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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  พระราชวังสนามจันทร  บัณฑิตวิทยาลัย ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

หมวดท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

1.  รหัสและช่ือหลักสูตร 

1.1 รหัสหลักสูตร  25530081104711  

1.2 ช่ือหลักสูตร 

 ภาษาไทย  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

 ภาษาอังกฤษ  Master of Science Program in Biotechnology 

2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

 ช่ือเต็มภาษาไทย  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

      ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ Master of Science (Biotechnology) 

ช่ือยอภาษาไทย  วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

 ช่ือยอภาษาอังกฤษ  M.Sc. (Biotechnology) 

3.  วิชาเอก   

ไมมี 

4.   จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร       

 แผน ก แบบ ก 1  มีคาเทียบเทา 36   หนวยกิต 

แผน ก แบบ ก 2  ไมนอยกวา 36   หนวยกิต 

แผน ข   ไมนอยกวา 36   หนวยกิต 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ  หลักสูตรระดับปริญญาโท  หลักสูตร 2  ป   

 5.2 ภาษาท่ีใช  ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  

 5.3 การรับเขาศึกษา รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติท่ีสามารถใชภาษาไทยได      

 5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  

6.  อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

6.1 เจาหนาท่ีฝายวางแผนการผลิต การควบคุมการผลิต การควบคุมและประกันคุณภาพ การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิต

และผลิตภัณฑ ตลอดจนพนักงานขายในโรงงานอุตสาหกรรมหรือบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจดานเทคโนโลยีชีวภาพและสาขาอื่นท่ีเก่ียวของ 

6.2 ผูสอน นักวิจัย และนักวิเคราะหในสวนงานราชการและวิสาหกิจ 

6.3 ผูประกอบการหรืออาชีพอิสระ 

7.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร เลขท่ี 6 ถนนราชมรรคาใน ตําบล

พระปฐมเจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 



 

 

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

       1. แผน ก แบบ ก 1 

 (1) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพหรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ 

หรือปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ วิศวกรรมเคมี หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ ท้ังนี้ โดยความ

เห็นชอบของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  

 (2) ตองไดรับเกียรตินิยม หรือตองมีผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ    

      2. แผน ก แบบ ก 2 

                เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพหรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ 

หรือปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ วิศวกรรมเคมี หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ ท้ังนี้  โดยความ

เห็นชอบของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

     3. แผน ข 

         (1) เปนผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพหรือสาขาวิชาท่ี

เกี่ยวของ หรือปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ วิศวกรรมเคมี หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ  

 (2) ตองมีประสบการณการทํางานท่ีเกี่ยวของเปน เวลาไมนอยกวา 1 ป ท้ังน้ี โดยความเห็นชอบของภาควิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ 

4. ผูมีสิทธิเขาศึกษาตามขอ 2.2.1, 2.2.2 และ 2.2.3 ตองมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับ มหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก) และ/หรือท่ีมีการเปล่ียนแปลงภายหลัง  

5. คุณสมบัติอื่น ๆ  ท่ีภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพพิจารณาแลวเห็นสมควรใหมีสิทธิสมัครเขาศึกษาได 

หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

              หลักสูตร 

  จํานวนหนวยกิต      

แผน ก แบบ ก 1    รวมตลอดหลักสูตร มีคาเทียบเทา  36    หนวยกิต 

แผน ก แบบ ก 2    รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา   36    หนวยกิต 

แผน ข     รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา   36    หนวยกิต 

            โครงสรางหลักสูตร  

แผน ก แบบ ก 1 

  วิชาบังคับ (ไมนับหนวยกิต)            5   หนวยกิต 

วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา)     36 หนวยกิต 

   รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร มีคาเทียบเทา   36  หนวยกิต 

 แผน ก แบบ ก 2 

   วิชาบังคับ           8   หนวยกิต 

   วิชาเลือก ไมนอยกวา       8 หนวยกิต 

   วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา)     20 หนวยกิต 

   รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา        36  หนวยกิต 

 

 



 

 

 แผน ข  

   วิชาบังคับ          8 หนวยกิต 

   วิชาเลือก ไมนอยกวา                   22 หนวยกิต 

   การคนควาอิสระ (มีคาเทียบเทา)        6 หนวยกิต 

   รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา        36  หนวยกิต 

   และสอบผานการสอบประมวลความรู 

 หมายเหตุ นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 ท่ีจบปริญญาตรีในสาขาอ่ืนท่ีเทียบเทากับสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ อาจจําเปนตองเรียน

รายวิชาเพ่ิมเติมตามดุลพินิจของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ โดยไมนับหนวยกิตรวมในหลักสูตร  ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนในการทําวิทยานิพนธ  

รายวิชา 

แผน ก แบบ ก 1 

รายวิชาบังคับ (ไมนับหนวยกิต) จํานวน 5 หนวยกิต 

613 501 เทคโนโลยีชีวภาพรวมสมัย  

(Contemporary Biotechnology)   

3*(3-0-6) 

613 691 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 

(Seminar in Biotechnology I) 

