุลินทรีย์        3(3-0-6) 
 (Microbial World) 
SU317 อินเทอร์เน็ตสีขาว        3(3-0-6) 
 (White Internet) 
SU318 สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน      3(3-0-6) 
 (Environment, Pollution and Energy) 
SU319 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน    3(3-0-6)  
 (Science and Technology for Sustainable Development)  
SU320  โลกแห่งนวัตกรรม        3(3-0-6)  
 (World of Innovations)  
SU321  วัสดุและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6)  
 (Materials and Environmental Impacts)  
SU322  การดูแลสัตว์เลี้ยง        3(3-0-6) 
 (Pet Care) 
SU323 จิตสาธารณะ        3(3-0-6) 
 (Public Mind) 
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SU324 เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรม      3(3-0-6) 
 (Clean Technology in Industries) 
SU325 ภูมิภาคโลก        3(3-0-6) 
 (World Regions) 
 

กลุ่มวิชาความเป็นผู้ประกอบการ   
SU410 การจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ      3(3-0-6) 
 (Records and Archives Management) 
SU411 การเพาะเห็ดและการต่อยอดทางธุรกิจ     3(3-0-6)  
 (Mushroom Farming and Business Extension) 
SU412 เทคโนโลยี เทคนิค และอุตสาหกรรมอีสปอร์ต    3(3-0-6) 
 (E-Sport Technology, Techniques and Industry) 
SU413  มหัศจรรย์ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ     3(3-0-6)  
 (Amazing Biotechnology Products)  
SU414  ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่กระบวนการผลิต     3(3-0-6)  
 (Indigenous Knowledge toward Production Process)  
SU415 การตลาดและการเงินพื้นฐานส าหรับผู้ประกอบการ    3(3-0-6) 
 (Basic Marketing and Finance for Entrepreneurs) 
SU416 ธุรกิจดิจิทัล        3(3-0-6) 
 (Digital Business) 
 

       หมวดวิชาเฉพาะ  จ านวนไม่น้อยกว่า  103  หน่วยกิต ประกอบด้วย 
(1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  

ส าหรับแผนปกติ จ านวน  31  หน่วยกิต   
 ส าหรับแผนสหกิจศึกษา จ านวน  31  หน่วยกิต 

511 104 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 1       3(3-0-6) 
  (Calculus for Engineers I)   
513 101 เคมีทั่วไป 1        3(3-0-6) 

(General Chemistry I)               
513 102 เคมีทั่วไป 2                  3(3-0-6) 

(General Chemistry II) 
513 103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1       1(0-3-0) 

(General Chemistry Laboratory I) 
513 104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2       1(0-3-0) 
  (General Chemistry Laboratory II) 
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514 101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1        3(3-0-6) 
(General Physics I)                                                                                                                   

614 201 เขียนแบบวิศวกรรม                 3(2-3-4) 
(Engineering Drawing) 

615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม                    3(3-0-6) 
  (Engineering Mechanics) 
618 120 วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน           3(3-0-6) 
  (Fundamental of Electrical Engineering) 
618 121 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน      1(0-3-0) 
       (Fundamental of Electrical Engineering Laboratory) 

620 101 วัสดุวิศวกรรม        3(3-0-6) 
 (Engineering Materials) 

621 221 วิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ       3(3-0-6) 
(Bioscience for Bioprocess Engineering)                                                                                                                  

621 222 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  1(0-3-0) 
(Bioscience for Bioprocess Engineering Laboratory)  
 

(2) กลุ่มวิชาบังคับ  

ส าหรับแผนปกติ จ านวน  64  หน่วยกิต  ประกอบด้วย 
600 201  ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1             1(0-3-0) 
 (Creativity in World of Technology and Engineering I) 
600 202  ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2             1(0-3-0) 
 (Creativity in World of Technology and Engineering II)  
621 111  คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1     3(3-0-6) 

(Bioprocess Engineering Mathematics I)  
621 212  คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2     3(3-0-6) 

(Bioprocess Engineering Mathematics II)  
621 213 การค านวณพ้ืนฐานทางปฏิบัติการเฉพาะหน่วย    3(3-0-6) 

 (Basic Calculations in Unit Operations)                
621 214 สถิติส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ     3(2-2-5) 
  (Statistics for Bioprocess Engineering) 
621 215 ภาษาอังกฤษสื่อสารส าหรับวิศวกรรมศาสตร์    2(2-0-4) 
  (Communicative English for Engineering) 
621 223 การตรวจวัดสารในวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ             2(2-0-4) 

 (Substance Determination in Bioprocess Engineering) 
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621 224  ปฏิบัติการการตรวจวัดสารในวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ   1(0-3-0) 
 (Substance Determination in Bioprocess Engineering Laboratory)         

621 225 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1   3(3-0-6) 
 (Unit Operations in Bioprocess Engineering I) 

621 226 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1    1(0-3-0) 
 (Unit Operations in Bioprocess Engineering Laboratory I) 

621 231 อุณหพลศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ   3(3-0-6) 
 (Thermodynamics for Bioprocess Engineering) 

621 316  การเขียนภาษาอังกฤษเชิงเทคนิคส าหรับวิศวกรรมศาสตร์   2(2-0-4) 
(Technical English Writing for Engineering) 

621 327 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2   3(3-0-6) 
 (Unit Operations in Bioprocess Engineering II) 

621 328 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2    1(0-3-0) 
  (Unit Operations in Bioprocess Engineering Laboratory II) 
621 329 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 3   3(3-0-6) 

 (Unit Operations in Bioprocess Engineering III) 
621 341     พลศาสตร์กระบวนการและการควบคุมทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  3(3-0-6) 
      (Process Dynamics and Control in Bioprocess Engineering) 
621 342     การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  2(1-3-2) 
      (Computer Applications for Bioprocess Engineering) 
621 351 จลนพลศาสตร์วิศวกรรมเคมีชีวภาพและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์  3(3-0-6) 

 (Biochemical Engineering Kinetics and Reactor Design) 
621 352 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีชีวภาพ       1(0-3-0) 

 (Biochemical Engineering Laboratory ) 
621 353 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพในอุตสาหกรรม     3(3-0-6) 

(Industrial Bioprocess Engineering) 
621 361 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมส าหรับการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 

 (Environmental Biotechnology for Industrial Waste Treatment)  
621 362 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมส าหรับการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรม 1(0-3-0) 

 (Environmental Biotechnology for Industrial Waste Treatment  
Laboratory) 

621 371     การจัดการความปลอดภัยในวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ   3(3-0-6) 
        (Safety Management in Bioprocess Engineering) 
621 372  ระบบการควบคุมและประกันคุณภาพทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2(2-0-4) 

(Quality Control and Assurance System in Bioprocess Engineering) 
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621 391 การฝึกงานทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ         1*(ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง)                                                                                               
  (Bioprocess Engineering Training)             
621 417  ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างานส าหรับวิศวกร     2(2-0-4) 
  (English for Engineer Work Life) 
621 454 การออกแบบโรงงานและแนวคิดวิสาหกิจเริ่มต้นทางวิศวกรรม  3(2-3-4) 

กระบวนการชีวภาพ                
 (Plant Design and Start-up Perspectives in Bioprocess Engineering) 

621 493 สัมมนา             1(0-2-1) 
 (Seminar) 

621 494          โครงงานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1                       1*(0-3-0) 
 (Bioprocess Engineering Project  I) 

621 495 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2     2(0-6-0) 
 (Bioprocess Engineering Project  II) 

 

(3) กลุ่มวิชาบังคับ      
ส าหรับแผนสหกิจศึกษา จ านวน  69  หน่วยกิต ประกอบด้วย 

600 201  ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1             1(0-3-0) 
 (Creativity in World of Technology and Engineering I) 
600 202  ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2             1(0-3-0) 
 (Creativity in World of Technology and Engineering II)  
621 111  คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1     3(3-0-6) 

(Bioprocess Engineering Mathematics I)  
621 212  คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2     3(3-0-6) 

(Bioprocess Engineering Mathematics II)  
621 213 การค านวณพ้ืนฐานทางปฏิบัติการเฉพาะหน่วย    3(3-0-6) 

 (Basic Calculations in Unit Operations)                
621 214 สถิติส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ     3(2-2-5) 
  (Statistics for Bioprocess Engineering) 
621 215 ภาษาอังกฤษสื่อสารส าหรับวิศวกรรมศาสตร์    2(2-0-4) 
  (Communicative English for Engineering) 
621 223 การตรวจวัดสารในวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ             2(2-0-4) 

 (Substance Determination in Bioprocess Engineering) 
621 224  ปฏิบัติการการตรวจวัดสารในวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ   1(0-3-0) 

 (Substance Determination in Bioprocess Engineering Laboratory)         
621 225 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1   3(3-0-6) 

 (Unit Operations in Bioprocess Engineering I) 
 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เรียน โดยไม่นับหน่วยกิต 
 



            มคอ.2 29 

621 226 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1    1(0-3-0) 
 (Unit Operations in Bioprocess Engineering Laboratory I) 

621 231 อุณหพลศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ   3(3-0-6) 
 (Thermodynamics for Bioprocess Engineering) 

621 316  การเขียนภาษาอังกฤษเชิงเทคนิคส าหรับวิศวกรรมศาสตร์   2(2-0-4) 
(Technical English Writing for Engineering) 

621 327 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2   3(3-0-6) 
 (Unit Operations in Bioprocess Engineering II) 

621 328 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2    1(0-3-0) 
  (Unit Operations in Bioprocess Engineering Laboratory II) 
621 329 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 3   3(3-0-6) 

 (Unit Operations in Bioprocess Engineering III) 
621 341     พลศาสตร์กระบวนการและการควบคุมทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  3(3-0-6) 
      (Process Dynamics and Control in Bioprocess Engineering) 
621 342     การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  2(1-3-2) 
      (Computer Applications for Bioprocess Engineering) 
621 351 จลนพลศาสตร์วิศวกรรมเคมีชีวภาพและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์  3(3-0-6) 

 (Biochemical Engineering Kinetics and Reactor Design) 
621 352 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีชีวภาพ       1(0-3-0) 

 (Biochemical Engineering Laboratory ) 
621 353 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพในอุตสาหกรรม     3(3-0-6) 

(Industrial Bioprocess Engineering) 
621 361 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมส าหรับการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 

 (Environmental Biotechnology for Industrial Waste Treatment)  
621 362 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมส าหรับการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรม 1(0-3-0) 

 (Environmental Biotechnology for Industrial Waste Treatment  
Laboratory) 

621 371     การจัดการความปลอดภัยในวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ   3(3-0-6) 
        (Safety Management in Bioprocess Engineering) 
621 372  ระบบการควบคุมและประกันคุณภาพทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2(2-0-4) 

(Quality Control and Assurance System in Bioprocess Engineering) 
621 391 การฝึกงานทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ         1*(ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง)                                                                                               
  (Bioprocess Engineering Training)          
621 392  เตรียมสหกิจศึกษา         1(0-3-0) 

(Preparation for Cooperative Education)  
 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เรียน โดยไม่นับหน่วยกิต 
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621 417  ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างานส าหรับวิศวกร     2(2-0-4) 
  (English for Engineer Work Life) 
621 454 การออกแบบโรงงานและแนวคิดวิสาหกิจเริ่มต้นทางวิศวกรรม  3(2-3-4) 

กระบวนการชีวภาพ                
 (Plant Design and Start-up Perspectives in Bioprocess Engineering) 

621 496          สหกิจศึกษา                6 (ไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง) 
 (Cooperative Education) 

621 497 สัมมนาทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพส าหรับสหกิจศึกษา   1(0-2-1) 
 (Bioprocess Engineering Seminar for Cooperative Education) 
 

(4)  กลุ่มวิชาเลือก   

ส าหรับแผนปกติ จ านวนไม่น้อยกว่า  8  หน่วยกิต   
ส าหรับแผนสหกิจศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต   
โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ 

613 331    เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืช                3(2-3-4) 
    (Plant Cell and Tissue Culture Technology) 

613 333     เทคโนโลยีเซลล์สัตว ์       2(2-0-4) 
                (Animal Cell Technology) 
613 334     ปฏิบัติการเทคโนโลยีเซลล์สัตว์      1(0-3-0) 
                (Animal Cell Technology Laboratory) 
613 353     พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม       2(2-0-4) 
                 (Environmental Toxicology) 
613 354  เทคโนโลยีของเซลล์เชื้อเพลิงชีวเคมี       3(3-0-6) 
  (Biochemical Fuel Cells Technology) 
613 361    เทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมเกษตร           3(3-0-6) 
               (Biotechnology in Agro-Industry)  
613 362    เทคโนโลยีของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์                    2(2-0-4) 

    (Alcoholic Beverage Technology) 
613 363    ปฏิบัติการเทคโนโลยีของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์                       1(0-3-0) 

   (Alcoholic Beverage Technology Laboratory)        
613 364  เทคโนโลยีและแหล่งพลังงานชีวภาพ     3(3-0-6) 
  (Bio-Energy Resources and Technology) 
613 365    ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากพืช            3(2-3-4) 

   (Natural Products from Plants) 
613 367   เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการผลิตอาหารฟังก์ชัน     3(2-3-4) 

(Biotechnology for Functional Foods Production) 
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613 368 เทคโนโลยีแบคทีริโอเฟจเบื้องต้น      2(2-0-4) 
 (Introduction to Bacteriophage Technology) 
613 369   ปฏิบัติการเทคโนโลยีแบคทีริโอเฟจ      1(0-3-0) 

 (Bacteriophage Technology Laboratory) 
613 371   การจัดการและธุรกิจในอุตสาหกรรมชีวภาพ                                          3(3-0-6) 
              (Management and Business in Bio-Industry)       
613 381   นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น                                        2(2-0-4) 
             (Introduction to Nanotechnology) 
613 411  เทคโนโลยีการหมัก                                  2(2-0-4) 

   (Fermentation Technology) 
613 412   ปฏิบัติการเทคโนโลยีการหมัก                                        1(0-3-0) 

   (Fermentation Technology Laboratory) 
613 414 กระบวนการเยื่อแผ่นสังเคราะห์      3(3-0-6) 
  (Membrane Processes) 
613 421   เทคโนโลยีแป้งและน้ าตาล                                           3(2-3-4) 
               (Starch and Sugar Technology)   
613 423    ชีวโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ์พืช               3(3-0-6) 
               (Molecular Biology in Crop Improvement) 
613 451   การจัดการและการใช้ประโยชน์จากของเสีย                  3(3-0-6)    
  (Waste Management and Utilization) 
613 453    การควบคุมเชื้อก่อโรคในพืชด้วยชีววิธี                3(3-0-6) 
      (Biological Control of Plant Pathogens) 
613 461   เทคโนโลยีสีและกลิ่นรส                                             3(2-3-4) 

   (Color and Flavor Technology) 
621 120   วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพเบื้องต้น  3(3-0-6) 
 (Introduction to Bioprocess Engineering) 
621 332  เทคโนโลยีเอนไซม์อุตสาหกรรม      3(3-0-6) 

(Industrial Enzyme Technology) 
621 333  ปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์อุตสาหกรรม     1(0-3-0) 

(Industrial Enzyme Technology Laboratory ) 
621 343 แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของระบบชีวภาพเบื้องต้น   2(2-0-4) 
 (Introduction to Mathematical Modelling of  
 Biological Systems)  
621 356 การศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ    1(0-3-0) 

(Bioprocess Engineering Industrial Plant Study) 
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621 363 การพัฒนาที่ยั่งยืนและการตอบสนองทางวิศวกรรม    3(3-0-6) 
(Sustainable Development and Engineering Response) 

621 364  สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา       2(2-0-4) 
(Environment and Development) 

621 365  โรงกลั่นชีวภาพ          3(3-0-6)  
(Biorefinery) 

621 381  พอลิเมอร์ชีวภาพเบื้องต้น       2(2-0-4) 
  (Introduction to Biopolymer) 
621 445          การออกแบบและการควบคุมถังปฏิกรณ์ชีวภาพ    3(3-0-6)  
                     (Bioreactor Design and Control) 
621 457   วิศวกรรมการหมัก       3(3-0-6) 
  (Fermentation Engineering) 
621 466 การท าแห้งวัสดุชีวภาพ       2(2-0-4) 

(Drying of Biomaterials) 
621 467 เชื้อเพลิงชีวภาพ         3(3-0-6) 

(Biofuels)  
621 482   วัสดุชีวภาพ         3(3-0-6) 

 (Biomaterials) 
621 483 วิศวกรรมระบบชีวภาพ       3(3-0-6) 
  (Biosystems Engineering)      
621 484 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ     3(3-0-6) 

 (Selected Topics in Bioprocess Engineering) 
 

หมวดวิชาเลือกเสรี     จ านวนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
ให้เลือกศึกษาได้จากทุกรายวิชาในระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือวิชาที่เปิด

สอนในมหาวิทยาลัยอ่ืน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ ถ้านักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาในกลุ่ม
วิชาเลือกของหมวดวิชาเฉพาะของสาขาวิชา จะต้องน าไปคิดค่าระดับเฉลี่ยในกลุ่มวิชาบังคับและกลุ่มวิชาเลือกในหมวด
วิชาเฉพาะด้วย เพ่ือตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา 

 
หมายเหตุ  การนับหน่วยกิตในแต่ละหมวดวิชาให้นับเป็นรายวิชา จะแยกนับหน่วยกิตรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง 
               ไปไว้ทั้งสองหมวดวิชาไม่ได้ 
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 3.1.4   แสดงแผนการศึกษา  
 3.1.4.1 แผนการศึกษา (ปกติ) 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

SU101 ศิลปะศิลปากร  3(3-0-6) 
SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล  3(2-2-5) 

511 104 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 1 3(3-0-6) 
513 101 เคมีทั่วไป  1 3(3-0-6) 
513 103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  1 1(0-3-0) 
514 101 ฟิสิกส์ทั่วไป  1 3(3-0-6) 
............. วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ  3 

รวมจ านวน 19 
 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

SU102 ศิลปากรสร้างสรรค์  3(3-0-6) 
SU202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ  3(2-2-5) 

513 102 เคมีทั่วไป  2 3(3-0-6) 
513 104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  2 1(0-3-0) 
614 201 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-4) 
615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม  3(3-0-6) 
620 101 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
621 111 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1  3(3-0-6) 

รวมจ านวน 22 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

SU301 พลเมืองตื่นรู้  3(3-0-6) 
600 201 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1  1(0-3-0) 
618 120 วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
618 121 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน 1(0-3-0) 
621 212 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2  3(3-0-6) 
621 213 การค านวณพ้ืนฐานทางปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 3(3-0-6) 
621 214 สถิติส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 3(2-2-5) 
621 231 อุณหพลศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 3(3-0-6) 

รวมจ านวน 20 
 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

SU203 ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์  3(3-0-6) 
SU401 ความเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  3(3-0-6) 

600 202 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2 1(0-3-0) 
621 215 ภาษาอังกฤษสื่อสารส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 2(2-0-4) 
621 221 วิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 3(3-0-6) 
621 222 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับวิศวกรรมกระบวนการ

ชีวภาพ 
1(0-3-0) 

621 223 การตรวจวัดสารในวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2(2-0-4) 
621 224 ปฏิบัติการการตรวจวัดสารในวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1(0-3-0) 
621 225 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1 3(3-0-6) 
621 226 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1 1(0-3-0) 

รวมจ านวน 20 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
SU402 นวัตกรรมและการออกแบบ  3(3-0-6) 
SUxxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 

621 327 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2 3(3-0-6) 
621 328 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2 1(0-3-0) 
621 351 จลนพลศาสตร์วิศวกรรมเคมีชีวภาพและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์  3(3-0-6) 
621 352 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีชีวภาพ 1(0-3-0) 
621 361 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมส าหรับการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
621 362 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมส าหรับการบ าบัดของเสีย

อุตสาหกรรม 
1(0-3-0) 

รวมจ านวน 21 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
621 316 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงเทคนิคส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 2(2-0-4) 
621 329 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 3  3(3-0-6) 
621 341 พลศาสตร์กระบวนการและการควบคุมทางวิศวกรรมกระบวนการ

ชีวภาพ 
3(3-0-6) 

621 342 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2(1-3-2) 

621 353 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพในอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
621 371 การจัดการความปลอดภัยในวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 3(3-0-6) 
621 372 ระบบการควบคุมและประกันคุณภาพทางวิศวกรรมกระบวนการ

ชีวภาพ 
2(2-0-4) 

............. วิชาเลือกเสรี 3 
รวมจ านวน 21 

 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
621 391 การฝึกงานทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1*   

(ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง) 
 รวมจ านวน - 

 

* นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร 



            มคอ.2 36 

ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

621 493 สัมมนา 1(0-2-1) 
621 494 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1  1*(0-3-0) 
............. วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 5 
............. วิชาเลือกเสรี 3 

รวมจ านวน 9 
 

ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

621 417 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างานส าหรับวิศวกร 2(2-0-4) 
621 454 การออกแบบโรงงานและแนวคิดวิสาหกิจเริ่มต้นทางวิศวกรรม 

กระบวนการชีวภาพ 
3(2-3-4) 

621 495 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2 2(0-6-0) 
รวมจ านวน 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร 
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 3.1.4.2 แผนการศึกษา (สหกิจศึกษา) 
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

SU101 ศิลปะศิลปากร  3(3-0-6) 
SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล  3(2-2-5) 

511 104 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 1 3(3-0-6) 
513 101 เคมีทั่วไป  1 3(3-0-6) 
513 103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  1 1(0-3-0) 
514 101 ฟิสิกส์ทั่วไป  1 3(3-0-6) 
............. วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ  3 

รวมจ านวน 19 
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

SU102 ศิลปากรสร้างสรรค์  3(3-0-6) 
SU202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ  3(2-2-5) 

513 102 เคมีทั่วไป  2 3(3-0-6) 
513 104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  2 1(0-3-0) 
614 201 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-4) 
615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม  3(3-0-6) 
620 101 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
621 111 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1  3(3-0-6) 

รวมจ านวน 22 
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ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

SU301 พลเมืองตื่นรู้  3(3-0-6) 
600 201 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1  1(0-3-0) 
618 120 วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
618 121 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน 1(0-3-0) 
621 212 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2  3(3-0-6) 
621 213 การค านวณพ้ืนฐานทางปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 3(3-0-6) 
621 214 สถิติส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 3(2-2-5) 
621 231 อุณหพลศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 3(3-0-6) 

รวมจ านวน 20 
 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

SU203 ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์  3(3-0-6) 
SU401 ความเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  3(3-0-6) 

600 202 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2 1(0-3-0) 
621 215 ภาษาอังกฤษสื่อสารส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 2(2-0-4) 
621 221 วิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 3(3-0-6) 
621 222 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1(0-3-0) 
621 223 การตรวจวัดสารในวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2(2-0-4) 
621 224 ปฏิบัติการการตรวจวัดสารในวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1(0-3-0) 
621 225 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1 3(3-0-6) 
621 226 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1 1(0-3-0) 

รวมจ านวน 20 
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ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
SU402 นวัตกรรมและการออกแบบ  3(3-0-6) 
SUxxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 

621 327 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2 3(3-0-6) 
621 328 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2 1(0-3-0) 
621 351 จลนพลศาสตร์วิศวกรรมเคมีชีวภาพและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์  3(3-0-6) 
621 352 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีชีวภาพ 1(0-3-0) 
621 361 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมส าหรับการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
621 362 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมส าหรับการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรม 1(0-3-0) 

รวมจ านวน 21 
 

ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
621 316 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงเทคนิคส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 2(2-0-4) 
621 329 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 3  3(3-0-6) 
621 341 พลศาสตร์กระบวนการและการควบคุมทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 3(3-0-6) 
621 342 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2(1-3-2) 

621 353 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพในอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
621 371 การจัดการความปลอดภัยในวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 3(3-0-6) 
621 372 ระบบการควบคุมและประกันคุณภาพทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2(2-0-4) 
621 392 เตรียมสหกิจ 1(0-3-0) 

รวมจ านวน 19 
 

ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
621 391 การฝึกงานทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1*  

 (ไม่น้อยกว่า 240 
ชั่วโมง) 

 รวมจ านวน - 
 
 

* นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร 
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ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1 

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

621 496 สหกิจศึกษา 6  
(ไม่น้อยกว่า 640 

ชั่วโมง) 
รวมจ านวน 6 

 
 

ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2  
  

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

621 417 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างานส าหรับวิศวกร 2(2-0-4) 
621 454 การออกแบบโรงงานและแนวคิดวิสาหกิจเริ่มต้นทางวิศวกรรม 

กระบวนการชีวภาพ 
3(2-3-4) 

621 497 สัมมนาทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพส าหรับสหกิจศึกษา 1(0-2-1) 
............. วิชาเลือกเสรี 6 

รวมจ านวน 12 
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 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
     หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
SU101 ศิลปะศิลปากร 3(3-0-6) 
 (Silpakorn Arts) 
  ความซาบซึ้งในคุณค่าและความงามของธรรมชาติ งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง 

ศิลปหัตถกรรม ดนตรี งานออกแบบ และสถาปัตยกรรม ทั้งของไทยและต่างประเทศ และความเชื่อมโยงทาง
สุนทรียศาสตร์ 

  Appreciation of the value and beauty of nature, creative arts, visual arts, performing 
arts, handicraft arts, music, design and architecture of Thailand and foreign countries, and 
aesthetic connections. 

 
SU102 ศิลปากรสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 (Creative Silpakorn) 
  การบูรณาการการเรียนรู้ ผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการด้วยกิ จกรรมสร้างสรรค์  

การพัฒนาทักษะการเป็นผู้น าและการเป็นผู้ตามที่ดี ทักษะการติดต่อสื่อสาร ทักษะการเรียนรู้และการท างาน
อย่างสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมของนักศึกษา การปลูกฝังเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรให้กับนักศึกษา โครงการสร้างสรรค์ในประเด็นที่สนใจภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่
ปรึกษาเพ่ือให้เกิดการรับรู้หรือการเปลี่ยนแปลง  

  Integration of project-based learning focusing on creative activities;  development of 
the skills of leadership, teamwork, communication, creative learning and working, students’ 
community and social responsibilities; instilling Silpakorn University identity and culture; 
creative projects on issues of interest under the advisors’ supervision to enhance recognition 
or encourage changes. 

 
SU110 มนุษย์กับการสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 (Man and Creativity) 
  วิวัฒนาการของมนุษยชาติและบทบาทของมนุษย์ในการสร้างสรรค์ทั้งสิ่งที่เป็นนามธรรมและรูปธรรม 

ซึ่งเป็นรากฐานของความเจริญของสังคมมนุษย์ในด้านต่าง ๆ ที่สืบเนื่องจากโบราณสมัยมาถึงปัจจุบัน ปัจจัยที่
เอ้ือต่อการสร้างสรรค์ กระบวนการสร้างสรรค์ ลักษณะและผลผลิตของการสร้างสรรค์ ตลอดจนผลกระทบต่อ
มนุษยชาติในแต่ละยุคสมัย ทั้งนี้ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลในปริทัศน์ประวัติศาสตร์ และจากมุมมองของศาสตร์
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  Evolution of mankind; mankind’ s role in abstract and concrete creation, the 
foundations of human civilization, from the past to the present; contributing factors, 
processes, characteristics and outputs of creativity and impacts on mankind in each period; 
analysis from the perspective of history and relevant disciplines. 
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SU111 บ้าน  3(3-0-6) 
 (Home) 
  แนวคิด ลักษณะทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมของค าว่าบ้าน ความเป็นพื้นที่ เทคโนโลยี

และการออกแบบบ้าน เพศสภาพกับบ้าน บ้านในบริบทของการท่องเที่ยว โลกาภิวัตน์ ความเป็นชาติ คนไร้
บ้าน การเนรเทศ และการน าเสนอความเป็นชาติ 

  Concepts and economic, political, social and cultural characteristics of the word 
‘home’; space, technology and home design; gender and home; home in context of tourism; 
globalization; nationality; homeless people; deportation; presentation of nationality. 

  
SU112 ความสุข 3(3-0-6) 
 (Happiness)  
  ความหมาย วิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาแห่งความสุข การจัดการความสุข นิสัยสร้างสุข กลยุทธ์เพ่ิม

ความสุขด้วยการคิดบวก การออกก าลังกาย อาหาร และการฝึกสติ 
  Meaning, science, and psychology of happiness; management of happiness; habits of 

happiness; strategies to boost happiness by positive thinking, exercise, diet, mindfulness 
practice. 

 
SU113 การตั้งค าถามและวิธีการ 3(3-0-6)  
 (Asking Questions and Methods)  
  การตั้งค าถามรูปแบบต่าง ๆ ตามศาสตร์และสาขาวิชา การตั้งค าถามเพ่ือสร้างและแสวงหาความรู้ 

วิธีการตั้งค าถาม การตั้งค าถามโดยบูรณาการศาสตร์และศิลป์   
  Asking questions in various forms according to science and subjects; asking to create 

and in search of knowledge; methods of asking questions; asking questions by integrating 
science and arts. 

 
SU114 เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก 3(3-0-6) 
 (Disruptive Technology) 
  ภาพรวมกระบวนการพลวัตของนวัตกรรมเทคโนโลยี ความส าคัญของเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อน  

สร้างมูลค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ ระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ 
อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง ธุรกิจเทคโนโลยีด้านการเงินและโครงข่ายบัญชีธุรกรรมออนไลน์ และเทคโนโลยี  
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  Overview of the dynamic process of technological innovation; importance of 
technology-driven value creation and economic growth; data science; artificial Intelligence; 
cloud processing system; Internet of Things; Fintech business and block chain; other related 
technologies. 
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 SU115  อาหารเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6)  
 (Food for Health)  
  ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับความต้องการอาหารของร่างกาย องค์ประกอบอาหาร สุขลักษณะของอาหาร

กับสุขภาพ อาหารที่ไม่ได้สัดส่วนกับโรค อุปนิสัยการรับประทานอาหารกับสุขภาพ ปัญหาโภชนาการ โรคจาก
โภชนาการ จากการปนเปื้อนของสารถนอมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ความปลอดภัยด้านอาหารและการ
คุม้ครองผู้บริโภค 

  Fundamental knowledge of bodily needs of food; compositions of food; food hygiene 
and health; diet imbalance and diseases; eating habits and health; nutritional problems; 
diseases from nutrition, contamination of food preservatives, and packaging; food safety and 
consumer protection. 

  
SU116 ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยในประเทศไทย 3(3-0-6)  
 (Modern and Contemporary Art in Thailand)  
  เนื้อหา รูปแบบ และความเคลื่อนไหวของศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยในประเทศไทย การเปลี่ยนแปลง

จากศิลปะไทยประเพณี อิทธิพลจากศิลปะสมัยใหม่ของตะวันตก ผลงานและแนวความคิดในการสร้างสรรค์
ของศิลปินคนส าคัญ 

  Contents, genres, and movements of modern and contemporary art in Thailand; 
transitions from Thai traditional art; influences of modern Western art; art works and creative 
concepts of key artists. 

  
SU117 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น 3(3-0-6)  
 (Art and Visual Culture)  
  ผลผลิตทางวัฒนธรรมทางการเห็นในด้านศิลปะ การออกแบบ และสถาปัตยกรรมจากปัจจัยของ

ปรัชญา การเมือง สังคม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมโลก 
  Visual cultural products in art, design and architecture influenced by philosophical, 

political, social, economic, scientific and technological factors of a global society. 
  
SU118 สถาปัตยกรรมและศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6) 
 (Architecture and Art in South East Asia) 
  การตั้งถิ่นฐานที่สัมพันธ์กับภูมิศาสตร์และระบบนิเวศน์ พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ คติความเชื่อ 

ศาสนา วัฒนธรรม สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น พัฒนาการทางสถาปัตยกรรม ศิลปะและมรดกทางสถาปัตยกรรมที่
เกี่ยวข้อง และสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่เป็นเอกลักษณ์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้

  Development of settlements in relation to geography and ecology; development of 
history, belief, religion, and culture; vernacular architecture; development of architecture and 
its related arts and architectural heritage; contemporary architecture unique to South East 
Asia. 
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 SU119 การอ่านวรรณกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 (Literary Reading for Life Quality Improvement)  
  วิธีการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม ประเภทของวรรณกรรม สารส าคัญในวรรณกรรม คุณค่าของ

วรรณกรรม ประโยชน์ของวรรณกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  Methods of reading and analyzing literary works; literary genres; themes in literature; 

literary values; benefits of literature to quality of life improvement. 
  
SU120 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 
 (Thai Studies) 
  ลักษณะส าคัญของสังคมและวัฒนธรรมไทยในด้านประวัติศาสตร์ ศาสนาและความเชื่อ ประเพณี 

ดนตรี นาฏศิลป์ และวัฒนธรรมการแต่งกาย 
  มีทัศนศึกษานอกสถานที่  
  Main characteristics of Thai society and culture in the light of history, religions and 

beliefs, customs, music, performing arts, and costumes. 
  Fieldwork required. 
  
SU121 วิถีพุทธในประเทศไทยและอาเซียน 3(3-0-6) 
 (Buddhist Ways of Life in Thailand and ASEAN) 
  ความรู้พ้ืนฐานในการด าเนินชีวิตที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาในประเทศไทย และอาเซียน เริ่มตั้งแต่  

การเกิดจนกระท่ังวาระสุดท้ายของชีวิต 
  Fundamental knowledge of Buddhist ways of life, from birth to death, in Thailand and 

the ASEAN countries. 
  
SU122 สมาธิเชิงประยุกต์  3(3-0-6) 
 (Applied Meditation) 
   การเรียนรู้ทฤษฎี และการฝึกสมาธิประยุกต์ ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาตนเอง ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม และความคิดสร้างสรรค์ 
   มีการศึกษานอกสถานที ่
   Learning theory and meditation practice through self-development activities in terms 

of morality, ethics, and creativity. 
   Field trips required.     
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SU123 วิถีชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 (Ways of Life in Multicultural Society) 
   ความเข้าใจ การซึมซับวัฒนธรรมประเพณีผ่านกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง วิถีชีวิต อาชีพและการด ารงชีวิต

ของกลุ่มคนต่าง ๆ ที่อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เพ่ือความเข้าใจซึ่งกันและกันและการอยู่ร่วมกัน 
   Comprehension and assimilation of cultures and tradition through relevant activities; 

lifestyles, occupations, and ways of life of people in multicultural society for peaceful  
coexistence. 

  
SU124 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 3(3-0-6) 
 (Contemporary World Affairs) 
  การวิเคราะห์รากฐานด้านประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ

ของเหตุการณ์ส าคัญในปัจจุบัน เชื่อมโยงเหตุการณ์เหล่านั้นกับผลกระทบต่อสังคมโลก 
  Analysis of historical, political, and socio-economic root and natural phenomena of 

significant contemporary world affairs and their effects on the global community. 
  
SU125 มนุษย์กับการคิด  3(3-0-6) 
 (Man and Thinking) 
  ความส าคัญของการคิด ความคิดแบบเป็นเหตุผล การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดเชิงวิเคราะห์และ

สังเคราะห์ การคิดแบบวิทยาศาสตร์ การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงมโนทัศน์ การคิดแบบสร้างสรรค์ การคิดเชิง
นวัตกรรม 

  Importance of thinking; rational thinking; critical thinking; analytical and synthetical 
thinking; scientific thinking, systematic thinking; conceptualization; creative thinking;  
innovative thinking. 

  
SU126   ศิลปะและสื่อร่วมสมัยประยุกต์เพื่อชุมชน 3(3-0-6) 
 (Contemporary Applied Arts and Media for Community) 
  การศึกษาพ้ืนที่ตัวอย่าง พัฒนาการ และกระบวนการต่าง ๆ ของศิลปะและสื่อร่วมสมัยประยุกต์ทั้งโลก

ตะวันตก และตะวันออก ที่ใช้เพื่อการพัฒนาชุมชน ส าหรับเป็นต้นแบบแก่ผู้เรียนในการสร้างสรรค์ผลงานและ
เครื่องมือแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

  Area-based study; development and process of contemporary applied arts and media 
in the Eastern and Western world for community development as a model for students to 
apply to their own project and as a tool for knowledge seeking. 
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SU127 กระบวนการเรียนรู้ระบบสัญลักษณ์ในศตวรรษที่ 21 3(3-0-6) 
 (Learning Processes of Symbolism in the 21st Century) 
  ที่มา กระบวนการเรียนรู้ และการตีความ ระบบสัญลักษณ์ที่มีความแตกต่างกัน ในแต่ละวัฒนธรรม  

ความเข้าใจระบบสัญลักษณ์ที่ปรากฏในศตวรรษที่ 21 ผ่านสื่อร่วมสมัยต่าง ๆ การเรียนรู้ตลอดชีวิตใน
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไป 

  Origin, learning processes and interpretat ion of symbolism varied from culture to 
culture; understanding of symbolism in the 21 st century through various contemporary 
media; lifelong learning in changing situations. 

 

SU128 การตีความศิลปะ 3(3-0-6) 
 (Interpretation of Arts) 
  ความหมาย ความคิด วิธีการ กระบวนการ การตีความทางศิลปะ ความตระหนักรู้ในความแตกต่างทาง

พหุวัฒนธรรม การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาร่วมสมัย ส านึกทางจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
  Meanings, concepts, methods and process of interpretation of arts; awareness of the 

multicultural differences; analysis of contemporary issues; ethical consciousness; social and 
personal responsibility. 

  

SU129  ทักษะการรู้เท่าทันสารสนเทศและสื่อ 3(3-0-6) 
 (Information and Media Literacy Skills) 
  ความส าคัญของการรู้สารสนเทศ ประเภทของสื่อสารสนเทศ เครื่องมือช่วยค้น และการคัดเลือกแหล่ง

สารสนเทศเพ่ือการสร้างงานและการอ้างอิงข้อมูลรูปแบบต่าง ๆ วิเคราะห์กระบวนการผลิตสารสนเทศ 
เสรีภาพในการรับรู้ข่าวสาร และความสัมพันธ์ของสารสนเทศกับประเด็นทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมของสังคมไร้พรมแดน 

  Importance of information literacy; types of information; tools in searching  information; 
selecting information sources and citation formats; analysis of the information production 
process; freedom of information; relationship between information and issues relating to 
politics, economy, society and culture in a borderless society. 

  

SU130 การพัฒนาการคิด 3(3-0-6) 
 (Thinking Development) 
  ความหมาย ความส าคัญของการคิค การคิดกับการท างานของสมอง การคิด ทักษะการคิด ทักษะการ

คิดท่ีส าคัญในศตวรรษ ที่ 21 แนวทางการพัฒนาการคิดเพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม 
  มีกิจกรรมนอกสถานที่ 
  Meaning and significance of thinking; thinking and brain functioning; thinking, thinking 

skills, important thinking skills in the 21st century; ways to develop thinking for life and social 
development.  

  Fieldwork required. 
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SU131 การจัดการสารสนเทศเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 (Introduction to Information Management) 
  แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศ การรวบรวมข้อมูล การจัดเตรียมข้อมูล การวิเคราะห์

และการน าเสนอข้อมูล การจินตทัศน์ข้อมูล การท ารายงานและการน าเสนอ กรณีศึกษา 
  Basic concepts of information management; data collection, preparation, analysis and 

presentation; data visualization; report and presentation; case studies. 
  
SU132 โลกและดาราศาสตร์ในสหัสวรรษท่ี 3 3(3-0-6) 
 (Earth and Astronomy in the Third Millennium)  
  ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติบนโลก บรรยากาศโลก การพยากรณ์ทางอุตุนิยมวิทยา การเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศและผลกระทบ ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ การสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ ระบบสุริยะ
และดาวฤกษ์ การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ปรากฏการณ์และเหตุการณ์ในสหัสวรรษที่ 3 

  Natural phenomena of the earth; atmosphere of the earth; meteorological forecasting; 
climate change and its impact; astrological phenomena; astronomical observations; the solar 
system and star; application of this knowledge in everyday life; phenomena and events in 
the third millennium.     

 
SU133  การจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน 3(3-0-6) 
 (Household Environmental Management) 
  การใช้แสงธรรมชาติเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือน สวนอนุรักษ์น้ า การอนุรักษ์น้ าใช้ภายในบ้าน 

การระบายอากาศแบบไม่ใช้พลังงาน การคัดแยกมูลฝอย การหมักมูลฝอย การจัดการมูลฝอยอันตรายใน
ครัวเรือน 

  Natural lighting for household energy conservation; water conservation garden; indoor 
water conservation; passive air ventilation; solid waste separation; solid waste composting; 
household hazardous waste management. 

 
SU134 ความรอบรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 (Computer, Information Technology and Communication Literacy) 
   บทบาทและความส าคัญของคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบัน แนวโน้มใน

อนาคต ความรู้พ้ืนฐาน การประยุกต์อย่างสร้างสรรค์ การรักษา ความมั่นคง กฎหมายและจริยธรรมที่
เกี่ยวข้อง  

   Roles and significance of computers, information technology, and communication in 
modern days; future trends; fundamental knowledge; creative applications; maintenance of 
securities, laws, and ethics related to computer and information. 
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SU135  ศิลปะการด ารงชีวิต 3(3-0-6)  
 (Art of Living)  

  การจัดระเบียบชีวิต การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม บทบาทและความรับผิดชอบ 
ต่อครอบครัวและสังคม การคิดเชิงวิเคราะห์ การสื่อสารและการแสดงออก การสร้างความสุขให้กับชีวิต  
แรงบันดาลใจในการสร้างความส าเร็จในอาชีพ จริยธรรมใน การท างานและการด ารงชีวิต  

  Life discipline; personality development and social etiquette; roles in and 
responsibilities for family and society; analytical thinking; communication and expression; 
creation of happiness in life; inspiration for career success; ethics for working and living. 

  
SU136  เทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)  
 (Technology of Appliances in Daily Life)  
  ความหมายและวิวัฒนาการของเทคโนโลยี ระบบ กลไก หน้าที่ และอุปกรณ์พ้ืนฐานของเครื่องมือ

เครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน  
  Meaning and the evolution of technology; mechanical system, working function and 

basic equipment of everyday appliances. 
  
SU137  เทคโนโลยีการสื่อสารกับมนุษย์ 3(3-0-6)  
 (Communication Technology and Human)  
  วิวัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันและแนวโน้ม ในอนาคต 

อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งและการน าไปใช้งานในชีวิตประจ าวัน ภัยคุกคามและความปลอดภัย 
  Evolution of communication technology; current and future trends of communication 

technology; the Internet of Things and its uses in everyday life; threats and security. 
  
SU138 ไฟฟ้ากับชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (Electricity and Everyday Life) 
  การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานน้ า แสงอาทิตย์ ลม น้ ามัน และแก๊สธรรมชาติ การส่งจ่าย

และจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า การค านวณค่าไฟ การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า การประเมินความปลอดภัยของ
ระบบไฟฟ้า การประหยัดไฟฟ้าในบ้านพักอาศัย อาคารส านักงานและโรงงานอุตสาหกรรม การผลิตและการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืน 

  Process of generating electricity from sources of energy:  water, sunlight, wind, oil, and 
natural gas; electricity transmission and distribution; calculation of electricity usage cost and 
charges; selection of electrical appliances; electrical safety assessment; saving and reducing 
electricity usage at homes, offices, and factories; sustainable electricity production and usage. 

  
 
 



            มคอ.2 49 

SU139 การพัฒนาภาวะผูน้ า 3(3-0-6) 
 (Leadership Development) 
  ทฤษฎีความต้องการของมนุษย์และภาวะผู้น า ทักษะจ าเป็นในการเป็นผู้น า การพัฒนาภาวะผู้น า  

ความแตกต่างของวัฒนธรรมส าหรับผู้น า การสร้างทีม การสร้างแรงจูงใจ มนุษยสัมพันธ์ การแก้ปัญหา  
การตัดสินใจ การบริหารความขัดแย้ง การสื่อสารและ การควบคุม และการจัดการความเครียด 

  Needs theories and leadership; skills needed for leaders; leadership development; 
cultural diversity of leaders; team building; motivation building; interpersonal relations; 
problem solving; decision making; conflict management; communication and controls; stress 
management. 

  
SU140 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 3(3-0-6) 
 (Renewable Energy Technology) 
  ความหมายของพลังงานทดแทน การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานความร้อนและไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ า พลังงานจากชีวมวล กรณีศึกษาของแหล่งพลังงานทดแทนการเลือกใช้
และการจัดการพลังงานทดแทน 

  Meaning of renewable energy; converting renewable energy to thermal and electrical 
energy; solar, wind, hydro, and biomass energy; case studies of renewable energy resources; 
selection and management of renewable energy. 

  
SU141   การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 (Creative Problem Solving) 
  ปัญหา ปัจจัยและสาเหตุของปัญหา การเข้าใจปัญหา รูปแบบของปัญหา ขั้นตอน การแก้ไขปัญหา  

ขั้นตอนวิธี  การคิดเพ่ือการตัดสินใจ การแก้ไขปัญหาด้ วยขั้นตอนวิธี  การคิดเชิงวิกฤตและแนวคิด  
ความน่าเชื่อถือและความสัมพันธ์กัน แหล่งที่มาของข้อมูล การเข้าใจที่มาของข้อมูล หลักฐาน ข้อเท็จจริง
ความมีเหตุผลและความน่าเชื่อถือ 

  Problems; factors and causes of problems; understanding problems; types of problems; 
problem solving steps; algorithms; thinking for decision making; problem solving with 
algorithm; critical thinking and ideas; reliability and relevance; sources of information; 
understanding the sources of information, evidence, and facts; validity and reliability. 
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SU142 ดนตรีอาเซียน 3(3-0-6) 
 (ASEAN Music) 
  ดนตรีในประชาคมอาเซียน ประวัติศาสตร์และพัฒนาการดนตรีในพ้ืนที่วัฒนธรรมหลักของอาเซียน 

ทฤษฎีดนตรี เครื่องดนตรี วงดนตรี เพลงส าคัญ ศิลปินดนตรีอาเซียน ความสัมพันธ์ของดนตรีกับ
ศิลปวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆ สภาพปัจจุบันของดนตรีอาเซียน 

  Music in the ASEAN community; history and development of mainstream ASEAN music 
culture; music theories; musical instruments; ensembles; major songs and key ASEAN 
composers and musicians; the relationship between ASEAN music and other art forms; the 
present situation of ASEAN music. 

  
SU143 สุนทรียภาพแห่งการฟัง 3(3-0-6)  
 (Aesthetics of Listening)  
  การฟังเพลงและการวิเคราะห์องค์ประกอบดนตรี การประยุกต์ใช้ศิลปะการฟังเพ่ือ การพัฒนา  

การเรียนรู้ทางด้านดนตรีและการวิจารณ์ดนตรี 
  Listening and analyzing elements of music; applying the art of listening for the 

development of music learning and music criticism. 
  
SU144 สมาธิในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (Meditation in Daily Life) 
  การท าสมาธิในชีวิตประจ าวัน หลักของการท าสมาธิ วิธีการท าสมาธิแบบต่าง ๆ ประโยชน์ของสมาธิ 

ในชีวิตประจ าวัน การเรียนและการท างาน สมาธิกับการจัดการความเครียด ความส าคัญของคุณธรรมใน  
การฝึกสมาธิและการใช้ชีวิตประจ าวัน  

  Meditation in daily life; principles of meditation; methods of meditation; benefits of 
meditation in daily life, study, and work; meditation and stress management; importance of 
morality in meditation practice and daily life. 

  
SU145 สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6) 
 (Thai Society and Culture) 
  ลักษณะพ้ืนฐานของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของสังคมไทย โดยพิจารณาจากพัฒนาการ

ของสังคมและวัฒนธรรม กระบวนการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของสังคมไทย รวมทั้งเงื่อนไขและปัญหาต่าง  ๆ
ที่มีผลต่อวิถีชีวิตของประชากรในสังคมปัจจุบัน พหุวัฒนธรรม แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของ
สังคมไทย 

  Fundamental characteristics of Thai economic, social and political structures from the 
consideration of socio-cultural development, change and adaptation processes of Thai society, and 
conditions and problems that affect current population’ s way of life; multiculturalism; trends and 
directions of change in Thai society in the future. 
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SU146 โครงการพระราชด าริ 3(3-0-6) 
 (Royal Initiative Projects) 
  ปรัชญา ความหมาย และความส าคัญของศาสตร์พระราชา ความเป็นมาของโครงการพระราชด าริ ใน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โครงการเกี่ยวกับดิน น้ า ป่า อาชีพ และวิศวกรรม หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ แนวทางการประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

  มีการศึกษานอกสถานที่ 
  Philosophy, meaning and importance of the King’s philosophy; background to royal initiative 

projects of His Majesty King Bhumibol Adulyadej; royal initiative projects related to soil, forest, 
occupation and engineering; principles of the sufficiency economy philosophy; New Theory; 
application guidelines for the development of self, communities, society, and the nation. 

  Field trips required. 
  
SU147 ภาพและเสียงดิจิทัล 3(3-0-6) 
 (Digital Imaging and Sound) 
  โครงสร้าง หลักการเบื้องต้น รูปแบบต่าง ๆ ของภาพและเสียงที่อยู่ในรูปของดิจิทัล วิธีการสร้างภาพ

และเสียงที่มีการผสมผสานกันอย่างเหมาะสมเกิดเป็นงานที่มีคุณค่า 
  Structure, basic principles and various forms of digital imaging and sound; synthesizing 

images and sounds with proper harmony to create valuable works.  
  

SU148 พลวัตสังคมไทย 3(3-0-6) 
 (Dynamics of Thai Society) 
  พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ภูมิหลังด้านประวัติศาสตร์ มรดกวัฒนธรรม ภูมิปัญญา 

และค่านิยมในด้านภาษา วรรณกรรม ศิลปะ ศาสนาความเชื่อ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม 
รวมทั้งผลกระทบด้านอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อสังคมไทย 

  Development and changes of Thai society; historical background, cultural heritage, 
wisdom and values in languages, literatures, arts, religious and beliefs, politics, the economy 
and society, as well as other effects on Thai society.   

 
SU149 การดูแลสุขภาพ  3(3-0-6)  
 (Health Care)    
  แนวทางการดูแลตนเองส าหรับโรคและอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น หลักการใช้ยาพ้ืนฐาน ผลิตภัณฑ์เสริม

อาหาร อันตรายที่เกิดจากการใช้ยา และโทษจากยาเสพติด 
  Guidelines for self-care on common diseases and illnesses, general principles on basic 

medication uses, dietary supplements, danger on drug uses and misuses, and drug addiction. 
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 SU150 ภาพยนตร์วิจักษ์  3(3-0-6)  
 (Film Appreciation)    
  องค์ประกอบพ้ืนฐานด้านต่าง ๆ ของภาพยนตร์ที่คัดสรรทั้งในด้านโครงสร้าง ความเป็นมาประเภท และ

สไตล์การน าเสนอ เพ่ือพัฒนาความรู้และความเข้าใจต่อภาพยนตร์ในฐานะผู้ชม 
  Basic elements of selected films: structure, history, genre, and styles of presentation; 

development of audiences’ knowledge and understanding of the films. 
 
SU151 ความเข้าใจในอารยธรรมโลกยุคโบราณ 3(3-0-6) 
 (Understanding  Ancient World Civilization) 
  ความหมายของค าว่าอารยธรรม ประวัติและความเป็นมาของอารยธรรมโบราณที่ส าคัญ ความเหมือน

และความแตกต่างของแต่ละอารยธรรมที่ยังมีอิทธิพลต่อสังคมมนุษย์ในปัจจุบัน  
  The meaning of civilization; the history and origin of important ancient civilizations; the 

similarities and differences among these ancient civilizations which still have an impact on 
today’s society. 

 
SU152 ภูมิปัญญาไทยกับการสร้างสรรค์  3(3-0-6) 
 (Thai Wisdom and Creativity) 
  ความฉลาด ความรู้ ภูมิทัศน์วัฒนธรรม ด้านการสร้างสรรค์รวมถึงการประยุกต์ดัดแปลง ในสังคมไทย

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
  Intelligence, knowledge, cultural landscape in field of creativity, application, 

modification in Thai society from prehistorical period to present. 
 
SU153 สุนทรียศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
 (Basic Aesthetics) 
  ขอบเขตและความหมายของสุนทรียศาสตร์ ทฤษฎีที่ว่าด้วยความงาม ประวัติแนวคิดและทัศนะ

ทางด้านความงามของมนุษย์ในแต่ละยุคสมัย เพ่ือเป็นพ้ืนฐานความคิดและความเข้าใจในด้านความงาม  
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารสนิยมและวิจารณญาณในการประเมินคุณค่าความงามทั้งในด้าน
สุนทรียศาสตร์และในชีวิตประจ าวัน 

  Scope and meaning of aesthetics, theory of beauty, history of concept and beauty 
attitude in each era; thinking foundation and understanding of beauty benefitting 
development of taste and evaluation of beauty from aesthetics and daily life. 
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SU154 การออกแบบและสร้างสรรค์ในศิลปะตะวันออก 3(3-0-6) 
 (Design and Creation in Oriental Arts) 
  กระบวนการและบริบทของการสร้างสรรค์ในศิลปะตะวันออก ในช่วงเวลาและพ้ืนที่ต่าง ๆ 

การผสมผสานของแนวคิดและวิธีการ อันก่อให้เกิดการพัฒนาด้านรูปแบบและลักษณะเฉพาะเพ่ือเป็นแนว
ทางการสร้างสรรค์ และประยุกต์ใช้กับศาสตร์อ่ืน ๆ 

  Process and context of Eastern creativity in different time and space; integration of 
concept and methods engendering development of form and identity for creation guideline 
and application to sciences. 

 
SU155 มองกรุงเทพผ่านศิลปะ  3(3-0-6) 
 (Understanding Bangkok through Its Art) 
  งานศิลปกรรมในกรุงเทพกับพัฒนาการของเมืองตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน 
  The art of Bangkok and the development of the city since the past until the present 

days. 
 
SU156 ศิลปกรรมกับสังคมวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6) 
 (Art in Thai Society and Culture) 
  งานศิลปกรรมกับพัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรมไทยตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน 
  Art and the development of Thai society and culture from the past to the present days. 
  
SU157 วัฒนธรรมในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (Culture in Everyday Life) 
  ความหมาย ความส าคัญ ลักษณะและแนวคิดทางวัฒนธรรม รวมทั้งความหลากหลายทางวัฒนธรรมใน

ชีวิตประจ าวันท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมร่วมสมัย 
  Cultural meanings, relevance, characteristics and concepts, including cultural diversity 

in everyday life in relation to the transformations of contemporary societies. 
 
SU158 การออกก าลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต  3(3-0-6) 
 (Exercise for the Quality of Life) 
  ความรู้เบื้องต้น ความหมาย ประเภท และรูปแบบของการออกก าลังกาย หลักการและทฤษฎีการออก

ก าลังกาย ความหมายและความส าคัญของคุณภาพชีวิต  ความส าคัญของการออกก าลังกายกับคุณภาพชีวิต 
การเลือกรูปแบบการออกก าลังกายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  Basics, meaning, types, and patterns of exercise; principles and theories of exercise; 
meaning and importance of quality of life; the importance of exercise together with quality 
of life; selecting exercise patterns to improve the quality of life. 
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SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล  3(2-2-5)  
 (English in the Digital Era) 
 เงื่อนไข :  นักศึกษาที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป หรือมีผลการทดสอบ

ภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาอ่ืนที่เทียบเท่า ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย ได้รับการยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา SU201 

  การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
การใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ด้วยตนเองในยุคดิจิทัล 

  Developing English listening, speaking, reading, and writing skills for everyday 
communication; using English as a tool for self-directed learning in the digital era. 

 

SU202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ  3(2-2-5)  
 (English for International Communication)  
 วิชาบังคับก่อน : SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล 
 เงื่อนไข : นักศึกษาที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า ตั้งแต่ระดับ B2 ขึ้นไป หรือมีผลการทดสอบ

ภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาอ่ืนที่เทียบเท่าตั้งแต่ระดับ B2 ขึ้นไป ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย ได้รับการยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา SU202 

  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การเพ่ิมพูนความรู้ภาษาอังกฤษ การใช้ภาษาอังกฤษตามวัตถุประสงค์ 
การใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสื่อสารในบริบทนานาชาติและวัฒนธรรมภาษาอันหลากหลาย  

  Developing English skills; improving knowledge of English; using English for different 
purposes; using English as a tool for communication in international and culturally and 
linguistically diverse contexts. 

