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๑๒๐ 

MU: Template for Degree Profile MU Ed: Guideline 2017 
 

แบบรายงานข้อมลูหลกัสูตร 
 

หลกัสูตรระดบั ปริญญาตรี 

๑. ช่ือหลกัสูตร 
 (ภาษาไทย)  วทิยาศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาชวีนวตักรรม (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 
        (ภาษาองักฤษ)  Bachelor of Science Program in Bioinnovation (international program) 
 ๒. ช่ือปริญญา  
 (ภาษาไทย)  วทิยาศาสตรบณัฑติ  (ชวีนวตักรรม)     
        (ภาษาองักฤษ)  Bachelor of Science (Bioinnovation) 
           
    ภาพรวมของหลกัสูตร 

ประเภทของหลกัสตูร หลกัสตูรปรญิญาตรทีางวชิาการ 
จ านวนหน่วยกติ  ไม่น้อยกว่า ๑๓๔ หน่วยกติ 

 
ระยะเวลาการศกึษา /  
วงรอบหลกัสตูร 

๔ ปี ตามเกณฑท์ี ่สกอ. ก าหนด 

สถานภาพของหลกัสตูร 
และก าหนดการเปิดสอน 

หลกัสตูรเปิดใหม่ ก าหนดเปิดสอนในภาคการศกึษาที ่๑ ปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

การใหป้รญิญา ๑.  ใหป้รญิญาเพยีงสาขาวชิาเดยีว กรณีทีน่กัศกึษาลงทะเบยีนเรยีนที่
มหาวทิยาลยัมหดิล 

๒. ให ้๒ ปรญิญา จากมหาวทิยาลยัมหดิล และ University of Sussex  
 ในกรณีทีน่กัศกึษาลงทะเบยีนเรยีนทัง้ ๒ มหาวทิยาลยั ตามทีห่ลกัสตูรก าหนด 

สถาบนัผูป้ระสาทปรญิญา 
)ความร่วมมอืกบัสถานบนัอื่น(  

มหาวทิยาลยัมหดิล และ University of Sussex 

องคก์รทีใ่หก้ารรบัรองมาตรฐาน ---  
ปรชัญาการศึกษาในการบริหารหลกัสูตร 
ปรชัญาการศกึษา 
 

มุ่งเน้นการพฒันาบณัฑติทีม่คีวามเป็นผูน้ า มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์มคีุณสมบตัิ
ของนักวจิยัและนักเทคโนโลย ีมคีวามรู้ความสามารถในวชิาชพี มจีรรยาบรรณ
ของทัง้นกัวทิยาศาสตร ์และเจา้ของธุรกจิ บณัฑติทีส่ าเรจ็การศกึษาจากหลกัสตูรนี้
จะได้รับความรู้แบบพหุวิทยาการ ทัง้ ศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 
วทิยาศาสตรป์ระยุกต ์วทิยาศาสตรช์วีการแพทย ์วสัดุศาสตร ์สุขภาพ ศลิปะ และ
การจดัการ ใฝ่เรยีนรู ้วเิคราะห ์สงัเคราะห ์และแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ มแีนวคดิ
ด้านนวตักรรม สร้างงานวจิยัและบูรณาการองคค์วามรูไ้ปสู่การพฒันานวตักรรม 
เพื่อแก้ไขปัญหา พฒันาคุณภาพชวีติ และต่อยอดทางธุรกจิได้  บนพื้นฐานของ
คุณธรรมและความยัง่ยนืของสงัคม และประโยชน์สขุแก่มวลมนุษยชาติ 
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๑๒๑ 

กลยุทธ ์/ แนวปฏบิตั ิ  
ในการจดัการเรยีนการสอน   
 

โดยภาพรวมของหลกัสูตรจะจดัการเรยีนการสอนโดยเน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั เน้น   
กลยุทธก์ารสอนแบบเชงิรุก (Active Learning) การมสีว่นร่วม (Class Engagement) 
และความหลากลาย โดยจะสร้างโอกาสให้เกิดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ 
(Collaborative and Cooperative Learning) โดยเฉพาะเพื่อการแก้ปัญหา และการ
สรา้งสรรคช์ิน้งาน 