1*(0-2-1) 

613 692 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 

(Seminar in Biotechnology II) 

1*(0-2-1) 

วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา) 36 หนวยกิต 

613 693 วิทยานิพนธ                                                        มีคาเทียบเทา  36  หนวยกิต 

(Thesis) 

หมายเหตุ นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 ท่ีจบปริญญาตรีในสาขาอ่ืนท่ีเทียบเทากับสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ อาจ

จําเปนตองเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมตามดุลพินิจของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ โดยไมนับหนวยกิตรวมในหลักสูตร  ท้ังนี้

เพ่ือประโยชนในการทําวิทยานิพนธ  

แผน ก แบบ ก 2 

รายวิชาบังคับ จํานวน 8 หนวยกิต  ประกอบดวยรายวิชาตอไปน้ี 

613 501 เทคโนโลยีชีวภาพรวมสมัย  

(Contemporary Biotechnology)   

3(3-0-6) 

613 502 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

(Advanced Research Methodology in Biotechnology) 

3(3-0-6) 

613 691 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 

(Seminar in Biotechnology I) 

1(0-2-1) 

 

613 692 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 

(Seminar in Biotechnology II) 

1(0-2-1) 

   

 

*นักศึกษาตองลงทะเบียน โดยไมนับหนวยกิตรวมเปนสวนหน่ึงของหลักสูตร และไดผลการศึกษาเปน S 



 

 

รายวิชาเลือก  จํานวนไมนอยกวา 8 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี 

 กลุมวิชาวิศวกรรมศาสตร  

613 511 วิศวกรรมเคมีชีวภาพข้ันสูง 

(Advanced Biochemical Engineering) 

2(2-0-4) 

613 512 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีชีวภาพข้ันสูง 

(Advanced Biochemical Engineering Laboratory) 

1(0-3-0) 

613 513 กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพข้ันสูง 

(Advanced Biotechnological Processes) 

3(3-0-6) 

613 514 การแยกผลิตภัณฑทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

(Downstream Processing in Biotechnology) 

2(2-0-4) 

613 515 ปฏิบัติการการแยกผลิตภัณฑทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

(Downstream Processing in Biotechnology Laboratory) 

1(0-3-0) 

613 516 เทคโนโลยีแผนเย่ือ 

(Membrane Technology) 

2(2-0-4) 

613 517 ปฏิบัติการเทคโนโลยีแผนเย่ือ 

(Membrane Technology Laboratory ) 

1(0-3-0) 

613 518   การอบแหงวัสดุชีวภาพเชิงอุตสาหกรรม 

(Industrial Drying of Biomaterials) 

3(3-0-6)  

 

613 519   ปฏิบัติการการอบแหงวัสดุชีวภาพเชิงอุตสาหกรรม 

(Industrial Drying of Biomaterials Laboratory) 

1(0-3-0) 

 

 กลุมวิชาทางเทคโนโลยีชีวโมเลกุลและพันธุวิศวกรรม  

613 521 วิทยาศาสตรชีวภาพระดับเซลลและโมเลกุลข้ันสูง 

(Advanced Cellular and Molecular Bioscience) 

3(3-0-6) 

613 522 เทคโนโลยียีน 

(Gene Technology) 

3(3-0-6) 

613 525 โครงสรางของกรดนิวคลีอิก 

(Nucleic Acid Structure) 

3(2-3-4) 

 กลุมวิชาเทคโนโลยีเซลลและเน้ือเยื่อ  

613 531 เทคโนโลยีเซลลและเน้ือเย่ือพืชข้ันสูง 

(Advanced Plant Cell and Tissue Technology) 

3(2-3-4) 

613 532 

 

613 533 

 

613 534 

 

 

เทคโนโลยีเซลลสัตวข้ันสูง 

(Advanced Animal Cell Technology) 

วิศวกรรมเน้ือเย่ือ 

(Tissue Engineering) 

พิษวิทยาและผลิตภัณฑเทคโนโลยีชีวภาพ 

(Toxicology and Biotechnology Products) 

 

2(2-0-4) 

 

3(2-3-4) 

 

3(2-3-4) 

 

 



 

 

613 535 

 

พิษวิทยาระดับเซลล 

(Cell Based Toxicology) 

3(2-3-4) 

 กลุมวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี   

613 541 เทคโนโลยีตัวเรงชีวภาพข้ันสูง 

(Advanced Biocatalyst Technology) 

2(2-0-4) 

613 542 เทคโนโลยีพอลิเมอรชีวภาพ 

(Biopolymer Technology) 

3(3-0-6) 

 

 กลุมวิชาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร ทรัพยากรและส่ิงแวดลอม  

613 551 เทคโนโลยีชีวภาพดานส่ิงแวดลอม 

(Environmental Biotechnology) 

3(3-0-6) 

613 552 การควบคุมโรคพืชดวยชีววิธีข้ันสูง 

 (Advanced Biological Control of Plant Pathogens) 

3(3-0-6) 

613 553 ปฏิบัติการการควบคุมโรคพืชดวยชีววิธีข้ันสูง 

(Advanced Biological Control of Plant Pathogens Laboratory) 