 

SU203 ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 (Creative Communication Skills) 
  หลักการสื่อสาร การสื่อสารด้วยวจนภาษาและอวจนภาษา ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมี

ประสิทธิภาพในแวดวงที่หลากหลาย การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การรู้เท่า
ทันดิจิทัล 

  Principles of communication; verbal and non- verbal communication; creative and 
effective communication skills in various fields; cross- cultural communication; social media 
communication; digital literacy. 

 

SU210 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น 3(3-0-6) 
 (Thai Usage for Communication and Retrieval)  
  ทักษะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร แหล่งข้อมูลส าหรับการศึกษาค้นคว้า วิธีการสืบค้นข้อมูลจาก  

สื่อออนไลน์และฐานข้อมูลประเภทต่าง ๆ วิธีการประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล 
  Thai language skills for communication; study resources; online information and 

database search techniques; evaluating the credibility of data sources. 
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SU211 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและภาษาในอาเซียน 3(3-0-6) 
 (Introduction to Language and Languages in ASEAN) 
  ลักษณะทั่วไปของภาษา การก าเนิดภาษา ความแตกต่างระหว่างภาษามนุษย์กับภาษาสัตว์ ภาษากับ

ตัวอักษร โครงสร้างของภาษา การใช้ภาษาตามปริบทสังคม การเปลี่ยนแปลงของภาษา ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาษากับสังคม วัฒนธรรม และอุดมการณ์ รวมทั้งการรับภาษา การเรียนรู้ภาษา การสอนภาษา และลักษณะ
ทั่วไปของภาษา และวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน 

  General characteristics of language; origins of language; differences between human 
and animal languages; language and scripts; structure of language; uses of language in social 
contexts; language change; relationship among language, society, culture, and ideology; 
language acquisition; language learning and teaching; general characteristics of ASEAN 
languages and cultures. 

  
SU212 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารด้านวัฒนธรรม  3(3-0-6)  
 (French for Cultural Communication)  
  ทักษะการสื่อสารภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นด้านศิลปวัฒนธรรม การฝึกฝนการใช้ศัพท์ ส านวนและ

โครงสร้างประโยคที่เหมาะสมและถูกต้อง 
  Basic French communication skills on art and culture; practice of using proper and 

correct vocabulary and sentence structures. 
  
SU213 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) 
 (Thai Language for Life Development) 
  การเรียนรู้ภาษาไทย การอ่านวิเคราะห์สาร การฟังจับใจความ การน าเสนอความคิด การพัฒนาทักษะ

การด ารงชีวิตอย่างยั่งยืนในสังคมแห่งข้อมูลข่าวสาร 
  Learning Thai Language; reading analysis; listening for main ideas; presentation of ideas; 

development of sustainable life skills in the information society. 
 
SU214 ภาษาจีนเพื่ออาชีพ 3(3-0-6) 
 (Chinese for Careers) 
  หลักการเขียนตัวอักษรจีนในระดับพ้ืนฐาน การฝึกการฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน จากค าศัพท์

ที่เก่ียวข้องกับอาชีพ ศึกษาอักษรจีนอย่างน้อย 300 ตัว โครงสร้างและรูปประโยคง่าย ๆ 
  Principles of basic Chinese alphabets; practice of listening, speaking, reading and writing 

with vocabulary about occupations; studying of at least 300 Chinese alphabets; language 
structures and simple forms of sentences. 
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SU215 นิทานและการละเล่นพื้นบ้าน 3(3-0-6) 
 (Folktales and Folk Plays) 
  ประเภท ลักษณะและวิธีการศึกษานิทานพ้ืนบ้าน การละเล่นและการแสดงพ้ืนบ้าน ปริศนาค าทาย สุภาษิต 

ค าพังเพย และความเชื่อท้องถิ่น วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างนิทานและการละเล่นกับสังคมและวัฒนธรรม 
  Types, characteristics, and methods of studying folk tales, folk plays and folk performances, 

riddles, proverbs, and local beliefs; analysis of relationships between folk tales and folk plays and 
society and culture. 

 
SU216 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิจารณ์ 3(3-0-6) 
 (English Reading for Criticism) 
  การพัฒนาทักษะการอ่านและตีความ การอภิปรายถึงความหมายและคุณค่าของตัวบทบันเทิงคดีทั้งที่

แต่งเป็นภาษาอังกฤษและท่ีได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ และการวิจารณ์เบื้องต้น 
  Developing reading comprehension and interpretation skills; discussing meaning and 

value of selected fictional texts originally written in English and translated into English; basic 
practical criticism. 

 
SU217 การน าเสนอเชิงสร้างสรรค์ด้วยภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
 (Creative Pitching and Presentation in English) 
  การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์เพ่ือการน าเสนอ เชิงสร้างสรรค์ 

ทักษะการพูดและเทคนิคการน าเสนอผ่านวจนภาษาและอวัจนภาษา ทักษะการน าเสนอผลงานด้วย
ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ในที่ชุมชน การฝึกใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสื่อสารและการน าเสนอในบริบท
ทางวิชาชีพอันหลากหลาย 

  Developing English speaking skills through analytical thinking for creative pitching and 
presentation; verbal and non-verbal communication and presentation techniques; English 
presentation skills for creative pitching in public; practice in using English as a tool for 
communication and presentation in diverse professional contexts. 

 
SU218 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 

(English for Science and Technology) 
การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษที่จ าเป็นในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การท าความเข้าใจ

ประเด็นปัจจุบันทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเพ่ิมพูนศัพท์เทคนิค การเสริมสร้างทักษะการน าเสนอ
และทักษะการเขียนในบริบททางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

Developing essential English language skills in the field of science and technology; 
understanding current issues in science and technology; expanding technical vocabulary; 
enhancing presentation and writing skills in science and technology contexts. 
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SU301 พลเมืองตื่นรู้ 3(3-0-6) 
 (Active Citizen) 
  ความเป็นพลเมือง การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย สังคมโลก และสังคมออนไลน์  

ความรับผิดชอบต่อสังคม การมีส่วนร่วมกับชุมชน และจิตสาธารณะ 
  Citizenship; awareness of changes in Thai society, global society and online society; 

social responsibility; community engagement; public spirit. 
 
SU310 การอนุรักษ์และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 (Cultural Heritage Conservation and Management)  
  ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการอนุรักษ์ และการจัดการวัฒนธรรม ความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม มรดกทางวัฒนธรรมจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ มรดกทางสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น
และชุมชน แหล่งโบราณคดีและพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ แนวทางการจัดการมรดก  
ทางวัฒนธรรมในบริบทร่วมสมัย การท่องเที่ยววัฒนธรรมและการสื่อความหมาย 

  Meaning, concept and theory of conservation and cultural management; cultural 
diversity; tangible and intangible cultural heritages; architectural heritages; vernacular 
architectures and communities; archeological and historic site; museums and galleries; 
guidelines for cultural heritage management in contemporary context; cultural tourism and 
interpretation. 

  
SU311 งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 3(3-0-6) 
 (Creation and Innovation in the 21st Century) 
  ประวัติ ที่มา กระบวนการ ผลสัมฤทธิ์และแนวโน้มของงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 

การสร้างชิ้นงานสร้างสรรค์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม น าไปสู่การเป็นพลเมืองตื่นรู้ 
  History, origin, process, achievement and trend of creative and innovative projects in 

the 21st Century for creating a project with social responsibility , leading to being an active 
citizen. 

 
SU312 เพศสภาพและเพศวิถี 3(3-0-6)  
 (Gender and Sexuality)  
  แนวคิดเรื่องเพศ เพศสภาพ เพศวิถี บริบททางการเมือง สังคม และวัฒนธรรมที่นิยาม ประกอบสร้าง

และก าหนดบทบาทของความเป็นผู้หญิง ความเป็นผู้ชาย และเพศทางเลือก แนวคิดเรื่องสิทธิในร่างกายและ
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเพ่ือเรียกร้องสิทธิ และสถานการณ์เพศสภาพ เพศวิถีในปัจจุบัน 

  Concepts of sex, gender, sexuality; socio- political and cultural contexts defining, 
constructing and assigning the roles of femininity, masculinity and queer; concepts of bodily 
rights and other related social movements to claim the rights; current situations of gender 
and sexuality. 
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SU313 ธรรมชาติวิจักษ์ 3(3-0-6) 
 (Nature Appreciation) 
  ความหลากหลายทางชีวภาพ ความส าคัญและบทบาทของสิ่งมีชีวิต คุณค่าและความงามของธรรมชาติ 

การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์และความรับผิดชอบต่อสังคม 
  Biodiversity; importance and roles of living organisms; value and beauty of nature; 

establishing consciousness of conservation and social responsibility. 
  
SU314 รักษ์นก 3(3-0-6) 
 (Bird Conservation) 
  การดูนก การจ าแนกชนิด ถิ่นที่อยู่อาศัย พฤติกรรมการร้อง การหาอาหารและการสืบพันธุ์ พฤติกรรม

การสร้างรัง การอพยพ การอนุรักษ์ 
  Birdwatching; classification; habitats; singing behavior; foraging and reproduction; nesting 

behavior; migration and conservation. 
 
SU315 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 3(3-0-6) 
 (Natural Environmental and Art Work Conservation) 
  ความรู้ พ้ืนฐานด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของ 

ภัยคุกคามทางกายภาพ เคมี และชีวภาพต่อศิลปกรรม บริการของระบบนิเวศและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
หลักการพื้นฐานในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและศิลปกรรม การประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ศิลปกรรม และมรดกโลก 

  Basic knowledge of environment and natural resources; environmental problems; 
impact of physical, chemical and biological threats on art works; ecosystem services and eco-
tourism; basic principle of natural and cultural environmental conservation; application of 
scientific knowledge to conservation of natural environment and art works; world heritage. 

  
SU316 โลกของจุลินทรีย ์ 3(3-0-6) 
 (Microbial World) 
  ประโยชน์และความส าคัญของจุลินทรีย์ต่อวงการอาหาร อุตสาหกรรมการเกษตรและการแพทย์ต่อ

มนุษย์ในชีวิตประจ าวัน  การใช้จุลินทรีย์โดยค านึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม 
  Benefits and importance of food, industrial, agricultural and medical microorganisms in 

human daily life; responsible use of microorganisms for consumer and environmental safety. 
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SU317 อินเทอร์เน็ตสีขาว 3(3-0-6) 
 (White Internet) 
  บริการต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ภัยคุกคาม แบบต่าง ๆ  

จากการใช้งานอินเทอร์เน็ตและการใช้งานเครือข่ายสังคม การป้องกันภัยคุกคาม ประเด็นความเป็นส่วนตัว
ของบริการอินเทอร์เน็ต ผลกระทบจากภัยคุกคาม กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ข้อควรและไม่ควรปฏิบัติเมื่อใช้งานเครือข่าย เครื่องมือที่สามารถใช้งานเพ่ือเพ่ิมระดับความปลอดภัย  

  Internet services and electronic transactions; threats from internet and social network 
usage; threat preventions; privacy issues of Internet services; impacts of threats; laws related 
to information technology and communication; online etiquette; tools for improving security. 

 

SU318 สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน 3(3-0-6) 
 (Environment, Pollution and Energy) 
  ระบบนิเวศ มลพิษทางน้ า มลพิษทางอากาศ มลพิษทางดิน มูลฝอย พลังงานและผลกระทบต่อภาวะ

ภูมิอากาศของโลก 
  Ecosystem; water pollution; air pollution; soil pollution; solid waste; energy and its 

impact on global climate. 
 

SU319 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  3(3-0-6)  
 (Science and Technology for Sustainable Development)  
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาประเทศอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนในด้านสังคม เศรษฐกิจ 

การศึกษา สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การ
สื่อสารต่อสาธารณะและการสร้างสื่อประเภทต่าง ๆ เพ่ือแสดงผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี
ต่อชุมชน 

  Science and technology for creative and sustainable development of the country with 
regards to society, economy, education, public health and environment; learning science and 
technology from community learning centers; public communication and creation of media 
to demonstrate the impact of science and technology on the community.  

 

SU320  โลกแห่งนวัตกรรม 3(3-0-6)  
 (World of Innovations)  
  ปรัชญา แนวคิด และการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ ในปัจจุบันและอนาคต การพัฒนา  

การประยุกต์ใช้และการจัดการ บทบาทและผลกระทบจากการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ต่อชีวิต 
เศรษฐกิจและสังคม 

  Philosophy, concepts and creation of various innovation at present and in the future; 
development, application and management; roles and effects of technological and 
innovative development on life, economy and society. 
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SU321  วัสดุและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)  
 (Materials and Environmental Impacts)  
  การแบ่งประเภทวัสดุทั่วไป สมบัติพื้นฐานของวัสดุ วัสดุในผลิตภัณฑ์ที่พบในชีวิตประจ าวัน การจัดการ

ขยะจากวัสดุ การน าวัสดุกลับมาใช้ใหม่ด้วยวิธีต่าง ๆ  
  General material classifications; basic properties of materials; materials in daily life 

products; material waste management; material recycling methods. 
 
SU322  การดูแลสัตว์เลี้ยง 3(3-0-6) 
 (Pet Care) 
  เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยงเป็นเพ่ือนส าหรับผู้รักสัตว์ การดูแลที่มีประสิทธิภาพและ  

เป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่รับผิดชอบต่อสัตว์และสังคม โรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงติดต่อสู่คน และการป้องกันโรค 
แผนการขยายพันธุ์สัตว์เลี้ยง การเป็นผู้ประกอบการขายและประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องกับสัตว์เลี้ยง 

  General aspects of pet care for animal lovers; effective care and responsible pet 
ownership for animals and society; zoonosis diseases from pet and diseases prevention; pet 
breeding plan; entrepreneurship in pet selling and pet business. 

 
SU323 จิตสาธารณะ 3(3-0-6) 
 (Public Mind) 
  ความเป็นมาเกี่ยวกับจิตสาธารณะ ความหมายของจิตสาธารณะ ความส าคัญของการมี จิตสาธารณะ 

องค์ประกอบของการมีจิตสาธารณะของบุคคล รูปแบบของจิตสาธารณะ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับจิต
สาธารณะ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการมีจิตสาธารณะ และคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับจิตสาธารณะ การเขียน
โครงการเกี่ยวกับจิตสาธารณะ 

  Background, meaning, and importance of public mind; composition of public mind in a 
person; type, concepts and related theories of public mind; factors contributing to public 
mind and related attributes; writing public mind projects. 

 
SU324 เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
 (Clean Technology in Industries)  
  ผลกระทบของอุตสาหกรรมที่มีต่อมลภาวะ มลภาวะที่มีผลต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กระบวนการ

สะอาดในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมสิ่งทอและฟอกย้อม อุตสาหกรรมเซรามิกส์  
อุตสาหกรรมเหล็ก และอุตสาหกรรมพลาสติก การออกแบบอุตสาหกรรมที่รักษ์สิ่งแวดล้อม 

  Effects of industries on pollution; effects of pollution on societies and environment; 
clean processes in food, agricultural, textile and dyes, ceramics, metal, and plastic 
industries; industrial design for environmental conservation. 
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SU325 ภูมิภาคโลก  3(3-0-6)  
 (World Regions)    
  แนวคิดว่าด้วยภูมิภาคตามแนวทางภูมิทัศน์ สภาพทางพ้ืนที่ที่มีผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรมของประชากรในแต่ละภูมิภาคของโลก ตระหนักความแตกต่างหลากหลายทางกายภาพและ
วัฒนธรรมของโลก 

  Landscape concepts of region, geographical features influencing economic, social, and 
cultural activities of people in different regions of the world, recognizing the diversity of the 
physical and cultural worlds. 

 

SU401 ความเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 3(3-0-6) 
 (Innovation-Driven Entrepreneurship) 
  ทักษะที่จ าเป็นในการเป็นผู้ประกอบการ ความตระหนักถึงทักษะทางกฎหมาย ธุรกิจการบริหารจัดการ 

ความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและด าเนิน
ธุรกิจใหม่ 

  Essential skills for entrepreneurs; awareness of the legal, business, managerial, creative, 
analytical and interpersonal skills relevant to starting and running a new venture. 

 

SU402 นวัตกรรมและการออกแบบ 3(3-0-6) 
 (Innovation and Design) 
  แนวคิด หลักการสร้างนวัตกรรมผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบตามขั้นตอน การท าความเข้าใจ

ปัญหา การระดมความคิดเห็น การเรียนรู้ผ่านการทดลองปฏิบัติและเผยแพร่อย่างสร้างสรรค์ 
  Concepts and principles of innovation creation through the design thinking process; 

understanding challenges; brainstorming; learning through practice and creative publicization. 
 

SU410 การจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ 3(3-0-6) 
 (Records and Archives Management) 
  นิยาม ความหมายและความส าคัญของเอกสารต่อประสิทธิภาพการท างาน ฐานข้อมูล ธรรมมาภิบาล 

และความน่าเชื่อถือขององค์กร ระบบ มาตรฐาน และเครื่องมือในการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ แนวคิด 
ทฤษฎี หลักการคัดเลือก การจัดหา และประเมินคุณค่าเอกสารเพ่ือจัดเก็บถาวรในหอจดหมายเหตุ 
กระบวนการจัดการ เผยแพร่และอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุในฐานะแหล่งข้อมูล ฐานความรู้และหลักฐาน
ส าคัญทางประวัติศาสตร์ 

  Definition, meaning, and significance of records in relation to working efficiency; 
database; good governance and accountability of organisations; system, standard, and tools 
for systematic record keeping; concepts, theories, and principles of archival selection, 
acquisition, and appraisal for permanent storage in archives; processes of managing, providing 
access, and preserving archives as informational sources, knowledge base, and historical 
evidence. 
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SU411 การเพาะเห็ดและการต่อยอดทางธุรกิจ 3(3-0-6)  
 (Mushroom Farming and Business Extension) 
  เทคโนโลยีการเพาะเห็ด การเพาะเห็ดกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหารและ

อาหารเสริมสุขภาพจากเห็ด หลักการของกฎระเบียบและมาตรฐานการเกษตร การท่องเที่ยวและการผลิต
อาหาร 

  Mushroom cultivation technology; mushroom farming and agro- tourism; development 
of food and nutraceutical products from mushroom; principles of regulation and standards 
in agricultural tourism and food production. 

 
SU412 เทคโนโลยี เทคนิค และอุตสาหกรรมอีสปอร์ต 3(3-0-6) 
 (E-Sport Technology, Techniques and Industry) 
  นิยามและประเภทของอีสปอร์ต การผสานองค์ประกอบเกมในกิจกรรมต่าง ๆ และประโยชน์ด้าน

การศึกษา ความยอมรับในมหกรรมกีฬาที่ส าคัญ สังเวียนต่อสู้ออนไลน์ในระบบหลายผู้เล่น (โมบา) เกมยิง
แบบมุมมองบุคคลที่หนึ่ง (เอฟพีเอส) มารยาทและแนวทางปฏิบัติที่ เป็นที่ยอมรับ เทคโนโลยีการสื่อสารในอี
สปอร์ต เทคโนโลยีการถ่ายทอดเกม กลยุทธของทีมและการบริหารระดับจุลภาค รูปแบบการเล่น การสื่อสาร
และการร่วมมือกันระหว่างผู้เล่น ทักษะที่ส าคัญในอีสปอร์ต อุตสาหกรรมเกมและอีสปอร์ต แม่แบบทางธุรกิจ 
รายได้ของผู้เล่นและผู้ถ่ายทอดเกม การฝึกฝนและแข่งขันเกม กรณีศึกษาจากการแข่งขันที่น่าสนใจ 

  Definition and types of e- sport; gamification and educational benefits; acceptance in 
major sport events; multiplayer online battle arena (MOBA); first-person shooting (FPS) game; 
civility and acceptable practice; communication technology in e- sport; game broadcasting 
technology; team strategy and micro-management; playing styles; player communication and 
collaboration; e-sport essential skills, game and e-sport industry; business models; player and 
game- caster income; game practice and competition with case studies from interesting 
competitions. 

 
SU413  มหัศจรรย์ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6)  
 (Amazing Biotechnology Products)  
  ความหมายและประวัติความเป็นมาของเทคโนโลยีชีวภาพ ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพที่น่าสนใจใน

อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม พลังงาน ของใช้ในครัวเรือน การเกษตร การบ าบัดน้ าเสียและการแพทย์  
การค้นคว้าข้อมูลและน าเสนอผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีชีวภาพที่สนใจ การทดลองการผลิตผลิตภัณ ฑ์จาก
เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น  

  Meaning and history of biotechnology; interesting biotechnology products from 
industries of food, beverage, energy, household products, agriculture, wastewater treatment, 
and pharmaceuticals; conducting research on selected biotechnology products of interest; 
in- class presentation of selected products; preliminary experiments for creating 
biotechnology products.  
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SU414  ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่กระบวนการผลิต 3(3-0-6)  
 (Indigenous Knowledge toward Production Process)  
  การท าน้ าตาลมะพร้าว กระบวนการผลิตน้ าตาลทราย การหมักข้าวหมาก กระบวน การหมักใน

อุตสาหกรรม การผลิตนมจากโค กระบวนการผลิตนม การทอผ้า กระบวนการผลิตสิ่งทอ กระดาษสา 
กระบวนการผลิตกระดาษ ขนมไทย กระบวนการผลิตขนม การผลิตข้าวแบบดั้งเดิม กระบวนการผลิตข้าวสาร
อาหารแห้ง กระบวนการอบแห้ง 

  Production of home- made coconut sugar;  manufacturing of granulated sugar;  
fermentation of sweetened rice; industrial fermentation process; production of cow milk; milk 
production process; fabric weaving; production process for textile manufacturing; mulberry 
paper; the process of paper production; Thai desserts;  manufacturing process of desserts; 
traditional manufacturing process of rice; modern  manufacturing process of rice; dried foods; 
drying process. 

 
SU415 การตลาดและการเงินพื้นฐานส าหรับผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 
 (Basic Marketing and Finance for Entrepreneurs) 
  ความส าคัญของการตลาดและการเงินส าหรับผู้ประกอบการรายใหม่ แนวคิดด้านการตลาด กลไก

ตลาด การวางแผนการตลาด แนวความคิดด้านการเงิน การวางแผนทางการเงิน การพยากรณ์ทางการเงิน 
การระดมทุน ความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 

  Importance of marketing and finance for new entrepreneurs; marketing concepts; 
marketing mechanism; marketing planning; finance concepts; financial planning; financial 
forecasts; fundraising; importance of financial risk management. 

 
SU416 ธุรกิจดิจิทัล 3(3-0-6) 
 (Digital Business) 
  หลักการเบื้องต้นของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกรรมในสังคมดิจิทัล รูปแบบการท าธุรกรรมที่ปลอดภัย

และประสบความส าเร็จบนระบบเครือข่าย การท าธุรกิจระหว่างองค์การ การท าธุรกิจระหว่างองค์การและ
ลูกค้า การท าธุรกิจระหว่างองค์การกับภาครัฐ ระบบบริหารจัดการด้านธุรกรรมดิจิทัล การตลาดดิจิทัล  
สื่อสังคมออนไลน์ 

  Basic principles of electronic transactions; transactions in a digital society; different 
types of secure and successful online transactions; business-to-business (B2B); business-to-
consumer (B2C); business-to-government (B2G); digital transaction management system; 
digital marketing; social media. 
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หมวดวิชาเฉพาะ 
511 103 แคลคูลัสส าหรับนักวิทยาศาสตร์ชีวภาพ     3(3-0-6) 
 (Calculus for Biological Scientists) 

เมทริกซ์และการแก้ระบบสมการเชิงเส้น สมบัติทางพีชคณิตและเรขาคณิตของเวกเตอร์ ความสัมพันธ์
และฟังก์ชัน ฟังก์ชันอดิศัย อัตราการเปลี่ยนแปลง อนุพันธ์ ปริพันธ์ พ้ืนที่ระหว่างเส้นโค้ง อนุกรมเทย์เลอร์
และอนุกรมแมคคลอริน สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งแบบแยกตัวแปรได้และการประยุกต์ 

   Matrices and solving systems of linear equations.  Algebraic and geometric properties 
of vectors.  Relations and functions.  Transcendental functions.  Rate of change.  Derivatives. 
Integrals.  Area between curves.  Taylor series and Maclaurin series.  First order separable 
differential equations and applications. 

 

511 104 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 1 3(3-0-6) 
  (Calculus for Engineers I) 

 ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์และการประยุกต์ในทางวิศวกรรมศาสตร์ ค่าสุดขีดของฟังก์ชัน 
รูปแบบยังไม่ก าหนด กฎของโลปิตาล ล าดับและอนุกรมอนันต์ อนุกรมก าลัง อนุกรมเทย์เลอร์และอนุกรม 
แมคคลอริน  
 Limits and continuity.  Differentiation and applications of derivative in engineering. 
Extreme of functions. Indeterminate forms. L’Hospital’s rule. Infinite sequences and series. 
Power series. Taylor and Maclaurin series.  

 

513 101 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6) 
  (General Chemistry I) 

  ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอมและสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ พันธะเคมี แก๊ส ของแข็ง   
เทอร์โมไดนามิกส์ 
  Stoichiometry. Atomic structures and properties of the elements in the periodic table. 
Chemical bonding. Gases. Solids. Thermodynamics. 
 

513 102 เคมีทั่วไป 2 3(3-0-6) 
  (General Chemistry II) 
   วิชาบังคับก่อน : 513 101 เคมีทั่วไป 1 

  ของเหลวและสารละลาย สมดุลเคมีและสมดุลของไอออน เคมีไฟฟ้า จลนเคมี เคมีอินทรีย์เบื้องต้น 
  Liquids and solutions.  Chemical equilibrium and ionic equilibrium.  Electrochemistry. 
Chemical kinetics. Introduction to organic chemistry. 

 

513 103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0) 
  (General Chemistry Laboratory I) 
  วิชาบังคับก่อน : 513 101 เคมีทั่วไป 1 หรืออาจเรียนพร้อมกันไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์ 

  การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา 513 101 เคมีทั่วไป 1 
  Experiments related to the contents of 513 101 General Chemistry I. 
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513 104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1(0-3-0) 
  (General Chemistry Laboratory II) 
  วิชาบังคับก่อน : 513 102 เคมีทั่วไป 2 หรืออาจเรียนพร้อมกันไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์ 
                   513 103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 

  การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา 513 102 เคมีทั่วไป 2 
  Experiments related to the contents of 513 102 General Chemistry II. 

 
514 101 ฟิสิกส์ท่ัวไป 1 3(3-0-6) 
 (General Physics I) 

กลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของของไหล ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส 
เทอร์-โมไดนามิกส์ การสั่นและคลื่นเสียง  

Mechanics of particles and rigid bodies.  Properties of matter.  Fluid mechanics.  Kinetic 
theory of gases. Thermodynamics. Vibrations and waves. Sound.  

 
514 107 ฟิสิกส์พื้นฐาน                                4(4-0-8) 
 (Fundamental Physics)                                              

 กลศาสตร์ของอนุภาค และวัตถุเกร็ง การสั่นและคลื่น อุณหพลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหล  
เสียง สนามไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์ยุคใหม่ 

Mechanics of particles and rigid bodies. Vibrations and waves. Thermodynamics. Fluid 
mechanics. Sound. Electric Field. Magnetic Field. Optics. Modern physics. 

 
600 201 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1   1(0-3-0) 
 (Creativity in World of Technology and Engineering I) 

อัตลักษณ์ของนักเทคโนโลยีและวิศวกรที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร กรณีศึกษาและ
กิจกรรมส าหรับการก่อร่างความคิดทางเทคโนโลยีและวิศวกรรมโดยใช้เครื่องมือการคิดพ้ืนฐาน 

Identity of technologists and engineers who graduate from Silpakorn University.  Case 
studies and activities for idea generation in technology and engineering using basic thinking 
tools. 

 
600 202 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2   1(0-3-0) 
 (Creativity in World of Technology and Engineering II) 

กรณีศึกษาและกิจกรรมส าหรับการแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีและวิศวกรรมโดยใช้กระบวนการเชิงระบบ 
ทักษะการท างานในอนาคตส าหรับนักเทคโนโลยีและวิศวกรที่มีความคิดสร้างสรรค์ 

Case studies and activities for problem solving in technology and engineering using 
systematic processes. Future work skills for creative technologists and engineers. 
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613 331   เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืช                 3(2-3-4) 
   (Plant Cell and Tissue Culture Technology) 

องค์ประกอบพ้ืนฐานของการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืช หลักและวิธีการเพาะเลี้ยงเซลล์และ
เนื้อเยื่อพืชในหลอดทดลอง การขยายพันธุ์พืชเชิงพาณิชย์ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การผลิตและ  
การคัดเลือกสายพันธุ์พืชที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ การปรับปรุงสายพันธุ์ด้วยวิธีทางพันธุวิศวกรรม ผลิตภัณฑ์
จากเซลล์และเนื้อเยื่อพืช การเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมพืชในหลอดทดลอง และมีปฏิบัติการที่สัมพันธ์กับ
เทคนิคต่าง ๆ ของการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืช พร้อมทั้งยกตัวอย่างจากรายงานวิจัยที่น่าสนใจใน
วารสารต่าง ๆ ในปัจจุบัน 

Basic components of plant cell and tissue culture.  Principles and methods in in vitro 
plant cell and tissue culture. Commercial production of seedlings by tissue culture. 
Production and selection of plant cultivars with desired properties. Strain improvement by 
genetic engineering. Products from plant cells and tissues. In vitro germplasm preservation. 
Laboratory related to various techniques of plant cell and tissue.  Examples of interesting 
related research works in recent publication. 

 

613 333  เทคโนโลยีเซลล์สัตว์        2(2-0-4) 
              (Animal Cell Technology) 

บทน า ประวัติการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ หลักการพ้ืนฐานการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ ประกอบด้วยอุปกรณ์
เครื่องมือและการวางผังในห้องปฏิบัติการ วิธีการท าไร้เชื้อและเทคนิคปลอดเชื้อ อาหารเลี้ยงเซลล์ ชีววิทยา
และสภาพแวดล้อมของเซลล์เพาะเลี้ยง การเตรียมเซลล์ปฐมภูมิและการสร้างเซลล์ไลน์  เทคนิคพ้ืนฐาน
การศึกษาเซลล์เพาะเลี้ยง การเก็บรักษาเซลล์ไลน์ การท าโคลนนิ่ง การควบคุมคุณภาพเซลล์ไลน์  
การป้องกัน การตรวจจับและก าจัดสิ่งปนเปื้อนในเซลล์ไลน์ การประยุกต์เซลล์สัตว์ส าหรับตรวจสอบความ
เป็นพิษต่อเซลล์ 

Introduction.  History of animal cell culture.  Basic principles of animal cell culture 
involving equipment, tools and layout of the laboratory. Sterilization and aseptic technique. 
Culture media.  Biology and environment of cultured cells.  Preparation of primary cell 
culture and establishment of cell line. Basic techniques in cell culture study. Maintenance 
of cell line. Cloning technique.  Quality control of cell line.  Prevention, detection and 
contamination removal in cell line. Application of animal cells for cytotoxicity assay. 

 

613 334   ปฏิบัติการเทคโนโลยีเซลล์สัตว์      1(0-3-0) 
              (Animal Cell Technology Laboratory) 
 วิชาบังคับก่อน : * 613 333 เทคโนโลยีเซลล์สัตว์ 

                * อาจเรียนพร้อมกันได้ 
การทดลองที่สัมพันธ์กับเนื้อหาในวิชา 613 333 เทคโนโลยีเซลล์สัตว ์ 
Experiments related to the contents of 613 333 Animal Cell Technology. 
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613 353   พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม       2(2-0-4) 
               (Environmental Toxicology) 

หลักการของพิษวิทยาโดยทั่วไป ปัญหาและผลกระทบจากพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม กลไกความเป็นพิษ
ของสารพิษในสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของสารพิษต่อระบบของร่างกาย คุณสมบัติของสารพิษ และการ
ควบคุมความเป็นพิษของสาร 

General principles of toxicology.  Problems and impacts of environmental toxicology. 
Toxicity mechanisms of toxic substances in the environment.  Effects of toxins on human 
body system. Toxic properties and control of toxicity of substances. 

 
613 354  เทคโนโลยีของเซลล์เชื้อเพลิงชีวเคมี       3(3-0-6) 
 (Biochemical Fuel Cells Technology)           

พ้ืนฐานไฟฟ้าเคมีและชีวเคมี เซลล์เชื้อเพลิงชีวเคมี (บีเอฟซี) เซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์(เอ็มเอฟซี) ทฤษฎี 
โครงสร้างและการท างานของเซลล์เชื้อเพลิงชีวเคมี การสร้างพลังงานและแรงดันไฟฟ้าเครื่องมือวัดค่าทาง
ไฟฟ้า การออกแบบโครงสร้างและวัสดุที่ใช้ท าเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์  การส่งผ่านมวลในเซลล์เชื้อเพลิง
จุลินทรีย์ พ้ืนฐานการส่งผ่านอิเลกตรอน อุปกรณ์การวัดค่าทางไฟฟ้าและหน่วยวัดค่าทางไฟฟ้าชีวเคมี ปัจจัย
และผลกระทบต่อเซลล์เชื้อเพลิงชีวเคมี จลนพลศาสตร์ในของเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์ โพลาไรเซชั่น 
และไซคลิกโวลแทมเมทรี การประยุกต์ใช้งานและความก้าวหน้าของเซลล์เชื้อเพลิงชีวเคมี เซลล์เชื้อเพลิง  
อิเล็กโทรลิซิส (เอ็มอีซี) มีการน าเสนอรายงาน  

Fundamentals of electrochemistry and biochemistry.  Biochemical Fuel Cells (BFCs) .  
Microbial fuel cells (MFCs) .  Theory of structure and function of MFCs.   Power and voltage 
generation.  Electrical measuring instrument.  Design of structures and materials for making 
MFCs.  Mass transfer in MFCs.  Fundamentals of electron transfer.  Electrical measuring 
equipment and units in biochemistryelectricity.  Factors and effects on BFCs.  Kinetics of 
MFCs.  Polarization and cyclic-voltammetry.  Applications and advances in BFCs.  Microbial 
electrolysis cells (MECs). Report presentation. 
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613 361   เทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมเกษตร           3(3-0-6) 
              (Biotechnology in Agro-Industry)  

อุตสาหกรรมเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ หลักการพ้ืนฐานการหมักและการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเกษตร เซลล์จุลินทรีย์และเมแทบอลิซึมส าหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ทาง
เทคโนโลยีชีวภาพที่มีประโยชน์และมูลค่าเพ่ิม ผลิตภัณฑ์อาหารหมัก  ผลิตภัณฑ์จากชีวมวล ผลิตภัณฑ์จาก
การย่อยเซลล์และจากสารสกัดจากเซลล์ ผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ นมและผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์จากข้าว 
อาหารสัตว์ กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมที่มีในประเทศ มีการน าเสนอรายงานและ/หรือ 
การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การท างานจากผู้ประกอบวิชาชีพอุตสาหกรรม  

มีการศึกษานอกสถานที ่
Agricultural industry and biotechnology products. Basic principles of fermentation and processing 

of products in agro-industry. Microbial cells and their metabolism for product manufacturing. Useful 
products and value-added biotechnology products. Fermented food products. Biomass products. 
Products from cell digestion and from cell extracts. Plant and animal products. Milk and dairy products. 
Rice products. Animal feed. Production processes and industries available in the country. Report 
presentation and/ or exchanging for knowledge and work experience from industry professionals. 

Field trips required. 
 

613 362   เทคโนโลยีของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์                    2(2-0-4) 
   (Alcoholic Beverage Technology) 

รูปแบบและลักษณะของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สุราแช่และสุรากลั่นประเภทต่าง  ๆ กฎหมายและ
ภาษีที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ องค์ประกอบของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และวิธีการวิเคราะห์  
เครื่องมือวัดและหน่วยวัดปริมาณแอลกอฮอล์ ประโยชน์และโทษของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์     
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์  วัตถุดิบ กระบวนการผลิต เทคโนโลยี และ
เครื่องมือที่ใช้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดต่าง ๆ ปัจจัยและเทคนิคในการวิเคราะห์ส าหรับการผลิตและ
การควบคุมคุณภาพ อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กฎหมายควบคุมและการตลาดของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 

Type and characteristics of alcoholic beverage. Various types of liquors and distilled 
spirits.  Laws and taxes related to liquor.  Composition of alcoholic beverages and analytical 
methods. Measuring instruments and units for alcohol content. The benefits and 
disadvantage of alcoholic beverage.  Science and technology of alcohol. Raw materials, 
production processes, technology and equipment used in the production of different types 
of alcoholic beverages. Factors and analytical techniques for production and quality control. 
Alcohol industry. Regulation law and marketing of alcoholic beverage. 
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613 363   ปฏิบัติการเทคโนโลยีของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์                       1(0-3-0) 
   (Alcoholic Beverage Technology Laboratory)    

  วิชาบังคับก่อน : * 613 362 เทคโนโลยีของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
         * อาจเรียนพร้อมกันได้ 

การทดลองที่สัมพันธ์กับเนื้อหาวิชา 613 362 เทคโนโลยีของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ มีการน าเสนอ
รายงานและ/หรือการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การท างานจากผู้ประกอบวิชาชีพอุตสาหกรรม 

มีการศึกษานอกสถานที่ 
Experiments related to the contents of 613 362-65 Alcoholic Beverage Technology.   

Report presentation and/ or exchanging for knowledge and work experience from industry 
professionals.  

Field trips required. 
 
613 364 เทคโนโลยีและแหล่งพลังงานชีวภาพ      3(3-0-6) 
 (Bio-Energy Resources and Technology) 

แหล่งพลังงานยั่งยืนและเชื้อเพลิงชีวภาพ ความส าคัญและผลกระทบของการใช้เชื้อเพลิงและพลังงาน
ต่อสิ่งแวดล้อมโลก วิทยาการพลังงาน (ชนิดพลังงาน หน่วยของพลังงาน แหล่งวัตถุดิบในการท าเชื้อเพลิง 
และการแปลงเชื้อเพลิงเป็นพลังงานโดยวิธีทางกายภาพและชีวภาพ)  หลักการ เครื่องมือและกระบวนการ
ผลิตเชื้อเพลิงและพลังงาน รูปแบบเชื้อเพลิงต่าง ๆ พลังงานจากชีวมวลจากเชื้อเพลิงของแข็ง ขยะและเศษ
วัสดุเหลือทิ้ง แก๊สชีวภาพและไฮโดรเจนชีวภาพ เชื้อเพลิงเหลว แอลกอฮอล์ชีวภาพและไบโอดีเซล สารเพ่ิม
ค่าพลังงานและประสิทธิภาพการใช้งาน เชื้อเพลิงและพลังงานชีวภาพรูปแบบใหม่ ไฟฟ้าชีวภาพ  
เซลล์เชื้อเพลิงชีวภาพ มีการน าเสนอรายงาน  

มีการศึกษานอกสถานที่ 

Sustainable energy source and biofuels. Important and impact of fuel and energy  use 
on the global environment.  Energy science (energy types, unit of energy, sources of raw 
materials for making fuel and conversion of fuels into energy by physical and biological 
treatment) .  Principles, tools and processes for fuel and energy production.  Various fuel 
forms. Biomass energy from solid fuels garbage and waste residue. Biogas and biohydrogen. 
Liquid fuels. Bio-alcohols and biodiesel. Energy additives and their use efficiency. Other new 
forms of biofuel and bioenergy. Bioelectricity. Bio-fuel cells. Report presentation. 

Field trips required. 
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613 365   ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากพืช            3(2-3-4) 
   (Natural Products from Plants) 

ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับสารทุติยภูมิจากพืช การผลิตสารทุติยภูมิในพืช การตรวจสอบสมบัติเชิงชีวภาพ
ของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากพืช และการน ามาประยุกต์ใช้ในการแพทย์และโภชนาการ มีปฏิบัติการที่
สัมพันธ์กับเทคนิคต่าง ๆ พร้อมทั้งยกตัวอย่างจากรายงานวิจัยที่น่าสนใจในวารสารต่าง ๆ ในปัจจุบัน 

Basic knowledge of secondary metabolite from plants. Production of secondary 
metabolite from plants. Biological property assay of natural product from plants. 
Application in medicine and nutrition. Laboratory related to various techniques. Examples 
of interesting related research works in recent publications. 

 

613 367  เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตอาหารฟังก์ชัน     3(2-3-4) 
 (Biotechnology for Functional Foods Production) 

หลักการพ้ืนฐานอาหารฟังก์ชันโดยทั่วไป เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตอาหารฟังก์ชัน โพรไบโอติก  
พรีไบโอติก ซินไบโอติก สารต้านอนุมูลอิสระ และเส้นใยอาหาร การประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารต่าง  ๆ  
มีปฏิบัติการที่สัมพันธ์กับเทคนิคต่าง ๆ พร้อมทั้งยกตัวอย่างจากรายงานวิจัยที่น่าสนใจจากวารสารต่าง ๆ  
ในปัจจุบัน 

General principle of functional foods.  Biotechnology for functional foods production. 
Probiotics. Prebiotics. Synbiotics. Antioxidants and dietary fibers. Applications in various food 
products.  Laboratory related to different techniques.  Examples of interesting related 
research works in recent publications. 

 

613 368 เทคโนโลยีแบคทีริโอเฟจเบื้องต้น      2(2-0-4) 
 (Introduction to Bacteriophage Technology) 

ประวัติความเป็นมาของเทคโนโลยีแบคทีริโอเฟจ ชนิดและวงจรชีวิตของแบคทีริโอเฟจ นิเวศวิทยา 
ของแบคทีริโอเฟจ การควบคุมแบคทีเรียก่อโรคด้วยแบคทีริโอเฟจ แนวทางการประยุกต์เทคโนโลยี 
แบคทีริโอเฟจส าหรับการควบคุมทางชีวภาพในแง่มุมต่าง ๆ 

History of bacteriophage technology. Types and life cycles of bacteriophages. 
Bacteriophage ecology.  Bacteriophage control of pathogenic bacteria.  Applications of 
bacteriophage technology for biological control in various aspects. 

 

613 369   ปฏิบัติการเทคโนโลยีแบคทีริโอเฟจ       1(0-3-0) 
 (Bacteriophage Technology Laboratory) 

 วิชาบังคับก่อน : * 613 368 เทคโนโลยีแบคทีริโอเฟจเบื้องต้น       
                         * อาจเรียนพร้อมกันได้       

การทดลองที่สัมพันธ์กับเนื้อหาในวิชา 613 368 เทคโนโลยีแบคทีริโอเฟจเบื้องต้น 
Experiments related to the contents of 613 368 Introduction to Bacteriophage 

Technology.  
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613 371   การจัดการและธุรกิจในอุตสาหกรรมชีวภาพ     3(3-0-6) 
              (Management and Business in Bio-Industry)       

การบริหารจัดการอุตสาหกรรม เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการอุตสาหกรรม การจัดการการผลิตและการ
วิเคราะห์ข่ายงานการผลิต ภาวะผู้น า การสร้างแรงจูงใจในการท างาน การจัดการความเสี่ยง ความปลอดภัย
ในการท างานอุตสาหกรรม การป้องกันอุบัติเหตุในการท างาน ความปลอดภัยในการท างานที่เกี่ยวข้องกับ
จุลชีพ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา การสืบค้นข้อมูลและการใช้ประโยชน์ 
จากทรัพย์สินทางปัญญา หลักธุรกิจเบื้องต้น แผนธุรกิจและการวางแผนธุรกิจ (สตาร์ทอัพ) มีการฝึกปฏิบัติ
และ/หรือน าเสนอรายงาน การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การท างานจากผู้ประกอบวิชาชีพ
อุตสาหกรรม  

มีการศึกษานอกสถานที่ 
Industrial management.  Tools used in industrial management.  Management and 

analysis of the production network. Leadership. Work motivation. Risk management.  Safety 
in industrial work. Prevention of accidents at work. Safety in work involving microorganisms. 
Management of technology and innovation. Intellectual properties. Searching and exploiting 
for intellectual property.  Principles of business.  Business plans and business planning 
( startups) .  Practical training and /  or report presentation. Exchanging for knowledge and 
work experience from industry professionals.  

Field trips required. 
 

613 381   นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น                                        2(2-0-4) 
             (Introduction to Nanotechnology) 

พัฒนาการของเทคโนโลยีในระดับนาโนสเกล ขอบเขตการบูรณาการ และประโยชน์ของนาโน
เทคโนโลยี เครื่องมือที่ใช้ในนาโนเทคโนโลยี นาโนเทคโนโลยี ในสาขา ประกอบด้วย นาโนไบโอเทคโนโลยี   
นาโนเคมี นาโนฟิสิกส์ นาโนอิเลคทรอนิกส์ อนาคตของนาโนเทคโนโลยีในโลกและในประเทศไทย  

มีการศึกษานอกสถานที่   
Development of nanoscale technology.Scope, integration, and benefits of 

nanotechnology.Equipment used in nanotechnology. Nanotechnology in various 
fields,including Nanobiotechnology, nanochemistry, nanophysics, and nanoelectronics. 
Future of nanotechnology in the world and in Thailand.  

Field trips required. 
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613 411  เทคโนโลยีการหมัก                                   2(2-0-4) 
   (Fermentation Technology) 

ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมการหมัก จุลชีววิทยาและอุตสาหกรรมการหมัก 
การคัดเลือกจุลินทรีย์และวัตถุดิบที่ใช้ส าหรับการเตรียมสูตรอาหารแก่จุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมการหมัก 
รูปแบบและการใช้งานของถังหมัก อุปกรณ์และเครื่องมือในการควบคุมการหมัก การเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์
จากการหมัก จลนศาสตร์ของการหมัก การท าให้ปลอดเชื้อจุลินทรีย์ การให้อากาศและการกวนระหว่าง 
การหมัก 

History and evolution of fermentation industry. Microbiology and fermentation industry. 
Selection of microbes and raw materials used for microbial media preparation in 
fermentation industry. Types and applications of bioreactors. Equipment and tools in 
fermentation control. Recovery of fermentation products. Kinetics of fermentation. 
Sterilization, aeration, and agitation during fermentation. 

 

613 412   ปฏิบัติการเทคโนโลยีการหมัก                                        1(0-3-0) 
   (Fermentation Technology Laboratory) 

 วิชาบังคับก่อน : * 613 411 เทคโนโลยีการหมัก       
                         * อาจเรียนพร้อมกันได้       

การทดลองที่สัมพันธ์กับเนื้อหาในวิชา 613 411 เทคโนโลยีการหมัก  
มีการศึกษานอกสถานที่   
Experiments related to the contents of  613 411 Fermentation Technology.  
Field trips required. 
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613 414 กระบวนการเมมเบรน       3(3-0-6) 
 (Membrane Processes) 

ประวัติความเป็นมาโดยรวมของกระบวนการเยื่อแผ่นสังเคราะห์ การจัดจ าแนกชนิดของเยื่อแผ่นและ
กระบวนการเยื่อแผ่นสังเคราะห์ตามแรงขับดันและกลไกการถ่ายเทมวล ชนิดของวัสดุที่ใช้ในการผลิตเยื่อ
แผ่นสังเคราะห์ กรรมวิธีการผลิตเยื่อแผ่น การล้างและเก็บรักษาเยื่อแผ่น การเลือกชนิดและจัดระบบของ
โมดูลเยื่อแผ่นสังเคราะห์ หลักการด าเนินงานของกระบวนการเยื่อแผ่นสังเคราะห์ต่าง ๆ ไมโครฟิลเตรชัน 
อัลตราฟิลเตรชัน นาโนฟิลเตรชัน ออสโมซิสผันกลับ ไดอะลิซิส อิเล็กโทรไดอะลิซิส เพอร์เวเพอเรชัน  
เยื่อแผ่นของเหลว ตลอดจนการประยุกต์ ใช้กระบวนการเยื่อแผ่นสัง เคราะห์ดั งกล่าวทางด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ การบ าบัดน้ าเสีย อุตสาหกรรมเคมี อาหาร พร้อมทั้งยกตัวอย่างจากรายงานวิจัยที่
น่าสนใจจากวารสารต่าง ๆ ในปัจจุบัน 

Overview of synthetic membrane process background. Classification of membrane and 
membrane processes based on driving force and mass transfer mechanism. Types of 
materials used for membrane production. Methods of membrane production. Cleaning and 
storage of membrane.  Selection and organization of synthetic membrane modules. 
Operating principles of membrane processes.  Microfiltration.  Ultrafiltration.  Nanofiltration. 
Reverse osmosis. Dialysis. Electrodialysis. Pervaporation and liquid membranes. Applications 
of membrane technology in biotechnology, wastewater treatment, chemical, food. 
Examples of interesting related research works in recent publications. 

 
613 421   เทคโนโลยีแป้งและน้ าตาล                                          3(2-3-4) 
               (Starch and Sugar Technology)   

โครงสร้างและคุณสมบัติน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยว น้ าตาลโอลิโกแซคคาไรด์ พอลิแซคคาไรด์และแป้งที่มี
ความส าคัญในอุตสาหกรรม วัตถุดิบและกรรมวิธีการผลิต กระบวนการเปลี่ยนแป้งและน้ าตาลโดยวิธีทาง
เคมีและทางชีวภาพ การใช้ประโยชน์แป้งและน้ าตาลในอุตสาหกรรมต่าง ๆ มีปฏิบัติการที่สัมพันธ์กับเทคนิค
ต่าง ๆ พร้อมทั้งยกตัวอย่างจากรายงานวิจัยที่น่าสนใจในวารสารต่าง ๆ ในปัจจุบัน 

Structures and properties of monosaccharides, oligosaccharides, polysaccharides and 
starch that are important in industries.  Raw materials and production processes.  Chemical 
and biological conversion processes of starch and sugar. Applications of starch and sugar in 
various industries. Laboratory related to various techniques. Examples of interesting related 
research works in recent publications. 
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613 423   ชีวโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ์พืช               3(3-0-6) 
              (Molecular Biology in Crop Improvement) 

โครงสร้างของสารพันธุกรรมพืช การควบคุมการแสดงออกของยีนในพืช การใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอใน
การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมพืช การประยุกต์ใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอในการปรับปรุงพันธุ์พืชให้
ต้านทานต่อโรค แมลงและตามสภาพแวดล้อมบังคับ การพัฒนาพันธุ์พืชด้วยการปรับแต่งจีโนม 

Plant genetic material structures.  The regulation of gene expression in plants.  Use of 
DNA markers in the study of plant genetic diversity.  Application of DNA markers in crop 
improvement to plant disease resistance, insect-pest resistance and environmental stress. 
Crop improvement with genome editing. 

 
613 451   การจัดการและการใช้ประโยชน์จากของเสีย                  3(3-0-6)   
 (Waste Management and Utilization)  

ปัญหาและแหล่งที่มาของของเสีย น้ าเสียและมลพิษ วิธีบ าบัดของเสีย การจัดการและจัดเก็บของเสีย 
ก๊าซชีวภาพจากของเสีย ขยะมูลฝอย วิธีการก าจัด กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการก าจัด การจัดการของเสีย
จากโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร การควบคุมปริมาณของเสีย การใช้ประโยชน์จากของเสีย การผลิต 
สารมูลค่าเพ่ิมจากขยะ การผลิตพลังงานจากของเสีย มีการน าเสนอรายงานและ /หรือการแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์การท างานจากผู้ประกอบวิชาชีพอุตสาหกรรม 

มีการศึกษานอกสถานที่ 
Problems and sources of waste, wastewater and pollution.  Waste treatment methods. 

Waste handling and storage. Biogas from waste. Solid waste. Disposal methods. Relevant 
laws on disposal. Management of waste from food Industries. Waste control. Waste 
utilization. Production of value-added substances from waste. Energy production from 
waste. Report presentation and/ or exchanging for knowledge and work experience from industry 
professionals. 

Field trips required. 
 
613 453   การควบคุมเชื้อก่อโรคในพืชด้วยชีววิธี                3(3-0-6) 
 (Biological Control of Plant Pathogens)  

ประวัติ การพัฒนาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคพืชด้วยวิธีทางชีวภาพ การผลิตสาร
ปฏิชีวนะโดยจุลินทรีย์ปฏิปักษ์และกลไกการออกฤทธิ์ รูปแบบการสร้างของชีวภัณฑ์จากจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ 
วิธีการปรับปรุงสายพันธ์จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในระบบชีววิธี 

History, development and factors related to biological control of plant pathogens. The 
production of certain antibiotic substances produced by antagonistic microorganisms and 
their mode of actions.  Formulations of biocontrol products from some antagonistic 
microorganisms.  Methods of manipulation of antagonistic microorganisms.  Application of 
antagonistic microorganisms in biocontrol systems. 
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613 461   เทคโนโลยีสีและกลิ่นรส                                             3(2-3-4) 
   (Color and Flavor Technology) 

หลักการและวิธีการในการผลิตสารสีและกลิ่นรส แหล่งของวัตถุดิบและการน าสารให้สี และกลิ่นรสไป
ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ มีปฏิบัติการที่สัมพันธ์กับเทคนิคต่าง ๆ 

Principles and methods of production of coloration and flavor.  Raw material sources 
and applications of colorants and flavor enhancing compounds in various industries. 
Laboratory related to various techniques. 

 
614 201 เขียนแบบวิศวกรรม  3(2-3-4) 
  (Engineering Drawing) 

การเขียนตัวอักษร การฉายภาพออร์โธกราฟฟิก การร่างแบบด้วยมือเปล่า การเขียนภาพ 
ออร์โธกราฟฟิก การเขียนภาพพิคทอเรียล การเขียนแบบภาพตัด การเขียนแบบภาพช่วย การเขียนวัสดุยึด
เหนี่ยว การเขียนแผ่นคลี่ การเขียนแบบรายละเอียดและส่วนประกอบของชิ้นงาน การให้ขนาดและความ
คลาดเคลื่อน การเขียนแบบด้วยการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยขั้นพ้ืนฐาน  

Lettering. Orthographic projection. Freehand sketches. Orthographic drawing. Pictorial 
drawing, Sections.  Auxiliary views.  Fastener drawing.  Development.  Detail and assembly 
drawings. Dimensioning and tolerancing. Basic computer-aided drawing. 

 
615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม            3(3-0-6) 
 (Engineering Mechanics) 

ระบบของแรง แรงลัพธ์ สมดุลของอนุภาคและวัตถุเกร็ง สถิตยศาสตร์ของไหล จุดเซ็นทรอยด์และ
โมเมนต์ของความเฉื่อย จลศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง กฎการเคลื่อนที่ของ  
นิวตัน งานและพลังงาน อิมพัลส์และโมเมนตัม  

Force  systems.  Resultants.  Equilibrium  of  particles  and  rigid  bodies.  Fluid statics. 
Centroid  and  moment  of  inertia. Kinetics and kinematics of  particles  and  rigid  bodies. 
Newton’s laws of motion. Work and energy. Impulse and momentum. 

 
618 120 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน       3(3-0-6) 
 (Fundamental of Electrical Engineering) 

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าพ้ืนฐานทั้งวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ แรงดัน กระแสไฟฟ้าและ
ก าลังไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องจักรกลไฟฟ้าเบื้องต้น เครื่องก าเนิดไฟฟ้า มอเตอร์และการน าไปใช้งาน 
แนวคิดระบบไฟฟ้าสามเฟส วิธีการส่งถ่ายก าลังไฟฟ้า เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรอิเล็กทรอนิกส์
พ้ืนฐาน 

Basic direct current (DC)  and alternating current (AC)  circuit analysis.  Voltage, current 
and power.  Transformers.  Introduction to electrical machinery.  Generators, motors and 
their uses. Concepts of three-phase systems. Methods of power transmission. Introduction 
to some basic electrical instruments. Basic electronic circuits. 
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618 121   ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน  1(0-3-0) 
   (Fundamental of  Electrical Engineering Laboratory) 
   วิชาบังคับก่อน : * 618 120 วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน 
                      * อาจเรียนพร้อมกันได้  
     การทดลองที่สัมพันธ์กับเนื้อหาในรายวิชา  618 120 วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน  
    Experiments related to the contents of 618 120 Fundamental of Electrical Engineering. 
 
