รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ฉบับเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
1.1 รหัสหลักสูตร 25500081106833
1.2 ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Science Program in Biotechnology
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
Bachelor of Science (Biotechnology)
ชื่อยอภาษาไทย
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
ชื่อยอภาษาอังกฤษ
B.Sc. (Biotechnology)
3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ ไมนอยกวา 136 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ป
5.2 ประเภทของหลักสูตร  หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.4 การรับเขาศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยได
5.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร
5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
6.1 สามารถประกอบอาชีพในหนวยงานรัฐบาลและเอกชน ในดานตางๆ ไดแก นักวิชาการ นักวิจัยดานการวิเคราะห การ
วิจัยและพัฒนา ในหนวยงานรัฐบาลและเอกชน ดานการควบคุมการผลิต ที่เกี่ยวของในอุตสาหกรรมอาหาร
6.2 นักธุรกิจ หรือตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑที่เกี่ยวของในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม สารเคมีชีวภาพ สิ่งแวดลอม
พลังงานทดแทน และอาหารสัตว เปนตน
6.3 ประกอบธุรกิจสวนตัว
7. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ค ณ ะ วิ ศ วก ร รม ศ าส ต ร แ ล ะ เท ค โน โล ยี อุ ต ส าห ก ร รม ม ห าวิ ท ย าลั ย ศิ ล ป ากร พ ร ะ ร าช วั ง ส น าม จั น ท ร
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตําบลพระปฐมเจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

แผนการศึกษา
รหัสวิชา
081 101
081 102
511 106
512 101
512 103
513 101
513 103
514 107
514 108

รหัสวิชา
081 103
511 107
512 102
512 104
513 102
513 104
600 115

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชือ่ รายวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ 1
ชีววิทยาทั่วไป 1
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1
เคมีทั่วไป 1
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
ฟสิกสพื้นฐาน
ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน
รวมจํานวน

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ 2
ชีววิทยาทั่วไป 2
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 2
เคมีทั่วไป 2
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
เทคโนโลยีชีวภาพกับคุณภาพชีวิต
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป - น)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
4(4-0-8)
1(0-3-0)
22

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป - น)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3
20

รหัสวิชา
513 231
513 233
513 255
513 257
518 201
518 202
600 101
613 201

รหัสวิชา
513 226
513 227
513 340
513 345
600 102
613 202
621 211

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
เคมีวิเคราะห 1
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 1
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย
เคมีอินทรียพื้นฐาน
จุลชีววิทยาทั่วไป
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
ภาษาอังกฤษสื่อสารสําหรับวิทยาศาสตรประยุกต
คอมพิวเตอรเบื้องตนสําหรับงานเทคโนโลยีชีวภาพ
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวมจํานวน

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
เคมีฟสิกัลประยุกต
ปฏิบัติการเคมีฟสิกัลประยุกต
ชีวเคมีพื้นฐาน
ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับวิทยาศาสตรประยุกต
สถิติสําหรับนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ
การคํานวณพื้นฐานทางปฏิบัติการเฉพาะหนวย
วิชาเลือกเสรี
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป - น)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3
20

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป - น)
4(4-0-8)
1(0-3-0)
3(3–0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3
21

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
613 300
613 301
613 302
613 303
613 311
613 312

ชื่อรายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศดานวิทยาศาสตรชีวภาพ
โครงสรางและการทํางานของเซลล
การวิเคราะหดวยเครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ปฏิบัติการการวิเคราะหดวยเครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ปฏิบัติการเฉพาะหนวยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1
การฝกปฏิบัติการเฉพาะหนวยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่กําหนดโดยคณะวิชา
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป - น)
1(1-0-2)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
3
6
19

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
613 313
613 314
613 315
613 316
613 341
613 342
613 351
613 352

ชื่อรายวิชา
ปฏิบัติการเฉพาะหนวยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2
การฝกปฏิบัติการเฉพาะหนวยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2
วิศวกรรมเคมีชีวภาพ
ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีชีวภาพ
พันธุศาสตรระดับโมเลกุลประยุกต
ปฏิบัติการพันธุศาสตรระดับโมเลกุลประยุกต
การเตรียมน้ําและบําบัดน้ําเสีย
ปฏิบัติการการเตรียมน้ําและบําบัดน้ําเสีย
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป - น)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3
18

ปที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน
รหัสวิชา
613 391

ชื่อรายวิชา
การฝกงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ
รวมจํานวน

* นักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนเรียน โดยไมนับหนวยกิตรวมเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป - น)
1*(ไมนอยกวา 160
ชั่วโมง)
-

รหัสวิชา
613 491
613 492

รหัสวิชา
613 413
613 471
613 482
613 493

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
สัมมนา
โครงงานวิจัยสําหรับนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ 1
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
รวมจํานวน

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
การออกแบบทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ระบบการควบคุมและประกันคุณภาพทางเทคโนโลยีชีวภาพ
จรรยาบรรณสําหรับการประกอบวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ
โครงงานวิจัยสําหรับนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ 2
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป - น)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
3
3
8

จํานวนหนวยกิต
(บ – ป - น)
2(1-3-2)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
2(0-6-0)
8

รายวิชา

081 101
081 102
081 103

082 101
082 102
082 103
082 104
082 105
082 106
082 107
082 108
082 109
082 110

083 101
083 102
083 103

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต ประกอบดวย
(1) วิชาบังคับ จํานวน 9 หนวยกิต ประกอบดวย
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai for Communication)
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
(English for Everyday Use)
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
(English Skills Development)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

(2) วิชาบังคับเลือก จํานวนไมนอยกวา 9 หนวยกิต โดยเลือกรายวิชาจากทั้ง 3 กลุมวิชา กลุมละ ไม
นอยกวา 3 หนวยกิต ตอไปนี้
กลุมวิชามนุษยศาสตร
มนุษยกับศิลปะ
3(3-0-6)
(Man and Art)
มนุษยกับการสรางสรรค
3(3-0-6)
(Man and Creativity)
ปรัชญากับชีวิต
3(3-0-6)
(Philosophy and Life)
อารยธรรมโลก
3(3-0-6)
(World Civilization)
อารยธรรมไทย
3(3-0-6)
(Thai Civilization)
ศิลปะสถาปตยกรรมในประชาคมอาเซียน
3(3-0-6)
(Architecture and Related Art in ASEAN Community)
สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต
3(3-0-6)
(Meditation for Self-Development)
ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น
3(3-0-6)
(Art and Visual Culture)
ดนตรีวิจักษ
3(3-0-6)
(Music Appreciation)
ศิลปะการดําเนินชีวิตและทํางานอยางเปนสุข
3(3-0-6)
(Art of Living and Working for Happiness)
กลุมวิชาสังคมศาสตร
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(Man and His Environment)
จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ
3(3-0-6)
(Psychology and Human Relations)
หลักการจัดการ
3(3-0-6)
(Principles of Management)

083 104
083 105
083 106
083 107
083 108
083 109
083 110
083 111
083 112

084 101
084 102
084 103
084 104
084 105
084 106
084 107
084 108

กีฬาศึกษา
(Sport Education)
การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย
(Thai Politics, Government and Economy)
ศิลปะการแสดงในอาเซียน
(Performing Arts in ASEAN)
วิถีวัฒนธรรมอาเซียน
(Aspects of ASEAN Culture)
วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน
(ASEAN Music Culture)
การใชชีวิตอยางสรางสรรค
(Creative Living)
กิจกรรมเพื่อชีวิตสรางสรรค
(Activities for a Creative Life)
ประสบการณนานาชาติ
(International Experience)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
(Sufficiency Economy and Social Development)
กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
อาหารเพื่อสุขภาพ
(Food for Health)
สิ่งแวดลอม มลพิษและพลังงาน
(Environment, Pollution and Energy)
คอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Computer, Information Technology and Communication)
คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน
(Mathematics and Statistics in Everyday Life)
โลกแหงเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(World of Technology and Innovation)
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน
(Science and Technology in ASEAN Community)
พลังงานในอาเซียน
(Energy in ASEAN)
โลกและดาราศาสตร
(Earth and Astronomy)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

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

600 101
600 102
600 115

600 111
600 112
600 113
600 114

600 116
600 117
600 118
600 119
600 120
600 121

511 106
511 107
512 101
512 102

(3) วิชาศึกษาทั่วไปที่กําหนดโดยคณะวิชา จํานวนไมนอยกวา 12 หนวยกิต ประกอบดวย
วิชาบังคับ จํานวน 9 หนวยกิต ประกอบดวย
ภาษาอังกฤษสื่อสารสําหรับวิทยาศาสตรประยุกต
3(3-0-6)
(Communicative English for Applied Science)
ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับวิทยาศาสตรประยุกต
3(3-0-6)
(Technical English for Applied Science)
เทคโนโลยีชีวภาพกับคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
(Biotechnology and Life Quality)
วิชาบังคับเลือก จํานวนไมนอยกวา 3 หนวยกิต โดยเลือกจากรายวิชาตอไปนี้
เทคโนโลยีสะอาดและสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(Clean Technology and Environment)
อาหารกับวิถีชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Food and Life Style)
ศิลปะการดํารงชีวิต
3(3-0-6)
(Art of Living)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกตคอมพิวเตอร
3(2-3-4)
สําหรับการวิจัยดานอาหาร
(Information Technology and Computer Applications for Food Research)
ภาวะผูนํากับการพัฒนา
3(3-0-6)
(Leadership and Development)
พลังงานและสิ่งแวดลอมกับชีวิต
3(3-0-6)
(Energy and Environment for Life)
ธุรกิจสําหรับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Business for Everyday Life)
ไฟฟาและความปลอดภัย
3(3-0-6)
(Electricity and Safety)
การตลาดและการเงิน
3(3-0-6)
(Marketing and Finance)
เทคโนโลยีเครือขายและการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Network Technology and Communication)
หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 100 หนวยกิต ประกอบดวย
กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จํานวน 47 หนวยกิต ประกอบดวย
แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ 1
3(3-0-6)
(Calculus for Biological Scientists I)
แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ 2
3(3-0-6)
(Calculus for Biological Scientists II)
ชีววิทยาทั่วไป 1
3(3-0-6)
(General Biology I)
ชีววิทยาทั่วไป 2
3(3-0-6)
(General Biology II)

512 103
512 104
513 101
513 102
513 103
513 104
513 226
513 227
513 231
513 233
513 255
513 257
513 340
513 345
514 107
514 108
518 201
518 202

613 201
613 202

ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1
(General Biology Laboratory I)
ปฏิบัติการชีววิทยาทัว่ ไป 2
(General Biology Laboratory II)
เคมีทั่วไป 1
(General Chemistry I)
เคมีทั่วไป 2
(General Chemistry II)
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
(General Chemistry Laboratory I)
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
(General Chemistry Laboratory II)
เคมีฟสิกัลประยุกต
(Applied Physical Chemistry)
ปฏิบัติการเคมีฟสิกัลประยุกต
(Applied Physical Chemistry Laboratory)
เคมีวิเคราะห 1
(Analytical Chemistry I)
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 1
(Analytical Chemistry Laboratory I)
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย
(Organic Chemistry Laboratory)
เคมีอินทรียพื้นฐาน
(Fundamental Organic Chemistry)
ชีวเคมีพื้นฐาน
(ฺBasic Biochemistry)
ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
(Basic Biochemistry Laboratory)
ฟสิกสพื้นฐาน
(Fundamental Physics)
ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน
(Fundamental Physics Laboratory)
จุลชีววิทยาทั่วไป
(General Microbiology)
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
(General Microbiology Laboratory)
กลุมวิชาบังคับ จํานวน 44 หนวยกิต ประกอบดวย
คอมพิวเตอรเบื้องตนสําหรับงานเทคโนโลยีชีวภาพ
(Introduction to Computers for Biotechnology)
สถิติสําหรับนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ
(Statistics for Biotechnology Students)

1(0-3-0)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
4(4-0-8)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
4(4-0-8)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)

3(2-2-5)
3(2-2-5)

613 300

เทคโนโลยีสารสนเทศดานวิทยาศาสตรชีวภาพ
(Information Technology in Bioscience)
613 301
โครงสรางและการทํางานของเซลล
(Cell Structures and Functions)
613 302
การวิเคราะหดวยเครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
(Instrumental Analysis in Biotechnology)
613 303
ปฏิบัติการการวิเคราะหดวยเครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
(Instrumental Analysis in Biotechnology Laboratory)
613 311
ปฏิบัติการเฉพาะหนวยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1
(Unit Operations in Biotechnology I)
613 312
การฝกปฏิบัติการเฉพาะหนวยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1
(Unit Operations in Biotechnology Laboratory I)
613 313
ปฏิบัติการเฉพาะหนวยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2
(Unit Operations in Biotechnology II)
613 314
การฝกปฏิบัติการเฉพาะหนวยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2
(Unit Operations in Biotechnology Laboratory II)
613 315
วิศวกรรมเคมีชีวภาพ
(Biochemical Engineering)
613 316
ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีชีวภาพ
(Biochemical Engineering Laboratory)
613 341
พันธุศาสตรระดับโมเลกุลประยุกต
(Applied Molecular Genetics)
613 342
ปฏิบัติการพันธุศาสตรระดับโมเลกุลประยุกต
(Applied Molecular Genetics Laboratory)
613 351
การเตรียมน้ําและบําบัดน้ําเสีย
(Water and Wastewater Treatment)
613 352
ปฏิบัติการการเตรียมน้ําและบําบัดน้ําเสีย
(Water and Wastewater Treatment Laboratory)
613 391
การฝกงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ
1*(ไมนอยกวา 160 ชั่วโมง)
(Biotechnological Training)
613 413
การออกแบบทางเทคโนโลยีชีวภาพ
(Biotechnology Design)
613 471
ระบบการควบคุมและประกันคุณภาพทางเทคโนโลยีชีวภาพ
(Quality Control and Assurance Systems in Biotechnology)
613 482
จรรยาบรรณสําหรับการประกอบวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ
(Ethics for Professional Biotechnology)
* นักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนเรียน โดยไมนับหนวยกิตรวมเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร

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

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

613 491
613 492
613 493
621 211

613 321
613 322
613 331
613 332
613 333
613 334
613 353
613 361
613 362
613 363
613 364
613 365
613 366
613 367
613 371
613 381

