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๘๘ 

แบบรายงานขอ้มลูหลกัสตูร (MU Degree Profile) 

หลักสตูรระดบัปรญิญาตรี 

๑. ชือ่หลกัสตูร 
(ภาษาไทย)           หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
(ภาษาอังกฤษ)       Bachelor of Science Program in Biotechnology 

๒. ชือ่ปรญิญา 
หลักสตูรปรญิญาตรทีางวชิาการ 
(ภาษาไทย)           วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
(ภาษาอังกฤษ)       Bachelor of Science (Biotechnology) 
หลักสตูรปรญิญาตรทีางวชิาการแบบพสิฐิวธิาน 
(ภาษาไทย)           วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) (พิสิฐวิธาน) 
(ภาษาอังกฤษ)       Bachelor of Science (Biotechnology) (Distinction Program) 

ภาพรวมของหลกัสตูร 

ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ และหลักสูตรปริญญาตรีทางวชิาการแบบพิสิฐวิธาน 

จ านวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า ๑๒๗ หน่วยกิต ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  
ไม่น้อยกว่า ๑๓๑ หน่วยกิต ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพสิิฐวิธาน 

ระยะเวลาการศึกษา/ วงรอบ
ของหลักสูตร 

ระยะเวลาการศึกษา ๔ ป ี

สถานภาพของหลักสูตรและ
ก าหนดเปิดสอน 

เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เร่ิมใช้ในภาคการศึกษาที ่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

การให้ปริญญา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

สถาบนัผู้ประสาทปริญญา 
(ความร่วมมือกับสถาบันอื่น) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

องค์กรที่ให้การรับรองมาตรฐาน - 
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๘๙ 

ข้อมลูเฉพาะของหลกัสตูร 

เป้าหมาย/วัตถุประสงค ์
Purpose/Goals/Objectives 
 
 

เปา้หมาย 
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทกัษะทางเทคโนโลยีชีวภาพ มีคณุลักษณะบณัฑิตที่พงึ
ประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดล และทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ให้มีความพร้อมในการ
ประกอบอาชีพและวิชาชพีระดบัเบื้องต้นทางวชิาการ ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
แห่งชาติ และการศึกษาต่อในระดับบณัฑิตศึกษาสอดรับยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ 
วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูรปรญิญาตรทีางวชิาการ 
จัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบณัฑิตให้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
๑) มีความรู้ความสามารถทั้งทางทฤษฎีและทักษะการใช้อุปกรณ์เครื่อมือต่างๆ ที่จ าเป็น
เพื่อท างานในภาคการผลิต และ/หรือ ในการวิจัยและพัฒนางานด้านที่เก่ียวข้องกับ
เทคโนโลยชีีวภาพ เช่น งานด้านจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการหมัก 
อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมการแพทย์ เทคโนโลยีเกี่ยวกับยีน รวมทั้งเทคโนโลยี
เซลล์พืชและสัตว์ เปน็ต้น ทั้งในภาคอุตสาหกรรม หรือสถาบันวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน  

๒) มีความรับผิดชอบ มีความคดิสร้างสรรค์ มีความสนใจที่จะเรียนรู้และสามารถสื่อสาร
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ สามารถท างานร่วมกับผู้อืน่เพื่อพัฒนางานทางดา้น
เทคโนโลยชีีวภาพหรือสาขาวิชาอื่นที่เก่ียวข้องให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นผู้ที่มีจริยธรรมและ
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูรปรญิญาตรทีางวชิาการแบบพสิฐิวธิาน  
จัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบณัฑิตที่นอกจากจะมีคุณสมบตัิตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแล้ว ยังต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะพืน้ฐาน
ระดับบัณฑิตศึกษา รวมทัง้สามารถคิดวิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ เพื่อน าไปสู่การ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อนมากข้ึน 

ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร 
Distinctive Features 

เป็นหลักสูตรที่บูรณาการความรูท้างวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อประโยชน์ใน
การปรับปรุงพนัธุ์จุลนิทรีย์ พชื แมลง และ สตัว์เศรษฐกิจ ไปสูก่ระบวนการผลิต/แปรรูป
ในเชิงอุตสาหกรรม การควบคุมคุณภาพ การวิเคราะห์และควบคุมโรค ตลอดจนการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมอาหาร ยาและเวชภัณฑ ์การแพทย์ เครื่องส าอาง 
สิ่งทอ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ผู้เรียนที่มีศักยภาพสูงจะมีโอกาสได้ไปท างานวิจัยระยะสัน้ ณ 
สถาบนัการศึกษาตา่งประเทศ 

ระบบการศึกษา จัดการศึกษาแบบชั้นเรียนในระบบหน่วยกิตทวิภาค 
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๙๐ 

เสน้ทางความกา้วหนา้ของผูส้ าเรจ็การศกึษา 

อาชีพที่สามารถประกอบได ้ ๑. นักวิจัยและพัฒนา นักวิเคราะห์ควบคุมคุณภาพและกระบวนการผลิต ในหน่วยงาน
ราชการ และภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เชน่ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมการเกษตร 
อุตสาหกรรมพลังงานและเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมการผลิตยาและเวชภัณฑ์ 

๒. ครู และ อาจารย์ ในสถาบันการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยชีีวภาพ 

๓. อาชีพอิสระ และ กิจการส่วนตัวที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีชวีภาพ 

