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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
ชื่อหลักสูตร

: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
: Master of Science Program in Biotechnology

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

(ชื่อเต็ม)
(ชื่อย่อ)
(ชื่อเต็ม)
(ชื่อย่อ)

:
:
:
:

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
Master of Science (Biotechnology)
M.Sc. (Biotechnology)

หลักสูตร

หลักสูตรแผน ก แบบ ก1 และแบบ ก2 มีจำ�นวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิทยานิพนธ์จำ�นวน
36 หน่วยกิตใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสำ�เร็จการศึกษาอย่างน้อย 3 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน10 ภาคการศึกษาปกติ นิสิตที่
เรียนในหลักสูตรแผน ก แบบ ก1 และแผน ก แบบ ก2 ทุกคน จะสำ�เร็จการศึกษาได้ต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษ โดยมีผลการสอบผ่านภาษาจากสถาบัน
ภาษา หรือ หน่วยสอบที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือลงทะเบียนรายวิชาภาษาตามที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด โดยไม่นับหน่วยกิตและได้รับการประเมินผลการเรียน
ระดับ S

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาบังคับ
2. หมวดวิชาเลือก
3. หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย
หน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า

แผนก แบบ ก1
(หน่วยกิต)
ไม่น้อยกว่า 36
36 หน่วยกิต

หลักสูตร

แผนก แบบ ก2
(หน่วยกิต)
9
12
ไม่น้อยกว่า 15
36 หน่วยกิต

หมายเหตุ

1. สำ�หรับผู้เรียน แบบ ก1 และแบบ ก2 ที่ไม่มีพื้นฐานทางเทคโนโลยีชีวภาพในรายวิชาใดวิชาหนึ่งต้องเรียนในหมวดวิชาปรับพื้นฐานให้ครบ
โดยไม่นับหน่วยกิต และต้องได้ผลการเรียนระดับขั้น S (Satisfactory) ทั้งนี้อยู่ในดุลพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร
2. รายวิชา 0804 591 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 และ 0804 592 สัมมนาทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ 2 เป็นรายวิชาในหมวดวิชาบังคับ นิสิตทั้ง แบบ ก1 และแบบ ก2 ต้องลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิต และได้ผลการประเมิน
ระดับขั้น S (Satisfactory)
3. มหาวิทยาลัยกำ�หนดให้นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนแทนการสอบภาษาตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย โดยไม่นับหน่วยกิต และได้ผล
การประเมินระดับ S ในรายวิชาดังนี้
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รายวิชาในหลักสูตร
0105 506 ภาษาอังกฤษสำ�หรับบัณฑิตศึกษา
English for Graduate Studies
0105 507 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำ�หรับบัณฑิตศึกษา
Academic English for Graduate Studies

2(1-2-3)
2(1-2-3)