สัมมนา
(Seminar)
โครงงานวิจัยสําหรับนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ 1
(Research Project for Biotechnology Students I)
โครงงานวิจัยสําหรับนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ 2
(Research Project for Biotechnology Students II)
การคํานวณพื้นฐานทางปฏิบัติการเฉพาะหนวย
(Basic Calculations in Unit Operations)
กลุมวิชาเลือก จํานวนไมนอยกวา 9 หนวยกิต โดยเลือกจากรายวิชาตอไปนี้
เทคโนโลยีตัวเรงชีวภาพ
(Biocatalyst Technology)
ปฏิบัติการเทคโนโลยีตัวเรงชีวภาพ
(Biocatalyst Technology Laboratory)
เทคโนโลยีเซลลและเนื้อเยื่อพืช
(Plant Cell and Tissue Technology)
ปฏิบัติการเทคโนโลยีเซลลและเนื้อเยื่อพืช
(Plant Cell and Tissue Technology Laboratory)
เทคโนโลยีเซลลสัตว
(Animal Cell Technology)
ปฏิบัติการเทคโนโลยีเซลลสัตว
(Animal Cell Technology Laboratory)
พิษวิทยาสิ่งแวดลอม
(Environmental Toxicology)
เทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมเกษตร
(Biotechnology in Agro-Industry)
เทคโนโลยีของเครื่องดื่มแอลกอฮอล
(Alcoholic Beverage Technology)
ปฏิบัติการเทคโนโลยีของเครื่องดื่มแอลกอฮอล
(Alcoholic Beverage Technology Laboratory)
พลังงานชีวภาพ
(Bio-Energy)
ผลิตภัณฑธรรมชาติจากพืช
(Natural Products from Plants)
ปฏิบัติการผลิตภัณฑธรรมชาติจากพืช
(Natural Products from Plants Laboratory)
เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตอาหารฟงกชัน
(Biotechnology for Functional Foods Production)
การจัดการองคกรและการผลิตในอุตสาหกรรม
(Management of Organization and Production in Industry)
นาโนเทคโนโลยีเบื้องตน
(Introduction to Nanotechnology)

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

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

613 411
613 412
613 414
613 415
613 421
613 422
613 423
613 431
613 451
613 453
613 454
613 461
613 462
613 483
621 220
621 327
621 355
621 365
621 442
621 461

เทคโนโลยีการหมัก
(Fermentation Technology)
ปฏิบัติการเทคโนโลยีการหมัก
(Fermentation Technology Laboratory)
กระบวนการเยื่อแผนสังเคราะห
(Membrane Processes)
ปฏิบัติการกระบวนการเยื่อแผนสังเคราะห
(Membrane Process Laboratory)
เทคโนโลยีแปงและน้ําตาล
(Starch and Sugar Technology)
ปฏิบัติการเทคโนโลยีแปงและน้ําตาล
(Starch and Sugar Technology Laboratory)
ชีวโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุพืช
(Molecular Biology in Crop Improvement)
วิศวกรรมเนื้อเยื่อ
(Tissue Engineering)
การจัดการและการใชประโยชนจากของเสีย
(Waste Management and Utilization)
การควบคุมเชื้อกอโรคในพืชดวยชีววิธี
(Biological Control of Plant Pathogens)
ปฏิบัติการการควบคุมเชื้อกอโรคในพืชดวยชีววิธี
(Biological Control of Plant Pathogens Laboratory)
เทคโนโลยีสีและกลิ่นรส
(Color and Flavor Technology)
ปฏิบัติการเทคโนโลยีสีและกลิ่นรส
(Color and Flavor Technology Laboratory)
เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1
(Selected Topics in Biotechnology I)
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพเบื้องตน
(Introduction to Bioprocess Engineering)
วัสดุชีวภาพ
(Biomaterials)
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ
(Bioprocess Engineering in Pulp and Paper Industry)
โรงกลั่นชีวภาพ
(Biorefinery)
การออกแบบและการควบคุมถังปฏิกรณชีวภาพ
(Bioreactor Design and Control)
การทําแหงวัสดุชีวภาพ
(Drying of Biomaterials)

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

621 462

เชื้อเพลิงชีวภาพ
3(3-0-6)
(Biofuels)
621 471
วิศวกรรมระบบชีวภาพ
3(3-0-6)
(Biosystems Engineering)
หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาไดจากทุกรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยอื่นโดยไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ ถานักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาในกลุมวิชาเลือกของหมวดวิชาเฉพาะของสาขาวิชา
จะตองนําไปคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยในกลุมวิชาบังคับและกลุมวิ ชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะดวย เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จ
การศึกษา
หมายเหตุ การนับหนวยกิตในแตละหมวดวิชาใหนับเปนรายวิชา จะแยกนับหนวยกิตรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง ไปไว
ทั้งสองหมวดวิชาไมได
คําอธิบายรายวิชา
หมวดการศึกษาทั่วไป
081 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Thai for Communication)
หลักและแนวคิดของการสื่อสาร ทักษะการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพและสรางสรรค เพื่อ
ใชในการดําเนินชีวิตและแสวงหาความรูไดดวยตนเอง
Principles and concepts of communication; the use of Thai language skills for effective and
creative communication in daily life and for knowledge seeking.
081 102

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
(English for Everyday Use)
การฝกทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ดาน โดยฝกการฟงและการพูดในชีวิตประจําวัน และในสถานการณตางๆ ฝก
อานเพื่อความเขาใจ สามารถสรุปใจความสําคัญ ฝกเขียนในระดับยอหนา และสามารถใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือ
แสวงหาความรูไดดวยตนเอง
Practice of four language skills with an emphasis on listening and speaking in everyday life
and in various situations; practice of reading comprehension to be able to summarize main points;
practice of paragraph writing; ability to use English as a tool for knowledge seeking.

081 103

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
(English Skills Development)
การฝ กทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด าน โดยฝกการอ านและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ เรื่องที่อาน สามารถนํ า
ขอมูลที่ไดจากการอานไปประกอบการเขียน ฟงจับใจความและสามารถใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือแสวงหาความรูได
ดวยตนเอง
Practice of four language skills with an emphasis on reading and discussion on what is read;
ability to use information from reading to write; listening for main ideas; ability to use English as a
tool for knowledge seeking.

082 101

082 102

082 103

082 104

มนุษยกับศิลปะ
3(3-0-6)
(Man and Art)
ความสําคัญ ของศิลปะ บทบาทของมนุษยในฐานะผูสรางสรรคงานศิลปะ ที่มาของแรงบันดาลใจ วิวัฒนาการ
ของผลงานศิลปะในดานทัศนศิลป ศิลปะการแสดง และดนตรีจากอดีตถึงปจจุบัน ทั้งนี้โดยครอบคลุมประเด็นสําคัญ
ตอไปนี้ คือ ลักษณะเฉพาะของงานศิลปะ ศิลปะในฐานะสื่อความคิด อารมณ คติความเชื่อ และการสะทอนภาพสังคม
วิธกี ารมองและชื่นชมผลงานศิลปะจากแงมุมสุนทรียศาสตร ปฏิสัมพันธระหวางศิลปะกับมนุษยและสังคม
The significance of arts; the role of mankind as art creators; sources of inspiration; the
evolution of art in the areas of visual arts, drama and music from the past to the present; unique
characteristics of artworks, arts as an expression of mankind’s ideas, emotions, beliefs and as a
reflection of society, art appreciation from aesthetic perspectives and the interaction between art,
mankind and society.
มนุษยกับการสรางสรรค
3(3-0-6)
(Man and Creativity)
วิวัฒนาการของมนุษยชาติและบทบาทของมนุษยในการสรางสรรคทั้งสิ่งที่เปนนามธรรมและรูปธรรม ซึ่งเปน
รากฐานของความเจริ ญ ของสังคมมนุษยในดานต างๆ ที่สื บเนื่ องจากโบราณสมัย มาถึงป จจุ บัน ปจจัยที่ เอื้อตอ การ
สรางสรรค กระบวนการสรางสรรค ลักษณะและผลผลิตของการสรางสรรค ตลอดจนผลกระทบตอมนุษยชาติในแตละ
ยุคแตละสมัย ทั้งนี้ โดยการวิเคราะหขอมูลในปริทัศนประวัติศาสตร และจากมุมมองของศาสตรตางๆ ที่เกีย่ วของ
The evolution of mankind; mankind’s role in abstract and concrete creation which have been
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.
ปรัชญากับชีวิต
3(3-0-6)
(Philosophy and Life)
ความหมาย ความคิดและวิธีการทางปรัชญาอันเกี่ยวเนื่องกับ ชีวิต การแสวงหาความจริง ความรู คุณคาทาง
จริยธรรมและความงาม การคิดอยางมีเหตุผล การวิเคราะหประเด็น ปญหารวมสมัย อันจะนําไปสูการสรางสํานึกทาง
จริยธรรม ความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม
The significance of philosophy, concepts and philosophical methods related to life; the
acquisition of truth, knowledge, ethical values and beauty; logical thinking and analysis of
contemporary issues leading to ethical consciousness and social and personal responsibilities.
อารยธรรมโลก
3(3-0-6)
(World Civilization)
ความหมายของคําวา อารยธรรม รูปแบบและปจจัยพื้นฐานที่นําไปสูกําเนิดของอารยธรรม ความรุงเรืองและ
ความเสื่อมของอารยธรรมสําคัญ ของโลกในแตละยุคสมัย กระบวนการสั่งสมความเจริญที่มาจากความคิดสรางสรรค
การเรียนรูจากประสบการณ ปฏิสัมพันธระหวางอารยธรรมตางๆ ทั้งในดานวัตถุธรรมและจิตใจ ไมวาจะเปนระบบ
การเมืองการปกครอง กฎหมาย วรรณกรรม ศิลปกรรม ปรัชญา ศาสนาและคติความเชื่อ ซึ่งยังคงมีคุณูปการตอสังคม
มนุษยในปจจุบัน
The significance of civilization; forms and fundamental factors leading to the origin of
civilization, the glory and decline of world civilization in each period; the process of civilization
accumulating from creativity and learning experience and material and spiritual interaction between
civilizations related to politics and government, law, literature, art, philosophy, religions and beliefs
benefiting present society.

082 105

อารยธรรมไทย
3(3-0-6)
(Thai Civilization)
พื้นฐานและวิวัฒนาการของอารยธรรมไทย ภูมิหลังทางดานประวัติศาสตร การสรางสรรค คานิยม ภูมิปญญา
ไทย และมรดกทางวัฒนธรรม โดยครอบคลุมภาษา วรรณกรรม ศิลปะ ศาสนา การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและ
สังคม รวมทั้งผลกระทบของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและบทบาทของไทยในประชาคมระหวางประเทศ
Foundations and evolution of Thai civilization with an emphasis on historical background,
creativity, social value, folk wisdom and cultural heritage: language, literature, art, religion, politics
and government, the economy and society; the effects of science and technology; the role of
Thailand as a member of the international community.

082 106

ศิลปะสถาปตยกรรมในประชาคมอาเซียน
3(3-0-6)
(Architecture and Related Art in ASEAN Community)
การตั้งถิ่นฐานที่สัมพั นธกับ ภูมิศาสตรและระบบนิเวศน รูปแบบที่ หลากหลายของสถาปตยกรรมพื้นถิ่ น คติ
ความเชื่ อ ศาสนา วั ฒ นธรรม พั ฒ นาการทางสถาป ตยกรรม ศิ ล ปะและมรดกทางสถาป ตยกรรมที่ เกี่ ยวข อง และ
สถาปตยกรรมรวมสมัยที่เปนเอกลักษณของแตละชาติในประชาคมอาเซียน
The development of settlements in relation to geography and ecology. Examining different
styles of vernacular architecture, in the context of belief, religion, and culture. The development of
architecture, its related arts and architectural heritage. Contemporary architecture indicative of the
identity of ASEAN countries.

082 107

สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต
3(3-0-6)
(Meditation for Self-Development)
ความหมายของการทําสมาธิ จุดประสงค วิธีการ ขั้นตอน จุดเริ่มตนของการทําสมาธิ ลักษณะของการบริกรรม
และการทําสมาธิ ประโยชนของสมาธิ ลักษณะอาการตอตานสมาธิ และการนําสมาธิไปใชในชีวิตประจําวัน สมาธิกับ
การเรียนและการงาน ลักษณะ ขั้นตอน คุณสมบัติ ประโยชนของฌานและญาณ สิ่งที่ควรรูเรื่องวิปสสนา ความแตกตาง
ระหวางสมถะกับวิปสสนา แผนผังสมถะกับวิปสสนา ชาวโลกกับวิปสสนา
Meanings, objectives, methods, and stages of meditation. The commencement of meditation,
the characteristics, and benefits of recitation and meditation. Characteristics of anti-meditative
states and the applications of meditation in daily life. Meditation for study and work, including the
characteristics, stages, qualities, and benefits of Dhyana (contemplation) and jhana (awareness).
Concepts of Vipassana (insight) and the differences between Samatha (serenity) and Vipassana,
including diagrams of Samatha and Vipassana techniques. The relevance of Vipassana for global
citizens.

082 108

ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น
3(3-0-6)
(Art and Visual Culture)
ผลผลิตทางวัฒนธรรมในดานศิลปะ การออกแบบ และสถาปตยกรรมจากปจจัยของปรัชญา การเมือง สังคม
เศรษฐกิจ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสังคมตะวันตก ผลกระทบจากการรับวัฒนธรรมทางการเห็นจากตะวันตกเขา
มาในสังคมไทย
Cultural products in art, design and architecture as reflection of philosophy, politics,
economics science and technology of western culture, effect of the adoption of Western visual
culture on Thai society.

082 109

ดนตรีวิจักษ
3(3-0-6)
(Music Appreciation)
องคประกอบของดนตรี ดนตรีไทยและตางชาติ ผลงานของคีตกวีไทยและตางประเทศที่สําคัญ การเปรียบเทียบ
ลักษณะของดนตรีชาติตางๆ รวมทั้งดนตรีพื้นบาน ลักษณะเฉพาะของดนตรีประจําชาติไทย ความสัมพันธระหวางคีต
ศิลปกับศิลปะแขนงอื่น
Elements of music, Thai and foreign music; works of important Thai and foreign composers;
comparison of characteristics of music from different nations and folk music; unique characteristics
of Thai music, and the relationship between music and other art forms.