620 101  วัสดุวิศวกรรม   3(3-0-6) 
                (Engineering Materials) 

เงื่อนไข   :  โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ 
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง สมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้งานของวัสดุวิศวกรรม

หลักประเภทโลหะ พอลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุเสริมองค์ประกอบ แผนภูมิสมดุลวัฏภาคและการแปล
ความหมายวัฏภาคต่าง ๆ สมบัติเชิงกล และการเสื่อมสภาพของวัสดุ 
 Relationship between structures, properties, production processes, and applications of 
the main groups of engineering materials:  metals, polymers, ceramics and composites. 
Phase equilibrium diagrams and their interpretation.  Mechanical properties and materials 
degradation.  
 

621 111 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1    3(3-0-6) 
 (Bioprocess Engineering Mathematics I) 
    วิชาบังคับก่อน : 511 104 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 1 

   ระบบพิกัดเชิงขั้ว แคลคูลัสของฟังก์ชันหลายตัวแปร เทคนิคของการหาปริพันธ์ ปริพันธ์จ ากัดเขตและ
ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ปริพันธ์เชิงเส้นและปริพันธ์ตามผิว ปริพันธ์เชิงตัวเลข สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับ  
ที่ 1 และ 2 เทคนิคการหาค าตอบส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์สามัญและโดยการแปลงลาปลาซ ส าหรับ 
การแก้ปัญหาทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

Polar co- ordinates, calculus for multivariable functions, techniques of integration; 
definite and improper integral, line and surface integration, numerical integration, 1st and 
2nd order ordinary differential equations, solutions for ODEs, solution for ODEs using Laplace 
transforms,  for solving bioprocess engineering problems. 
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621 120 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพเบื้องต้น     3(3-0-6) 
 (Introduction to Bioprocess Engineering) 

  กระบวนการชีวภาพเบื้องต้น เซลล์และเอนไซม์ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการดุลมวลและการดุลพลังงาน 
การถ่ายโอนมวลและการถ่ายโอนพลังงาน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปฏิกิริยา ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยเบื้องต้น  
กระบวนการหมักเบื้องต้น กระบวนการก่อนการหมักและกระบวนการแยกผลิตภัณฑ์เบื้องต้น การน าเสนอ
และวิเคราะห์ข้อมูล ผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมทางกระบวนการชีวภาพ   

Introduction to bioprocesses. Cells and enzymes. Basics of mass and energy balances. 
Mass and energy transfer. Basics of reactions. Introduction to unit operations. Introduction 
to fermentation processes. Introduction to upstream and downstream processing. 
Presentation and analysis of data. Bioprocess products and industries. 

 
621 212 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2    3(3-0-6) 
 (Bioprocess Engineering Mathematics II) 

วิชาบังคับก่อน : 621 111 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1 
การหารากของสมการโดยวิธีเชิงตัวเลข หาค าตอบส าหรับระบบสมการเส้นตรง การพลอตเส้นโค้งเพ่ือ

หาค าตอบที่เหมาะสม ก าหนดการเชิงเส้น การหาค่าเหมาะสมที่สุดของฟังก์ชันตัวแปรเดียวและฟังก์ชัน
หลายตัวแปร การวิธีการหาค าตอบโดยประมาณและเชิงตัวเลขส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์สามัญและสมการ
เชิงอนุพันธ์ย่อย ความรู้เบื้องต้นของระเบียบวิธีเชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์เพ่ือแก้ปัญหาทางวิศวกรรม
กระบวนการชีวภาพ 

Numerical finding of roots of equations. Solutions to linear systems. Curve fitting. Linear 
programming.  Single- variable and multi- variable optimization.  Estimated and numerical 
solutions for ordinary and partial differential equations and solutions.  Introduction to 
numerical computer programming for solving bioprocess engineering problems. 
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621 213 การค านวณพื้นฐานทางปฏิบัติการเฉพาะหน่วย    3(3-0-6) 
 (Basic Calculations in Unit Operations) 
           วิชาบังคับก่อน : * 511 104 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 1 
           * 513 101 เคมีทั่วไป 1      

                     * 514 101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 
 หรือ         * 511 103 แคลคูลัสส าหรับนักวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
           * 513 101 เคมีทั่วไป 1      

                     * 514 107 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 
           * อาจเรียนพร้อมกันได้ 

      มิติ หน่วย และการแปลงหน่วย ฐานการค านวณ ปริมาณสารสัมพันธ์ การดุลมวลส าหรับกระบวนการ
ที่มีและไม่มีปฏิกิริยาเคมีทั้งระบบที่สภาวะคงที่และไม่คงที่ การดุลมวลส าหรับกระบวนการที่มีการป้อนเวียน
รอบและการป้อนข้าม แก๊สอุดมคติและแก๊สจริง ระบบสองเฟสองค์ประกอบเดียว สมดุลไอและของเหลว
สององค์ประกอบ หลักการดุลพลังงาน การค านวณการเปลี่ยนแปลงเอนทัลปี การดุลพลังงานส าหรับ
กระบวนการที่มีและไม่มีปฏิกิริยาเคมีทั้งระบบที่สภาวะคงที่และไม่คงที่ ความร้อนของการละลายและ  
การผสม แผนภูมิความชื้น 

Dimensions, units and conversion. Basis of calculation. Stoichiometry. Mass balance 
with and without chemical reaction, in both steady state and unsteady state systems. Mass 
balance for recycle and by-pass processes. Ideal gases and real gases. Single component 
two-phase systems. Two component vapour-liquid equilibria. Concepts of energy balance. 
Calculation of enthalpy changes. Energy balances with and without chemical reaction, in 
both steady state and unsteady state systems. Heat of solution and mixing. Humidity charts. 

 
621 214 สถิติส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ     3(2-2-5) 
 (Statistics for Bioprocess Engineering) 

  ทฤษฎีความน่าจะเป็นและการประยุกต์ ตัวแปรสุ่ม การคาดคะเนทางคณิตศาสตร์ การแจกแจงความ
น่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่าง การอนุมานทางสถิติและการทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน
และการวางแผนการทดลอง การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ การประยุกต์ใช้สถิติกับงานด้าน
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

Probability theory and its application. Probability distribution. Random variables.  
Expected values. Sampling distribution. Statistical inference and hypothesis testing. Variant 
analysis and experimental design. Regression and correlation. Application of statistics in 
bioprocess engineering work. 

 

621 215 ภาษาอังกฤษสื่อสารส าหรับส าหรับวิศวกรรมศาสตร์    2(2-0-4) 
 (Communicative English for engineering) 

การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกรรมศาสตร์  
Developing English  skills in listening, speaking, reading and writing for engineering. 
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621 221  วิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ    3(3-0-6) 
 (Bioscience for Bioprocess Engineering) 

  ระบบชีววิทยาของจุลินทรีย์ เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ในระดับเซลล์ที่เกี่ยวกับสัณฐานวิทยาและสภาวะที่
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต เมแทบอลิซึมของเซลล์ โครงสร้าง หน้าที่และเมแทบอลิซึมของชีวโมเลกุล 
พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ พืช และสัตว์ในการผลิตชีวภัณฑ์ 

  Biological systems of microorganisms, plant and animal cells at the cellular level in the 
aspect of morphology and growth condition.  Cellular metabolism.  Structure, function and 
metabolism of biomolecules.  Molecular genetics.  Applications of microorganisms, plants 
and animals in the production of bioproducts. 
 

621 222 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  1(0-3-0)
 (Bioscience for Bioprocess Engineering Laboratory) 
 วิชาบังคับก่อน : * 621 221 วิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  
       * อาจเรียนพร้อมกันได้ 

 การทดลองที่สัมพันธ์กับเนื้อหาในวิชา 621 221 วิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับวิศวกรรมกระบวนการ
ชีวภาพ 
   Experiments related to the contents of 621 221 Bioscience for Bioprocess Engineering. 
 

621 223 การตรวจวัดสารในวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ      2(2-0-4) 
 (Substance Determination in Bioprocess Engineering)     
 วิชาบังคับก่อน : 513 102 เคมีทั่วไป 2 

   บทน าการตรวจวัดสาร เทคนิคทางสเปกโทรสโกปี ซึ่งครอบคลุมอัลตราไวโอเลต วิซิเบิล และ
อินฟราเรด สเปกโทรโฟโตเมตรี ฟลูออโรและฟอสโฟริเมตรี นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ สเปกโทเมตรี
มวล เทคนิคแก๊สและลิควิดโครมาโทกราฟี ดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิ่งแคลอริเมตรี เอกซ์เรย์ดิฟแฟรคโทเมตร ี

  Introduction to substance determination. Spectroscopy techniques covering ultraviolet, 
visible and infrared spectrophotometry.  Fluoro and phosphorimetry. Nuclear magnetic 
resonance.  Mass spectrometry.  Gas and liquid chromatography techniques.  Differential 
scanning calorimetry. X-ray diffractometry. 

 

621 224  ปฏิบัติการการตรวจวัดสารในวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ     1(0-3-0) 
 (Substance Determination in Bioprocess Engineering Laboratory)     
 วิชาบังคับก่อน : 513 104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 
              * 621 223 การตรวจวัดสารในวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ                                                
                                     * อาจเรียนพร้อมกันได้ 
    การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา 621 223 การตรวจวัดสารในวิศวกรรมกระบวนการ 
 ชีวภาพ  

   Experiments related to the contents of 621 223 Substance Determination in Bioprocess 
Engineering. 
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621 225 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  1       3(3-0-6) 
 (Unit Operations in Bioprocess Engineering I)                
           วิชาบังคับก่อน : 621 213  การค านวณพ้ืนฐานทางปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 

   หลักการและสมการของการถ่ายโอนโมเมนตัม สถิตยศาสตร์ขอ งของไหลและการประยุกต์ 
ใช้พลศาสตร์ของไหล ปรากฏการณ์ของการไหล สมการพ้ืนฐานของการไหล การไหลของของไหลชนิดอัดตัว
ไม่ได้และชนิดอัดตัวได้ในท่อและชั้นบาง ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยเบื้องต้น อุปกรณ์ส่งผ่านของไหล เครื่องมือ
ที่ใช้วัดอัตราการไหล การผสมและการกวน กลศาสตร์ของอนุภาค หลักการแยกด้วยแรงโน้มถ่วงและ 
แรงเหวี่ยง การตกของอนุภาคและการตกตะกอน การกรอง การตกผลึก เบดนิ่งและการเกิดฟลูอิไดซ์  
การลดขนาด การคัดแยกอนุภาคทางกล ตัวอย่างทางด้านวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  
   Principles and equations of momentum transfer. Fluid statics and its applications. Fluid 
dynamics. Fluid flow phenomena. Basic equations of fluid flow. Flow of incompressible and 
compressible fluids in pipelines and thin layers.  Introduction to unit operations.  Fluid 
transporting devices.  Fluid flow rate measuring devices.  Mixing and agitation.  Particle 
mechanics.  Principles of gravitational and centrifugal separations.  Particle settling and 
sedimentation.  Filtration.  Crystallisation.  Packed bed and fluidization. Size reduction. 
Mechanical particle separation. Examples in bioprocess engineering. 
 

621 226 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1  1(0-3-0) 
 (Unit Operations in Bioprocess Engineering Laboratory I)                 
           วิชาบังคับก่อน : * 621 225  ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1 
                            * อาจเรียนพร้อมกันได้ 

   การทดลองที่สัมพันธ์กับเนื้อหาในวิชา 621 225 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรม
กระบวนการชีวภาพ 1 

    มีการศึกษานอกสถานที่ 
            Experiments related to the contents of 621 225 Unit Operations in Bioprocess 
Engineering I. 

Field trips required. 

 
621 231 อุณหพลศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ    3(3-0-6) 
 (Thermodynamics for Bioprocess Engineering) 

   กฎข้อที่หนึ่งและกฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ สมบัติอุณหพลศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่าง
สมบัติ  สมดุลเคมี สมดุลเฟสและการประยุกต์ใช้ เคมีไฟฟ้า สมบัติคอลลอยด์ เคมีพ้ืนผิว  อุณหพลศาสตร์
ชีวเคมี 

  The first law and the second law of thermodynamics. Thermodynamics properties and 
their relationships. Chemical equilibrium. Phase equilibrium and applications. 
Electrochemistry.  Colloidal properties. Surface chemistry.  Biochemical thermodynamics. 
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621 316 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงเทคนิคส าหรับวิศวกรรมศาสตร์   2(2-0-4) 
 (Technical English Writing for Engineering) 

      การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ โดยเน้นการเขียนเชิงวิชาการและน าเสนอ
ด้วยวาจา 
      Developing English skills for engineering focusing on academic writing and oral 
presentation. 

 

621 327  ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2   3(3-0-6) 
 (Unit Operations in Bioprocess Engineering II) 
 วิชาบังคับก่อน : 621 213 การค านวณพ้ืนฐานทางปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 

   หลักการการถ่ายโอนพลังงาน การน าความร้อน การพาความร้อน การแผ่รังสีความร้อน เครื่อง
แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อสองชั้น เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเชลล์และท่อ เครื่องแลกเปลี่ยน
ความร้อนแบบแผ่น เครื่องควบแน่น เครื่องต้มระเหย การค านวณข้ันตอนสมดุล การกลั่น การเพ่ิมความชื้น
และการลดความชื้น  การแช่แข็งและการท าความเย็น ตัวอย่างทางด้านวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  
   Principles of energy transfer. Heat conduction. Heat convection. Heat radiation. Double 
pipe heat exchangers. Shell and tube heat exchangers. Plate heat exchangers. Condenser. 
Evaporator. Equilibrium stage calculations. Distillation. Humidification and dehumidification. 
Freezing and refrigeration. Examples in bioprocess engineering. 

 
621 328 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  2  1(0-3-0) 
 (Unit Operations in Bioprocess Engineering Laboratory II) 
 วิชาบังคับก่อน : * 621 327 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2 
                                        * อาจเรียนพร้อมกันได้ 

   การทดลองที่สัมพันธ์กับเนื้อหาในวิชา 621 327 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการ
ชีวภาพ 2 

    มีการศึกษานอกสถานที่ 
                   Experiments related to the contents of 621 327 Unit Operations in Bioprocess  
 Engineering II.  

Field trips required. 
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621 329 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 3   3(3-0-6) 
 (Unit Operations in Bioprocess Engineering III) 
 วิชาบังคับก่อน : 621 213 การค านวณพ้ืนฐานทางปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 

       การถ่ายโอนมวล การแพร่ สมการความต่อเนื่อง การดูดซึมแก๊ส การอบแห้ง การสกัด การดูดซับ  
เยื่อแผ่น อุปกรณ์ส าหรับการปฏิบัติการแบบแก๊ส-ของเหลว ภาพรวมของการแยกผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ  
การประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์ส าหรับการเลือกกระบวนการแยกผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ  ตัวอย่างทางด้าน
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  
       Mass transfer. Diffusion. Equations of continuity. Gas absorption. Drying. Extraction.  
Adsorption. Membrane. Equipment for gas-liquid operations. Overview of bioseparations. 
Economic evaluation for selection of bioseparation processes. Examples in bioprocess 
engineering. 
 

621 332 เทคโนโลยีเอนไซม์อุตสาหกรรม      3(3-0-6) 
 (Industrial Enzyme Technology) 
 วิชาบังคับก่อน : 621 221 วิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

การวิเคราะห์เอนไซม์ เทคนิคการท าบริสุทธิ์เอนไซม์  การตรึงเอนไซม์ การประยุกต์เอนไซม์ใน
อุตสาหกรรม  

Enzyme assays. Techniques of enzymes purification. Immobilization of enzymes. 
Industrial applications of enzyme.  

 

621 333 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์อุตสาหกรรม     1(0-3-0) 
 (Industrial Enzyme Technology Laboratory) 
 วิชาบังคับก่อน : 621 222 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

 การทดลองที่สัมพันธ์กับเนื้อหาในวิชา 621 332 เทคโนโลยีเอนไซม์อุตสาหกรรม 
Experiments related to the contents of 621 329 Industrial Enzyme Technology. 

 

621 341 พลศาสตร์กระบวนการและการควบคุมทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  3(3-0-6) 
  (Process Dynamics and Control in Bioprocess Engineering) 

วิชาบังคับก่อน : 621 111 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1   
  แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของระบบทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ เทคนิคการหาค าตอบและ

พลศาสตร์ของระบบเหล่านี้ การประยุกต์การแปลงลาปลาซและแผนภาพในการจ าลองระบบ การควบคุม
แบบอัตโนมัติเบื้องต้น หลักการการควบคุมแบบป้อนกลับและป้อนล่วงหน้า การวิเคราะห์เสถียรภาพ  
การตอบสนองความถี่และการออกแบบระบบควบคุม ฟังก์ชันการเปลี่ยนของการควบคุมแบบพีไอดี 
ลักษณะของเครื่องมือวัดและเครื่องมือควบคุม ตัวอย่างทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

  Mathematical models of Bioprocess Engineering systems. Solution techniques and 
dynamics of these systems. Applications of Laplace transform and block diagrams in 
modeling. Introduction to automatic control. Principles of feedback and feedforward 
control. Stability analysis. Frequency response and control system designs. Transfer 
functions of PID controllers. Characteristics of measurement and control instruments. 
Examples in bioprocess engineering. 
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621 342 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  2(1-3-2) 
  (Computer Applications for Bioprocess Engineering) 

วิชาบังคับก่อน : * 621 212 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2  
    * 621 213 การค านวณพ้ืนฐานทางปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 
        * 621 231 อุณหพลศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

            * อาจเรียนพร้อมกันได้ 
  การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปต่าง ๆ ส าหรับการค านวณ การจ าลองและการ

ออกแบบที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
  Computer software applications for calculating, simulating and design related to 

bioprocess engineering. 
 
621 343    แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของระบบชีวภาพเบื้องต้น    2(2-0-4) 

(Introduction to Mathematical Modelling of Biological Systems)  
  วิชาบังคับก่อน : 621 111 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1  

  ภาพรวมของการสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ ชนิดของแบบจ าลองต่าง ๆ และแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ส าหรับกระบวนการชีวภาพและกระบวนการในเซลล์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ โครงร่างที่ใช้ใน
การพัฒนาแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงการประเมินความมีตัวตนและความถูกต้องของ
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้นมา การประยุกต์ใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นใน
อุตสาหกรรมทางกระบวนการชีวภาพ 

  Overview of mathematical model development, model classification, and existing 
mathematical models for biological and cellular processes.  Introduction to currently used 
frameworks for developing mathematical model, including model identifiability evaluation 
and model validation.  Applications of the developed mathematical models in bioprocess 
industry. 
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621 351 จลนพลศาสตร์วิศวกรรมเคมีชีวภาพและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์   3(3-0-6) 
 (Biochemical Engineering Kinetics and Reactor Design)                                    
  วิชาบังคับก่อน : 621 221 วิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  
                                      * 621 213 การค านวณพ้ืนฐานทางปฏิบัติการเฉพาะหน่วย  
          * 621 120 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพเบื้องต้น 
          * อาจเรียนพร้อมกันได้ 

      หลักการพ้ืนฐานเกี่ยวกับจลนพลศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ จลนพลศาสตร์ทางเคมี 
จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์ การเจริญของจุลินทรีย์ เซลล์พืช และเซลล์สัตว์ การใช้สารตั้งต้นและการเกิด
ผลิตภัณฑ์ ปริมาณสารสัมพันธ์ของการเจริญของเซลล์และการเกิดผลิตภัณฑ์ การประยุกต์ความรู้พ้ืนฐาน
ทางจลนพลศาสตร์ส าหรับการวิเคราะห์และออกแบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพ ชนิดของถังปฏิกรณ์ชีวภาพ การให้
อากาศ การท าไร้เชื้อ ระบบเครื่องมือและระบบควบคุม การประยุกต์จลนพลศาสตร์กับน้ าหมักจาก
กระบวนการชีวภาพ การหมักแบบต่าง ๆ การเพาะเลี้ยงในถังปฏิกรณ์ชีวภาพ การวิเคราะห์ต้นทุนของ
กระบวนการหมัก เศรษฐศาสตร์และธุรกิจของการหมัก แนวคิดและการประยุกต์ใช้โรงกลั่นชีวภาพ 
   Basic principles of kinetics for bioprocess engineering. Chemical kinetics.  Enzyme 
kinetics. Growth of microbial, plant, and animal cells. Substrate consumption and product 
formation. Stoichiometry of cell growth and product formation. Applications of fundamental 
kinetics for the analysis and design of bioreactors. Types of bioreactors.  Aeration. 
Sterilization.  Instrumentation and control system.  Applications of kinetics to fermentation 
broth from bioprocesses.  Types of fermentation.  Cultures in bioreactors.  Cost analysis of 
fermentation processes.  Fermentation economics and business.  Concept and applications 
in biorefinery. 

 
621 352 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีชีวภาพ                  1(0-3-0) 
 (Biochemical Engineering Laboratory)                        
 วิชาบังคับก่อน : 621 222 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ           

  * 621 351 จลนพลศาสตร์วิศวกรรมเคมีชีวภาพและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ 
                              * อาจเรียนพร้อมกันได้ 

    การทดลองที่สัมพันธ์กับเนื้อหาในวิชา 621 351 จลนพลศาสตร์วิศวกรรมเคมีชีวภาพและการออกแบบ
เครื่องปฏิกรณ ์

    มีการศึกษานอกสถานที่ 
    Experiments related to the content of 621 351 Biochemical Engineering Kinetics and   
      Reactor Design. 

Field trips required. 
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621 353 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพในอุตสาหกรรม     3(3-0-6) 
 (Industrial Bioprocess Engineering) 

 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพในอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยเน้นวัตถุดิบ กระบวนการต่าง ๆ และ เครื่องมือ
ที่ใช้กระบวนการ การผลิตผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้านไทยและอาเซียน กรณีศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรมชีวภาพ 
แนวโน้มของอุตสาหกรรมชีวภาพ 

  มีการศึกษานอกสถานที่ 
Bioprocess engineering in industries emphasizing raw materials, processes and process 

instruments.  Production of Thai native and ASEAN products.  Case studies of bio- industry 
business. Trends in bio-industry. 

  Field trips required. 
 
621 356 การศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ    1(0-3-0) 
 (Bioprocess Engineering Industrial Plant Study) 

เยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมด้านวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ 
การส่งรายงาน 

  มีการศึกษานอกสถานที่ 
 Bioprocess engineering plants visit to gain practical knowledge and experience. 

Submission of reports. 
  Field trips required. 
 

621 361  เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมส าหรับการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
 (Environmental Biotechnology for Industrial Waste Treatment) 
 วิชาบังคับก่อน : 621 221 วิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  

 การทรานสฟอร์มเมชั่นของจุลินทรีย์ การเสื่อมสลายทางชีวภาพ ลักษณะของเสียจากอุตสาหกรรม 
หลักการบ าบัดของเสียจากอุตสาหกรรมโดยวิธีทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ต้นแบบกระบวนการบ าบัดน้ า
เสีย หน่วยปฏิบัติส าหรับบ าบัดน้ าเสีย การจัดการของเสียของแข็ง วิธีบ าบัดอากาศที่ถูกปล่อยจากโรงงาน 
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมและกรณีศึกษา กฎหมายและนโยบายด้าน
สิ่งแวดล้อม 

  Microbial transformations. Biodegradation. Characteristics of Industrial Waste. Principles 
of physical, chemical and biological methods of industrial waste treatment. Prototypes of 
wastewater treatment processes. Unit operations of wastewater treatment. Solid waste 
management. Treatment methods for air discharged from industrial plants. Environmental 
biotechnology in industries and case studies. Environmental laws and policies. 
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621 362 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมส าหรับการบ าบัด   1(0-3-0) 
 ของเสียอุตสาหกรรม 
 (Environmental Biotechnology for Industrial Waste Treatment Laboratory) 
 วิชาบังคับก่อน : * 621 361 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมส าหรับการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรม 
          * อาจเรียนพร้อมกันได้ 

 การทดลองที่สัมพันธ์กับเนื้อหาในวิชา 621 361 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมส าหรับการบ าบัดของเสีย
อุตสาหกรรม 
 มีการศึกษานอกสถานที่ 
 Experiments related to the content of 621 351 Environmental Biotechnology for 
Industrial Waste Treatment. 

  Field trips required. 
 

621 363      การพัฒนาที่ยั่งยืนและการตอบสนองทางวิศวกรรม    3(3-0-6) 
                 (Sustainable Development and Engineering Response) 

  วิศวกรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ปัญหาและข้อจ ากัดต่าง ๆ การวิเคราะห์ความยั่งยืนของกิจกรรมทาง
วิศวกรรมด้วยเครื่องมือและตัวบ่งชี้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางวิศวกรรมในการแก้ไขปัญหา ผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การจัดการขยะ พลังงานทดแทน การจั ดสรรน้ าดื่มและการ
สุขาภิบาล การตอบสนองทางวิศวกรรมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน บทบาทของวิศวกรในการตัดสินใจ การ
ด าเนินงานตามแนวการพัฒนาที่ยั่งยืน 

  Engineering and sustainable development. Problems and limitations. Assessment 
sustainability of activities engineering through tools and indicators. Engineering technologies 
and innovations in problem solving.  Impact of climate changes.  Waste management. 
Alternative  energy.  Provision of drinking water and sanitation.  Engineering responses to 
sustainable development.  The role of engineers in decision making.  Implementation of 
sustainable development. 

 

621 364    สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา       2(2-0-4) 
                (Environment and Development) 

  สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น การพัฒนาและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์กรอบการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ การเกษตร การอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีและวัฒนธรรม แนวคิดด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนเบื้องต้น ปัญหาและข้อจ ากัดต่าง ๆ แผนการพัฒนา
ที่ยั่งยืนแห่งชาติ กรณีศึกษาโครงการพัฒนาที่ยั่งยืน 

  The natural and man- made environments. Development and its impact on 
environment. Environmental policies. Assessment of development frameworks in 
economics, agriculture, industry, technology and culture.  Introduction of sustainable 
development concept.  Problems and limitations.  National sustainable development plan. 
Case studies of sustainable development projects. 
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621 365     โรงกลั่นชีวภาพ         3(3-0-6)  
                (Biorefinery) 

 แนวคิดโรงกลั่นชีวภาพ คุณสมบัติ โครงสร้างของวัตถุดิบลิกโนเซลลูโลสและวิธีที่ใช้ในการปรับสภาพ 
การเปลี่ยนชีวมวลโดยวิธีทางชีวเคมี การแยกและท าบริสุทธิ์ของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโรงกลั่นชีวภาพ  
การประยุกต์ใช้ในการผลิตเชื้อเพลิง สารเคมี และอาหาร พร้อมทั้งยกตัวอย่างจากรายงานวิจัยที่น่าสนใจ
จากวารสารต่างๆในปัจจุบัน 

Biorefinery concept. Structure of Lignocellulosic feedstock and pretreatment methods.  
Biochemical conversion of biomass. Separation and purification of biorefinery based 
products.  Applications for the production of fuels, chemicals and foods.  Examples of 
interesting related research works in recent publications. 

 
621 371     การจัดการความปลอดภัยในวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ    3(3-0-6) 
 (Safety Management in Bioprocess Engineering) 

      ความหมายและความส าคัญของทฤษฎีความปลอดภัย ชนิดและสาเหตุของอุบัติเหตุ การจัดการความ
ปลอดภัย การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและการตรวจสอบอุบัติเหตุ การจัดการป้องกันอัคคีภัย การป้องกัน
การสูญเสีย แนวปฏิบัติในการท างานกับสารเคมี สารชีวภาพ และพิษวิทยา อย่างปลอดภัย  สุขศาสตร์ 
ทัศนคติความปลอดภัยและจรรยาบรรณ กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม 
   The meaning and importance of safety theories. Types and causes of accidents. Safety 
management. Accident prevention and investigation. Fire safety management. Loss 
prevention. Chemical, biological, and toxicological safe work practices. Hygiene.  Safety 
attitudes and ethics.  Safety legislations and laws. Industrial case studies. 

 
621 372  ระบบการควบคุมและประกันคุณภาพทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2(2-0-4) 

(Quality Control and Assurance System in Bioprocess Engineering) 
  ข้อก าหนดมาตรฐาน และแนวทางท่ีใช้ควบคุมกระบวนการผลิตชีวภัณฑ์ในระดับอุตสาหกรรมที่มาจาก

จุลินทรีย์ เซลล์พืช และเซลล์สัตว์ ระบบจัดการคุณภาพที่ครอบคลุม 5ส การฝึกปฏิบัติการที่ดี (จีแอลพี) 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (เอสโอพี) การฝึกการผลิตที่ดี (จีเอ็มพี) การบริหารจัดการคุณภาพแบบองค์รวม    
(ทีคิวเอ็ม) และ ไอเอสโอ 9000 การใช้การควบคุมคุณภาพ (คิวซี) และการประกันคุณภาพ (คิวเอ)  
เป็นเครื่องมือตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต 

  Regulations and guidelines for bioproduct manufacturing from microorganisms, plant 
cells, and animal cells. Quality management systems in bioprocesses: incorporating 5S, good 
laboratory practices (GLP), standard operating procedure (SOP), good manufacturing 
practices (GMP), total quality management (TQM) and ISO 9000. Use of quality control (QC) 
and quality assurance (QA) as tools to validate the standards of products and manufacturing 
processes. 
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621 381  พอลิเมอร์ชีวภาพเบื้องต้น       2(2-0-4) 
 (Introduction to Biopolymer) 

   ค าจ ากัดความของพอลิเมอร์ชีวภาพ โครงสร้างและคุณสมบัติของพอลิเมอร์ชีวภาพ การผลิตพอลิเมอร์
ชีวภาพ การประยุกต์ใช้พอลิเมอร์ชีวภาพ 
   Definition of biopolymers.  Structure and properties of biopolymers.  Biopolymers 
production. Application of biopolymers. 
 

621 391 การฝึกงานทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ           1(ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง) 
 (Bioprocess Engineering Training)                                        
 เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
         รายวิชานี้วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

   การฝึกปฏิบัติ งานในโรงงานหรือสถาบัน อุตสาหกรรมที่ ได้ รับความเห็นชอบจากภาควิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง และส่งรายงานต่อภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

  Apprenticeship in industrial factories or institutes, approved by the Department of  
Biotechnology. For at least 240 hours. A report is required by the Department of 
Biotechnology. 

 
621 392 เตรียมสหกิจศึกษา             1(0-3-0) 
 (Preparation for Cooperative Education) 

เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ    
 หลักการ แนวคิดและกระบวนการของสหกิจศึกษา ซึ่งประกอบด้วยระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  
การสื่อสารที่เหมาะสมและมนุษยสัมพันธ์ในการท างาน เทคนิคการน าเสนองานและการเขียนรายงานที่เป็น
ทางการ ศึกษาปัญหาของอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพเพ่ือใช้ในสหกิจศึกษา 

  Principles, concepts, and processes of co-operative education including related rules 
and regulations.  Proper communication and human relations in workplace.  Presentation 
techniques and formal report writing.  Studying problems faced by industries in bioprocess 
engineering for the co-operative study. 

 
621 417 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างานส าหรับวิศวกร     2(2-0-4) 
  (English for Engineer Work Life) 

 การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารในชีวิตประจ าวันของวิศวกร ทักษะการฟัง การพูด 
การอ่านและการเขียน การสัมภาษณ์งาน การเขียนประวัติส่วนตัวส าหรับการสมัครงาน การเขียนและอ่าน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์   

Developing of English skills for everyday communication of engineers. Listening, speaking, 
reading and writing skills. Job interview. CV/resume for job application. Writing and reading 
electronic mails. 
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621 445 การออกแบบและการควบคุมถังปฏิกรณ์ชีวภาพ    3(3-0-6) 
 (Bioreactor Design and Control) 

   การออกแบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพ การเพ่ิมขนาด การด าเนินการของกระบวนการเปลี่ยนแบบขั้นตอน
เดียวและหลายขั้นตอน พ้ืนฐานของปรากฏการณ์ถ่ายโอนและจลนพลศาสตร์ที่เกิดขึ้นในถังปฏิกรณ์ชีวภาพ 
การผนวกปรากฏการณ์กับแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ การพัฒนาแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพ่ือควบคุม
ถังปฏิกรณ์ชีวภาพ 

  Bioreactor design.  Scale- up.  Operations of single- step and multi- step conversion 
processes. Fundamentals of transport phenomena and kinetics encountered in bioreactors. 
Incorporation of phenomena to mathematical models.  Mathematical model development 
for bioreactor control. 

 
621 454 การออกโรงงานและแนวคิดวิสาหกิจเริ่มต้นทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  3(2-3-4) 
           (Plant Design and Start-up Perspectives in Bioprocess Engineering) 
 วิชาบังคับก่อน : 621 351 จลนพลศาสตร์วิศวกรรมเคมีชีวภาพและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์                 

  การสังเคราะห์กระบวนการ การเตรียมแผนภูมิกระบวนการ การจัดท าดุลมวลและดุลพลังงาน 
ข้อก าหนดและการออกแบบหน่วยปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้โปรแกรมจ าลองกระบวนการ การวิเคราะห์
ทางเศรษฐศาสตร์ รายงานการออกแบบ การบริหารจัดการโครงการ กรณีศึกษาของวิสาหกิจเริ่มต้นทาง
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

  Process synthesis.  Process flow sheet preparation.  Organization of mass and energy 
balances. Specifications and designs of unit operations. Applications of process simulators. 
Economic analysis.  Design reports.  Project management.  Case studies of start- up in 
bioprocess engineering. 
  

621 457  วิศวกรรมการหมัก        3(3-0-6) 
 (Fermentation Engineering) 

  อุณหพลศาสตร์ของจุลินทรีย์ การวิเคราะห์การควบคุมฟลักซ์ การออกแบบและการวิเคราะห์  
ในกระบวนการวิศวกรรมถังปฏิกรณ์ชีวภาพ กระบวนการขนส่ง การตรวจวัดและการควบคุม การจ าลอง
แบบทางคณิตศาสตร์และการเลียนแบบของระบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพและระบบเซลล์ การขยายขนาดใน  
การเพาะเลี้ยง วิศวกรรมการเพาะเลี้ยงเซลล์ เศรษฐศาสตร์การหมัก 

  Microbial thermodynamics.  Flux control analysis.  Design and analysis of bioreactor 
engineering.  Transport process.  Measurement and control.   Mathematical modeling and 
simulation of bioreactors and cellular systems.  Culture scale-up. Cell culture engineering.  
Fermentation economics.  
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621 466 การท าแห้งวัสดุชีวภาพ       2(2-0-4) 
 (Drying of Biomaterials) 

   สมบัติของอากาศชื้น การเคลื่อนที่ของอากาศ ความชื้นสมดุล สมบัติทางอุณหกายภาพของวัสดุชีวภาพ 
การวิเคราะห์การท าแห้งวัสดุชีวภาพแบบเบดนิ่งและเบดเคลื่อนที่ เครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย เครื่องอบแห้ง
แบบลูกกลิ้ง แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการและกลไกการท าแห้ง 
   Moist air properties. Air movement. Equilibrium moisture contents. Thermophysical 
properties of biomaterials. Analysis of biomaterial drying for fixed bed and moving bed. 
Spray drying. Drum drying. Mathematical model of drying process and drying mechanism. 

 
621 467 เชื้อเพลิงชีวภาพ        3(3-0-6) 
 (Biofuels)       

 รูปแบบและความส าคัญของเชื้อเพลิงชีวภาพ ผลกระทบของเชื้ อเพลิงชีวภาพต่อสิ่งแวดล้อมโลก  
ชนิดและแหล่งวัตถุดิบในการท าเชื้อเพลิงชีวภาพ การแปลงเชื้อเพลิงเป็นพลังงานโดยวิธีทางกายภาพ 
และชีวภาพ หลักการ เครื่องมือและกระบวนการผลิตเชื้อเพลิง รูปแบบเชื้อเพลิงชีวภาพต่าง  ๆ เชื้อเพลิง
ของแข็งจากชีวมวล ขยะและเศษวัสดุเหลือทิ้ง แก๊สชีวภาพและไฮโดรเจนชีวภาพ เชื้อเพลิงเหลว 
แอลกอฮอล์ชีวภาพและไบโอดีเซล เชื้อเพลิงชีวภาพ เซลล์เชื้อเพลิงชีวภาพ มีการน าเสนอรายงาน 
 มีการศึกษานอกสถานที่  

Types and importance of biofuels. Impact of biofuels on the global environment. Types 
and sources of raw materials for making biofuels. The conversion of fuels into energy by 
physical and biological methods. Principles, instruments and processes of fuel production. 
Various biofuel forms. Solid fuel from biomass. Garbage and residue. Biogas and 
biohydrogen. Liquid fuels. Bioalcohols and biodiesel. Biofuel cells. Report presentation. 

 Field trips required. 

 
621 482 วัสดุชีวภาพ        3(3-0-6) 
 (Biomaterials) 

   วัสดุชีวภาพเบื้องต้น หลักการของวัสดุชีวภาพ ชนิดของวัสดุชีวภาพ ลักษณะสมบัติของวัสดุชีวภาพ   
สมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุชีวภาพ การวิเคราะห์วัสดุชีวภาพ การประยุกต์ใช้วัสดุชีวภาพ 

  Introduction to biomaterials. Principles of biomaterials. Types of biomaterials. 
Characteristics of biomaterials. Engineering properties of biomaterials. Analysis of 
biomaterials. Biomaterial applications. 
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621 483  วิศวกรรมระบบชีวภาพ       3(3-0-6) 
 (Biosystems Engineering) 

  หลักการเบื้องต้นทางวิศวกรรมศาสตร์ในระบบทางชีวภาพ เทคนิคการทดลองเชิงปริมาณและ
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการทางโมเลกุลในระดับเซลล์ การวินิจฉัยและการรักษาโรคใน
ระดับโมเลกุล 

  Introduction to engineering principles in biological systems.  Quantitative experimental 
techniques and mathematical modeling of molecular processes at the cellular level.  
Molecular diagnosis and therapeutics. 

 
621 484 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ     3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Bioprocess Engineering) 
 เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
  หัวข้อที่เป็นที่สนใจในปัจจุบันและการพัฒนาใหม่ ๆ ในแขนงต่าง ๆ ของวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
   Current topics of interest and new developments in bioprocess engineering fields. 

 
621 493  สัมมนา                                                 1(0-2-1) 
 (Seminar)                                                  
           เงื่อนไข :  โดยความยินยอมของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

 การน าเสนอบทความด้านวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ และการอภิปรายในด้านวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ   
การเข้าร่วมในการสัมมนา การส่งรายงาน 
 Presentation of intriguing scientific papers and discussions in bioprocess engineering. 
Seminar attendance. Submission of reports. 

 
621 494  โครงงานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1                                1(0-3-0) 
 (Bioprocess Engineering Project I)       
                 เงื่อนไข :  โดยความยินยอมของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
          รายวิชานี้วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

 การเลือกหัวข้อวิจัย การค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการและผลงานวิจัยที่เคยมีการน าเสนอมาก่อน ในด้าน
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพและด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง การวางแผนงานวิจัย การเขียนโครงร่างงานวิจัย   
การน าเสนอโครงร่างงานวิจัย  
 Selection of research topics. Literature review in bioprocess engineering and other 
related disciplines. Research planning. Research proposal writing. Research proposal 
presentation. 
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621 495  โครงงานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2                                2(0-6-0) 
 (Bioprocess Engineering Project II)   
 วิชาบังคับก่อน : 621 494 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1 

 การด าเนินการงานวิจัยตามโครงร่างงานวิจัยที่ได้เสนอไว้แล้วในรายวิชา 621 494 โครงงานวิศวกรรม
กระบวนการชีวภาพ 1 การเขียนรายงานผลการวิจัย การน าเสนอผลงานวิจัย และการสอบปากเปล่าต่อ
คณะกรรมการสอบของภาควิชา 
 Conducting a research project according to the research proposal submitted for  621 494 
Bioprocess Engineering Project I.  Research report writing.  Research presentation and oral 
examination by department examination committee. 

 
621 496  สหกิจศึกษา      6 (ไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง) 
 (Cooperative Education) 
 เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

 การเรียนรู้และฝึกฝนทักษะวิชาชีพด้านวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพในโรงงานอุตสาหกรรมจริง         
ได้ประสบการณ์จริงและมโนทัศน์ในการประกอบอาชีพวิศวกร วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา
ทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ ปฏิบัติการแก้ปัญหาตามแนวทางที่ได้วิเคราะห์ไว้ น าเสนอผลการปฏิบัติงาน 
และรายงานการปฏิบัติงาน 
 Learning and practicing professional skills in bioprocess engineering related industries. 
Gaining real experience and concept of professional engineer. Analyzing and finding 
solutions for both theoretical and practical problems. Implementing the problem solving 
according to the analyzed approach. Presenting and writing reports on the performance. 
 

621 497  สัมมนาทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพส าหรับสหกิจศึกษา   1(0-2-1) 
 (Bioprocess Engineering Seminar for Cooperative Education)                                                                                

วิชาบังคับก่อน : 621 496 สหกิจศึกษา 
การน าเสนอบทความเกี่ยวกับทฤษฎี และหัวข้องานวิจัยทางด้านวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพที่

เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่นักศึกษาได้ท าในสหกิจศึกษา การเข้าร่วมในการสัมมนา การส่งรายงาน 
  Presentation on theory and research topics in bioprocess engineering related to 

student’s research for Cooperative Education. Seminar attendance. Submission of reports. 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์   
 3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ 
ต าแหน่ง ชื่อ สกุล 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/       

ปีการศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

1 รองศาสตราจารย์ ดร.  
พิมพ์ชนก จตุรพิรีย์ 
3-7109-00036-XX-X 

Dr.nat.tech. (Biochemical Engineering)  
University of Natural Resources and Applied Life 
Sciences, Austria (2006) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2543) 
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2539) 

25 25 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  
วนิดา วัฒนการุณ 
3-7299-00054-XX-X 

Ph.D. (Chemical Engineering)  
Texas A&M University, USA (2005) 
M.Sc. (Chemical Engineering)  
Montana State University,  USA (1999) 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2536) 
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) เกียรตินิยมอันดับสอง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2532) 

25 25 

3 อาจารย์ ดร.  
ชลเทพ อุสาคู 
1-6599-00117-XX-X 

Ph.D. (Chemical Engineering)  
Imperial College London, UK (2016) 
M.Sc. (Advance Chemical Engineering with Process 
Systems Engineering)  
Imperial College London, UK (2010) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (2551) 

25 25 

4 อาจารย์ ดร.  
ธีรวัฒน์ รังกุพันธ์ 
3-1201-00908-XX-X 

Ph.D. (Civil and Environmental Engineering) 
University of Cambridge, UK (2011) 
M.Phil. (Engineering for Sustainable Development) 
University of  Cambridge, UK (2003) 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง  
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(2546) 

25 25 
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ล าดับ 
ต าแหน่ง ชื่อ สกุล 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/       

ปีการศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

5 อาจารย์ ดร.  
นาฏระพี แซนเชซ 
1-5499-00064-XX-X 

Ph.D. (Biological Systems Engineering) University of 
California, USA (2016) 
M.Sc. (Biological Systems Engineering) University of 
California, USA (2013) 
วท.บ. (ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2552) 

25 25 

 
 3.2.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ล าดับ 
ต าแหน่ง ชื่อ สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/       

ปีการศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

1 รองศาสตราจารย์ ดร.  
พิมพ์ชนก จตุรพิรีย์ 
3-7109-00036-XX-X 

Dr.nat.tech. (Biochemical Engineering)  
University of Natural Resources and Applied Life 
Sciences, Austria (2006) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2543) 
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2539) 

25 25 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  
วนิดา วัฒนการุณ 
3-7299-00054-XX-X 

Ph.D. (Chemical Engineering)  
Texas A&M University, USA (2005) 
M.Sc. (Chemical Engineering)  
Montana State University,  USA (1999) 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2536) 
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) เกียรตินิยมอันดับสอง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2532) 

25 25 
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ล าดับ 
ต าแหน่ง ชื่อ สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/       

ปีการศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

3 อาจารย์ ดร.  
ชลเทพ อุสาคู 
1-6599-00117-XX-X 

Ph.D. (Chemical Engineering)  
Imperial College London, UK (2016) 
M.Sc. (Advance Chemical Engineering with Process 
Systems Engineering)  
Imperial College London, UK (2010) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (2551) 

25 25 

4 อาจารย์ ดร.  
ธีรวัฒน์ รังกุพันธ์ 
3-1201-00908-XX-X 

Ph.D. (Civil and Environmental Engineering) 
University of Cambridge, UK (2011) 
M.Phil. (Engineering for Sustainable Development) 
University of  Cambridge, UK (2003) 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง  
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(2546) 

25 25 

5 อาจารย์ ดร.  
นาฏระพี แซนเชซ 
1-5499-00064-XX-X
  
 

Ph.D. (Biological Systems Engineering) University of 
California, USA (2016) 
M.Sc. (Biological Systems Engineering) University of 
California, USA (2013) 
วท.บ. (ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2552) 

25 25 

6 รองศาสตราจารย์ ดร.  
กัลยาณี  จิรศรีพงศ์พันธ์ 
3-1009-00327-XX-X 

Ph.D.  (Biotechnology)  
University of New South Wales, Australia (1992) 
M.Sc.App.Sci. (Biotechnology)  
University of New South Wales, Australia (1988) 
วท.บ. (จุลชวีวิทยา)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2528) 

25 25 

7 รองศาสตราจารย์ ดร.  
บุษราภรณ์ งามปัญญา 
3-3499-00271-XX-X 

ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยมหิดล (2546) 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2540) 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2536) 

25 25 
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ล าดับ 
ต าแหน่ง ชื่อ สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/       

ปีการศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

8 รองศาสตราจารย์ ดร.  
สุวัฒนา พฤกษะศรี 
5-9098-99022-XX-X 

Ph.D. (Chemical Engineering)  
The Ohio State University, USA (2007) 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2543) 
วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
(2540) 

25 25 

9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  
ชัยยงค์  เตชะไพโรจน์   
3-4199-00639-XX-X  

ปร.ด. (เทคโนโลยีอุณหภาพ)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2546) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2535) 
วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2530) 

25 25 

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  
ชัยวัฒน์  บรรใดเพ็ชร 
3-7798-00086-XX-X 

วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2550) 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2536) 
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2531) 

25 25 

11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  
พิทยา หลิวเสรี 
3-1104-01243-XX-X  

Ph.D. (Biotechnology)  
University of New South Wales, Australia (1989) 
วท.ม. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล  (2523) 
วท.บ. (ชีวเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2520) 

25 25 

12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  
รุจิกาญจน์  นาสนิท 
3-8098-00151-XX-X 

Ph.D. (Chemistry) 
University of Birmingham, UK (2009) 
วท.ม. (พันธุวิศวกรรม)   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2546) 
วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร)   
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2542) 

25 25 

13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  
สินธุวัฒน์  ฤทธิธรรม 
3-1016-00161-XX-X  

Ph.D. (Biotechnology, Chemistry and Environmental 
Engineering) 
Aalborg University, Denmark (2010) 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2542) 
วท.บ. (จุลชวีวิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2537) 

25 25 
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ล าดับ 
ต าแหน่ง ชื่อ สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/       

ปีการศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  
สิริพร  พงศ์ทองผาสุข 
3-7301-00322-XX-X 

Ph.D. (Chemistry) 
University of Birmingham, UK  (2011) 
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2547) 

25 25 

15 อาจารย์กัญจน์อมล  
เรียงวงษ ์
3-2604-00080-XX-X 

M.Phil. (Biological Science)  
University of Southampton, UK (2009) 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2548) 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2542) 

25 25 

 

 3.2.3  อาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) 
       อาจมีการเชิญอาจารย์พิเศษเป็นรายภาคการศึกษา 
4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  

การฝึกงาน 
การฝึกปฏิบัติงานได้แก่ การฝึกงานในหน่วยงานภาครัฐหรือสถานประกอบการเอกชนทางด้านวิศวกรรม

กระบวนการชีวภาพ เช่น การผลิตผงชูรส การผลิตน้ าตาล การผลิตชีววัตถุ การผลิตที่เกี่ยวกับวัตถุดิบชีวภาพอ่ืน ๆ หรือ
การประกอบการที่เก่ียวข้อง เช่น การบ าบัดทางสิ่งแวดล้อม จ านวนไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง  

สหกิจศึกษา  
การฝึกปฏิบัติงานได้แก่ การฝึกสหกิจในหน่วยงานภาครัฐหรือสถานประกอบการเอกชนทางด้านวิศวกรรม

กระบวนการชีวภาพ เช่น การผลิตผงชูรส การผลิตน้ าตาล การผลิตชีววัตถุ การผลิตที่เกี่ยวกับวัตถุดิบชีวภาพอ่ืน ๆ หรือ
การประกอบการที่เกี่ยวข้อง เช่น การบ าบัดทางสิ่งแวดล้อม จ านวนไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง การด าเนินงานของนักศึกษา
ในแผนสหกิจศึกษาก าหนดให้ใช้วิธีวิจัยในการฝึกทักษะในการปฏิบัติสหกิจศึกษา จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานฉบับ
สมบูรณ์และน าเสนอผลงานในรายวิชาสหกิจศึกษา นอกจากนี้นักศึกษาแผนการเรียนสหกิจศึ กษายังต้องท าสัมมนาใน
รายวิชา 621 497 สัมมนาทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพส าหรับสหกิจศึกษา อีกด้วย 

4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

(1) มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความจ าเป็นใน  

การเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 

(2) บูรณาการองค์ความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง 
(3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถาน

ประกอบการได้ 
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 4.2  ช่วงเวลา  
(1) กรณีฝึกงาน   ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
(2) กรณีสหกิจศึกษา   ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
 ลักษณะการฝึกปฏิบัติภาคสนาม จ านวนชั่วโมง 

621 391 การฝึกงานทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง  
621 496 สหกิจศึกษา  ไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง 

4.4 การเตรียมการ 

การฝึกงาน ก่อนนักศึกษาจะไปฝึกงานทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ หลักสูตรจัดให้มีการปฐมนิเทศ

ให้กับนักศึกษา เพ่ือสร้างความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้องส าหรับการฝึกงาน  

สหกิจศึกษา ก่อนนักศึกษาจะไปสหกิจศึกษา หลักสูตรจัดให้มีการปฐมนิเทศให้กับนักศึกษา เพ่ือสร้างความ

เข้าใจในขั้นตอนและวิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้องส าหรับการฝึกสหกิจศึกษา และนักศึกษาจะต้องผ่านการเรียนใน

รายวิชา 621 392 เตรียมสหกิจศึกษา ก่อนไปฝึกสหกิจศึกษา 

4.5 กระบวนการประเมินผล 

การฝึกงาน ประเมินผลโดยผู้คุมงานในสถานปฏิบัติงานและอาจารย์ผู้รับผิดชอบดูแลการฝึกงาน 

สหกิจศึกษา ประเมินผลโดยผู้คุมงานในสถานปฏิบัติสหกิจศึกษาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบสหกิจศึกษา 

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
 เป็นรายวิชาที่นักศึกษาค้นคว้าทฤษฎี หลักการ ระเบียบวิธีการวิจัย ในหัวข้อวิจัยที่ได้รับมอบหมาย และ
น าเสนอต่อคณะกรรมการประเมินโครงงานวิจัยแต่ละโครงงานวิจัย และด าเนินการวิจัยตามระเบียบวิธีที่น าเสนอและ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประเมินโครงงานวิจัยแต่ละโครงงานวิจัย ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 สามารถสืบค้น เข้าใจ หลักการที่เกี่ยวข้องกับวิธีการที่น าเสนอ และสามารถด าเนินการวิจัย แก้ปัญหา 
จนกระท่ังบรรลุผลส าเร็จตามขอบเขตงานวิจัยที่ระบุ  

5.3  ช่วงเวลา ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้นและปลาย    
5.4  จ านวนหน่วยกิต  2  หน่วยกิต 

 5.5  การเตรียมการ 
(1)  จัดอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัยแก่นักศึกษา 
(2)  นักศึกษาเข้ารับค าปรึกษาเกี่ยวกับโครงงานวิจัยจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
(3)  จัดหาคณะกรรมการประเมินโครงงานวิจัย 

 5.6  กระบวนการประเมินผล 
(1)  อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินผลจากการติดตามงาน การสืบค้น การเข้าปรึกษา การน าเสนอ             

การด าเนินการวิจัย การวิเคราะห์แก้ปัญหา และการท ารายงานของนักศึกษา  
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(2)  คณะกรรมการประเมินโครงงานวิจัย ประเมินผลการน าเสนอระเบียบวิธีการวิจัย ผลการด าเนินงาน
ตามวิธีการที่น าเสนอ การวิเคราะห์แก้ปัญหา และการน าเสนของนักศึกษา 

(3)  คณะกรรมการประเมินโครงงานวิจัย ลงความเห็นเกี่ยวกับการประเมินนักศึกษาตามแบบฟอร์มของ
ภาควิชาฯ 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ เป็นหลักสูตรเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มี

คุณลักษณะพึงประสงค์เมื่อจบการศึกษา เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ทั้งด้านทฤษฎี
และปฏิบัติ มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถตอบสนองการพัฒนาตนเอง ส่วนรวม และประเทศชาติ โดยอยู่บนพ้ืนฐาน
ของการมีคุณธรรม จริยธรรม ในตนเองและสังคม โดยมีกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ดังนี้ 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
นักศึกษามีความรู้ พ้ืนฐานในศาสตร์ที่
เกี่ ยวข้องกับวิศวกรรมกระบวนการ
ชีวภาพ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
สามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการ
ประกอบวิชาชีพ 

1. จัดการเรียนการสอนที่มุ่ ง เน้นการสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง

ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีปฏิบัติการ แบบฝึกหัด โครงงาน เพ่ือให้

นักศึกษาประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาจริงได้  

2. จัดการเรียนการสอนเพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกคิด ฝึกแก้ปัญหา ฝึกปฏิบัติ 

ผ่านโจทย์ปัญหา แบบฝึกหัด การฝึกปฏิบัติการ และโครงงาน 

นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม รวมถึงสามารถ
ท างานร่วมกับผู้ อ่ืน มีทักษะการบริหาร
จัดการและท างานเป็นหมู่คณะ 
 
 

1. ปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ 

โดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ในเนื้อหารายวิชา 

2. ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าเรียนให้ตรงเวลา 

และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

3. จัดการเรียนการสอนที่มีการท างานเป็นกลุ่ม ร่วมกัน คิดแก้ปัญหา แบ่ง

ความรับผิดชอบในการท างานร่วมกัน และรับฟังความคิดเห็นของ

สมาชิกในกลุ่ม 

4. จัดกิจกรรมนอกหลักสูตรผ่านการจัดค่ายสานฝัน เพ่ือฝึกความ

รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รวมถึงสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน มี

ทักษะการบริหารจัดการและท างานเป็นหมู่คณะ 

นักศึกษามีความรู้ทันสมัย หมั่นหาความรู้
รอบด้าน เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนอาชีพ
และพัฒนาสังคม 

1. จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีการสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง เพ่ือ

แสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างทักษะ ในการ

สืบค้นข้อมูล วางแผน และวิจัยด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ 

2. สอดแทรกความรู้ด้านเทคโนโลยีและวิวัฒนาการของวิศวกรรม

กระบวนการชีวภาพ เพ่ือให้สอดคล้อดกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ และริเริ่ม
เป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

ส่งเสริมให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ เช่น วิชาการออกแบบทาง
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ต้องมีการมอบหมายงานให้นักศึกษาได้
สืบค้นข้อมูล รวบรวมความรู้ที่นอกเหนือจากที่ได้น าเสนอในชั้นเรียน และ
เผยแพร่ความรู้ที่ได้ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน และ/หรือให้กับผู้สนใจ
ภายนอก รวมทั้งฝึกให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มเป็นผู้ประกอบการทาง
ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ                       
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