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
11 หน่วยกิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มีรายวิชาหมวดวิชาปรับพื้นฐาน 11
หน่วยกิตนิสติ ทัง้ แผน ก แบบ ก1 และ ก2 ทีไ่ ม่มพี นื้ ฐานความรูท้ างเทคโนโลยี
ชีวภาพ  ต้องเรียนเพื่อปรับความรู้พื้นฐาน ผู้เรียนที่เคยเรียนในรายวิชาใด
ทีส่ ามารถเทียบเคียงกับรายวิชาพืน้ ฐานแล้วไม่ตอ้ งเรียนซ้� ำ ยกเว้นมีคะแนนต่�ำ
กว่า C (2.00) ต้องเรียนใหม่ให้ผ่านในระดับ S (Satisfactory) ทั้งนี้เป็นการ
เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตและต้องได้ผลการประเมินระดับขั้น S ทั้งนี้อยู่ใน
ดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร รายวิชาที่ปรับพื้นฐานมีดังนี้
0804 502 เครื่องมือวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ
2(1-2-3)
Research Instruments in Biotechnology  
0804 506 วิธีทางสถิติและวิทยาระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
Statistical Methods and Research
Methodology in Biotechnology
0804 511 การดำ�เนินการหน่วยปฏิบัติการพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental of Unit Operations
0804 532 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3(3-0-6)
Biochemistryand Microbiology in Biotechnology
รายวิชาหมวดวิชาหลักบังคับ
สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ชี ว ภาพ มี ร ายวิ ช าหมวดวิ ช าหลั ก บั ง คั บ
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
0804 513 เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Biotechnology
0804 541 ชีวโมเลกุลและเทคโนโลยีทางพันธุกรรม
3(2-2-5)
Molecular Biology and Gene Technology
0804 595 เทคนิคการวิจัยสำ�หรับวิทยานิพนธ์
3(0-3-6)
Research Techniques for Thesis
0804 591 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1
1(0-2-1)
Biotechnology Seminar 1
0804 592 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2
1(0-2-1)
Biotechnology Seminar 2
หมายเหตุ
1. นิสิตทั้ง แบบ ก1 และแบบ ก2 ต้องลงทะเบียนรายวิชา  
0804 591 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 และ 0804 592 สัมมนาทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ 2 โดยไม่นับหน่วยกิต และต้องลงทะเบียนเรียนจนกว่า
จะได้ผลการเรียนระดับขั้น S (ผ่าน) ทั้ง 2 รายวิชา
C-466

2. มหาวิทยาลัยกำ�หนดให้นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนแทน
การสอบภาษาตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย โดยไม่นับหน่วยกิต และ
ได้ผลการประเมินระดับ S ในรายวิชาดังนี้
0105 506 ภาษาอังกฤษสำ�หรับบัณฑิตศึกษา
2(1-2-3)
English for Graduate Studies
0105 507 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำ�หรับบัณฑิตศึกษา
2(1-2-3)
Academic English for Graduate Studies
รายวิชาหมวดวิชาหลักเลือก
นิ สิ ต สามารถเลื อ กเรี ย นในรายวิ ช าหลั ก เลื อ กของสาขาวิ ช า
เทคโนโลยีชีวภาพหรือรายวิชาในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ได้ ไม่
น้อยกว่า12 หน่วยกิต โดยมีกรรมการบริหารหลักสูตรให้คำ�แนะนำ�และ
ดูแลอย่างใกล้ชิด ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
รายวิชาหลักเลือกมีดังนี้
แบบ ก2 เลือกเรียนได้ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
0804 507 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชีวภาพ
3(3-0-6)
Entrepreneurship in Bio-business
0804 512 วิศวกรรมชีวเคมีและเทคโนโลยีการหมัก
3(2-2-5)
Biochemical Engineering
and Fermentation Technology
0804 521 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
3(2-2-5)
Agricultural Biotechnology
0804 527 เทคโนโลยีชีวภาพในอาหารสัตว์
3(3-0-6)
Biotechnology in Animal Feed
0804 531 เทคโนโลยีจุลินทรีย์ขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Microbial Technology
0804 533 เทคโนโลยีชีวภาพสาหร่าย
3(2-2-5)
Algal Biotechnology
0804 534 การบริหารจัดการศัตรูพืชโดยวิธีบูรณาการ
3(2-2-5)
Integrated Pest Management
0804 542 พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล
3(2-2-5)
Molecular Genetics
0804 547 เทคโนโลยีชีวสารสนเทศ
2(2-0-4)
Bioinformatic Technology
0804 551 เทคโนโลยีชีวภาพผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
3(3-0-6)
Biotechnology in Natural Products
0804 552 ชีววิเคราะห์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
2(2-0-4)
Bioassay for Biotechnology
0804 561 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Environmental Biotechnology
0804 571 เทคโนโลยีอาหารขั้นสูง
3(3-0-6)
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Advanced Food Technology and Product Development
0804 581 เทคโนโลยีเอนไซม์ขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Enzyme Technology
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0804 582 เทคโนโลยีสารกลิ่นรสและสารหอม
Flavor and Fragrance Technology

3(3-0-6)