082 110

ศิลปะการดําเนินชีวิตและทํางานอยางเปนสุข
3(3-0-6)
(Art of Living and Working for Happiness)
การเรีย นรู เพื่ อความเขาใจชีวิต ของตนเองและผู อื่น บทบาทหน าที่แ ละความรับ ผิด ชอบต อตั วเองและสั งคม
หลักการทํางานรวมกับผูอื่น บุคลิกภาพและมารยาททางสังคม คุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตและการทํางานดวย
ความซื่อสัตยสุจริต แนวทางการดําเนินชีวิตและการทํางานภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Studying in order to understand oneself and others. Roles and responsibility for oneself and
community. Principles of cooperation. Personality and social manners. Morals and ethics in
everyday life and work. Ways of living and working based on principles of sufficiency economy

083 101

มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(Man and His Environment)
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมและภูมินิเวศน โดยพิจารณาถึงความสัมพันธของการอยูรวมกันของ
สิ่งมี ชีวิตเพื่ อใหเกิ ดความสมดุ ลแห งธรรมชาติ ป จจั ยที่ นําไปสูค วามเสื่อมโทรมของสิ่ งแวดลอม ธรรมชาติ และภู มิ
นิ เวศน ลั กษณะและขอบเขตของป ญ หาในป จจุ บั น แนวโน ม ของป ญ หาในอนาคตและผลกระทบต อ มนุ ษ ยชาติ
ตลอดจนสงเสริมใหมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อนําไปสูสังคมแบบยั่งยืน
The relationship among humans, environment and geographical ecology; the harmonious
relationship of living things with the balance of nature; factors leading to degradation of natural
environment and geographical ecology; characteristics and scopes of present problems; trends of
problems in the future, the effect of the problems on human race; enhancement and involvement
in environmental management for the sustainable society.

083 102

จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ
3(3-0-6)
(Psychology and Human Relations)
ธรรมชาติ ข องมนุ ษย ในด านพั ฒ นาการ พั ฒ นาการของชี วิต แต ล ะช วงวัย ป จจั ย ที่ มี อิท ธิ พ ลต อพั ฒ นาการ
กระบวนการคิดและการรับรูตนเองและบุคคลอื่น ทัศนคติและความพึงพอใจระหวางบุคคล การสื่อสาร สัมพันธภาพ
ระหวางบุคคล หลักการจูงใจและการใหกําลังใจ อารมณ การควบคุมอารมณและการจัดการความเครียด การพัฒนา
บุคลิกภาพ การปรับตัว ภาวะผูนํา การทํางานเป นหมูคณะ การประยุกตจิตวิทยาเพื่อการพัฒ นาตนและสรางสรรค
คุณภาพชีวิต
Human nature focuses on development, developmental stages, contributing factors to the
development, self-perception and perception of others, attitude, interpersonal satisfaction,
communication and interpersonal relations, principle of motivating people, emotion, emotional
control and coping with stresses, personality development, adjustment, leadership, teamwork, an
application of psychology for self improvement and to create the quality of life.

083 103

หลักการจัดการ
3(3-0-6)
(Principles of Management)
ความหมาย นัยและความสําคัญของคําวา การจัดการ ตลอดจนจุดประสงคแนวคิดในเชิงปรัชญาและหลักการ
ในเชิงทฤษฎีที่เอื้อตอความสําเร็จในการดําเนินชีวิต การประกอบกิจหรือภารกิจใดๆ ก็ตามของปจเจกบุคคล องคกร
และสังคมให ลุลวงไปอยางมี ประสิท ธิภาพและประสิ ทธิผล ทั้งนี้ โดยครอบคลุมประเด็นวาดวยจริยธรรมและความ
รับผิดชอบตอสังคม การกําหนดนโยบายและการวางแผน พฤติกรรมองคกร การจัดการองคกร การบริหารทรัพยากร
และการติดตามประเมินผล
Meanings and importance of the management. Purposes and principles of philosophical
concepts in theoretical contributing to success in life. Operation or mission of individual;
organizations and societies to be accomplished efficiently and effectively with ethics and social
responsibility. Policy and planning; organisational behavior; organising; resource management and
evaluation.

083 104

กีฬาศึกษา
3(2-2-5)
(Sport Education)
ความเปนมาของกีฬา เรียนรู ฝกฝน พัฒนาทักษะ เทคนิคกีฬา กฎระเบียบและกติกา มารยาทของผูเลนและ
ผูชม สมรรถภาพทางกาย การปองกันอุบัติเหตุจากการเลนกีฬา การปฐมพยาบาลเบื้องตน รวมถึงบทบาทหนาที่การ
เปนนักกีฬาและผูชมที่ดี ประโยชนของกีฬาที่ มีตอการเสริมสรางสุขภาวะ โดยเลือกศึกษากีฬาสากล หรือกีฬาสมั ย
นิยมหนึ่งชนิดกีฬา
The history of sport education, learning, training, skills development, technical of sport,
regulations and rules, etiquette of players and spectators, physical fitness, accident prevention of
sport, first aid, the role of a good athlete and an audience, the benefits of sport to enhance
wellness. A choice to study an international sport or contemporary sport.

083 105

การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย
3(3-0-6)
(Thai Politics, Government and Economy)
โครงสราง ระบบ และกระบวนการทางการเมือง การปกครองและเศรษฐกิจ พัฒ นาการบทบาทของภาครัฐ
ภาคประชาสังคม วิเคราะหใหเห็นความสัมพันธระหวางกลไกทางการเมือง การปกครองและเศรษฐกิจที่สงผลกระทบ
ตอการพัฒนาประเทศ ตลอดจนศึกษาผลกระทบของโลกาภิวัตนที่มีตอระบบการเมือง การปกครองและเศรษฐกิจ
Structure, system and processes of Thai politics; government and the economy; the
development of government and civil society’s roles; analysis of the relationship between political
mechanisms, government and the economy affecting national development; analysis of the impact
of globalization on politics, government and economy.

083 106 ศิลปะการแสดงในอาเซียน
3(3-0-6)
(Performing Arts in ASEAN)
รูปแบบ เนื้อหา เอกลั กษณ และบริบ ทของการก อเกิ ดศิ ลปะการแสดงในประชาคมอาเซียน จุ ดรวมใน
เชิงอัตลักษณที่สะทอนผานศิลปะการแสดง
Forms, content, uniqueness and context of the formation of performing arts in ASEAN
countries; the shared identities reflected in performing arts.
083 107 วิถีวัฒนธรรมอาเซียน
3(3-0-6)
(Aspects of ASEAN Culture)
การก อเกิ ด ของอาเซี ย นและประชาคมอาเซี ย น อั ต ลั กษณ ความหลากหลาย และความสั ม พั นธ ท าง
วัฒนธรรมของประเทศในประชาคมอาเซียน และการสื่อสารระหวางวัฒนธรรมของพลเมืองอาเซียน
The formation of ASEAN and the ASEAN community; identities, diversities and the
cultural relationship among ASEAN countries and their intercultural communication.
083 108 วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน
3(3-0-6)
(ASEAN Music Culture)
วัฒ นธรรมดนตรีในประชาคมอาเซีย น ประวัติ ศาสตรแ ละพั ฒ นาการดนตรีในพื้ นที่ วัฒ นธรรมหลักของ
อาเซี ย น ทฤษฎี ด นตรี เครื่ องดนตรี วงดนตรี เพลงสํ าคั ญ ศิ ล ป นดนตรี อาเซี ย น ความสั ม พั นธ ของดนตรี กับ
ศิลปวัฒนธรรมแขนงตางๆ สภาพปจจุบันของดนตรีอาเซียน
Musical culture 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.

083 109 การใชชีวิตอยางสรางสรรค
3(3-0-6)
(Creative Living)
ความคิดสรางสรรคและสุนทรียภาพในการดําเนินชี วิต ระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน ชุ ดความคิ ด
ตางๆ ที่กําหนดแบบแผนการดําเนินชีวิต การใชชีวิตอยางพอเพียง ลัทธิบริโภคนิยม ปจจัยพื้นฐานและสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการดําเนิ นชีวิต ของมนุ ษย การบริโภคทรัพ ยากร การอยูอาศัย ความรั บผิ ดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม จิตอาสา หนาที่พลเมือง
Creativity and aesthetics of individual, family and community life, including factors
determining lifestyle. Examining sufficiency living, consumerism, basic factors and facilities in
human living. Understanding resource consumption, inhabitance, social and environmental
responsibility and civil duty.
083 110 กิจกรรมเพื่อชีวิตสรางสรรค
3(3-0-6)
(Activities for a Creative Life)
ความหมายและความสําคัญ ในการพัฒนาตนเองของนักศึกษา คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค การ
ปลูกฝงทัศนคติที่ดีของการเปนพลเมืองโลก การสรางเสริมจิตอาสา คุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัต ยสุจริต
การพัฒนาการทํางานเปนทีม การเรียนรูเพื่อการพัฒนาชีวิตโดยการเรียนรูผานกิจกรรมพัฒนาในรูปแบบตางๆ
The meaning and importance of self-development for students. Desired graduate
attributes and the cultivation of a positive attitude as a global citizen. The encouragement of
volunteerism, morality, ethics and honesty. Teamwork development. Lifelong learning from
student development activities.
083 111 ประสบการณนานาชาติ
3(3-0-6)
(International Experience)
เงื่อนไข: โดยความยินยอมของคณะกรรมการประจําคณะ/ นักศึกษาออกคาใชจายเอง
ความสํ าคั ญ และวั ต ถุ ป ระสงค ข องการเรี ย นรู แ บบบู ร ณาการโดยการเดิ น ทางและประสบการณ ใ น
ตางประเทศ การวางแผน และการเตรียมการเดินทาง ฝกประสบการณในมหาวิทยาลัย สถาบันทางวิชาการ หรือ
สถาบั นอื่นในต างประเทศโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํ าคณะ/ มหาวิท ยาลั ย และเรียนรูภ าษา
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ประวัติศาสตร ตลอดจนประชาชนของประเทศนั้นๆ
The importance and objectives of integrated learning through travels and international
experiences, including planning and preparation of trips, training for experience at a university,
academic institute or other institutions in a foreign country as suggested by the Faculty of
University. Knowledge and experience of language, culture, tradition and history gained from
the chosen country.

083 112 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
(Sufficiency Economy and Social Development)
ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสําคัญของหลักเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกตใชหลักเศรษฐกิ จพอเพียงใหเกิดการตระหนักที่ดีในวิถี
การดํารงชีวิต
Definitions, principles, concepts and significance of sufficiency economy.
Case studies of royally-initiated projects related to sufficiency economy. Application of
sufficiency economy principles to proper awareness in ways of life.
084 101

อาหารเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
(Food for Health)
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับความตองการอาหารของรางกาย องคประกอบอาหาร สุขลักษณะของอาหารกับสุขภาพ
อาหารที่ไมไดสัดสวนกับโรค อุปนิสัยการรับประทานอาหารกับสุขภาพ ปญหาโภชนาการ โรคจากโภชนาการ จากการ
ปนเปอนของสารถนอมอาหารและบรรจุภัณฑ ความปลอดภัยดานอาหารและการคุมครองผูบริโภค
Introduction to bodily needs of food; compositions of food; food hygiene and health; diet
imbalanced with diseases; eating habits and health; nutritional problems and diseases; diseases
from contamination of food preservatives and packaging; food safety and consumer protection.

084 102

สิ่งแวดลอม มลพิษและพลังงาน
3(3-0-6)
(Environment, Pollution and Energy)
สวนประกอบและความสัมพันธของสิง่ ตางๆ ในธรรมชาติ สาเหตุ ผลกระทบ และการจัดการมลพิษชนิดตางๆ
พลังงาน ผลกระทบจากการใชพลังงานและการจัดการ
Compositions and relationships of natural elements. Causes, impacts, and management of
various types of pollutants. Energy. Impact and management of energy usage.

084 103

คอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Computer, Information Technology and Communication)
บทบาทและความสําคัญของคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปจจุบัน แนวโนมในอนาคต
ความรูพื้นฐาน การประยุกตอยางสรางสรรค การรักษาความมั่นคง กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวของ
Roles and significance of computers, information technology, and communication in modern
days. Future trends. Basic knowledge, creative applications, securities, laws, and ethics related to
computer and information.

084 104

คณิตศาสตรและสถิตใิ นชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Mathematics and Statistics in Everyday Life)
เซต ระบบจํานวนจริง ตรรกวิทยา ความนาจะเปน ประเภทของขอมูล สถิติพรรณนา เลขดัชนี ดอกเบี้ย ภาษี
เงินได บัญชีรายรับ-รายจาย
Real number systems. Logic. Probability. Type of data. Descriptive statistics. Index number.
Interest. Income tax. Basic accounting.

084 105

โลกแหงเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3(3-0-6)
(World of Technology and Innovation)
ปรัชญา แนวคิ ด และการสรางสรรค เทคโนโลยี และนวัตกรรมตางๆ ในป จจุบั นและอนาคต การพัฒ นา การ
ประยุกตใชและการจัดการ บทบาทและผลกระทบจากการพั ฒนาเทคโนโลยีแ ละนวั ตกรรม ต อชีวิต เศรษฐกิจและ
สังคม
Philosophy, concepts and innovative technology and various innovation in the present and
future. Development, application and management. Role and effect of developed technology and
innovation on the life, economics and social.

084 106

วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน
3(3-0-6)
(Science and Technology in ASEAN Community)
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอการพัฒนาประชาคมอาเซียนอยางสรางสรรคและยั่งยืนในดานสังคม เศรษฐกิจ
ศิลปวัฒ นธรรม การศึกษา สาธารณสุข สิ่งแวดลอม การเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากแหลงเรียนรูในชุมชน
การแลกเปลี่ยนความรูของนักวิท ยาศาสตรและนักเทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน กิจกรรมการสื่อสารตอสาธารณะ
และการสรางสื่อประเภทตางๆ เพื่อแสดงผลกระทบของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีตอชุมชน
Science and technology for the creative and sustainable development of ASEAN community,
with regards to society, economy, art, culture, education, public health environment. Examining
community education resources for science and technology, and knowledge exchange between
ASEAN scientists and technologists. Public communication activities, and the creation of media
resources to demonstrate the impact of science and technology on the community.

084 107

พลังงานในอาเซียน
3(3-0-6)
(Energy in ASEAN)
ความสําคัญ ของพลังงานและสิ่งแวดลอม ประเภทของพลังงาน เทคโนโลยีการผลิตพลังงาน สถานการณ และ
แนวโนมการใชพลังงานของอาเซียนและของโลก แหลงพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือกในอาเซียน ศักยภาพ
ในการผลิตพลังงานในอาเซียน นโยบายดานพลังงานในอาเซียน ภาวะโลกรอน ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมเนื่องจากการ
ใชพลังงาน
Importance of energy and environment. Types of energy. Energy conversion technology.
Situation and trend of energy use in ASEAN and in the world. Renewable and alternative energy
resources in ASEAN. Potentials of energy production in ASEAN. Energy policies in ASEAN. Global
warming. Environmental impacts due to energy use.