1(0-3-0) 

613 554 การยอยสลายและการฟนฟูสภาพส่ิงแวดลอมดวยชีววิธี 

(Biodegradation and Bioremediation) 

3(3-0-6) 

613 555 แบคเทอริโอเฟจบําบัด 

(Bacteriophage Therapy) 

3(2-3-4) 

 กลุมวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมและพลังงานชีวภาพ  

613 561  เทคโนโลยีการบําบัดนํ้าเสียข้ันสูง 

(Advanced Wastewater Treatment  Technology) 

3(3-0-6) 

613 562 ความกาวหนาและเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ 

(Bio-energy Technology and Progress) 

3(3-0-6) 

613 563 เทคโนโลยีเซลลเช้ือเพลิงจุลินทรีย 

(Microbial Fuel Cell Technology) 

3(3-0-6) 

 กลุมวิชาการบริหาร  การจัดการและการควบคุมคุณภาพ  

613 571 ทรัพยสินทางปญญาและธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ 

(Intellectual Properties and Business in Biotechnology) 

2(2-0-4) 

613 572 การจัดการและควบคุมสารอันตราย 

(Management and Control of Hazardous Substances) 

3(3-0-6) 

613 573 จรรยาบรรณและจริยธรรมในงานวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพ 

 (Ethics and Morality in Biotechnological Research) 

2(2-0-4) 

 กลุมวิชาอ่ืน ๆ   

613 581 เร่ืองคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ  

(Selected Topics in Biotechnology) 

1(0-2-1) 

 

 



 

 

วิทยานิพนธ  (มีคาเทียบเทา)  20  หนวยกิต 

613 694      วิทยานิพนธ                                               มีคาเทียบเทา    20   หนวยกิต 

                (Thesis) 

แผน ข 

รายวิชาบังคับ จํานวน 8 หนวยกิต  ประกอบดวยรายวิชาตอไปน้ี 

613 501 เทคโนโลยีชีวภาพรวมสมัย  

(Contemporary Biotechnology)   

3(3-0-6) 

613 502 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

(Advanced Research Methodology in Biotechnology) 

3(3-0-6) 

613 691 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 

(Seminar in Biotechnology I) 

1(0-2-1) 

613 692 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 

(Seminar in Biotechnology II) 

1(0-2-1) 

รายวิชาเลือก   จํานวนไมนอยกวา 22 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี   

 กลุมวิชาวิศวกรรมศาสตร  

613 511 วิศวกรรมเคมีชีวภาพข้ันสูง 

(Advanced Biochemical Engineering) 

2(2-0-4) 

613 512 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีชีวภาพข้ันสูง 

(Advanced Biochemical Engineering Laboratory) 

1(0-3-0) 

613 513 กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพข้ันสูง 

(Advanced Biotechnological Processes) 

3(3-0-6) 

613 514 การแยกผลิตภัณฑทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

(Downstream Processing in Biotechnology) 

2(2-0-4) 

613 515 ปฏิบัติการการแยกผลิตภัณฑทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

(Downstream Processing in Biotechnology Laboratory) 

1(0-3-0) 

613 516 เทคโนโลยีแผนเย่ือ 

(Membrane Technology) 

2(2-0-4) 

613 517 ปฏิบัติการเทคโนโลยีแผนเย่ือ 

(Membrane Technology Laboratory ) 

1(0-3-0) 

613 518   การอบแหงวัสดุชีวภาพเชิงอุตสาหกรรม 

(Industrial Drying of Biomaterials) 

3(3-0-6)  

 

613 519   ปฏิบัติการการอบแหงวัสดุชีวภาพเชิงอุตสาหกรรม 

(Industrial Drying of Biomaterials Laboratory) 

กลุมวิชาทางเทคโนโลยีชีวโมเลกุลและพันธุวิศวกรรม 

1(0-3-0) 

 

613 521 วิทยาศาสตรชีวภาพระดับเซลลและโมเลกุลข้ันสูง 

(Advanced Cellular and Molecular Bioscience) 

3(3-0-6) 

   



 

 

613 522 เทคโนโลยียีน 

(Gene Technology) 

3(3-0-6) 

613 525 โครงสรางของกรดนิวคลีอิก 

(Nucleic Acid Structure) 

3(2-3-4) 

 กลุมวิชาเทคโนโลยีเซลลและเน้ือเยื่อ  

613 531 เทคโนโลยีเซลลและเน้ือเย่ือพืชข้ันสูง 

(Advanced Plant Cell and Tissue Technology) 

3(2-3-4) 

613 532 

 

613 533 

 

613 534 

 

613 535 

 

เทคโนโลยีเซลลสัตวข้ันสูง 

(Advanced Animal Cell Technology) 

วิศวกรรมเน้ือเย่ือ 

(Tissue Engineering) 

พิษวิทยาและผลิตภัณฑทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

(Toxicology and Biotechnology Products) 

พิษวิทยาระดับเซลล 

(Cell Based Toxicology) 

2(2-0-4) 

 