รายวิชาหมวดวิชาประสบการณ์วิจัย
แผนการเรียนทั้ง 2 แผน มีรายวิชาในหมวดวิชาประสบการณ์
วิจัย ดังนี้
แผน ก แบบ ก1
0804 593 วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
Thesis
แผน ก แบบ ก2
0804 594 วิทยานิพนธ์
15 หน่วยกิต
Thesis
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คำ�อธิบายรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
0804 502 เครื่องมือวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ
2(1-2-3)
		 Research Instruments in Biotechnology
หลักการท�ำงานและวิธกี ารใช้กล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอน  แก๊ส
ลิควิดโครมาโตกราฟฟี่ ไฮเปอฟอร์มแมนลิควิดโครมาโตกราฟฟี  ่ สเปคโตโฟ
โตเมททรี อะตอมมิกแอปซอฟชันสเปคโตโฟโตเมททรี แก๊สโครมาโตกราฟ
ฟี่แมสสเปคโตรเมททรีอิเล็คโตรโฟรลิซีส และเครื่องมือที่มีความส�ำคัญต่อ
งานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปฏิบัติการและการใช้เครื่องมือชนิดต่างๆ
Principles of electron microscope, Gas Liquid Chromatography (GC), High Performance Liquid Chromatography
(HPLC), Spectrophotometry, Atomic Absorption  Spectrophotometry
(AAS), GC-Mass Spectrometry, Electrophoresis, and instruments related to Biotechnology, laboratory and demonstration
of instruments
0804 506 วิธีทางสถิติและวิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6)
		 Statistical Methods and Research Methodology
		 in Biotechnology
หลักการทางสถิติ การออกแบบการทดลองทางเทคโนโลยี
ชีวภาพ การวิเคราะห์ข้อมูล จากการทดลองด้วยวิธีทางสถิติแบบต่างๆ
การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน
และความเบี่ยงเบน การใช้โปรแกรมทางสถิติส�ำเร็จรูป
Principles of statistical methods, experimental design
in biotechnology, experimental data analysis by various statistical
methods, regression and correlation analysis, variance analysis,
including use of statistical software  
0804 507 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชีวภาพ
3(3-0-6)
		 Entrepreneurship in Bio-business
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในอุตสาหกรรมชีวภาพ มาตรฐานและกฎ
ระเบียบด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ ความปลอดภัยทางชีวภาพ สิทธิบตั ร  การ
วิเคราะห์การตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การบริหารจัดการ การท�ำ
แผนธุรกิจ การจัดการแรงงาน ศึกษาปัญหาของกระบวนการผลิตร่วมกับผู้
ประกอบการระดับท้องถิ่น การปรับปรุงกระบวนการผลิตและการควบคุม
คุณภาพของผลิตภัณฑ์
Bio-industrial products, standard and regulation in
bio-industrial, biosafety, patents, marketing analysis, statistical
analysis, business planning, problems study in production process
with local enterprises, production process improvement, and
product quality control
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0804 511 การด�ำเนินการหน่วยปฏิบัติการพื้นฐาน
3(3-0-6)
		 Fundamental of Unit Operations
หน่วยและการวิเคราะห์เชิงสถิติ หลักการพืน้ ฐานของของไหล
การถ่ายโอนความร้อน และการถ่ายเทมวล หลักการค�ำนวณของเครื่องมือ
ชนิดต่างๆ ได้แก่ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน การให้ความชื้น การอบแห้ง
การกลั่น การสกัด การดูดซึม การระเหย และการตกผลึกและอื่นๆ
Units and dimensional analysis, fundamental of fluid
flows, heat transfer and mass transfer, principle of calculation
of various instruments such as heat exchanger, humidification,
drying, distillation, extraction, absorption, evaporation and crystallizationand, etc.
0804 512 วิศวกรรมชีวเคมีและเทคโนโลยีการหมัก
3(2-2-5)
		 Biochemical Engineering
		 and Fermentation Technology
การออกแบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพ จลนพลศาสตร์กระบวน
การหมัก การถ่ายเทมวลและพลังงานในกระบวนการเมตะบอลิซึม สูตร