PLO1  อธิบายความหมายและ
คุณค่าของศิลปะและ  
การสร้างสรรค์ได้ 

1) การเรียนรู้จากศิลปิน และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านศิลปะแขนงต่าง ๆ การศึกษาผลงาน
แนวคิด และกระบวนการคิดสร้างสรรค์ 
เพ่ือให้สามารถ เข้าใจคุณค่าและความงาม
ของธรรมชาติ ศิลปะ และการสร้างสรรค์ 

2) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน ระบบ
ออนไลน์/เทคโนโลยี 

การประเมินตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือ
และวิธีการหลากหลาย เช่น การอภิปราย 
การตอบค าถาม การน าเสนอผลงาน  
โดยให้นักศึกษาอธิบายเกี่ยวกับแนวคิด 
และกระบวนการคิดสร้างสรรค์ในศิลปะ
แขนงต่าง ๆ คุณค่าและความงามของ
ธรรมชาติ ศิลปะและการสร้างสรรค์ และ
ประเมินจากความถูกต้องครบถ้วน และ
ชัดเจนของการอธิบาย 

PLO2  อภิปรายความหมาย  
ของความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมได้ 

1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการ
บรรยาย กรณีศึกษา การเรียนรู้จาก
สถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์จริง 
การเรียนรู้ร่วมกับเพ่ือนนักศึกษาต่างชาติ 

2) กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่พัฒนาความรู้
และความตระหนักด้านวัฒนธรรมและ
ความหลากหลาย 

3) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์/
เทคโนโลยี 

4) การให้นักศึกษาฝึกอภิปรายเกี่ยวกับความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมในสถานการณ์
จ าลองและสถานการณ์จริง 

การประเมินตามสภาพจริง ด้วยเครื่องมือ
และวิธีการหลากหลาย เช่น การสอบ
ข้อเขียน การสอบทักษะภาคปฏิบัติ  
การสอบปากเปล่า การสังเกตพฤติกรรม 
เช่น ให้นักศึกษาอภิปรายวัฒนธรรมของ  
ชนชาติและภาษาต่าง ๆ และความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อ  
การสื่อสารและการปฏิสัมพันธ์ เช่น  
การเลือกใช้ภาษา การแสดงสีหน้าท่าทาง 
การแต่งกาย มารยาททางสังคม เป็นต้น 
และประเมินจาก ความถูกต้อง ครบถ้วน 
และชัดเจนของการอธิบาย 

PLO3  ระบุความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจและทักษะ
พ้ืนฐาน ที่จ าเป็นต่อ
การเป็นผู้ประกอบการ
ได้ 

การประยุกต์ใช้การสอนแบบเน้นสมรรถนะ 
(Competency Based) โดยเน้นการบูรณา
การความรู้ การอภิปรายแนวคิดทาง
การตลาดและการประกอบธุรกิจ  
การอธิบายทักษะความเป็นผู้ประกอบการ 
การเรียนรู้จากปัญหาเป็นฐาน การทัศน
ศึกษาดูงานสถานประกอบการ กรณีศึกษา
สถานประกอบการที่ประสบความส าเร็จ 
เป็นต้น 

การประเมินตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือ
และวิธีการหลากหลาย เช่น การอภิปราย 
การประเมินจากกิจกรรมกลุ่ม การแก้ไข
ปัญหา การประเมินตนเอง การประเมิน
โดยเพื่อนร่วมชั้นเรียนหรือกลุ่มงาน  
การประเมินกระบวนการ รายงานการ
ทัศนศึกษาดูงาน  
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 
PLO4  มีทักษะการใช้ภาษา  

และสื่อสารได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ในบริบท 
การสื่อสารที่  
หลากหลาย 

1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนด้วย
วิธีการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
การสอนแบบสาธิต (Demonstration 
Method) การสอนแบบใช้สถานการณ์
จ าลอง (Simulation) การสอนโดยใช้เกม 

2) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ
ออนไลน์/เทคโนโลยี 

การประเมินตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือ
และวิธีการหลากหลาย เช่น การสอบ
ข้อเขียน การสอบทักษะภาคปฏิบัติ  
การสอบปากเปล่า การสังเกตพฤติกรรม 
การประเมินจากกิจกรรม       

PLO5  เลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ        
การสื่อสารได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ ตลอดจน
รู้เท่าทันสื่อและ
สารสนเทศ 

1) การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)   
2) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ

ออนไลน์/เทคโนโลยี  
3) ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ประเมิน และ

บูรณาการข้อมูลข่าวสาร หรือสารสนเทศ 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมี
วิจารณญาณและสร้างสรรค์ 

การประเมินตามสภาพจริงในขณะท า
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยการสังเกตุ
พฤติกรรม การประเมินตนเอง  
การประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียนหรือ
กลุ่มงาน การสอบข้อเขียน การสอบ
ปฏิบัติ และการประเมิน ผลงาน โดย
ประเมินความสามารถในการระบุความ
ต้องการใช้สื่อได้ถูกต้อง เลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้ตรงตามการใช้งานอย่าง
ปลอดภัย ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม 

PLO6  แสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง และน าความรู้  
ไปใช้ในการพัฒนา 
ตนเองและการด าเนิน
ชีวิต 

1) กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยการ
น าตนเอง (Self-directed Learning) 
เพ่ือการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต และ
พัฒนาตนเองให้มีสุขภาวะทาง กาย จิต 
ปัญญา และสังคม  

2) ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ
ออนไลน์/เทคโนโลยี 

การสังเกตพฤติกรรม การออกแบบและ
วางแผนการเรียน ความรับผิดชอบในการ
เรียนรู้ การประเมินตนเอง การประเมิน
ความก้าวหน้าระหว่างภาคเรียน และการ
ประเมินท้ายภาคเรียนด้วยการสอบ
ข้อเขียน สอบปฏิบัติ แฟ้มสะสมงาน  
หรือรายงานผลการน าความรู้ไปใช้ใน  
การพัฒนาตนเองและการด าเนินชีวิต 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 
PLO7 แสดงออกซึ่งทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีระเบียบ
วินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์
สุจริต มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

การเรียนการสอนที่ส่งเสริมการท างานเป็น
ทีม เช่น การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
(Project-based Learning) หรือการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based 
Learning) เพ่ือส่งเสริมการแสดงบทบาท 
ของการเปนผูน าและผูตาม ความรับผิดชอบ 
และการแก้ไขปัญหาในหลากหลาย
สถานการณ์ทั้งในและนอกห้องเรียน 

การประเมินจากกิจกรรมกลุ่ม  
การประเมินผลจากสถานการณ์จริง  
การประเมินความสามารถใน การปฏิบัติ
ของผู้เรียนในขณะท ากิจกรรมการเรียนรู้ 
และพิจารณา จากผลงานที่เกิดขึ้นจาก
การเรียนรู้ 

PLO8 ใช้ความคิดสร้างสรรค์ใน
การสร้างผลงานหรือ
ด าเนินโครงการได้ 

1) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
(Project-based Learning)  
เน้นกระบวนการคิดสร้างสรรค์   
การสร้างสรรค์ผลงานและพัฒนา ให้เกิด
ความคิดใหม่ การสร้างผลผลิตและ
นวัตกรรม  

2) การจัดการศึกษาโดยกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้
ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ
ผลงาน กิจกรรมหรือโครงการในชั้นเรียน 
เน้นการคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง
ความหมาย และสะท้อนความคิดด้าน
การสร้างสรรค์และสุนทรียภาพ ทั้งนี้ การ
สร้างผลงานและการด าเนินโครงการ
สามารถท าได้ทั้งในและนอกห้องเรียน 

การประเมินกระบวนการจัดท าผลงาน 
กิจกรรมหรือโครงการ ตั้งแต่การก าหนด
หัวข้อ วางแผน ปฏิบัติ ทบทวน และ
น าเสนอ การสังเกตพฤติกรรม  
การท างานเป็นกลุ่ม การประเมินตนเอง 
การประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียนหรือ
กลุ่มงาน  
การประเมินผลงาน โดยประเมินจาก
ความใหม่ของแนวคิด/แนวทาง 
ประโยชน์ คุณค่าทางสุนทรียะ เป็นต้น 
 

PLO9 คิดวิเคราะห์ วางแผน
อย่างเป็นระบบ เพ่ือ แก้ไข
ปัญหาหรือเพ่ือออกแบบ
นวัตกรรมได้ 

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น ศูนย์กลางโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based) ฝึกการ
คิดวิเคราะห์ คิดออกแบบอย่างมีเหตุผลและ
เป็นระบบ 

การสังเกตพฤติกรรม การประเมินตนเอง 
การประเมินโดยเพื่อนร่วม ชั้นเรียนหรือ
กลุ่มงาน การประเมินกระบวนการ เช่น 
การวางแผนงาน การออกแบบเพื่อการ
แก้ปัญหา หรือการออกแบบนวัตกรรม       
การวิเคราะห์และแก้ไขโจทย์ปัญหาด้วย
การวางแผนหรือใช้นวัตกรรม 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 
หมวดวิชาเฉพาะ 

PLO10 ประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐาน
ทางคณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์  ที่เก่ียวข้อง
กับวิศวกรรมกระบวนการ
ชีวภาพ และปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง 

1) การสอนหลากหลายรูปแบบภายในชั้น
เรียน เช่น การบรรยาย สถานการณ์
จ าลอง ซักถามข้อสงสัย เพื่อให้ความรู้
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ที่ใช้แก้ปัญหาทาง
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

2) ก า ห น ด โ จ ท ย์ ปั ญ ห า ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า
ประยุกต์ใช้ทฤษฎี ความรู้ พ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ช่วยในการ
แก้โจทย์ปัญหาดังกล่าว 

3) มอบหมายให้ท ารายงานจากกรณีศึกษา 
เพ่ือแสดงถึงการปรับใช้ความรู้พื้นฐาน 
โดยมีการก าหนดปริมาณและคุณภาพ
ของงาน เพื่อให้แก้ปัญหาภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

4) ให้นักศึกษามีการปฏิบัติจริง (Active 
learning) หรือ การสอนแบบสาธิต 
(Demonstration Method)  หรือ การ
สอนแบบใช้สถานการณ์จ าลอง 
(Simulation) ในการเรียนการสอนบท
ปฏิบัติการ  

1) ประเมินจากการท าแบบทดสอบ
เชิงปรนัยหรืออัตนัย 

2) ประเมินความถูกต้องของหลักการ 
วิธีคิด และล าดับขั้นตอนการแก้
โจทย์ปัญหาที่ได้รับมอบหมาย 

3) ประเมินผลการประยุกต์ใช้ความรู้
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับ
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
ในทางปฏิบัติจากรายงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

4) ประเมินจากกิจกรรมการเรียน การ
สอนที่จัดในห้องเรียน เช่น การ
สอบทักษะการใช้เครื่องมือ การ
สอบ ปฏิบัติการ การสังเกต
พฤติกรรมการการท าปฏิบัติการ
และใช้เครื่องมือ การแสดงออกถึง
การปฏิบัติตามข้ันตอน 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 
PLO11  ประยุกต์ใช้ความรู้

พ้ืนฐานทาง 
วิศวกรรมศาสตร์และ
เศรษฐศาสตร์ ที่
เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม
กระบวนการชีวภาพ 
และปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง 

1) การสอนหลากหลายรูปแบบภายใน
ชั้นเรียน เช่น การบรรยาย 
สถานการณ์จ าลอง ซักถามข้อสงสัย 
เพ่ือให้ความรู้พ้ืนฐานทาง
วิศวกรรมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมกระบวนการ
ชีวภาพทั้งทางตรงและทางอ้อม 

2) อธิบายถึงความสัมพันธ์ของ
เศรษฐศาสตร์ ที่ส่งผลกระทบต่องาน
ด้านวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

3) ฝึกให้นักศึกษาใช้ทฤษฎี ความรู้
พ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์และ
เศรษฐศาสตร์ผ่านทางโจทย์ปัญหาที่
ก าหนดขึ้น 

4) มอบหมายให้นักศึกษาได้น าเสนอ
กรณีศึกษา เพ่ือให้เห็นถึงการน าองค์
ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และ
ด้านเศรษฐศาสตร์ไปใช้ รวมถึง
ผลกระทบของเศรษฐศาสตร์ที่มีต่อ
งานด้านวิศวกรรมกระบวนการ
ชีวภาพ 

5) ให้นักศึกษามีการปฏิบัติจริง (Active 
learning) หรือ การสอนแบบสาธิต 
(Demonstration Method)  หรือ 
การสอนแบบใช้สถานการณ์จ าลอง 
(Simulation) ในการเรียนการสอน
บทปฏิบัติการ 

1) ประเมินจากการท าแบบทดสอบเชิง
ปรนัยหรืออัตนัย  

2) ประเมินความถูกต้องของหลักการ 
วิธีคิด และล าดับขั้นตอนการแก้
โจทย์ปัญหาที่ได้รับมอบหมาย 

3) ประเมินผลการประยุกต์ใช้ความรู้
พ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์และ
เศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
ในทางปฏิบัติจากรายงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

4) ประเมินจากกิจกรรมการเรียน การ
สอนที่จัดในห้องเรียน เช่น การสอบ
ทักษะการใช้เครื่องมือ การสอบ 
ปฏิบัติการ การสังเกตพฤติกรรม
การการท าปฏิบัติการและใช้
เครื่องมือ การแสดงออกถึงการ
ปฏิบัติตามข้ันตอน 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 
PLO12 สามารถฟัง พูด อ่าน 

เขียน ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เพ่ือการ
สื่อสารทาง
วิศวกรรมศาสตร์ และ
เลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม 

 

1)  จัดท าสื่อการเรียนการสอนและ
บรรยายเนื้อหาทางวิศวกรรมศาสตร์
ในรูปแบบ 2 ภาษา (ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ) 

2)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น 
การฝึกทักษะภาษาเพ่ือการสื่อสารทั้ง 
การฟัง การพูด การอ่าน และ การ
เขียน 

3)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสารในการ
น าเสนองานในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ผ่าน
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 

4)  สร้างกิจกรรม เพ่ือเสริมการสื่อสาร 
ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน 
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

1)  ประเมินจากการท าแบบทดสอบเชิง
ปรนัยและเชิงอัตนัย 

2)  ประเมินความสามารถด้านการใช้
ภาษาท้ังไทยและอังกฤษ เพ่ือการ
สื่อสารทางวิศวกรรมศาสตร์ โดย
พิจารณาจากการมีปฏิสัมพันธ์และ
การมีส่วนร่วมในการสัมมนา 

3)  ประเมินความเหมาะสมในการ
เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดท ารายงานและน าเสนอได้
อย่างเหมาะสม 

4)  ประเมินจากกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่จัดในห้องเรียน เช่น ทักษะ
ในการน าเสนองาน 

 

PLO13 แก้ปัญหาทาง
วิศวกรรม
กระบวนการชีวภาพ 
โดยค านวณ และ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพและเชิง
ปริมาณในทางสถิติได้ 

1) การสอนหลากหลายรูปแบบภายใน
ชั้นเรียน เช่น การบรรยาย 
สถานการณ์จ าลอง ซักถามข้อสงสัย 
เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการค านวณ 
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณในทางสถิติที่เก่ียวข้องกับ
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

2) ก าหนดโจทย์ปัญหา เพ่ือให้นักศึกษา
ได้ฝึกการแก้ปัญหา โดยค านวณ และ
วิเคราะห์ข้อมูล 

3) มอบหมายโครงงาน ที่เน้นการ
ค านวณ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณในทางสถิติ 

1) ประเมินจากการท าแบบทดสอบการ
ค านวณ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณในทางสถิติ 

2) ประเมินจากความสามารถในการ
ค านวณ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณในทางสถิติจาก
โครงงานที่ได้รับมอบหมาย 

3) ประเมินหลักแนวคิด ล าดับขั้นตอน
ในการค านวณ และวิธีการคิด
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และเชิง
ปริมาณในทางสถิติจาก โครงงานที่
ได้รับมอบหมาย 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 
PLO14 มีจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ
วิศวกรรม 

 

1)  การสอนหลากหลายรูปแบบภายใน
ชั้นเรียน เช่น การบรรยาย 
สถานการณ์จ าลอง ซักถามข้อสงสัย 
เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจพ้ืนฐาน
จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพวิศวกรรม 

2)  มอบหมายกรณีศึกษาให้วิเคราะห์ 
และจัดท ารายงานโดยระบุถึง
จรรยาบรรณทางทางวิชาการและ
วิชาชีพวิศวกรรมที่ควรยึดถือปฏิบัติ 
หรือพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม
รวมผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง  

3)  การถ่ายทอดประสบการณ์จาก
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมกระบวนการ
ชีวภาพ 

4)  ใช้สถานประกอบการภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน
หรือสหกิจศึกษา ให้นักศึกษามี
ประสบการณ์ตรงในการประกอบ
วิชาชีพ 

1)  ประเมินจากการท าแบบทดสอบเชิง
ปรนัยและเชิงอัตนัย 

2)  ประเมินจากรายงานที่ได้มอบหมาย 
เพ่ือพิจารณาความเข้าใจและการ
คิดวิเคราะห์ที่แสดงออกถึง
จรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพวิศวกรรม  

3)  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมใน
ชั้นเรียนและสถานปฏิบัติงาน เช่น 
ความมีระเบียบวินัย ส่งงานตรง
เวลา เข้าปฏิบัติงานตรงเวลา มี
ความซื่อสัตย์สุจริต ไม่คัดลอก
ผลงานคนอ่ืน มีการอ้างอิง
แหล่งที่มาของงาน เป็นต้น  
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 
PLO15 มีภาวะผู้น า ผู้ตาม 

แสวงหาความรู้เพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
มีความอดทนและ
ความรับผิดชอบ ต่อ
ตนเองและสังคมใน
สภาวะการ
เปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล 

1)  สร้างกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
การท างานเป็นทีม เพ่ือเสริมสร้าง
ภาวะความเป็นผู้น า ผู้ตาม ความ
อดทน และความรับผิดชอบ ต่อ
ตนเองและสังคมในสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล 

2)  มอบหมายงานกลุ่มเพ่ือสืบค้น
นวัตกรรมใหม่ทางวิชาชีพวิศวกรรม 
เพ่ือจัดท ารายงานและน าเสนอ 
ตลอดจนให้นักศึกษาก าหนดต าแหน่ง 
บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของแต่ละคนในกลุ่ม  

3)  สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมี
มนุษยสัมพันธ์ การปรับตัวเข้า กับ
สภาวะแวดล้อม และการท างาน เป็น
กลุ่ม ในระหว่างการเรียนการสอน ใน
แต่ละรายวิชา 

4)  จัดการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษา
มีการค้นคว้าและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตโดยแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
เช่น รายวิชา 621 493 สัมมนา 
รายวิชา 621 497 สัมมนาทาง
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
ส าหรับสหกิจศึกษา รายวิชา 621 
494 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการ
ชีวภาพ 1 รายวิชา 621 496 สกกิจ
ศึกษา และรายวิชา 621 495 
โครงงานวิศวกรรมกระบวนการ
ชีวภาพ 2 

1)  ประเมินรายงาน และนวัตกรรมใหม่
ที่น ามาเสนอ เพ่ือแสดงถึงการ
แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง และ
ประเมินความอดทนและความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมใน
สภาวะการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล
โดยพิจารณาจากการให้คะแนนของ
นักศึกษาต่อเพ่ือนร่วมงานในกลุ่ม  

3)  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม
และการแสดงออกของ ผู้เรียนขณะ
ท ากิจกรรมกลุ่ม และ งานที่ต้องมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทั้งในชั้น
เรียนและสถานปฏิบัติงาน 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 
PLO16 บูรณาการความรู้ทาง

วิศวกรรม
กระบวนการชีวภาพ 
เพ่ือเป็นแนวทาง
ด าเนินงานทางธุรกิจ
และริเริ่มเป็น
ผู้ประกอบการอย่าง
สร้างสรรค์ โดยไม่
ส่งผลกระทบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม 

 

1) บรรยาย ยกตัวอย่างการบูรณาการ
ความรู้ทางวิศวกรรมกระบวนการ
ชีวภาพ โดยให้นักศึกษาได้มีโอกาส
เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ประกอบ
การทางธุรกิจที่เก่ียวข้องกับงานด้าน
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  

2) ให้นักศึกษาเยี่ยมชม ฝึกงาน หรือ   
สหกิจศึกษา ทั้งจากภาครัฐ 
ภาคเอกชน และสถานประกอบการ 
ที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมกระบวนการ
ชีวภาพ และจัดท าสรุปรายงานการ 
บูรณาการความรู้ทางวิศวกรรม
กระบวนการชีวภาพที่ทางภาครัฐ 
ภาคเอกชน และสถานประกอบการ
ได้น ามาประยุกต์ใช้  

3) ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการใช้
โครงงานเป็นฐาน (Project-based 
Learning) เน้นกระบวนการคิด การ 
บูรณาการความรู้ทางวิศวกรรม
กระบวนการชีวภาพ เพ่ือสร้างสรรค์
ผลงานทางธุรกิจตามหลักระเบียบ
วิจัยและริเริ่มเป็นผู้ประกอบการทาง
ธุรกิจที่เก่ียวข้อง โดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และ
ก าหนดให้แต่ละกลุ่มคิดวิเคราะห์ 
น าเสนอ จัดท ารายงาน และร่วมกัน
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

1) ประเมินจากการทดสอบความรู้ที่
ได้รับจากการสัมมนา 

2) ประเมินความเข้าใจถึงการบูรณา
การองค์ความรู้ด้านวิศวกรรม
กระบวนการชีวภาพที่ได้ในรายงาน
ที่ได้จัดท าขึ้นภายหลังการเยี่ยมชม 
ฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา ทั้งจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาน
ประกอบการที่เก่ียวข้องกับ
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

3) ประเมินจากงานกลุ่มที่นักศึกษา
ได้รับมอบหมาย การท างานเป็น
กลุ่ม การน าเสนอ และการมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 

              ผลการเรียนรู้ตามกรอบ       
              มาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)                 

                                                   
 
 
 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ศิลปะและ
การ

สร้างสรรค์ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ 
หลักสูตร (PLOs)                   

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

PLO1 อธิบายความหมายและคุณค่าของศิลปะ
และการสร้างสรรค์ได้ 

                      

PLO2 อภิปรายความหมายของความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมได้  

                      

PLO3 ระบุความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจและทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการ
เป็นผู้ประกอบการได้ 

                      

PLO4 มีทักษะการใช้ภาษา และสื่อสารได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ในบริบทการสื่อสารที่
หลากหลาย 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 

 

              ผลการเรียนรู้ตามกรอบ       
              มาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)                 

                                                   
 
 
 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ศิลปะ
และการ

สร้างสรรค์ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ 
หลักสูตร (PLOs)                   

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

PLO5 เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
ตลอดจนรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ 

                      

PLO6 แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และน า
ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและ
การด าเนินชีวิต 

                      

PLO7 แสดงออกซึ่งทักษะความสัมพันธ์  
ระหว่างบุคคล สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง  สังคม และสิ่งแวดล้อม 
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 

              ผลการเรียนรู้ตามกรอบ       
              มาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)                 

                                                   
 
 
 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ศิลปะและ
การ

สร้างสรรค์ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ 
หลักสูตร (PLOs)                   

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

PLO8 ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้าง
ผลงานหรือด าเนินโครงการได้ 

                      

PLO9 คิดวิเคราะห์ วางแผน อย่างเป็น    
        ระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือเพ่ือ  
        ออกแบบนวัตกรรมได้ 

                      

 

หมายเหตุ :  ระบุสัญลักษณ์   ในช่องที่ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) สัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้  
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 มีวินัย เคารพกฎระเบียบขององค์กรและสังคม 
1.2 ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบ 
1.3 มีความซื่อสัตย์สุจริต 
1.4 มีความส านึกในตน เข้าใจผู้อื่น และเข้าใจโลก 
1.5 มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ 
1.6 สามารถแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 
2.1 มีความรอบรู้ มีโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล 
2.2 มีความใฝ่รู้ และสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
2.3 สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิต และพัฒนาสังคม 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 มีความคิดสร้างสรรค์ 
3.2 มีทักษะการคิด และสามารถวางแผนอย่างเป็นระบบ 
3.3 รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยใช้ปัญญา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีความเข้าใจพ้ืนฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคม 
4.2 มีภาวะการเป็นผู้น า และเข้าใจบทบาทการเป็นสมาชิกที่ดีในกลุ่ม 
4.3 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
4.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 มีความสามารถในการสื่อสารและใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.2 มีความสามารถในการใช้และรู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
5.3 มีความสามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการจัดการข้อมูล 

6. ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์ 
6.1 ตระหนักและชื่นชมในคุณค่าและความงามของศิลปะและวัฒนธรรมของไทยและสากล 
6.2 มีความรู้ ความเข้าใจ และสืบสานภูมิปัญญา 
6.3 มีวิสัยทัศน์ที่นาไปสู่การสร้างสรรค์ 
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
หมวดวิชาเฉพาะ  

            ผลการเรียนรู้ตามกรอบ    
            มาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 

 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

PLO10  ประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์   
ที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมกระบวนการ
ชีวภาพ และปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง 

                         

PLO11  ประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานทาง 
วิศวกรรมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์  
ที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมกระบวนการ
ชีวภาพ และปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง 

                         

PLO12  สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือการ
สื่อสารทางวิศวกรรมศาสตร์ และ
เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม 
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หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 

            ผลการเรียนรู้ตามกรอบ    
            มาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 

 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

PLO13  แก้ปัญหาทางวิศวกรรมกระบวนการ
ชีวภาพ โดยค านวณ และวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
ในทางสถิติได้ 

                         

PLO14  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพวิศวกรรม                          

PLO15 มีภาวะผู้น า ผู้ตาม แสวงหาความรู้
เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความ
อดทนและความรับผิดชอบ ต่อ
ตนเองและสังคมในสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล 
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หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 

            ผลการเรียนรู้ตามกรอบ    
            มาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 

 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

PLO16  บูรณาการความรู้ทางวิศวกรรม
กระบวนการชีวภาพ เพ่ือเป็น
แนวทางด าเนินงานทางธุรกิจและ
ริเริ่มเป็นผู้ประกอบการอย่าง
สร้างสรรค์ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

                         

 
หมายเหตุ :  ระบุสัญลักษณ์   ในช่องที่ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) สัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
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หมวดวิชาเฉพาะ  
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
1. คุณธรรม จริยธรรม    

1.1 เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรมเสียสละ และซื่อสัตย
สุจริต 

1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง  ๆ ขององค์กร 
และสังคม 

1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง ตามล าดับความส าคัญ 
เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

1.4 สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึงเข้าใจถึง
บริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

2. ความรู้ 
2.1 มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐานและเศรษฐศาสตร์ 

เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เก่ียวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 
2.2 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะ

ด้านทางวิศวกรรม 
2.3 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2.4 สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
2.5 สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี 
3.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
3.3 สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการ  

ตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.4 มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรม

หรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
3.5 สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 
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4.2 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้ง
แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกใน
การแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 

4.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 

4.4 รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถ
ปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่าง
เหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

4.5 มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 

5.2 มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ ต่อการแก้ปัญหาที่
เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 

5.2 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

5.4 มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ 

5.5 สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่
เกี่ยวข้องได ้
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
จ าแนกตามรายวิชา กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes 

 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

SU101  ศิลปะศิลปากร ⚫                
SU102  ศิลปากรสร้างสรรค์ ⚫    ⚫  ⚫ ⚫         
SU110  มนุษย์กับการสร้างสรรค์ ⚫                
SU111  บ้าน  ⚫     ⚫          
SU112  ความสุข      ⚫           
SU113  การตั้งค าถามและวิธีการ      ⚫           
SU114  เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก     ⚫            
SU115  อาหารเพ่ือสุขภาพ      ⚫           
SU116  ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยในประเทศไทย ⚫                
SU117  ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น ⚫ ⚫               
SU118  สถาปัตยกรรมและศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ⚫ ⚫               
SU119  การอ่านวรรณกรรมเพ่ือการพัฒนา คุณภาพชีวิต    ⚫  ⚫           
SU120  ไทยศึกษา  ⚫               
SU121  วิถีพุทธในประเทศไทยและอาเซียน  ⚫               
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

SU122  สมาธิเชิงประยุกต์      ⚫           
SU123  วิถีชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม  ⚫               
SU124  เหตุการณ์โลกปัจจุบัน      ⚫           
SU125  มนุษย์กับการคิด      ⚫   ⚫        
SU126  ศิลปะและสื่อร่วมสมัยประยุกต์เพ่ือชุมชน ⚫     ⚫           
SU127  กระบวนการเรียนรู้ระบบสัญลักษณ์ในศตวรรษท่ี 21  ⚫    ⚫           
SU128  การตีความศิลปะ ⚫ ⚫               
SU129  ทักษะการรู้เท่าทันสารสนเทศและสื่อ     ⚫  ⚫          
SU130  การพัฒนาการคิด      ⚫           
SU131  การจัดการสารสนเทศเบื้องต้น     ⚫            
SU132  โลกและดาราศาสตร์ในสหัสวรรษที่ 3      ⚫           
SU133  การจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน      ⚫ ⚫          
SU134  ความรอบรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
    ⚫            

SU135  ศิลปะการด ารงชีวิต      ⚫ ⚫          
SU136  เทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน      ⚫           
SU137  เทคโนโลยีการสื่อสารกับมนุษย์     ⚫            
SU138  ไฟฟ้ากับชีวิตประจ าวัน      ⚫  ⚫ ⚫        
SU139  การพัฒนาภาวะผู้น า      ⚫ ⚫          
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

SU140  เทคโนโลยีพลังงานทดแทน      ⚫           
SU141  การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์         ⚫        
SU142  ดนตรีอาเซียน ⚫ ⚫               
SU143  สุนทรียภาพแห่งการฟัง ⚫     ⚫           
SU144  สมาธิในชีวิตประจ าวัน       ⚫          
SU145  สังคมและวัฒนธรรมไทย  ⚫               
SU146  โครงการพระราชด าริ      ⚫           
SU147  ภาพและเสียงดิจิทัล     ⚫   ⚫         
SU148  พลวัตสังคมไทย  ⚫    ⚫           
SU149  การดูแลสุขภาพ      ⚫           
SU150  ภาพยนตร์วิจักษ์ ⚫ ⚫               
SU151  ความเข้าใจในอารยธรรมโลกยุคโบราณ  ⚫               
SU152   ภูมิปัญญาไทยกับการสร้างสรรค ์ ⚫ ⚫    ⚫           
SU153   สุนทรียศาสตร์เบื้องตน้ ⚫ ⚫               
SU154   การออกแบบและสร้างสรรค์ในศิลปะตะวันออก ⚫ ⚫    ⚫           
SU155   มองกรุงเทพผ่านศิลปะ ⚫ ⚫               
SU156   ศิลปกรรมกับสังคมวัฒนธรรมไทย ⚫ ⚫               
SU157   วัฒนธรรมในชีวิตประจ าวัน  ⚫               
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

SU158 การออกก าลังกายเพ่ือคุณภาพชีวิต      ⚫           
SU201  ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล    ⚫ ⚫ ⚫           
SU202  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ  ⚫  ⚫             
SU203  ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์  ⚫  ⚫ ⚫            
SU210  การใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการสืบค้น    ⚫ ⚫            
SU211  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและภาษาในอาเซียน  ⚫  ⚫             
SU212  ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสารด้านวัฒนธรรม  ⚫  ⚫             
SU213  ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาชีวิต    ⚫  ⚫           
SU214  ภาษาจีนเพ่ืออาชีพ    ⚫             
SU215  นิทานและการละเล่นพ้ืนบ้าน  ⚫  ⚫             
SU216  การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือการวิจารณ์    ⚫             
SU217  การน าเสนอเชิงสร้างสรรค์ด้วยภาษาอังกฤษ    ⚫             
SU218 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ⚫             
SU301  พลเมืองตื่นรู้  ⚫    ⚫ ⚫          
SU310  การอนุรักษ์และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม  ⚫     ⚫          
SU311  งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 ⚫      ⚫          
SU312  เพศสภาพและเพศวิถี       ⚫          
SU313  ธรรมชาติวิจักษ์       ⚫          
SU314  รักษ์นก       ⚫          
SU315  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม       ⚫          
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

SU316  โลกของจุลินทรีย์       ⚫  ⚫        
SU317  อินเทอร์เน็ตสีขาว     ⚫  ⚫          
SU318  สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน       ⚫          
SU319  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน     ⚫ ⚫ ⚫          
SU320  โลกแห่งนวัตกรรม     ⚫ ⚫   ⚫        
SU321  วัสดุและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม       ⚫  ⚫        
SU322  การดูแลสัตว์เลี้ยง   ⚫              
SU323  จิตสาธารณะ       ⚫          
SU324  เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรม      ⚫ ⚫  ⚫        
SU325  ภูมิภาคโลก  ⚫               
SU401  ความเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม   ⚫  ⚫            
SU402  นวัตกรรมและการออกแบบ   ⚫     ⚫ ⚫        
SU410  การจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ     ⚫    ⚫        
SU411  การเพาะเห็ดและการต่อยอดทางธุรกิจ   ⚫      ⚫        
SU412  เทคโนโลยี เทคนิค และอุตสาหกรรมอีสปอร์ต   ⚫  ⚫  ⚫          
SU413  มหัศจรรย์ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ   ⚫      ⚫        
SU414  ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่กระบวนการผลิต   ⚫              
SU415  การตลาดและการเงินพื้นฐานส าหรับผู้ประกอบการ   ⚫              
SU416  ธุรกิจดิจิทัล   ⚫  ⚫            
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หมวดวิชาเฉพาะ 
 

 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

511 103 แคลคูลัสส าหรับนักวิทยาศาสตร์ชีวภาพ          ⚫       
511 104 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 1          ⚫       
513 101 เคมีทั่วไป 1       ⚫   ⚫       
513 102 เคมีทั่วไป 2       ⚫   ⚫       
513 103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1       ⚫   ⚫       
513 104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2       ⚫   ⚫       
514 101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1          ⚫       
514 107 ฟิสิกส์พื้นฐาน          ⚫       
600 201 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1 ⚫      ⚫ ⚫         
600 202  ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2       ⚫ ⚫ ⚫        
613 331   เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืช                      ⚫    ⚫      
613 333  เทคโนโลยีเซลล์สัตว ์          ⚫       
613 334   ปฏิบัติการเทคโนโลยีเซลล์สัตว์          ⚫       
613 353   พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม     ⚫  ⚫   ⚫       
613 354   เทคโนโลยีของเซลล์เชื้อเพลิงชีวเคมี          ⚫ ⚫     ⚫ 
613 361   เทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมเกษตร          ⚫ ⚫     ⚫ 
613 362   เทคโนโลยีของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์          ⚫      ⚫ 



                  มคอ.2 125 

 
 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

613 363   ปฏิบัติการเทคโนโลยีของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์              ⚫      ⚫ 
613 364 เทคโนโลยีและแหล่งพลังงานชีวภาพ          ⚫ ⚫     ⚫ 
613 365   ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากพืช          ⚫  ⚫   ⚫       
613 367  เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการผลิตอาหารฟังก์ชัน      ⚫  ⚫   ⚫       
613 368 เทคโนโลยีแบคทีริโอเฟจเบื้องต้น     ⚫  ⚫   ⚫       
613 369   ปฏิบัติการเทคโนโลยีแบคทีริโอเฟจ     ⚫  ⚫   ⚫       
613 371   การจัดการและธุรกิจในอุตสาหกรรมชีวภาพ          ⚫ ⚫     ⚫ 
613 381   นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น                                     ⚫     ⚫       
613 411  เทคโนโลยีการหมัก                 ⚫    ⚫      
613 412   ปฏิบัติการเทคโนโลยีการหมัก       ⚫  ⚫    ⚫  ⚫    
613 414 กระบวนการเยื่อแผ่นสังเคราะห์     ⚫  ⚫   ⚫       
613 421   เทคโนโลยีแป้งและน้ าตาล       ⚫    ⚫      
613 423   ชีวโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ์พืช      ⚫  ⚫   ⚫       
613 451   การจัดการและการใช้ประโยชน์จากของเสีย                  ⚫  ⚫   ⚫ 
613 453   การควบคุมเชื้อก่อโรคในพืชด้วยชีววธิี     ⚫  ⚫   ⚫       
613 461   เทคโนโลยีสีและกลิ่นรส     ⚫  ⚫   ⚫       
614 201 เขียนแบบวิศวกรรม          ⚫       
615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม            ⚫      
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

618 120 วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน           ⚫      
618 121 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน           ⚫      
620 101 วัสดุวิศวกรรม          ⚫       
621 111 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1          ⚫       
621 120 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพเบื้องต้น           ⚫      
621 212 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2          ⚫ ⚫      
621 213 การค านวณพ้ืนฐานทางปฏิบัติการเฉพาะหน่วย           ⚫    ⚫  
621 214 สถิติส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ           ⚫  ⚫    
621 215 ภาษาอังกฤษสื่อสารส าหรับวิศวกรรมศาสตร์            ⚫     
621 221  วิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ            ⚫    ⚫  
621 222 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับวิศวกรรม

กระบวนการชีวภาพ 
          ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  

621 223 การตรวจวัดสารในวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ             ⚫  ⚫    
621 224  ปฏิบัติการการตรวจวัดสารในวิศวกรรมกระบวนการ

ชีวภาพ   
         ⚫   ⚫ ⚫ ⚫  

621 225 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการ 
ชีวภาพ 1      

         ⚫ ⚫    ⚫  
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

621 226 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการ
ชีวภาพ 1 

          ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  

621 231 อุณหพลศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ          ⚫ ⚫      
621 316 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงเทคนิคส าหรับวิศวกรรมศาสตร์            ⚫     
621 327  ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการ 

ชีวภาพ 2 
         ⚫ ⚫    ⚫  

621 328 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการ
ชีวภาพ  2 

          ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  

621 329 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการ 
ชีวภาพ 3 

          ⚫     ⚫ 

621 332 เทคโนโลยีเอนไซม์อุตสาหกรรม           ⚫  ⚫    
621 333 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์อุตสาหกรรม           ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  
621 341 พลศาสตร์กระบวนการและการควบคุมทางวิศวกรรม

กระบวนการชีวภาพ 
          ⚫      

621 342 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรมกระบวนการ
ชีวภาพ 

          ⚫      

621 343    แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของระบบชีวภาพเบื้องต้น           ⚫      
621 351 จลนพลศาสตร์วิศวกรรมเคมีชีวภาพและการออกแบบ

เครื่องปฏิกรณ์ 
          ⚫     ⚫ 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

621 352 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีชีวภาพ            ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  
621 353 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพในอุตสาหกรรม            ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ 
621 356 การศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมวิศวกรรมกระบวนการ

ชีวภาพ  
          ⚫     ⚫ 

621 361  เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมส าหรับการบ าบัดของเสีย
อุตสาหกรรม 

          ⚫  ⚫    

621 362 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมส าหรับการบ าบัด
ของเสียอุตสาหกรรม 

          ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  

621 363    การพัฒนาที่ยั่งยืนและการตอบสนองทางวิศวกรรม           ⚫  ⚫    
621 364     สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา           ⚫  ⚫    
621 365      โรงกลั่นชีวภาพ            ⚫ ⚫   ⚫  
621 371     การจัดการความปลอดภัยในวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ           ⚫  ⚫    
621 372 ระบบการควบคุมและประกันคุณภาพทางวิศวกรรม

กระบวนการชีวภาพ 
          ⚫    ⚫  

621 381  พอลิเมอร์ชีวภาพเบื้องต้น           ⚫ ⚫   ⚫  
621 391 การฝึกงานทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ           ⚫   ⚫ ⚫  
621 392 เตรียมสหกิจศึกษา                  ⚫    ⚫  
621 417 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างานส าหรับวิศวกร             ⚫     
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

621 445 การออกแบบและการควบคุมถังปฏิกรณ์ชีวภาพ           ⚫ ⚫   ⚫  
621 454 การออกแบบโรงงานและแนวคิดวิสาหกิจเริ่มต้นทาง

วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ                     
          ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ 

621 457  วิศวกรรมการหมัก           ⚫ ⚫   ⚫  
621 466 การท าแห้งวัสดุชีวภาพ           ⚫    ⚫  
621 467 เชื้อเพลิงชีวภาพ           ⚫     ⚫ 
621 482 วัสดุชีวภาพ           ⚫ ⚫   ⚫  
621 483  วิศวกรรมระบบชีวภาพ           ⚫ ⚫     
621 484 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ            ⚫      
621 493  สัมมนา                                                       ⚫ ⚫   ⚫  
621 494  โครงงานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1                                         ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  
621 495  โครงงานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2                                         ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
621 496  สหกิจศึกษา           ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
621 497                                                             สัมมนาทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพส าหรับสหกิจ

ศึกษา 
          ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ 
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes 

จ าแนกตามรายวิชาบังคับในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาบังคับในหมวดวิชาเฉพาะ (ตามล าดับชั้นปี) แผนปกติ 

 

ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา* 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
ชั้นปีที่ 1                   
SU101 ศิลปะศิลปากร  3(3-0-6) U                
SU102 ศิลปากรสร้างสรรค์  3(3-0-6) U    Ap  Ap, 

At 
Ap         

SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล  3(2-2-5)    Ap Ap Ap, 
At 

          

SU202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
          นานาชาติ  

3(2-2-5)  U  Ap             

511 104 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 1 3(3-0-6)           U       
513 101 เคมีทั่วไป  1 3(3-0-6)       At   U       
513 102 เคมีทั่วไป  2 3(3-0-6)       At   U        
513 103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  1 1(0-3-0)       At   U,  

S 
      

513 104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  2 1(0-3-0)       At   U,  
S  

      

514 101 ฟิสิกส์ทั่วไป  1 3(3-0-6)          U        
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ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา* 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
614 201 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-4)          U,  

S 
      

615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม  3(3-0-6)           Ap      
620 101 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6)          U        
621 111 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรม 
            กระบวนการชีวภาพ 1  

3(3-0-6)          Ap        

ชั้นปีที่ 2                   
SU203 ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์  3(3-0-6)  U  Ap Ap            
SU301 พลเมืองตื่นรู้  3(3-0-6)  U    Ap, 

At 
Ap, 
At 

         

SU401 ความเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อน 
          ด้วยนวัตกรรม  

3(3-0-6)   U  Ap            

600 201 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของ 
            เทคโนโลยีและวิศวกรรม  1  

1(0-3-0) U      Ap, 
At 

Ap         

600 202 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของ  
            เทคโนโลยีและวิศวกรรม 2 

1(0-1-0)       Ap, 
At 

Ap An        

618 120 วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน 3(3-0-6)           Ap       
618 121 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน 1(0-1-0)           U, 

S 
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ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา* 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
621 212 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรม 
            กระบวนการชีวภาพ 2  

3(3-0-6)          Ap Ap      

621 213 การค านวณพ้ืนฐานทางปฏิบัติการ 
            เฉพาะหน่วย 

3(3-0-6)           Ap    Ap, 
At 

 

621 214 สถิติส าหรับวิศวกรรมกระบวนการ 
            ชีวภาพ 

3(2-2-5)           U  Ap    

621 215 ภาษาอังกฤษสื่อสารส าหรับ  
            วิศวกรรมศาสตร์ 

2(2-0-4)            U     

621 221 วิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับ  
             วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

3(3-0-6)           U    Ap, 
At 

 

621 222 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
            ส าหรับวิศวกรรมกระบวนการ 
            ชีวภาพ 

1(0-1-0)           U, 
S 

U  Ap, 
At 

Ap, 
At 

 

621 223 การตรวจวัดสารในวิศวกรรม 
            กระบวนการชีวภาพ 

2(2-0-4)           U  Ap    

621 224 ปฏิบัติการการตรวจวัดสารใน 
            วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

1(0-1-0)          Ap, 
S 

  Ap Ap, 
At 

Ap, 
At 

 

621 225 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทาง 
            วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1 

3(3-0-6)          Ap Ap    Ap, 
At 
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ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา* 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
621 226 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทาง 
            วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1 

1(0-1-0)           U, 
S 

Ap Ap Ap, 
At 

Ap, 
At 

 

621 231 อุณหพลศาสตร์ส าหรับวิศวกรรม 
            กระบวนการชีวภาพ 

3(3-0-6)          U Ap      

ชั้นปีที่ 3                   
SU402   นวัตกรรมและการออกแบบ  3(3-0-6)   U     Ap An        
621 316 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงเทคนิค 
            ส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 

2(2-0-4)            Ap     

621 327 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทาง    
            วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2 

3(3-0-6)          Ap Ap    Ap, 
At 

 

621 328 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทาง  
            วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2 

1(0-1-0)           Ap, 
S 

Ap Ap Ap, 
At 

Ap, 
At 

 

621 329 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทาง 
            วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 3  

3(3-0-6)           Ap     An, 
At 

621 341 พลศาสตร์กระบวนการและการ 
            ควบคุมทางวิศวกรรมกระบวนการ 
            ชีวภาพ 

3(3-0-6)           Ap, 
S 

     

621 342 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ 
            ส าหรับวิศวกรรมกระบวนการ 
            ชีวภาพ 

2(1-3-2)           Ap      
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ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา* 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
621 351 จลนพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี 
            ชีวภาพและการออกแบบเครื่อง 
            ปฏิกรณ์  

3(3-0-6)           Ap     An, 
At 

621 352 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีชีวภาพ 1(0-1-0)           Ap, 
S 

Ap Ap Ap, 
At 

Ap, 
At 

 

621 353 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพใน 
            อุตสาหกรรม  

3(3-0-6)           U Ap   At Ap, 
At 

621 361 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม 
            ส าหรับการบ าบัดของเสีย 
            อุตสาหกรรม 

3(3-0-6)           Ap  An    

621 362 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ  
            สิ่งแวดล้อมส าหรับการ 
            บ าบัดของเสียอุตสาหกรรม 

1(0-1-0)           Ap, 
S 

 An Ap, 
At 

Ap, 
At 

 

321 371 การจัดการความปลอดภัยใน 
            วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

3(3-0-6)           Ap  An    

621 372 ระบบการควบคุมและประกัน 
            คุณภาพทางวิศวกรรมกระบวน 
            การชวีภาพ 

2(2-0-4)           Ap    At  

621 391 การฝึกงานทางวิศวกรรมกระบวนการ 
            ชีวภาพ 

           Ap, 
S 

  Ap, 
At 

Ap, 
At 
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ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา* 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
ชั้นปีที่ 4                   
621 417 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างานส าหรับ 
            วิศวกร 

2(2-0-4)            Ap     

621 454 การออกแบบโรงงานและแนวคิด  
            วิสาหกิจเริ่มต้นทางวิศวกรรม 
            กระบวนการชีวภาพ                     

3(2-3-4)           Ap Ap An  Ap, 
At 

An, 
At 

621 493 สัมมนา 1(0-2-1)           Ap Ap   Ap, 
At 

 

921 494 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการ 
            ชีวภาพ 1  

1(0-3-0)           Ap Ap  Ap, 
At 

Ap, 
At 

 

621 495 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการ 
            ชีวภาพ 2 

2(0-6-0)           Ap, 
S 

 An Ap, 
At 

Ap, 
At 

An, 
At 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ *  หมายถึง  ระบุรายวิชาเรียงตามชั้นปี ตามระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ของ Bloom’s Taxonomy (Revised) โดยระบุสัญลักษณ์ดังนี้ ในตารางช่อง PLOs 
 Remembering  แทนด้วยสัญลักษณ์  “R”  Understanding  แทนด้วยสัญลักษณ์  “U”  Applying   แทนด้วยสัญลักษณ์  “Ap”  
 Analyzing        แทนด้วยสญัลักษณ์  “An”  Evaluating       แทนด้วยสัญลักษณ์  “E”   Creating   แทนด้วยสัญลักษณ์   “C” 

    ส าหรับ  Psychomotor Domain (Skills) แทนด้วยสัญลักษณ์ “S”  Affective  Domain (Attitude)  แทนด้วยสัญลักษณ์ “At”     
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      ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes 

จ าแนกตามรายวิชาบังคับในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาบังคับในหมวดวิชาเฉพาะ (ตามล าดับชั้นปี) แผนสหกิจ 
 

ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา* 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
ชั้นปีที่ 1                   
SU101 ศิลปะศิลปากร  3(3-0-6) U                
SU102 ศิลปากรสร้างสรรค์  3(3-0-6) U    Ap  Ap, 

At 
Ap         

SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล  3(2-2-5)    Ap Ap Ap, 
At 

          

SU202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
          นานาชาติ  

3(2-2-5)  U  Ap             

511 104 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 1 3(3-0-6)           U       
513 101 เคมีทั่วไป  1 3(3-0-6)       At   U       
513 102 เคมีทั่วไป  2 3(3-0-6)       At   U        
513 103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  1 1(0-3-0)       At   U,  

S 
      

513 104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  2 1(0-3-0)       At   U,  
S  

      

514 101 ฟิสิกส์ทั่วไป  1 3(3-0-6)          U        
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ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา* 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
614 201 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-4)          U,  

S 
      

615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม  3(3-0-6)           Ap      
620 101 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6)          U        
621 111 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรม 
            กระบวนการชีวภาพ 1  

3(3-0-6)          Ap        

ชั้นปีที่ 2                   
SU203 ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์  3(3-0-6)  U  Ap Ap            
SU301 พลเมืองตื่นรู้  3(3-0-6)  U    Ap, 

At 
Ap, 
At 

         

SU401 ความเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อน 
          ด้วยนวัตกรรม  

3(3-0-6)   U  Ap            

600 201 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของ 
            เทคโนโลยีและวิศวกรรม  1  

1(0-3-0) U      Ap, 
At 

Ap         

600 202 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของ  
            เทคโนโลยีและวิศวกรรม 2 

1(0-1-0)       Ap, 
At 

Ap An        

618 120 วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน 3(3-0-6)           Ap       
618 121 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน 1(0-1-0)           U, 

S 
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ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา* 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
621 212 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรม 
            กระบวนการชีวภาพ 2  

3(3-0-6)          Ap Ap      

621 213 การค านวณพ้ืนฐานทางปฏิบัติการ 
            เฉพาะหน่วย 

3(3-0-6)           Ap    Ap, 
At 

 

621 214 สถิติส าหรับวิศวกรรมกระบวนการ 
            ชีวภาพ 

3(2-2-5)           U  Ap    

621 215 ภาษาอังกฤษสื่อสารส าหรับ  
            วิศวกรรมศาสตร์ 

2(2-0-4)            U     

621 221 วิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับ  
             วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

3(3-0-6)           U    Ap, 
At 

 

621 222 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
            ส าหรับวิศวกรรมกระบวนการ 
            ชีวภาพ 

1(0-1-0)           U, 
S 

U  Ap, 
At 

Ap, 
At 

 

621 223 การตรวจวัดสารในวิศวกรรม 
            กระบวนการชีวภาพ 

2(2-0-4)           U  Ap    

621 224 ปฏิบัติการการตรวจวัดสารใน 
             วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

1(0-1-0)          Ap, 
S 

  Ap Ap, 
At 

Ap, 
At 

 

621 225 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทาง 
            วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1 

3(3-0-6)       At   Ap  Ap      
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ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา* 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
621 226 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทาง 
            วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1 

1(0-1-0)           U, 
S 

Ap Ap Ap, 
At 

Ap, 
At 

 

621 231 อุณหพลศาสตร์ส าหรับวิศวกรรม 
            กระบวนการชีวภาพ 

3(3-0-6)          Ap Ap      

ชั้นปีที่ 3                   
SU402   นวัตกรรมและการออกแบบ  3(3-0-6)   U     Ap An        
621 316 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงเทคนิค 
            ส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 

2(2-0-4)            Ap     

621 327 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทาง    
            วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2 

3(3-0-6)          Ap Ap    Ap, 
At 

 

621 328 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทาง  
            วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2 

1(0-1-0)           Ap, 
S 

Ap Ap Ap, 
At 

Ap, 
At 

 

621 329 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทาง 
             วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 3  

3(3-0-6)           Ap     An, 
At 

621 341 พลศาสตร์กระบวนการและการ 
            ควบคุมทางวิศวกรรมกระบวนการ 
            ชีวภาพ 

3(3-0-6)           Ap, 
S 

     

621 342 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ 
            ส าหรับวิศวกรรมกระบวนการ 
            ชีวภาพ 

2(1-3-2)           Ap      
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ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา* 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
621 351 จลนพลศาสตร์วิศวกรรมเคมีชีวภาพ 
            และการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์  

3(3-0-6)           Ap     An, 
At 

621 352 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีชีวภาพ 1(0-1-0)           Ap, 
S 

Ap Ap Ap, 
At 

Ap, 
At 

 

621 353 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพใน 
            อุตสาหกรรม  

3(3-0-6)           U Ap   Ap, 
At 

Ap, 
At 

621 361 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม 
            ส าหรับการบ าบัดของเสีย 
            อุตสาหกรรม 

3(3-0-6)           Ap  An    

621 362 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ  
            สิ่งแวดล้อมส าหรับการบ าบัดของ     
            เสียอุตสาหกรรม 

1(0-1-0)           Ap, 
S 

 An Ap, 
At 

Ap, 
At 

 

321 371 การจัดการความปลอดภัยใน 
            วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

3(3-0-6)           Ap  An    

621 372 ระบบการควบคุมและประกัน 
            คุณภาพทางวิศวกรรมกระบวน 
            การชวีภาพ 

2(2-0-4)           Ap    At  

621 391 การฝึกงานทางวิศวกรรม 
            กระบวนการชีวภาพ 

1 (ไม่น้อย
กว่า 240 
ชั่วโมง) 

          Ap, 
S 

  Ap, 
At 

Ap, 
At 
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ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา* 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
621 392 เตรียมสหกิจ 1(0-3-0)           Ap    Ap  
ชั้นปีที่ 4                   
621 417 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 
            ส าหรับวิศวกร 

2(2-0-4)            Ap     

621 454 การออกแบบโรงงานและแนวคิด  
            วิสาหกิจเริ่มต้นทางวิศวกรรม 
            กระบวนการชีวภาพ 

3(2-3-4)           Ap Ap An  Ap, 
At 

An, 
At 

621 496 สหกิจศึกษา 9 (ไม่น้อย
กว่า 640 
ชั่วโมง) 

          Ap, 
S 

 An Ap, 
At 

Ap, 
At 

An, 
At 

621 497 สัมมนาทางวิศวกรรมกระบวนการ 
            ชีวภาพส าหรับสหกจิศึกษา 

1(0-2-1)           Ap Ap   Ap, 
At 

Ap, 
At 

 
หมายเหตุ *  หมายถึง  ระบุรายวิชาเรียงตามชั้นปี ตามระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ของ Bloom’s Taxonomy (Revised) โดยระบุสัญลักษณ์ดังนี้ ในตารางช่อง PLOs 
 Remembering  แทนด้วยสัญลักษณ์  “R”  Understanding  แทนด้วยสัญลักษณ์  “U”  Applying   แทนด้วยสัญลักษณ์  “Ap”  
 Analyzing        แทนด้วยสญัลักษณ์  “An”  Evaluating       แทนด้วยสัญลักษณ์  “E”   Creating   แทนด้วยสัญลักษณ์   “C” 

    ส าหรับ  Psychomotor Domain (Skills) แทนด้วยสัญลักษณ์ “S”  Affective  Domain (Attitude)  แทนด้วยสัญลักษณ์ “At”       



            มคอ.2 142 

ตารางข้อมูลความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
ชั้นปีที่ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา หมายเหตุ 

1 นักศึกษาสามารถอธิบายความหมายและคุณค่าของศิลปะ การสร้างสรรค์ และมีทักษะพ้ืนฐาน
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ของชั้น  
ปีที่ 1 ไปใช้ได้ในชั้นปีถัดไป 

 

2 นักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารทางวิศวกรรมศาสตร์ มีความคิดสร้างสรรค์ในโลกของ
เทคโนโลยีและวิศวกรรม ตลอดจนเรียนรู้ความเป็นผู้ ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และ
มีความเข้าใจความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ทั้งทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมกระบวนการ
ชีวภาพโดยละเอียดได้ 

 