084 108

โลกและดาราศาสตร
3(3-0-6)
(Earth and Astronomy)
ความเป น มาและความสํ า คั ญ ของวิ ช าดาราศาสตร บรรยากาศโลก การพยากรณ ท างอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา
ปรากฏการณและสังเกตการณทางดาราศาสตร ระบบสุริยะและกลุมดาวบนทองฟา การประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
History and importance of astronomy, the earth’s atmosphere and meteorological
forecasting. Astrological phenomena and observation, the solar system, constellations and
application of this knowledge in everyday life.

600 101

ภาษาอังกฤษสื่อสารสําหรับวิทยาศาสตรประยุกต
3(3-0-6)
(Communicative English for Applied Science)
การอ านบทความและเขี ยนสรุ ป ใจความสําคั ญ การตี ค วามหมายของสํ านวน การเขี ยนรายงาน การเขี ย น
จดหมายโตตอบและบันทึกขอความ การเขียนประวัติสวนตัว การติดตอสื่อสาร การใชภาษาอังกฤษในการสมัครงาน
การแนะนําตัว การสัมภาษณงาน การนําเสนอดวยวาจา การอธิบายความ
Reading article and writing summary. Interpretation of idioms, Report writing. Writing of
corresponding letter and memorandum. Curriculum vitae writing. Communication. English for job
application. Self introducing. Job interview. Oral presentation. Explanation.

600 102 ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับวิทยาศาสตรประยุกต
3(3-0-6)
(Technical English for Applied Science)
การพูด การฟง การอาน และการเขียนสําหรับการประยุกตทางเทคนิค การอานบทความและ สิ่งตีพิมพ ทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การอธิบายกระบวนการ แผนภูมิ กราฟและตาราง การเขียนบทคัดยอและบทความทาง
วิชาการ
Speaking, listening, reading and writing for technical applications. Reading of scientific and
technological articles and publications. Explanation of procedure, chart, graph and table. Abstract
and article writing.
600 111 เทคโนโลยีสะอาดและสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(Clean Technology and Environment)
ข อจํากั ด ของทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละอิ ท ธิ พ ลของมนุ ษย แหล งของมลภาวะและผลกระทบต อสั งคมและ
สิ่ ง แวดล อ ม แหล ง ของพลั ง งานและการนํ าไปใช โดยเน น พลั ง งานสะอาด เทคโนโลยี ส ะอาดและการนํ าไปใช ใ น
อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเคมีการเกษตร อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมฟอกยอมและสิ่งทอ และอุตสาหกรรม
พลาสติก การสังเคราะหสะอาดและ การออกแบบเพื่อสิ่งแวดลอม
Resource limitation and human influences. Sources of pollution and their impacts on society
and environment. Energy resources and their emphasizing clean energy. Clean technology and its
applications in food industries. agrochemical industries, pharmaceutical industries, bleaching, dyeing
and textile industries, plastic industries. Clean synthesis and environmental designs.
600 112 อาหารกับวิถีชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Food and Life Style)
ประโยชนของอาหารแตละประเภทในทางโภชนศาสตร หลักการและวิธีการถนอมอาหารทั่วไป การสุขาภิบาล
อาหารเบื้องตนในชีวิตประจําวัน หลักเกณฑที่ใชในการเลือกซื้อสินคาผลิตภัณฑอาหารใหมีความปลอดภัย ภั ยที่ควร
ระวังซึ่งปนเปอนมากับอาหาร สถานการณของสินคา อาหารไทยและแนวทางการพัฒนาอาหารไทยสูตลาดโลก
Nutritional benefits of each category of food. Principles and procedure of typical food
preservation. Basic food sanitation in daily life. Criteria for selective purchasing of safe food. Hazard
bewareness of contaminants in food. Situation of Thai food commodity and development of Thai
food products for global markets.

600 113 ศิลปะการดํารงชีวิต
3(3-0-6)
(Art of Living)
การจัดระเบียบชีวิต การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม บทบาทและความรับผิดชอบตอครอบครัวและ
สังคม การคิด เชิงวิ เคราะห การสื่ อสารและการแสดงออก การสรางความสุข ใหกับ ชีวิต แรงบั นดาลใจในการสราง
ความสํ าเร็ จในอาชี พ ความหมายและความสํ าคั ญ ของจรรยาบรรณ จรรยาบรรณในการทํ างานอุ ต สาหกรรม
ความสัมพันธระหวางจรรยาบรรณกับการดํารงชีวิตในสังคม
Life discipline. Personality development and social etiquette. Role and responsibility to
family and society. Analytical thinking. Communication and significance. Ethics in industry.
Relationship between ethics and social living.
600 114

เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกตคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
สําหรับการวิจัยดานอาหาร
(Information Technology and Computer Applications for Food Research)
ประเภทของสิ่งตีพิมพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แหลงสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร
วิธีคนหาบทความ วิธีการคนหาสิทธิบั ตร การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห ขอมูล และการนําเสนอ การใช
โปรแกรมสําเร็จรูปในการคํานวณที่ใชในกระบวนการแปรรูปอาหาร
Types of scientific and technological publications. Sources of food science and technology
information. Method of article searching. Method of patent searching. Using software for data
analysis and presentation. Using software for calculation in food processing.

600 115

เทคโนโลยีชีวภาพกับคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
(Biotechnology and Life Quality)
ป ร ะ วั ติ ค วาม เป น ม า แ ล ะ ข อ บ เข ต ข อ งเท ค โน โล ยี ชี วภ าพ ก าร ป ร ะ ยุ กต เท ค โน โล ยี ชี วภ าพ
เพื่ อการพัฒ นาผลิ ตภั ณฑ ที่ ใชในการอุป โภคและบริโภคในชี วิตประจํ าวัน สุ ขภาพ และสิ่งแวดล อม ผลกระทบของ
เทคโนโลยีชีวภาพ ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีชีวภาพ
History, scope of biotechnology. Applications of biotechnology for the development of
consumable products for daily life, health and environment. Impact of biotechnology. Businesses
related to biotechnology.

600 116

ภาวะผูนํากับการพัฒนา
3(3-0-6)
(Leadership and Development)
ความตองการของมนุษยและภาวะผูนํา ทักษะจําเปนในการเปนผูนํา การพัฒ นาภาวะผูนํา ความแตกตางของ
วัฒ นธรรมสําหรับผูนํา การสรางที ม การสรางแรงจูงใจ มนุษยสัมพันธ การแกปญหา การตัดสินใจ การบริหารความ
ขัดแยง การสื่อสารและการควบคุม และการจัดการความเครียด
Needs theories and leadership. Skills needed for leaders. Leadership development.
Multicultural leaders. Team building, Motivation. Human relation. Problem solving. Decision Making.
Conflict management. Communication and controls. Stress management.

600 117

พลังงานและสิ่งแวดลอมกับชีวิต
3(3-0-6)
(Energy and Environment for Life)
ความสําคั ญ ของพลั งงานและสิ่งแวดลอมต อการดํารงชีวิต พลั งงานประเภทฟอสซิ ล ปญ หาการหมดไปของ
เชื้อเพลิงประเภทฟอสซิล ปญหาภาวะโลกรอนและผลกระทบของภาวะ มลพิษตอสิ่งแวดลอมดานอื่นๆ จากเชื้อเพลิง
ประเภทฟอสซิล พลังงานทางเลือกในปจจุบัน มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม
Importance of energy and environment for living. Fossil energy. Depletion problem of fossil
fuel. Global warming problem and other pollution impacts on environment from fossil fuels.
Current alternative energy. Environmental quality standards.

600 118

ธุรกิจสําหรับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Business for Everyday Life)
แนวคิดเกี่ยวกับการเปนผูประกอบการ การวางแผนและวิเคราะหการลงทุน วิธีการจัดตั้งสถาน ประกอบการ
รูปแบบองคกรธุรกิจ กลยุทธการดําเนินธุรกิจ เอกสารทางธุรกิจ การบัญชีเบื้องตน การจัดทํางบประมาณ กฎหมาย
ทางธุรกิจ การตลาดธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
Concept of entrepreneurship. Investment planning and analysis. Establishment of business
enterprises. Business organizational structures. Business strategies. Business documents.
Fundamental accounting. Budgeting. Business laws and regulations. e-commerce marketing. Codes
of business conduct and ethics.

600 119

ไฟฟาและความปลอดภัย
3(3-0-6)
(Electricity and Safety)
ความรู ทั่ วไปเกี่ ย วกั บ ไฟฟ าเบื้ อ งต น ไฟฟ าดู ด ไฟฟ าลั ด วงจร การเกิ ด เพลิ ง ไหม ท างไฟฟ าและวิ ธีป องกั น
เหตุการณที่เกิดขึ้นจากไฟฟา เรียนรูเกี่ยวกับสายไฟฟา ระบบสายดินและกระแสไหลลงดิน ความรูเรื่องการตรวจวัด
ความปลอดภัยในการทํางาน และควรระวังเกี่ยวกับไฟฟา
Fundamental knowledge of electricity. Electric shock and short circuit. Electric fire and
protection. Study of electrical wiring. Grounding systems and ground leakage current. Knowledge
of work safety inspection. Caution and first aid for electrical accidents.

600 120

การตลาดและการเงิน
3(3-0-6)
(Marketing and Finance)
ความสัมพันธระหวางการตลาดกับการเงินอุตสาหกรรม สภาพแวดลอมทางการตลาด การวิจัย การตลาด กลไก
ตลาด พฤติกรรมผูบ ริโภค สวนแบ งตลาด การวางแผนการตลาด หลักการของเงินทุ นทางธุรกิจอุ ตสาหกรรม การ
วางแผนเชิงกลยุทธทางการเงิน การคาดการณทางการเงิน การระดมทุนในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว การ
บริหารความเสี่ยงทางการเงิน
Relation industrial marketing and finance. Marketing environment. Marketing research.
Marketing mechanism. Customer behavior. Marketing segmentation. Marketing planning. Principles
of industrial business finance. Financial strategic planning. Financial forecasts. Fundraising in short.
Intermediate, and long terms. Finance risk management.

600 121

เทคโนโลยีเครือขายและการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Network Technology and Communication)
บทบาทและความสําคัญของเทคโนโลยีเครือขาย โครงสรางของระบบเครือขาย อุปกรณที่ใชในระบบเครือขาย
มาตรฐานการสื่ อสารแบบมี สาย มาตรฐานการสื่อสารแบบไรสาย อินเตอรเน็ตในทุกสิ่ ง ระบบฝ งตัว การใชงานใน
ชีวิตประจําวัน ในอุตสาหกรรม และในระบบสารสนเทศ
Role and Importance of network technology. Structure of network system. Devices used in
network system. Wired communication standard. Wireless communication standard. Internet of
things. Embedded system. Applications in daily life, in industry, and in information system.

หมวดวิชาเฉพาะ
511 106
แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ 1
3(3-0-6)
(Calculus for Biological Scientists I)
ฟงกชันอดิศัย ลิมิตและความตอเนื่อง การหาอนุพันธและการประยุกต ปริพันธและการประยุกต เทคนิคการหา
ปริพันธ
Transcendental functions. Limits and continuity. Differentiation and applications. Integrals and
applications. Techniques of integration.
511 107

แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ 2
3(3-0-6)
(Calculus for Biological Scientists II)
วิชาบังคับกอน : 511 106 แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ 1
ลําดับและอนุกรมของจํานวนจริง อนุกรมกําลัง ฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธยอย สมการเชิงอนุพันธ
Sequences and series of real numbers. Power series. Functions of several variables. Partial
derivatives. Differential equations.

512 101

ชีววิทยาทั่วไป 1
3(3-0-6)
(General Biology I)
แนวคิดทางชีววิทยา สมบัติของสิ่งมีชีวิต ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร การจัดจําแนก และความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต ไวรา แบคทีเรีย อาเคียร และยูค ารีโอตา พื้ นฐานของชีวิตระดับโมเลกุล การจัดองคประกอบระดับ เซลล
เนื้อเยื่อและอวัยวะ การสังเคราะหดวยแสง และการหายใจระดับเซลล พันธุศาสตรบริสุทธิ์ วิวัฒนาการระดับมหภาค
นิเวศวิทยา และพฤติกรรมสัตว
Concepts in biology. Properties of organisms. Scientific methodology. Classification and
biodiversity. Vira, Bacteria, Archaea and Eukaryota. Cellular level of organization, tissues and
organs. Photosynthesis and cellular respiration. Classical genetics. Macroevolution. Ecology and
animal behavior.

512 102

ชีววิทยาทั่วไป 2
3(3-0-6)
(General Biology II)
พันธุศาสตรโมเลกุล พันธุศาสตรประชากรและวิวัฒนาการระดับจุลภาค โครงสราง หนาที่ และการสืบพันธุของ
พืชมีดอก โครงสรางและหนาที่ของระบบและอวัยวะตางๆ ของสัตว รวมทั้งกลไกการทํางานของรางกาย ฮอรโมนสัตว
ระบบภูมิคุมกัน
Molecular genetics. Population genetics and microevolution. Structures, functions and
reproduction of flowering plants. Stuctures and functions of various systems and organs of animals
including regulatory mechanisms. Animal hormones. Immune system.

512 103

ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1
1(0-3-0)
(General Biology Laboratory I)
วิชาบังคับกอน: *512 101 ชีววิทยาทั่วไป 1
*อาจเรียนพรอมกันได
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512 101 ชีววิทยาทั่วไป 1
Laboratory work related to the contents in 512 101 General Biology I.

512 104

ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 2
(General Biology Laboratory II)
วิชาบังคับกอน: *512 102 ชีววิทยาทั่วไป 2
*อาจเรียนพรอมกันได
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 512 102 ชีววิทยาทั่วไป 2
Laboratory work related to the contents in 512 102 General Biology II.

1(0-3-0)

513 101

เคมีทั่วไป 1
3(3-0-6)
(General Chemistry I)
ปริมาณสัมพันธ โครงสรางอะตอมและสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ พันธะเคมี แกส ของแข็ง เทอรไดนามิกส
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)
วิชาบังคับกอน: 513 101 เคมีทั่วไป 1
ของเหลวและสารละลาย สมดุลเคมีและสมดุลของไอออน เคมีไฟฟา จลนเคมี เคมีอินทรีย เบื้องตน
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)
วิชาบังคับกอน:
513 101 เคมีทั่วไป 1 หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา 10 สัปดาห
การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 513 101 เคมีทั่วไป 1
Experiments related to the contents in 513 101 General Chemistry I.

