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หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
1.1 รหัสหลักสู ตร
25530081104711
1.2 ชื่อหลักสู ตร
ภาษาไทย
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ภาษาอังกฤษ
Master of Science Program in Biotechnology
2. ชื่อปริ ญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
Master of Science (Biotechnology)
ชื่อยอภาษาไทย
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
ชื่อยอภาษาอังกฤษ
M.Sc. (Biotechnology)
3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสู ตร
แผน ก แบบ ก 1
มีคาเทียบเทา 36 หนวยกิต
แผน ก แบบ ก 2
ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
แผน ข
ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสู ตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ป
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยได
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึก ษา
6.1 เจา หน าที่ ฝายวางแผนการผลิต การควบคุมการผลิต การควบคุมและประกันคุ ณภาพ การวิจัยและพั ฒ นากระบวนการผลิ ต
และผลิตภัณฑ ตลอดจนพนักงานขายในโรงงานอุตสาหกรรมหรือบริษัททีด่ ําเนินธุรกิจดานเทคโนโลยีชีวภาพและสาขาอื่นที่เกี่ยวของ
6.2 ผูสอน นักวิจัย และนักวิเคราะหในสวนงานราชการและวิสาหกิจ
6.3 ผูประกอบการหรืออาชีพอิสระ
7. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตําบล
พระปฐมเจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
1. แผน ก แบบ ก 1
(1) เป นผู สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาเทคโนโลยีชีวภาพหรือสาขาวิชาที่ เกี่ ยวขอ ง
หรือปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชี วภาพ วิศวกรรมเคมี หรื อสาขาวิชาที่เกี่ ยวข อง ทั้ งนี้ โดยความ
เห็นชอบของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
(2) ตองไดรับเกียรตินิยม หรือตองมีผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ
2. แผน ก แบบ ก 2
เปนผูสําเร็จการศึก ษาระดั บปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวขอ ง
หรือปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ วิศวกรรมเคมี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ โดยความ
เห็นชอบของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
3. แผน ข
(1) เป น ผู สํา เร็ จการศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี วิ ทยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาเทคโนโลยี ชี วภาพหรื อ สาขาวิ ชาที่
เกี่ยวของ หรือปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ วิศวกรรมเคมี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
(2) ต อ งมี ป ระสบการณ ก ารทํ า งานที่ เกี่ ย วข อ งเป น เวลาไม น อ ยกว า 1 ป ทั้ ง นี้ โดยความเห็ น ชอบของภาควิช า
เทคโนโลยีชีวภาพ
4. ผู มีสิทธิ เข าศึ กษาตามข อ 2.2.1, 2.2.2 และ 2.2.3 ตองมีคุณสมบั ติครบถ วนตามข อบังคับ มหาวิ ทยาลัยศิลปากร วาดว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
5. คุณสมบัติอื่น ๆ ทีภ่ าควิชาเทคโนโลยีชีวภาพพิจารณาแลวเห็นสมควรใหมีสิทธิสมัครเขาศึกษาได
หลักสู ตรและอาจารยผูสอน
หลักสูตร
จํานวนหนวยกิต
แผน ก แบบ ก 1 รวมตลอดหลักสูตร มีคาเทียบเทา
แผน ก แบบ ก 2 รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา
แผน ข
รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา
โครงสรางหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 1
วิชาบังคับ (ไมนับหนวยกิต)
วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา)
รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร มีคาเทียบเทา
แผน ก แบบ ก 2
วิชาบังคับ
วิชาเลือก ไมนอยกวา
วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา)
รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา

36
36
36

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

5
36
36

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

8
8
20
36

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

แผน ข
วิชาบังคับ
8
หนวยกิต
วิชาเลือก ไมนอยกวา
22
หนวยกิต
การคนควาอิสระ (มีคาเทียบเทา)
6
หนวยกิต
รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา
36
หนวยกิต
และสอบผานการสอบประมวลความรู
หมายเหตุ นั กศึกษาแผน ก แบบ ก 1 ที่จบปริญญาตรีในสาขาอื่นที่เที ยบเท ากับสาขาวิชาเทคโนโลยี ชีวภาพ อาจจําเป นตองเรียน
รายวิชาเพิ่มเติมตามดุลพินิจของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ โดยไมนับหนวยกิตรวมในหลักสูตร ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการทําวิทยานิพนธ
รายวิชา
แผน ก แบบ ก 1
รายวิชาบังคับ (ไมนับหนวยกิต) จํานวน 5 หนวยกิต
613 501
เทคโนโลยีชีวภาพรวมสมัย
3*(3-0-6)
(Contemporary Biotechnology)
613 691
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1
1*(0-2-1)
(Seminar in Biotechnology I)
613 692
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2
1*(0-2-1)
(Seminar in Biotechnology II)
วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา) 36 หนวยกิต
613 693
วิทยานิพนธ
มีคาเทียบเทา 36 หนวยกิต
(Thesis)
หมายเหตุ นั ก ศึ กษาแผน ก แบบ ก 1 ที่ จ บปริ ญญาตรี ใ นสาขาอื่ น ที่ เที ย บเท า กั บ สาขาวิ ชาเทคโนโลยี ชีว ภาพ อาจ
จําเป นต องเรียนรายวิชาเพิ่มเติ มตามดุลพินิจของภาควิ ชาเทคโนโลยีชีวภาพ โดยไมนับหน วยกิต รวมในหลักสูต ร ทั้งนี้
เพื่อประโยชนในการทําวิทยานิพนธ
แผน ก แบบ ก 2
รายวิชาบังคับ จํานวน 8 หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้
613 501
เทคโนโลยีชีวภาพรวมสมัย
(Contemporary Biotechnology)
613 502
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางเทคโนโลยีชีวภาพ
(Advanced Research Methodology in Biotechnology)
613 691
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1
(Seminar in Biotechnology I)
613 692
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2
(Seminar in Biotechnology II)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

*นักศึกษาตองลงทะเบียน โดยไมนับหนวยกิตรวมเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร และไดผลการศึกษาเปน S