อาหาร  การควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ในกระบวนการหมัก การขยายขนาด การ
เก็บเกี่ยวผลผลิต
Bioreactor design, kinetics in fermentation process,
metabolic flux, medium formulation, factors control in biological
process, scale up, product recovery
0804 513 เทคโนโลยีชีวภาพชั้นสูง
3(3-0-6)
		 Advanced Biotechnology
เทคโนโลยี ชี ว ภาพด้ า นต่ า งๆ ชนิ ด ของสารเร่ ง ปฏิ กิ ริ ย า
ทางชีวภาพ วิถีของระบบทางชีวภาพ สมดุลทางชีวมวลและชีวพลังงาน
ในกระบวนการทางชีวภาพ จลศาสตร์ของการเจริญของจุลินทรีย์ และ
การเกิดผลิตภัณฑ์ชีวภาพตามปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการหมักใน
อุตสาหกรรม รวมไปถึงการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพในด้าน
ต่างๆ เช่น ด้านพลังงาน การแพทย์ การเกษตร และอุตสาหกรรม
Scope of biotechnological aspects, type of biocatalysts, path way of biological systems, biomass and  bioenergetics
balance in biological processes, kinetics of  microbial  growth,  
biosynthetic factors in industrial  fermentation processes and
incorporate the application  manipulate in energy, medicine,
agricultural and industry  areas
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0804 521 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
3(2-2-5)
		 Agricultural Biotechnology
การประยุกต์เทคนิคและความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ทางด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ ทางการเกษตร เช่น การใช้จุลินทรีย์ เทคนิคทางพันธุ
วิศวกรรม การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการใช้ ชีววิธีในการควบคุมศัตรูพืช  
เพื่อประโยชน์ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
Application in technique and knowledge of various
subjects for agricultural biotechnology such as microbial using,  
genetic engineering, tissue culture and biological control served  
for agriculture and industry  
0804 527 เทคโนโลยีชีวภาพในอาหารสัตว์
3(3-0-6)
		 Biotechnology in Animal Feed
การใช้จุลินทรีย์ในการผลิตสารเสริมในอาหารสัตว์ได้แก่
เอนไซม์ พรีและโพรไบโอติค ฮอร์โมนกรดอะมิโนและวิตามิน การปรับปรุง
คุณภาพอาหารสัตว์ ปัญหาและข้อจ�ำกัดของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพทาง
อาหารสัตว์
The use of microorganisms in supplement production
such as enzymes, pre-and probiotics, hormones, amino acid and
vitamin,  Improvement of feed quality, problems and limitations
of biotechnology in animal feed
0804 531 เทคโนโลยีจุลินทรีย์ขั้นสูง
3(2-2-5)
		 Advanced Microbial Technology
แนวคิดทางการวิจัย และวิชาการที่ทันสมัยของจุลินทรีย์เพื่อ
อุตสาหกรรมอาหาร เภสัชกรรม เครื่องส�ำอาง การเกษตร สิ่งแวดล้อม  และ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
Current research and academic concepts of microorganisms for food industry, pharmaceuticals, cosmetics,
agriculture, environments and other industries
0804 532 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6)
		 Biochemistry and Microbiology in Biotechnology
โครงสร้าง คุณสมบัติ และหน้าที่ของสารชีวโมเลกุลต่างๆ เช่น
คาร์โบไฮเดรต ลิปิด โปรตีน กรดนิวคลีอิก เอ็นไซม์ วิตามิน และฮอร์โมน  
การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา การเจริญเติบโต การจัดกลุ่ม การ
ประยุกต์ใช้ของจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ ได้แก่ แบคทีเรีย รา สาหร่าย โปรโตซัว  
และไวรัส
Structures and functions of bio-molecules such as
carbohydrate, lipid, protein, nucleic acid, enzyme, vitamin and
hormone. Study on morphology, growth, classification and application of microorganisms including bacteria, fungi, algae,  
protozoa, and viruses