513 104

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
(General Chemistry Laboratory II)
วิชาบังคับกอน: 513 102 เคมีทั่วไป 2 หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา 10 สัปดาห
513 103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 513 102 เคมีทั่วไป 2
Experiments related to the contents in 513 102 General Chemistry II.

513 226

เคมีฟสิกัลประยุกต
4(4-0-8)
(Applied Physical Chemistry)
วิชาบังคับกอน:
511 102 แคลคูลัส 2
513 102 เคมีทั่วไป 2
เทอรโมไดนามิกส สมดุลเคมี จลนเคมี เคมีไฟฟา ระบบคอลลอยด เคมีพื้นผิวและการประยุกตในอุตสาหกรรม
Thermodynamics. Chemical equilibrium. Chemical kinetics. Electrochemistry. Colloidal system.
Surface chemistry and industrial applications.

1(0-3-0)

513 227

ปฏิบัติการเคมีฟสิกัลประยุกต
1(0-3-0)
(Applied Physical Chemistry Laboratory)
วิชาบังคับกอน:
513 104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
513 226 เคมีฟสิกลั ประยุกต หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา 10 สัปดาห
การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 513 226 เคมีฟสิกัลประยุกต
Experiments related to the contents in 513 226 Applied Physical Chemistry

513 231

เคมีวิเคราะห 1
2(2-0-4)
(Analytical Chemistry I)
วิชาบังคับกอน:
513 102 เคมีทั่วไป 2
หลักการพื้นฐานของเคมีวิเคราะห ทฤษฎีปฏิกิริยากรดและเบส ปฏิกิริยาออกซิเดชันรีดักชัน ปฏิกิริยาการเกิดสาร
เชิงซอนและปฏิกิริยาการเกิดตะกอน การประยุกตปฏิกิริยาเหลานี้ในการวิเคราะหเชิงปริมาณโดยการตกตะกอนและ
การวัดปริมาตร สมดุลเคมีระหวางเฟสในการสกัดดวยตัวทําละลาย
Basic principles in analytical chemistry. Theory of acid-base, oxidation-reduction, complex
formation and precipitation reactions. Applications of the above-outlined reactions in quantitative
analysis by gravimetric and volumetric methods. Interface equilibria in solvent extraction.

513 233

ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 1
1(0-3-0)
(Analytical Chemistry Laboratory I)
วิชาบังคับกอน:
513 104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
513 231 เคมีวิเคราะห 1 หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา 10 สัปดาห
ความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห การวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ เครื่องมือและเทคนิคในการวิเคราะหเชิงปริมาณ
การทดลองเกี่ ย วกั บ การวิ เคราะห ส ารโดยวิ ธีต กตะกอนและการวั ด ปริ ม าตรที่ กล าวถึ งในรายวิ ช า 513 231 เคมี
วิเคราะห 1
Errors in chemical analysis. Statistical data analysis. Instrumentation and techniques in
quantitative chemical analysis. Experiments on chemical analysis based on gravimetric and
volumetric methods as outlined in 513 231 Analytical Chemistry I.

513 255

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย
1(0-3-0)
(Organic Chemistry Laboratory)
วิชาบังคับกอน: (1) 513 104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
513 250 เคมีอินทรีย หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา 10 สัปดาห
หรือ (2) 513 104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
513 257 เคมีอินทรียพื้นฐาน หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา 10 สัปดาห
การทดลองเกี่ ยวกับ เทคนิ ค การแยกและการทํ าให บ ริสุ ทธิ์ การศึกษาปฏิ กิริย าของสารประกอบ อะลิ ฟ าติ ก
และอะโรมาติก การสังเคราะหสารอินทรีย
Experiments on separation and purification techniques. Studies of aliphatic and aromatic
compound reactions. Synthesis of organic compounds.

513 257

เคมีอินทรียพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Fundamental Organic Chemistry)
วิชาบังคับกอน:
513 102 เคมีทั่วไป 2
พันธะเคมี โครงสรางและสมบัติของสารประกอบอินทรีย การสังเคราะหและปฏิกิริยาของหมูฟงกชันตางๆ พอลิ
เมอร คารโบไฮเดรท ลิปด กรดอะมิโนและเปปไทด การประยุกตเทคนิคอัลตราไวโอเลตและอินฟราเรดสเปกโทรสโกป
ในการพิสูจนประเภทของหมูฟงกชัน
Chemical bonding. Structures and properties of organic compounds. Synthesis and reactions of
various functional groups. Polymers. Carbohydrates. Lipids. Amino acid and peptides. Applications
of ultraviolet and infrared spectroscopy in functional groups identification.

513 340

ชีวเคมีพื้นฐาน
3(3-0-6)
(ฺBasic Biochemistry)
วิชาบังคับกอน:
512 101 ชีววิทยาทั่วไป 1
513 257 เคมีอินทรียพื้นฐาน
โครงสราง หนาที่และเมแทบอลิซมึ ของชีวโมเลกุล หนาที่และกลไกการทํางานของเอนไซม
พันธุศาสตรระดับโมเลกุล
Structure, function and metabolism of biomolecules. Enzyme function and mechanism. Molecular
genetics.

513 345

ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
1(0-3-0)
(Basic Biochemistry Laboratory)
วิชาบังคับกอน:
513 255 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย
513 340 ชีวเคมีพื้นฐาน หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา 10 สัปดาห
การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 513 340 ชีวเคมีพื้นฐาน
Experiments related to the contents in 513 340 Basic Biochemistry.

514 107

ฟสิกสพื้นฐาน
4(4-0-8)
(Fundamental Physics)
เงื่อนไข:
สําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรที่ไมใชสาขาวิชาฟสิกส
กลศาสตรข องวัตถุเกร็ง การสั่นและคลื่น คลื่นเสีย ง เทอรโมไดนามิกส กลศาสตรของของไหล แม เหล็กไฟฟ า
ไฟฟากระแส อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน ทัศนศาสตร ฟสิกสยุคใหม
Mechanics of rigid bodies. Vibrations and waves. Sound waves. Thermodynamics. Fluid
mechanics. Electromagnetism. Electricity. Introduction to electronics. Optics. Modern physics.

514 108

ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน
1(0-3-0)
(Fundamental Physics Laboratory)
วิชาบังคับกอน:
514 107 ฟสิกสพื้นฐาน หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา 10 สัปดาห
เงื่อนไข:
สําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรที่ไมใชสาขาวิชาฟสิกส
การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 514 107 ฟสิกสพื้นฐาน
Experiments related to the contents in 514 107 Fundamental Physics

518 201

จุลชีววิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
(General Microbiology)
การกระจาย สัณฐานวิทยา และการเพิ่มจํานวนของแบคทีเรีย ไวรัสและรา เทคนิคปลอดเชื้อและการเก็บรักษา
จุลิ นทรีย แนวความคิด เบื้องตนเกี่ยวกับโครงสรางและหน าที่ ของเซลล เมแทบอลิซึม พันธุศาสตรของจุลินทรีย การ
ตอบสนองของระบบภูมิคุมกัน ประโยชนและโทษของจุลินทรีย
Distribution, morphology and multiplication of bacteria, virus and fungi. Aseptic technique and
microbial preservation. Basic knownledge of structure and function of cells. Metabolismn. Microbial
genetics. Response of immune system. Beneficial and harmful effects of microorganisms.

518 202

ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
(General Microbiology Laboratory)
วิชาบังคับกอน: *518 201 จุลชีววิทยาทั่วไป
*อาจเรียนพรอมกันได
การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 518 201 จุลชีววิทยาทั่วไป
Experiments related to the contents in 518 201 General Microbiology.

613 201

คอมพิวเตอรเบื้องตนสําหรับงานเทคโนโลยีชีวภาพ
3(2-2-5)
(Introduction to Computers for Biotechnology)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เทคนิคการโปรแกรมคอมพิวเตอร การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่
จําเปนในงานเทคโนโลยีชีวภาพ
Introduction to computers. Computer programming techniques. The applications of necessary
computer programs in biotechnology.

613 202

สถิติสําหรับนักศึกษาเทคโนโลยีชวี ภาพ
3(2-2-5)
(Statistics for Biotechnology Students)
ความน าจะเป น การแจกแจงความน าจะเป นแบบต างๆ วิ ธีการเลื อ กตั วอย าง การประมาณ การทดสอบ
สมมติฐาน การถดถอยอย างงายและสหสั มพันธ การวิเคราะห ความแปรปรวนและการวางแผนการทดลอง การใช
โปรแกรมสําเร็จรูป สําหรับการวิเคราะหงานทางดานเทคโนโลยีชีวภาพ
Probability. Probability distributions. Sampling methods. Estimation. Hypothesis testing.
Simple regression and correlation. Analysis of variance and experimental design. Utilization of
computer programs for biotechnology analysis.

613 300

เทคโนโลยีสารสนเทศดานวิทยาศาสตรชีวภาพ
1(1-0-2)
(Information Technology in Bioscience)
เงื่อนไข: โดยความยินยอมของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ประเภทและแหลงขอมูลตางๆของสิ่งตีพิมพทางวิทยาศาสตร สิ่งตีพิมพแบบปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิ การ
สืบคนสิ่งตีพิมพทางวิทยาศาสตร การคนหาขอมูลและงานวิจัยดานตางๆที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตร เทคโนโลยีชีวภาพ
และวิศวกรรมศาสตรโดยการใชสื่อสิ่งพิมพ สื่อการศึกษาหรือเทคโนโลยีสําหรับการสืบคน
Various types and sources of scientific publications. Primary, secondary, and tertiary
publications. Research for scientific publications. Research for information and research studies in
sciences, biotechnology, and engineering utilizing printed media, study aids or technologies.

1(0-3-0)

613 301

โครงสรางและการทํางานของเซลล
3(3-0-6)
(Cell Structures and Functions)
วิชาบังคับกอน:
512 102 ชีววิทยาทั่วไป 2
513 340 ชีวเคมีพื้นฐาน
เทคนิคพื้นฐานในการศึกษาโครงสรางและการทํางานของเซลล โครงสรางและหนาที่ของออรแกเนลลตางๆ การ
ประกอบตัวของชีวโมเลกุล การเจริญเติบโตของเซลลและการแบงเซลล การเคลื่อนที่ของเซลล โครงรางของเซลล การ
สื่อสารและการสงสัญ ญาณระหวางเซลล พันธุศาสตรระดับโมเลกุลของยูคารรีโอท ระบบการสงผานสาร เซลลของ
ระบบภูมิคุมกัน เซลลมะเร็ง การแกของเซลล การตายของเซลลที่มีการโปรแกรมไวแลว
Basic techniques for studying structures and functions of cells. Structures and functions of
organelles. Assembly of biological macromolecules. Cell growth and division. Cell motility.
Cytoskeleton. Cell communication and signaling. Molecular genetics of eukaryotes. Transport
systems. Immune cells. Cancer cells. Cell aging. Programmed cell death.

613 302

การวิเคราะหดวยเครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
2(2-0-4)
(Instrumental Analysis in Biotechnology)
วิชาบังคับกอน:
513 231 เคมีวิเคราะห 1
หลักการ เครื่องมือและการประยุกตวิธีวิเคราะหแบบตางๆ ที่ใชในเทคโนโลยีชีวภาพ ประกอบดวยเทคนิคทางส
เปกโทรสโกป อัลตราไวโอเลตวิซิเบิลและอินฟราเรดสเปกโทรโฟโตเมตรี ฟลูออโรเมตรีและฟอสโฟริเมตรี นิวเคลียร
แมกเนติกเรโซแนนซ แมสสเปกโทรเมตรี เทคนิคทางโครมาโทกราฟ แกสและลิควิดโครมาโทกราฟฟ เทคนิคทางอิเลค
โตรโฟเรซิส เทคนิคทางไมโครสโคป กลองจุลทรรศนและกลองจุลทรรศนอิเลคตรอนแบบตาง ๆ
Principles, equipment, and applications of various analytical techniques in biotechnology
including spectroscopy techniques, ultraviolet visible and infrared spectrophotometry, fluorometry
and phosphorimetry, nuclear magnetic resonance, mass spectrometry, chromatography
techniques, gas and liquid chromatography, electrophoretic techniques, microscopic techniques,
light microscopes and electron microscopes.

613 303

ปฏิบัติการการวิเคราะหดวยเครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
1(0-3-0)
(Instrumental Analysis in Biotechnology Laboratory)
วิชาบังคับกอน:
513 233 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 1
*613 302 การวิเคราะหดวยเครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
*อาจเรียนพรอมกันได
การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 613 302 การวิเคราะหดวยเครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
Experiments related to the contents of 613302 Instrumental Analysis in Biotechnology.

613 311

ปฏิบัติการเฉพาะหนวยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1
2(2-0-4)
(Unit Operations in Biotechnology I)
วิชาบังคับกอน:
621 211 การคํานวณพื้นฐานทางปฏิบัติการเฉพาะหนวย
กระบวนการสมดุลของสภาวะของสาร กลศาสตรของของไหล การถายเทความรอนและมวล การลดขนาด การ
ผสม การทําความเย็น การทําใหแหง
Balanced processes of material states. Fluid mechanics. Heat and mass transfer. Size
reduction. Mixing. Refrigeration. Drying.

613 312

การฝกปฏิบัติการเฉพาะหนวยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1
1(0-3-0)
(Unit Operations in Biotechnology Laboratory I)
วิชาบังคับกอน : *613 311 ปฏิบัติการเฉพาะหนวยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1
*อาจเรียนพรอมกันได
การทดลองที่สัมพันธกับเนื้อหาวิชา 613 311 ปฏิบัติการเฉพาะหนวยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1
มีการศึกษานอกสถานที่
Experiments related to the contents of 613 311 Unit Operations in Biotechnology I.
Field trips required.

613 313

ปฏิบัติการเฉพาะหนวยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2
2(2-0-4)
(Unit Operations in Biotechnology II)
วิชาบังคับกอน: 613 311 ปฏิบัติการเฉพาะหนวยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1
การกรอง การระเหย การตกตะกอน การฟลูอิไดซ การปนเหวี่ยง การละลาย การตกผลึก การแลกเปลี่ยนและการ
ดูดซึมสาร การกลั่นและการสกัดสาร
Filtration. Evaporation. Sedimentation. Fluidization. Centrifugation. Solution. Crystallization.
Exchange and absorption. Distillation and extraction.