กลยุทธ ์/ แนวปฏบิตั ิ  
ในการประเมนิผลการเรยีนรูข้อง
นกัศกึษา   
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ 
(Teaching Strategies, TSs)  และกลยุทธ์การประเมินผลการเรียน (Evaluating 
Strategies, ESs) โดยมุ่งที่การท าใหท้ัง้สามปัจจยัมคีวามสอดคล้องและสอดรบักนั 
(Alignment) โดยความลกึซึง้ของรายวชิาจะเริม่จากระดบัพืน้ฐาน (Basic) ซึง่จะพบ
เป็นส่วนใหญ่ในวิชาระดับปี ๑  แล้วจึง เพิ่มความซับซ้อนและความลึกซึ้ง                 
ทัง้เนื้อหาวชิาภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัเิป็นระดบัปานกลาง (Intermediate) ในชัน้ปี 
๒-๓ และระดบักา้วหน้า (Advance) ในชัน้ ๓-๔  โดยวธิกีารและเครื่องมอืทีน่ ามาใช้
ในการประเมนิ มคีวามหลากหลาย เช่น การสงัเกต การสอบถาม การทดสอบ และ
แฟ้มสะสมงาน โดย TSs ที่ได้ปรบัน ามาใช้คือ เน้นให้ผู้เรยีนแสวงหาความรู้ด้วย
ต น เ อ ง  Self-directed Learning, Inquiry-based Learning, Research-based 
Learning นอกจากนี้เป็นการสง่เสรมิการท างานเป็นทมีร่วมดว้ย  

สมรรถะท่ีเสริมสรา้งให้นักศึกษาของหลกัสูตร 
Generic 
Competences 

PLO 4: ประยุกตใ์ชแ้ละเลอืกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและเครื่องมอืสื่อสารต่างๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง
เหมาะสม เกดิผลสมัฤทธิ ์โดยตระหนกัถงึผลดผีลเสยี จรยิธรรม กตกิา และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง   
(Generic LO, Moral, ICT) 
 
PLO 5: แสดงออกซึ่งพฤตกิรรมด้านคุณธรรม จรยิธรรม การยอมรบัความแตกต่างระหว่างกนั  
ในมิติต่าง ในการมีส่วนร่วมท างานกบัผู้อื่นทัง้ในฐานะผู้ร่วมงานและผู้น าได้อย่างสร้างสรรค์ 
สามารถร่วมกนัแกปั้ญหาใหบ้รรลุผลไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  (Generic LO, Moral) 
 

Subject-specific 
Competences 
Competences 

PLO 1: ประยุกต์ใช้ความรู้ดา้นชวีนวตักรรมในการประกอบอาชพีทัง้ภาครฐัและเอกชน อย่าง
เป็นที่ยอมรับในฐานะทรัพยากรบุคคลของประเทศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือ
ผูป้ระกอบการทีม่คีุณภาพและมอือาชพี (Subject-specific LO, Cognitive) 
 
PLO 2: สรา้งระบบ กระบวนการ และวธิกีารดา้นวจิยัและนวตักรรมเพื่อพฒันาต่อยอดองคค์วามรู้
โดยเฉพาะทีเ่กีย่วกบัทรพัยากรทางชวีภาพและสิง่แวดลอ้ม โดยใชเ้ครื่องมอืและเทคโนโลยต่ีางๆ
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและบรรลุเป้าประสงค ์(Subject-specific LO, Cognitive, ICT) 
 
PLO 3: แสดงออกถึงเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมการเรียนรู้และการท างานเชิง
สรา้งสรรค ์คดินอกกรอบ เพื่อน าไปสูแ่นวคดิและสิง่ใหม่ๆ  (Subject-specific LO, Cognitive) 
 
PLO 6: อธิบายถ่ายทอดความรู้หรือสาระส าคัญเกี่ยวกับ การประกอบธุรกิจ  ทรัพย์สิน            
ทางปัญญา กฎหมายส าคญัโดยเฉพาะทีเ่กี่ยวขอ้งทรพัยากรและขอ้ก าหนดทางความปลอดภยั
ทางชวีภาพและสิง่แวดลอ้ม (Subject-specific LO, Knowledge,  Communication) 
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๑๒๒ 

ผลลพัธก์ารเรียนรูข้องบณัฑิต 
PLO 1 ประยุกต์ใชค้วามรูด้า้นชวีนวตักรรมในการประกอบอาชพีทัง้ภาครฐัและเอกชน อย่างเป็นทีย่อมรบัในฐานะ

ทรพัยากรบุคคลของประเทศดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรมหรอืผูป้ระกอบการทีม่คีุณภาพและมอือาชพี  
 

PLO 2 
 

สร้างระบบ กระบวนการ และวิธีการด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้โดยเฉพาะ            
ทีเ่กีย่วกบัทรพัยากรทางชวีภาพและสิง่แวดลอ้ม โดยใชเ้ครื่องมอืและเทคโนโลยต่ีางๆไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ
และบรรลุเป้าประสงค ์ 
 