3 นักศึกษาสามารถวางแผนเพ่ือการออกแบบนวตกรรม สามารถเขียนภาษาอังกฤษเชิงเทคนิคทาง
วิศวกรรมศาสตร์ สามารถประยุกต์ ความรู้ทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ในการคิดวิเคราะห์ 
วิจัย แก้ไขปัญหาทางเทคนิคต่าง ๆ ในการฝึกงาน และออกแบบ ด าเนินการทดลอง สร้างสรรค์ 
เพ่ือริเริ่มด าเนินโครงการวิจัย และสามารถพัฒนาตัวเองเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ในสภาวะ 
การเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล 

 

4 นักศึกษาสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง สื่อสารข้อมูลเชิงวิชาการทางด้านวิศวกรรม
กระบวนการชีวภาพ ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผ่านการแสดงความคิดเห็น 
และการน าเสนอผลงานได้ตรงกับวัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมาย มีความเป็นผู้น า ความอดทน 
และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ รวมถึงมีจรรยาบรรณ 
ทางวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรม  
แผนปกต ิ 
นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ ทักษะ ทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ และกระบวนการ
ความรู้ในชั้นปีที่ผ่านมาทั้งหมดมา เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานทางธุรกิจตามหลักระเบียบวิจัยและริเริ่ม
เป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพผ่านการท าโครงงานวิจัย 
แผนสหกิจ  
นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ ทักษะ ทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ และกระบวนการ
ความรู้ในชั้นปีที่ผ่านมาทั้งหมดมา เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานทางธุรกิจตามหลักระเบียบวิจัยและริเริ่ม
เป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพผ่านสหกิจศึกษา 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับ

ปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก) และ/หรือ ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลัง  
2. การประเมินผลนักศึกษา (AUN-QA เกณฑ์ที่ 5) 

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา ได้จัดกระบวนการประเมินผลนักศึกษาตามหลักเกณฑ์การประเมินโดย
ใช้เกณฑ์ AUN-QA หรือเกณฑ์อ่ืนที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยทั้งนี้ทางหลักสูตรได้มี
กระบวนการประเมินผลนักศึกษาของหลักสูตรตาม AUN-QA เกณฑ์ท่ี 5 ประกอบด้วย  

(1) การประเมินผลนักศึกษา โดยสะท้อนด้วยการวัดความสามารถของนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรว่าได้ 
บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ หรือได้ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ซึ่งจะได้ มีการ
สรุปและรายงานผลเพ่ือประเมินคุณภาพของการประเมินผลนักศึกษาและปรับปรุงพัฒนาในรอบถัดไป  

(2) การประเมินผลนักศึกษา ได้มีการชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 ของแต่ละ
รายวิชา โดยก าหนดให้ก่อนเริ่มการเรียนการสอนต้องมีการชี้แจงอธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ซึ่งได้ระบุถึง ระยะเวลา/
ช่วงเวลาที่จะประเมินผล วิธีการที่จะใช้ประเมินผล หลักเกณฑ์องค์ประกอบในการประเมินผล การแจกแจงคะแนนหรือค่า
น้ าหนักในการประเมินผล และต้องอธิบายถ่ายทอดสื่อสารให้ผู้เรียน ได้รับทราบถึงหลักเกณฑ์ในการจัดแบ่งการให้คะแนน
ตามช่วงของความรู้ความสามารถ (Rubrics) และการแบ่งเกรดคะแนนที่จะได้รับในการประเมินผลนักศึกษาตามผลลัพธ์
การเรียนรู้ที่คาดหวังของแต่ละรายวิชา (CLOs)  

(3) วิธีการวัด/มาตรวัด ที่ใช้ในการประเมินผลนักศึกษาซึ่งวิธีการหลักเกณฑ์ในการจัดแบ่งการให้คะแนนตาม
ช่วงของความรู้ความสามารถ (Rubrics) และการแบ่งเกรดคะแนนที่จะได้รับในการประเมินผลนักศึกษาตามผลลัพธ์ 
การเรียนรู้ที่คาดหวังของแต่ละรายวิชา (CLOs) ได้มีการตรวจสอบและสามารถใช้เป็นวิธีการวัด/มาตรวัด ในการประเมินผล
นักศึกษาได้ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของแต่ละรายวิชาที่ก าหนดไว้  

(4) มีการน าผลประเมินนักศึกษาที่ได้กลับไป (Feedback) เพ่ือปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนที่อยู่ในช่วงระหว่าง 
การเรียนในหลักสูตรก่อนที่จะส าเร็จการศึกษา เพ่ือเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs) และบรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ของหลักสูตรก่อนจบการศึกษา  

(5) มีการจัดช่องทางและแสดงขั้นตอนให้ผู้เรียน/นักศึกษาได้ทราบ และสามารถใช้สิทธิ์อุทธรณ์  / ร้องเรียน
ในกระบวนการประเมินผลนักศึกษาได้ ตามระเบียบและข้อบังคับของคณะวิชาและมหาวิทยาลัยที่ได้ก าหนดไว้ 
3. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

ก าหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชา 
เพ่ือให้นักศึกษาทุกคนที่เรียนในหลักสูตรมีผลสัมฤทธิ์การศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านเป็น อย่างน้อย  
และสอดคล้องกับความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ในแต่ละรายวิชา ซึ่งกระบวนการทวนสอบมาตรฐาน ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
เป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพภายในของหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2558 เพ่ือน าไปด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์และสามารถตรวจสอบได้ โดยมีหลักเกณฑ์แนวทางของกระบวนการ 
ประกอบด้วย 
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3.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
ก าหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถาบันอุดมศึกษา โดยกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละ
รายวิชาด าเนินการ ดังนี้ 

(1)   ให้นักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชา 
(2)   พิจารณาข้อสอบในการวัดผลการเรียนรู้ตามท่ีก าหนดให้เป็นไปตามแผนการสอน 
(3)   วิเคราะห์การกระจายของระดับคะแนน 
(4)  ตรวจสอบผลคะแนนกับข้อสอบ รายงาน โครงงาน และอ่ืน ๆ ที่ผู้เรียนได้รับมอบหมาย 
(5)  ประเมินผลการเรียนรู้รายชั้นปี โดยวิธีการตอบข้อซักถาม การสอบถามหรือการสัมภาษณ์   
(6)  ก าหนดให้มีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือทบทวนและสรุปผลของการทวน

สอบผลสัมฤทธิ์ และน ามาปรับปรุงพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรต่อไป 
3.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

  ก าหนดวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยเน้นการท าวิจัยสัมฤทธิผลของการประกอบ
อาชีพของบัณฑิตที่ท าอย่างต่อเนื่อง และน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียน การสอนและหลักสูตร
แบบครบวงจรส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร รวมทั้งการยกระดับคุณภาพของหลักสูตร คือ  

(1) ผลสัมฤทธิ์ของภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาใน หลักสูตร 
ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ  

(2) ผลสัมฤทธิ์จากการส ารวจความเห็นผู้ใช้บัณฑิต โดยตรวจสอบจากผู้ประกอบการ ซึ่งได้ จากการขอเข้า
สัมภาษณ์ หรือ การแบบส่งแบบสอบถาม เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถาน
ประกอบการนั้น ๆ ในระยะเวลาต่าง ๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5 เป็นต้น  

(3) การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากผลการประเมินโดยสถานศึกษาอ่ืน ในความพึงพอใจที่มีต่อ ความรู้  
ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตที่จะจบการศึกษาและได้เข้าศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่ สูงขึ้นใน
สถานศึกษานั้น ๆ โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเม่ือมีโอกาส  

(4) การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากผลการประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและ
ความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย  

(5) การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็น
อาจารย์พิเศษ ต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการ
ชีวภาพ 
4. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

4.1 สอบได้หน่วยกิตสะสมตามหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต  
4.2 สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) โดยต้อง สอบได้

ค่าระดับเฉลี่ยสะสมของทุกรายวิชาบังคับและวิชาเลือกตามแผนในหมวดวิชาเฉพาะ ไม่ต่ ากว่า 2.00  
4.3 อ่ืน ๆ เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560 

(ภาคผนวก ก) และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

หลักเกณฑ์ในการพัฒนาคณาจารย์ ได้จัดกระบวนการพัฒนาคณาจารย์โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA หรือเกณฑ์ 
อ่ืนที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยทั้งนี้ทางหลักสูตรได้มีกระบวนการการพัฒนา 
คณาจารย์ของหลักสูตรตาม AUN-QA เกณฑ์ท่ี 6 (Academic Staff Quality) ประกอบด้วย  

(1) จัดท าแผนอัตราก าลังของหลักสูตรส าหรับการพัฒนาคณาจารย์และคุณภาพคณาจารย์ จัดให้มี 
การวิเคราะห์จัดท าแผนอัตราก าลังของหลักสูตร โดยพิจารณาถึงอัตราการทดแทนจ านวนที่ขาดแคลน การพัฒนาเติมเต็ม
ความพร้อมของคณาจารย์ตามความต้องการพัฒนาหลักสูตร ทั้งในด้านการพัฒนาทางวิชาการ พัฒนาด้านการวิจัย  
และพัฒนาด้านการให้บริการของหลักสูตรแก่ชุมชนและสังคม ตามพันธกิจของคณะวิชาและมหาวิทยาลัย  

(2) จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพคณาจารย์ของหลักสูตร จัดให้มีการคิดค านวณสัดส่วนของคณาจารย์ต่อ 
นักศึกษา (Staff-to-student ratio) โดยคิดเป็นค่า FTES และการคิดค านวณค่าภาระงาน (Workload / Teaching  
Load) เพ่ือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าข้อมูลที่ได้มาใช้บริหารจัดการการพัฒนาคณาจารย์ในหลักสูตรให้มีคุณภาพ 
ทั้งในด้านวิชาการ การวิจัย และการให้บริการแก่ชุมชนและสังคม ตามพันธกิจต่อไป  

(3) การสรรหาและการคัดเลือกอาจารย์เข้ามาประจ าในหลักสูตร ได้มีการจัดให้มีการก าหนดคุณสมบัติ 
จรรยาบรรณและความเป็นอิสระทางวิชาการ สวัสดิการต่าง ๆ รวมถึงการแจ้งสิทธิ์และหน้าที่ของผู้ที่จะเข้ามาปฏิบัติงาน
เป็นอาจารย์ในหลักสูตร โดยทั้งนี้ได้ผ่านการประชุมร่วมกันของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับทาง คณะวิชา  
เพ่ือจัดท าประกาศและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน  

(4) สมรรถนะของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้จัดให้มีการก าหนดสมรรถนะของอาจารย์ที่จะเข้ามาสอน  
และปฏิบัติหน้าที่ในหลักสูตร โดยเฉพาะสมรรถนะหลัก เช่น ทักษะการสอน ซึ่งหลักสูตรจึงได้มีการก าหนดให้มีการประเมิน
สมรรถนะของอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เกณฑ์การประเมิน ภาระงาน
อาจารย์ประจ าทุกรอบ 6 เดือน เพ่ือประเมินสมรรถนะอาจารย์ในหลักสูตร เป็นต้น  

(5) การฝึกอบรมและพัฒนาอาจารย์ในหลักสูตร ได้มีการจัดให้มีการวิเคราะห์สมรรถนะของอาจารย์ใน
หลักสูตรว่ามีความต้องการหรือขาดสมรรถนะใดบ้างเพ่ือที่จะพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพและสามารถผลิตบัณฑิต ให้บรรลุ
ได้ตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ของหลักสูตร ทั้งนี้ ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประชุมร่วมกันกับ
อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือพิจารณาถึงสมรรถนะความต้องการของหลักสูตร ในการส่งเสริมและ
ผลักดันให้อาจารย์ในหลักสูตรต้องได้รับการพัฒนาตามความต้องการที่แท้จริงของหลักสูตร ต่อไป  

(6) การบริหารจัดการคณาจารย์ในหลักสูตร (Performance management) ได้มีการจัดให้มีการใช้ ระบบ
ประเมินความดีความชอบในการปฏิบัติงานของคณาจารย์ในหลักสูตร โดยมีการตั้งรางวัล การยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นต้น 
เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจเกื้อหนุนก่อนให้เกิดการท างานที่ดีขึ้นของคณาจารย์ในหลักสูตร ส่งเสริมและพัฒนางาน
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งในด้านวิชาการ การวิจัย และการให้บริการแก่ชุมชน และสังคม ตามพันธกิจต่อไป  

(7) กิจกรรมวิจัยทั้งในรูปแบบของชนิดและจ านวนของกิจกรรมวิจัยโดยคณาจารย์ในหลักสูตร ได้มีการจัดให้มี
การติดตามวัดประเมินผลของกิจกรรมวิจัยของคณาจารย์ในหลักสูตรที่ได้ ผลิต / สร้างสรรค์ / เผยแพร่แล้วได้รับการอ้างอิง
หรือถูกใช้ประโยชน์ต่อ โดยข้อมูลจะถูกส่งให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือบริหาร จัดการกิจกรรมวิจัยของ
คณาจารย์ในหลักสูตร รวมไปถึงการจัดหาคู่เทียบที่เหมาะสมทางด้านกิจกรรมการวิจัย ที่ ก่อให้เกิดการพัฒนากิจกรรมวิจัย
ของอาจารย์ในหลักสูตรให้มีคุณภาพในระดับท่ีสูงขึ้นตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ในเรื่องบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตาม

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) ในรายวิชาที่
อาจารย์ใหม่ได้รับผิดชอบ  

1.2 ชี้แจงและมอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายละเอียดหลักสูตร ซึ่งแสดงถึงปรัชญา ความส าคัญและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา 
(CLOs) กฎระเบียบการศึกษา คู่มือนักศึกษา คู่มืออาจารย์ ฯลฯ ให้แก่อาจารย์ใหม่เพ่ือได้น าไปศึกษาและใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติที่ดีต่อไปในการพัฒนาคุณภาพ  

1.3 ชี้แจงและมอบเอกสารรายละเอียดรายวิชา ซึ่งแสดงถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) 
ตามระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ระบุไว้ในความรับผิดชอบของแต่ละรายวิชา รวมไปถึงกลยุทธ์การสอนและการ ประเมินผล 
ให้แก่อาจารย์ผู้สอนทั้งอาจารย์และอาจารย์พิเศษ  

1.4 ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ต้องผ่านการฝึกอบรม (หลักสูตรส าหรับอาจารย์ใหม่) เรื่องกลยุทธ์และวิธีการสอน 
แบบต่าง ๆ กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาและการปรับปรุงและ อยู่ใน
การดูแลของอาจารย์พ่ีเลี้ยง ก่อนการท าหน้าที่ตามล าพัง  

1.5 มอบหมายอาจารย์พ่ีเลี้ยงให้ค าแนะน าและติดตามการท างานของอาจารย์ใหม่ อย่างน้อย 1 ภาค
การศึกษา 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

มีกระบวนการให้ความรู้วิธีการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และเปิดโอกาสให้คณาจารย์พัฒนา 
ตนเองทางวิชาชีพและวิชาการตามสายงาน โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/ป ี
   2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

1) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติด้านการจัดการเรียนการสอน (กลยุทธ์การสอน วิธีการสอน) การวัดและ 
ประเมินผล ซึ่งจัดเป็นประจ าทุกปีโดยคณะหรือหน่วยงานอื่นของมหาวิทยาลัย ก าหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการ ฝึกอบรม
หลักสูตรส าหรับอาจารย์ใหม่ในปีแรกที่เข้าท างาน  

2) เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการวัดประเมินผลให้ทันสมัย  
3) การสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรมนอกสถาบัน และน าการเรียนรู้มาถ่ายทอดในคณะ  
4) การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ อภิปรายปัญหาและแนวทางการแก้ไขระหว่างอาจารย์ 

ในคณะ  
5) การแลกเปลี่ยนเอกสาร ข้อมูลระหว่างอาจารย์  
6) การเชิญอาจารย์อื่นเข้าเยี่ยมชมการสอนและให้ค าแนะน า 

   2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
1) สนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ คุณธรรม  
2) เตรียมความพร้อมส าหรับการก้าวเข้าสู่ต าเเหน่งทางวิชาการ ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ ใหม่เป็น

หลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  
3) การสนับสนุนการร่วมมือในงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ  
4) ฝึกอบรมการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและการเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การก ากับมาตรฐาน 
มีการก าหนดจ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ เป็นไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และมีการก าหนดการปรับปรุงหลักสูตร ตามกรอบระยะเวลา
ที่ก าหนด โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารคณะฯ และได้รับความเห็นชอบหรือ อนุมัติจากสภา
สถาบันอุดมศึกษา โดยทั้งนี้การประกันคุณภาพของหลักสูตร ได้จัดกระบวนการประกันคุณภาพ หลักสูตรโดยใช้หลักเกณฑ์ 
AUN-QA ซึ่งมีอยู่ 11 เกณฑ์ ประกอบด้วย  

1.1 ผลการเรียนรู้คาดหวัง (Expected Learning Outcomes, ELO)  
  (1) มีการก าหนดผลการเรียนรู้คาดหวังที่ชัดเจนซึ่งได้มาจากการท า Gap analysis เพ่ือวิเคราะห์หาความ

ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร (Stakeholder Need) โดยที่มีการก าหนดผลการเรียนรู้คาดหวังของหลักสูตร
ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ก าหนดไว้ใน มคอ.2  

  (2) ผลการเรียนรู้คาดหวังของหลักสูตรที่ก าหนดไว้มีความครอบคลุมทั้งด้านทั่วไป (Subject generic)  
และความเฉพาะทาง (Subject specific) ซึ่งได้มีการแสดงรายละเอียดไว้ใน มคอ.2 หมวดที่ 2 ข้อมูล เฉพาะหลักสูตร โดย
ได้แสดงรายละเอียดไว้ใน ตารางที่ 1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร และตาราง ที่ 1.3.3 ความสัมพันธ์
ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  

  (3) ผลการเรียนรู้คาดหวังของหลักสูตรที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 มีความชัดแจนและครอบคลุม สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร (Stakeholder Need) ซึ่งได้มาจากกระบวนการท า  
Gap analysis เพ่ือวิเคราะห์หาความต้องการและก าหนดเป็นผลการเรียนรู้คาดหวังของหลักสูตร  

 1.2 ข้อก าหนดของหลักสูตร (Programme Specification)  
  (1) มีการก าหนดให้แสดงรายละเอียดและข้อมูลที่ส าคัญจ าเป็นในข้อก าหนดของหลักสูตร เช่น ชื่อสถาบัน 

สถานที่จัดการเรียนการสอน โครงสร้างของหน่วยกิต ชื่อหลักสูตร ผลการเรียนรู้คาดหวังของหลักสูตร คุณสมบัติการรับเข้า
เรียน เป็นต้น ซึ่งมีความสอดคล้องตรงกันกับที่แสดงไว้ใน มคอ.2 โดยที่มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่ใช้จริง โดยได้รับ
การยืนยันจากสภามหาวิทยาลัย และ/หรือ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เป็นต้น  

  (2) มีการก าหนดให้แสดงรายละเอียดและข้อมูลที่ส าคัญจ าเป็นในข้อก าหนดของรายวิชา เช่น ชื่อ วิชา 
รายวิชาบังคับก่อน ผลการเรียนรู้คาดหวังของรายวิชา มีการแสดงวิธีการเรียน การสอน การก าหนดสัดส่วน คะแนน เกณฑ์
ในการวัดประเมินผล และวันที่ได้ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด เป็นต้น ซึ่งมีความสอดคล้องตรงกันกับที่ แสดงไว้ใน มคอ. 3 และ 
มคอ.4 โดยที่มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่ใช้จริง โดยได้รับการยืนยันจากหลักสูตร  

  (3) มีการก าหนดช่องทางในการสื่อสารและให้ข้อมูลของรายละเอียดและข้อก าหนดต่าง ๆ ของ หลักสูตร 
(Programme Specification) และรายวิชา (Course Specification) ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร (Stakeholder) 
สามารถเข้าถึงหรือรับทราบได้ผ่านช่องทางการรับรู้ต่าง ๆ เช่น การแสดงให้เห็นในเว็บเพจของ หลักสูตรในคณะวิชา การ
จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้เกิดการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลได้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  
2.  บัณฑิต 
 หลักสูตรได้มีการจัดท าการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผล  
การเรียนรู้ เพื่อให้บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ดังนี้  
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 2.1 มีการประเมินคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษา ให้บรรลุกรอบคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ 
“CREATIVE” และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) ที่ก าาหนดไว้ในหลักสูตร  
 2.2 มีการประเมินความพึงพอใจของนายจ้าง ต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ รับผิดชอบ และ 
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผู้ ตอบแบบ ประเมินความพึงพอใจ
ของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ไม่น้อยกว่า 20 
 2.3 มีการประเมินภาวะการมีงานท าของบัณฑิตภายใน 1 ปี โดยมีการจ าแนกบัณฑิตที่ได้งานท าหลังส าเร็จ 
การศึกษา (ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ) ซึ่งจ าแนกเป็นบัณฑิตที่ได้งานท าตรงสาขาที่เรียน และไม่ตรงสาขาที่ เรียน 
นอกจากนี้แล้วมีการส ารวจจ านวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อซึ่งมีการน าข้อมูลที่ส ารวจภาวการณ์มีงานท า มาคิดค าานวณ ร้อยละ
ของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 นอกจากนั้นยังติดตามความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม จากการส ารวจความพึง พอใจและความคาดหวัง
ของผู้ใช้บัณฑิต ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร (Stakeholder) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน 
3.  นักศึกษา 
 หลักสูตรมีกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การควบคุมก ากับดูแล การส่งเสริมพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 
  (1) นโยบายการรับและเกณฑ์การรับนักศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย มีการสอบข้อเขียนและ  
สอบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินความพร้อมทางด้านสติปัญญา สุขภาพกายและจิต มีการก าหนดระบุรายละเอียดต่าง ๆ  
ให้ครอบคลุมและมีความถูกต้องชัดเจน สามารถตรวจสอบถามย้อนกลับได้ และมีรายละเอียดข้อความที่เป็นปัจจุบัน  
ผ่านการตรวจสอบรับรองแล้วโดยสภามหาวิทยาลัย โดยก าหนดให้มีการจัดท าาประกาศและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
ให้ทราบโดยทั่วกันและผู้ที่สนใจสามารถจะสมัครเข้ามาเรียนในหลักสูตรได้  
 (2) วิธีการรับและการคัดเลือกนักศึกษาเข้ามาเรียนในหลักสูตร ได้มีการก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามาเรียน
ศึกษาในหลักสูตรได้ดังแสดงใน มคอ.2 หมวดที่ 3 หัวข้อที่ 2 การด าเนินการหลักสูตร และได้มีการทบทวน ในทุกรอบ 
ปีการศึกษา ซึ่งกระบวนการดังกล่าวได้มีการประเมินและตรวจสอบคุณภาพของการรับและคัดเลือก นักศึกษาเข้ามาเพ่ือ
พัฒนาต่อให้บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ผลการเรียนรู้คาดหวังของหลักสูตรต่อไป จึงได้มี การจัดท าเพ่ือประกาศและ
เผยแพร่รายละเอียดของวิธีการรับและการคัดเลือกตามประกาศการรับสมัครและ คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยต่อไป ตามล าดับ  
 (3) การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาแรกเข้า นักศึกษาที่เข้ามาใหม่จะได้รับการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ 
เพ่ือให้นักศึกษามีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต มีความพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร เพ่ือให้สามารถส าเร็จ
การศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด ดังนี้ 
  โครงการปฐมนิเทศ ได้มีการชี้แจงการเรียนในหลักสูตร กลุ่มวิชา กฎ ระเบียบในการศึกษา สิ่งอ านวยความสะดวก
ในการศึกษาที่คณะฯ และเพ่ือเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่เพ่ือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในหลักสูตรและ
กิจกรรมต่าง ๆ ส าหรับการเตรียมตัวเข้าเรียนในหลักสูตร กิจกรรมประกอบด้วย นักศึกษาใหม่ได้พบอาจารย์ที่ปรึกษาและ
ท าความรู้จักกับคณาจารย์ในภาควิชา ได้รับการตอบข้อซักถาม ได้ทราบถึงภาพรวมและแนวทางการศึกษาในหลักสูตร 
แผนการจัดการเรียนการสอนตลอดระยะเวลา 4 ปี วิธีการลงทะเบียนเรียน ระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องและข้อควรระวัง เช่น รายวิชาที่มีรายวิชาบังคับก่อน เงื่อนไขของการฝึกงาน การได้รับเกียรตินิยม และการพ้น
สภาพความเป็นนักศึกษา ได้ฟังประสบการณ์การเรียนการสอนในหลักสูตรนี้และประสบการณ์การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
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ศิลปากรจากรุ่นพ่ีและได้ท ากิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาใหม่และรุ่นพ่ีเป็นต้น นอกจากนี้ยังเปิดโอกาส
ให้รุ่นพ่ีได้พบปะ แนะน าการเตรียมตัวในการเรียนกับรุ่นน้อง การจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมเพ่ือส่งเสริมการท างานเป็น
ทีมระหว่างนักศึกษาแต่ละรุ่น รวมถึงด้านวิชาการ 
  จัดให้มีการพบอาจารย์ที่ปรึกษา แนะน าการเรียนในมหาวิทยาลัย การให้ค าปรึกษา และการเตรียมตัวก่อน  
การเรียน  
  โครงการปรับพ้ืนฐานของนักศึกษาใหม่ก่อนเข้าเรียน โดยนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพสามารถ
เข้าโครงการปรับพ้ืนฐานของนักศึกษาใหม่ก่อนเข้าเรียนซึ่งจัดโดยภาควิชาต่าง ๆ ได้ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม
ทางด้านวิชาการให้กับนักศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ได้ท า
ความรู้จักและสามรถปรับตัวเข้ากับนักศึกษาในหลากหลายสาขาวิชาได้อีกทางหนึ่งด้วย 
 นอกจากนี้ทางหลักสูตรได้เพ่ิมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิชาที่นักศึกษาใหม่มักมีผลการเรียน  
ไม่ดี เช่น จัดระบบ tutorial ทุกอาทิตย์หลังจากห้องเรียนหลัก 
 (4) มีระบบการติดตามบริหารจัดการที่เหมาะสมเพียงพอ ส าหรับการติดตามการพัฒนาของนักศึกษาทาง หลักสูตร
ได้มีการก าหนดให้ใช้ระบบ http://www.reg.su.ac.th ส าหรับการติดตามดูแลการพัฒนานักศึกษา และ ใช้ระบบ 
https://portal.su.ac.th ส าหรับการติดตามบริหารจัดการบุคลากรทางวิชาการและบุคลากรฝ่าย สนับสนุน ซึ่งทั้งสอง
ระบบข้างต้น เป็นระบบออนไลน์ที่ใช้ทั้งมหาวิทยาลัยซึ่งมีการตรวจสอบและรับรองความ ถูกต้องโดยมีเกณฑ์ ขั้นตอน 
วิธีการด าเนินงาน และรายละเอียดต่าง ๆ ซึ่งจะมีคู่มือในการใช้งานของระบบซึ่ง สามารถเข้าไปดูและน ามาใช้ประกอบ  
ในการบริหารจัดการดังกล่าวได้ต่อไป รวมถึงส าหรับกรณีบุคลากรทาง วิชาการและฝ่ายสนับสนุนทางหลักสูตรยังได้ร่วมกับ
ทางคณะวิชาในการใช้ระบบการประเมินสมรรถนะและภาระ งานของการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งฝ่ายวิชาการและฝ่าย
สนับสนุน ซึ่งได้มีการตกลงและพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ ของระบบกระบวนในทุก ๆ รอบ 6 เดือนของการประเมิน 
รายละเอียดของระบบติดตามบริหารจัดการ มีดังนี้ 

1. ก่อนเปิดภาคเรียน หลักสูตรจัดปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพ่ืออธิบายการปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัย 
การเรียนในสาขาวิชา รวมไปถึงกฎระเบียบนักศึกษา 

2. ในระหว่างที่ศึกษาอยู่ หลักสูตรจัดอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการเพ่ือให้ค าปรึกษาในด้านการศึกษาและแนะแนว
การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนต้องท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาตลอดไป
จนกระท่ังจบการศึกษา มีข้ันตอนดังนี้ 

2.1  มีการส ารวจจ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของหลักสูตร เพ่ือจัดสรรนักศึกษาให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการดูแลในจ านวนที่เหมาะสมกับภาระงานของอาจารย์ 

2.2  หลักสูตรท าการแจ้งรายชื่อนักศึกษาให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ พร้อมชี้แจงบทบาทและ
หน้าที่ 

2.3 ในแต่ละภาคการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการจะแจ้ง รายละเอียดช่องทางในการติดต่อสื่อสาร 
(เช่น E-mail Facebook หรือ Line) และ ชั่วโมงว่างในแต่ละสัปดาห์ พร้อมสถานที่ส าหรับการให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษาโดยตรง กลับมายังหลักสูตร 

2.4 หลักสูตรแจ้งให้นักศึกษาทุกคนทราบรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ พร้อมประกาศตารางเวลา
และรายละเอียดการเข้าขอค าปรึกษา 

2.5 อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการสรุปปัญหาที่พบ กลับมายังหลักสูตร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการ
พัฒนาในปีถัดไป 
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3.  ก่อนการฝึกงานภาคฤดูร้อนและการฝึกสหกิจศึกษา หลักสูตรจัดปฐมนิเทศให้กับนักศึกษา เพ่ือสร้างความเข้าใจ
ในขั้นตอนและวิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้องส าหรับการฝึกงานและการฝึกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ  

4.  ก่อนการท าโครงงานส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรจัดประชุมนักศึกษา เ พ่ือชี้แจงให้ทราบถึงขั้นตอนใน
การด าเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท าโครงงาน และนักศึกษาแต่ละคน/กลุ่ม จะมีอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงงาน คอยดูแลและให้ค าปรึกษาตลอดระยะเวลาในการท าโครงงาน 

5.  ก่อนส าเร็จการศึกษา หลักสูตรจัดปัจฉิมนิเทศเพ่ือเตรียมพร้อมในการเข้าท างานในสถานประกอบการให้กับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ก าลังจะจบการศึกษา 

6. การส าเร็จการศึกษา ก่อนการแจ้งการส าเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย อาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการจะมีหน้าที่ในการตรวจสอบผลการเรียนและการลงทะเบียนในรายวิชาต่าง ๆ ของนักศึกษา 
เบื้องต้น นอกจากนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ยังมีระบบตรวจสอบจ านวนหน่วยกิต 
การตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา ส าหรับนักศึกษาที่ยื่นความประสงค์ขอส าเร็จการศึกษา โดย
จะเป็นการตรวจสอบว่านักศึกษาเรียนรายวิชาครบตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรหรือไม่ หากยังไม่ครบก็จะแจ้งให้
นักศึกษาทราบ 

 (5) การสนับสนุนพัฒนานักศึกษาในด้านกิจกรรมต่าง ๆ มีการให้บริการการศึกษาในด้านต่าง ๆ ทั้งระบบทะเบียน
และการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับทางการศึกษาของผู้เรียนให้ได้รับความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียนใน หลักสูตร มีการจัด
กิจกรรมที่จ าเป็นและส าคัญต่อทุกคนในการเข้าร่วมเพื่อเป็นการพัฒนาขั้นพ้ืนฐานทั่วไป มีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีอิสระ
ในการเลือกท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่สนใจได้ตามความถนัดและไม่ได้บังคับ อีก ทั้งยังมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิด
การแข่งขันพัฒนานักศึกษา ให้มีความสามารถตามผลการเรียนรู้คาดหวัง ของหลักสูตรและสอดคล้องกับความต้องการของ
นายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร โดย การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นการช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาส  
ได้งาน และ/หรือ เป็นการส่งเสริมพัฒนาความสามารถที่ เกี่ยวกับงานมีความสามารถที่ พร้อมจะท างานได้เพ่ิมขึ้นของ
ผู้เรียนในหลักสูตร  
 (6) การสนับสนุนพัฒนานักศึกษาและบุคลากร ในทางด้านสภาพแวดล้อมทั้งทางด้านกายภาพ ทางด้าน สังคม 
และทางด้านจิตใจ โดยจัดให้มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาและบุคลากรต่อรูปแบบและ ลักษณะความ
ต้องการที่อยากจะได้รับสนับสนุนในทางด้านสภาพแวดล้อมทั้ง 3 ด้านดังกล่าว เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน ให้พัฒนาคุณภาพ
ของการศึกษาและการวิจัยที่ดีไปพร้อมกับการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไปด้วย ซึ่งจัดให้มีการ ประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและบุคลากรต่อการสนับสนุนด้านสภาพแวดล้อมในทุก ๆ ปี  ส าหรับการร้องเรียนของนักศึกษา สามารถท าได้
หลายช่องทางเช่น มีกล่องรับฟังความคิดเห็น มีสายตรงคณบดีทางเว็บไซต์ของคณะ ส าหรับให้นักศึกษาส่งข้อร้องเรียนได้ 
ส่วนในด้านการปรับปรุงเรื่องการเรียน การสอน ห้องเรียน อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ นักศึกษาสามารถแจ้งผ่านแบบ
ประเมินของกองบริหารงานวิชาการ ที่นักศึกษาต้องประเมินในทุกรายวิชาที่ลงทะเบียน 
4. อาจารย ์
 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เริ่มต้นตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ต้องก าหนดเกณฑ์ คุณสมบัติ อาจารย์ที่
สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่ เหมาะสมโปร่งใส 
นอกจากนี้ต้องมีระบบการบริหารอาจารย์ โดยการก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพ่ือให้ได้ อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด โดยกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ตลอดจนการก ากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์  
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 4.1 ระบบการรับอาจารย์ใหม่  
  หลักสูตรได้ให้ความส าคัญกับระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือให้ได้รับและมี อาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่มีเกณฑ์และคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และเป็น ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  หลักสูตรมีการก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่จะรับเข้ามาใหม่ในหลักสูตร ก าหนดวิธีการในการคัดเลือกและรวมไปถึงมีส่วนร่วมในการพิจารณา
คัดเลือกอาจารย์ใหม่ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และระเบียบของมหาวิทยาลัย 
โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไปในสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ หรือสาขาวิชา
ที่เก่ียวข้อง 
  หลักสูตรมีส่วนร่วมในการคัดเลือกอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่เหมาะสมร่วมกับผู้บริหาร โดยมีขั้นตอน 
ประกอบด้วย  
การรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร (กรณีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่)  
 (1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับคณะวิชามีการวิเคราะห์จัดท าอัตราก าลังของหลักสูตร โดยจะจัดให้มี การรับ
และแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์พร้อมชี้แจงเหตุผลที่ส าคัญ ประกอบ  
 (2) อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับคณะวิชาก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัครต าแหน่งอาจารย์ โดยการรับ อาจารย์
ประจ าหลักสูตรใหม่ ต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา (TQF) 
หรือ มคอ.1 พร้อมทั้งก าหนด TOR ของต าแหน่งอาจารย์ เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญตรงตามความ
ต้องการของหลักสูตร รวมทั้งสอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน คณะฯ และหลักสูตร  
 (3) ประกาศรับสมัครคัดเลือกอาจารย์ตามระเบียบของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
และมหาวิทยาลัยศิลปากร แต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์อาจารย์ใหม่ โดยก าหนดให้กรรมการสัมภาษณ์และสอ บวัด 
สมรรถนะประกอบด้วย ประธานหลักสูตร กรรมการบริหารหลักสูตร และผู้บริหารของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือคัดเลือกให้ได้อาจารย์ใหม่ที่มีความเหมาะสม ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่ก าหนด และ
เกิดความโปร่งใสในกระบวนการคัดเลือกอาจารย์ใหม่  และหากจะบรรจุในต าแหน่ง อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ก็จะต้องพิจารณาคุณสมบัติให้ครบถ้วนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดโดย สป.อว. ด้วย  
การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร จะมีขั้นตอนจากหลักสูตรด าเนินการเสนอแบบ สมอ.08 เพ่ือเสนอแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (หรือเสนอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร) ไปยังคคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
ก่อนส่งให้ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) รับทราบต่อไป เมื่อมี 
การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ ทางหลักสูตรมีระบบการด าเนินงานดังต่อไปนี้  
 (1) จัดการปฐมนิเทศอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ และจะจัดให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือให้ค าแนะน าใน  
การท างานภายในหลักสูตรในทุกพันธกิจ ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน พันธกิจหลักของอาจารย์ การประกัน คุณภาพ
ระดับหลักสูตร และด้านอ่ืนตามภารกิจของหลักสูตร การปฐมนิเทศอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ จะจัดขึ้น โดยอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเดิม  
 (2) ในกรณีอาจารย์บรรจุใหม่ ทางหลักสูตรมีการปฐมนิเทศเช่นเดียวกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่  
แต่มีข้อก าหนดเพ่ิมเติมให้อาจารย์บรรจุใหม่ต้องเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือให้มีความ
เข้าใจเทคนิคการจัดการเรียนการสอน/วัดผลประเมินผล ตลอดจนกฎระเบียบข้อบังคับของ มหาวิทยาลั ย สิทธิประโยชน์ 
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และความก้าวหน้าทางวิชาชีพ อีกทั้งยังท าให้อาจารย์ใหม่ได้รู้จักกันและมีเครือข่ายกับอาจารย์ต่าง คณะวิชา และก าหนดให้
อาจารย์ใหม่เขียนแผนในการพัฒนาตนเองเพ่ือทางหลักสูตร จะได้ใช้ประกอบในการ วางแผนส่งเสริมพัฒนาให้มี
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพต่อไปได้  
 (3) หลักสูตรมีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตร โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเป็นผู้ประเมินความพึงพอใจ เพ่ือน าผลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุง กระบวนการในรอบถัดไป  
 (4) หลักสูตรมีการทบทวนแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
โดยพิจารณาตามข้อก าหนดของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 4.2 การก ากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์  
 (1) จัดท าแผนอัตราก าลังบุคลากรทางวิชาการของหลักสูตร ส าหรับการพัฒนาคณาจารย์และคุณภาพ คณาจารย์ 
จัดให้มีการวิเคราะห์จัดท าแผนอัตราก าลังของหลักสูตร โดยพิจารณาถึงอัตราการทดแทนจ านวนที่ขาดแคลน การพัฒนา
เติมเต็มความพร้อมของคณาจารย์ตามความต้องการพัฒนาหลักสูตร ทั้งในด้านการพัฒนาทางวิชาการ พัฒนาด้านการวิจัย 
และพัฒนาด้านการให้บริการของหลักสูตรแก่ชุมชนและสังคม ตามพันธกิจของคณะวิชาและมหาวิทยาลัย  
 (2) จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพคณาจารย์ของหลักสูตร จัดให้มีการคิดค านวณสัดส่วนของคณาจารย์ต่อนักศึกษา 
(Staff-to-student ratio) โดยคิดเป็นค่า FTES และการคิดค านวณค่าภาระงาน (Workload/Teaching Load) เพ่ือให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าข้อมูลที่ได้มาใช้บริหารจัดการการพัฒนาคณาจารย์ในหลักสูตรให้มีคุณภาพ ทั้งในด้าน
วิชาการ การวิจัย และการให้บริการแก่ชุมชนและสังคม ตามพันธกิจต่อไป 
 (3) การสรรหาและการคัดเลือกอาจารย์เข้ามาประจ า ในหลักสูตร ได้มีการจัดให้มีการก าหนดคุณสมบัติ 
จรรยาบรรณและความเป็นอิสระทางวิชาการ สวัสดิการต่าง ๆ รวมถึงการแจ้งสิทธิ์และหน้าที่ของผู้ที่จะเข้ามาปฏิบัติงาน
เป็นอาจารย์ในหลักสูตร โดยทั้งนี้ได้ผ่านการประชุมร่วมกันของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับทางคณะวิชา  
เพ่ือจัดท าประกาศและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน  
 (4) สมรรถนะของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้จัดให้มีการก าหนดสมรรถนะของอาจารย์ที่จะเข้ามาสอน และปฏิบัติ
หน้าที่ในหลักสูตร โดยเฉพาะสมรรถนะหลัก เช่น ทักษะการสอน ซึ่งหลักสูตรจึงได้มีการก าหนดให้มีการประเมินสมรรถนะ
ของอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เกณฑ์การประเมินภาระงานอาจารย์ประจ า
ทุกรอบ 6 เดือน เพ่ือประเมินสมรรถนะอาจารย์ในหลักสูตร เป็นต้น  
 (5) การฝึกอบรมและพัฒนาอาจารย์ในหลักสูตร ได้มีการจัดให้มีการวิเคราะห์สมรรถนะของอาจารย์ในหลักสูตร 
ว่ามีความต้องการหรือขาดสมรรถนะใดบ้างเพ่ือที่จะพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพและสามารถผลิตบัณฑิต ให้บรรลุได้ตาม
เป้าหมายวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ของหลักสูตร ทั้งนี้ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอน
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือพิจารณาถึงสมรรถนะความต้องการของหลักสูตรในการ ส่งเสริมและผลักดันให้อาจารย์ใน
หลักสูตรต้องได้รับการพัฒนาตามความต้องการที่แท้จริงของหลักสูตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
 (6) การบริหารจัดการคณาจารย์ในหลักสูตร (Performance management) ได้มีการจัดให้มีการใช้ระบบประเมิน
ความดีความชอบในการปฏิบัติงานของคณาจารย์ในหลักสูตร โดยมีการตั้งรางวัล การยกย่องเชิดชู เกียรติ เป็นต้น เพ่ือเป็น
การกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจเกื้อหนุนก่อนให้เกิดการท างานที่ดีขึ้นของคณาจารย์ในหลักสูตร ส่งเสริมและพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งในด้านวิชาการ การวิจัย และการให้บริการแก่ชุมชน และสังคม ตามพันธกิจต่อไป  
โดยอาจารย์ใหม่ที่สอนในหลักสูตรทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า ด้านการจัดการเรียนการสอน และข้อก าหนด
ต่าง ๆ ของหลักสูตรเเพ่ือให้ด าเนินการสอนให้สอดคล้องกับผลการ เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (CLOs) และผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (PLOs)  
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 (7) กิจกรรมวิจัยทั้งในรูปแบบของชนิดและจ านวนของกิจกรรมวิจัยโดยคณาจารย์ในหลักสูตร ได้มีการจัดให้มี 
การติดตามวัดประเมินผลของกิจกรรมวิจัยของคณาจารย์ในหลักสูตร ที่ได้ผลิต / สร้างสรรค์ / เผยแพร่ออกไป แล้วได้รับ
การอ้างอิงหรือถูกใช้ประโยชน์ต่อ และการบริหารจัดการกิจกรรมวิจัยของคณาจารย์ในหลักสูตร รวมไป ถึงการจัดหาคู่
เทียบที่เหมาะสมทางด้านกิจกรรมการวิจัย ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมวิจัยของ คณาจารย์ในหลักสูตรให้มี
คุณภาพในระดับท่ีสูงขึ้น 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
 5.1 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content)  
 (1) มีการออกแบบและจัดท าหลักสูตรให้ทันสมัยและตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ และความต้องการของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร (Stakeholder Need) โดยที่มีการก าหนดผลการเรียนรู้คาดหวังของหลักสูตรให้มีความ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ผนวกกับการจัดการศึกษาแบบ Outcomes Base Education (OBE) 
เกณฑ์มาตฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 เกณฑ์มาตรฐาน AUNQA กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
และข้อก าหนดสภาวิชาชีพ โดยยึดหลักปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ “จัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้การศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยบัณฑิตเป็นผู้น า ผสานศาสตร์และศิลป์ เพ่ือสร้างสรรค์
คุณค่าสู่สังคม”   
 (2) มีการจัดท าออกแบบสร้างรายวิชาในหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องและสามารถตอบสนองต่อผลการเรียนรู้
คาดหวัง (ELO) ของหลักสูตรที่ก าหนดไว้ ซึ่งได้มีการแสดงรายละเอียดไว้ใน มคอ.2 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ 
การสอนและการประเมินผล โดยได้แสดงรายละเอียดไว้ใน ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบ ม าตรฐานผลการ
เรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  
 (3) มีการจัดท าออกแบบหลักสูตรและการออกแบบสร้างรายวิชาในหลักสูตร เพ่ือให้มีรูปแบบที่เป็นเหตุผล  
มีความเป็นล าดับ มีการผสมผสานกัน โดยที่มีความถูกต้องตามสาระของหลักสูตร ซึ่งได้แสดงรายละเอียดไว้ใน มคอ.2 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล โดยได้แสดงรายละเอียดไว้ ในตารางแสดงการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs) และทางหลักสูตรได้มีการก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยก้าวหน้าทางวิชาการอยู่
ตลอดในแต่ละรอบของการประเมินผลนักศึกษา ซึ่งจะมีการรายงานไว้ใน มคอ.5 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน และรายงาน
ใน มคอ.7 เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา โดยก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร เพ่ือน าผลและข้อเสนอแนะที่ได้น ามาปรับปรุงพัฒนาสาระของเนื้อหาการสอนในรายวิชาให้มี
ความก้าวหน้าทันสมัยต่อไป 

5.2 แนวทางการสอนและการเรียนรู้ (Teaching and Learning Approach)  
(1) มีการก าหนดช่องทางในการสื่อสาร และให้ข้อมูลรายละเอียดปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร ซึ่งได้ก าหนดไว้

ใน มคอ.2 เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร (Stakeholder) สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและรับทราบตรงตาม
เจตนารมณ์ของการจัดท าหลักสูตร โดยก าหนดให้มีการเผยแพร่และสื่อสารผ่านช่องทางการรับรู้ ต่าง ๆ เช่น เช่น การแสดง
ให้เห็นในเว็บเพจของหลักสูตรในคณะวิชา การจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้เกิดการรับรู้และเช้าถึงข้อมูลได้ถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน  

(2) มีการก าหนดแนวทางการสอนและการเรียนรู้ ที่ถูกสร้างและก าหนดขึ้นมาให้บรรลุตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของรายวิชาและของหลักสูตร (CLOs และ PLOs) โดยก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมร่วมกับอาจารย์
ผู้สอนและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือออกแบบรายวิชาและหลักสูตรด้วยหลักการ  Backward Curriculum Design  
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โดยการส ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร แล้วน ามาก าหนดเป็นผลการเรียนรู้คาดหวังของหลักสูตร 
(PLOs) ที่ต้องมีเนื้อหาความรู้ทั้งแบบทั่วไปและความรู้เฉพาะทางทักษะความสามารถ และ/หรือ รวมไปถึงการพัฒนา
ทางด้านจิตใจของผู้เรียน จึงเป็นที่มาของการออกแบบสร้างรายวิชาในหลักสูตรตามผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา 
(CLOs) และก าหนดเป็นโครงสร้างของหลักสูตร รวมถึงการก าหนดระดับการพัฒนาเป็นแผนการเรียนตั้งแต่ระดับต้น 
ระดับกลาง และระดับสูง ตามล าดับ เพ่ือกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ดังแสดงรายละเอียดไว้ใน มคอ.2 หมวดที่ 2 
และ หมวดที่ 4 ตามล าดับ และเป็นแนวทางในการก าหนดผลการเรียนรู้คาดหวังของแต่ละรายวิชา (CLOs) ซึ่งจะระบุแสดง
รายละเอียดใน มคอ.3 และ มคอ.4 เกี่ยวกับแนวทางการสอนและการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาต่อไป  

(3) มีการก าหนดแนวทางการสอนและการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม ระหว่าง
การเรียน (Active Learning) และการพัฒนาเพ่ือให้เกิดการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ซึ่งได้มี 
การแสดงรายละเอียดไว้ใน มคอ.2 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล โดยได้ แสดงรายละเอียด
ของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับกลยุทธ์การสอน และกลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัดและประเมินผล 
และมีการก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอนและ อาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือสรุปผล
และปรับปรุงกระบวนการก าหนดแนวทางการสอนและการเรียนรู้ของ หลักสูตรให้มีคุณภาพและท าให้ผู้เรียนบรรลุตามผล
การเรียนรู้ความคาดหวังของหลักสูตรได้ต่อไป 

5.3 การประเมินผลนักศึกษา (Student Assessment)  
(1) การประเมินผลนักศึกษา โดยสะท้อนด้วยการวัดความสามารถของนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรว่าได้ บรรลุตาม

เป้าหมายวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ หรือได้ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาและของหลักสูตร (CLOs และ 
PLOs) ซึ่งจะได้มีการสรุปและรายงานผลเพ่ือประเมินคุณภาพของการประเมินผลนักศึกษาและ ปรับปรุงพัฒนาในรอบ
ถัดไป  

(2) การประเมินผลนักศึกษา ได้มีการชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 ของ แต่ละ
รายวิชา โดยก าหนดให้ก่อนเริ่มการเรียนการสอนต้องมีการชี้แจงอธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ซึ่งได้ระบุถึงระยะเวลา/
ช่วงเวลาที่จะประเมินผล วิธีการที่จะใช้ประเมินผล หลักเกณฑ์องค์ประกอบในการวัดประเมินผล การแจกแจงคะแนนหรือ
ค่าน้ าหนักในการวัดประเมินผล และต้องอธิบายถ่ายทอดสื่อสารให้ผู้เรียนได้รับทราบถึง หลักเกณฑ์ในการจัดแบ่งการให้
คะแนนตามช่วงของความรู้ความสามารถ (Rubrics) และการแบ่งเกรดคะแนนที่จะ ได้รับในการวัดประเมินผลนักศึกษา
ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของแต่ละรายวิชา (CLOs)  

(3) วิธีการวัด/มาตรวัด ที่ใช้ในการประเมินผลนักศึกษาซึ่งวิธีการหลักเกณฑ์ในการจัดแบ่งการให้คะแนน ตามช่วง
ของความรู้ความสามารถ (Rubrics) และการแบ่งเกรดคะแนนที่จะได้รับในการวัดประเมินผลนักศึกษาตาม ผลลัพธ์ 
การเรียนรู้ที่คาดหวังของแต่ละรายวิชา (CLOs) ได้มีการตรวจสอบและสามารถใช้เป็นวิธีการวัด/มาตรวัด ในการประเมินผล
นักศึกษาได้ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของแต่ละรายวิชาที่ก าหนดไว้  

(4) มีการน าผลประเมินนักศึกษาท่ีได้กลับไป (Feedback) เพ่ือปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนที่อยู่ในช่วงระหว่าง การเรียน
ในหลักสูตรก่อนที่จะส าเร็จการศึกษา เพ่ือเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถตามผลลัพธ์การเรียนรู้ ที่คาดหวังของ
รายวิชาและของหลักสูตร (CLOs และ PLOs) และบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ของหลักสูตร ก่อนจบการศึกษา 
 
 
 



            มคอ.2 155 

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
(1) สิ่งสนับสนุนและเครื่องมือส าหรับการเรียนการสอน เช่น ห้องประชุม ห้องเรียน สถานที่ฝึกปฏิบัติ เป็นต้น ได้มี

การจัดให้มีการวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของสิ่งสนับสนุนและเครื่องมือ ส าหรับการเรียนการสอนตามล าดับ  
ความจ าเป็นส าคัญต่อการพัฒนาหลักสูตร และการจัดท าแผนการจัดหา เพ่ิมเติมให้มีเพียงพอและเหมาะสมกับผู้เรียนและ
บุคลากรที่จะใช้งานสิ่งสนับสนุนนั้น และมีการปรับปรุงพัฒนาให้ มีความพร้อมส าหรับการใช้งานและมีความทันสมัย
ก้าวหน้าอยู่โดยตลอด ส าหรับการสนับสนุนทางการศึกษาและการวิจัยของนักศึกษาและบุคลากรในหลักสูตร เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้ต่อไป  

(2) ห้องสมุดและแหล่งสืบค้นข้อมูล ซึ่งได้แก่ ความพร้อมในการให้บริการของห้องสมุด หนังสือ และวารสาร  
ทั้งในรูปแบบเอกสารและออนไลน์ สื่อพัฒนาการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าคัญ เกี่ยวข้องภายใน 
การสนับสนุนโดยห้องสมุด ได้มีการจัดให้มีการน าเสนอและระบุถึงความต้องการที่อยากจะได้รับ การสนับสนุนโดย
ห้องสมุด เพ่ือการจัดหามาเพ่ิมเติมให้มีเพียงพอและเหมาะสมกับผู้เรียนและบุคลากรที่จะใช้งาน สิ่งสนับสนุนนั้น และมีการ
ปรับปรุงพัฒนาให้มีความพร้อมส าหรับการใช้งานและมีความทันสมัยก้าวหน้าอยู่โดยตลอด ส าหรับการสนับสนุนทาง
การศึกษาและการวิจัยของนักศึกษาและบุคลากรในหลักสูตร เพ่ือให้บรรลุ เป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้ต่อไป  

(3) ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือส าหรับปฏิบัติการต่าง ๆ ได้มีการจัดให้มีการน าเสนอและระบุถึงความต้องการที่
อยากจะได้รับการสนับสนุนด้านห้องปฏิบัติการและเครื่องมือส าหรับปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อการจัดท าแผนล าดับความส าคัญ
จ าเป็นที่ต้องการต่อการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือการจัดหามาเพ่ิมเติมให้มีเพียงพอและเหมาะสมกับผู้เรียนและบุคลากรที่จะใช้
งานสิ่งสนับสนุนนั้น และมีการปรับปรุงพัฒนาให้มีความพร้อมส าหรับการใช้งานและมีความทันสมัยก้าวหน้าอยู่โดยตลอด 
ส าหรับการสนับสนุนทางการศึกษาและการวิจัยของนักศึกษาและบุคลากรในหลักสูตร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้ต่อไป  

(4) สิ่งสนับสนุนทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนสื่อการเรียน
อิเล็กทรอนิค ได้มีการจัดให้มีการน าเสนอและระบุถึงความต้องการที่อยากจะได้รับการสนับสนุนด้านสิ่งสนับสนุนทาง  
ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนอิเล็กทรอนิค เพ่ือการจัดท าแผนล าดับความส าคัญจ าเป็นที่
ต้องการต่อการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือการจัดหามาเพ่ิมเติมให้มีเพียงพอและเหมาะสมกับผู้เรียนและบุคลากรที่จะใช้งาน  
สิ่งสนับสนุนนั้น และมีการปรับปรุงพัฒนาให้มีความพร้อมส าหรับการใช้งานและมีความทันสมัยก้าวหน้าอยู่โดยตลอด 
ส าหรับการสนับสนุนทางการศึกษาและการวิจัยของนักศึกษาและบุคลากรในหลักสูตร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้ต่อไป  

(5) มาตรฐานในการสนับสนุนของสภาพแวดล้อม การให้บริการด้านสุขภาพ และการรักษาความ ปลอดภัย 
ส าหรับผู้รับบริการทั่วไปทั้งนักศึกษา บุคลากรรวมถึงบุคคลทั่วไปที่มาติดต่อ ซึ่งได้มีการจัดและแสดงรายละเอียดให้
ผู้รับบริการได้ทราบและสามารถเข้าใช้บริการได้อย่างทั่วถึงเพียงพอเหมาะสมและมีมาตรฐาน รวมไปถึงมีการจัดหาไว้
ส าหรับบุคคลพิเศษ เช่น ห้องน้ าหรือทางเดินส าหรับผู้พิการ ผู้ป่วย และ/หรือผู้ที่มีความต้องการ เป็นพิเศษ เป็นต้น 
นอกจากนี้แล้วยังได้จัดให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องกับหลักสูตรได้มีการส ารวจและประเมินความเสี่ยงของการสนับสนุน  
ด้านสภาพแวดล้อม การให้บริการทางสุขภาพ และการรักษาความปลอดภัย เพ่ือการปรับปรุง พัฒนาการให้บริการ
สนับสนุนดังกล่าวให้มีคุณภาพต่อการส่งเสริมสนับสนุนทางการศึกษาและการวิจัยของ นักศึกษาและบุคลากรในหลักสูตร 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้ต่อไป  
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7. คุณภาพบุคลากรฝ่ายสนับสนุน (Support Staff Quality)  
(1) จัดท าแผนอัตราก าลังบุคลากรฝ่ายสนับสนุนของหลักสูตร ซึ่งมีฝ่ายสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ห้องสมุดและ