3(2-3-4)  

 

3(2-3-4)  

 

3(2-3-4) 

 กลุมวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี   

613 541 เทคโนโลยีตัวเรงชีวภาพข้ันสูง 

(Advanced Biocatalyst Technology) 

2(2-0-4) 

613 542 เทคโนโลยีพอลิเมอรชีวภาพ 

(Biopolymer Technology) 

3(3-0-6) 

 

 กลุมวิชาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร ทรัพยากรและส่ิงแวดลอม  

613 551 เทคโนโลยีชีวภาพดานส่ิงแวดลอม 

(Environmental Biotechnology) 

3(3-0-6) 

613 552 การควบคุมโรคพืชดวยชีววิธีข้ันสูง 

(Advanced Biological Control of  Plant Pathogens) 

3(3-0-6) 

613 553 

 

ปฏิบัติการการควบคุมโรคพืชดวยชีววิธีข้ันสูง 

(Advanced Biological Control of Plant Pathogens Laboratory) 

1(0-3-0) 

613 554 การยอยสลายและการฟนฟูสภาพส่ิงแวดลอมดวยชีววิธี 

(Biodegradation and Bioremediation) 

3(3-0-6) 

 กลุมวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมและพลังงานชีวภาพ  

613 561 

  

เทคโนโลยีการบําบัดนํ้าเสียข้ันสูง 

(Advanced Wastewater Treatment  Technology) 

3(3-0-6) 

613 562 ความกาวหนาและเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ 

(Bio-energy Technology and Progress) 

3(3-0-6) 

613 563 เทคโนโลยีเซลลเช้ือเพลิงจุลินทรีย 

(Microbial Fuel Cell Technology) 

3(3-0-6) 

   



 

 

กลุมวิชาการบริหาร การจัดการและการควบคุมคุณภาพ 

613 571 ทรัพยสินทางปญญาและธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ 

(Intellectual Properties and Business in Biotechnology) 

2(2-0-4) 

613 572 การจัดการและควบคุมสารอันตราย 

(Management and Control of Hazardous Substances) 

3(3-0-6) 

613 573 จรรยาบรรณและจริยธรรมในงานวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพ 

 (Ethics and Morality in Biotechnological Research) 

2(2-0-4) 

 กลุมวิชาอ่ืน ๆ   

613 581 เร่ืองคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ  

(Selected Topics in Biotechnology) 

1(0-2-1) 

 

ท้ังน้ี นักศึกษาอาจลงทะเบียนรายวิชาเลือกของสาขาวิชาอื่น ๆ  หรือคณะวิชาอ่ืน ท้ังในและนอก

สถาบัน โดยผานความเห็นชอบของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

การคนควาอิสระ  (มีคาเทียบเทา)  6  หนวยกิต 

613 695      การคนควาอิสระ                                           มีคาเทียบเทา    6  หนวยกิต 

                (Independent Study) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนการศึกษา  

 แผน ก แบบ ก 1 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

613 501 

613 691  

เทคโนโลยีชีวภาพรวมสมัย 

สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 

3*(3-0-6)  

1*(0-2-1) 

รวมจํานวน - 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

613 692 

613 693  

สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 

วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา) 

1*(0-2-1) 

12 

รวมจํานวน 12 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

613 693  วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา) 12 

รวมจํานวน 12 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

613 693  วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา) 12 

รวมจํานวน 12 

 

*นักศึกษาตองลงทะเบียน โดยไมนับหนวยกิตรวมเปนสวนหน่ึงของหลักสูตร และไดผลการศึกษาเปน S 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 แผน ก แบบ ก 2 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

613 501 

613 502 

613 691  

 

เทคโนโลยีชีวภาพรวมสมัย 

ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 

วิชาเลือก 

3(3-0-6)  

3(3-0-6) 

1(0-2-1) 

4 

รวมจํานวน 11 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

613 692 

 

สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 

วิชาเลือก 

1(0-2-1) 

4 

รวมจํานวน 5 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

613 694  วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา) 10 

รวมจํานวน 10 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

613 694  วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา) 10 

รวมจํานวน 10 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 แผน ข 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

613 501 

613 502 

613 691  

 

เทคโนโลยีชีวภาพรวมสมัย 

ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 

วิชาเลือก 

3(3-0-6)  

3(3-0-6) 

1(0-2-1) 

5 

รวมจํานวน 12 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

613 692 

 

สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 

วิชาเลือก 

1(0-2-1) 

9 

รวมจํานวน 10 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

 วิชาเลือก 8 

รวมจํานวน 8 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

613 695  การคนควาอิสระ (มีคาเทียบเทา) 6 

รวมจํานวน 6 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คําอธิบายรายวิชา  

613 501  เทคโนโลยีชีวภาพรวมสมัย                3(3-0-6) 

  (Contemporary Biotechnology) 

  เง่ือนไข: นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 วัดผลการศึกษาเปน S หรือ U 

   ห ลัก ก า ร พ้ื น ฐ า น แ ล ะ พั ฒ น า ก า รข อ งเท ค โน โล ยี ชี ว ภ า พ   เท ค โน โล ยี เซ ล ล แ ล ะ เ น้ื อ เ ย่ื อ 