PLO 3 แสดงออกถงึเจตคตเิชงิวทิยาศาสตร ์และวฒันธรรมการเรยีนรูแ้ละการท างานเชงิสร้างสรรค ์คดินอกกรอบ 
เพื่อน าไปสูแ่นวคดิและสิง่ใหม่ๆ   
 

PLO 4 
 

ประยุกต์ใช้และเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือสื่อสารต่างๆ  ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม             
เกดิผลสมัฤทธิ ์โดยตระหนกัถงึผลดผีลเสยี จรยิธรรม กตกิา และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง   
 

PLO 5 
 

แสดงออกซึง่พฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม การยอมรบัความแตกต่างระหว่างกนัในมติต่ิาง ในการมสีว่น
ร่วมท างานกบัผู้อื่นทัง้ในฐานะผู้ร่วมงานและผู้น าได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถร่วมกนัแก้ปัญหาใหบ้รรลุผล     
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ   
 

PLO 6 
 

อธบิายถ่ายทอดความรูห้รอืสาระส าคญัเกี่ยวกบั การประกอบธุรกจิ  ทรพัยส์นิทางปัญญา กฎหมายส าคญั
โดยเฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งทรพัยากรและขอ้ก าหนดทางความปลอดภยัทางชวีภาพและสิง่แวดลอ้ม 
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๑๒๓ 

ภาคผนวก 
 

๑. ข้อก าหนด: คณุสมบติัอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร 

 

 
 
 
 
 
 

ช่ือ – สกลุ คณุวฒิุ ผลงานวิจยัภายใน ๕ ปี 
รศ. ดร.วรรณพงษ์ เตรยีมโพธิ ์ Ph.D. (Physics)  

Virginia Tech (2001) 
Schreier S., Sawaisorn P., Udomsangpetch R., and 
Triampo W. 2017. Advances in rare cell isolation: 
an optimization and evaluation study. Journal of 
Translational Medicine. Vol 15(1):6. 

ผศ. ดร.สจุนิดา ธนะภมู ิ Ph.D. (Biological Sciences - 
Genetics)  
University of Hawaii (1995) 

Laohakieat K., Aketarawong N., Isasawin S., 
Thitamadee S., and Thanaphum S. 2016.  The 
study of the transformer gene from Bactrocera 
dorsalis and B. correcta with putative core promoter 
regions. BMC Genetics 17:34. 

ดร.ณภศัศรณ์ ปัญญาสขุ Ph.D. (Plant Physiology) 
Purdue University (2011) 

Benatti M.R., Yookongkaew N., Meetam M., Guo 
W.J., Punyasuk N., AbuQamar S.m and 
Goldsbrough P. 2014. Metallothionein deficiency 
impacts copper accumulation and redistribution in 
leaves and seeds of Arabidopsis. New Phytologist. 
202(3). 940–951. 

ดร.ปฐมพล วงศต์ระกลูเกตุ Ph.D. (Biomedical Sciences) 
University of Sheffield,  
UK (2011) 

Suknuntha K., Thita T., Togarrati P., 
Ratanachamnong P., Wongtrakoongate P., Srihirun 
S.,  Slukvin I.,  and Hongeng S. 2017.  Wnt 
signaling inhibitor FH535 selectively inhibits cell 
proliferation and potentiates imatinib-induced 
apoptosis in myeloid leukemia cell lines. IJH 
Vol.105, Issue 2, 196:205. 

ดร.ทฏัพงศ ์ตุลยานนท ์ Ph.D. (Biological Sciences)  
Virginia Tech (2016) 

Nilsen, E.T., and Tulyanon T. 2015.  An update on 
the diversity and function of foliar scales using data 
from Rhododendron in section Schistanthe 
(Ericaceae). Journal American Rhododendron 
Society, 69: 187-193. 
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๑๒๔ 

ตารางเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของหลกัสตูร PLOs กบั MU-GA และ TQF 

 
PLOs ผลการเรียนรู้ของหลกัสตูรชีวนวตักรรม คณุลกัษณะ 

พึงประสงค ์(MU-GA) 
TQF (สกอ.) 