รายวิชาเลือก จํานวนไมนอยกวา 8 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
กลุมวิชาวิศวกรรมศาสตร
613 511
วิศวกรรมเคมีชีวภาพขั้นสูง
(Advanced Biochemical Engineering)
613 512
ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีชีวภาพขั้นสูง
(Advanced Biochemical Engineering Laboratory)
613 513
กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง
(Advanced Biotechnological Processes)
613 514
การแยกผลิตภัณฑทางเทคโนโลยีชีวภาพ
(Downstream Processing in Biotechnology)
613 515
ปฏิบัติการการแยกผลิตภัณฑทางเทคโนโลยีชีวภาพ
(Downstream Processing in Biotechnology Laboratory)
613 516
เทคโนโลยีแผนเยื่อ
(Membrane Technology)
613 517
ปฏิบัติการเทคโนโลยีแผนเยื่อ
(Membrane Technology Laboratory )
613 518
การอบแหงวัสดุชีวภาพเชิงอุตสาหกรรม
(Industrial Drying of Biomaterials)
613 519
ปฏิบัติการการอบแหงวัสดุชีวภาพเชิงอุตสาหกรรม
(Industrial Drying of Biomaterials Laboratory)
กลุมวิชาทางเทคโนโลยีชีวโมเลกุลและพันธุวิศวกรรม
613 521
วิทยาศาสตรชีวภาพระดับเซลลและโมเลกุลขั้นสูง
(Advanced Cellular and Molecular Bioscience)
613 522
เทคโนโลยียีน
(Gene Technology)
613 525
โครงสรางของกรดนิวคลีอิก
(Nucleic Acid Structure)
กลุมวิชาเทคโนโลยีเซลล และเนื้อเยื่อ
613 531
เทคโนโลยีเซลลและเนื้อเยื่อพืชขั้นสูง
(Advanced Plant Cell and Tissue Technology)
613 532
เทคโนโลยีเซลลสัตวขั้นสูง
(Advanced Animal Cell Technology)
613 533
วิศวกรรมเนื้อเยื่อ
(Tissue Engineering)
613 534
พิษวิทยาและผลิตภัณฑเทคโนโลยีชีวภาพ
(Toxicology and Biotechnology Products)

2(2-0-4)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)

3(2-3-4)
2(2-0-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)

613 535

613 541
613 542

613 551
613 552
613 553
613 554
613 555

613 561
613 562
613 563

613 571
613 572
613 573

613 581

พิษวิทยาระดับเซลล
(Cell Based Toxicology)
กลุมวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี
เทคโนโลยีตัวเรงชีวภาพขั้นสูง
(Advanced Biocatalyst Technology)
เทคโนโลยีพอลิเมอรชีวภาพ
(Biopolymer Technology)
กลุมวิชาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
เทคโนโลยีชีวภาพดานสิ่งแวดลอม
(Environmental Biotechnology)
การควบคุมโรคพืชดวยชีววิธีขั้นสูง
(Advanced Biological Control of Plant Pathogens)
ปฏิบัติการการควบคุมโรคพืชดวยชีววิธีขั้นสูง
(Advanced Biological Control of Plant Pathogens Laboratory)
การยอยสลายและการฟนฟูสภาพสิ่งแวดลอมดวยชีววิธี
(Biodegradation and Bioremediation)
แบคเทอริโอเฟจบําบัด
(Bacteriophage Therapy)
กลุมวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมและพลังงานชีวภาพ
เทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสียขั้นสูง
(Advanced Wastewater Treatment Technology)
ความกาวหนาและเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ
(Bio-energy Technology and Progress)
เทคโนโลยีเซลลเชื้อเพลิงจุลินทรีย
(Microbial Fuel Cell Technology)
กลุมวิชาการบริหาร การจัดการและการควบคุมคุณภาพ
ทรัพยสินทางปญญาและธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ
(Intellectual Properties and Business in Biotechnology)
การจัดการและควบคุมสารอันตราย
(Management and Control of Hazardous Substances)
จรรยาบรรณและจริยธรรมในงานวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพ
(Ethics and Morality in Biotechnological Research)
กลุมวิชาอื่น ๆ
เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ
(Selected Topics in Biotechnology)

3(2-3-4)

2(2-0-4)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(2-3-4)

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

2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)

1(0-2-1)

วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา) 20 หนวยกิต
613 694 วิทยานิพนธ
มีคาเทียบเทา 20 หนวยกิต
(Thesis)
แผน ข
รายวิชาบังคับ จํานวน 8 หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้
613 501
เทคโนโลยีชีวภาพรวมสมัย
(Contemporary Biotechnology)
613 502
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางเทคโนโลยีชีวภาพ
(Advanced Research Methodology in Biotechnology)
613 691
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1
(Seminar in Biotechnology I)
613 692
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2
(Seminar in Biotechnology II)
รายวิชาเลือก จํานวนไมนอยกวา 22 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
กลุมวิชาวิศวกรรมศาสตร
613 511
วิศวกรรมเคมีชีวภาพขั้นสูง
(Advanced Biochemical Engineering)
613 512
ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีชีวภาพขั้นสูง
(Advanced Biochemical Engineering Laboratory)
613 513
กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง
(Advanced Biotechnological Processes)
613 514
การแยกผลิตภัณฑทางเทคโนโลยีชีวภาพ
(Downstream Processing in Biotechnology)
613 515
ปฏิบัติการการแยกผลิตภัณฑทางเทคโนโลยีชีวภาพ
(Downstream Processing in Biotechnology Laboratory)
613 516
เทคโนโลยีแผนเยื่อ
(Membrane Technology)
613 517
ปฏิบัติการเทคโนโลยีแผนเยื่อ
(Membrane Technology Laboratory )
613 518
การอบแหงวัสดุชีวภาพเชิงอุตสาหกรรม
(Industrial Drying of Biomaterials)
613 519
ปฏิบัติการการอบแหงวัสดุชีวภาพเชิงอุตสาหกรรม
(Industrial Drying of Biomaterials Laboratory)
กลุมวิชาทางเทคโนโลยีชีวโมเลกุลและพันธุวิศวกรรม
613 521
วิทยาศาสตรชีวภาพระดับเซลลและโมเลกุลขั้นสูง
(Advanced Cellular and Molecular Bioscience)
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เทคโนโลยียีน
(Gene Technology)
โครงสรางของกรดนิวคลีอิก
(Nucleic Acid Structure)
กลุมวิชาเทคโนโลยีเซลล และเนื้อเยื่อ
เทคโนโลยีเซลลและเนื้อเยื่อพืชขั้นสูง
(Advanced Plant Cell and Tissue Technology)
เทคโนโลยีเซลลสัตวขั้นสูง
(Advanced Animal Cell Technology)
วิศวกรรมเนื้อเยื่อ
(Tissue Engineering)
พิษวิทยาและผลิตภัณฑทางเทคโนโลยีชีวภาพ
(Toxicology and Biotechnology Products)
พิษวิทยาระดับเซลล
(Cell Based Toxicology)
กลุมวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี
เทคโนโลยีตัวเรงชีวภาพขั้นสูง
(Advanced Biocatalyst Technology)
เทคโนโลยีพอลิเมอรชีวภาพ
(Biopolymer Technology)
กลุมวิชาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
เทคโนโลยีชีวภาพดานสิ่งแวดลอม
(Environmental Biotechnology)
การควบคุมโรคพืชดวยชีววิธีขั้นสูง
(Advanced Biological Control of Plant Pathogens)
ปฏิบัติการการควบคุมโรคพืชดวยชีววิธีขั้นสูง
(Advanced Biological Control of Plant Pathogens Laboratory)
การยอยสลายและการฟนฟูสภาพสิ่งแวดลอมดวยชีววิธี
(Biodegradation and Bioremediation)
กลุมวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมและพลังงานชีวภาพ
เทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสียขั้นสูง
(Advanced Wastewater Treatment Technology)
ความกาวหนาและเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ
(Bio-energy Technology and Progress)
เทคโนโลยีเซลลเชื้อเพลิงจุลินทรีย
(Microbial Fuel Cell Technology)
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กลุมวิชาการบริหาร การจัดการและการควบคุมคุณภาพ
613 571
ทรัพยสินทางปญญาและธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ
2(2-0-4)
(Intellectual Properties and Business in Biotechnology)
613 572
การจัดการและควบคุมสารอันตราย
3(3-0-6)
(Management and Control of Hazardous Substances)
613 573
จรรยาบรรณและจริยธรรมในงานวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพ
2(2-0-4)
(Ethics and Morality in Biotechnological Research)
กลุมวิชาอื่น ๆ
613 581
เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ
1(0-2-1)
(Selected Topics in Biotechnology)
ทั้งนี้ นักศึกษาอาจลงทะเบียนรายวิชาเลือกของสาขาวิชาอื่น ๆ หรือคณะวิชาอื่น ทั้งในและนอก
สถาบัน โดยผานความเห็นชอบของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
การคนควาอิสระ (มีคาเทียบเทา) 6 หนวยกิต
613 695 การคนควาอิสระ
มีคาเทียบเทา 6 หนวยกิต
(Independent Study)

แผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก 1
รหัสวิชา
613 501
613 691

รหัสวิชา
613 692
613 693

รหัสวิชา
613 693

รหัสวิชา
613 693

ปที่ 1 ภาคการศึก ษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพรวมสมัย
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1
รวมจํานวน
ปที่ 1 ภาคการศึก ษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2
วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา)
รวมจํานวน
ปที่ 2 ภาคการศึก ษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา)
รวมจํานวน
ปที่ 2 ภาคการศึก ษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา)
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ-ป-น)
3*(3-0-6)
1*(0-2-1)
-

จํานวนหนวยกิต
(บ-ป-น)
1*(0-2-1)
12
12

จํานวนหนวยกิต
(บ-ป-น)
12
12

จํานวนหนวยกิต
(บ-ป-น)
12
12

*นักศึกษาตองลงทะเบียน โดยไมนับหนวยกิตรวมเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร และไดผลการศึกษาเปน S

แผน ก แบบ ก 2
รหัสวิชา
613 501
613 502
613 691

รหัสวิชา
613 692

รหัสวิชา
613 694

รหัสวิชา
613 694

ปที่ 1 ภาคการศึก ษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพรวมสมัย
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางเทคโนโลยีชีวภาพ
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1
วิชาเลือก
รวมจํานวน
ปที่ 1 ภาคการศึก ษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2
วิชาเลือก
รวมจํานวน
ปที่ 2 ภาคการศึก ษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา)
รวมจํานวน
ปที่ 2 ภาคการศึก ษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา)
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ-ป-น)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
4
11

จํานวนหนวยกิต
(บ-ป-น)
1(0-2-1)
4
5

จํานวนหนวยกิต
(บ-ป-น)
10
10

จํานวนหนวยกิต
(บ-ป-น)
10
10

แผน ข
ปที่ 1 ภาคการศึก ษาที่ 1
ชื่อรายวิชา

รหัสวิชา
613 501
613 502
613 691

เทคโนโลยีชีวภาพรวมสมัย
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางเทคโนโลยีชีวภาพ
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1
วิชาเลือก
รวมจํานวน
ปที่ 1 ภาคการศึก ษาที่ 2
ชื่อรายวิชา

รหัสวิชา
613 692

สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2
วิชาเลือก
รวมจํานวน
ปที่ 2 ภาคการศึก ษาที่ 1
ชื่อรายวิชา

รหัสวิชา
วิชาเลือก

รวมจํานวน

รหัสวิชา
613 695

ปที่ 2 ภาคการศึก ษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
การคนควาอิสระ (มีคาเทียบเทา)
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ-ป-น)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
5
12

จํานวนหนวยกิต
(บ-ป-น)
1(0-2-1)
9
10

จํานวนหนวยกิต
(บ-ป-น)
8
8

จํานวนหนวยกิต
(บ-ป-น)
6
6

คําอธิบายรายวิชา
613 501
เทคโนโลยีชีวภาพร วมสมัย
3(3-0-6)
(Contemporary Biotechnology)
เงื่อนไข: นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 วัดผลการศึกษาเปน S หรือ U
ห ลั ก ก า ร พื้ น ฐ า น แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร ข อ งเท ค โน โล ยี ชี ว ภ า พ เท ค โน โล ยี เซ ล ล แ ล ะ เนื้ อ เยื่ อ
พื ช และสั ต ว อณู ชี ว วิ ท ยา วิ ศ วกรรมพั น ธุ ศ าสตร เทคโนโลยี ตั ว เร ง ชี ว ภาพ เท คโนโลยี ชี ว ภาพการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีชีวภาพอุ ตสาหกรรม เทคโนโลยีทรัพ ยากรชีวภาพ พลังงานชีวภาพ เทคโนโลยี
การหมั กและแยกผลิ ต ภั ณฑ การบริ หารจั ด การและการควบคุ มคุ ณ ภาพด า นเทคโนโลยี ชีวภาพ ความก า วหน าทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ
Basic principles and development of biotechnology. Plant and animal cell and tissue
technology. Molecular biology. Genetic engineering. Biocatalyst technology. Agricultural
biotechnology. Environmental biotechnology. Industrial biotechnology. Bioresource technology.
Bio-energy. Fermentation and separation technology. Management and quality control in
biotechnology. Advancements in biotechnology.
613 502

ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3(3-0-6)
(Advanced Research Methodology in Biotechnology)
งานวิจัยด านเทคโนโลยี ชีวภาพ การวางแผน การสืบค นขอมูล และการเขี ยนข อเสนอโครงการวิจัย ขั้นตอน
ของการทํ า งานวิ จั ย การวิ เคราะห แ ละประมวลผลการวิ จั ย เชิ งคุ ณ ภาพและเชิ งปริ ม าณ หลั ก สถิ ติ ในงานวิ จั ย ทาง
วิทยาศาสตร การเขียนบทความและการนําเสนอในที่ประชุมทางวิชาการ การตีพิมพผลงานวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพ
Biotechnological research. Planning, searching and research proposal writing. Steps in
research. Qualitative and quantitative analysis and processing of research results. Statistical
principles in scientific research. Article writing and presentation for academic conferences. Research
publications in biotechnology.

613 511

วิศวกรรมเคมีชีวภาพขั้นสูง
2(2-0-4)
(Advanced Biochemical Engineering)
ลั ก ษณะและการทํ า งานของถั งปฏิ ก รณ ชีว เคมี ใ นกระบวนการหมั ก ขั้ น สู ง หลั กการและเทคนิ ค ทางจุ ล
ชีววิทยา ชีวเคมีและวิศวกรรมเคมีในการปรับ ปรุงผลิตภัณฑและผลผลิตของการหมักทั้ งในระดับวิจัยและอุตสาหกรรม
ครอบคลุมเมแทบอลิ ซึมของจุลินทรีย จลนพลศาสตร ของการหมั ก การหาสภาวะที่เหมาะสม การสรางแบบจําลอง
ทางคณิตศาสตร การประมาณคาและคาดการณ การหมัก การทํารายงานและนําเสนองานวิจัยดานการหมักขั้นสูง
Characteristics and functions of biochemical reactors in advanced fermentation process.
Principles and techniques in microbiology, biochemistry and chemical engineering in improvement
of fermented products and yields in research and industrial levels. These include microbial
metabolism, fermentation kinetics, optimization, mathematical modeling, and estimation and
prediction of fermentation. Reports and presentations of research articles on advanced
fermentation.