613 314

การฝกปฏิบัติการเฉพาะหนวยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2
1(0-3-0)
(Unit Operations in Biotechnology Laboratory II)
วิชาบังคับกอน: 613 312 การฝกปฏิบัติการเฉพาะหนวยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1
*613 313 ปฏิบัติการเฉพาะหนวยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2
*อาจเรียนพรอมกันได
การทดลองที่สัมพันธกับเนื้อหาวิชา 613 313 ปฏิบัติการเฉพาะหนวยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2
มีการศึกษานอกสถานที่
Experiments related to the contents of 613 313 Unit Operations in Biotechnology II.
Field trips required.

613 315

วิศวกรรมเคมีชีวภาพ
(Biochemical Engineering)
วิชาบังคับกอน: 518 201 จุลชีววิทยาทั่วไป
*621 211 การคํานวณพื้นฐานทางปฏิบัติการเฉพาะหนวย
*อาจเรียนพรอมกันได

3(3-0-6)

จลนศาสตร ข องเอนไซม แ ละการเจริ ญ ของจุลิ นทรี ย การใช ซับ สเตรตและการสรางผลิ ต ภั ณ ฑ ข องจุ ลิ นทรี ย
ประเภทของถังปฏิกรณชีวภาพ การทําใหปลอดเชื้อ ระบบการหมักแบบตางๆ การใหอากาศและการกวน อุปกรณและ
ระบบควบคุม การแยกผลิตภัณฑที่ไดจากการหมักและการทําใหบริสุทธิ์
Enzyme kinetics and microbial growth. Substrate consumption and product formation of
microbes. Bioreactor types. Sterilization. Various fermentation systems. Aeration and agitation.
Instrument and control system. Separation and purification of fermented products.

613 316

ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีชีวภาพ
1(0-3-0)
(Biochemical Engineering Laboratory)
วิชาบังคับกอน: 518 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
*613 315 วิศวกรรมเคมีชีวภาพ
*อาจเรียนพรอมกันได
การทดลองที่สัมพันธกับเนื้อหาในวิชา 613 315 วิศวกรรมเคมีชีวภาพ
มีการศึกษานอกสถานที่
Experiments related to the contents of 613 315 Biochemical Engineering. Field trips required.

613 321

เทคโนโลยีตัวเรงชีวภาพ
2(2-0-4)
(Biocatalyst Technology)
วิชาบังคับกอน: 513 340 ชีวเคมีพื้นฐาน
จลนศาสตรเอนไซมประยุกต การผลิตตัวเรงชีวภาพในระดับอุตสาหกรรม ชนิดและคุณสมบัติของตัวเรงชีวภาพที่
ใชในอุตสาหกรรม การตรึงตัวเรงชีวภาพและเซลล ไบโอเซนเซอร การทํางานของตัวเรงชีวภาพในตัวทําละลายอินทรีย
การประยุกตใชตัวเรงชีวภาพในอุตสาหกรรมตางๆ
Applied enzyme kinetics. Biocatalyst production in industrial scale. Types and properties of
biocatalysts used in industry. Biocatalyst and cell immobilization. Biosensors. Performance of
biocatalysts in organic solvents. Application of biocatalysts in various industries.

613 322

ปฏิบัติการเทคโนโลยีตัวเรงชีวภาพ
(Biocatalyst Technology Laboratory)
วิชาบังคับกอน:
513 345 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
*613 321 เทคโนโลยีตัวเรงชีวภาพ
*อาจเรียนพรอมกันได
การทดลองที่สัมพันธกับเนื้อหาในวิชา 613 321 เทคโนโลยีตัวเรงชีวภาพ
Experiments related to the contents of 613 321 Biocatalyst Technology.

613 331

เทคโนโลยีเซลลและเนื้อเยื่อพืช
2(2-0-4)
(Plant Cell and Tissue Technology)
วิชาบังคับกอน:
512 102 ชีววิทยาทั่วไป 2
องคประกอบพื้นฐานของการเพาะเลี้ยงเซลลและเนื้อเยื่อพืช หลักและวิธีการเพาะเลี้ยงเซลลและเนื้อเยื่อพืชใน
หลอดทดลอง การขยายพั นธุ พื ชเชิ งพาณิ ช ย ดวยการเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่ อ การผลิ ตและการคั ด เลือกสายพั นธุ พื ช ที่ มี
คุณสมบัติที่ตองการ การปรับปรุงสายพันธุดวยวิธีทางพันธุวิศวกรรม ผลิตภัณฑจากเซลลและเนื้อเยื่อพืช การเก็บรักษา
เชื้อพันธุกรรมพืชในหลอดทดลอง
Basic components of plant cell and tissue culture. Principles and methods in in vitro plant cell
and tissue culture. Commercial plant propagation 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.

1(0-3-0)

613 332

ปฏิบัติการเทคโนโลยีเซลลและเนื้อเยื่อพืช
1(0-3-0)
(Plant Cell and Tissue Technology Laboratory)
วิชาบังคับกอน: *613 331 เทคโนโลยีเซลลและเนื้อเยื่อพืช
*อาจเรียนพรอมกันได
การทดลองที่มีความสัมพันธกับเนื้อหาในวิชา 613 331 เทคโนโลยีเซลลและเนื้อเยื่อพืช
มีการศึกษานอกสถานที่
Experiments related to the contents of 613 331 Plant Cell and Tissue Technology.
Field trips required.

613 333

เทคโนโลยีเซลลสัตว
2(2-0-4)
(Animal Cell Technology)
วิชาบังคับกอน:
512 102 ชีววิทยาทั่วไป 2
หลักการพื้นฐานการเพาะเลี้ยงเซลลสัตว ประกอบดวยอุปกรณเครื่องมือและการวางผังในหองปฏิบัติการ วิธีการ
ทําไรเชื้อและเทคนิคปลอดเชื้อ อาหารเลี้ยงเซลล ชีววิทยาและสภาพแวดลอมของเซลลเพาะเลี้ยง การเตรียมเซลล
ปฐมภูมิและการสรางเซลลไลน เทคนิค พื้นฐานการศึกษาเซลลเพาะเลี้ย ง การเก็ บรักษาเซลลไลน การทําโคลนนิ่ ง
การควบคุมคุณภาพเซลลไลน การปองกัน การตรวจจับและกําจัดสิ่งปนเปอน ในเซลลไลน การประยุกตใชเซลลสัตว
ในการตรวจสอบความเปนพิษตอเซลล
Basic principles of animal cell culture involving equipment; 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

ปฏิบัติการเทคโนโลยีเซลลสัตว
1(0-3-0)
(Animal Cell Technology Laboratory )
วิชาบังคับกอน :
613 333 เทคโนโลยีเซลลสัตว
*อาจเรียนพรอมกันได
การทดลองที่สัมพันธกับเนื้อหาในวิชา 613 333 เทคโนโลยีเซลลสัตว
Experiments related to the contents of 613 333 Animal Cell Technology.

613 341

พันธุศาสตรระดับโมเลกุลประยุกต
3(3-0-6)
(Applied Molecular Genetics)
วิชาบังคับกอน : 513 340 ชีวเคมีพื้นฐาน
518 201 จุลชีววิทยาทั่วไป
โครงสรางของดีเอ็นเอ การจําลองตัวของดีเอ็นเอ การปรับปรุงและการตัดดีเอ็นเอ การซอมแซมดีเอ็นเอ การ
ควบคุมการแสดงออกของยีน กระบวนการกอกลายพันธุ พลาสมิดและทรานสโปซอน การถายทอดสารพันธุกรรมโดย
วิธีท รานสฟ อรเมชัน คอนจู เกชั น และทรานส ดั กชั น รีค อมบิ เนชั่ นของดี เอ็นเอ พั นธุ ศาสตรข องแบคเทอริ โอฟาจ
หลักการและเทคนิ ค ในการโคลนยี น เอนไซมที่ ใ ชในการโคลนยี น ระบบพาหะในการโคลนยีนและเซลล เจ าบ าน
เทคนิ คในการสร า งโคลนของยี น และการคั ด เลื อ กยี น ที่ ถู ก โคลน การจั ด การการแสดงออกของยี น ใน
โปรคาริโอต การผลิตโปรตีนจากยีนที่ ถูกโคลน การกอกลายพันธุเฉพาะที่และวิศวกรรมโปรตีน การสังเคราะหกรด
นิวคลีอิกโดยวิธีทางเคมี การหาลําดับนิวคลีโอไทด การไฮบริไดเซชันของกรดนิวคลีอิก ปฏิกิริยาลูกโซพอลิเมอเรส (พีซี
อาร) ชีวสารสนเทศ การนําพันธุศาสตรระดับโมเลกุ ล ไปประยุกตใชในพื ชและสัตวที่ ดัดแปลงพันธุกรรม ยีนบําบั ด
ความปลอดภัยในดานเทคโนโลยีการตัดตอยีน
DNA structure. DNA replication. DNA modification and restriction. DNA repair. Control of gene
expression. Mutagenesis. Plasmids and transposons. Gene transfer via transformation, conjugation,
and transduction. DNA recombination. Genetics of bacteriophage. Principles and techniques for
gene cloning. Enzymes used in gene cloning. Cloning vectors and host systems. Techniques in
constructing and selecting cloned genes. Manipulation of gene expression in prokaryotes.
Heterologous protein production.Site-directed mutagenesis and protein engineering. Chemical
synthesis of nucleic acids. Nucleotide sequencing. Nucleic acid hybridization. Polymerase Chain
Reaction (PCR). Bioinformatics. Applications of molecular genetics in transgenic plants and animals.
Gene therapy. Safety in recombinant DNA technology.

613 342

ปฏิบัติการพันธุศาสตรระดับโมเลกุลประยุกต
1(0-3-0)
(Applied Molecular Genetics Laboratory)
วิชาบังคับกอน :
513 345 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
518 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
*613 341 พันธุศาสตรระดับโมเลกุลประยุกต
*อาจเรียนพรอมกันได
การทดลองที่สัมพันธกับเนื้อหาในวิชา 613 341 พันธุศาสตรระดับโมเลกุลประยุกต
Experiments related to the contents of 613 341 Applied Molecular Genetics.

613 351

การเตรียมน้ําและบําบัดน้ําเสีย
3(3-0-6)
(Water and Wastewater Treatment)
วิชาบังคับกอน: 518 201 จุลชีววิทยาทั่วไป
หลักการเตรียมน้ําเพื่อใชในโรงงานอุตสาหกรรม กรรมวิธีบําบัดและการจัดการน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการบําบัดของเสียตางๆ
Principles of water treatment for industrial use. Treatment and management of industrial
wastewater. Various types of waste treatment technology.

613 352

ปฏิบัติการการเตรียมน้ําและบําบัดน้ําเสีย
1(0-3-0)
(Water and Wastewater Treatment Laboratory)
วิชาบังคับกอน: *613 351 การเตรียมน้ําและบําบัดน้ําเสีย
*อาจเรียนพรอมกันได
การทดลองที่สัมพันธกับเนื้อหาในวิชา 613 351 การเตรียมน้ําและบําบัดน้ําเสีย
มีการศึกษานอกสถานที่
Experiments related to the contents of 613 351 Water and Wastewater Treatment.
Field trips required.

613 353

พิษวิทยาสิ่งแวดลอม
2(2-0-4)
(Environmental Toxicology)
ห ลั ก การข องพิ ษวิ ท ยาโด ยทั่ วไป ป ญ ห าและ ผลกระท บ จากพิ ษวิ ท ยาสิ่ ง แวดล อ ม กลไกค วาม
เปนพิษของสารพิษในสิ่งแวดลอม ผลกระทบของสารพิษตอระบบของรางกาย คุณสมบัติของสารพิษ และการควบคุม
ความเปนพิษของสาร
General principles of toxicology. Problems and impacts of environmental toxicology. Toxicity
mechanisms of toxic substances in the environment. Effects of toxins to human body system.
Properties of toxic substances and toxicity control.

613 361

เทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมเกษตร
3(3-0-6)
(Biotechnology in Agro-Industry)
วิชาบังคับกอน:
518 201 จุลชีววิทยาทั่วไป
*613 313 ปฏิบัติการเฉพาะหนวยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2
*อาจเรียนพรอมกันได
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑอาหารหรือสารปรุงแตงที่เกิดจากกระบวนการหมักดวยจุลินทรียและ
เทคโนโลยีชีวภาพ กระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑอาหารและอาหารเสริมจากชีวมวล โปรตีนเซลลเดี่ยว ไขมัน
จากจุลินทรีย กัม วิตามิน กรดอินทรีย กรดอะมิโน สารปรุงแตงและสารใหกลิ่นรสที่ประยุกตใชในอาหาร ผลิตภัณฑ
จากนมและอาหารหมักพื้นบาน น้ํามันและไขมัน และผลิตภัณฑพลอยไดจากอุตสาหกรรมเหลานี้ มีการทัศนศึกษา
Industries involving food products and additives produced from microbial fermentation and
biotechnological processes. Production and processing of food products and food supplements
from biomass, single cell proteins, microbial fats, gums, vitamins, organic acids, amino acids, food
additives and flavor enhancing agents added in food, diary products and traditional fermented
foods, oils and fats, and by-products obtained from these industries. Field trips included.

613 362

เทคโนโลยีของเครื่องดื่มแอลกอฮอล
2(2-0-4)
(Alcoholic Beverage Technology)
วิชาบังคับกอน: *513 340 ชีวเคมีพื้นฐาน
518 201 จุลชีววิทยาทั่วไป
*อาจเรียนพรอมกันได
วิทยาการเกี่ยวกับแอลกอฮอล ประเภทของเครื่องดื่มแอลกอฮอล วัตถุดิบ เทคโนโลยี กระบวนการผลิตและ
เครื่องมื อที่ ใชผ ลิต เครื่องดื่ มที่ มี แ อลกอฮอล ป จจั ย และเทคนิ คในการผลิ ตและการควบคุ ม คุ ณภาพ อุ ตสาหกรรม
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล กฎหมายควบคุมและการตลาดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล
Science of alcohol. Alcohol beverage types, raw materials, technology, production
processes and instruments used for alcoholic beverage production. Factors and techniques in
production and quality control. Alcoholic beverage industry. Regulatory laws and marketing for
alcoholic beverages.