T-S GT SC EM 

๑.
 ค
ณุ
ธร

รม
 

๒.
 ค
วา
มร

ู้ 

๓.
 ปั
ญ
ญ
า 

๔.
 รบั

ผิด
ชอ

บ/
ทีม

 

๕.
 สื่
อส

าร
 

๖.
 พิ
สยั

 

1. ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านชีวนวตักรรมในการประกอบอาชีพทัง้
ภาครฐัและเอกชน อยา่งเป็น ทีย่อมรบัในฐานะทรพัยากรบุคคล
ของประเทศดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรมหรอืผูป้ระกอบการที่
มคีณุภาพ และมอือาชพี 

          

2. สรา้งระบบ กระบวนการ และวธิกีารดา้นวจิยัและนวตักรรมเพื่อ
พฒันาต่อยอดองค์ความรู้ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกบัทรพัยากรทาง
ชีวภาพและสิง่แวดล้อม โดยใช้เครื่องมอืและเทคโนโลยตี่างๆ 
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและบรรลุ-เป้าประสงค ์

          

3. แสดงออกถงึเจตคตเิชงิวทิยาศาสตร ์และวฒันธรรมการเรยีนรู้
และการท างานเชงิสรา้งสรรค ์คดินอกกรอบ เพื่อน าไปสูแ่นวคดิ
และสิง่ใหม่ๆ  

          

4. ประยุกต์ใช้และเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือ
สื่อสารต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เกิดผลสมัฤทธิ ์โดย
ตระหนักถึงผลดีผลเสีย จริยธรรม กติกา และกฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง   

          

5. แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม การยอมรบั
ความแตกต่างระหว่างกนัในมติติ่าง ในการมสีว่นร่วมท างานกบั
ผูอ้ื่นทัง้ในฐานะผูร้่วมงานและผูน้ าไดอ้ย่างสร้างสรรค ์สามารถ
รว่มกนัแกปั้ญหาใหบ้รรลุผลไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

          

6. อธบิายถ่ายทอดความรู้หรอืสาระส าคญัเกี่ยวกบั การประกอบ
ธุรกิจ ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายส าคัญโดยเฉพาะที่
เกี่ยวข้องทรพัยากรและข้อก าหนดทางความปลอดภัยทาง
ชวีภาพและสิง่แวดลอ้ม 

          

 
MU-GA: T-S = T-shaped     GT = Globally Talented     SC = Social Contributing     EM = Enterpreneurially minded 
 

  



มคอ. ๒ 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีนวตักรรม (หลกัสตูรนานาชาต,ิ หลกัสตูรพหุวทิยาการ) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

๑๒๕ 

ตารางแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างมาตรฐานการเรียนรู้ ๖ ด้าน (TQF)   
และผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของหลกัสตูร (PLOs) 

 
มาตรฐาน 

ผลการเรียนรู ้
(TQF) 

รายละเอียด ผลลพัธก์ารเรียนรูท่ี้คาดหวงัของหลกัสูตร 
(PLOs) 

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

ด้านท่ี ๑ 
คุณธรรม จรยิธรรม 

๑.  มทีกัษะทางสงัคม 
๒. เขา้ใจกฎหมายเกีย่วกบัการประกอบธุรกจิ การ

จดสทิธบิตัร การค้าระหว่างประเทศ กฎหมาย
ส าคญัทีเ่กีย่วกบัทรพัยากร 

๓. ขอ้ก าหนดทางความปลอดภยัทางชวีภาพ และ
สิง่แวดลอ้ม 

      

ด้านท่ี ๒ 
ความรู ้

๑. คน้ควา้ขอ้มลูเพื่อพฒันาต่อยอดความรูด้า้นการ
วจิยั 

๒. มีทักษะในการใช้เครื่องมือ และออกแบบ       
เพื่อประกอบงานวิจยัและปฏิบัติการในระดบั
นานาชาต ิ

      

ด้านท่ี ๓ 
ปัญญา 

๑. สร้า งผลงานบนเจตคติและพื้นฐานของ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเชิง
ธุรกจิ 

๒. ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ค ว า ม รู้ ด้ า น ชี ว น วั ต ก ร ร ม
ระดบัพื้นฐานในการประกอบอาชีพทัง้ภาครฐั
และเอกชน 

๓. น าเสนอสาระทางวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและ
นวตักรรมไดอ้ย่างถูกต้องชดัเจน เพื่อใหบุ้คคล
ทัว่ไปเขา้ใจได ้

      

ด้านท่ี ๔ 
ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรบัผดิชอบ 

๑. ท างานร่วมกบัผูอ้ื่นไดท้ัง้ในฐานะผูร้่วมงาน และ
ผูน้ า 

๒. สามารถแก้ปัญหาให้งานบรรลุผลได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 

      

ด้านท่ี ๕ 
ทกัษะการวเิคราะห์
เชงิตวัเลข การสือ่สาร 
และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑. ใชก้ารค านวณทางสถติ ิและวเิคราะห ์ประมาณ
การล่วงหน้า 