การสืบค้น ห้องปฏิบัติการและทดลองวิจัย ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึง ทางด้านสนับสนุนการท า
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา เป็นต้น โดยจัดให้มีการวิเคราะห์จัดท าแผนอัตราก าลังและ สมรรถนะที่จ าเป็น/ความต้องการ
ส าหรับการสนับสนุนเพื่อพัฒนาหลักสูตรทั้งทางวิชาการและการวิจัยตามพันธกิจ  

(2) การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรฝ่ายสนับสนุนเพ่ือมาปฏิบัติงานสนับสนุนการพัฒนาของ หลักสูตร ได้มี
การจัดให้มีการก าหนดคุณสมบัติ ก าหนดสมรรถนะที่ต้องการ สวัสดิการต่าง ๆ รวมถึงการแจ้งสิทธิ์ และหน้าที่ของผู้ที่จะ
เข้ามาปฏิบัติงานเป็นบุคลากรฝ่ายสนับสนุนหรือเกี่ยวข้องกับหลักสูตร โดยทั้งนี้ก าหนดให้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ประชุมร่วมกับทางคณะวิชา เพ่ือเสนอความต้องการของหลักสูตรในการก าาหนด รายละเอียดจัดท าาประกาศและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันในการสรรหาและการคัดเลือกต่อไป 

(3) สมรรถนะของบุคลากรฝ่ายสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตร ได้จัดให้มีการก าหนดสมรรถนะที่ต้องการ
ของบุคลากรฝ่ายสนับสนุนในด้านต่าง ๆ และจัดให้มีการทบทวนปรับปรุงสมารถนะของบุคลากรฝ่าย สนับสนุนเพ่ือให้เกิด
การท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถทดแทนงานกันได้ ทั้งนี้ได้ก าหนดให้มีการ ประเมินสมรรถนะของบุคลากร
ฝ่ายสนับสนุนโดยใช้เกณฑ์การประเมินภาระงานของบุคลากรฝ่ายสนับสนุนประจ า ทุกรอบ 6 เดือน เพ่ือประเมินสมรรถนะ
บุคลากรฝ่ายสนับสนุนและใช้ปรับปรุงพัฒนาในรอบถัดไป  

(4) การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรฝ่ายสนับสนุน ได้มีการจัดให้มีการวิเคราะห์สมรรถนะของบุคลากร  
ฝ่ายสนับสนุนในหลักสูตร ว่ามีความต้องการหรือขาดสมรรถนะใดบ้างเพ่ือที่จะพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพและ สามารถ
ผลิตบัณฑิตให้บรรลุได้ตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ของหลักสูตร ทั้งนี้ก าหนดให้อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือพิจารณาถึงสมรรถนะความ ต้องการของหลักสูตร 
ในการส่งเสริมและผลักดันให้บุคลากรฝ่ายสนับสนุนของหลักสูตรต้องได้รับการพัฒนาตาม ความต้องการที่แท้จริงของ
หลักสูตร  

(5) การบริหารจัดการบุคลากรฝ่ายสนับสนุนในหลักสูตร (Performance management) ได้มีการจัดให้ มีการใช้
ระบบประเมินความดีความชอบในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายสนับสนุนในหลักสูตร โดยมีการตั้งรางวัล การยกย่องเชิด
ชูเกียรติ เป็นต้น เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจเกื้อหนุนก่อนให้เกิดการท างานที่ดีขึ้น ของบุคลากรฝ่ายสนับสนุนใน
หลักสูตร ส่งเสริมและพัฒนาสนับสนุนงานของหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล ทั้งในด้านวิชาการและด้านการ
วิจัยตามพันธกิจของคณะวิชาและมหาวิทยาลัยได้ต่อไป  
8. การพัฒนาเพิ่มคุณภาพ (Quality Enhancement)  

(1) การพัฒนาปรับปรุงเพ่ิมคุณภาพของหลักสูตร จัดให้มีการน าข้อมูล/ผลสรุปของการส ารวจความพึงพอใจต่อ
ความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร (Stakeholder) และการน าผลตอบกลับ 
(Feedback) ที่ได้มาเพ่ือใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพในการออกแบบหลักสูตรและการ ปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งได้
ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาร่วมกับอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจ า หลักสูตรในการก าหนดแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละรอบของการประเมินประจ าปี  

(2) กระบวนการในการออกแบบและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ได้มีการระบุกระบวนการไว้ใน มคอ.2 หมวดที่ 8 
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร ซึ่งกระบวนการในการออกแบบและพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรที่ ได้
ก าหนดไว้ในหลักสูตรจะถูกประเมินทุก ๆ ปีการศึกษา และจะมีการปรับปรุงในทุกรอบของการประเมิน เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาเพิ่มคุณภาพของหลักสูตรให้เป็นที่ยอมรับเผยแพร่ได้ต่อไป  
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(3) กระบวนการในการสอนและเรียนรู้ รวมไปถึงการประเมินผลนักศึกษาในหลักสูตร ได้มีการระบุกระบวนการไว้
ใน มคอ.2 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล รวมไปถึงการก าหนดให้แสดงรายละเอียดของ 
แต่ละรายวิชาไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 โดยที่ได้ก าหนดให้มีการประเมินผลการเรียนการ สอนและประเมินผลนักศึกษาเมื่อ
สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว และให้มีการรายงานผลไว้ใน มคอ.5 และ มคอ.6 เพ่ือจะได้น ามาสรุปอีกครั้งเมื่อสิ้นสุด 
ปีการศึกษาและรายงานผลใน มคอ.7 ต่อไป  

(4) ผลผลิตงานวิจัยที่ถูกใช้เพ่ือการเรียนการสอน ได้ถูกก าหนดให้มีการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน 
โดยอาจารย์ผู้สอนจะระบุไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 ส าหรับการเตรียมที่จะบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน และเม่ือ
สิ้นสุดกระบวนการแล้วก าหนดให้มีการประเมินผลและรายงานระบุไว้ใน มคอ. 5 และ มคอ.6 เพ่ือน าผลประเมินมาใช้ใน
การปรับปรุงคุณภาพการศึกษาด้านการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนต่อไป  

(5) คุณภาพของการสนับสนุนให้บริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการให้บริการต่าง ๆ เป็นต้น ก าหนดให้มีการประเมินโดยผู้ใช้บริการทั้งนักศึกษาและบุคลากร 
ซึ่งมีทั้งการประเมินเมื่อสิ้นสุดการรับบริการหรือใช้บริการสิ่งสนับสนุนนั้นแล้ว หรือการประเมินในภาพรวมเมื่อสิ้นสุด  
ภาคการศึกษา โดยทั้งนี้จะมีการก าหนดรายละเอียดของหัวข้อในแบบการประเมิน เพ่ือวัดความพึงพอใจต่อคุณภาพของ
การสนับสนุนให้บริการนั้น ๆ แล้วน าผลตอบกลับมาใช้พัฒนาปรับปรุงต่อไป  

(6) ระบบกลไกของการรับข้อมูลตอบกลับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร โดยก าหนดให้มีระบบและกลไก 
ในการเก็บ/รับข้อมูลตอบกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตรโดยใช้หลากหลายวิธีทั้งก ารตอบ แบบสอบถาม  
การสัมภาษณ์ เป็นต้น โดยมีระบบการด าเนินงานเพ่ือรับข้อมูลตอบกลับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ หลักสูตร ซึ่งจะมี 
การรวบรวมตลอดปีการศึกษาแล้วน ามาประมวลผล เพ่ือสรุปและหาแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาระบบกลไกของ 
การรับข้อมูลตอบกลับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชนต่อการพัฒนาคุณภาพต่อไป  
9. ผลผลิต (Output) 

(1) อัตราการส าเร็จการศึกษา และอัตราการตกออก ที่สะท้อนผลผลิตของหลักสูตร ได้มีการก าหนดให้ มีการ
ติดตามและรายงานผลของค่าดังกล่าวในทุกภาคการศึกษา ซึ่งสามารถรับข้อมูลได้จากระบบทะเบียนออนไลน์ 
http://www.reg.su.ac.th ทั้งนี้ได้ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาและจัดหาคู่เทียบที่เหมาะสม 
เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงเพ่ิมอัตราการส าเร็จการศึกษา และหาแนวทางการลดอัตราการตกออกของผู้เรียนในหลักสูตร
ส าหรับในแต่ละปีการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของผลผลิตทางการศึกษาของหลักสูตร  

(2) ค่าเฉลี่ยของระยะเวลาในการศึกษาเล่าเรียน ที่สะท้อนผลผลิตของหลักสูตร ได้มีการก าหนดให้มีการติดตาม
และรายงานผลของค่าดั งกล่ าวในทุกภาคการศึกษา ซึ่ งสามารถรับข้อมูลได้จากระบบทะเบียนออนไลน์  
http://www.reg.su.ac.th ทั้งนี้ได้ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาและจัดหาคู่เทียบที่เหมาะสม เพ่ือการ
พัฒนาปรับปรุงให้มีค่าเฉลี่ยของระยะเวลาในการศึกษาเล่าเรียนเป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนด เพ่ือเพ่ิม คุณภาพของผลผลิต
ทางการศึกษาของหลักสูตร  

(3) การได้งานท าของบัณฑิตที่จบ สะท้อนผลผลิตของหลักสูตร ได้มีการก าหนดให้มีการติดตามและ รายงานผล
ของค่าดังกล่าวในทุกปีการศึกษา ซึ่งสามารถรับข้อมูลได้จากระบบการส ารวจบัณฑิตใหม่ ร่วมกับการตอบแบบสอบถาม
และการสัมภาษณ์ของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งนี้ได้ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาและ จัดหาคู่เทียบที่เหมาะสม 
เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงเพ่ิมอัตราการได้งานท าของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพของ
ผลผลิตทางการศึกษาของหลักสูตร  
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(4) กิจกรรมวิจัยโดยนักศึกษาของหลักสูตร ทั้งรูปแบบของการวิจัยและปริมาณจ านวนการวิจัยโดย นักศึกษาที่
เรียนในหลักสูตร ได้มีการก าหนดให้มีการติดตามและรายงานผลของกิจกรรมวิจัยโดยนักศึกษาของ หลักสูตรในทุกปี
การศึกษา ซึ่งสามารถรับข้อมูลได้จากงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและการรายงานผลโดยผู้เรียนเอง ทั้งนี้ได้ก าหนดให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาและจัดหาคู่เทียบที่เหมาะสม เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงเพ่ิมรูปแบบของการวิจัยและ
เพ่ิมปริมาณจ านวนการวิจัยโดยนักศึกษาท่ีเรียนในหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพของผลผลิตทางการศึกษา
ของหลักสูตร  

(5) การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร (Stakeholder) ได้มีการก าาหนดให้มี 
การติดตามและการรับข้อมูลผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรในทุกปีการศึกษา  
ซึ่งสามารถรับข้อมูลได้จากการตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ของผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ยเกี่ยวข้องกับ
หลักสูตร ทั้งนี้ได้ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาและจัดหาคู่เทียบที่เหมาะสม เพ่ือการพัฒนาปรับปรุง  
เพ่ิมให้ผลผลิตหรือบัณฑิตที่จบมีผลการเรียนรู้คาดหวังตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ และมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร และมีคุณภาพอยู่ในระดับเกณฑ์ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียกับหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพผลผลิตทางการศึกษาของหลักสูตร 
10.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ระดับ                                     

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปี 

2565 
ปี 

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ปี 

2569 
(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม

เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร  
X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิศวกรรมศาสตร์/
สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

X X X X X 

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

X X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา  

X X X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน  
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปี 

2565 
ปี 

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ปี 

2569 
 (6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  

ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา  

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงาน 
ใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

  X X X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

(9)  อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
     อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

รวมตัวบ่งชี้บังคับท่ีต้องมีผลการด าเนินการ (ข้อที่1-5) (ตัว) ในแต่ละปี 5 5 5 5 5 
รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 

 

เกณฑ์ประเมิน 
หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 
มีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวน

ตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
 

ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 
2565 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-5  และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 9  ตัว 
2566 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-5  และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10  ตัว 
2567 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-5  และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10  ตัว 
2568 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-5  และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 11  ตัว 
2569 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-5  และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12  ตัว 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
  

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน  
  การประเมินกลยุทธ์การสอน เพ่ือสะท้อนถึงคุณภาพของผู้เรียนหรือบัณฑิต ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของรายวิชา (CLOs) ที่มีการรายงานใน มคอ. 5 และ มคอ. 6 ของแต่ละรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 
และสะท้อนถึงคุณภาพของผู้เรียนหรือบัณฑิต ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ที่ถูกน ามาใช้เป็น
ข้อมูลในการประเมินคุณภาพและปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้มีประสิทธิผล ปรับปรุงการ ด าเนินการตามมาตรฐานของ
หลักสูตร เพ่ือการเผยแพร่ โดยจะมีคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมวิเคราะห์และสังเคราะห์ประสิทธิผลของการ
สอนจากการประเมินกลยุทธ์การสอน ซึ่งจะมีการรายงานใน มคอ. 7 และข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงในรอบปีถัดไป 
ซึ่งในแต่ละรายวิชาจะมีการประเมินกลยุทธ์การสอนและ ประสิทธิผลของการสอน โดยมีหลักเกณฑ์แนวทางของ
กระบวนการ ประกอบด้วย  
  1.1.1 ประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจาก นักศึกษา 
การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน รวมทั้งผลการสอบกลางภาคและปลายภาค โดยน าผลสรุปที่ ได้มาประเมินกลยุทธ์
การสอนและพัฒนาปรับปรุงในรอบถัดไป  
  1.1.2 จัดให้มีการประเมินรายวิชา และประเมินการสอนของแต่ละรายวิชา พร้อมทั้งมีการรายงานผล  
การประเมิน และข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงในรอบถัดไป (ถ้ามี)  
  1.1.3 ประเมินจากความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของอาจารย์ภายหลังการเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับเทคนิค
การสอน การน ากลยุทธ์การสอนไปใช้ เพ่ือปรับปรุงพัฒนากลยุทธ์การสอนให้มีประสิทธิผลของการสอนตามผลลัพธ์  
การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาและหลักสูตร  
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้กลยุทธ์การสอน เพ่ือให้มีประสิทธิผลของการสอนที่สะท้อนถึง
คุณภาพของผู้เรียนหรือบัณฑิต ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) และของหลักสูตร (PLOs) ตามล าดับ 
โดยจะมีคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมผลการประเมินซึ่งได้มาจากการประเมินโดยนักศึกษาและผลจาก 
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งจะมีการรายงานใน มคอ. 7 และจะมีข้อเสนอแนะในการพัฒนา
ปรับปรุงทักษะการใช้แผนกลยุทธ์การสอนของอาจารย์แต่ละรายวิชาในรอบปีถัดไป (ถ้ามี) โดยมีหลักเกณฑ์แนวทางของ
กระบวนการประเมินทักษะดังกล่าว ประกอบด้วย  
  1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชา ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต โดยกองบริหารงานวิชาการ  
  1.2.2 น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนา ส่งให้กับอาจารย์ผู้สอน และประธานหลักสูตร
เพ่ือปรับปรุงต่อไป  
  1.2.3 คณะกรรมการรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการต่าง ๆ ในการปรับปรุงทักษะการสอน  
เพ่ือน ามาวางแผนพัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชาและสถานการณ์ของคณะ  
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2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1 โดยนักศึกษาปัจจุบันและบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตร  

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในภาคปลายก่อนจบการศึกษา และบัณฑิต 
ในรูปแบบสอบถาม หรือการประชุมตัวแทนนักศึกษากับตัวแทนอาจารย์ดังนี้  

2.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยผู้แทนทุกสาขา ผู้แทนนักศึกษาปัจจุบัน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย  

2.1.2 คณะกรรมการฯ วางแผนการประเมินอย่างเป็นระบบ  
2.1.3 ด าเนินการส ารวจข้อมูลจากนายจ้างและ/หรือผู้บังคับบัญชาโดยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์  

2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก  
คณะกรรมการประเมินหลักสูตรวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวมและใช้ข้อมูลป้อนกลับของผู้เรียน 

ผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิตประกอบการประเมิน  
2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ  

ติดตามบัณฑิตใหม่โดยส ารวจข้อมูลจากนายจ้างและ/หรือผู้บังคับบัญชาโดยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปี โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA หรือเกณฑ์อ่ืนที่มหาวิทยาลัย

เห็นชอบ โดยองค์ประกอบคุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ให้เป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นระยะ ๆ  และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่างน้อยตาม
รอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 4.1 อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิภาพของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบในระหว่าง 
ภาคปรับปรุงทันทีจากข้อมูลที่ได้รับเมื่อสิ้นภาคการศึกษา จัดท ารายงานผลการด าเนินการรายวิชาเสนอประธานหลักสูตร/
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 จากการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร  
 4.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการหลักสูตรประจ าปี (มคอ.7) เสนอคณะวิชา  
 4.4 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินการหลักสูตรจากร่างรายงานผล 
การด าเนินการหลักสูตร และความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้ประเมินภายนอก ระดมความคิดเห็น วางแผน
ปรับปรุงการด าเนินการเพื่อใช้ในรอบการศึกษาต่อไป 
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ภาคผนวก 
 
(ก) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560 
(ข) ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(ค) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 ที่ส าเร็จการศึกษา และข้อมูลร้อยละของบัณฑิตในหลักสูตรที่ได้งานท า 
(ง)  ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
(จ)  1) ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิม (2560) กับหลักสูตรปรับปรุง (2565)  
 2) ตารางเปรียบเทียบความสอดคล้องของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  
 กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 (มคอ.1) 
(ฉ) ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLOs) 

กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes : CLOs) 
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ภาคผนวก ก 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560 
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ภาคผนวก ข 
 

ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับปริญญาตรี 

 
1. ชื่อ – นามสกุล 

นางพิมพ์ชนก จตุรพิรีย์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 รองศาสตราจารย์ 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

Dr.nat.tech. (Biochemical Engineering)  
University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Austria (2006) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2543) 
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2539) 

สังกัด 
 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
Pongjinapeth, T., Sudying, P. and Jaturapiree, P. (2020). The utilization of wastewater of Thai 

fermented rice noodle (Kanom-jeen) manufacuturing process for the production of 
bacterial cellulose by Acetobacter xylinim TISTR 975. IOP Conference Series: Materials 
Science and Engineering. 773: 1-5. (Scopus) 

อดิศักดิ์ จตุรพิรีย์, เอกราชันย์ ไชยชนะ, ธนัญญา เสาวภาคย์, บงกช ชื่นประไพ และ พิมพ์ชนก จตุรพิรีย์. (2562) 
การผลิตและคุณลักษณะของแบคทีเรียลเซลลูโลสที่ผลิตด้วย Acetobacter xylinum TISTR 975 จาก
น้ าคั้นเปลือกสับปะรด. วารสารวิชาการและวิจัย มทร. พระนคร ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 
2562. 180-192. (TCI กลุ่ม 1) 

Sudying, P. , Laingaumnuay, N.  and Jaturapiree P.  ( 2 0 19 )  Production and Characterization of 
Bacterial Cellulose from Rice Washing Drainage (RWD) by Komagataeibacter nataicola Li1. 
Key Engineering Materials. 824: 30-37. (Scopus) 

Proceedings 
Pewpan, P. and Jaturapiree P. (2019). Solid-State Fermentation of Soybean Meal for Reducing 

Non-Starch Polysaccharides and Enhancing the Nutritional Value Using Acinetobacter kokii. 
3rd International Symposium on Agricultural Technology and 17th International Symposium 
on Biocontrol and Biotechnology. Krabi Resort, Krabi, Thailand. 2-5 July 2019. 224-232. 
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Sudying, P.  and Jaturapiree, P.  ( 2 0 19 ) .  Antimicrobial Activity of a Nisin-Containing Bacterial 
Cellulose Film from Rice Washing Drainage. The 4th Congress on Science and Technology 
of Thailand ( STT 4 5 ) .  Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand.  
7-9 October 2019. 77-81. 

Wititsuwankul, N. and Jaturapiree, P. (2019). Production of Bioplastics (Polyhydroxybutyrate) 
using Water Hyacinth Hydrolysate as Carbon Source. The 1st Thailand Biorefinery 
Conference; The Future of Biorefinery for Thailand 4.0. Suranaree University of 
Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand. 25-26 July 2019. 47-52. 

Chuenpraphai, B. and Jaturapiree, P. (2019). Gluconic Acid Production from Sugar Cane Molasses 
by Aspergillus neoniger DK026 .  The 1 st Thailand Biorefinery Conference; The Future of 
Biorefinery for Thailand 4 . 0 .  Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima, 
Thailand. 25-26 July 2019. 64-69.  

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 17 ปี 
  ระดับปริญญาตรี 

  600 115 เทคโนโลยีชีวภาพกับคุณภาพชีวิต 
613 312 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 
613 314 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 
613 315 วิศวกรรมเคมีชีวภาพ 
613 316 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีชีวภาพ 
613 413 การออกแบบทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

 613 491 สัมมนา 
  613 492 โครงงานวิจัยส าหรับนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ 1 

613 493 โครงงานวิจัยส าหรับนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ 2 
  621 211 การค านวณพ้ืนฐานทางปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 
  621 220 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพเบื้องต้น 

621 322 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1 
621 324 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2 
621 327 วัสดุชีวภาพ 
621 351 จลนพลศาสตร์วิศวกรรมเคมีชีวภาพและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ 
621 352 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีชีวภาพ 
621 421 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 3 
621 451 การออกแบบทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
621 491 สัมมนา 
621 492 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1 
621 493 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2 
 



            มคอ.2 184 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
  613 501 เทคโนโลยีชีวภาพร่วมสมัย 
  613 511 วิศวกรรมเคมีชีวภาพขั้นสูง 
  613 514 กระบวนการปลายน้ าทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

613 691 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 
613 692 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 

 613 694 วิทยานิพนธ์ 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับปริญญาตรี 

  
2. ชื่อ – นามสกุล 

นางสาววนิดา วัฒนการุณ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

Ph.D. (Chemical Engineering) Texas A&M University, USA (2005)  
M.Sc. (Chemical Engineering) Montana State University, USA (1999) 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2536) 
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2532) 

สังกัด 
 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
Phuangto, S., Chandee, O., Subsomboon, T. and Wattanakaroon, W. (2019). “Post-harvest shelf 

life extension of mango using chitosan and carboxymethyl cellulose-based coatings” Key 
Engineering Materials 824: 81-86. (Scopus) 

Proceedings 
Archvapisith, T. and Wattanakaroon, W.  (2018). Eggshell membrane as a sustainable source of 

antioxidant. The 8th IUPAC International Conference on Green Chemistry (8th ICGC). Shangri-
La Hotel, Bangkok, Thailand. 9-14 September 2018. 39-42. 

Archvapisith, T. and Wattanakaroon, W.  ( 2 0 18 ) .  Adsorptive removal of methyl red dye using 
eggshell particles. The 12th Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 
2018), The 60th Anniversary of His Majesty the King’s Accession to the Throne. International 
Convention Center, Songkhla, Thailand. 7-9 February 2018. 234-237. 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 27 ปี 
  ระดับปริญญาตรี 

  600 115 เทคโนโลยีชีวภาพกับคุณภาพชีวิต 
613 300 เทคโนโลยีสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
613 312 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 
613 314 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 
613 315 วิศวกรรมเคมีชีวภาพ 
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613 381 นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น 
613 413 การออกแบบทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

 613 491 สัมมนา 
  613 492 โครงงานวิจัยส าหรับนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ 1 

613 493 โครงงานวิจัยส าหรับนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ 2 
  621 211 การค านวณพ้ืนฐานทางปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 
  621 220 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพเบื้องต้น 

621 322 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1 
621 324 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2 
621 327 วัสดุชีวภาพ 
621 351 จลนพลศาสตร์วิศวกรรมเคมีชีวภาพและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ 
621 352 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีชีวภาพ 
621 451 การออกแบบทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
621 491 สัมมนา 
621 492 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1 
621 493 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
613 501 เทคโนโลยีชีวภาพร่วมสมัย 
613 502 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
613 513 กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง 
613 691 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 
613 692 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 

 613 694 วิทยานิพนธ์ 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับปริญญาตรี 

3. ชื่อ – นามสกุล 
นายชลเทพ อุสาคู 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
 อาจารย์ 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

Ph.D. (Chemical Engineering) Imperial College London, UK (2016) 
M.Sc. (Advance Chemical Engineering with Process Systems Engineering)  
Imperial College London, UK (2010) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2551) 

สังกัด 
 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
Meedam, A., Usaku, C., Daisuk, P. and Shotipruk, A. (2020). Comparative study on 

physicochemical hydrolysis methods for glycerides removal from rice bran acid oil for 

subsequent γ-oryzanol recovery. Biomass Conversion and Biorefinery. 1-8. (ISI). 
Tsipa, A., Koutinas, M., Usaku, C. and Mantalaris, A. (2018). Optimal bioprocess design through a 

gene regulatory network–Growth kinetic hybrid model: Towards replacing Monod kinetics. 
Metabolic Engineering. 48: 129-134. (ISI)   

Proceedings 
Mingmeechai, N., Laoruchupong, J., Narmwa, C., Soottitantawat, A. and Usaku, C. (2018). Effect of 

temperature and aeration on cell production in juice fermentation. The 24th PPC 
Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers and The 9th Research 
Symposium on Petrochemical and Materials Technology. Bangkok, Thailand, 5 June 2018. 
435-442. 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 4 ปี 
 ระดับปริญญาตรี 
 085 101 ศิลปากรสร้างสรรค์ 

600 101 ภาษาอังกฤษสื่อสารส าหรับวิทยาศาสตร์  
 600 115 เทคโนโลยีชีวภาพกับคุณภาพชีวิต 
613 201 คอมพิวเตอร์เบื้องต้นส าหรับงานเทคโนโลยีชีวภาพ 
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613 312 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 
613 314 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 
613 316 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีชีวภาพ 
 613 391 ฝึกงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
613 413 การออกแบบทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
613 491 สัมมนา 

 613 492 โครงงานวิจัยส าหรับนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ 1 
613 493 โครงงานวิจัยส าหรับนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ 2 
621 212 วิธีและการปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
621 220 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพเบื้องต้น 
621 223 อุณหพลศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
621 322 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1 
621 324 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2 
621 341 พลศาสตร์กระบวนการและการควบคุมทางวิศวกรรม  
621 352 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีชีวภาพ 
 621 391 การฝึกงานทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
621 421 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 3 
621 451 การออกแบบทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
621 491 สัมมนา 
621 492 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1 
621 493 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
613 501 เทคโนโลยีชีวภาพร่วมสมัย 
613 513 กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง 
613 691 สัมมนา 1 
613 692 สัมมนา 2 
613 694 วิทยานิพนธ์ 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับปริญญาตรี 

 
4. ชื่อ – นามสกุล 

นายธีรวัฒน์ รังกุพันธุ์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 อาจารย์ 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

Ph.D. (Civil and Environmental Engineering) University of Cambridge, UK (2011) 
M.Phil. (Engineering for Sustainable Development) University of Cambridge, UK (2003) 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2546) 

สังกัด 
 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
Runguphan, T. and Kitpichai, J.  ( 2 0 2 0 ) .  Coaction of bio- sorption and bio- filtration for the 

remediation of domestic and agricultural wastewater contaminated with heavy metal. IOP 
Conf. Series: Materials Science and Engineering. 965: 1-9. (Scopus) 

Proceedings 
Manasilp, W. and Runguphan, T. (2018). Biodegradation of petroleum hydrocarbons in 

contaminated alluvial loam and sandy soil using biodegrading products and selected 
petrofilic bacteria. The 30th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and 
International Conference. 22-23 November 2018. Ambassador Hotel, Bangkok, Thailand. 
123-131. 

Runguphan, T. and Bandaiphet, C. (2018). Simultaneous production of bio-electricity and bio-
hydrogen in Enterobacter cloacae fuel cell: effect of glucose concentration and anodic 
electrode size. The 30th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and 
International Conference, Ambassador Hotel, Bangkok, Thailand. 22-23 November 2018. 
377-387. 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 9 ปี 
  ระดับปริญญาตรี 

600 101 ภาษาอังกฤษสื่อสารส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
600 102 ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
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  600 115 เทคโนโลยีชีวภาพกับคุณภาพชีวิต 
613 202 สถิติส าหรับนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ 
613 312 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 
613 314 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 
613 371 การจัดการองค์กรและการผลิตในอุตสาหกรรม 
613 413 การออกแบบทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
613 482 จรรยาบรรณส าหรับการประกอบวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ 
613 491 สัมมนา 

  613 492 โครงงานวิจัยส าหรับนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ 1 
613 493 โครงงานวิจัยส าหรับนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ 2 

  621 212 วิธีและการปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
621 220 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพเบื้องต้น 

  621 311 การจัดการความปลอดภัยในวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
621 322 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1 
621 324 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2 

  621 361 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมในกระบวนการชีวภาพ 
621 362 การบ าบัดของเสียจากอุตสาหกรรมกระบวนการชีวภาพ 
621 472 จรรยาบรรณส าหรับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
621 491 สัมมนา 
621 492 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1 
621 493 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2 
621 494 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
613 501 เทคโนโลยีชีวภาพร่วมสมัย 
613 691 สัมมนา 1 
613 692 สัมมนา 2 
613 694 วิทยานิพนธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



            มคอ.2 191 

ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับปริญญาตรี 

 
5. ชื่อ – นามสกุล 

นางนาฏระพี แซนเชซ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 อาจารย์ 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

Ph.D. (Biological Systems Engineering) University of California, USA (2016) 
M.Sc. (Biological Systems Engineering) University of California, USA (2013) 
วท.บ. (ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2552) 

สังกัด 
 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
Mudinoor, A.  R. , Goodwin, P.  M. , Rao, R.  U. , Karuna, N. , Hitomi, A. , Nill, J.  and Jeoh, T.  (2020) 

Interfacial molecular interactions of cellobiohydrolase Cel7A and its variants on cellulose. 
Biotechnology for Biofuels. 13: 1-16. (Scopus) 

Boundy-Mills, K., Karuna, N., Garay, L. A., Lopez, J. M., Yee, C., Hitomi, A., Nishi, A. K., Enriquez, L. 
L., Roberts, C., Block, D. E. and Jeoh, T. (2019) Conversion of cassava leaf to bioavailable, 
high-protein yeast cell biomass. Journal of the science of food and agriculture. 99: 3034-
3044. (Scopus) 

Nill, J., Karuna, N. and Jeoh, T. (2018). The impact of kinetic parameters on cellulose hydrolysis 
rates. Process Biochemistry. 74: 108-117. (Scopus) 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 4 ปี 
  ระดับปริญญาตรี 
  085 101 ศิลปากรสร้างสรรค์ 

600 101 ภาษาอังกฤษสื่อสารส าหรับวิทยาศาสตร์  
 600 115 เทคโนโลยีชีวภาพกับคุณภาพชีวิต 
613 202 สถิติส าหรับนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ 
613 311 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 
613 312 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 
613 313 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 
613 314 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 
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 613 381 นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น 
613 413 การออกแบบทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
613 482 จรรยาบรรณส าหรับการประกอบวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ 
613 491 สัมมนา 

  613 492 โครงงานวิจัยส าหรับนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ 1 
613 493 โครงงานวิจัยส าหรับนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ 2 
 621 211 การค านวณพ้ืนฐานทางปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 
621 220 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพเบื้องต้น 
621 223 อุณหพลศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
621 321 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1 
621 322 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1 
621 323 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2 
621 324 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2 
621 442 การออกแบบและการควบคุมถังปฏิกรณ์ชีวภาพ 
621 451 การออกแบบทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
621 472 จรรยาบรรณส าหรับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
621 491 สัมมนา 
621 492 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1 
621 493 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
613 501 เทคโนโลยีชีวภาพร่วมสมัย 
613 691 สัมมนา 1 
613 692 สัมมนา 2 
613 694 วิทยานิพนธ์ 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับปริญญาตรี 

 

6. ชื่อ – นามสกุล 
นางสาวกัลยาณี  จิรศรีพงศ์พันธ์ 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
 รองศาสตราจารย์ 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

Ph.D.  (Biotechnology) University of New South Wales, Australia (1992) 
M.Sc.App.Sci. (Biotechnology) University of New South Wales, Australia (1988) 
วท.บ. (จุลชีววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2528) 

สังกัด 
 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
Sribenjarat, P. , Jirakanjanakit, N.  and Jirasripongpun, K.  ( 2 0 2 0 ) .  Selenium nanoparticles 

biosynthesized by garlic extract as antimicrobial agent.  Science, Engineering and Health 

Studies. 14(1): 22-31. (Scopus) 

Proceedings 
Jirasripongpun, K., Jirakanjanakit, N., Taechapaitoj, C. and Laosrichoakte, A. (2018). Does chelating 

activity of plant extracts play role on on metal nanoparticles formation. The 30th Annual 

Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference. Ambassador 

Hotel, Bangkok, Thailand. 22-23 November 2018. CSB-P-01 to CSB-P-06. 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 23 ปี 
  ระดับปริญญาตรี 
  600 115 เทคโนโลยีชีวภาพกับคุณภาพชีวิต 

613 302 การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ  
613 333 เทคโนโลยีเซลล์สัตว์ 
613 334 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเซลล์สัตว์ 
613 471 ระบบการควบคุมและประกันคุณภาพทางเทคโนโลยีชีวภาพ  
613 491 สัมมนา 

  613 492 โครงงานวิจัยส าหรับนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ 1 
613 493 โครงงานวิจัยส าหรับนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ 2 
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  621 101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
621 102 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
621 491 สัมมนา 
621 492 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1 
621 493 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
613 501 เทคโนโลยีชีวภาพร่วมสมัย 
613 691 สัมมนา 1 
613 692 สัมมนา 2 
613 694 วิทยานิพนธ์ 
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ข้อมูลประวัติอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับปริญญาตรี 

 
7. ชื่อ – นามสกุล 

นางสาวบุษราภรณ์ งามปัญญา 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 รองศาสตราจารย์  
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยมหิดล (2546) 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2540) 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2536) 

สังกัด 
 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
Pranprai, W., Sapmak, J., Sin-ngam, A., Obsuwan, K. and Ngampanya, B. (2019). Effects of Known 

and Unknown Molecular Mass Chitosan Products on Plantlet Development of Dendrobium 
and Cattleya Hybrids. Acta Horticulturae. 1262: 173-178. (Scopus) 

Obsuwan, K. , B. Ngampanya, B., Uthairatanakij, A. and Thepsithar, C. (2019). Effects of fertiliser 
ratio and chitosan on inflorescence quality and display life of a Mokara hybrid.  Acta 
Horticulturae. 1262: 81-86. (Scopus) 

Proceedings 
Bampensin, T., Homsuwan, N. and Ngampanya, B. (2019). Effect of Amino Acids on Biomass and 

Inulin Production of Suspension Culture in Kaentawan ( Helianthus tuberosus L. ) .  3 rd 
International Symposium on Agricultural Technology and 17 th International Symposium 
on Biocontrol and Biotechnology. Krabi Resort, Krabi, Thailand. 2-5 July 2019. 143-149.  

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  
หนังสือ 
บุษราภรณ์ งามปัญญา (2561). “เทคโนโลยีเซลล์และเนื้อเยื่อพืช: การประยุกต์เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเซลล์

และเนื้อเยื่อพืช (Plant Cell and Tissue Technology: Applications of Plant Cell and Tessue 
Culture Technology). นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร. 167 หน้า. 
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 26 ปี 
  ระดับปริญญาตรี 

 085 101 ศิลปากรสร้างสรรค์ 
613 331 เทคโนโลยีเซลล์และเนื้อเยื่อพืช 
613 332 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเซลล์และเนื้อเยื่อพืช 
613 341 พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลประยุกต์ 
613 342 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลประยุกต์ 
613 421 เทคโนโลยีแป้งและน้ าตาล 
613 491 สัมมนา 
613 492 โครงงานวิจัยส าหรับนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ 1   
613 493 โครงงานวิจัยส าหรับนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ 2 

  621 101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
621 102 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
621 454 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพในอุตสาหกรรม 
621 481 ระบบการควบคุมและประกันคุณภาพทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
621 491 สัมมนา  
621 492 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1 
621 493 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
613 501 เทคโนโลยีชีวภาพร่วมสมัย 
 613 502 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
613 691 สัมมนา 1 
613 692 สัมมนา 2 
613 694 วิทยานิพนธ์ 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับปริญญาตรี 

 
8. ชื่อ – นามสกุล 

นางสาวสุวัฒนา พฤกษะศรี 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 รองศาสตราจารย์ 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

Ph.D. (Chemical Engineering) The Ohio State University, USA (2007) 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2543) 
วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2540) 

สังกัด 
 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
Pruksasri, S. , Lanner, B.  and Novalin, S.  ( 2 0 20 ) .  Nanofiltration as a potential process for the 

reduction of sugar in apple juices on an industrial scale. LWT. 133: 1-7. (ISI) 
Pruksasri, S., Wollinger, K.K. and  Novalin, S. (2019). Transformation of rice bran into single-cell 

protein, extracted protein, soluble and insoluble dietary fiber, and minerals.  Journal of 
the Science of Food and Agriculture. 99(11): 5044-5049. (ISI) 

Pruksasri, S. and  Novalin, S.(2018). A Comprehensive Processing of Rice Bran as a 
Multicomponent Resource. Waste and Biomass Valorization. 9: 1597–1606. (ISI) 

Reisinger, M., Tirpanalan, Ö., Pruksasri, S., Kneifel, W. and Novalin, S. (2018). Disintegration of the 
agricultural by-product wheat bran under subcritical conditions. Journal of the Science of 
Food and Agriculture. 98(11): 4296-4303. (ISI) 

Proceedings 
Chimpanao, I. and Pruksasri, S. (2018). Extraction of oligosaccharide from copra meal using alkali 

treatment.  The International Conference of Agriculture and Natural Resources, Hotel 
Windsor Suites & Convention, Bangkok, Thailand. 26-28 April 2018. 331 - 333. 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 13 ปี 
  ระดับปริญญาตรี 

  085 101 ศิลปากรสร้างสรรค์ 
 600 115 เทคโนโลยีชีวภาพกับคุณภาพชีวิต 
613 311 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 
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613 312 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 
613 313 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 
613 314 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 
613 316 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีชีวภาพ 
613 413 การออกแบบทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
613 491 สัมมนา 

  613 492 โครงงานวิจัยส าหรับนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ 1 
613 493 โครงงานวิจัยส าหรับนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ 2 
621 211 การค านวณพ้ืนฐานทางปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 
621 321 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1 
621 322 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1 
621 323 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2 
621 324 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2 
621 327 วัสดุชีวภาพ 
621 351 จลนพลศาสตร์วิศวกรรมเคมีชีวภาพและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ 
621 352 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีชีวภาพ 
621 421 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 3 
621 451 การออกแบบทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
621 454 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพในอุตสาหกรรม 
621 491 สัมมนา 
621 492 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1 
621 493 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
613 501 เทคโนโลยีชีวภาพร่วมสมัย 
 613 502 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
 613 511 วิศวกรรมเคมีชีวภาพขั้นสูง 
613 513 กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง 
613 691 สัมมนา 1 
613 692 สัมมนา 2 
613 694 วิทยานิพนธ์ 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับปริญญาตรี 

 
9. ชื่อ – นามสกุล 

นายชัยยงค์ เตชะไพโรจน์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ปร.ด. (เทคโนโลยีอุณหภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2546) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2535) 
วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2530) 

สังกัด 
 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
Taechapairoj C, and Kaewyot, K. (2020). Effects of hot-air fluidized-bed drying on cooking quality, 

antioxidant activity and bioactive compounds in germinated brown rice.  Science, 
Engineering and Health Studies. 14(1): 62-72. (Scopus) 

Proceedings 
ชัยยงค์ เตชะไพโรจน์, พอฤทัย ช้างบุญมี  และ กฤตนัย แก้วยศ  (2562) ผลของการอบแห้งด้วยเทคนิคฟลูอิดได

เซชันที่อุณหภูมิต่างๆ ต่อสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของถั่วเหลืองเริ่มงอก การประชุมวิชาการศิลปากรวิจัย 
ครั้งที่ 11 วันที่ 13-14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นครปฐม ประเทศไทย หน้า 172 – 179. 

Jirasripongpun, K., Jirakanjanakit, N., Taechapaitoj, C. and Laosrichoakte, A. (2018). Does chelating 
activity of plant extracts play role on on metal nanoparticles formation. The 30th Annual 
Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference. Ambassador 
Hotel, Bangkok, Thailand. 22-23 November 2018. CSB-P-01 to CSB-P-06. 

Pootawee, C., Senbua, W., Taechapairoj, C. and Wichitwechkarn, J. (2018). The detection of 
organophosphate insecticide using immobilized whole cells from the clone carrying mpdB 
gene expressing methyl parathion hydrolase. The 12th Pure and Applied Chemistry 
International Conference (PACCON 2018), The 60th Anniversary of His Majesty the King’s 
Accession to the Throne. International Convention Center, Songkhla, Thailand. 7-9 
February 2018. 1-5. 
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 25 ปี 
  ระดับปริญญาตรี 

 600 115 เทคโนโลยีชีวภาพกับคุณภาพชีวิต 
613 311 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 
613 312 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 
613 313 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 
613 314 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 
613 491 สัมมนา 

  613 492 โครงงานวิจัยส าหรับนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ 1 
613 493 โครงงานวิจัยส าหรับนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ 2 
 621 211 การค านวณพ้ืนฐานทางปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 
621 220 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพเบื้องต้น 
621 321 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1 
621 322 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1 
621 323 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2 
621 324 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2 
621 491 สัมมนา 
621 492 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1 
621 493 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
613 501 เทคโนโลยีชีวภาพร่วมสมัย 
613 691 สัมมนา 1 
613 692 สัมมนา 2 
613 694 วิทยานิพนธ์ 
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ข้อมูลประวัติอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับปริญญาตรี 

 
10. ชื่อ – นามสกุล 

 นายชัยวัฒน์ บรรใดเพ็ชร 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2550) 
 วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2536) 
 วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2531) 
สังกัด 
 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
Proceedings 
Runguphan, T. and  Bandaiphet, C. (2018). Simultaneous production of bio-electricity and bio-

hydrogen in Enterobacter cloacae fuel cell: effect of glucose concentration and anodic 
electrode size. The 30th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and 
International Conference. Ambassador Hotel, Bangkok, Thailand. 22-23 November 2018. 
89 – 91. 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 25 ปี 
  ระดับปริญญาตรี 

600 115 เทคโนโลยีชีวภาพกับคุณภาพชีวิต 
613 351 การเตรียมน้ าและบ าบัดน้ าเสีย 
613 352 ปฎิบัติการการเตรียมน้ าและบ าบัดน้ าเสีย 
613 354 เทคโนโลยีของเซลล์เชื้อเพลิงชีวเคมี 
613 362 เทคโนโลยีของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
613 371 การจัดการองค์กรและการผลิตในอุตสาหกรรม 
613 471 ระบบการควบคุมและประกันคุณภาพทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
613 491 สัมมนา 

  613 492 โครงงานวิจัยส าหรับนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ 1 
613 493 โครงงานวิจัยส าหรับนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ 2 
621 361 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมในกระบวนการชีวภาพ 
621 462 เชื้อเพลิงชีวภาพ 
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621 481 ระบบการควบคุมและประกันคุณภาพทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
621 491 สัมมนา 
621 492 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1 
621 493 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
613 501 เทคโนโลยีชีวภาพร่วมสมัย 
613 691 สัมมนา 1 
613 692 สัมมนา 2 
613 694 วิทยานิพนธ์ 
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ข้อมูลประวัติอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับปริญญาตรี 

 
11. ชื่อ – นามสกุล 

 นายพิทยา หลิวเสรี 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

Ph.D. (Biotechnology) University of New South Wales, Australia (1989) 
วท.ม. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล (2523) 
วท.บ. (ชีวเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2520) 

สังกัด 
 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 

Proceedings 
Prodebud, P., Gaewpresong, P., Puttahaeng, S., Subsomboon, T., Kositchaimongkol, S. and 

Leiwseree, P., (2020). Determination of sesamin and sesamolin in food products 
containing sesame (Sesamum indicum L.) seed. The 12th International Conference 
on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STIAWB XII). 
Silpakorn University, Nakhon Pathom, Thailand. 24 July 2020. 149-153. 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 27 ปี 
600 115 เทคโนโลยีชีวภาพกับคุณภาพชีวิต 

 613 301 โครงสร้างและการท างานของเซลล์ 
613 302 การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
613 321 เทคโนโลยีตัวเร่งชีวภาพ 

 613 322 ปฏิบัติการเทคโนโลยีตัวเร่งชีวภาพ 
613 341 พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลประยุกต์ 

 613 342 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลประยุกต์ 
 613 491 สัมมนา 
  613 492 โครงงานวิจัยส าหรับนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ 1 

613 493 โครงงานวิจัยส าหรับนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ 2 
 621 101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
621 102 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

 621 491 สัมมนา 
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621 492 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1 
621 493 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

  613 501 เทคโนโลยีชีวภาพร่วมสมัย 
  613 541 เทคโนโลยีตัวเร่งชีวภาพขั้นสูง 
  613 691 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 

613 692 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 
 613 694 วิทยานิพนธ์ 
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ข้อมูลประวัติอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับปริญญาตรี 

 
12. ชื่อ-นามสกุล 

 นางสาวรุจิกาญจน์ นาสนิท 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

Ph.D. (Chemistry) University of Birmingham, UK (2009) 
วท.ม. (พันธุวิศวกรรม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2546)  

 วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2542) 
สังกัด 
 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
Nasanit, R., Imklin, N., and Limtong, S. (2020). Assessment of yeasts in tropical peat swamp forests 

in Thailand. Mycological Progress. 19: 1559-1573. (ISI) 
Imklin, N. and Nasanit, R. (2020). Characterization of Salmonella bacteriophages and their 

potential use in dishwashing materials. Journal of Applied Microbiology. 129: 266-277. (ISI) 
Jaibangyang, S., Nasanit, R., and Limtong, S. (2020). Biological control of aflatoxin-producing 

Aspergillus flavus by volatile organic compound-producing antagonistic yeasts. BioControl. 
65: 377–386. (ISI) 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 
หนังสือ 
ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ รณบรรจบ อภิรติกุล และ รุจิกาญจน์ นาสนิท. (2562). PM2.5 มัจจุราชเงียบ. กรุงเทพฯ: 

บุ๊ค ดอท คอม. 176 หน้า. 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 19 ปี 
  ระดับปริญญาตรี 

600 101 ภาษาอังกฤษสื่อสารส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
 600 102 ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

600 115 เทคโนโลยีชีวภาพกับคุณภาพชีวิต 
613 341 พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลประยุกต์ 

 613 342 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลประยุกต์ 
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 613 368 เทคโนโลยีแบคเทอริโอเฟจเบื้องต้น 
613 369 ปฏิบัติการเทคโนโลยีแบคเทอริโอเฟจ 
613 381 นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น 

 613 491 สัมมนา 
 613 492 โครงงานวิจัยส าหรับนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ 1 

613 493 โครงงานวิจัยส าหรับนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ 2 
621 327 วัสดุชีวภาพ 
621 361 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมในกระบวนการชีวภาพ 
621 491 สัมมนา  
621 492 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1 
621 493 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
613 501 เทคโนโลยีชีวภาพร่วมสมัย 
 613 502 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
613 691 สัมมนา 1 
613 692 สัมมนา 2 
613 694 วิทยานิพนธ์ 
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ข้อมูลประวัติอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับปริญญาตรี 

 
13. ชื่อ – นามสกุล 

 นายสินธุวัฒน์ ฤทธิธรรม 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

Ph.D. (Biotechnology, Chemistry and Environmental Engineering)  
Aalborg University, Denmark (2010) 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2542) 
วท.บ. (จุลชวีวิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2537) 

สังกัด 
 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
Chatwarunwong, C.  and Ritthitham, S.  ( 2 0 1 9 ) .  " Characterization of Cross- Linked Enzyme 

Aggregates (CLEAs) of Tyrosinase from Volvariella volvacea, Burapha Science Journal. 24(3): 
1120-1129. (TCI กลุ่มท่ี 1) 

Proceedings 
Amnuaykarn, C. and Ritthitham, S. (2020). Partial Purification and Decolourization of Textile 

Wastewater Dimethoxyphenol Oxidase from Talaromyces sp. BC. The 14th Pure and 
Applied Chemistry International Conference (PACCON 2020), “Chemistry for Catalyzing 
Sustainability and Prosperity”, Impact Forum, Muang Thong Thani, Nonthaburi, Thailand. 
13-14 February 2020. 115 – 118. 

Chatwarunwong, C. and Ritthitham, S. (2020). Decolourization of Congo Red by Laccase from 
Isolated Bacillus sp. B1. The 14th Pure and Applied Chemistry International Conference 
(PACCON 2020), “Chemistry for Catalyzing Sustainability and Prosperity”, Impact Forum, 
Muang Thong Thani, Nonthaburi, Thailand. 13-14 February 2020. 198 – 200.  

Nimnual, P.  and Ritthitham, S.  (2018) .  "The effect of carbon, nitrogen, and CuSO4 on laccase 
production by Bacillus sp. strain LA1" . The 12th Pure and Applied Chemistry International 
Conference (PACCON 2018) , The 60 th Anniversary of His Majesty the King’s Accession to 
the Throne. International Convention Center, Songkhla, Thailand. 7-9 February 2018. 38-
42. 
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 17 ปี    
  ระดับปริญญาตรี 

600 115 เทคโนโลยีชีวภาพกับคุณภาพชีวิต 
  613 302 การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
  613 303 ปฎิบัติการการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

613 315 วิศวกรรมเคมีชีวภาพ 
613 316 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีชีวภาพ 

  613 321 เทคโนโลยีตัวเร่งชีวภาพ 
  613 322 ปฏิบัติการเทคโนโลยีตัวเร่งชีวภาพ 
  613 491 สัมมนา 
  613 492 โครงงานวิจัยส าหรับนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ 1   

613 493 โครงงานวิจัยส าหรับนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ 2 
621 221 การตรวจวัดสารในวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
621 222 ปฏิบัติการการตรวจวัดสารในวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
621 351 จลนพลศาสตร์วิศวกรรมเคมีชีวภาพและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ 
621 352 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีชีวภาพ 
621 491 สัมมนา  
621 492 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1 
621 493 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
613 501 เทคโนโลยีชีวภาพร่วมสมัย 
 613 502 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
613 691 สัมมนา 1 
613 692 สัมมนา 2 
613 694 วิทยานิพนธ์ 
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ข้อมูลประวัติอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับปริญญาตรี 

 
14. ชื่อ – นามสกุล 

นางสาวสิริพร พงศ์ทองผาสุข 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

Ph.D. (Chemistry) University of Birmingham, UK (2011) 
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยศิลปากร (2547) 

สังกัด 
 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
Phongtongpasuk, S. , Norasingsatorn, T. , and Yongvanich, N.  ( 2 0 1 9 )  Effect of pH on the 

environmentally friendly fabrication of silver nanoparticles using rambutan peel extract, 
Key Engineering Materials. 824: 149-155. (Scopus) 

ประสบการณ์สอน  ระยะเวลา 8 ปี 
ระดับปริญญาตรี 

  600 101 ภาษาอังกฤษสื่อสารส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
  600 102 ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
  600 115 เทคโนโลยีชีวภาพกับคุณภาพชีวิต 
  613 302 การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
  613 303 ปฎิบัติการการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

613 331 เทคโนโลยีเซลล์และเนื้อเยื่อพืช 
613 332 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเซลล์และเนื้อเยื่อพืช 

  613 381 นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น 
  613 421 เทคโนโลยีแป้งและน้ าตาล 

613 461 เทคโนโลยีสีและกลิ่นรส 
  613 491 สัมมนา 
  613 492 โครงงานวิจัยส าหรับนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ 1   

613 493 โครงงานวิจัยส าหรับนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ 2 
621 221 การตรวจวัดสารในวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
621 222 ปฏิบัติการการตรวจวัดสารในวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
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621 491 สัมมนา  
621 492 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1 
621 493 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
613 501 เทคโนโลยีชีวภาพร่วมสมัย 
 613 502 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
613 691 สัมมนา 1 
613 692 สัมมนา 2 
613 694 วิทยานิพนธ์ 
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ข้อมูลประวัติอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับปริญญาตรี 

 
15.  ชื่อ – นามสกุล 

 นางสาวกัญจน์อมล เรียงวงษ์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 อาจารย์  
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

M.Phil. (Biological Science) University of Southampton, UK (2009) 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2548) 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2542) 

สังกัด 
 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 

บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
Riangwong, K. , Wanchana, S. , Aesomnuk, W. , Saensuk, C. , Nubankoh, P. , Ruanjaichon, V. , 

Kraithong, T., Toojinda, T., Vanavichit, A. and Arikit, S. (2020). Mining and validation 
of novel genotyping-by-sequencing (GBS)-based simple sequence repeats (SSRs) and 
their application for the estimation of the genetic diversity and population structure 
of coconuts (Cocos nucifera L.) in Thailand. Horticulture Research 7. (156): 1-16. (ISI) 

Proceedings 
Riangwong, K., Wanchana, S., Arikit, S., Unartngam, J., Siangliw, M. and Toojinda, T. (2019).  

Genome- wide association mapping and characterization of candidate genes 
controlling dirty panicle disease resistance.  Plant Genomes & Biotechnology:  From 
Genes to Networks. Cold Spring Harbor Laboratory, Cold Spring Harbor, NY, USA. 4-
7 December 2019. 53-57. 