613 363

ปฏิบัติการเทคโนโลยีของเครื่องดื่มแอลกอฮอล
1(0-3-0)
(Alcoholic Beverage Technology Laboratory)
วิชาบังคับกอน: *613 362 เทคโนโลยีของเครื่องดื่มแอลกอฮอล
*อาจเรียนพรอมกันได
ก าร ท ด ล อ งที่ สั ม พั น ธ กั บ เนื้ อ ห าใน วิ ช า 613 362 เท ค โน โล ยี ข อ ง เค รื่ อ ง ดื่ ม แ อ ล ก อ ฮ อ ล
มีการศึกษานอกสถานที่
Experiments related to the contents of 613 362 Alcoholic Beverage Technology.
Field trips required.

613 364

พลังงานชีวภาพ
2(2-0-4)
(Bio-Energy)
วิชาบังคับกอน: *513 340 ชีวเคมีพื้นฐาน
518 201 จุลชีววิทยาทั่วไป
*อาจเรียนพรอมกันได
พลังงานชีวภาพ เชื้อเพลิงเหลวและแกสเชื้อเพลิง พลังงานชีวมวล แอลกอฮอลเชื้อเพลิง แกสโซฮอล ไบโอ
ดีเซล แกสชีวภาพ พลังงานไฮโดรเจน ไฟฟาและเชื้อเพลิงจุลินทรีย วัตถุดิบ เครื่องจักร การผลิตและผลกระทบของ
การผลิตพลังงานชีวภาพและผลิตภัณฑพลอยได การนําเสนอและรายงานความกาวหนาดานพลังงาน
Bio-energy, liquid and gaseous fuels, biomass energy, fuel alcohols, gasohol, biodiesel, biogas,
hydrogen energy, microbial electricity and fuels. Raw materials, machines, production and
impacts of production of bio-energy and their byproducts. Energy presentations and progress
reports.

613 365

ผลิตภัณฑธรรมชาติจากพืช
3(3-0-6)
(Natural Products from Plants)
วิชาบังคับกอน:
513 257 เคมีอินทรียพื้นฐาน
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสารทุติยภูมิจากพืช สารประกอบฟโนลิค ฟลาโวนอยด แทนนิน อัลคาลอยด และ
เทอพีนอยด สารตานอนุมูลอิสระ การผลิตสารทุติยภูมิในพืช การสกัด การทําใหบริสุทธิ์ การตรวจหาโครงสรางและ
ตรวจสอบสมบั ติเชิงชีวภาพของสารผลิตภั ณฑธรรมชาติ จากพืช การนํามาประยุกต ใชในการแพทยและโภชนาการ
พรอมทั้งยกตัวอยางจากรายงานวิจัยที่นาสนใจในวารสารตางๆในปจจุบัน
Basic knowledge of secondary metabolites from plants: phenolic compounds, flavonoids,
tannins, alkaloids and terpenoids. Antioxidant. Production of secondary metabolites from plants.
Extraction, purification, structural characterization and biological property assay of natural products
from plants. Application in medicine and nutrition. Examples of interesting related research works
in recent publications.

613 366

ปฏิบัติการผลิตภัณฑธรรมชาติจากพืช
1(0-3-0)
(Natural Products from Plants Laboratory)
วิชาบังคับกอน:
*613 365 ผลิตภัณฑธรรมชาติจากพืช
*อาจเรียนพรอมกันได
การทดลองที่มีความสัมพันธกับเนื้อหาในวิชา 613 365 ผลิตภัณฑธรรมชาติจากพืช
Experiments related to the contents of 613 365 Natural Products from Plants.

613 367

เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตอาหารฟงกชัน
2(2-0-4)
(Biotechnology for Functional Foods Production)
หลักการพื้นฐานอาหารฟงกชันโดยทั่ วไป เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตอาหารฟ งกชัน ไดแก โพรไบโอติก
พรีไบโอติก ซินไบโอติก สารตานอนุมูลอิสระ และเสนใยอาหาร
General principles of functional foods. Biotechnology for functional foods production, i.e.,
probiotics, prebiotics, synbiotics, antioxidants, and dietary fibers.

613 371

การจัดการองคกรและการผลิตในอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Management of Organization and Production in Industry)
เงื่อนไข:
โดยความยินยอมของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
การจัดการองคกรและโรงงานอุตสาหกรรม หลักการจัดการงานอุตสาหกรรมแบบวิทยาศาสตร ความเปน
ผูนํา ทฤษฎี จูงใจ การทํางานเปนกลุม อันตรายและความปลอดภัยในการทํางาน สิ่งแวดลอมและมลพิ ษในโรงงาน
กระบวนการผลิตและการวางผังโรงงาน การวางแผนและควบคุมการผลิต การวิเคราะหขายงาน การตัดสินใจเกี่ยวกับ
การผลิต ป ญหาและการแกไขสําหรับหัวหนางาน กฎหมายและระเบียบควบคุมการผลิตที่สําคัญ ความรับผิดชอบ
และจริยธรรมของนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มีการศึกษานอกสถานที่
Organization and industrial plant management. Scientific principles of industrial
management. Leadership. Motivation theory. Team working. Hazards and safety in working.
Environment and pollution in plants. Manufacturing processes and plant layout settings.
Production planning and control. Network analysis. Decision making for production. Problems and
solutions for supervisors. Important laws and regulations for manufacturing control. Responsibilities
and ethics of industrial technologists.
Field trips required.

613 381

นาโนเทคโนโลยีเบื้องตน
2(2-0-4)
(Introduction to Nanotechnology)
พัฒนาการของเทคโนโลยีในระดับนาโนสเกล ขอบเขต การบู รณาการและประโยชน ของนาโนเทคโนโลยี
เครื่องมือที่ใชในนาโนเทคโนโลยี นาโนเทคโนโลยี ที่นํามาใชในสาขาตางๆ นาโนไบโอเทคโนโลยี นาโนเคมี นาโนฟสิกส
และนาโนอิเลคทรอนิกส อนาคตของนาโนเทคโนโลยีในประเทศตางๆ ทั่วโลกและในประเทศไทย
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.

613 391

การฝกงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ
1(ไมนอยกวา 160 ชั่วโมง)
(Biotechnology Training)
เงื่อนไข:
โดยความยินยอมของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
รายวิชานีว้ ัดผลเปน S หรือ U
ฝกปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถาบันที่ไดรับความเห็นชอบจากภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เปน
เวลาไมนอยกวา 160 ชั่วโมง มีการเสนอรายงานตอภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
Practicum training in industrial factories or institutes approved by the Biotechnology Department.
Not less than 160 hours of practicum training. Written reports submitted to the Department of
Biotechnology.

613 411

เทคโนโลยีการหมัก
2(2-0-4)
(Fermentation Technology)
วิชาบังคับกอน:
518 201 จุลชีววิทยาทั่วไป
หรือ
621 202 วิทยาศาสตรชีวภาพสําหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2
ประวัติความเปนมาและวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมการหมัก จุลชีววิทยาและอุตสาหกรรมการหมัก การ
คัดเลือกจุลินทรียและวัตถุดิบที่ใชสําหรับการเตรียมสูตรอาหารแกจุลินทรียในอุตสาหกรรมการหมัก รูปแบบและการ
ใชงานของถังหมัก อุปกรณและเครื่องมือในการควบคุมการหมัก การเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑจากการหมัก จลนศาสตรของ
การหมัก การทําใหปลอดเชื้อจุลินทรีย การใหอากาศและการกวนระหวางการหมัก
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)
วิชาบังคับกอน:
(1) 518 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
*613 411 เทคโนโลยีการหมัก
*อาจเรียนพรอมกันได
หรือ
(2) 621 203 ปฏิบัติการวิทยาศาสตรชีวภาพสําหรับวิศวกรรมกระบวนการ
ชีวภาพ
*613 411 เทคโนโลยีการหมัก
*อาจเรียนพรอมกันได
การทดลองที่สัมพันธกับเนื้อหาในวิชา 613 411 เทคโนโลยีการหมัก
มีการศึกษานอกสถานที่
Experiments related to the contents of 613 411 Fermentation Technology.
Field trips required.

613 413

การออกแบบทางเทคโนโลยีชีวภาพ
2(1-3-2)
(Biotechnology Design)
วิชาบังคับกอน : *613 315 วิศวกรรมเคมีชีวภาพ
*613 313 ปฏิบัติการเฉพาะหนวยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2
*อาจเรียนพรอมกันได
ภาพรวมของการออกแบบกระบวนการในอุตสาหกรรมชีวเคมี การออกแบบปฏิกรณชีวภาพ การเลือกและ
การคํานวณขนาดของอุปกรณแยกสาร การเตรียมผังกระบวนการ การจัดทําสมดุลมวลและพลังงาน การใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรจําลองกระบวนการ การประมาณราคาโรงงาน การวิเคราะหดานเศรษฐศาสตร
Overview of process design in biochemical industry. Bioreactor design. Selection and size
calculation of downstream unit instruments. Process flow chart preparation. Mass and energy
balance preparation. Application of computer programs in process simulation. Plant cost
estimation. Economic analysis.

613 414

กระบวนการเยื่อแผนสังเคราะห
2(2-0-4)
(Synthetic Membrane Processes)
ประวัติ ค วามเป นมาโดยรวมของกระบวนการเยื่ อแผนสั งเคราะห การจัด จํ าแนกชนิ ด ของเยื่ อแผ นและ
กระบวนการเยื่ อแผ นสั งเคราะห ต ามแรงขั บ ดั นและกลไกการถ ายเทมวล ชนิ ด ของวั ส ดุ ที่ ใ ช ในการผลิ ต เยื่ อแผ น
สังเคราะห กรรมวิธีการผลิตเยื่อแผน การลางและเก็บรักษาเยื่อแผน การเลือกชนิดและจัดระบบของโมดูลเยื่อ แผน
สังเคราะห หลักการดําเนินงานของกระบวนการเยื่อแผนสังเคราะหตางๆ ไมโครฟลเตรชัน อัลตราฟลเตรชัน ออสโม
ซิสผันกลับ นาโนฟลเตรชัน ไดอะไลซิส อิเลคโตรไดอะไลซิส เพอรเวเปอเรชัน และเยื่อแผนของเหลว ตลอดจนการ
ประยุกตใชกระบวนการเยื่อแผนสังเคราะหดังกลาวทางดานเทคโนโลยีชีวภาพ การบํ าบั ดน้ําเสีย อุตสาหกรรมเคมี
อุตสาหกรรมอาหาร และอื่นๆ
Overview of synthetic membrane process background. Classification of membranes 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 systhetic membrane modules. Operating principles of
membrane processes including microfiltration, ultrafiltration, reverse osmosis, nanofiltration,
dialysis, electrodialysis, pervaporation, and liquid membranes. Applications of membrane
technology in biotechnology, wastewater treatment, chemical and food industries, and other.

613 415

ปฏิบัติการกระบวนการเยื่อแผนสังเคราะห
1(0-3-0)
(Membrane Process Laboratory)
วิชาบังคับกอน :
*613 414 กระบวนการเยื่อแผนสังเคราะห
*อาจเรียนพรอมกันได
การทดลองที่สัมพันธกับเนื้อหาในวิชา 613 414 กระบวนการเยื่อแผนสังเคราะห
Experiments related to the contents of 613 414 Membrane Processes.

613 421

เทคโนโลยีแปงและน้ําตาล
2(2-0-4)
(Starch and Sugar Technology)
วิชาบังคับกอน : *513 340 ชีวเคมีพื้นฐาน
*อาจเรียนพรอมกันได
โครงสรางและคุณ สมบั ติ น้ําตาลโมเลกุ ลเดี่ ย ว น้ํ าตาลโอลิโกแซคคาไรด พอลิ แซคคาไรด แ ละแป ง ที่ มี
ความสําคัญในอุตสาหกรรม วัตถุดิบและกรรมวิธีการผลิต กระบวนการเปลี่ยนแปงและน้ําตาลโดยวิธีทางเคมีและทาง
ชีวภาพ การใชประโยชนแปงและน้ําตาลในอุตสาหกรรมตางๆ
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.

613 422

ปฏิบัติการเทคโนโลยีแปงและน้ําตาล
1(0-3-0)
(Starch and Sugar Technology Laboratory)
วิชาบังคับกอน : *513 345 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
*613 421 เทคโนโลยีแปงและน้ําตาล
*อาจเรียนพรอมกันได
การทดลองที่สัมพันธกับเนื้อหาในรายวิชา 613 421 เทคโนโลยีแปงและน้ําตาล
มีการศึกษานอกสถานที่
Experiments related to the contents of 613 421 Starch and Sugar Technology.
Field trips required.

613 423

ชีวโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุพืช
3(3-0-6)
(Molecular Biology in Crop Improvement)
การศึกษาโครงสรางของสารพันธุกรรมในสวนตางๆ ของพืช นิวเคลียส คลอโรพลาสต และไมโตคอนเดรีย
การศึกษาองคประกอบของยีนในพืช การควบคุมการแสดงออกของยีนในนิวเคลียส คลอโรพลาสตและไมโตคอนเด
รีย ยีนที่ตอบสนองตอฮอรโมนและแรงกดดันตางๆ ทางดานสภาพแวดลอม การศึกษาชิ้นสวนของดีเอ็นเอที่เกิดขึ้น
ซ้ํากัน และสารพันธุกรรมที่สามารถเคลื่อนที่ได การใชเครื่องหมายดีเอ็นเอ อารเอฟแอลพี เอเอฟแอลพีและอารเอพี
ดี
ในการปรับปรุงพันธุพืช และการใชพืชพันธุถ ายยีนในการแกปญหาทางการเกษตร
Study of genetic material structures in various parts of plants such as nucleus,
chloroplast, and mitochondria. Study of plant gene components. Control of gene expression in
nucleus, chloroplast and mitochondria. Genes responsive to hormones and environmental
stresses. Study in tandemly repeated (satellite) DNA and plant transposable elements. Use of
DNA markers such as RFLP, AFLP and RAPD in crop improvement and application of transgenic
plants in solving agricultural problems.

613 431

วิศวกรรมเนื้อเยื่อ
2(2-0-4)
(Tissue Engineering)
หลักการวิศวกรรมเนื้อเยื่อ วัสดุชีวภาพ การสังเคราะห การขึ้นรูปโครงราง การตรวจสอบสมบัติของโครง
รางทางกายภาพ เซลลและชนิดของเซลล การเพาะเลี้ยงเซลล การตรวจสอบความเปนพิษตอเซลล และความเปนพิษ
ตอสารพันธุกรรมของวัสดุ การตรวจสอบสมบัตขิ องเซลลที่พัฒนาและการทําหนาที่ของเซลลเหลานั้น
Principles of tissue engineering, biomaterials, synthesis and modeling of scaffolds. Testing
physical properties of scaffolds. Cells and cell types. Cell corporation. Cytotoxicity and
genotoxicity assay of scaffolds. Assay of properties of cell cultivation differentiated cells and their
functions.