พืชและสัตว  อณู ชีว วิทยา วิศวกรรมพัน ธุศาสตร  เทคโนโลยีตั วเร งชีวภาพ เทคโน โลยี ชีวภาพการเกษตร 

เทคโนโลยีชีวภาพส่ิงแวดลอม เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม เทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ พลังงานชีวภาพ เทคโนโลยี

การหมักและแยกผลิตภัณฑ การบริหารจัดการและการควบคุมคุณภาพดานเทคโนโลยีชีวภาพ ความกาวหนาทาง

เทคโนโลยีชีวภาพ 

   Basic principles and development of biotechnology.  Plant and animal cell and tissue 

technology.  Molecular biology. Genetic engineering. Biocatalyst technology.  Agricultural 

biotechnology. Environmental biotechnology. Industrial biotechnology. Bioresource technology.  

Bio-energy. Fermentation and separation technology.  Management and quality control in 

biotechnology.  Advancements in biotechnology. 

 

613 502  ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงทางเทคโนโลยีชีวภาพ                       3(3-0-6) 

  (Advanced Research Methodology in Biotechnology)   

งานวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพ การวางแผน การสืบคนขอมูล และการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย ข้ันตอน

ของการทํางานวิจัย การวิเคราะหและประมวลผลการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ หลักสถิติในงานวิจัยทาง

วิทยาศาสตร การเขียนบทความและการนําเสนอในท่ีประชุมทางวิชาการ การตีพิมพผลงานวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพ 

   Biotechnological research. Planning, searching and research proposal writing. Steps in 

research. Qualitative and quantitative analysis and processing of research results. Statistical 

principles in scientific research. Article writing and presentation for academic conferences. Research 

publications in biotechnology. 

 

613 511  วิศวกรรมเคมีชีวภาพข้ันสูง                         2(2-0-4) 

  (Advanced Biochemical Engineering) 

   ลักษณะและการทํางานของถังปฏิกรณ ชีวเคมีในกระบวนการหมักข้ันสูง  หลักการและเทคนิคทางจุล

ชีววิทยา ชีวเคมีและวิศวกรรมเคมีในการปรับปรุงผลิตภัณฑและผลผลิตของการหมักท้ังในระดับวิจัยและอุตสาหกรรม 

ครอบคลุมเมแทบอลิซึมของจุลินทรีย  จลนพลศาสตรของการหมัก  การหาสภาวะท่ีเหมาะสม  การสรางแบบจําลอง

ทางคณิตศาสตร  การประมาณคาและคาดการณการหมัก  การทํารายงานและนําเสนองานวิจัยดานการหมักข้ันสูง 

   Characteristics and functions of biochemical reactors in advanced fermentation process. 

Principles and techniques in microbiology, biochemistry and chemical engineering in improvement 

of fermented products and yields in research and industrial levels. These include microbial 

metabolism, fermentation kinetics, optimization, mathematical modeling, and estimation and 

prediction of fermentation. Reports and presentations of research articles on advanced 

fermentation. 



 

 

613 512  ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีชีวภาพข้ันสูง              1(0-3-0) 

  (Advanced Biochemical Engineering Laboratory) 

  วิชาบังคับกอน :  613 511 วิศวกรรมเคมีชีวภาพข้ันสูง 

             อาจเรียนพรอมกันได 

   การทดลองท่ีสัมพันธกับเน้ือหาในวิชา 613 511 วิศวกรรมเคมีชีวภาพข้ันสูง 

   Experiments related to the contents of 613 511 Advanced Biochemical Engineering. 

 

613 513  กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพข้ันสูง              3(3-0-6) 

  (Advanced Biotechnological Processes) 

   กระบวนการข้ันสูงทางดานเทคโนโลยีชีวภาพท่ีประยุกตใชในการวิจัยและการผลิตในระดับอุตสาหกรรม  

กระบวนการชีวภาพ ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมท้ังในระดับเซลลและกระบวนการ  การใชคอมพิวเตอรในกระบวนการทาง

ชีวภาพ  การพัฒนากระบวนการทางชีวภาพอยางย่ังยืน  

   Advanced processes in biotechnology applied in research and industrial production. 

Bioprocess for industrial products on cell and process levels. Computer application in 

biotechnological processes. Sustainable development of biological processes.  

 

613 514  การแยกผลิตภัณฑทางเทคโนโลยีชีวภาพ              2(2-0-4) 

  (Downstream Processing in Biotechnology) 

   หลักการ วิธีการและเคร่ืองมือในการแยกผลิตภัณฑออกจากน้ําหมัก การแยกเซลลและการทําใหเซลลแตก  

เทคนิคการทําใหผลิตภัณฑบริสุทธ์ิ หัวขอท่ีทันสมัยในการแยกทางชีวภาพ กรณีศึกษา 

   Principles, methods and instruments used in separation of products from fermented broth. 

Cell separation and breakage. Product purification techniques. Recent topics in bioseparation. Case 

study. 