0804 533 เทคโนโลยีชีวภาพสาหร่าย
3(2-2-5)
		 Algal Biotechnology
ชีววิทยาและการจัดจ�ำแนกสาหร่าย พันธุกรรมระดับโมเลกุล
ของสาหร่ายการเพาะเลี้ยง และการออกแบบระบบการเพาะเลี้ยงสาหร่าย
ประโยชน์และการประยุกต์ใช้สาหร่ายในอุตสาหกรรมชนิดต่างๆ
Biology and classification of algae, molecular genetic
of algae, cultivation and algae cultivation system design, utilization and application of algae in various industry
0804 534 การบริหารจัดการศัตรูพืชโดยวิธีบูรณาการ
3(2-2-5)
		 Integrated Pest Management
ความส�ำคัญของศัตรูพืชต่อการเกษตร ประเภทและชนิดของ
ศัตรูพชื การแพร่ระบาดของศัตรูพชื การประเมินความเสียหายทีเ่ กิดจากศัตรู
พืชในทางเศรษฐกิจหลักการป้องกันและก�ำจัดศัตรูพชื แบบบูรณาการด้วยวิธี
การต่างๆ และผลกระทบต่อระบบนิเวศ เทคนิคการป้องกันก�ำจัดศัตรูพชื ที่
เหมาะสมในสภาพปัจจุบัน
Essence of agricultural pest, classifications and types
of agricultural pest, epidemiology of agricultural pest, economic
evaluation of damages caused by agricultural pest, principles of
integrate pest management and elimination by various methods
and their effect on ecology, current effective techniques for protection and elimination of agricultural pest
0804 541 ชีวโมเลกุลและเทคโนโลยีทางพันธุกรรม
3(2-2-5)
		 Molecular Biology and Gene Technology
ชี ว วิ ท ยาและสารพั น ธุ ก รรมของเซลล์ ยู ค าริ โ อตและ
โปรคาริ โ อต การแสดงออกของยี น และการผลิ ต โปรตี น ในเซลล์ การ
ผลิตกรดอะมิโน และโครงสร้างโปรตีน เทคนิคทางห้องปฏิบัติการเพื่อ
การวิเคราะห์ DNA เทคนิคในการตัดต่อและดัดแปลงสารพันธุกรรม
เทคนิคการน�ำพาสารพันธุกรรมเข้าสู่เซลล์ การตรวจติดตามสารพันธุกรรม
และการจ�ำลองพันธุกรรม
Biology of genetic materials of eukaryotic and prokaryotic cells, cellular gene expression and protein production, amino
acid production and protein structure, laboratory techniques for
DNA analysis, genetic engineering, techniques for recombination
and modification of genes, introduction of genes into cells, genetic
markers, and cloning
0804 542 พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล
3(2-2-5)
		 Molecular Genetics
โครโมโซมและยีนของแบคทีเรีย ยีสต์ เซลล์พืชและสัตว์ พลา
สมิด การถ่ายโอนยีนส์ การโคลนยีนส์ การตรวจหาโคลนที่ต้องการ การ
ตรวจหาล�ำดับเบสของดีเอนเอ การดัดแปลงพันธุกรรม ความปลอดภัยและ
จริยธรรมสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม

C-469

À≈—° Ÿμ√√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“ ªï°“√»÷°…“ 2556
470

Chromosome and gene of bacteria, yeast, plant and
animal cell, plasmid, gene transfer, gene cloning, DNA base pair
sequencing, genetic modifications, safety and ethical issues of
transgenic organisms
0804 547 เทคโนโลยีชีวสารสนเทศ
2(2-0-4)
		 Bioinformatic Technology
การสืบค้นข้อมูลทางชีววิทยาบนฐานข้อมูลออนไลน์ ในด้าน
ต่างๆ ได้แก่ นิวคลีโอไทด์จโี นม โปรตีน สารเมตาบอไลท์ การวิเคราะห์ล�ำดับ
เบส การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงวิวฒ
ั นาการระดับ ชีวโมเลกุล  การท�ำนาย
หน้าที่และโครงสร้างของโปรตีน การใช้ฐานออนไลน์เพื่อเก็บข้อมูลและน�ำ
ไปใช้   การสืบค้นข้อมูลและเทคนิคใหม่ๆทางชีวโมเลกุลการประยุกต์ใช้ชีว
สารสนเทศในด้านเภสัชวิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ
Searching for biological information of nucleotides,
genomes, proteins and metabolites from online database, DNA
sequences analysis, genetic phylogeny and evolution analysis,
protein structures and functions prediction, store, retrieve and
assist in understanding biological information, updated molecular
information and techniques, application of bioinformatics technology for pharmacology and biotechnology  
0804 551 เทคโนโลยีชีวภาพผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
3(3-0-6)
		 Biotechnology in Natural Products
ชนิดของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากพืช สัตว์ และจุลินทรีย์  
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของสารกลุ่มโพลีเปบไทด์อัลคาลอยด์ ชิกิเมท เทอร์ปี
นอยด์สเตียรอยด์ และยาปฏิชีวนะ การสกัด แยก และพิสูจน์เอกลักษณ์
การผลิตสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติด้วยวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพ การใช้
ประโยชน์จากสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
Natural products from plants, animals and microorganisms, polypeptides, alkaloids, shikimates, terpenoids, steroids,
and antibiotics, extraction, isolation and identification of natural
products, production of natural products by biotechnology techniques, application from natural products
0804 552 ชีววิเคราะห์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
2(2-0-4)
		 Bioassay for Biotechnology
ความรู้พื้นฐานส�ำหรับชีววิเคราะห์ การใช้เซลล์สัตว์และสัตว์
ทดลองเพื่อชีววิเคราะห์ เทคนิคการตรวจสอบระบบภูมิคุ้มกันแบบน�้ำและ
แบบเซลล์  การเลือกใช้ชวี วิเคราะห์ทเี่ หมาะสมต่องานวิจยั การใช้ชวี วิเคราะห์
เพื่อการตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพและประเมินคุณภาพของสารที่ได้จาก
สัตว์/พืช/จุลชีพ ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
Basic bioassays, use of animal cells and live animals
for bioassays, techniques for investigation of humoral and cellular
immune responses, appropriate bioassays for specific research,
bioassays for detection and evaluation of biological activity of
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bioactive compounds derived from animals / plants / microorganisms, laboratory safety
0804 561 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมขั้นสูง
3(2-2-5)
		 Advanced Environmental Biotechnology
ระบบทางชีวภาพขัน้ สูงเพือ่ ปรับปรุงประสิทธิภาพและลดหรือ
ใช้ประโยชน์จากของเสียให้เกิดหลากหลายประโยชน์กับอุตสาหกรรมและ
สิ่งแวดล้อม การก�ำจัดสารปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ ระบบบ�ำบัดน�้ำ
เสียและการออกแบบ การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์เพื่อปรับปรุงคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
Advanced biological system to improve efficiency
and reduce or utilize wastes to benefit a wide range of industries
and the environment, bioremediation of contaminated environments, wastewater treatment system and design, utilization of
microorganisms to improve environmental quality
0804 571
		
		
		