Riangwong, K., Wanchana, S., Unartngam, J., Siangliw, M., Toojinda, T. and Arikit, S. (2018). 
Genome-wide association study of dirty panicle resistance in rice. Poster presented 
at the Plant Biology 2018.  Symposium conducted at the meeting of the American 
Society of Plant Biologists, Canadian Society of Plant Biologists/Société Canadienne 
de Biologie Végétale, and the International Society of Photosynthesis Research. 
Palais des congrès de Montréal, Montreal, Quebec, Canada.  14–18 July 2018. 200-
203. 
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 11 ปี 
ระดับปริญญาตรี 
600 115 เทคโนโลยีชีวภาพกับคุณภาพชีวิต 

 613 301 โครงสร้างและการท างานของเซลล์ 
613 331 เทคโนโลยีเซลล์และเนื้อเยื่อพืช 
613 332 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเซลล์และเนื้อเยื่อพืช 
613 341 พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลประยุกต์ 

 613 342 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลประยุกต์ 
 613 491 สัมมนา 
  613 492 โครงงานวิจัยส าหรับนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ 1 

613 493 โครงงานวิจัยส าหรับนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ 2 
 621 101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
621 102 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

 621 491 สัมมนา 
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ภาคผนวก ค 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 

ข้อมูลร้อยละของบัณฑิตในหลักสูตรที่ได้งานท า 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ประจ าปีการศึกษา 2563 
ตารางผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน คะแนน
ประเมินของ

หลักสูตร
วิศวกรรม

กระบวนการ
ชีวภาพ 

คะแนน
ประเมินของ
คณะกรมการ

ประเมิน 

ระบุ
เหตุผลใน
การให้
คะแนน
ต่างของ
กรรมการ 

ตัวต้ัง 

ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน   
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรท่ีก าหนดโดย สกอ. 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน  

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต   
ตัวบ่งช้ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ค่าเฉลี่ย 
3.50 

 
4.45 4.45 4.45  

 
ตัวบ่งช้ี 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 
100 

25x100 
5.00 5.00 5.00  

25 
องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา   
ตัวบ่งช้ี 3.1 การรับนักศึกษา 3 - - 3 3  

ตัวบ่งช้ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 - - 3 3  

ตัวบ่งช้ี 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 - - 3 2 
มีการรายงานครบทุก
เรื่องแต่ยังไม่เห็น
แนวโน้มที่ดีขึ้น 

องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์   
ตัวบ่งช้ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ 3 - - 3 3  
ตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย ์ - - - 4.44 4.44  
ตัวบ่งช้ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร
ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

ร้อยละ 
20 

5x100 
100 5 5  

5 
ตัวบ่งช้ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 
60 

2x100 
40 3.33 3.33  

5 
ตัวบ่งช้ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

ร้อยละ 
20 

4x100 
80 5 5  

5 
ตัวบ่งช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 3 - - 4 4  
องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน   
ตัวบ่งช้ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 - - 3 3  
ตัวบ่งช้ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

3 - - 3 3  

ตัวบ่งช้ี 5.3 การประเมินผู้เรยีน 3 - - 3 3  
ตัวบ่งช้ี 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ร้อยละ 
80 

11x100 
ร้อยละ 100 5 5  

11 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน คะแนน
ประเมินของ

หลักสูตร
วิศวกรรม

กระบวนการ
ชีวภาพ 

คะแนน
ประเมินของ
คณะกรมการ

ประเมิน 

ระบุ
เหตุผลใน
การให้
คะแนน
ต่างของ
กรรมการ 

ตัวต้ัง 

ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   
ตัวบ่งช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3   3 3  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้    3.61 3.53  
 

ตาราง การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบ

ที ่

คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01–2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
2.01–3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01–4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01–5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
 -6

 

2 - - 4.73 4.73 ดีมาก 
3 3 2.67 - - 2.67 ปานกลาง 
4 3 3.81 - - 3.81 ดี 
5 4 3.00 3.67 - 3.50 ดี 
6 1 - 3.00 - 3.00 ปานกลาง 

รวม 13 7 4 2   
ผลการ
ประเมิน 

 
 

3.21 
ดี 

3.50 
ดี 

4.73 
ดีมาก 

3.53 ดี 
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รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2563 

 

ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้
ผลรวมค่า
คะแนน 

จ านวน
ข้อที่ตอบ 

ค่าเฉลี่ย 
หลักฐาน/

ตาราง
ประกอบ 

1 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง  
(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 

  
4.45 

 

   (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม  6 4.50  
   (2) ด้านความรู้  6 4.37  
   (3) ด้านทักษะทางปัญญา  6 4.47  

 
  (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 6 
4.52 

 

 

  (5) ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
6 4.36 

 

  (6) คุณลักษณะตามอัตลักษณ ์  6 4.51  
  (7) คุณลักษณะตามที่องค์กรวิชาชีพก าหนด  3 4.44  

2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสตูร ท้ังหมด (คน) 27  

3 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร ที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน) 

9 
 

4 
ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร 
(ร้อยละ) (อย่างน้อยร้อยละ 20) 

33 
 

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 
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ข้อมูลร้อยละของบัณฑิตในหลักสูตรที่ได้งานท า 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2563 

 
ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 

จ านวนบัณฑิตท้ังหมด 27  
จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจ 27 100 
จ านวนบัณฑิตท่ีได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา 
(ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ) 

25  

- ตรงสาขาที่เรียน 14 53 

- ไม่ตรงสาขาที่เรียน 11 40 

จ านวนบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระ - - 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา -  
จ านวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ 2 7 
จ านวนบัณฑิตท่ีอุปสมบท - - 
จ านวนบัณฑิตท่ีเกณฑ์ทหาร - - 
ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 

 25/(27-2-0-0)*100=100 
คิดเป็นคะแนน 100/100*5 = 5 

เงินเดือนเฉลี่ย (บาท) 16,000 
หมายเหตุ ข้อมูลจากการส ารวจวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 2562 และที่ส ารวจเพิ่มเติม ณ วันท่ี 9 พฤษภาคม 2564 
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ภาคผนวก ง 
 

ค าสั่งแต่งตั้ง 
คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  
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ภาคผนวก จ 
 

1) ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิม (2560) กับหลักสูตรปรับปรุง (2565)   
2) ตารางเปรียบเทียบความสอดคล้องของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการ

ชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 
2553 (มคอ.1) 
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ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิม (2560) กับหลักสูตรปรับปรุง (2565) 
 

1. การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง  

หมวดวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

การเปลี่ยนแปลง หลักสูตรเดิม  
พ.ศ. 2560 

หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2565 

แผนปกติ    
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 30 - 
   วิชาบังคับ 9 24 +15 
   วิชาบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 9-12 - เปลี่ยนเป็นวิชาเลือก 
   วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า - 6 +6 
   วิขาท่ีก าหนดโดยคณะวิชา ไม่น้อยกว่า 9-12 - ยกเลิก 
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 104 103 -1 
   1. กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 46 31 -15 
   2. กลุ่มวิชาบังคับ 52 64 +12 
   3. กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 8 +2 
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 6 - 
จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 140 139 -1 
แผนสหกิจ   เพ่ิมแผน สหกิจศึกษา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30  
   วิชาบังคับ  24  
   วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  6  
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  103  
   1. กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  31  
   2. กลุ่มวิชาบังคับ  69  
   3. กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  3  
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  
จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า  139  
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2. การเปรียบเทียบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 การเปลี่ยนแปลง 

รหัสวิชา   
หมวดวิชาเฉพาะ   
เลขสามหลักหลัง   
1 = กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมและ

คณิตศาสตร์วิศวกรรม 
1 = กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 

คณิตศาสตร์วิศวกรรม และภาษา 
เพ่ิมรายวิชาทางภาษา 

7 = กลุ่มวิชาอ่ืน ๆ 
 

7 = กลุ่มวิชาการจัดการและการควบคุม
คุณภาพ 

เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา 

8 = กลุ่มวิชาการจัดการและการควบคุม
คุณภาพ 

8 = กลุ่มวิชาอ่ืน ๆ เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา 

9 = สัมมนา จุลนิพนธ์ การฝึกงาน และ 
     เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรม 
     กระบวนการชีวภาพ 

9 = กลุ่มวิชา การฝึกงาน สหกิจศึกษา 
สัมมนา และโครงงาน 

เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หน่วยกิตเท่าเดิม 
1.1 วิชาบังคับ  1.1 วิชาบังคับ  หน่วยกิตเท่าเดิม 
081 101  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  ปิดรายวิชา 
081 102  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน  ปิดรายวิชา 
081 103  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  ปิดรายวิชา 
 SU101 ศิลปะศิลปากร   รายวิชาใหม่ 
 SU102 ศิลปากรสร้างสรรค์ รายวิชาใหม่ 
 SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล รายวิชาใหม่ 
 SU202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

นานาชาติ 
รายวิชาใหม่ 

 SU203 ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ รายวิชาใหม่ 
 SU301 พลเมืองตื่นรู้ รายวิชาใหม่ 
 SU401 ความเป็นผู้ประกอบการที่

ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
รายวิชาใหม่ 

 SU402 นวัตกรรมและการออกแบบ รายวิชาใหม่ 
1.2 วิชาบังคับเลือก  1.2 วิชาเลือก    
082 101  มนุษย์กับศิลปะ  ปิดรายวิชา 
082 102  มนุษย์กับการสร้างสรรค์ SU110 มนุษย์กับการสร้างสรรค์ 1. เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

2. เปลี่ยน “รายวิชาบังคับ
เลือก” เป็น “รายวิชา
เลือก” 
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3. ปรับค าอธิบายรายวิชา

ภาษาอังกฤษ 
082 103  ปรัชญากับชีวิต  ปิดรายวิชา 
082 104  อารยธรรมโลก  ปิดรายวิชา 
082 105  อารยธรรมไทย  ปิดรายวิชา 
082 106  ศิลปะสถาปัตยกรรมใน

ประชาคมอาเซียน 
SU118 สถาปัตยกรรมและศิลปะในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ 
1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
2. เปลี่ยน “รายวิชาบังคับ  
   เลือก” เป็น “รายวิชา 
   เลือก” 
3. ปรับชื่อรายวิชาและ 
    ค าอธิบายรายวิชา 

082 107  สมาธิเพ่ือการพัฒนาชีวิต SU144 สมาธิในชีวิตประจ าวัน 1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
2. เปลี่ยน “รายวิชาบังคับ 

เลือก” เป็น “รายวิชา
เลือก” 

3. ปรับชื่อรายวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 

082 108  ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น SU117 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น 1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
2. เปลี่ยน “รายวิชาบังคับ  
   เลือก” เป็น “รายวิชา 
   เลือก” 
3. ปรับค าอธิบายรายวิชา 
    ภาษาอังกฤษ 

082 109  ดนตรีวิจักษ์  ปิดรายวิชา 
082 110  ศิลปะการด าเนินชีวิตและ  
             ท างานอย่างเป็นสุข 

 ปิดรายวิชา 

083 101  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  ปิดรายวิชา 
083 102  จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ์  ปิดรายวิชา 
083 103  หลักการจัดการ  ปิดรายวิชา 
083 104  กีฬาศึกษา  ปิดรายวิชา 
083 105  การเมือง การปกครองและ 
             เศรษฐกิจไทย 

 ปิดรายวิชา 

083 106  ศิลปะการแสดงในอาเซียน  ปิดรายวิชา 
083 107  วิถีวัฒนธรรมอาเซียน  ปิดรายวิชา 
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083 108  วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน  ปิดรายวิชา 
083 109  การใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์  ปิดรายวิชา 
083 110  กิจกรรมเพ่ือชีวิตสร้างสรรค์  ปิดรายวิชา 
083 111  ประสบการณ์นานาชาติ  ปิดรายวิชา 
083 112  หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับ 
             การพัฒนาสังคม 

 ปิดรายวิชา 

084 101  อาหารเพื่อสุขภาพ SU115  อาหารเพื่อสุขภาพ 1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
2. เปลี่ยน “รายวิชาบังคับ

เลือก” เป็น “รายวิชา
เลือก” 

3.ปรับค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

084 102  สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน               SU318 สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน 1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
2. เปลี่ยน “รายวิชาบังคับ 
   เลือก” เป็น “รายวิชา 
   เลือก” 
3. ปรับค าอธิบายรายวิชา 

084 103  คอมพิวเตอร์ เทคโนโลย ี
             สารสนเทศและการสื่อสาร 

SU134  ความรอบรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์  
           เทคโนโลย ี

1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
2. เปลี่ยน “รายวิชาบังคับ 
   เลือก” เป็น “รายวิชา 
   เลือก” 
3. ปรับชื่อรายวิชาและ 
    ค าอธิบายรายวิชา  
    ภาษาอังกฤษ 

084 104  คณิตศาสตร์และสถิติใน 
             ชีวิตประจ าวัน    

 ปิดรายวิชา 

084 105  โลกแห่งเทคโนโลยีและ 
             นวัตกรรม 

SU320  โลกแห่งนวัตกรรม 1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
2. เปลี่ยน “รายวิชาบังคับ 
   เลือก” เป็น “รายวิชา 
   เลือก” 
3. ปรับชื่อรายวิชาและ 
    ค าอธิบายรายวิชา  

084 106  วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีใน 
             ประชาคมอาเซียน   

SU319 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
2. เปลี่ยน “รายวิชาบังคับ 
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   เลือก” เป็น “รายวิชา 
   เลือก” 
3. ปรับชื่อรายวิชาและ 
    ค าอธิบายรายวิชา  

084 107  พลังงานในอาเซียน  ปิดรายวิชา 
084 108  โลกและดาราศาสตร์ SU132  โลกและดาราศาสตร์ในสหัสวรรษ

ที่ 3 
1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
2. เปลี่ยน “รายวิชาบังคับ 
   เลือก” เป็น “รายวิชา 
   เลือก” 
3. ปรับชื่อรายวิชาและ 
    ค าอธิบายรายวิชา  

600 101  ภาษาอังกฤษสื่อสารส าหรับ 
             วิทยาศาสตร์ประยุกต์                   

 ปิดรายวิชา 

600 102  ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับ 
             วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

 ปิดรายวิชา 

600 111  เทคโนโลยีสะอาดและ 
             สิ่งแวดล้อม 

 ปิดรายวิชา 

600 112  อาหารกับวิถีชีวิตประจ าวัน  ปิดรายวิชา 
600 113  ศิลปะการด ารงชีวิต SU135  ศิลปะการด ารงชีวิต 1. เปลี่ยนรหัสวิชา 

2. เปลี่ยนจาก “วิชาที่
ก าหนดโดยคณะวิชา” 
เป็น “วิชาเลือก” 

3. ปรับค าอธิบายรายวิชา 
600 114  เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
             การประยุกต์คอมพิวเตอร์ 

 ปิดรายวิชา 

600 115  เทคโนโลยีชีวภาพกับ 
             คุณภาพชีวิต 

 ปิดรายวิชา 

600 116  ภาวะผู้น ากับการพัฒนา SU139 การพัฒนาภาวะผู้น า 1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
2. เปลี่ยนจาก “วิชาที่

ก าหนดโดยคณะวิชา” 
เป็น “วิชาเลือก” 

3. ปรับชื่อรายวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 

600 117  พลังงานและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต  ปิดรายวิชา 
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600 118  ธุรกิจส าหรับชีวิตประจ าวัน  ปิดรายวิชา 
600 119  ไฟฟ้าและความปลอดภัย  ปิดรายวิชา 
600 120  การตลาดและการเงิน  ปิดรายวิชา 
600 121  เทคโนโลยีเครือข่ายและ 
             การสื่อสาร 

 ปิดรายวิชา 

 SU111 บ้าน          รายวิชาใหม่ 
 SU112  ความสุข  รายวิชาใหม่ 
 SU113  การตั้งค าถามและวิธีการ รายวิชาใหม่ 
 SU114 เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก  รายวิชาใหม่ 
 SU116  ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยใน 

           ประเทศไทย 
รายวิชาใหม่ 

 SU119  การอ่านวรรณกรรมเพ่ือ 
 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

รายวิชาใหม่ 

 SU120  ไทยศึกษา รายวิชาใหม่ 
 SU121  วิถีพุทธในประเทศไทยและ 

           อาเซียน 
รายวิชาใหม่ 

 SU122  สมาธิเชิงประยุกต์ รายวิชาใหม่ 
 SU123  วิถีชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม รายวิชาใหม่ 
 SU124  เหตุการณ์โลกปัจจุบัน  รายวิชาใหม่ 
 SU125  มนุษย์กับการคิด รายวิชาใหม่ 
 SU126  ศิลปะและสื่อร่วมสมัยประยุกต์ 

           เพ่ือชุมชน 
รายวิชาใหม่ 

 SU127  กระบวนการเรียนรู้ระบบ  
           สัญลักษณ์ใน ศตวรรษท่ี 21  

รายวิชาใหม่ 

 SU128  การตีความศิลปะ  รายวิชาใหม่ 
 SU129  ทักษะการรู้เท่าทันสารสนเทศ 

           และสื่อ 
รายวิชาใหม่ 

 SU130  การพัฒนาการคิด รายวิชาใหม่ 
 SU131  การจัดการสารสนเทศเบื้องต้น  รายวิชาใหม่ 
 SU136  เทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใช้ใน 

           ชีวิตประจ าวัน 
รายวิชาใหม่ 

 SU137  เทคโนโลยีการสื่อสารกับมนุษย์ รายวิชาใหม่ 
 SU138  ไฟฟ้ากับชีวิตประจ าวัน รายวิชาใหม่ 
 SU140  เทคโนโลยีพลังงานทดแทน รายวิชาใหม่ 
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 SU141  การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์ รายวิชาใหม่ 
 SU142  ดนตรีอาเซียน รายวิชาใหม่ 
 SU143  สุนทรียภาพแห่งการฟัง รายวิชาใหม่ 
 SU145  สังคมและวัฒนธรรมไทย รายวิชาใหม่ 
 SU146  โครงการพระราชด าริ รายวิชาใหม่ 
 SU147  ภาพและเสียงดิจิทัล รายวิชาใหม่ 
 SU148  พลวัตสังคมไทย รายวิชาใหม่ 
 SU149  การดูแลสุขภาพ รายวิชาใหม่ 
 SU150   ภาพยนตร์วิจักษ์ รายวิชาใหม่ 
 SU151  ความเข้าใจในอารยธรรมโลกยุค

โบราณ 
รายวิชาใหม่ 

 SU152  ภูมิปัญญาไทยกับการสร้างสรรค์ รายวิชาใหม่ 
 SU153   สุนทรียศาสตร์เบื้องต้น รายวิชาใหม่ 
 SU154  การออกแบบและสร้างสรรค์ใน 

           ศิลปะตะวันออก 
รายวิชาใหม่ 

 SU155  มองกรุงเทพผ่านศิลปะ รายวิชาใหม่ 
 SU156  ศิลปกรรมกับสังคมวัฒนธรรมไทย รายวิชาใหม่ 
 SU157  วัฒนธรรมในชีวิตประจ าวัน รายวิชาใหม่ 
 SU158  การออกก าลังกายเพ่ือคุณภาพชีวิต รายวิชาใหม่ 
 SU210 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

และการสืบค้น 
รายวิชาใหม่ 

 SU211 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา
และภาษาในอาเซียน 

รายวิชาใหม่ 

 SU212 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
ด้านวัฒนธรรม 

รายวิชาใหม่ 

 SU213  ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาชีวิต รายวิชาใหม่ 
 SU214  ภาษาจีนเพ่ืออาชีพ รายวิชาใหม่ 
 SU215 นิทานและการละเล่นพ้ืนบ้าน รายวิชาใหม่ 
 SU216  การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือการ

วิจารณ์ 
รายวิชาใหม่ 

 SU217  การน าเสนอเชิงสร้างสรรค์ด้วย
ภาษาอังกฤษ 

รายวิชาใหม่ 

 SU218 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

รายวิชาใหม่ 
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 SU301  พลเมืองตื่นรู้  รายวิชาใหม่ 
 SU310  การอนุรักษ์และการจัดการมรดก

ทางวัฒนธรรม 
รายวิชาใหม่ 

 SU311  งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมใน
ศตวรรษท่ี 21 

รายวิชาใหม่ 

 SU312  เพศสภาพและเพศวิถี รายวิชาใหม่ 
 SU314  รักษ์นก รายวิชาใหม่ 
 SU315  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 

           และศิลปกรรม 
 

 SU316  โลกของจุลินทรีย์ รายวิชาใหม่ 
 SU317  อินเทอร์เน็ตสีขาว รายวิชาใหม่ 
 SU321  วัสดุและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รายวิชาใหม่ 
 SU322  การดูแลสัตว์เลี้ยง  รายวิชาใหม่ 
 SU323  จิตสาธารณะ รายวิชาใหม่ 
 SU324  เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรม รายวิชาใหม่ 
 SU325  ภูมิภาคโลก รายวิชาใหม่ 
 SU410  การจัดการเอกสารและจดหมาย 

           เหต ุ
รายวิชาใหม่ 

 SU411  การเพาะเห็ดและการต่อยอดทาง 
           ธุรกิจ 

รายวิชาใหม่ 

 SU412   เทคโนโลยี เทคนิค และ 
           อุตสาหกรรมอีสปอร์ต 

รายวิชาใหม่ 

 SU413  มหัศจรรย์ผลิตภัณฑ์
เทคโนโลยีชีวภาพ 

รายวิชาใหม่ 

 SU414  ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่กระบวนการ
ผลิต  

รายวิชาใหม่ 

 SU415 การตลาดและการเงินพ้ืนฐาน
ส าหรับผู้ประกอบการ 

รายวิชาใหม่ 

 SU416  ธุรกิจดิจิทัล รายวิชาใหม่ 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 109 

หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 111 

หน่วยกิต 
 

แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มวิชาพื้นฐาน
วิชาชีพ กลุ่มวิชาบังคับ 
และกลุ่มวิชาเลือก 

แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มวิชาพื้นฐาน
วิชาชีพ กลุ่มวิชาบังคับ 
และกลุ่มวิชาเลือก 

 

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ (ปกติ) 
จ านวน 46 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  
(ปกติและสหกิจศึกษา)  
จ านวน 31 หน่วยกิต 

 

511 104 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 1 511 104 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 1 คงเดิม 
511 105 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 2 621 111 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรม  

            กระบวนการชีวภาพ 1 
องค์ความรู้เดิมได้อยู่ใน
เนื้อหารายวิชา 621 111 
คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรม
กระบวนการชีวภาพ 1 แล้ว 

512 101 ชีววิทยาทั่วไป 1   ค าอธิบายรายวิชาไม่
ตอบสนองความต้องการของ 
Stakeholders 

512 103 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1  ปฏิบัติการในรายวิชาไม่
ตอบสนองความต้องการของ 
Stakeholders 

513 101 เคมีทั่วไป 1  คงเดิม 
513 102 เคมีทั่วไป 2  คงเดิม 
513 103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1  คงเดิม 
513 104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2  คงเดิม 
513 255 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์  ปฏิบัติการในรายวิชาไม่

ตอบสนองความต้องการของ 
Stakeholders 

513 257 เคมีอินทรีย์พ้ืนฐาน  องค์ความรู้เดิมได้อยู่ใน
เนื้อหา 621 221 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับ
วิศวกรรมกระบวนการ
ชีวภาพ 

514 101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 514 101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 คงเดิม 
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514 103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1  ปฏิบัติการในรายวิชาไม่

ตอบสนองความต้องการของ 
Stakeholders 

614 201 เขียนแบบวิศวกรรม 614 201 เขียนแบบวิศวกรรม คงเดิม 
614 202 สถิติวิศวกรรม  621 214 สถิติส าหรับวิศวกรรม 

            กระบวนการชีวภาพ 
องค์ความรู้เดิมได้อยู่ใน
เนื้อหารายวิชา 621 214 
สถิติส าหรับวิศวกรรม
กระบวนการชีวภาพแล้ว 

615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม 615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม คงเดิม 
618 120 วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน 618 120 วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน คงเดิม 
618 121 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า

พ้ืนฐาน 
618 121 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 
            พ้ืนฐาน 

คงเดิม 

620 101 วัสดุวิศวกรรม 620 101 วัสดุวิศวกรรม ปรับค าอธิบายรายวิชา 
621 101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับ

วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ     
621 221 วิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับ 
            วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ     

1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
2. ปรับค าอธิบายรายวิชา 

621 102 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ส าหรับวิศวกรรมกระบวนการ
ชีวภาพ 

621 222 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
             ส าหรับวิศวกรรมกระบวนการ 
             ชีวภาพ     

1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
2. ปรับค าอธิบายรายวิชา 

2.2 กลุ่มวิชาบังคับ (ปกติ)  
     จ านวน 52 หน่วยกิต 

2.2 กลุ่มวิชาบังคับ (ปกติ)  
     จ านวน 64 หน่วยกิต 
     และ (สหกิจศึกษา)  
     จ านวน 72 หน่วยกิต  

 

 600 201 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของ 
            เทคโนโลยีและวิศวกรรม 1 

รายวิชาใหม่ 

 600 202 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของ 
            เทคโนโลยีและวิศวกรรม 2 

รายวิชาใหม่ 

621 212 วิธีและการปฏิบัติการทาง 
            คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรม 
            กระบวนการชีวภาพ 

621 212 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรม 
            กระบวนการชีวภาพ 2 

องค์ความรู้เดิมได้อยู่ใน
เนื้อหารายวิชา 621 212 
คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรม
กระบวนการชีวภาพ 2 แล้ว 

621 211 การค านวณพ้ืนฐานทาง 
            ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 

621 213 การค านวณพ้ืนฐานทาง 
            ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

 621 214 สถิติส าหรับวิศวกรรม 
            กระบวนการชีวภาพ 

รายวิชาใหม่ 
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 621 215 ภาษาอังกฤษสื่อสารส าหรับ 

            วิศวกรรมศาสตร์ 
รายวิชาใหม่ 

621 221 การตรวจวัดสารในวิศวกรรม 
            กระบวนการชีวภาพ 

621 223 การตรวจวัดสารในวิศวกรรม 
            กระบวนการชีวภาพ 

1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
2. ปรับค าอธิบายรายวิชา 

621 222 ปฏิบัติการการตรวจวัดสารใน 
            วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

621 224 ปฏิบัติการการตรวจวัดสารใน 
            วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
2. ปรับค าอธิบายรายวิชา 

621 223 อุณหพลศาสตร์ส าหรับวิศวกรรม
กระบวนการชีวภาพ  

621 231 อุณหพลศาสตร์ส าหรับวิศวกรรม 
            กระบวนการชีวภาพ  

เปลี่ยนรหัสวิชา 

621 311 การจัดการความปลอดภัยใน 
            วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

621 371 การจัดการความปลอดภัยใน 
            วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

621 321 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทาง 
            วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1 

621 225 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทาง
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

621 322 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 
            ทางวิศวกรรมกระบวนการ

ชีวภาพ 1 

621 226 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วย  
            ทางวิศวกรรมกระบวนการ

ชีวภาพ 1 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

 621 316 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงเทคนิค 
            ส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 

รายวิชาใหม่ 

621 323 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทาง
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2 

621 327 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทาง
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

621 324 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วย
ทางวิศวกรรมกระบวนการ
ชีวภาพ 2 

621 328 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วย
ทางวิศวกรรมกระบวนการ
ชีวภาพ 2 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

621 341 พลศาสตร์กระบวนการและ 
            การควบคุมทางวิศวกรรม 
            กระบวนการชีวภาพ 

621 341 พลศาสตร์กระบวนการและ 
            การควบคุมทางวิศวกรรม 
            กระบวนการชีวภาพ 

คงเดิม 

 621 342 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ 
            ส าหรับวิศวกรรมกระบวนการ 
            ชีวภาพ 

รายวิชาใหม่ 

621 351 จลนพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี
ชีวภาพและการออกแบบเครื่อง
ปฏิกรณ์ 

621 351 จลนพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี
ชีวภาพและการออกแบบเครื่อง
ปฏิกรณ์ 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 

621 352 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีชีวภาพ  621 352 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีชีวภาพ  คงเดิม 
621 361 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมใน 
            กระบวนการชีวภาพ  

621 361 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมใน 
            กระบวนการชีวภาพ  

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
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 621 362 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 

             สิ่งแวดล้อมในกระบวนการ 
             ชีวภาพ 

รายวิชาใหม่ 

621 362 การบ าบัดของเสียจาก
อุตสาหกรรมกระบวนการชีวภาพ 

 องค์ความรู้เดิมได้อยู่ใน
เนื้อหารายวิชา 621 361 
เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม
ในกระบวนการชีวภาพ แล้ว 

621 391 การฝึกงานทางวิศวกรรม
กระบวนการชีวภาพ 

621 391 การฝึกงานทางวิศวกรรม
กระบวนการชีวภาพ 

คงเดิม 

 621 392 เตรียมสหกิจศึกษา รายวิชาใหม่ 
621 421 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทาง 
            วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 3 

621 329 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทาง 
            วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 3 

1.เปลี่ยนรหัสวิชา 
2. ปรับค าอธิบายรายวิชา 

621 451 การออกแบบทางวิศวกรรม 
            กระบวนการชีวภาพ  

 ปิดรายวิชา 
 

 621 454 การออกแบบโรงงานและแนวคิด  
            วิสาหกิจเริ่มต้นทางวิศวกรรม 
            กระบวนการชีวภาพ  

รายวิชาใหม่ 

621 454 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพใน 
            อุตสาหกรรม 

621 353 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพใน 
            อุตสาหกรรม 

1.เปลี่ยนรหัสวิชา 
2. ปรับค าอธิบายรายวิชา 

621 472 จรรยาบรรณส าหรับการ 
            ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
            กระบวนการชีวภาพ 

 องค์ความรู้เดิมได้อยู่ใน
เนื้อหาในรายวิชาต่างๆ 

621 481 ระบบการควบคุมและประกัน 
            คุณภาพทางวิศวกรรม 
            กระบวนการชีวภาพ 

621 372 ระบบการควบคุมและประกัน 
            คุณภาพทางวิศวกรรม   
            กระบวนการชีวภาพ 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

 621 417 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 
            ส าหรับวิศวกรรมศาสตร์  

รายวิชาใหม่ 

621 491 สัมมนา  621 493 สัมมนา  เปลี่ยนรหัสวิชา 
621 492 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการ 
            ชีวภาพ 1  

621 494 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการ 
            ชีวภาพ 1  

เปลี่ยนรหัสวิชา 

621 493 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการ 
            ชีวภาพ 2 

621 495 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการ 
            ชีวภาพ 2 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

 621 496 สหกิจศึกษา รายวิชาใหม่ 
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 621 497 สัมมนาทางวิศวกรรม 

            กระบวนการชีวภาพส าหรับ 
            สหกิจศึกษา 

รายวิชาใหม่ 

2.1 กลุ่มวิชาเลือก (ปกติ)  
     จ านวน 6 หนว่ยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาเลือก (ปกติ)  
     จ านวน 11 หน่วยกิต  
     และ (สหกิจศึกษา)  
     จ านวน 3 หนว่ยกิต  

 

 613 321  เอนไซม์วิทยาประยุกต์   รายวิชาใหม่ 
 613 322  ปฏิบัติการเอนไซม์วิทยาประยุกต์ รายวิชาใหม่ 
 613 331  เทคโนโลยีเซลล์และเนื้อเยื่อพืช                รายวิชาใหม่ 
 613 333  เทคโนโลยีเซลล์สัตว์ รายวิชาใหม่ 
 613 334  ปฏิบัติการเทคโนโลยีเซลล์สัตว์ รายวิชาใหม่ 
 613 353  พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม รายวิชาใหม่ 
 613 354  เทคโนโลยีของเซลล์เชื้อเพลิง 

             ชีวเคมี 
รายวิชาใหม่ 

 613 361  เทคโนโลยีชีวภาพใน 
             อุตสาหกรรมเกษตร 

รายวิชาใหม่ 

 613 362  เทคโนโลยีของเครื่องดื่ม 
             แอลกอฮอล์ 

รายวิชาใหม่ 

 613 363  ปฏิบัติการเทคโนโลยีของ 
             เครื่องดื่มแอลกอฮอล์     

รายวิชาใหม่ 

 613 364  เทคโนโลยีและพลังงานชีวภาพ รายวิชาใหม่ 
 613 365  ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากพืช      รายวิชาใหม่ 
 613 367  เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการผลิต 

             อาหารฟังก์ชัน  
รายวิชาใหม่ 

 613 368  เทคโนโลยีแบคเทอริโอเฟจ  
             เบื้องต้น 

รายวิชาใหม่ 

 613 369  ปฏิบัติการเทคโนโลยีแบคเทอริ 
             โอเฟจ 

รายวิชาใหม่ 

 613 371  การจัดการองค์กรและการผลิต 
             ในอุตสาหกรรม   

รายวิชาใหม่ 

 613 381  นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น                                 รายวิชาใหม่ 
613 411  เทคโนโลยีการหมัก           613 411  เทคโนโลยีการหมัก           คงเดิม 
613 412  ปฏิบัติการเทคโนโลยีการหมัก   613 412  ปฏิบัติการเทคโนโลยีการหมัก   คงเดิม 
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 613 414  กระบวนการเยื่อแผ่นสังเคราะห์ รายวิชาใหม่ 
 613 421  เทคโนโลยีแป้งและน้ าตาล รายวิชาใหม่ 
 613 423  ชีวโมเลกุลในการปรับปรุง 

             พันธุ์พืช  
รายวิชาใหม่ 

 613 451  การจัดการและการใช้ประโยชน์ 
             จากของเสีย        

รายวิชาใหม่ 

 613 453  การควบคุมเชื้อก่อโรคในพืชด้วย 
             ชีววิธ ี

รายวิชาใหม่ 

 613 461  เทคโนโลยีสีและกลิ่นรส รายวิชาใหม่ 
621 220  วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
             เบื้องต้น  

621 120  วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
             เบื้องต้น 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

621 327  วัสดุชีวภาพ 621 482  วัสดุชีวภาพ เปลี่ยนรหัสวิชา 
621 342  แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของ 
             ระบบชีวภาพ  

621 343  แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของ 
             ระบบชีวภาพเบื้องต้น 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

621 356  การศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม 
             วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

622 356  การศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม 
             วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  

ปรับค าอธิบายรายวิชา 

621 363  การพัฒนาที่ยั่งยืนและ 
             การสนองรับของวิศวกร 

621 363  การพัฒนาที่ยั่งยืนและ 
             การตอบสนองทางวิศวกรรม 

คงเดิม 

621 364  สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา 621 364  สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา คงเดิม 
621 365  โรงกลั่นชีวภาพ 621 365  โรงกลั่นชีวภาพ  1.เปลี่ยนรหัสวิชา 

2. ปรับค าอธิบายรายวิชา 
3.ปรับหน่วยดิต 

621 371  พอลิเมอร์ชีวภาพเบื้องต้น 621 381  พอลิเมอร์ชีวภาพเบื้องต้น เปลี่ยนรหัสวิชา 
621 372  การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
             ส าหรับการแก้ปัญหาทาง 
             วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ                               

 ปิดรายวิชา 

621 461  การท าแห้งวัสดุชีวภาพ 621 466  การท าแห้งวัสดุชีวภาพ เปลี่ยนรหัสวิชา 
621 471  วิศวกรรมระบบชีวภาพ 621 483  วิศวกรรมระบบชีวภาพ เปลี่ยนรหัสวิชา 
621 442  การออกแบบและการควบคุมถัง 
             ปฏิกรณ์ชีวภาพ 

621 445  การออกแบบและการควบคุมถัง 
             ปฏิกรณ์ชีวภาพ 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

621 452  กระบวนการแยกด้วยเยื่อแผ่น 
            สังเคราะห์ 

 ปิดรายวิชา 

621 453  ปฏิบัติการกระบวนการแยกด้วย 
             เยื่อแผ่นสังเคราะห์  

 ปิดรายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 การเปลี่ยนแปลง 
621 455  วิศวกรรมการหมัก 621 457  วิศวกรรมการหมัก เปลี่ยนรหัสวิชา 
621 462  เชื้อเพลิงชีวภาพ 621 467  เชื้อเพลิงชีวภาพ เปลี่ยนรหัสวิชา 
621 494  เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรม 
             กระบวนการชีวภาพ 

621 484  เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรม 
             กระบวนการชีวภาพ  

เปลี่ยนรหัสวิชา 
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ตารางเปรียบเทียบความสอดคล้องของหลักสูตร 
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 (มคอ.1) กับ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
 

โครงสร้างหลักสูตรแผนปกติ 

หมวดวิชา 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  

สาขาวิศวกรรมศาสตร์  
พ.ศ. 2553 (มคอ.1) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 
   วิชาพ้ืนฐาน  จ านวน  31 หน่วยกิต 
     - กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทาง 
       คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 จ านวน  14 หน่วยกิต 

     - กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม  จ านวน  17 หน่วยกิต 
   วิชาเฉพาะด้าน  จ านวน  72 หน่วยกิต 
     - กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม  จ านวน  64 หน่วยกิต 

     - กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม  จ านวน  8 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต 

 

โครงสร้างหลักสูตรแผนสหกิจศึกษา 

หมวดวิชา 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  

สาขาวิศวกรรมศาสตร์  
พ.ศ. 2553 (มคอ.1) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 
   วิชาพ้ืนฐาน  จ านวน  31 หน่วยกิต 
     - กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทาง 
       คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 จ านวน  14 หน่วยกิต 

     - กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม  จ านวน  17 หน่วยกิต 
   วิชาเฉพาะด้าน  จ านวน  72 หน่วยกิต 
     - กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม  จ านวน  69 หน่วยกิต 

     - กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม  จ านวน  3 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต 
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เนื้อหาสาระส าคัญของสาขาวิชา 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  

สาขาวิศวกรรมศาสตร์  
พ.ศ. 2553 (มคอ.1) 

รายวิชาที่สอดคล้อง หน่วยกิต เนื้อหาในค าอธิบายรายวิชาที่สอดคล้อง 

(1) กลุ่มวิชาความรู้ด้านพื้นฐานวิศวกรรม 
กระบวนการชีวภาพ (Basics in Bioprocess 
Engineering) 

    

การค านวณพ้ืนฐานทางวิศวกรรม  
(Basic Calculations in Engineering) 

621 213  การค านวณพ้ืนฐานทาง
ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย  

3 มิติ หน่วย และการแปลงหน่วย ฐานการค านวณ ปริมาณสารสัมพันธ์ 
การดุลมวลส าหรับกระบวนการที่มีและไม่มีปฏิกิริยาเคมีทั้งระบบที่
สภาวะคงที่และไม่คงที่ การดุลมวลส าหรับกระบวนการที่มีการป้อน
เวียนรอบและการป้อนข้าม แก๊สอุดมคติและแก๊สจริง ระบบสองเฟส
องค์ประกอบเดียว สมดุลไอและของเหลวสององค์ประกอบ หลักการ
ดุลพลังงาน การค านวณการเปลี่ยนแปลงเอนทัลปี การดุลพลังงาน
ส าหรับกระบวนการที่มีและไม่มีปฏิกิริยาเคมีทั้งระบบที่สภาวะคงที่
และไม่คงที่ ความร้อนของการละลายและการผสม แผนภูมิความชื้น 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
(Bioscience) 

621 221  วิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับ
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  

 

3 ระบบชีววิทยาของจุลินทรีย์ เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ในระดับเซลล์ที่
เกี่ยวกับสัณฐานวิทยาและสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต  
เมแทบอลิซึมของเซลล์ โครงสร้าง หน้าที่และเมแทบอลิซึมของ 
ชีวโมเลกุล พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ 
พืช และสัตว์ในการผลิตชีวภัณฑ์ 

 621 222  ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ส าหรับวิศวกรรมกระบวนการ
ชีวภาพ 

1 การทดลองที่สัมพันธ์กับเนื้อหาในวิชา 621 221 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาวิศวกรรมศาสตร์  
พ.ศ. 2553 (มคอ.1) 

รายวิชาที่สอดคล้อง หน่วยกิต เนื้อหาในค าอธิบายรายวิชาที่สอดคล้อง 

(2) กลุ่มวิชาความรู้ด้านกระบวนการผลิต 
(Manufacturing Processes) 

   

ปฏิบัติการเฉพาะหนวย  
(Unit Operations) 

621 225  ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทาง
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1  

3 หลักการและสมการของการถ่ายโอนโมเมนตัม สถิตยศาสตร์ของของ
ไหลและการประยุกต์ใช้ พลศาสตร์ของไหล ปรากฏการณ์ของการไหล 
สมการพ้ืนฐานของการไหล การไหลของของไหลชนิดอัดตัวไม่ได้และ
ชนิดอัดตัวได้ในท่อและชั้นบาง ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยเบื้องต้น 
อุปกรณ์ส่งผ่านของไหล เครื่องมือที่ใช้วัดอัตราการไหล การผสมและ
การกวน กลศาสตร์ของอนุภาค หลักการแยกด้วยแรงโน้มถ่วง 
และแรงเหวี่ยง การตกของอนุภาคและการตกตะกอน การกรอง  
การตกผลึก เบดนิ่งและการเกิดฟลูอิไดซ์ การลดขนาด การคัดแยก
อนุภาคทางกล ตัวอย่างทางด้านวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

 621 327  ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทาง
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2  

3 หลักการการถ่ายโอนพลังงาน การน าความร้อน การพาความร้อน  
การแผ่รังสีความร้อน เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อสองชั้น 
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเชลล์และท่อ เครื่องแลกเปลี่ยนความ
ร้อนแบบแผ่น เครื่องควบแน่น เครื่องต้มระเหย การค านวณขั้นตอน
สมดุล การกลั่น การเพ่ิมความชื้นและการลดความชื้น การแช่แข็งและ
การท าความเย็น ตัวอย่างทางด้านวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  

 621 329  ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทาง
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 3  

3 การถ่ายโอนมวล การแพร่ สมการกฎทรงมวล การดูดซึมแก๊ส  
การอบแห้ง การสกัด การดูดซับ เยื่อแผ่น อุปกรณ์ส าหรับการ
ปฏิบัติการแบบก๊าซ-ของเหลว ภาพรวมของการแยกผลิตภัณฑ์ทาง
ชีวภาพ การประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์ส าหรับการเลือกกระบวน 
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาวิศวกรรมศาสตร์  
พ.ศ. 2553 (มคอ.1) 

รายวิชาที่สอดคล้อง หน่วยกิต เนื้อหาในค าอธิบายรายวิชาที่สอดคล้อง 

การ แยกผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ ตัวอย่ างทางด้ านวิศวกรรม
กระบวนการชีวภาพ 

จลนพลศาสตร  
(Kinetics) 

621 351  จลนพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี
ชีวภาพและการออกแบบเครื่อง
ปฏิกรณ์  

3 หลักการพ้ืนฐานเกี่ยวกับจลนพลศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมกระบวน 
การชีวภาพ จลนพลศาสตร์ทางเคมี จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์  
การเจริญของจุลินทรีย์ เซลล์พืช และเซลล์สัตว์ การใช้สารตั้งต้นและ
การเกิดผลิตภัณฑ์ ปริมาณสารสัมพันธ์ของการเจริญของเซลล์และการ
เกิดผลิตภัณฑ์ การประยุกต์ความรู้พ้ืนฐานทางจลนพลศาสตร์ส าหรับ
การวิเคราะห์และออกแบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพ ชนิดของถังปฏิกรณ์
ชีวภาพ การให้อากาศ การท าไร้เชื้อ ระบบเครื่องมือและระบบควบคุม 
การประยุกต์จลนพลศาสตร์กับน้ าหมักจากกระบวนการชีวภาพ  
การหมักแบบต่าง ๆ การเพาะเลี้ยงในถังปฏิกรณ์ชีวภาพ การวิเคราะห์
ต้นทุนของกระบวนการหมัก เศรษฐศาสตร์และธุรกิจของการหมัก 

อุณหพลศาสตร  
(Thermodynamics) 

621 231  อุณหพลศาสตร์ส าหรับวิศวกรรม
กระบวนการชีวภาพ  

3 กฎข้อที่หนึ่งและกฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ สมบัติอุณหพล
ศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติ สมดุลเคมี สมดุลเฟสและ 
การประยุกต์ใช้ เคมีไฟฟ้า สมบัติคอลลอยด์ เคมีพ้ืนผิวอุณหพลศาสตร์
ชีวเคมี 

กระบวนการและการควบคุม  
(Process and Process Control) 

621 341  พลศาสตร์กระบวนการและการ
ควบคุมทางวิศวกรรมกระบวนการ
ชีวภาพ  

3 แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของระบบทางวิศวกรรมกระบวน 
การชีวภาพ เทคนิคการหาค าตอบและพลศาสตร์ของระบบเหล่านี้ 
การประยุกต์การแปลงลาปลาซและแผนภาพในการจ าลองระบบ  
การควบคุมแบบอัตโนมัติเบื้องต้น หลักการการควบคุมแบบป้อนกลับ
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และป้อนล่วงหน้า การวิเคราะห์เสถียรภาพ การตอบสนองความถี่และ
การออกแบบระบบควบคุม ฟังก์ชันการเปลี่ยนของการควบคุมแบบ
พีไอดี ลักษณะของเครื่องมือวัดและเครื่องมือควบคุม ตัวอย่างทาง
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

วิศวกรรมเคมีชีวภาพ  
(Biochemical Engineering) 

621 351  จลนพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี
ชีวภาพและการออกแบบเครื่อง
ปฏิกรณ์  

3 หลักการพ้ืนฐานเกี่ยวกับจลนพลศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมกระบวน 
การชีวภาพ จลนพลศาสตร์ทางเคมี จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์  
การเจริญของจุลินทรีย์ เซลล์พืช และเซลล์สัตว์ การใช้สารตั้งต้นและ
การเกิดผลิตภัณฑ์ ปริมาณสารสัมพันธ์ของการเจริญของเซลล์และ 
การเกิดผลิตภัณฑ์ การประยุกต์ความรู้พ้ืนฐานทางจลนพลศาสตร์
ส าหรับการวิเคราะห์และออกแบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพ ชนิดของถัง
ปฏิกรณ์ชีวภาพ การให้อากาศ การท าไร้เชื้อ ระบบเครื่องมือและ
ระบบควบคุม การประยุกต์จลนพลศาสตร์กับน้ าหมักจากกระบวน 
การชีวภาพ การหมักแบบต่าง ๆ การเพาะเลี้ยงในถังปฏิกรณ์ชีวภาพ 
การวิเคราะห์ต้นทุนของกระบวนการหมัก เศรษฐศาสตร์และธุรกิจของ
การหมัก 

(3) กลุ่มวิชาความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
(Environment) 

   

การบ าบัดของเสียจากอุตสาหกรรม  
(Industrial Waste Treatment) 

621 361  เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม
ส าหรับการบ าบัดของเสีย
อุตสาหกรรม 

3 การทรานสฟอร์มเมชั่นของจุลินทรีย์ การเสื่อมสลายทางชีวภาพ 
ลักษณะของเสียจากอุตสาหกรรม หลักการบ าบัดของเสียจาก
อุตสาหกรรมโดยวิธีทางกายภาพ เคมี  และชีวภาพ ต้นแบบ
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กระบวนการบ าบัดน้ า เสีย หน่วยปฏิบัติส าหรับบ าบัดน้ า เสีย  
การจัดการของเสียของแข็ง วิธีบ าบัดอากาศที่ถูกปล่อยจากโรงงาน
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมและ
กรณีศึกษา นโยบาย กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม 

 621 362  ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ
สิ่งแวดล้อมส าหรับการบ าบัดของ
เสียอุตสาหกรรม  

1 การทดลองที่สัมพันธ์กับเนื้อหาในวิชา 621 361 เทคโนโลยีชีวภาพ
สิ่งแวดล้อมส าหรับการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรม 
มีการศึกษานอกสถานที ่

เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดลอม  
(Environmental Biotechnology) 

621 361  เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม
ส าหรับการบ าบัดของเสีย
อุตสาหกรรม  

3 การทรานสฟอร์มเมชั่นของจุลินทรีย์ การเสื่อมสลายทางชีวภาพ 
ลักษณะของเสียจากอุตสาหกรรม หลักการบ าบัดของเสียจาก
อุตสาหกรรม โดยวิธีทางกายภาพ เคมี  และชีวภาพ ต้นแบบ
กระบวนการบ าบัดน้ า เสีย หน่วยปฏิบัติส าหรับบ าบัดน้ า เสีย  
การจัดการของเสียของแข็ง วิธีบ าบัดอากาศที่ถูกปล่อยจากโรงงาน
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมและ
กรณีศึกษา นโยบาย กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม 

 621 362  ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ
สิ่งแวดล้อมส าหรับการบ าบัดของ
เสียอุตสาหกรรม 

1 การทดลองที่สัมพันธ์กับเนื้อหาในวิชา 621 361 เทคโนโลยีชีวภาพ
สิ่งแวดล้อมส าหรับการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรม 
มีการศึกษานอกสถานที ่

(4) กลุ่มวิชาความรู้ด้านระบบโรงงาน 
(Industrial Systems) 
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ระบบการควบคุมและประกันคุณภาพ  
(Quality Control and Assurance) 

621 372  ระบบการควบคุมและประกัน
คุณภาพทางวิศวกรรม
กระบวนการชีวภาพ (บังคับ) 

2  

ความปลอดภัย  
(Safety) 

621 371  การจัดการความปลอดภัยใน
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
(บังคับ) 

3 ความหมายและความส าคัญของทฤษฎีความปลอดภัย ชนิดและสาเหตุ
ของอุบัติเหตุ การจัดการความปลอดภัย การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
และการตรวจสอบอุบัติเหตุ การจัดการป้องกันอัคคีภัย การป้องกัน
การสูญเสีย แนวปฏิบัติในการท างานกับสารเคมี สารชีวภาพ และ
พิษวิทยา อย่างปลอดภัย สุขศาสตร์ ทัศนคติความปลอดภัยและ
จรรยาบรรณ กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย กรณีศึกษาโรงงาน
อุตสาหกรรม 

การออกแบบทางวิศวกรรม  
(Engineering Design) 

621 454  การออกแบบโรงงานและ 
             แนวคิดวิสาหกิจเริ่มต้นทาง 
             วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  

              (บังคับ) 

3 การสังเคราะห์กระบวนการ การเตรียมแผนภูมิกระบวนการ  
การจัดท าดุลมวลและดุลพลังงาน ข้อก าหนดและการออกแบบหน่วย
ปฏิบั ติ ก าร  การประยุ กต์ ใ ช้ โ ปรแกรมจ าลองกระบวนการ  
การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ รายงานการออกแบบ การบริหาร
จัดการโครงการ 
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ภาคผนวก ฉ 
 

ตารางแสดง 
ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

(Program Learning Outcomes : PLOs)  
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา  
(Course Learning Outcomes : CLOs) 
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ภาคผนวก ฉ 
ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร(Program Learning Outcomes : PLOs) 

กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes : CLOs) 
 

PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 
PLO1  อธิบายความหมายและคุณค่าของศิลปะและการสร้างสรรค์ได้ 
  600 201 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1                         1(0-3-0) 

    CLO1   อธิบายความหมายของการสร้างสรรค์ในด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมได้ 
 

PLO5  เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ 
 613 353 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม                                                                    2(2-0-4) 

    CLO1   เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล และน าเสนอ หรือสื่อสารประเด็นที่เกี่ยวข้อง  
               กับพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 
 

613 365 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากพืช                                                            3(2-3-4) 
    CLO1   เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลได้ 
 

613 367 เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการผลิตอาหารฟังก์ชัน                                       3(2-3-4) 
    CLO1   เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลได้ 
 

613 368 เทคโนโลยีแบคทีริโอเฟจเบื้องต้น                                                     2(2-0-4) 
    CLO1   เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล และน าเสนอ หรือสื่อสารประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
               กับเทคโนโลยีแบคทีริโอเฟจได้ 
 

613 369 ปฏิบัติการเทคโนโลยีแบคทีริโอเฟจ                                                  1(0-3-0) 
    CLO1   เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล และน าเสนอ หรือสื่อสารประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
               กับการปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีแบคทีริโอเฟจ 
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PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 
613 381 นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น                                                                2(2-0-4) 
     CLO1  เลือกใช้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลได้ 
  

613 412 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการหมัก                                                         3(3-0-6) 
    CLO1   เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม กับการน าเสนอ 
 

613 414 กระบวนการเยื่อแผ่นสังเคราะห์                                                       3(3-0-6) 
     CLO1   เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลได้ 
 

613 423 ชีวโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ์พืช                                                     3(2-3-4) 
      CLO1    เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล และน าเสนอ หรือสื่อสารประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 
               การใช้เทคนิคชีวโมเลกุลกับงานปรับปรุงพันธุ์พืช 
 

613 453 การควบคุมเชื้อก่อโรคในพืชด้วยชีววิธี                                                3(3-0-6) 
     CLO1     เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล และน าเสนอ หรือสื่อสารประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ       
               การควบคุมเชื้อก่อโรคในพืชด้วยชีววิธี 
 

613 461 เทคโนโลยีสีและกลิ่นรส                                                                3(2-3-4) 
    CLO1    เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลได้ 

PLO7  แสดงออกซึ่งทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ   
         ต่อตนเองสังคม และสิ่งแวดล้อม 
 513 101 เคมีทั่วไป 1                                                                              3(3-0-6) 

     CLO1   รับผิดชอบต่อตนเอง เข้าเรียนในห้องเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
 

513 102 เคมีทั่วไป 2                                                                              3(3-0-6) 
     CLO1   รับผิดชอบต่อตนเอง เข้าเรียนในห้องเรียนอย่างสม่ าเสมอ 

 



                                                                                   มคอ.2 247 

PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 
513 103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1                                                                  3(3-0-6) 
     CLO1   ท างานร่วมกับผู้ร่วมทดลองได้ 
     CLO2   สามารถแสดงความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ลอกข้อมูลปฏิบัติการที่ไม่ได้ท าเอง โดยไม่ได้รับอนุญาต 
 

513 104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2                                                                  1(0-3-0) 
     CLO1   ท างานร่วมกับผู้ร่วมทดลองได้ 
     CLO2   สามารถแสดงความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ลอกข้อมูลปฏิบัติการที่ไม่ได้ท าเอง โดยไม่ได้รับอนุญาต 
 

600 201 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีแชะวิศวกรรม 1                        1(0-3-0) 
     CLO2   ท างานร่วมกับผู้อ่ืนในการก่อร่างความคิดโดยใช้เครื่องมือการคิดพ้ืนฐานได้ 
 

600 202 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีแชะวิศวกรรม 2                        1(0-3-0) 
     CLO1   ท างานร่วมกับผู้อ่ืนในการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการเชิงระบบได้ 
 

613 331 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืช                                       3(2-3-4) 
     CLO1   มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย สามารถท างานเป็นทีมได้ 
 

613 353 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม                                                                    2(2-0-4) 
     CLO2   ผู้มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย สามารถท างานเป็นทีมได้ 

 

613 365 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากพืช                                                            3(2-3-4) 
     CLO2   มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย สามารถท างานเป็นทีมได้  
  

613 367 เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการผลิตอาหารฟังก์ชัน                                       3(2-3-4) 
     CLO2   มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ท างานเป็นทีมได้ 
 

613 368 เทคโนโลยีแบคทีริโอเฟจเบื้องต้น                                                     2(2-0-4) 
     CLO2   มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ท างานเป็นทีมได้ 
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613 369 ปฏิบัติการเทคโนโลยีแบคทีริโอเฟจ                                                  1(0-3-0) 
     CLO2   มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ท างานเป็นทีมได้ 
  

613 411 เทคโนโลยีการหมัก                                                                      2(2-0-4) 
     CLO1   มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ท างานเป็นทีมได้ 
  

613 412 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการหมัก                                                         1(0-3-0) 
     CLO2   มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
  

613 414 กระบวนการเยื่อแผ่นสังเคราะห์                                                       3(3-0-6) 
     CLO2   มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ท างานเป็นทีมได้ 
  

613 421 เทคโนโลยีแป้งและน้ าตาล                                                             3(2-3-4) 
     CLO1   มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ท างานเป็นทีมได้ 
  

613 423 ชีวโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ์พืช                                                    3(2-3-4) 
     CLO2   ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย  
  

613 453 การควบคุมเชื้อก่อโรคในพืชด้วยชีววิธี                                               3(3-0-6) 
     CLO2   ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
  

613 461 เทคโนโลยีสีและกลิ่นรส                                                                3(2-3-4) 
     CLO2   มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย สามารถท างานเป็นทีมได้ 

PLO8  ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานหรือด าเนินโครงการได้ 
 600 201 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีแชะวิศวกรรม 1                        1(0-3-0) 

     CLO3   ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานจากกรณีศึกษาและกิจกรรมได้ 
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600 202 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีแชะวิศวกรรม 2                        1(0-3-0) 
     CLO2   ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานจากกรณีศึกษาและกิจกรรมได้ 

PLO9  คิดวิเคราะห์ วางแผน อย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ไขปัญหา หรือเพื่อออกแบบนวัตกรรมได้ 
 600 202 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2                         1(0-3-0) 

     CLO3   คิดวิเคราะห์ วางแผน อย่างเป็นระบบ เพ่ือแก้ไขปัญหาทางเทคโนโลยีและวิศวกรรมได้ 
 

PLO10  ประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ และปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
           ได้อย่างถูกต้อง 

 511 103 แคลคูลัสส าหรับนักวิทยาศาสตร์ชีวภาพ     3(3-0-6) 
CLO1 อธิบายสมบัติทางพีชคณิตของการด าเนินการบนเมทริกซ์ได้ 
CLO2 ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องเมทริกซ์ในการแก้ระบบสมการเชิงเส้นได้ 
CLO3 อธิบายสมบัติทางพีชคณิตและเรขาคณิตของการด าเนินการบนเวกเตอร์ได้ 
CLO4 อธิบายความหมายของความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง และฟังก์ชันทั่วถึงได้ 

     CLO5   อธิบายความเป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งและความเป็นฟังก์ชันทั่วถึงของฟังก์ชันอดิศัยจากกราฟได้ 
CLO6 อธิบายความหมายของอนุพันธ์ในเชิงของอัตราการเปลี่ยนแปลงได้ 
CLO7 ค านวณอนุพันธ์ของฟังก์ชันพหุนาม ฟังก์ชันตรรกยะ และฟังก์ชันอดิศัยโดยใช้กฎลูกโซ่ได้ 
CLO8 ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องอนุพันธ์ในการแก้ปัญหาค่าสูงสุดและค่าต่ าสุดได้ 
CLO9 ค านวณปริพันธ์ไม่จ ากัดเขตโดยการอินทิเกรตโดยการแทน และการอินทิเกรตทีละส่วนได้ 