 

613 515  ปฏิบัติการการแยกผลิตภัณฑทางเทคโนโลยีชีวภาพ            1(0-3-0) 

  (Downstream Processing in Biotechnology Laboratory) 

  วิชาบังคับกอน  :     613 514 การแยกผลิตภัณฑทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

        อาจเรียนพรอมกันได 

   การทดลองท่ีสัมพันธกับเน้ือหาในวิชา 613 514 การแยกผลิตภัณฑทางเทคโนโลยีชีวภาพ  

           มีการศึกษานอกสถานท่ี 

          Experiments related to the contents of 613 514 Downstream Processing in Biotechnology.  

            Field trips required. 

 

 

 

 

 



 

 

613 516  เทคโนโลยีแผนเยื่อ                         2(2-0-4) 

  (Membrane Technology) 

   หลักการและทฤษฎีท่ีใชในกระบวนการแยกสารและการทําให เขมขนโดยแผนเย่ือ สังเคราะห  ชนิด  

การเตรียม การลางและเก็บรักษาแผนเย่ือ สังเคราะห คุณลักษณะแผนเย่ือ เคร่ืองมืออุปกรณและการประยุกต

กระบวนการแผนเย่ือสังเคราะหในอุตสาหกรรมตาง ๆ 

  Principles and theories used in separation and concentration processes utilizing synthetic 

membranes. Types, preparation, cleaning and storage of synthetic membranes. Membranes 

characteristics. Equipment, apparatus and application of synthetic membrane process in various 

industries. 

 

613 517  ปฏิบัติการเทคโนโลยีแผนเย่ือ               1(0-3-0) 

  (Membrane Technology Laboratory) 

  วิชาบังคับกอน :     613 516 เทคโนโลยีแผนเย่ือ 

       อาจเรียนพรอมกันได 

   การทดลองท่ีสัมพันธกับเน้ือหาในวิชา 613 516 เทคโนโลยีแผนเย่ือ 

   Experiments related to the contents of 613 516 Membrane Technology. 

 

613 518   การอบแหงวัสดุชีวภาพเชิงอุตสาหกรรม               3(3-0-6)  

  (Industrial Drying of Biomaterials) 

หลักการพ้ืนฐานของการอบแหง สมบัติทางอุณหพลศาสตรของระบบอากาศ–นํ้า และของแข็งช้ืน ความช้ืน

สมดุล จลนพลศาสตรการอบแหงและการจําลองทางคณิตศาสตรของกระบวนการอบแหง การแบงประเภทและการ

เลือกใชเคร่ืองอบแหงในอุตสาหกรรม เคร่ืองอบแหงสําหรับอนุภาคของแข็ง ของผสมลักษณะเหลวขน และวัสดุแผน 

การอบแหงวัสดุชีวภาพบางประเภท พัฒนาการใหมของเทคโนโลยีการอบแหง  

Fundamental principles of drying. Thermodynamic properties of air-water system and moist 

solids, equilibrium moisture content, kinetics of drying and mathematical simulation of drying 

process. Classification and selection of dryers in industries. Dryers for solid particles, slurries and 

sheet materials. Drying of selected biomaterials. Innovations in drying technology. 

 

613 519   ปฏิบัติการการอบแหงวัสดุชีวภาพเชิงอุตสาหกรรม             1(0-3-0) 

  (Industrial Drying of Biomaterials Laboratory) 

  วิชาบังคับกอน : 613 518 การอบแหงวัสดุชีวภาพเชิงอุตสาหกรรม 

    อาจเรียนพรอมกันได 

   การทดลองท่ีสัมพันธกับเน้ือหาในวิชา 613 518 การอบแหงวัสดุชีวภาพเชิงอุตสาหกรรม 

   Experiments related to the contents of 613 518 Industrial Drying of Biomaterials 

 

 

 



 

 

613 521  วิทยาศาสตรชีวภาพระดับเซลลและโมเลกุลข้ันสูง             3(3-0-6) 

  (Advanced Cellular and Molecular Bioscience) 

   ทบทวนภาพรวมของเซลลและเคร่ืองมือในการวิจัยเก่ียวกับเซลล อณูชีววิทยา การถายทอดขอมูลทาง

พันธุกรรม โครงสรางและการทํางานของเซลลในการคัดแยกและสงผานโปรตีน ชีวพลังงานและเมแทบอลิซึม การ

เคล่ือนท่ีของเซลล  ผิวของเซลลและนิวเคลียส การสงสัญญาณระหวางเซลล วงจรของเซลลและการตายของเซลล การ

พัฒนาการของเซลล สายสัมพันธทางวิวัฒนาการในระดับโมเลกุลและการวิวัฒนาการ ความหลากหลายทางชีวภาพ 

   Overview study of cells and tools used in cell research. Molecular biology. Flow of genetic 

information. Structures and functions of cells in protein sorting and transport. Bioenergetics and 

metabolism. Cell movement. Cell surface and nucleus. Cell signaling. Cell cycle and cell death. Cell 

differentiation.  Molecular phylogeny and evolution. Biodiversity. 