เทคโนโลยีอาหารขั้นสูง
3(3-0-6)
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Advanced Food Technology
and Product Development
ความรู ้ ขั้ น สู ง และเทคโนโลยี ใ นเรื่ อ งต่ า งๆ ที่ ก�ำลั ง เป็ น ที่
สนใจในด้านกระบวนการแปรรูปอาหาร เคมีอาหาร จุลชีววิทยาทางอาหาร
การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร การประกันคุณภาพ
อาหาร หลักปฏิบัติที่ดีในการด�ำเนินงาน การวิเคราะห์อันตรายจุดควบคุม
วิกฤติ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การตลาดทางอาหารและกล
ยุทธวิธีทางตลาดส�ำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร
Current advanced knowledge and technology in food
processing, food chemistry, food microbiology, utilization of
microorganisms in food industry, food quality assurance, Good
Manufacturing Practice (GMP), Hazard Analysis Critical Control
point (HACCP), research and new product development, food
marketing and strategies of marketing on food products
0804 581 เทคโนโลยีเอนไซม์ขั้นสูง
3(2-2-5)
		 Advanced Enzyme Technology
คุณสมบัติ โครงสร้าง และหน้าที่ ของกรดอมิโนและโปรตีน  
จลนศาสตร์เอนไซม์ การสกัดและการท�ำให้โปรตีนบริสุทธิ์ การท�ำนายและ
ดัดแปลงโครงสร้างของโปรตีนด้วยเทคนิคทางเคมีและพันธุวศิ วกรรม  การ
ประยุกต์ใช้เอนไซม์ในอุตสาหกรรม
Characteristic structure and function of amino acids
and protein, enzyme kinetics, extraction and purification of protein, prediction and modification of structural protein by chemical
techniques and genetic engineering, application of enzymes in
industry
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0804 582 เทคโนโลยีสารกลิ่นรสและสารหอม
3(3-0-6)
		 Flavor and Fragrance Technology
การใช้ ส ารกลิ่ น รสและสารกลิ่ น หอม แหล่ ง ของสารกลิ่ น
รสและสารหอมธรรมชาติจากพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ การสังเคราะห์สาร
กลิ่นรสธรรมชาติ การสกัดสารกลิ่นรส เคมีและการวิเคราะห์สารกลิ่นรส
การเปลี่ยนแปลงสารกลิ่นรสและการสูญเสียกลิ่นรสของอาหารและจาก
กระบวนการแปรรูปอาหาร การประยุกต์ใช้สารกลิ่นรสและกลิ่นหอมใน
อุตสาหกรรมต่างๆ
Flavors and fragrance usages, natural flavors and
fragrance sources from plants, animals and microorganisms,
natural flavor synthesis, flavor extraction, chemistry and analysis
of flavors, flavor change and off flavor in food and food processing,
flavors and fragrance applications in various industries
0804 591 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ1
1(0-2-1)
		 Biotechnology Seminar 1
การสืบค้น น�ำเสนอและวิจารณ์ผลงานวิจัยใหม่ๆ ที่น่าสนใจ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ พร้อมทั้งการเขียนรายงาน
Search, oral presentation and discussion on biotechnological topics of current interest, including writing report

0804 594 วิทยานิพนธ์
15 หน่วยกิต
		 Thesis
การท�ำวิ จั ย ในสาขาวิ ช าเทคโนโลยี ชี ว ภาพ เพื่ อ แก้ ป ั ญ หา
หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์
Conducting research in the field of biotechnology in
order to solve problems or generate a new body of knowledge
under supervision by a thesis advisory committee
0804 595 เทคนิคการวิจัยส�ำหรับวิทยานิพนธ์
2(1-3-3)
		 Research Techniques for Thesis
เทคนิคการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ที่นิสิตแต่ละคน
เลือก, การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับลักษณะงานและข้อมูล การใช้เครื่อง
มือ การค้นคว้าและวิเคราะห์ขอ้ มูล การเตรียมเอกสารวิจยั ทางวิทยาศาสตร์
เพื่อการเผยแพร่ผลงาน
Research techniques involving on the selected thesis
topics by the student, appropriate statistical analysis for data
interpretation, instrument usage, literature survey and scientific
manuscript preparation

0804 592 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ2
1(0-2-1)
		 Biotechnology Seminar 2
สืบค้นและศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อ
การน�ำเสนอผลงานและการเขียนรายงานพร้อมด้วยการวิจารณ์ผลงาน
และจัดท�ำโปสเตอร์เพื่อน�ำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
Search and study on biotechnological topics of current
issue for oral  presentation, written report with discussions and
poster preparing for conference presentation
0804 593 วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
		 Thesis
การท�ำวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการค้นหาองค์
ความรู้ใหม่จาก ทรัพยากรธรรมชาติ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์
Conducting research in the field of biotechnology in
order to generate a new body of knowledge under supervision by
a thesis advisory committee

C-471