     CLO10 ค านวณปริพันธ์จ ากัดเขตโดยใช้ทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัสได้ 
     CLO11 ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องปริพันธ์จ ากัดเขตในการหาพ้ืนที่ของบริเวณระหว่างเส้นโค้งได้ 
     CLO12  เขียนอนุกรมเทเลอร์และอนุกรมแมคลอรินของฟังก์ชันที่ก าหนดให้ได้อย่างถูกต้อง 
     CLO13  หาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งแบบแยกตัวแปรได้ 
     CLO14  ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องสมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งแบบแยกตัวแปรได้ในการแก้ปัญหาที่ก าหนดให้ได้ 
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511 104 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 1               3(3-0-6) 

CLO1 สามารถค านวณลิมิตของล าดับได้อย่างถูกต้อง 
CLO2 สามารถตรวจสอบความต่อเนื่องของฟังก์ชันได้อย่างถูกต้อง 
CLO3 สามารถค านวณอนุพันธ์ของฟังก์ชันได้อย่างถูกต้อง 
CLO4 สามารถหาค่าสุดขีดสัมพัทธ์และสัมบูรณ์ของฟังก์ชันได้อย่างถูกต้อง 
CLO5 สามารถตรวจสอบการเพิ่มขึ้นและลดลงของฟังก์ชันได้อย่างถูกต้อง 
CLO6 สามารถตรวจสอบความเว้าของกราฟของฟังก์ชันได้อย่างถูกต้อง 
CLO7 สามารถวาดกราฟของฟังก์ชันได้อย่างถูกต้อง 
CLO8 สามารถแก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอนุพันธ์ได้อย่างถูกต้อง 
CLO9 สามารถค านวณลิมิตในรูปแบบไม่ก าหนดโดยใช้กฏของโลปิตาลได้อย่างถูกต้อง 
CLO10 สามารถใช้วิธีการทดสอบเพื่อทดสอบการลู่เข้าของอนุกรมอนันต์ของจ านวนจริงได้อย่างถูกต้อง 
CLO11 สามารถเขียนอนุกรมเทเลอร์และอนุกรมแมคลอรินของฟังก์ชันที่ก าหนดให้ได้อย่างถูกต้อง 

  

513 101 เคมีทั่วไป 1                                                                              3(3-0-6) 
     CLO2   อธิบายความหมายและค าจ ากัดความต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับอะตอม สมบัติตามตารางธาตุ พันธะเคมี  
               ของแข็ง ปริมาณสารสัมพันธ์ แก๊ส และอุณหพลศาสตร์ได้ 
     CLO3   แสดงการค านวณท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาเรื่องอะตอม สมบัติตามตารางธาตุ พันธะเคมี ของแข็ง 
               ปริมาณสารสัมพันธ์ แก๊ส และอุณหพลศาสตร์ได้ 
     CLO4   อธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในธรรมชาติได้ กับความรู้ที่เกี่ยวข้องในบทเรียนได้ 
  

513 102 เคมีทั่วไป 2                                                                              3(3-0-6) 
     CLO2   อธิบายความหมายและค าจ ากัดความต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับของเหลว สารละลาย สมดุลเคมีและสมดุล 
                ไอออนนิก จลนเคม ีเคมีไฟฟ้า และเคมีอินทรีย์เบื้องต้นได ้     
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     CLO3   แสดงการค านวณท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาเรื่องของเหลว สารละลาย สมดุลเคมีและสมดุล 
                ไอออนนิก จลนเคม ีเคมีไฟฟ้า และเคมีอินทรีย์เบื้องต้นได ้    
     CLO4   อธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในธรรมชาติได้ กับความรู้ที่เกี่ยวข้องในบทเรียนได้ 
  

513 103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1                                                                  3(3-0-6) 
     CLO3   อธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นในการทดลองกับความรู้ที่เรียนมาได้ 
     CLO4   อธิบายความหมายและค าจ ากัดความต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการทดลองในบทเรียนต่าง ๆ ได้ 
     CLO5   สามารถแสดงการค านวณท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาการทดลองได้ 
     CLO6   อธิบายสัญลักษณ์ ฉลาก และการปฏิบัติตนเพ่ือความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายในบทเรียนได้ 
     CLO7   ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทดลองทางเคมีตามบทเรียนได้  
  

513 104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2                                                                  1(0-3-0) 
     CLO3   อธิบายหลักการไตเตรตและปฏิกิริยาที่เก่ียวข้อง การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟฟีและทฤษฎีการ 
               เกิดปฏิกิริยาของสารประกอบอินทรีย์และการิวเคราะห์เชิงคุณภาพได้ 
     CLO4   ท าการไตเตรต ท าการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟฟี และท าการวิเคราะห์เชิงคุณภาพได้ 
     CLO5   อธิบายเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดปฏิกิริยา สมบัติบางประการของสารละลายและการประยุกต์ใช้ 
               สมบัติบางประการของสารละลายได้ 
     CLO6  ท าการทดลองเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดปฏิกิริยา และสมบัติบางประการของสารละลายได้          
     CLO7  ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทดลองทางเคมีตามบทเรียนได้  
  

514 101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1        3(3-0-6) 
CLO1 ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถอธิบายฟิสิกส์พ้ืนฐาน ได้แก่ กลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุเกร็ง 

สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของของไหล ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส เทอร์โมไดนามิกส์ การสั่นและคลื่นเสียงได้ 
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CLO2 ผู้เรียนสามารถแก้โจทย์ทางปัญหาทางฟิสิกส์ในสถานการณ์ต่าง ๆ เบื้องต้น ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เรียนได้ 

     CLO3   ผู้เรียนสามารถเข้าใจธรรมชาติที่เกิดขึ้นรอบ ๆ ตัวที่เก่ียวข้องกับหัวข้อที่เรียนได้ 
 

514 107 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน                 4(4-0-8) 
     CLO1   อธิบายและแก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกลศาสตร์ของอนุภาค และวัตถุเกร็ง การสั่นและคลื่น   
                อุณหพลศาสตร์กลศาสตร์ของไหล เสียง สนามไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์ยุคใหม่ 
 

613 333 เทคโนโลยีเซลล์สัตว์                                                                    2(2-0-4) 
      CLO1    อธิบายพ้ืนฐานของการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ได้ 
      CLO2    อธิบายการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ รวมทั้งระบบอุปกรณ์ สารเคมีต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงานการเลี้ยงเซลล์สัตว์ได้ 
      CLO3    อธิบายปัจจัยต่าง ๆ  ที่ให้ได้เซลล์สัตว์ที่มีคุณภาพ 
      CLO4    ประยุกต์ใช้เซลล์สัตว์เพาะเลี้ยงกับการวิเคราะห์ทางพิษวิทยาที่ใช้เซลล์สัตว์เป็นแบบจ าลอง 
      

613 334 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเซลล์สัตว์                                                        1(0-3-0) 
      CLO1    อธิบายระบบการท างานของอุปกรณ์ และเครื่องมือในการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ได ้
     CLO2   ใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการศึกษาเซลล์ได้ 
 

613 353 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม                                                                    2(2-0-4) 
     CLO3   อธิบายเกี่ยวกับพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมได้ 
 

613 354 เทคโนโลยีของเซลล์เชื้อเพลิงชีวเคมี                                                  3(3-0-6) 
      CLO1    อธิบายพ้ืนฐานและหลักการที่น ามาใช้ด้านเซลล์เชื้อเพลิงชีวเคมีได้ 
 

613 361 เทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมเกษตร                                             3(3-0-6) 
      CLO1    อธิบายอุตสาหกรรมเกษตรที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพได้ 
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613 362 เทคโนโลยีของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์                                                  2(2-0-4) 
      CLO1    อธิบายวิทยาการและประเภทของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ 
      CLO2   อธิบายกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีการหมักแอลกอฮอล์ได้ 
      CLO3   อธิบายสถานการณ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ 
 

613 363 ปฏิบัติการเทคโนโลยีของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์                                  1(0-3-0) 
      CLO1    อธิบายชนิดและประเภทของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากตัวอย่างจริงในห้องปฏิบัติการได้ 
      CLO2   ผลิตเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์อย่างง่ายไดใ้นห้องปฏิบัติการ 
 

613 364 เทคโนโลยีและแหล่งพลังงานชีวภาพ                                                 3(3-0-6) 
      CLO1    อธิบายพ้ืนฐานและหลักการของเชื้อเพลิงและพลังงานรูปแบบต่าง ๆ ได้ 

 

613 365 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากพืช                                                            3(2-3-4) 
     CLO3   อธิบายผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากพืชได้ 

 

613 367 เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการผลิตอาหารฟังก์ชัน                                       3(2-3-4) 
     CLO3   อธิบายเกี่ยวกับการผลิตอาหารฟังก์ชันได้ 
      

613 368 เทคโนโลยีแบคทีริโอเฟจเบื้องต้น                                                     2(2-0-4) 
     CLO3   อธิบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีแบคทีริโอเฟจได้ 
  

613 369 ปฏิบัติการเทคโนโลยีแบคทีริโอเฟจ                                                   1(0-3-0) 
     CLO3   อธิบายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีแบคทีริโอเฟจได้ 
 

613 371 การจัดการและธุรกิจในอุตสาหกรรมชีวภาพ                                        3(3-0-6) 
      CLO1    อธิบายการบริหารจัดการองค์กรเบื้องต้น มีภาวะผู้น าและทักษะการท างานในองค์กรได้ 
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613 381 นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น                                                                2(2-0-4) 
     CLO2   อธิบายเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีได ้  

 

613 414 กระบวนการเยื่อแผ่นสังเคราะห์                                                       3(3-0-6) 
    CLO3   อธิบายเกี่ยวกับการเทคโนโลยีเยื่อแผ่นสังเคราะห์ได้ 
  

613 423 ชีวโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ์พืช                                                    3(2-3-4) 
     CLO3   อธิบายเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคนิคชีวโมเลกุลกับงานปรับปรุงพันธุ์พืชได้ 
  

613 453 การควบคุมเชื้อก่อโรคในพืชด้วยชีววิธี                                               3(3-0-6) 
     CLO3   อธิบายแนวคิดทางการควบคุมเชื้อก่อโรคในพืชด้วยชีววิธีได้ 

 

613 461 เทคโนโลยีสีและกลิ่นรส                                                                3(2-3-4) 
     CLO3   อธิบายเกี่ยวกับสารสีและกลิ่นรสได้ 
  

614 201  เขียนแบบวิศวกรรม                 3(2-3-4) 
CLO1 สามารถอ่านแบบทางวิศวกรรมได้ 
CLO2 สามารถเขียนแบบเบื้องต้นตามมาตรฐานเขียนแบบวิศวกรรมได้ 

  

620 101 วัสดุวิศวกรรม                                                                3(3-0-6) 
     CLO1   อธิบายหบักการและเชื่อมโยงความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กับวิศวกรรมศาสตร์ส าหรับ 
               งานวิศวกรรมวัสดุได้ 

CLO2   อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง สมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้งานของวัสดุทาง
วิศวกรรมหลักต่าง ๆ ได้ 

CLO3   แปลความหมายของแผนภูมิสมดุลวัฏภาคได้ 
CLO4   เลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมในงานของวัสดุวิศวกรรมหลักต่าง ๆ ได้ 
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621 111 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1             3(3-0-6) 
     CLO1   ใช้ระบบพิกัดเชิงขั้วและแคลคูลัสของฟังก์ชันหลายตัวแปรเพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

CLO2   หาค าตอบของปริพันธ์ โดยใช้เทคนิคของการหาปริพันธ์ต่าง ๆ  
CLO3   หาค าตอบส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์สามัญโดยเทคนิคสามัญและโดยการแปลงลาปลาซส าหรับการแก้ปัญหา 

                ทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
 

621 212 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2   3(3-0-6) 
     CLO1   หารากของสมการโดยวิธีเชิงตัวเลข หาค าตอบส าหรับระบบสมการเส้นตรง การพลอตเส้นโค้งเพ่ือหาค าตอบ 
                ที่เหมาะสม 

CLO2   เลือกใช้ก าหนดการเชิงเส้นเพื่อหาค่าที่เหมาะสม และหาค่าเหมาะสมที่สุดของฟังก์ชันตัวแปร 
                เดียวและฟังก์ชันหลายตัวแปรได้ 

 

621 224 ปฏิบัติการการตรวจวัดสารในวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ   1(0-3-0) 
     CLO1   เตรียมสารเคมีและกราฟมาตฐานได้ 
     CLO2   ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พ้ืนฐานที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานทางการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ 
                ทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

 

621 225 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1   3(3-0-6) 
      CLO1    อธิบายหลักการพ้ืนฐานของปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพได้ 
      CLO2    แก้ปัญหาโจทย์ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพได้ 
 

621 231 อุณหพลศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ            3(3-0-6) 
CLO1   อธิบายความหมายของอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่หนึ่ง กฎข้อที่สองและกฎข้อที่สามของอุณหพลศาสตร์และ  

                เข้าใจสมบัติอุณหพลศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติได้ 
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CLO2   อธิบายปรากฏการณสมดุลเคมี สมดุลเฟสและการประยุกต์ เคมีไฟฟ้า สมบัติคอลลอยด์ เคมีพ้ืนผิว อุณหพล 

                ศาสตร์ชีวเคมีได้   
  

621 327 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2                      3(3-0-6) 
      CLO1    อธิบายหลักการพ้ืนฐานของปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
      CLO2    แก้ปัญหาโจทย์ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพได้ 

PLO11  ประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทาง วิศวกรรมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ และปรับใช้ในการ  
           ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

 613 331 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืช                                      3(2-3-4) 
     CLO2   อธิบายหลักการของเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืชในหลอดทดลอง และการน าไปใช้ประโยชน์ 
                ในด้านต่าง ๆ ได ้

 

613 354 เทคโนโลยีของเซลล์เชื้อเพลิงชีวเคมี                                                 3(3-0-6) 
     CLO2   อธิบายทฤษฎี หลักการท างาน รูปแบบ การใช้งานและประโยชน์เซลล์เชื้อเพลิงชีวเคมีรูปแบบต่าง ๆ ได้ 
  

613 361 เทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมเกษตร                                           3(3-0-6) 
     CLO2   อธิบายหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพต่าง ๆ ในระดับอุตสาหกรรมได้   
     CLO3   อธิบายสถานการณ์และผลกระทบที่เกิดข้ึนในอุตสาหกรรมเกษตรในประเทศได้ 
  

613 364 เทคโนโลยีและแหล่งพลังงานชีวภาพ                                                3(3-0-6) 
     CLO2   อธิบายการใช้ประโยชน์ การเลือกใช้ และข้อดีข้อด้อยเชื้อเพลิงชีวภาพได้ 
   

613 371 การจัดการและธุรกิจในอุตสาหกรรมชีวภาพ                                       3(3-0-6) 
     CLO2   วางแผนและวิเคราะห์การผลิต  ความปลอดภัยในการท างานในองค์กรและอุตสาหกรรมได้ 
     CLO3   วางแผนความปลอดภัยในการท างานในองค์กรการผลิตและอุตสาหกรรมได้ 
     CLO4   อธิบายความหมายของทรัพย์สินทางปัญญา และประยุกต์ใช้เพ่ือจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้   
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     CLO5   ประยุกต์ใช้หลักธุรกิจเพ่ือวางแผนธุรกิจด้านเทคโนโลยีชวีภาพเบื้องต้นได้ 
  

613 411 เทคโนโลยีการหมัก                                                                    2(2-0-4) 
     CLO2   อธิบายเทคโนโลยีการหมัก จลนศาสตร์ของเอนไซม์และการเจริญของจุลินทรีย์ได้ 
     CLO3   ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการหมักกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 

613 412 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการหมัก                                                        1(0-3-0) 
     CLO4  อธิบายปฏิบัติการที่เก่ียวข้องการเทคโนโลยีการหมักได้ 

 

613 421 เทคโนโลยีแป้งและน้ าตาล                                                            3(2-3-4) 
     CLO2  อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของแป้งและน้ าตาลที่มีบทบาทในอุตสาหกรรม คุณสมบัติกรรมวิธีการผลิต  
               และการน าไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม 

 

613 451 การจัดการและการใช้ประโยชน์จากของเสีย                                       3(3-0-6) 
     CLO1   อธิบายของเสียแบบต่าง ๆ แหล่งที่มาและศักยภาพของการน าไปใช้ประโยชน์ 
     CLO2   อธิบายสถานการณ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากของเสีย มลพิษและการรักษาสิ่งแวดล้อมได้ 
  

615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม                                                                   3(3-0-6) 
     CLO1   ค านวณหาระบบแรง สมดุลของอนุภาคและวัตถุเกร็งได้  
     CLO2   ค านวณหาแรงที่กระท ากับวัตถุของไหลได้ 
     CLO3   ค านวณหาจุดศูนย์กลางรูปทรงตลอดจนจุดศูนย์กลางมวลของวัตถุได้  
     CLO4   ค านวณหาโมเมนต์ความเฉื่อยของวัตถุได้  
     CLO5   ประยุกต์ใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมได้ 
  

618 120 วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน                                                               3(3-0-6) 
     CLO1   ค านวณและวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงได้  
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     CLO2   ค านวณและวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับได้ 
  

618 121 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน                                                   1(0-3-0) 
     CLO1   ใช้ความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า  
               พ้ืนฐานได้  
     CLO2   ใช้ความรู้พ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ อิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ร่วมกับปฏิบัติการ 
               วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐานได้ 
     CLO2   ใช้ความรู้ทักษะด้านปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ร่วมกับปฏิบัติการ 
               วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐานได้ 
  

621 120 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพเบื้องต้น     3(3-0-6) 
     CLO1   อธิบายกระบวนการชีวภาพเบื้องต้น เซลล์และเอนไซม์ ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการดุลมวลและการดุล 
                พลังงาน การถ่ายโอนมวลและการถ่ายโอนพลังงานได้ 
     CLO2   อธิบายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปฏิกิริยา  ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยเบื้องต้น  กระบวนการหมักเบื้องต้น    
                กระบวนการก่อนการหมักและกระบวนการแยกผลิตภัณฑ์เบื้องต้น การน าเสนอและวิเคราะห์ข้อมูล    
                ผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมทางกระบวนการชีวภาพได ้  
  

621 212 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2            3(3-0-6) 
     CLO3   น าคอมพิวเตอร์มาแก้สมการเชิงอนุพันธ์สามัญและสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยด้วยระเบียบวิธีการหาค าตอบ  
                โดยประมาณและเชิงตัวเลข 

 

621 213 การค านวณพ้ืนฐานทางปฏิบัติการเฉพาะหน่วย                             3(3-0-6) 
CLO1   อธิบายพ้ืนฐานของมิติ หน่วย และการแปลงหน่วย ฐานการค านวณ อุณหภูมิและความดัน และ ปริมาณสาร 

               สัมพันธ์ แก๊สอุดมคติและแก๊สจริง ระบบสองเฟสองค์ประกอบเดียว สมดุลไอและของเหลวสอง  
               องค์ประกอบ ความร้อนของการละลายและการผสม แผนภูมิความชื้นได้ 
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     CLO2   ค านวณการดุลมวลและพลังงานได้ 
 

621 214 สถิติส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ     3(2-2-5) 
CLO1   อธิบายความรู้พ้ืนฐานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับความน่าจะเป็นและสถิติส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพได้ 

 

621 221 วิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ           3(3-0-6) 
     CLO1   อธิบายหลักการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนต่าง ๆ และการน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน 
               ด้านต่าง ๆ  
 

621 222 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  1(0-3-0) 
     CLO1   ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พ้ืนฐานที่จ าเป็นในการปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับวิศวกรรมกระบวนการ 
                ชีวภาพได้อย่างถูกต้อง 
 

621 223 การตรวจวัดสารในวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ    2(2-0-4) 
     CLO1   อธิบายหลักการวิเคราะห์ของเครื่องมือวิเคราะห์ประเภทต่าง ๆ ได้ 

 

621 225 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1   3(3-0-6) 
      CLO3    ประยุกต์ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพเข้ากับงานในอุตสาหกรรมได้ 

 

621 226 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1    1(0-3-0) 
     CLO1   อธิบายเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1 ได้ 
     CLO2   ใช้เครื่องมือเกี่ยวข้องกับเนื้อหาการทดลองได้ 
  

621 231 อุณหพลศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ            3(3-0-6) 
     CLO3   แก้ปัญหาในเชิงวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพโดยใช้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์ 
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621 327 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2   3(3-0-6) 
      CLO3    ประยุกต์ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพเข้ากับงานในอุตสาหกรรมได้ 
      CLO4    แก้ปัญหาโจทย์ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพได้ 
  

621 328 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2    1(0-3-0) 
     CLO1   อธิบายเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1 ได้ 
     CLO2   ใช้เครื่องมือเกี่ยวข้องกับเนื้อหาการทดลองได้ 
     CLO3   ประยุกต์ใช้เครื่องมือเกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพได้ 
  

621 329 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 3                     3(3-0-6) 
CLO1   อธิบายการถ่ายโอนมวล การแพร่  สมการกฎทรงมวล  การดูดซึมแก๊ส การอบแห้ง การสกัด การดูดซับ เยื่อ 

                แผ่นอุปกรณ์ส าหรับการปฏิบัติการแบบก๊าซ-ของเหลวได ้ 
     CLO2   อธิบายภาพรวมของการแยกผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพได ้  
      CLO3    ประยุกต์ใช้การถ่ายโอนมวลกับปัญหาทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  
      CLO4    แก้ปัญหาโจทย์ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพได ้
  

621 332 เทคโนโลยีเอนไซม์อุตสาหกรรม                                           3(3-0-6) 
     CLO1   อธิบายหลักการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเอนไซม์อุตสาหกรรมและการน าความรู้ที่ได้ไป  
                ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ  

 

621 333 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์อุตสาหกรรม                                1(0-3-0) 
     CLO1   ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พ้ืนฐานที่จ าเป็นในการปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์อุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้อง 
  

621 341 พลศาสตร์กระบวนการและการควบคุมทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 3(3-0-6) 
     CLO1   อธิบายระบบการควบคุม องค์ประกอบ ชนิด เป้าหมายที่ใช้ ในเชิงวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพได้ 
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     CLO2   วิเคราะห์การตอบสนองของระบบทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพจากอินพุตที่ใส่เข้าไปได้ด้วยแบบจ าลอง 
               ทางคณิตศาสตร์ 
     CLO3   ใช้แบบจ าลองระบบควบคุมอัตโนมัติส าหรับระบบทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
     CLO4   เลือกใช้เครื่องมือวัดและเครื่องมือควบคุมในตัวอย่างระบบควบคุมในทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพได้ 
  

621 342 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ           2(1-3-2) 
     CLO1   ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
     CLO2   จ าลองอุปกรณ์ในปฏิบัติการเฉพาะหน่วยและกระบวนการชีวภาพต่าง ๆ โดยใช้โปรแกรม 
                คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง 
     CLO3   ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างแอปพลิเคชั่นส าหรับแก้ปัญหาทางวิศวกรรมกระบวนการ 
                ชีวภาพ 
 

621 343 แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของระบบชีวภาพเบื้องต้น                             2(2-0-4) 
    CLO1   อธิบายชนิดของแบบจ าลองต่าง ๆ และแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ส าหรับกระบวนการชีวภาพและ 
               กระบวนการในเซลล์ได ้
      CLO2   ประยุกต์ใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในปัญหาทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
  

621 351 จลนพลศาสตร์วิศวกรรมเคมีชีวภาพและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์  3(3-0-6) 
     CLO1   อธิบายหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับจลนพลศาสตร์ทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ จลนพลศาสตร์ทางเคมี  
                จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์ การเจริญของจุลินทรีย์ เซลล์พืช และเซลล์สัตว์ การใช้สารตั้งต้นและการเกิด 
                ผลิตภัณฑ์ ปริมาณสารสัมพันธ์ของการเจริญของเซลล์และการเกิดผลิตภัณฑ์ได ้   
     CLO2   ประยุกต์ความรู้พื้นฐานทางจลนพลศาสตร์ส าหรับการวิเคราะห์และออกแบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพ ชนิดของ 
                ถังปฏิกรณ์ชีวภาพ การให้อากาศ การท าไร้เชื้อ ระบบเครื่องมือและระบบควบคุม    
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     CLO3   ประยุกต์จลนพลศาสตร์กับน้ าหมักจากกระบวนการชีวภาพ การหมักแบบต่าง ๆ การเพาะเลี้ยงในถัง 
                ปฏิกรณ์ชีวภาพ 
 

621 352 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีชีวภาพ                            1(0-3-0) 
     CLO1   อธิบายเกี่ยวกับปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีชีวภาพได้ 
     CLO2   เตรียมกราฟมาตฐานน้ าตาล โปรตีน และเซลล์ได้      
     CLO3   ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พ้ืนฐานที่จ าเป็นในการปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีชีวภาพได้ 

 

621 353 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพในอุตสาหกรรม                                      3(3-0-6) 
      CLO1    อธิบาย กระบวนการผลิต และเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการผลิตทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ รวมถึงการ 
               ผลิตผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้านไทยและอาเซียนได้ 
  

621 356 การศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  1(0-3-0) 
     CLO1   อธิบายส่วนต่าง ๆ ของแผนผังโรงงานอุตสาหกรรมด้านวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพได้ 
  

621 361 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมส าหรับการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรม               3(3-0-6) 
CLO1   อธิบายหลักการพ้ืนฐานของเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมในกระบวนการชีวภาพที่ใช้ในการรักษา ฟ้ืนฟู  

               บ าบัดสภาพสิ่งแวดล้อมท่ีมีปัญหาน้ าเสียปนเปื้อน ของเสียของแข็งปนเปื้อน และอากาศเสียได้ 
CLO2   อธิบายหลักการบ าบัดน้ าเสียจากอุตสาหกรรมโดยวิธีทางกายภาพ เคมี และชีวภาพรวมถึงหน่วยปฏิบัติการ

ส าหรับบ าบัดน้ าเสียได้ 
      CLO3    อธิบายการจัดการของเสีย รวมถึง ออกแบบ และวิเคราะห์การตอบสนองของระบบทางวิศวกรรม  
                  กระบวนการชีวภาพจากค่าตัวแปรที่ก าหนดได้   
      CLO4    เลือกใช้เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม นโยบายทางสิ่งแวดล้อมไปใช้แก้ปัญหาการบ าบัดของเสียใน  
                  อุตสาหกรรมได้ 
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621 362 การฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมส าหรับการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรม    1(0-3-0)       

CLO1   อธิบายหลักการพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร์กายภาพ เคมีวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการชีวภาพที่ใช้ 
               การรักษา ฟื้นฟู บ าบัด สภาพสิ่งแวดล้อมที่มีปัญหาน้ าเสียปนเปื้อน ของเสียของแข็งปนเปื้อน และอากาศ          
               เสียได้ 

CLO2   ทดลองเพ่ือวิเคราะห์พารามิเตอร์เชิงคุณภาพทางกายภาพ เคมี และชีวภาพที่ส าคัญท่ีใช้ในการประเมิน 
               ประสิทธิภาพสิ่งแวดล้อมได้ 
  

621 363 การพัฒนาที่ยั่งยืนและการสนองรับของวิศวกร                 3(3-0-6) 
CLO1   อธิบายพ้ืนฐานวิศวกรรมกับการพัฒนาที่ยังยืนได้ 

     CLO2   ระบุถึงปัญหาและข้อจ ากัดที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมกับการพัฒนาที่ยังยืน 
     CLO3   อธิบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางวิศวกรรมในการแก้ไขบัญหาสิ่งแวดล้อมได้ 
     CLO4   อธิบายถึงหน้าที่ของวิศวกรในการตัดสินใจ และการสนองรับของวิศวกรต่อการพัฒนาที่ยังยืน รวมถึงการ  
                ด าเนินงานตามแนวการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ 
  

621 364 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา                               2(2-0-4) 
CLO1   อธิบายพ้ืนฐาน สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและท่ีมนุษย์สร้างขึ้นได้ 

     CLO2   อธิบายการพัฒนา นโยบายทางสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์กรอบการพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ การเกษตร การ 
               อุตสาหกรรม เทคโนโลยีและวัฒนธรรม และเข้าใจถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
      CLO3    ระบุถึงปัญหาและข้อจ ากัดที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมกับการพัฒนาที่ยังยืนได้ 

 

621 365 โรงกลั่นชีวภาพ                             3(3-0-6) 
     CLO1   อธิบายเกี่ยวกับการเทคโนโลยีโรงกลั่นชีวภาพได้ 
 
 



                                                                                   มคอ.2 264 

PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 
621 371 การจัดการความปลอดภัยในวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ   3(3-0-6) 

CLO1   อธิบายทฤษฎีและความส าคัญของความปลอดภัยในวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพได้ 
     CLO2   อธิบายถึงข้อกฏหมายด้านความปลอดภัยที่ส าคัญ ในงานทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพได้ 
      CLO3    อธิบายการใช้หลักการจัดการความปลอดภัย เพ่ือวางแผนและการวางระบบป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและการ 
                  ตรวจสอบอุบัติเหตุได้ 

 

621 372 ระบบการควบคุมและประกันคุณภาพทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2(2-0-4) 
     CLO1   อธิบายหลักการต่าง ๆ ของระบบการควบคุมและประกันคุณภาพทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ    
                และประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ต่อไป 
 

621 381 พอลิเมอร์ชีวภาพเบื้องต้น      2(2-0-4) 
     CLO1   อธิบายค าจ ากัดความของพอลิเมอร์ชีวภาพ โครงสร้างและคุณสมบัติของพอลิเมอร์ชีวภาพ  
                การผลิตพอลิเมอร์ชีวภาพได้ 
      CLO2    ประยุกต์ใช้พอลิเมอร์ชีวภาพกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 
  

621 391 การฝึกงานทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ                1(ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง) 
     CLO1   ประยุกต์ความรู้ทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพที่มีในระหว่างการผึกงานภาคสนามได้ 
     CLO2   ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพในระหว่างการผึกงานภาคสนามได้ 

 

621 392 เตรียมสหกิจศึกษา               1(0-3-0) 
     CLO1   อธิบายหลักการและแนวคิดของสหกิจศึกษาได้ 

 CLO2   ใช้หลักการและแนวคิดของสหกิจศึกษา ในการปฏิบัติสหกิจศึกษาได้ 
 

621 445 การออกแบบและการควบคุมถังปฏิกรณ์ชีวภาพ                                   3(3-0-6) 
     CLO1   ประยุกต์ความรู้ทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพเพ่ือออกแบบและการควบคุมถังปฏิกรณ์ชีวภาพได้ 
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621 454 การออกแบบโรงงานและแนวคิดวิสาหกิจเริ่มต้นทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ     3(2-3-4) 
     CLO1   ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพในการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 
     CLO2   ประยุกต์ใช้โปรแกรมเพ่ือจ าลองกระบวนการชีวภาพ 
       

621 457 วิศวกรรมการหมัก                                                                3(3-0-6) 
     CLO1   อธิบายอุณหพลศาสตร์ของจุลินทรีย์ การวิเคราะห์การควบคุมฟลักซ์ การออกแบบและการวิเคราะห์ใน      
                กระบวนการวิศวกรรมถังปฏิกรณ์ชีวภาพ กระบวนการขนส่ง  การตรวจวัดและการควบคุม 
       CLO2    ประยุกต์ใช้การจ าลองแบบทางคณิตศาสตร์และการเลียนแบบของระบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพและระบบเซลล์  
               การขยายขนาดในการเพาะเลี้ยง วิศวกรรมการเพาะเลี้ยงเซลล์ เศรษฐศาสตร์การหมัก 
  

621 466 การท าแห้งวัสดุชีวภาพ                                                                2(2-0-4) 
     CLO1    อธิบายพ้ืนฐานของวัสดุชีวภาพและการท าแห้งวัสดุชีวภาพได ้
     CLO3    ประยุกต์ใช้การท าแห้งเข้ากับงานในอุตสาหกรรมได้ 
       

621 467 เชื้อเพลิงชีวภาพ             3(3-0-6) 
CLO1   อธิบายพ้ืนฐานและหลักการของเชื้อเพลิงและพลังงานรูปแบบต่าง ๆ ได้ 

      CLO2    อธิบายการใช้ประโยชน์ การเลือกใช้ และข้อดีข้อด้อยเชื้อเพลิงชีวภาพได้ 
 

621 482 วัสดุชีวภาพ                           3(3-0-6) 
    CLO1   อธิบายวัสดุชวีภาพเบื้องต้น หลักการของวัสดุชีวภาพ ชนิดของวัสดุชีวภาพ ลักษณะสมบัติของวัสดุชีวภาพ            
               สมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุชีวภาพ การวิเคราะห์วัสดุชีวภาพได้ 
     CLO2   ประยุกต์ใช้วัสดุชีวภาพกับอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง 
 

621 483 วิศวกรรมระบบชีวภาพ                                                              3(3-0-6) 
  CLO1   อธิบายเกี่ยวกับวิศวกรรมระบบชีวภาพได ้  
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621 484 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ                                   3(3-0-6) 

CLO1   อธิบายหลักการพ้ืนฐานของคณิตศาสตร์การบริหารจัดการอุตสาหกรรม เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง 
               กับกระบวนการชีวภาพได ้
      CLO2   ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพเพ่ือแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 
      CLO3   วางแผนและตัดสินใจเลือกแนวปฏิบัติที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในงานทางด้านกระบวนการชีวภาพ 

 

621 493 สัมมนา                                                    1(0-2-1) 
      CLO1    ประยุกต์ความรู้แขนงต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ เพ่ือมาน าเสนอหน้า 
                  ชั้นเรียนได้ 

 

621 494 โครงงานวิจัยส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1  1(0-3-0) 
      CLO1    ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมกระบวนการ 
                  ชีวภาพเพ่ือมาน าเสนอหน้าชั้นเรียนได้ 
             

621 495 โครงงานวิจัยส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2                 2(0-6-0) 
     CLO1    ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการฝึกการวิจัย 
    CLO2    ปฏิบัติงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพได้ 
  

621 496 สหกิจศึกษา                                                        9 (ไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง) 
    CLO1   ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการเรียนจากห้องเรียน ในการปฏิบัติงานจริงในสถาน ประกอบการ และแก้ไข 
               ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานได้ 
     CLO2    ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพในระหว่างการผึกสหกิจศึกษาได้ 
 

621 497 สัมมนาทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพส าหรับสหกิจศึกษา                    1(0-2-1) 
       CLO1  ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการสัมมนาทาง             
               วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพส าหรับสหกิจศึกษา 
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PLO12 สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารทางวิศวกรรมศาสตร์ และเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง

เหมาะสม 
 621 215 ภาษาอังกฤษสื่อสารส าหรับวิศวกรรมศาสตร์                          2(2-0-4) 

     CLO4   อธิบายและถ่ายทอดบทความเชิงวิศวกรรมภาษาอังกฤษได้ 
CLO2   ฟังสารภาษาอังกฤษในเชิงวิศวกรรม และตอบสนองสิ่งที่ฟังตามหน้าที่ของการฟังได้  
CLO3   พูดสื่อสารภาษาอังกฤษในเชิงวิศวกรรมได้ตามหน้าที่ของการพูด 

 

621 222 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ            1(0-3-0) 
    CLO2   เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล และน าเสนอ หรือสื่อสารประเด็นที่เกี่ยวข้องใน 
               ปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
        

621 226 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1     1(0-3-0) 
    CLO3   เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม กับการน าเสนอการฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทาง  
               วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1 

 

621 316 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงเทคนิคส าหรับวิศวกรรมศาสตร์                         2(2-0-4) 
     CLO1    เขียนบทความเชิงวิชาการ วิศวกรรม หรือ เทคโนโลยี เป็นภาษาอังกฤษได้ตรงตามวัตถุประสงค์  
     CLO2    น าเสนอและสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 
    CLO3   เขียนและการน าเสนอภาษาอังกฤษกับงานด้านวิศวกรรมศาสตร์ได้ 

 

621 328 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2              1(0-3-0) 
     CLO4   เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม กับการน าเสนอการฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทาง 
                วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1 
 

621 352 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีชีวภาพ                       1(0-3-0) 
     CLO4   เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม กับการน าเสนอ ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีชีวภาพ 
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621 353 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพในอุตสาหกรรม            3(3-0-6) 
      CLO2   เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลได้ 

 

621 365 โรงกลั่นชีวภาพ                                                                           3(3-0-6) 
     CLO2   เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลได้ 

 

621 381 พอลิเมอร์ชีวภาพเบื้องต้น                                                      2(2-0-4) 
     CLO3   เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม กับการน าเสนอ 
             

621 417 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างานส าหรับวิศวกร                         2(2-0-4) 
     CLO1   ประยุกต์ใช้ทักษะ การฟัง พูด อ่าน เขียน และน าเสนอ ไปใช้ในบริบทของการท างานได้ 
     CLO2   ประยุกต์ใช้ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในการสร้างสรรค์ จดหมาย หรือการแนะน าประวัติส่วนตัว ส าหรับการสมัคร  
                 งานได้  
    CLO3   ประยุกต์ใช้ทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ เพ่ือน าไปใช้ในการสัมภาษณ์งานได้ 
 

621 445 การออกแบบและการควบคุมถังปฏิกรณ์ชีวภาพ                                   3(3-0-6) 
     CLO2  สื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การฟัง การเขียน ส าหรับการท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพได้เป็น 
              อย่างดี 
     CLO3  เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสืบค้นข้อมูลที่เก่ียวข้องได้  
                 

621 454 การออกแบบโรงงานและแนวคิดวิสาหกิจเริ่มต้นทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ   3(2-3-4) 
     CLO3   เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม กับการน าเสนอ รายงานการออกแบบ 
 

621 457 วิศวกรรมการหมัก                                                                       3(3-0-6) 
     CLO3   เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม กับการน าเสนอ 
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621 482 วัสดุชีวภาพ                                                                               3(3-0-6) 
     CLO2   เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม กับการน าเสนอ 

 

621 483 วิศวกรรมระบบชีวภาพ                                                           3(3-0-6) 
    CLO2   ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลได้ 
  

621 493 สัมมนา                                                                                     1(0-2-1) 
     CLO2    เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสืบค้นข้อมูลทฤษฎีด้านวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพเพ่ือมาน าเสนอ 
              หน้าชั้นเรียนได้ ตลอดจนการเลือกใช้สื่อเพ่ือน าเสนอ 
     CLO3   น าเสนอบทความเก่ียวกับทฤษฎี และหัวข้องานวิจัยทางด้านวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ หรือหัวข้อ  
              เกี่ยวกับงานวิจัยที่นักศึกษาท าได้ 
 

621 494 โครงงานวิจัยส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1                     1(0-3-0) 
     CLO2    เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสืบค้นข้อมูลทฤษีด้านวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพในการน าเสนอ 
              หน้าชั้นเรียนได้ ตลอดจนเลือกใช้สื่อเพ่ือน าเสนอ 
      CLO3   น าเสนอบทความเกี่ยวกับทฤษฎี และหัวข้องานวิจัยทางด้านวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ หรือหัวข้อ  
              เกี่ยวกับงานวิจัยที่นักศึกษาท าได้ 

 

621 497 สัมมนาทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพส าหรับสหกิจศึกษา                      1(0-2-1) 
     CLO2    เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสืบค้นข้อมูลทฤษฎีด้านวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพในการน าเสนอ 
              หน้าชั้นเรียนได้ ตลอดจนเลือกใช้สื่อเพ่ือน าเสนอ 
     CLO3   น าเสนอบทความเก่ียวกับทฤษฎี และหัวข้องานวิจัยทางด้านวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ หรือหัวข้อ  
              เกี่ยวกับงานวิจัยที่นักศึกษาท าได้ท าในระหว่างสหกิจศึกษา 
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PLO13 แก้ปัญหาทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ โดยค านวณ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในทางสถิติได้ 

 613 412 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการหมัก                                                         1(0-3-0) 
     CLO5  วิเคราะห์ข้อมูลผลการทดลองทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในทางสถิติได้ 
 

613 451 การจัดการและการใช้ประโยชน์จากของเสีย                                         3(3-0-6) 
     CLO3  อธิบายและน าเสนอกระบวนการและแนวคิดในการป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  
     CLO4  วิเคราะห์สถานการณ์และผลกระทบที่เกิดข้ึนจากของเสีย มลพิษและการรักษาสิ่งแวดล้อม 
 

621 214 สถิติส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ                                         3(2-2-5) 
     CLO2   ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการประยุกต์กับข้อมูลทางสถิติที่เหมาะสมได้  
 

621 223 การตรวจวัดสารในวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ                                 2(2-0-4) 
      CLO2    แปลผลข้อมูลการวิเคราะห์โดยเครื่องมือวิเคราะห์ประเภทต่าง ๆ  
      CLO3   วิเคราะห์ผลข้อมูลจากเครื่องมือวิเคราะห์ประเภทต่าง ๆ  ได้ 
      

621 224 ปฏิบัติการการตรวจวัดสารในวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ                       1(0-3-0) 
     CLO3  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลได้ 

 

621 226 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1              1(0-3-0) 
     CLO4  วิเคราะห์ข้อมูลผลการทดลองทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในทางสถิติ ได้ 
     CLO5   แสดงการค านวณท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาการทดลองได้ 

 

621 328 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2               1(0-3-0) 
     CLO5   วิเคราะห์ข้อมูลผลการทดลองทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในทางสถิติ ได้ 
     CLO6    แสดงการค านวณท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาการทดลองได้ 
 

 



                                                                                   มคอ.2 271 

PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 
621 333 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์อุตสาหกรรม                                   1(0-3-0) 
     CLO2  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลได้ 
  

621 352 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีชีวภาพ                                                    1(0-3-0) 
     CLO5   วิเคราะห์ข้อมูลผลการทดลองทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในทางสถิติ ได้ 
     CLO6    แสดงการค านวณท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาการทดลองได้ 
     

621 361 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมส าหรับการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรม              3(3-0-6) 
     CLO5   วิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพการบ าบัดกากอุตสาหกรรมจากตัวอย่างกรณีศึกษา 
 

621 362 การฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมส าหรับการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรม    1(0-3-0) 
     CLO3   วิเคราะห์การตอบสนองของระบบทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพจากค่าตัวแปรที่ก าหนดได้ 
     CLO4   ประเมินประสิทธิภาพการบ าบัดกากอุตสาหกรรมจากตัวอย่างกรณีศึกษาได้ 
 

621 363 การพัฒนาที่ยั่งยืนและการสนองรับของวิศวกร                                  3(3-0-6) 
     CLO4   วิเคราะห์ความยั่งยืนของกิจกรรมทางวิศวกรรมด้วยเครื่องมือและตัวบ่งชี้ได้ 
  

621 364 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา                                                          2(2-0-4) 
     CLO4   วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นที่มีต่อแผนการพัฒนาที่ยั่งยืนของชาติได ้   
 

621 371 การจัดการความปลอดภัยในวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ                        3(3-0-6) 
      CLO4   วิเคราะห์อันตรายและประเมินความเสี่ยงด้วยวิธีต่าง ๆ  ได ้

 

621 454 การออกแบบโรงงานและแนวคิดวิสาหกิจเริ่มต้นทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ   3(2-3-4) 
    CLO4   วิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการโครงการ 
       

621 495 โครงงานวิจัยส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2                     2(0-6-0) 
     CLO3   ค านวณและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในทางสถิติเพ่ือใช้ในการวิจัย 
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621 496 สหกิจศึกษา                                                     9 (ไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง) 
     CLO3   ค านวณและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในทางสถิติเพ่ือใช้ในการวิจัย 

PLO14  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรม 
 621 222 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  1(0-3-0) 

     CLO3   แสดงความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ลอกข้อมูลปฏิบัติการที่ไม่ได้ท าเอง 
 

621 224 ปฏิบัติการการตรวจวัดสารในวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ            1(0-3-0) 
     CLO4   แสดงความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ลอกข้อมูลปฏิบัติการที่ไม่ได้ท าเอง 

 

621 226 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1             1(0-3-0) 
     CLO6   แสดงความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ลอกข้อมูลปฏิบัติการที่ไม่ได้ท าเอง  

 

621 328 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2    3(3-0-6) 
      CLO7    แสดงความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ลอกข้อมูลปฏิบัติการที่ไม่ได้ท าเอง 

 

621 333 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์อุตสาหกรรม                                           1(0-3-0) 
     CLO3  แสดงความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ลอกข้อมูลปฏิบัติการที่ไม่ได้ท าเอง 

 

621 352 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีชีวภาพ                                                    1(0-3-0) 
     CLO7    แสดงความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ลอกข้อมูลปฏิบัติการที่ไม่ได้ท าเอง 

 

621 362 การฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมส าหรับการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรม    1(0-3-0) 
     CLO5   แสดงความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ลอกข้อมูลปฏิบัติการที่ไม่ได้ท าเอง 
 

621 391 การฝึกงานทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ                         1(ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง)          
    CLO3  แสดงออกถึงความเป็นผู้มีจริยธรรม ศีลธรรม และ จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรม  
             ในระหว่างการฝึกงานภาคสนามได้ 
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PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 
621 494 โครงงานวิจัยส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1                       1(0-3-0) 
     CLO4    แสดงความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ลอกผลงานวิจัยของผู้อื่น มีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 

 

621 495 โครงงานวิจัยส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2                     2(0-6-0) 
     CLO4   แสดงความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ลอกผลงานวิจัยของผู้อื่น มีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 
  

621 496 สหกิจศึกษา                                                     9 (ไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง) 
     CLO4  แสดงออกถึงความเป็นผู้มีจริยธรรม ศีลธรรม และ จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรม ในการ 
               ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 

PLO15  มีภาวะผู้น า ผู้ตาม แสวงหาความรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความอดทนและความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคมในสภาวะ                 
           การเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล 

 621 213 การค านวณพ้ืนฐานทางปฏิบัติการเฉพาะหน่วย                                     3(3-0-6) 
     CLO3   ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย  
 

621 221 วิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ                        3(3-0-6) 
     CLO2   มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ท างานเป็นทีมได้ 

 

621 222 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ           1(0-3-0) 
     CLO4   มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ท างานเป็นทีมได้ 
 

621 224 ปฏิบัติการการตรวจวัดสารในวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ          1(0-3-0) 
     CLO5   มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ท างานเป็นทีมได้ 
 

621 225 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1                     3(3-0-6) 
      CLO4    มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
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621 226 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1           1(0-3-0) 
     CLO7   มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 

621 327 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2            3(3-0-6) 
      CLO5    มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
 

621 328 การฝึกปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2           1(0-3-0) 
     CLO8   มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 

621 333 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์อุตสาหกรรม                                        1(0-3-0) 
     CLO4   มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ท างานเป็นทีมได้ 
 

621 352 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีชีวภาพ                                               1(0-3-0) 
     CLO8   มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 

621 353 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพในอุตสาหกรรม                                      3(3-0-6) 
      CLO3    รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียน 
  

621 362 การฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมส าหรับการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรม    1(0-3-0) 
     CLO6   มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 

621 365 โรงกลั่นชีวภาพ                                                                          3(3-0-6) 
CLO3   มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ท างานเป็นทีมได้ 
 

621 372 ระบบการควบคุมและประกันคุณภาพทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ          2(2-0-4) 
CLO2   มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ท างานเป็นทีมได้ 
 

621 381 พอลิเมอร์ชีวภาพเบื้องต้น                                                                 2(2-0-4)                                           
     CLO4   ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
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621 391 การฝึกงานทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ             1 (ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง) 
     CLO4   ท างานร่วมกับผูอ่ืนได ้มีความรับผิดชอบ และมีการพัฒนาตนเองจากการท างานจริง 
  

621 392 เตรียมสหกิจศึกษา                                                                       1(0-3-0) 
CLO3   มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ท างานเป็นทีมได้ 

 

621 445 การออกแบบและการควบคุมถังปฏิกรณ์ชีวภาพ                        3(2-0-6) 
     CLO4   มีวินัยเข้าห้องเรียน ตรงต่อเวลา รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย มีการท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า  
                ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ 
 

621 454 การออกแบบโรงงานและแนวคิดวิสาหกิจเริ่มต้นทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ   3(2-3-4) 
     CLO5   มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 

621 457 วิศวกรรมการหมัก                                                               3(3-0-6) 
     CLO4   ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
 

621 466 การท าแห้งวัสดุชีวภาพ                                           2(2-0-4) 
      CLO3    มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
 

621 482 วัสดุชีวภาพ                                                           3(3-0-6) 
     CLO3   ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
 

621 493 สัมมนา                                                                                     1(0-2-1) 
     CLO4    มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
     CLO5    แสดงออกถึงภาวะผู้น า ผู้ตาม ในการน าเสนอสัมมนา 
    CLO6  แสวงหาความรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในการค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการน าเสนอสัมมนา 
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621 494 โครงงานวิจัยส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1                     1(0-3-0) 
     CLO5    มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
     CLO6  แสวงหาความรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในการค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องโครงงานวิศวกรรม 
              กระบวนการชีวภาพ 

 

621 495 โครงงานวิจัยส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2                    1(0-3-0) 
     CLO5    มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
     CLO6  แสวงหาความรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในการค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องโครงงานวิศวกรรม 
              กระบวนการชีวภาพ 
     CLO7   เลือกใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือสืบค้นข้อมูลทฤษีด้านวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพในการน าเสนอ 
              หน้าชั้นเรียนได้ ตลอดจนเลือกใช้สื่อเพ่ือน าเสนอ 
 

621 496 สหกิจศึกษา                                                     9 (ไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง) 
     CLO5   มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

 

621 497 สัมมนาทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพส าหรับสหกิจศึกษา                      1(0-2-1) 
     CLO4    มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
     CLO5    แสดงออกถึงภาวะผู้น า ผู้ตาม ในการน าเสนอสัมมนา 
    CLO6  แสวงหาความรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในการค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการน าเสนอสัมมนา 

PLO16  บูรณาการความรู้ทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ เพื่อเป็นแนวทางด าเนินงานทางธุรกิจและริเริ่มเป็นผู้ประกอบการอย่างสร้างสรรค์  
           โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 613 354 เทคโนโลยีของเซลล์เชื้อเพลิงชีวเคมี                                                    3(3-0-6) 
     CLO3   บูรณการความรู้ด้านเคมีชีวภาพจากรายวิชาต่าง ๆ มาใช้ในงานด้านเซลล์เชื้อเพลิงชีวเคมีได้ 
     CLO4   บูรณการความรู้เพ่ือน าเสนอความก้าวหน้าเชื้อเพลิงชีวภาพได้ 
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613 361 เทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมเกษตร                                              3(3-0-6) 
     CLO4   วิเคราะห์สถานการณ์และผลกระทบที่เกิดข้ึนในอุตสาหกรรมเกษตรในประเทศ 
     CLO5   น าเสนอแนวคิดด้านเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ืออุตสาหกรรมได้ 

 

613 362 เทคโนโลยีของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์                                                   2(2-0-4) 
     CLO4   วิเคราะห์สถานการณ์และผลกระทบที่เกิดข้ึนในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
     CLO5   น าเสนอแนวคิดด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชุมชนและอุตสาหกรรมได้ 

 

613 363 ปฏิบัติการเทคโนโลยีของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์                                   1(0-3-0) 
     CLO3   วิเคราะห์สถานการณ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
     CLO4   น าเสนอแนวคิดด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชุมชนและอุตสาหกรรมได้ 
  

613 364 เทคโนโลยีและแหล่งพลังงานชีวภาพ                                                   3(3-0-6) 
      CLO3   วิเคราะห์สถานการณ์และผลกระทบจากการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในปัจจุบันได้ 
      CLO4   น าเสนอความรู้ด้านเชื้อเพลิงและพลังงานมาประยุกต์ใช้งานได้ 
  

613 371 การจัดการและธุรกิจในอุตสาหกรรมชีวภาพ                                         3(3-0-6) 
      CLO6   อธิบายองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้   
      CLO7   ใช้หลักธุรกิจเพ่ือวางแผนธุรกิจเบื้องต้นโดยน าเสนอแนวคิดด้านธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพได้   
  

613 451 การจัดการและการใช้ประโยชน์จากของเสีย                                         3(3-0-6) 
    CLO4   น าเสนอแนวคิดในการจัดการและใช้ประโยชน์จากของเสียเพื่อชุมชนและอุตสาหกรรมได้ 
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621 329 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 3                     3(3-0-6) 
     CLO5   บูรณการความรู้เพ่ือน าเสนอแนวคิดด้านทางเศรษฐศาสตร์ส าหรับการเลือกกระบวนการแยกผลิตภัณฑ์ 
              ทางชีวภาพได ้
    CLO6  วิเคราะห์ผลกระทบจากการเลือกกระบวนการแยกผลิตภัณฑ์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ 
 

621 351 จลนพลศาสตร์วิศวกรรมเคมีชีวภาพและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์  3(3-0-6) 
      CLO4   บูรณการความรู้เพ่ือน าเสนอแนวคิดด้านเศรษศาสตร์และธุรกิจการหมักได้ 
     CLO5  วิเคราะห์ผลกระทบของธุรกิจการหมักต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ 
        

621 353 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพในอุตสาหกรรม                                      3(3-0-6) 
      CLO4   บูรณการความรู้เพ่ือน าเสนอแนวคิดด้านธุรกิจอุตสาหกรรมชีวภาพได้ 
 

621 356 การศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ                     1(0-3-0) 
     CLO2  วิเคราะห์กระบวนการทางด้านวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพในโรงงานอุตสาหกรรม 
     CLO3  น าเสนอธุรกิจเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมด้านวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

 

621 454 การออกแบบโรงงานและแนวคิดวิสาหกิจเริ่มต้นทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ   3(2-3-4) 
    CLO6   บูรณาการความรู้ทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพเพ่ือออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
     CLO7  วิเคราห์ผลกระทบจากการออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพได้ 
 

621 467 เชื้อเพลิงชีวภาพ                                                                           3(3-0-6) 
     CLO3   วิเคราะห์สถานการณ์และน าเสนอผลกระทบจากการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในปัจจุบันได้ 
     CLO4   น าเสนอความรู้ด้านเชื้อเพลิงและพลังงานมาประยุกต์ใช้งานได้ 
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PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 
621 495 โครงงานวิจัยส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2                     2(0-6-0) 
    CLO8    ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานหรือนวัตกรรมได้ 
    CLO9   วางแผนและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบในการสร้างผลงานหรือนวัตกรรมได้ 
    CLO10  บูรณาการความรู้ทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางธุรกิจตามหลักระเบียบวิจัย     
         

621 496 สหกิจศึกษา                                                        9 (ไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง) 
    CLO6   ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานหรือนวัตกรรมได้  
    CLO7   คิดวิเคราะห์ วางแผน อย่างเป็นระบบในการแก้ปัญหาระหว่างปฏิบัติสหกิจได้ 
    CLO8   บูรณาการความรู้ทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพระหว่างออกปฏิบัติสหกิจในสถานประกอบการในการ 
               สร้างสรรค์ผลงานได้ 
    CLO9   น าเสนอแนวทางในการประกอบอาชีพ หลังจากส าเร็จการศึกษา  
 

621 497 สัมมนาทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพส าหรับสหกิจศึกษา                      1(0-2-1) 
      CLO7   บูรณาการความรู้ทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ เพ่ือน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ธุรกิจตามหลักระเบียบ 
              วิจัย 

 
 
 
 

หมายเหตุ : สามารถปรับ CLOs ให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พร้อมทั้งมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
               หลักสูตร หากปรบัเกินกว่า 1 ครั้ง ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณา โดยให้อธิบายว่าหลักสูตรมีปัญหาหรืออุปสรรคใดจึงจ าเป็นต้อง 
               ปรับ CLOs มากกว่า 1 ครั้ง 