 

613 522  เทคโนโลยียีน                 3(3-0-6) 

  (Gene Technology) 

หลักการของเทคโนโลยียีน ภาพรวมของพันธุศาสตรโมเลกุล เทคนิคเกี่ยวกับพันธุศาสตรโมเลกุล รวมถึงการ

โคลนยีน เทคโนโลยีของปฏิกริยาลูกโซดีเอ็นเอ ลายพิมพนิ้วมือดีเอ็นเอ การไฮบริไดเซชันสารพันธุกรรม และเคร่ืองมือ

การวิเคราะหยีน การนําเทคโนโลยียีนมาประยุกตในการดัดแปลงพันธุกรรมของเซลลจุลินทรีย เซลลสัตว และเซลลพืช 

เพ่ือการเพ่ิมผลผลิตสารชีวภาพ การประยุกต ส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมเพ่ือใชประโยชนในดานการเกษตร 

อุตสาหกรรมเกษตร ส่ิงแวดลอม และการแพทย   

   Principles of gene technology. Overview of molecular genetics. Techniques in molecular 

genetics including gene cloning, polymerase chain reaction based technology, DNA fingerprinting, 

nucleic acid hybridization, and tools for gene analysis. Application of gene technology to modify 

genetic materials of microbial, plant and animal cells for improvement of biological substance 

yields. Application of genetically modified organisms in agriculture, agro-industry, environment and 

medicine. 

 

613 523  ยีนบําบัด                 2(2-0-4) 

  (Gene Therapy) 

   มูลฐานระดับโมเลกุลของยีนและการเกิดโรค  หลักการของยีนบําบัดในการรักษาโรค  แนวการศึกษาการถาย

โอนยีนและการวิเคราะหการแสดงออกของยีนในปจจุบัน  ชนิดของพาหะนํายีน การพัฒนาพาหะนํายีนบําบัดในการ

นําสงยีน โอลิโกนิวคลีโอไทดหรืออารเอ็นเอไอเขาสูเซลลเปาหมาย  ยีนบําบัดและเซลลบําบัด งานวิจัยและแนวโนมใน

อนาคตของยีนบําบัด 

   Molecular basis of genes and causes of diseases. Principles of gene therapy in treatment of 

diseases. Current study approaches in gene transfer and gene expression analysis. Types of gene 

delivery vehicles. Development of vehicles to deliver therapeutic genes, oligonucleotides, or RNAi 

into target cells. Gene therapy and cell therapy. Research and future trends in gene therapy. 

 

 



 

 

613 524  ชีววิทยาโมเลกุลข้ันสูงในการปรับปรุงพันธุพืช                        2(2-0-4) 

  (Advanced Molecular Biology in Crop Improvement) 

   โครงสรางของสารพันธุกรรมพืชครอบคลุมนิวเคลียส คลอโรพลาสต และไมโตคอนเดรียในสวนตาง ๆ ของ

พืช การศึกษาองคประกอบของยีนในพืช ช้ินสวนของดีเอ็นเอท่ีเกิดข้ึนซํ้ากัน และสารพันธุกรรมท่ีสามารถเคลื่อนท่ีได 

การใชดีเอ็นเอเคร่ืองหมายท่ีครอบคลุมอารเอฟแอลพี เอเอฟแอลพี และอารเอพีดีในการปรับปรุงพันธุพืช การหาดีเอ็น

เอเคร่ืองหมายท่ีวางตัวอยูใกลยีนท่ีสําคัญทางการเกษตร การสรางแผนท่ียีนบนโครโมโซม การตัดตอยีนท่ีวางตัวอยูใกล

ดีเอ็นเอเคร่ืองหมายและการใชเคร่ืองหมายเหลานั้นชวยในการคัดเลือกพันธุพืช ทบทวนวรรณกรรม ศึกษาและ

วิเคราะหงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการใชเทคโนโลยีดีเอ็นเอในการปรับปรุงพันธุพืช 

   Plant genetic material structures including nucleus, chloroplast, and mitochondria in 

various parts of plants. Study of components of plant genes, repeated (satellite) DNA, and plant 

transposable genetic materials. Use of DNA markers including RFLP, AFLP and RAPD in crop 

improvement. Identification of DNA markers that are closely linked to important genes in 

agriculture. Gene mapping on chromosome. Genetic engineering of genes closely linked to DNA 

markers and use of those markers in selection of crops. Review, study and analysis of research 

papers related to use of DNA technology in crop improvement. 