613 451

การจัดการและการใชประโยชนจากของเสีย
3(3-0-6)
(Waste Management and Utilization)
วิชาบังคับกอน : (1) 518 201 จุลชีววิทยาทั่วไป
หรือ
(2) 621 202 วิทยาศาสตรชีวภาพสําหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2
ลักษณะของของเสียและของเหลือใชจากเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ระบบการเปลี่ยนและใชประโยชน
จากวัสดุของเสียเหลานี้โดยกรรมวิธีทางชีววิทยาและทางเคมี เทคโนโลยีสะอาด กฎหมายสิ่งแวดลอม
Characteristics of wastes and by-products from agriculture and industry. Conversion
systems and utilization of waste materials by biological and chemical processes. Clean
Technology. Environmental Law.

613 453

การควบคุมเชื้อกอโรคในพืชดวยชีววิธี
3(3-0-6)
(Biological Control of Plant Pathogens)
วิชาบังคับกอน: 518 201 จุลชีววิทยาทั่วไป
ประวัติ การพัฒนาและปจจัยที่เกี่ยวของกับการควบคุมโรคพืช การผลิตปฏิชีวนสารโดยจุลินทรียปฏิปกษ
และกลไกการออกฤทธิ์ รูปแบบการสรางของชีวภัณฑจากจุลินทรียป ฏิปกษ วิธีการปรับปรุงสายพันธจุลินทรียปฏิปกษ
การประยุกตใชจุลินทรียปฏิปกษในระบบการควบคุมเชื้อโรคพืช
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.

613 454

ปฏิบัติการการควบคุมเชื้อกอโรคในพืชดวยชีววิธี
1(0-3-0)
(Biological Control of Plant Pathogens Laboratory)
วิชาบังคับกอน : 518 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
*613 453 การควบคุมโรคพืชดวยชีววิธี
*อาจเรียนพรอมกันได
การทดลองที่สัมพันธกับเนื้อหาในรายวิชา 613453 การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี
มีการศึกษานอกสถานที่
Experiments related to the contents of 613435 Biological Control of Plant Pathogens.
Field trips required.

613 461

เทคโนโลยีสีและกลิน่ รส
2(2-0-4)
(Color and Flavor Technology)
วิชาบังคับกอน : 513 257 เคมีอินทรียพื้นฐาน
หลักการและวิธีการในการผลิตสารสีและกลิ่นรส แหลงของวัตถุดิบและการนําสารใหสีและกลิ่นรสไปใชใน
อุตสาหกรรมตางๆ
Principles and methods of production of coloration and flavor. Raw material sources and
applications of colorants and flavor enhancing compounds in various industries.

613 462

ปฏิบัติการเทคโนโลยีสีและกลิน่ รส
1(0-3-0)
(Color and Flavor Technology Laboratory)
วิชาบังคับกอน : *613 461 เทคโนโลยีสีและกลิ่นรส
*อาจเรียนพรอมกันได
การทดลองที่สัมพันธกับเนื้อหาในวิชา 613 461 เทคโนโลยีสีและกลิ่นรส
มีการศึกษานอกสถานที่
Experiments related to the contents of 613 461 Color and Flavor Technology.
Field trips required.

613 471

ระบบการควบคุมและประกันคุณภาพทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3(3-0-6)
(Quality Control and Assurance Systems in Biotechnology)
ผลิตภัณฑทางเทคโนโลยีชีวภาพ ขอกําหนดมาตรฐาน ระเบียบปฏิบัติและแนวทางที่ใชควบคุมกระบวนการ
ผลิตชีวภัณฑ ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ ซึ่งรวมถึง สุขาภิบาลโรงงาน มาตรฐานปฏิบัติงาน เอสเอสโอพี การฝก
การผลิ ต ที่ ดี (จี เ อ็ ม พี ) โปรแกรมการวิ เ คราะห อั น ตรายและจุ ด วิ ก ฤต (เอชเอซี ซี พี ) และอนุ ก รมการจั ด การ
มาตรฐานสากล (ไอเอสโอ) การพิ จารณาคุ ณ ภาพผลิ ตภั ณ ฑ การนําการควบคุ มคุ ณ ภาพ (คิ วซี ) และการประกั น
คุณภาพ (คิวเอ) มาใชเปนเครื่องมือในการควบคุมการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ และการนําเสนอรายงาน
Biotechnology products, standard rules, regulations and guidelines for control of manufacturing
process of bio-products. Quality management systems including factory sanitation, Sanitation
Standard Operating Procedures, Good Manufacturing Practices (GMPs), Hazard Analysis and Critical
Control Point (HACCP) program and International Standard Organization (ISO) series. Product
quality consideration. Applications of Quality Control (QC) and Quality Assurance (QA) used as
tools to control manufacturing and quality of products, and report presentation.

613 482

จรรยาบรรณสําหรับการประกอบวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ
1(1-0-2)
(Ethics for Professional Biotechnology)
ความหมายและความสํ าคั ญ ของจรรยาบรรณ จรรยาบรรณสํ าหรั บ นั ก วิ ท ยาศาสตร และเทคโนโลยี
จรรยาบรรณสําหรับการประกอบวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ ความสัมพันธของจรรยาบรรณกับการดํารงชีวิตในสังคม
ปจจุบัน
The meaning and importance of ethics. Ethics for scientists and technologists. Ethics for
professional biotechnology. Relationship of ethics and living in the present society.

613 483

เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1
(Selected Topics in Biotechnology I)
หัวขอที่นาสนใจในปจจุบันในดานเทคโนโลยีชีวภาพ
Interesting current topics in Biotechnology

3(3-0-6)

613 491

สัมมนา
1(0-3-0)
(Seminar)
การนําเสนอบทความเกี่ยวกั บทฤษฎี และหัวข องานวิจัย ทางดานเทคโนโลยีชี วภาพ หรือหัวขอเกี่ยวกั บ
งานวิจัยที่นักศึกษาทํา
Preparation on theory and research topics in the area of biotechnology or topics related
to student’ research.

613 492

โครงงานวิจัยสําหรับนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ 1
1(0-3-0)
(Research Project for Biotechnology Students I)
เงื่อนไข : รายวิชานี้วดั ผลเปน S หรือ U
การเลือกหัวของานวิจัย การคนควาข อมูล ในหัวเรื่องงานวิจัย ที่มีผู วิจัยไดแ สดงการทดลองมาแลว การ
เขียน และการนําเสนอโครงรางงานวิจัย
Selection of research topics. Searching for data under research topics previously
reported by other researchers. Writing and presenting research proposals.

613 493

โครงงานวิจัยสําหรับนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ 2
2(0-6-0)
(Research Project for Biotechnology Students II)
วิชาบังคับกอน :
613 492 โครงงานวิจัยสําหรับนักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ 1
การฝกทํ าการวิจัยในหั วขอที่สนใจในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ การนําเสนอเหตุ ผล และความสํ าคั ญ
ของงานวิจัย ผลวิจัยและสรุปผลวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยและการนําเสนอผลงาน
Practice conducting research on topic of interest in biotechnology. Presenting research
rationale and significance, results, and conclusion. Writing and presenting a research report.

621 211

การคํานวณพื้นฐานทางปฏิบัติการเฉพาะหนวย

3(3-0-6)

(Basic Calculations in Unit Operations)
วิชาบังคับกอน : * 511 104 แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 1
* 513 101 เคมีทั่วไป 1
* 514 101 ฟสิกสทั่วไป 1
หรือ
* 511 106 แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ 1
* 513 101 เคมีทั่วไป 1
* 514 101 ฟสิกสทั่วไป 1
* อาจเรียนพรอมกันได
มิติ หนวย และการแปลงหนวย ฐานการคํานวณ ปริมาณสารสัมพันธ การดุลมวลสําหรับกระบวนการที่มี
และไมมีปฏิกิริยาเคมีทั้งระบบที่สภาวะคงที่และไมคงที่ การดุลมวลสําหรับกระบวนการที่มีการปอนเวียนรอบและการ
ป อนข าม แก ส อุ ด มคติ แ ละแก ส จริง ระบบสองเฟสองค ป ระกอบเดี ย ว สมดุ ล ไอและของเหลวสององค ป ระกอบ
หลักการดุลพลังงาน การคํานวณการเปลี่ยนแปลงเอนทัลป การดุลพลังงานสําหรับกระบวนการที่มีและไมมีปฏิกิริย า
เคมีทั้งระบบที่สภาวะคงที่และไมคงที่ ความรอนของการละลายและการผสม 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 twophase 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.
621 220

วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Bioprocess Engineering)
กระบวนการชีวภาพเบื้องตน เซลลและเอนไซม ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการดุลมวลและการดุลพลังงาน
การถ ายโอนมวลและการถ ายโอนพลั ง งาน ความรู พื้ นฐานเกี่ ย วกั บ ปฏิ กิริ ย า ปฏิ บั ติ การเฉพาะหน วยเบื้ องต น
กระบวนการหมั กเบื้ องต น กระบวนการกอนการหมั กและกระบวนการแยกผลิ ต ภัณ ฑ เบื้ องต น การนํ าเสนอและ
วิเคราะหขอมูล ผลิตภัณฑและอุตสาหกรรมทางกระบวนการชีวภาพ
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.

621 327

วัสดุชีวภาพ
3(3-0-6)
(Biomaterials)
วัสดุ ชี วภาพเบื้องต น หลั กการของวัส ดุชี วภาพ ชนิด ของวั สดุ ชีวภาพ ลักษณะสมบั ติ ของวัส ดุ ชีวภาพ
สมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุชีวภาพ การวิเคราะหวัสดุชีวภาพ การประยุกตใชวัสดุชีวภาพ
Introduction to biomaterials. Principles of biomaterials. Types of biomaterials.
Characteristics of biomaterials. Engineering properties of biomaterials. Analysis of biomaterials.
Biomaterial applications.

621 355

วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ
2(2-0-4)
(Bioprocess Engineering in Pulp and Paper Industry)
หลักพื้นฐานของกระบวนการผลิตเยื่อและกระดาษ ลักษณะสมบัติทางเคมีและกายภาพของวัตถุดิบ เสน
ใย กระบวนการเตรียมเยื่อ กระบวนการผลิตกระดาษ การประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพในกระบวนการผลิตเยื่อและ
กระดาษ
มีการเยี่ยมชมโรงงาน
Basic concepts of pulp and paper processing. Physical and chemical characteristics of
fibrous raw materials. Pulp preparation processes. Paper processing. Applications of biotechnology
in pulp and paper processing.
Industrial site visit included.

621 365

โรงกลั่นชีวภาพ
2(2-0-4)
(Biorefinery)
แนวคิดโรงกลั่นชีวภาพ วัตถุดิบลิกโนเซลลูโลสและการปรับสภาพ การเปลี่ยนชีวมวลโดยวิธีชีวเคมี โรง
กลั่นชีวภาพสําหรับการผลิตอาหาร เชื้อเพลิง และสารเคมี
Biorefinery concept. Lignocellulosic feedstock and pretreatment. Biochemical
conversion of biomass. Biorefinery for foods, fuels and chemicals.

621 442

การออกแบบและการควบคุมถังปฏิกรณชีวภาพ
3(3-0-6)
(Bioreactor Design and Control)
การออกแบบถังปฏิกรณชีวภาพ การเพิ่มขนาด การดําเนินการของกระบวนการเปลี่ยนแบบขั้นตอนเดียว
และหลายขั้ นตอน พื้นฐานของปรากฏการณ ถ ายโอนและจลนพลศาสตร ที่เกิด ขึ้นในถั ง ปฏิ กรณ ชีวภาพ การผนวก
ปรากฏการณและแบบจําลองทางคณิตศาสตร การพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตรเพื่อควบคุมถังปฏิกรณชีวภาพ
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.

621 461

การทําแหงวัสดุชีวภาพ
2(2-0-4)
(Drying of Biomaterials)
สมบัติของอากาศชื้น การเคลื่อนที่ของอากาศ ความชื้นสมดุล สมบัติทางอุณหกายภาพของวัสดุชีวภาพ
การวิเคราะห การทําแหง วัสดุ ชีวภาพแบบเบดนิ่ งและเบดเคลื่อนที่ เครื่องอบแห งแบบพ นฝอย เครื่องอบแหง แบบ
ลูกกลิ้ง แบบจําลองทางคณิตศาสตรของกระบวนการและกลไกการทําแหง
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.

621 462

เชื้อเพลิงชีวภาพ
3(3-0-6)
(Biofuels)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
แหลงพลังงานปฐมภูมิ กับ ปญ หาการหมดไปและป ญ หาสิ่งแวดลอมโลก เชื้ อเพลิงชี วภาพที่ เปนแหล ง
พลังงานยั่งยืน วัตถุดิบของเชื้อเพลิงชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพ ดุลพลังงานและมวลในการผลิตพลังงานชีว
มวล การผลิ ตแก ส ชีวภาพ เอธานอลชี วภาพ ไบโอดีเซล 2,5-ไดเม็ท ทิ ล ฟ วแรน (ดีเอ็ ม เอฟ) และเชื้ อเพลิ งชี วภาพ
พลังงานสูงอื่นๆ หลักการ กระบวนการผลิต และเครื่องมือในกระบวนการ
มีการเยี่ยมชมโรงงาน
Depletion of primary energy resources and global environmental problems. Biofuels as
sustainable energy sources. Biofuel feedstock. Bioconversion. Energy and mass balances in biomass
energy production. Production of biogas, bioethanol, biodiesel, 2,5-dimethylfuran (DMF), and other
high-energy biofuels. Their principles, production processes, and process equipment.
Industrial site visit included.

621 471

วิศวกรรมระบบชีวภาพ
3(3-0-6)
(Biosystems Engineering)
หลั กการเบื้ อ งต น ทางวิ ศ วกรรมศาสตร ใ นระบบทางชี วภาพ เทคนิ ค การทดลองเชิ ง ปริ ม าณและ
แบบจําลองทางคณิตศาสตรของกระบวนการทางโมเลกุลในระดับเซลล การวินิจฉัยและการรักษาโรคในระดับโมเลกุล
Introduction to engineering principles in biological systems. Quantitative experimental
techniques and mathematical modeling of molecular processes at the cellular level. Molecular
diagnosis and therapeutics.