การศึกษาต่อ ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในและตา่งประเทศ 

ปรชัญาการศกึษาในการบริหารหลักสตูร 

ปรัชญาการศึกษา สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๔ มาตรา ๒๒ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ก าหนดไว้ว่า “ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” ดังนั้น การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้จึงเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน และ
สนับสนนุการสร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเอง โดยเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม ในขณะ
ที่ อาจารย์ปรบับทบาทจากผู้ถา่ยทอดความรู้เป็นผูส้นบัสนุนและจัดเตรียมกิจกรรมที่ท้า
ทายให้ผู้เรียนไดล้งมือปฏิบัตจิริง 

กลยุทธ/์แนวปฏิบัต ิในการ
จัดการเรียนการสอน 

เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนมีความถนัดและความสนใจแตกตา่งกนั การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้จึงต้องหลากหลายและสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ก าหนด เช่น สอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรม บรรยายแบบปฏิสัมพนัธ์ ใชป้ัญหา-กรณีศึกษา-สถานการณ์เปน็ฐาน 
ใช้กิจกรรมกลุ่ม ใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือและโดยการน าด้วยตนเอง ใช้กระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ ฝึกปฏิบัติ น าเสนอผลงาน สัมมนา และท าโครงงาน 

กลยุทธ/์แนวปฏิบัต ิในการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของ 
นักศึกษา 

เพื่อความเป็นธรรมกับผู้เรียนแต่ละคนที่มีความสามารถแตกตา่งกัน การประเมินจึงต้อง
หลากหลายตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับผลการเรียนรูท้ี่ก าหนด เช่น ประเมิน
ระหว่างเรียน ประเมินโดยผู้เรียน ประเมินโดยเพื่อน ประเมินการท างานเปน็ทีม ประเมิน
จากการน าเสนอและผลงานทีไ่ด้รับมอบหมาย ประเมินจากการสอบข้อเขียนและปฏิบัติ 
โดยใช้แบบประเมินที่มีเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน  

สมรรถนะทีเ่สรมิสรา้งใหน้กัศกึษาของหลกัสตูร 

Generic Competencies Teamwork skill and Ethics: ท างานร่วมกับผู้อืน่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้น าและ
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๙๑ 

ผู้ตาม และยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล มีจริยธรรมและจรรยารรณทาง
วิชาชีพ 
Communication skill and English proficiency: เลือกใช้วิธีการสื่อสาร ทั้งการฟงั 
การพูด การอ่าน การเขียน ด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อจุดประสงคท์างดา้นวชิาการ 
IT skill: เลือกใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการสืบคน้ 
และวิเคราะห์ความนา่เชื่อถือของข้อมูลจากแหล่งต่างๆ 
Analysis skill: คิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณบนหลักการและเหตุผลซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ในวงการวิชาการ 
Synthesis skill and creativity: สร้างสรรค์โครงการหรือผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมใหม่ๆ 
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

Subject-specific 
Competencies 

1. มคีวามรู้และทักษะพื้นฐานดา้นจุลชีววิทยาเชิงอุตสาหกรรมและการแพทย์ วิศวกรรม
กระบวนการ เทคโนโลยชีีวภาพทางอาหาร เทคโนโลยีเก่ียวกับยีน รวมทั้งเทคโนโลยี
เซลล์พืชและสัตว ์

2. บูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เพือการใช้ประโยชน์เชงิ
อุตสาหกรรม 

 

ผลลพัธก์ารเรยีนรูข้องบณัฑติ (PLOs) 

PLO 1 
แก้ปัญหาทางเทคโนโลยีชีวภาพได้อย่างมีระบบ โดยใช้ความรู้จุลชีววิทยาเชิงอุตสาหกรรมและการแพทย์ 
วิศวกรรมกระบวนการ เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร เทคโนโลยีเกี่ยวกับยีน รวมทั้งเทคโนโลยีเซลล์พืชและ
สัตว์ รวมถึงหลักฐานทางวทิยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม บนพืน้ฐานของจรรยาบรรณทางวิชาการ 

PLO 2 
ท าการทดลองโดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุและสารเคมีทางวทิยาศาสตร์ เพื่องานวชิาการและ
เทคโนโลยชีีวภาพเชิงอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้องแม่นย าตามวตัถุประสงค์ของงาน และปลอดภัยตาม
มาตรฐานห้องปฏบิัติการ 

PLO 3 
สังเคราะหผ์ลงานวจิัย หรือผลงานทางวชิาการดา้นเทคโนโลยีชวีภาพ ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน โดย
ใช้ระเบียบวิธีวจิัย ตามจรรยาบรรณทางวิชาการ 

PLO 4 
สื่อสารความรู้ทางเทคโนโลยชีีวภาพและวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยใช้ทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้
อย่างมีประสทิธิภาพ ทั้งในรูปแบบที่เปน็ทางการและไม่เปน็ทางการ เพื่อการแลกเปลี่ยน วิพากษ์วิจารณ์



 
 

ระดับปริญญา   ตรี           โท           เอก                                  คณะวิทยาศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ                 ภาควิชาเทคโนโลยชีีวภาพ 
 

 
๙๒ 

ข้อมูล แสดงความคิดเห็น น าเสนอผลงาน และแสวงหาความร่วมมือได้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

PLO 5 
ท างานร่วมกับผู้อืน่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามบทบาทและหนา้ที่นักวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยี ชีวภาพ
อย่างเหมาะสม และยอมรับในความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

PLO 6* 
สร้างสรรค์ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการทางเทคโนโลยชีีวภาพ โดยผสมผสาน/บูรณาการหลักการ
ความรู้ข้ันพื้นฐานของระดบับัณฑิตศึกษา เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานวิจยัหรือผลงานทางวิชาการเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ  

* ส าหรบัหลกัสตูรปรญิญาตรทีางวชิาการแบบพสิฐิวธิาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