613 512

ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีชีวภาพขั้นสูง
1(0-3-0)
(Advanced Biochemical Engineering Laboratory)
วิชาบังคับกอน : 613 511 วิศวกรรมเคมีชีวภาพขั้นสูง
อาจเรียนพรอมกันได
การทดลองที่สัมพันธกับเนื้อหาในวิชา 613 511 วิศวกรรมเคมีชีวภาพขั้นสูง
Experiments related to the contents of 613 511 Advanced Biochemical Engineering.

613 513

กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Biotechnological Processes)
กระบวนการขั้ นสู งทางด านเทคโนโลยี ชีวภาพที่ ป ระยุ กต ใช ในการวิ จั ยและการผลิ ต ในระดั บอุ ต สาหกรรม
กระบวนการชีวภาพ ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมทั้งในระดับเซลลและกระบวนการ การใชคอมพิวเตอรในกระบวนการทาง
ชีวภาพ การพัฒนากระบวนการทางชีวภาพอยางยั่งยืน
Advanced processes in biotechnology applied in research and industrial production.
Bioprocess for industrial products on cell and process levels. Computer application in
biotechnological processes. Sustainable development of biological processes.

613 514

การแยกผลิตภัณฑทางเทคโนโลยีชีวภาพ
2(2-0-4)
(Downstream Processing in Biotechnology)
หลัก การ วิธีการและเครื่องมือ ในการแยกผลิตภัณฑ ออกจากน้ํ าหมัก การแยกเซลลและการทํ าให เซลล แตก
เทคนิคการทําใหผลิตภัณฑบริสุทธิ์ หัวขอที่ทันสมัยในการแยกทางชีวภาพ กรณีศึกษา
Principles, methods and instruments used in separation of products from fermented broth.
Cell separation and breakage. Product purification techniques. Recent topics in bioseparation. Case
study.

613 515

ปฏิบัติการการแยกผลิตภัณฑ ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
1(0-3-0)
(Downstream Processing in Biotechnology Laboratory)
วิชาบังคับกอน : 613 514 การแยกผลิตภัณฑทางเทคโนโลยีชีวภาพ
อาจเรียนพรอมกันได
การทดลองที่สัมพันธกับเนื้อหาในวิชา 613 514 การแยกผลิตภัณฑ ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
มีการศึกษานอกสถานที่
Experiments related to the contents of 613 514 Downstream Processing in Biotechnology.
Field trips required.

613 516

เทคโนโลยีแผนเยื่อ
2(2-0-4)
(Membrane Technology)
หลั ก การและทฤษฎี ที่ ใ ช ใ นกระบวนการแยกสารและการทํ า ให เข ม ข น โดยแผ น เยื่ อ สั งเคราะห ชนิ ด
การเตรี ย ม การล า งและเก็ บ รั ก ษาแผ น เยื่ อ สั ง เคราะห คุ ณ ลั ก ษณะแผ น เยื่ อ เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ และการประยุ ก ต
กระบวนการแผนเยื่อสังเคราะหในอุตสาหกรรมตาง ๆ
Principles and theories used in separation and concentration processes utilizing synthetic
membranes. Types, preparation, cleaning and storage of synthetic membranes. Membranes
characteristics. Equipment, apparatus and application of synthetic membrane process in various
industries.

613 517

ปฏิบัติการเทคโนโลยี แผนเยื่อ
1(0-3-0)
(Membrane Technology Laboratory)
วิชาบังคับกอน :
613 516 เทคโนโลยีแผนเยื่อ
อาจเรียนพรอมกันได
การทดลองที่สัมพันธกับเนื้อหาในวิชา 613 516 เทคโนโลยีแผนเยื่อ
Experiments related to the contents of 613 516 Membrane Technology.

613 518

การอบแหงวัสดุชีวภาพเชิงอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Drying of Biomaterials)
หลัก การพื้นฐานของการอบแหง สมบั ติทางอุณหพลศาสตรของระบบอากาศ–นํ้ า และของแข็ งชื้น ความชื้ น
สมดุล จลนพลศาสตร การอบแห งและการจํ าลองทางคณิ ตศาสตร ของกระบวนการอบแห ง การแบ งประเภทและการ
เลื อกใช เครื่อ งอบแหงในอุ ตสาหกรรม เครื่องอบแห งสํ าหรั บ อนุ ภ าคของแข็ ง ของผสมลั กษณะเหลวข น และวั สดุแผ น
การอบแหงวัสดุชีวภาพบางประเภท พัฒนาการใหมของเทคโนโลยีการอบแหง
Fundamental principles of drying. Thermodynamic properties of air-water system and moist
solids, equilibrium moisture content, kinetics of drying and mathematical simulation of drying
process. Classification and selection of dryers in industries. Dryers for solid particles, slurries and
sheet materials. Drying of selected biomaterials. Innovations in drying technology.

613 519

ปฏิบัติการการอบแหงวัสดุชีวภาพเชิงอุตสาหกรรม
1(0-3-0)
(Industrial Drying of Biomaterials Laboratory)
วิชาบังคับกอน : 613 518 การอบแหงวัสดุชีวภาพเชิงอุตสาหกรรม
อาจเรียนพรอมกันได
การทดลองที่สัมพันธกับเนื้อหาในวิชา 613 518 การอบแหงวัสดุชีวภาพเชิงอุตสาหกรรม
Experiments related to the contents of 613 518 Industrial Drying of Biomaterials

613 521

วิทยาศาสตรชีวภาพระดับเซลล และโมเลกุลขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Cellular and Molecular Bioscience)
ทบทวนภาพรวมของเซลล และเครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย เกี่ ย วกั บ เซลล อณู ชีว วิ ทยา การถ า ยทอดข อ มู ลทาง
พั นธุ กรรม โครงสร างและการทํ างานของเซลล ในการคั ด แยกและส งผ า นโปรตี น ชี วพลั งงานและเมแทบอลิ ซึม การ
เคลื่อนที่ของเซลล ผิวของเซลลและนิวเคลียส การสงสัญญาณระหวางเซลล วงจรของเซลล และการตายของเซลล การ
พัฒนาการของเซลล สายสัมพันธทางวิวัฒนาการในระดับโมเลกุลและการวิวัฒนาการ ความหลากหลายทางชีวภาพ
Overview study of cells and tools used in cell research. Molecular biology. Flow of genetic
information. Structures and functions of cells in protein sorting and transport. Bioenergetics and
metabolism. Cell movement. Cell surface and nucleus. Cell signaling. Cell cycle and cell death. Cell
differentiation. Molecular phylogeny and evolution. Biodiversity.