๒. ปรบัตวัให้เขา้กบัการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลย ี
มีความคิดสงัเคราะห์ สร้างสรรค์ บูรณาการ 
และนวตักรรม 

      

ด้านท่ี ๖  
ทกัษะพสิยั 

๑.  สามารถปฏิบตัิงานได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้อง
อาศยัเครื่องชีแ้นะ  

๒. สามารถฝึกปฎิบตัิในวิชาการและวิชาชีพของ
ตนเองจนเกดิความช านาญ คล่องแคล่ว 

๓. รับรู้หลักการที่ถูกต้องและสามารถเลือกสิ่งที่
สนใจหรอืมคีวามถนดัเป็นพเิศษ 

๔. สามารถใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อการให้บริการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการระดบัองคก์รและชุมชนทัง้ภาครฐั
และเอกชน 

      

  



มคอ. ๒ 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีนวตักรรม (หลกัสตูรนานาชาต,ิ หลกัสตูรพหุวทิยาการ) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

๑๒๖ 

TQF Level 2 / TQF 1 Graduate 
Competencies / Skill / LOs 

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

Competency/skill 1: Moral       
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม       
การยอมรบัความแตกต่างระหว่างกนัในมติต่ิาง ในการ    
มสีว่นร่วมท างานกบัผูอ้ื่นทัง้ในฐานะผูร้่วมงานและผูน้ า
ได้อย่ างสร้างสรรค์  สามารถร่ วมกันแก้ปัญหา             
ให้บรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ   (Generic LO, 
Moral) 
 

      

Competency/skill 2: Knowledge       
ค้นคว้าข้อมูลเพื่อพฒันาต่อยอดความรู้ด้านการวจิยั 
ใช้การค านวณทางสถิติ วิเคราะห์และการประมาณ
การณ์ล่วงหน้า มีทักษะในการใช้เครื่ องมือและ
ออกแบบ เพื่อประกอบงานวจิยัและปฏบิตักิารในระดบั
นานาชาต ิ
 

      

Competency/skill 3: Cognitive       
3.1 ประยุกต์ ใช้ความรู้ด้านชีวนวัตกรรมในการ

ประกอบอาชพีทัง้ภาครฐัและเอกชน อย่างเป็นที่
ยอมรบัในฐานะทรพัยากรบุคคลของประเทศดา้น
เทคโนโลยีและนวตักรรมหรือผู้ประกอบการที่มี
คุณภาพและมอือาชพี 

 

      

3.2 สร้างระบบ กระบวนการ และวธิกีารด้านวจิยัและ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้โดย
เฉพาะที่ เกี่ยวกับทรัพยากรทางชีวภาพและ
สิง่แวดล้อม โดยใชเ้ครื่องมอืและเทคโนโลยต่ีางๆ
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและบรรลุเป้าประสงค ์

 

      

3.3 แสดงออกถึง เจตคติ เชิงวิทยาศาสตร์  และ
วฒันธรรมการเรยีนรูแ้ละการท างานเชงิสรา้งสรรค ์
คดินอกกรอบ เพื่อน าไปสูแ่นวคดิและสิง่ใหม่ๆ   

 

      

Competency/skill 4: Communication       
อธบิายถ่ายทอดความรู้หรอืสาระส าคญัเกี่ยวกบั การ
ประกอบธุรกจิ  ทรพัย์สนิทางปัญญา กฎหมายส าคญั
โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องทรพัยากรและข้อก าหนดทาง
ความปลอดภยัทางชวีภาพและสิง่แวดลอ้ม 
 

      

  



มคอ. ๒ 
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๑๒๗ 

TQF Level 2 / TQF 1 Graduate 
Competencies / Skill / LOs 

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

Competency/skill 5: ICT       
ประยุกต์ใช้และเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
เครื่องมอืสื่อสารต่างๆ ไดอ้ย่างถูกต้องเหมาะสม เกดิ
ผลสมัฤทธิ ์โดยตระหนักถึงผลดีผลเสีย จริยธรรม 
กตกิา และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง    
 

      

Competency/skill 6: Professional       
ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านชีวนวัตกรรมในการประกอบ
อาชพีทัง้ภาครฐัและเอกชนอย่างเป็นทีย่อมรบัในฐานะ
ทรัพยากรบุคคลของประเทศด้านเทคโนโลยีและ
นวตักรรมหรอืผูป้ระกอบการทีม่คีุณภาพ และมอือาชพี 
 

      

 

 
 
  