613 522

เทคโนโลยียีน
3(3-0-6)
(Gene Technology)
หลักการของเทคโนโลยียีน ภาพรวมของพันธุศาสตรโมเลกุล เทคนิ คเกี่ ยวกับพันธุศ าสตรโมเลกุล รวมถึงการ
โคลนยีน เทคโนโลยีของปฏิกริยาลูกโซดีเอ็นเอ ลายพิมพ นิ้วมือ ดีเอ็นเอ การไฮบริไดเซชันสารพั นธุกรรม และเครื่องมื อ
การวิเคราะห ยีน การนําเทคโนโลยียีนมาประยุกตในการดัดแปลงพันธุกรรมของเซลล จุลินทรีย เซลลสัตว และเซลลพืช
เพื่ อ การเพิ่ ม ผลผลิ ต สารชี ว ภาพ การประยุ ก ต สิ่ง มี ชี วิ ต ดั ด แปลงพั น ธุ ก รรมเพื่ อ ใช ป ระโยชน ใ นด า นการเกษตร
อุตสาหกรรมเกษตร สิ่งแวดลอม และการแพทย
Principles of gene technology. Overview of molecular genetics. Techniques in molecular
genetics including gene cloning, polymerase chain reaction based technology, DNA fingerprinting,
nucleic acid hybridization, and tools for gene analysis. Application of gene technology to modify
genetic materials of microbial, plant and animal cells for improvement of biological substance
yields. Application of genetically modified organisms in agriculture, agro-industry, environment and
medicine.

613 523

ยีนบําบัด
2(2-0-4)
(Gene Therapy)
มูลฐานระดับโมเลกุลของยีนและการเกิดโรค หลักการของยีนบําบัดในการรักษาโรค แนวการศึกษาการถาย
โอนยี นและการวิเคราะห การแสดงออกของยีนในป จจุบัน ชนิ ดของพาหะนํา ยีน การพั ฒนาพาหะนํ ายีนบําบั ดในการ
นําสงยีน โอลิ โกนิวคลี โอไทดห รืออารเอ็นเอไอเขา สูเซลลเปาหมาย ยีนบํ าบัดและเซลลบําบัด งานวิจัยและแนวโนมใน
อนาคตของยีนบําบัด
Molecular basis of genes and causes of diseases. Principles of gene therapy in treatment of
diseases. Current study approaches in gene transfer and gene expression analysis. Types of gene
delivery vehicles. Development of vehicles to deliver therapeutic genes, oligonucleotides, or RNAi
into target cells. Gene therapy and cell therapy. Research and future trends in gene therapy.

613 524

ชีววิทยาโมเลกุลขั้นสูงในการปรับปรุงพันธุพืช
2(2-0-4)
(Advanced Molecular Biology in Crop Improvement)
โครงสร างของสารพั นธุก รรมพื ชครอบคลุมนิ วเคลียส คลอโรพลาสต และไมโตคอนเดรียในสว นตาง ๆ ของ
พืช การศึ กษาองค ประกอบของยี นในพืช ชิ้นส วนของดีเอ็นเอที่เกิ ดขึ้น ซ้ํ ากัน และสารพั นธุกรรมที่สามารถเคลื่อนที่ ได
การใชดีเอ็นเอเครื่องหมายที่ครอบคลุมอารเอฟแอลพี เอเอฟแอลพี และอารเอพีดีในการปรับปรุงพั นธุพืช การหาดีเอ็ น
เอเครื่องหมายที่วางตั วอยูใกลยีน ที่สําคัญทางการเกษตร การสรางแผนที่ยีนบนโครโมโซม การตัดต อยีนที่วางตัวอยูใกล
ดี เอ็ น เอเครื่ อ งหมายและการใช เครื่ องหมายเหล านั้ น ช ว ยในการคั ด เลื อ กพั น ธุพื ช ทบทวนวรรณกรรม ศึ ก ษาและ
วิเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยีดีเอ็นเอในการปรับปรุงพันธุพืช
Plant genetic material structures including nucleus, chloroplast, and mitochondria in
various parts of plants. Study of components of plant genes, repeated (satellite) DNA, and plant
transposable genetic materials. Use of DNA markers including RFLP, AFLP and RAPD in crop
improvement. Identification of DNA markers that are closely linked to important genes in
agriculture. Gene mapping on chromosome. Genetic engineering of genes closely linked to DNA
markers and use of those markers in selection of crops. Review, study and analysis of research
papers related to use of DNA technology in crop improvement.

613 525

โครงสรางของกรดนิวคลีอิก
3(2-3-4)
(Nucleic Acid Structure)
หนวยยอยและโครงสรางของดีเอ็นเอ โครงสรางและความหลากหลายของอารเอ็นเอ การจดจําระหวางดีเอ็ น
เอและดีเอ็ นเอ ประกอบดวย ดีเอ็นเอเกลียวสาม จีควอดรูเพรซ และ ดีเอ็นเอจังกชั่น ชนิ ดของการจดจําสารสังเคราะห
และดีเอ็น เอแบบต าง ๆ เชน การแทรกระหวางเบส การจับกับรองดี เอ็นเอ และการจั บแบบโควาเลนต วิธีการศึก ษา
โครงสรางของกรดนิวคลีอิกโดยเครื่องมือวิเคราะห งานวิจัยใหมที่เกี่ยวของกับรายวิชา มีปฏิบัติการที่สัมพันธกับเทคนิ ค
ตาง ๆ
The building blocks and structures of DNA. RNA structure and diversity. DNA-DNA
recognition including DNA triple helices, G-quadruplexes and DNA junctions. Types of synthetic
agent and DNA recognition such as intercalation, groove DNA binding and covalent binding. Methods
of studying nucleic acid structure via analytical instrument. New research related to the field.
Laboratory related to various techniques.

613 531

เทคโนโลยีเซลลและเนื้อเยื่อพืชขั้นสูง
3(2-3-4)
(Advanced Plant Cell and Tissue Technology)
หลั ก พั นธุ วิศ วกรรมดา นพืช วิธีก ารถ ายโอนยี นเขาสูพืชและการวิ เคราะห พื ชดัด แปลงพั นธุ กรรม การศึก ษา
การควบคุมและการแสดงออกของยีน ในพืช การประยุก ตเทคโนโลยีรีคอมบิ แนนท ดีเอ็นเอเพื่ อผลิตผลิตภัณฑจากเซลล
และเนื้อเยื่อพืช มีปฏิบัติการที่สัมพันธกับเทคนิค ตาง ๆ
Principles of plant genetic engineering. Plant gene transfer methods and transgenic plant
analysis. Plant gene regulation and expression study. Application of recombinant DNA technology
for production of products from plant cells and tissues. Laboratory related to various techniques.

613 532

เทคโนโลยีเซลลสัตวขั้นสูง
2(2-0-4)
(Advanced Animal Cell Technology)
ชีววิทยาของเซลลสัตวเพาะเลี้ยง พั นธุวิศวกรรมเซลลสัตว การดัดแปลงรีคอมบิแนนโปรตีนหลังการแปลรหั ส
การประยุ กตเซลลสัตว เพาะเลี้ ย งเพื่ อ ผลิต โปรตี นที่ มีคุณสมบั ติเป น ยารั กษาโรค ไฮบริโดมาและการผลิ ต โมโนโคลนั ล
แอนติบอดี การเพาะเลี้ยงเซลลสัตวในระดับอุตสาหกรรม การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑเทคโนโลยีชีวภาพ
Biology of animal cell culture. Genetic engineering of animal cells. Post- translational
modification of recombinant proteins. Applications of animal cell cultures for therapeutic protein
production. Hybridoma and monoclonal antibody production. Animal cell culture in industry.
Quality control of biotechnological products.

613 533

วิศวกรรมเนื้ อเยื่อ
3(2-3-4)
(Tissue Engineering)
หลักการวิศวกรรมเนื้อเยื่อ เซลลหนวยยอยเนื้อเยื่อและชนิดของเซลล วัสดุชีวภาพ การสังเคราะห การขึ้นรูป
โครงราง การตรวจสอบความเป นพิษตอเซลล และความเป นพิษตอสารพั นธุกรรมของวัสดุ การเพาะเลี้ยงเซลล และถั ง
ปฏิกรณ การตรวจสอบสมบัติ เซลลที่พัฒนาและหน าที่ การนําเสนอและอภิ ปรายหัวข อวิจัยเกี่ยวกับ วิศวกรรมเนื้ อเยื่ อ
มีปฏิบัติการที่สัมพันธกับเทคนิคตาง ๆ
Principles of tissue engineering, cell building blocks and cell types. Biomaterials, synthesis
and modeling of scaffolds. Cytotoxicity and genotoxicity assay of scaffolds. Cell cultivation and
bioreactors. Assay of differentiated cells and their functions. Presentations and discussions on
research topics related to tissue engineering. Laboratory related to various techniques.

613 534

พิษวิทยาและผลิตภัณฑทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3(2-3-4)
(Toxicology and Biotechnology Products)
หลักการทางพิ ษวิทยา ชนิ ดของพิ ษและกลไกการเกิดพิ ษต อเซลลและสารพั นธุก รรมของเซลล วิธีทดสอบใน
หลอดทดลอง การประยุกต พิษวิทยาในการประเมิน สภาพแวดลอม อาหาร และเครื่องสํ าอาง การศึกษาและอภิปราย
หัวขอวิจัยทางดานพิษวิทยา มีปฏิบัติการที่สัมพันธกับเทคนิคตาง ๆ
Principles of toxicology. Toxin types and mechanisms in cytotoxicity and genotoxicity.
Traditional in vitro method. Applications of toxicology in assessments of environment, food and
cosmetics. Studies and discussions on toxicology topics. Laboratory related to various techniques.

613 535

พิษวิทยาระดับเซลล
3(2-3-4)
(Cell Based Toxicology)
ความรู ทั่ วไปเกี่ ย วกั บ พิ ษ วิ ท ยา ชี ววิ ท ยาของเซลล ชนิ ด ของเซลล แ ละการเพาะเลี้ ย งเซลล เพื่ อ เป น ต น
แบบจํ า ลองในการศึ ก ษาพิ ษ พิ ษจลนพลศาสตร ในเซลล เพาะเลี้ ยง หลั กการและวิ ธี วิเคราะห พิษ ระดั บ เซลล พิ ษต อ
โครงสราง เมมเบรน การเจริญ เมแทบอลิซึมของเซลล และพิ ษต อสารพั น ธุก รรมของเซลล เกณฑและการตรวจสอบ
การประเมิ น ความปลอดภั ยของผลิ ตภั ณฑ เทคโนโลยี ชีวภาพ การนํ า เสนอและอภิ ปรายหัวข อ วิ จัย เกี่ ยวกั บพิ ษวิท ยา
ระดับเซลล มีปฏิบัติการที่สัมพันธกับเทคนิคตาง ๆ
General knowledge on toxicology. Cell biology. Cell types and cell cultivation as models
for toxicity studies. In vitro toxicokinetics. Principles and assay methodology of toxicity in cells.
Toxicity in structures, membrane, proliferation, cell metabolism and cell genotoxicity. Criteria and
validation for safety assessments of biotechnological products. Presentations and discussions on
research topics related to cell based toxicology. Laboratory related to various techniques.

613 541

เทคโนโลยีตัวเรงชีวภาพขั้นสูง
2(2-0-4)
(Advanced Biocatalyst Technology)
เทคโนโลยีใหมที่ใช ในการเตรียมและจําแนกคุณลักษณะของตัวเรงชีวภาพตาง ๆ ทั้ งในรูปแบบตัวเรงชีวภาพ
อิสระและรูปแบบเซลล การใชตัวเรงชีวภาพภายใตสภาวะที่ตางจากสภาวะแวดลอมทั่วไป
Novel technologies for the preparation and characterization of biocatalysts in individual
biocatalysts and cells. Use of biocatalysts in non- conventional conditions.

613 542

เทคโนโลยีพอลิเมอร ชีวภาพ
3(3-0-6)
(Biopolymer Technology)
ลักษณะ โครงสราง คุณสมบั ติ และการใช ประโยชน ของพอลิ เมอรชีว ภาพและพลาสติ กจากจุ ลินทรียตาง ๆ
กระบวนการผลิต วัตถุดิบ การตรวจวิเคราะห และการทดสอบคุณสมบั ติของพอลิเมอรชีวภาพและพลาสติก เทคโนโลยี
กระบวนการแปรรูปพอลิเมอร ชีวภาพและพลาสติ ก การนํ าเสนอและอภิ ปรายหั วข อวิจัยด านพอลิ เมอรชีวภาพและ
พลาสติกจากจุลินทรีย
Characteristics, structures, properties and applications of biopolymers and plastics from
various microbes. Production processes, raw materials, analysis and testing of biopolymers and
plastic properties. Technology in the processing of biopolymers and plastics. Presentations and
discussions on research topics related to biopolymer and microbial plastics.

613 551

เทคโนโลยีชีวภาพด านสิ่งแวดล อม
3(3-0-6)
(Environmental Biotechnology)
ความหมายและขอบเขตของเทคโนโลยีชีวภาพดานสิ่งแวดลอม การจัดการและการประยุกตใชประโยชนจาก
ของเหลื อ ทิ้ ง จากชุ ม ชน การเกษตรและอุ ต สาหกรรมด ว ยเทคโนโลยี ชี ว ภ าพ การประยุ ก ต ใ ช เทคนิ ค ท าง
เทคโนโลยีชีวภาพที่ทันสมัยเพื่อประโยชนในการแกปญหาดานสิ่งแวดลอม นโยบายและกฎหมายสิ่งแวดลอม
Definition and scope of environmental biotechnology. Management and application of
biotechnology in reusing municipal, agricultural and industrial residues. Application of current
biotechnological techniques in solving environmental problems. Environmental policies and laws.

613 552

การควบคุ มโรคพืชดวยชีววิธีขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Biological Control of Plant Pathogens)
ประวั ติ การพั ฒ นา และป จ จัยที่ เกี่ ยวข องกั บ การควบคุ มโรคพื ช การผลิตปฏิ ชีว นสารโดยจุลินทรียปฏิ ปกษ
และกลไกการออกฤทธิ์ เทคโนโลยีการปรับปรุงสายพันธุจุลินทรียปฏิปกษ รูปแบบของชีวภัณฑจากแบคทีเรียและเชื้อรา
การประยุกตใชจุลินทรียปฏิปกษในการควบคุมเชื้อโรคพื ชในระบบเกษตรอินทรีย
History, development and factors related to biological control of plant pathogens.
Production of antibiotic substances by antagonistic microorganisms and their mode of actions. Strain
improvement technology for antagonistic microorganisms. Formulation of bioproducts from bacteria
and fungi. Applications of antagonistic microorganisms to control of plant pathogens in organic
agricultural systems.

613 553

ปฏิบัติการการควบคุ มโรคพืชดวยชีววิธีขั้นสูง
1(0-3-0)
(Advanced Biological Control of Plant Pathogens Laboratory)
วิชาบังคับกอน : 613 552 การควบคุมโรคพืชดวยชีววิธีขั้นสูง
อาจเรียนพรอมกันได
การทดลองที่สัมพันธกับเนื้อหาในรายวิชา 613 552 การควบคุมโรคพืชดวยชีววิธีขั้นสูง
Experiments related to the contents of 613 522 Advanced Biological Control of Plant
Pathogens.

613 554

การยอยสลายและการฟนฟูสภาพสิ่งแวดลอมด วยชีววิธี
3(3-0-6)
(Biodegradation and Bioremediation)
ความสัมพันธระหว างจุลินทรียกับการสลายตัวของสารปนเปอนในสภาพแวดลอม ปจจั ยที่มีตอการสลายตั ว
และการเสื่อมสภาพ การสลายตั วของสารปนเป อ น การเสื่ อมสภาพและการป องกัน การเสื่ อมสภาพ การกํ าจัด โลหะ
หนักโดยวิธีทางชีวภาพ เทคโนโลยีการกําจัดสารปนเปอน เทคนิคการวิเคราะหประเภทตาง ๆ การนําเสนอและรายงาน
ความกาวหนาทางการยอยสลายและการกําจัดสารปนเปอน
Relationship between microorganisms and degradation of contaminants in the
environment. Factors affecting biodegradation and biodeterioration. Biodegradation of
contaminants. Biodeterioration and its prevention. Elimination of heavy metals. Contaminant
elimination technology. Analytical techniques. Presentations and reports on the advancements of
biodegradation and bioremediation.

613 555

แบคเทอริโอเฟจบําบัด
3(2-3-4)
(Bacteriophage Therapy)
ประวัติและการพั ฒนาแบคเทอริโอเฟจบํา บัด วงจรชี วิตของแบคเทอริ โอเฟจ กลไกการทํ าลายเชื้อแบคที เรี ย
ของแบคเทอริโอเฟจ การจําแนกแบคเทอริโอเฟจ การควบคุมเชื้อแบคที เรียกอโรคโดยแบคเทอริโอเฟจ การประยุกตแบ
คเทอริเฟจบําบัดในปศุสัตว อุตสาหกรรมอาหาร และการแพทย การนําเสนอและอภิปรายหัวขอวิจัย เกี่ยวกับเฟจบําบั ด
มีปฏิบัติการที่สัมพันธกับเทคนิคตาง ๆ
History and development of phage therapy. Life cycles of bacteriophages. Mechanisms of
bacteriophage infection of bacteria. Bacteriophage classification. Bacteriophage control of pathogenic
bacteria. Applications of bacteriophage therapy in livestock, food industry and medicine.
Presentations and discussions on research topics related to phage therapy. Laboratory related to
various techniques.

613 561

เทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสียขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Wastewater Treatment Technology)
ลักษณะและแหลงน้ํ าเสีย สิ่ งปนเปอน ขั้ นตอนการบํ าบัด น้ํา เสี ยในระดั บอุ ตสาหกรรมและชุ มชน ระบบการ
บําบั ดน้ําเสีย โดยระบบปฏิบั ติการทางกายภาพ การกําจัด ตะกอนแบบตาง ๆ ครอบคลุมการแยกและการรวมตะกอน
โดยวิธีก ารทางเคมี และกายภาพ การบํ า บั ดน้ํ าเสียโดยกระบวนการทางชีว ภาพแบบให อากาศและไรอากาศในระบบ
แขวนลอยและระบบเกาะบนผิวตัวกลาง เทคนิคการตรวจสอบจุลินทรียที่ทันสมัยในระบบบํ าบัด ระบบการเติมอากาศ
ถังปฏิกรณบําบัดน้ําเสียแบบตาง ๆ ระบบการบําบัดน้ําเสียทางเคมีครอบคลุมการดูดซับดวยคารบอน การแลกเปลี่ยน
ประจุ การแยกด วยไฟฟ าและเยื่ อกรองและออสโมซิ สแบบผัน กลับ ป จจั ย การคํา นวนและการออกแบบระบบบํ า บั ด
แบบตาง ๆ
มีการศึกษานอกสถานที่
Wastewater sources and characteristics. Contaminants. Municipal and industrial wastewater
treatment processes. Wastewater treatment systems utilizing physical operational system. Various
methods for sediment removal including separation and chemical and physical flocculation.
Wastewater treatment in aerobic and anaerobic biological processes within suspension and media
attachment systems. Novel microbial determination techniques in treatment systems. Aeration
systems. Various types of wastewater treatment reactors. Chemical wastewater treatment systems
including carbon absorption, ion exchange, electrodialysis and reverse osmosis. Factors, calculations
and operational designs for various waste treatment systems.
Field trips required.

613 562

ความกาวหนาและเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ
3(3-0-6)
(Bio-energy Technology and Progress)
เทคโนโลยี และกระบวนการแปรสภาพด ว ยวิ ธีการทางฟ สิก ส เคมี และชี ววิ ธีของชี วมวล วัสดุ เศษเหลื อทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมใหเป นพลังงานชีวภาพ เชื้อเพลิงเหลวและแกสเชื้อเพลิง พลังงานชีวมวลพลังงานความรอน
จากชีวมวลโดยกระบวนการสันดาป ไพโรไลซีสและแก สซิฟเคชั่น การผลิตแอลกอฮอลโดยการหมั ก แกสโซฮอล ไบโอ
ดีเซล แกสชีวภาพ พลังงานไฮโดรเจน ผลิตภัณฑพลอยไดและผลกระทบของการผลิตพลังงานตาง ๆ การนําเสนอและ
รายงานความกาวหนาดานพลั งงาน
Technology and conversion processes utilizing physical, chemical and biological methods
of biomass, agriculture and industrial waste into bio-energy, liquid and gaseous fuels. Biomass
energy. Biomass heat energy produced by combustion, pyrolysis and gasification processes.
Production of alcohols by fermentation. Gasohol. Biodiesel. Biogas. Bio-hydrogen energy. Energy
production byproducts and impacts. Presentations and reports on advancements in bio-energy.

613 563

เทคโนโลยีเซลลเชื้อเพลิงจุลินทรีย
3(3-0-6)
(Microbial Fuel Cell Technology)
ความหมาย หลักการ กลไกของเซลลเชื้อเพลิงเคมีพื้นฐาน เซลลเชื้อเพลิงชีว-เคมี และเซลลเชื้อเพลิงจุลินทรีย
ระบบเคมีไฟฟาชีวภาพ เซลลเชื้อเพลิงจุลินทรีย (เอ็มเอฟซี) และการประยุกตใชเซลลอิเลกโทรไลซิสของจุลินทรีย (เอ็ ม
อี ซี ) สํ า หรั บ การผลิ ต แก สไฮโดรเจน ชนิ ด และแหล งของจุ ลินทรี ย เอนไซม และสารตั วกลางสํ า หรั บ เซลล เชื้ อ เพลิ ง
จุลินทรีย เครื่องมือและสวนประกอบของเซลลเชื้อเพลิงจุ ลินทรีย ประเภทและประสิทธิ ภาพของขั้วอิเลกโทรดและเยื่ อ
เมมเบรนตัวกลาง ปจจัยและสภาวะที่เหมาะสม การประยุกต และประโยชนของเซลลเชื้อเพลิงจุลินทรีย มี การนําเสนอ
รายงานความกาวหนา
Definition; principles; mechanism of chemical, bio-chemical and microbial fuel cells. Bioelectrochemical systems, microbial fuel cells (MFC) and application of microbial electrolysis cells
(MEC) for hydrogen gas production. Types and sources of microorganisms, enzymes and mediator
substances for microbial fuel cells. Instruments and compositions of MFC. Types and efficiency of
electrodes and membrane mediators. Factors and optimal conditions. Applications and benefits of
MFC. Presentations on MFC advancements.

613 571

ทรัพยสินทางปญญาและธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ
2(2-0-4)
(Intellectual Properties and Business in Biotechnology)
ประเภท ความสํ าคัญ และกฎหมายคุ มครองทรัพยสินทางป ญญา สิทธิบัตร ลิ ขสิทธิ์ เครื่องหมายการคาและ
การแสดงความเปนเจาของ การสืบคนขอมูลและการใชป ระโยชนจากฐานขอมูลทรัพยสินทางปญญา การวางแผนวิจัย
เพื่ อ ให ไ ด ทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาและการใช ป ระโยชน ในเชิ งพาณิ ชย การเขี ย นแผนธุ ร กิ จ เบื้ อ งต น การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ
เทคโนโลยีชีวภาพ
Types, importance, and laws and regulations governing intellectual properties. Patents,
copyrights, trademarks and ownership. Searching and utilization of intellectual property database.
Intellectual property research planning and commercialization. Basic business plan writing.
Biotechnology business operations.

613 572

การจัดการและควบคุ มสารอันตราย
3(3-0-6)
(Management and Control of Hazardous Substances)
ลักษณะของเสี ยเคมี และสารชีว ภาพ ผลกระทบของการใช สารอั นตรายในโรงงาน สถานประกอบการและ
เกษตรกรรม มาตรการและหลั ก เกณฑ ป ฏิ บั ติ ตั้ งแต ก ารรั บ เข า การคั ด แยก การเก็ บ รวบรวมและการขนส งจาก
แหลงที่มาไปยังสถานที่ใชงาน วิธีการ เครื่องมือและเทคนิคสําหรับการควบคุมและการกําจัดสารพิษอยางครบวงจร
Chemical and biological waste characteristics. Impacts of hazardous substance utilization in
factories, establishments and agriculture. Measures and protocols for receiving, separation, storage
and transport from source to site. Methods, instruments and techniques for control and complete
eradication of hazardous substances.

613 573

จรรยาบรรณและจริยธรรมในงานวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพ
2(2-0-4)
(Ethics and Morality in Biotechnological Research)
ความเขาใจดานชีวจริยศาสตร ผลกระทบของการทําวิจัยและความกาวหนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ตอชีวิต สังคม วัฒ นธรรม สิ่ งแวดลอมและเศรษฐกิ จ กฎหมายและการจั ดการเพื่อควบคุม แก ไขหรือลดปญหาจากการ
ทํางานวิจัย จรรยาบรรณวิชาชีพและการปฏิบัติตัวที่ดีสําหรับนักเทคโนโลยีชีวภาพ
Understanding of bioethics. Impacts of research and advancements in science and
technology upon life, society, culture, environment and economy. Law and management for
controlling, solving or reducing problems resulting from research. Professional ethics and good
practices for biotechnologists.

613 581

เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ
1(0-2-1)
(Selected Topics in Biotechnology)
การค น คว าและนํ าเสนอหั วของานวิ จัยทางเทคโนโลยี ชีวภาพที่ นา สนใจ และรวมแลกเปลี่ ย นความคิ ดเห็ น
เกี่ยวกับหัวขอในชั้นเรียน
Literature review and presentations of interesting topics in biotechnological research and
class discussions on the topics.

613 691

สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1
1(0-2-1)
(Seminar in Biotechnology I)
เงื่อนไข: นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 วัดผลการศึกษาเปน S หรือ U
การนําเสนอและการอภิปรายหัวขอวิจัยที่นาสนใจทางเทคโนโลยีชีวภาพเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
Presentations and discussions of interesting biotechnological research topics in Thai and
English.

613 692

สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2
1(0-2-1)
(Seminar in Biotechnology II)
เงื่อนไข: นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 วัดผลการศึกษาเปน S หรือ U
การนําเสนอและการอภิปรายหัวขอวิจัยที่นาสนใจทางเทคโนโลยีชีวภาพเปนภาษาอังกฤษ
Presentations and discussions of interesting biotechnological research topics in English.

613 693

วิทยานิพนธ
มีคาเทียบเท า 36 หนวยกิต
(Thesis)
วิชาบังคับกอน: 613 501 เทคโนโลยีชีวภาพรวมสมัย
613 691 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1
งานวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภายใตการควบคุมของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
Biotechnological research under the supervision of a thesis advisor.

613 694

วิทยานิพนธ
มีคาเทียบเทา 20 หนวยกิต
(Thesis)
เงื่อนไข: นักศึกษาตองมี หนวยกิตสะสม จํานวน 12 หนวยกิต
งานวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภายใตการควบคุมของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
Biotechnological research under the supervision of a thesis advisor.

613 695

การคนควาอิสระ
มีคาเทียบเทา 6 หนวยกิต
(Independent Study)
วิชาบังคับกอน: เรียนรายวิชาบังคับครบทุกรายวิชา
การดําเนินการหัวขอวิจัยสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพภายใตการควบคุมของอาจารยที่ปรึกษา
Biotechnological research under the supervision of an advisor.