 

613 525  โครงสรางของกรดนิวคลีอิก                                                 3(2-3-4) 

  (Nucleic Acid Structure) 

หนวยยอยและโครงสรางของดีเอ็นเอ โครงสรางและความหลากหลายของอารเอ็นเอ การจดจําระหวางดีเอ็น

เอและดีเอ็นเอ ประกอบดวย ดีเอ็นเอเกลียวสาม จีควอดรูเพรซ และ ดีเอ็นเอจังกช่ัน ชนิดของการจดจําสารสังเคราะห

และดีเอ็นเอแบบตาง ๆ  เชน การแทรกระหวางเบส การจับกับรองดีเอ็นเอ และการจับแบบโควาเลนต วิธีการศึกษา

โครงสรางของกรดนิวคลีอิกโดยเคร่ืองมือวิเคราะห งานวิจัยใหมท่ีเก่ียวของกับรายวิชา มีปฏิบัติการท่ีสัมพันธกับเทคนิค   

ตาง ๆ  

   The building blocks and structures of DNA. RNA structure and diversity. DNA-DNA 

recognition including DNA triple helices, G-quadruplexes and DNA junctions. Types of synthetic 

agent and DNA recognition such as intercalation, groove DNA binding and covalent binding. Methods 

of studying nucleic acid structure via analytical instrument. New research related to the field. 

Laboratory related to various techniques. 

 

613 531  เทคโนโลยีเซลลและเน้ือเย่ือพืชข้ันสูง                          3(2-3-4) 

  (Advanced Plant Cell and Tissue Technology) 

   หลักพันธุวิศวกรรมดานพืช วิธีการถายโอนยีนเขาสูพืชและการวิเคราะหพืชดัดแปลงพันธุกรรม การศึกษา

การควบคุมและการแสดงออกของยีนในพืช การประยุกตเทคโนโลยีรีคอมบิแนนทดีเอ็นเอเพ่ือผลิตผลิตภัณฑจากเซลล

และเน้ือเย่ือพืช มีปฏิบัติการท่ีสัมพันธกับเทคนิค  ตาง ๆ  

   Principles of plant genetic engineering. Plant gene transfer methods and transgenic plant 

analysis. Plant gene regulation and expression study. Application of recombinant DNA technology 

for production of products from plant cells and tissues. Laboratory related to various techniques. 



 

 

613 532  เทคโนโลยีเซลลสัตวข้ันสูง               2(2-0-4) 

  (Advanced Animal Cell Technology) 

   ชีววิทยาของเซลลสัตวเพาะเล้ียง พันธุวิศวกรรมเซลลสัตว การดัดแปลงรีคอมบิแนนโปรตีนหลังการแปลรหัส 

การประยุกตเซลลสัตวเพาะเล้ียงเพ่ือผลิตโปรตีนท่ีมีคุณสมบัติเปนยารักษาโรค ไฮบริโดมาและการผลิตโมโนโคลนัล

แอนติบอดี การเพาะเล้ียงเซลลสัตวในระดับอุตสาหกรรม  การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑเทคโนโลยีชีวภาพ 

   Biology of animal cell culture. Genetic engineering of animal cells. Post- translational 

modification of recombinant proteins. Applications of animal cell cultures for therapeutic protein 

production. Hybridoma and monoclonal antibody production. Animal cell culture in industry. 

Quality control of biotechnological products. 

 

613 533  วิศวกรรมเน้ือเย่ือ                3(2-3-4) 

  (Tissue Engineering) 

   หลักการวิศวกรรมเน้ือเย่ือ เซลลหนวยยอยเนื้อเย่ือและชนิดของเซลล วัสดุชีวภาพ การสังเคราะห การข้ึนรูป

โครงราง การตรวจสอบความเปนพิษตอเซลล และความเปนพิษตอสารพันธุกรรมของวัสดุ การเพาะเล้ียงเซลล และถัง

ปฏิกรณ  การตรวจสอบสมบัติเซลลท่ีพัฒนาและหนาท่ี การนําเสนอและอภิปรายหัวขอวิจัยเก่ียวกับวิศวกรรมเนื้อเย่ือ 

มีปฏิบัติการท่ีสัมพันธกับเทคนิคตาง ๆ  

   Principles of tissue engineering, cell building blocks and cell types. Biomaterials, synthesis 

and modeling of scaffolds. Cytotoxicity and genotoxicity assay of scaffolds. Cell cultivation and 

bioreactors. Assay of differentiated cells and their functions. Presentations and discussions on 

research topics related to tissue engineering. Laboratory related to various techniques. 

 

613 534  พิษวิทยาและผลิตภัณฑทางเทคโนโลยีชีวภาพ            3(2-3-4) 

  (Toxicology and Biotechnology Products) 

   หลักการทางพิษวิทยา ชนิดของพิษและกลไกการเกิดพิษตอเซลลและสารพันธุกรรมของเซลล วิธีทดสอบใน

หลอดทดลอง  การประยุกตพิษวิทยาในการประเมินสภาพแวดลอม อาหาร และเคร่ืองสําอาง การศึกษาและอภิปราย

หัวขอวิจัยทางดานพิษวิทยา มีปฏิบัติการท่ีสัมพันธกับเทคนิคตาง ๆ  

   Principles of toxicology. Toxin types and mechanisms in cytotoxicity and genotoxicity. 

Traditional in vitro method. Applications of toxicology in assessments of environment, food and 

cosmetics.  Studies and discussions on toxicology topics. Laboratory related to various techniques. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

613 535  พิษวิทยาระดับเซลล                3(2-3-4) 

  (Cell Based Toxicology) 

   ความรู ท่ัวไปเก่ียวกับพิษวิทยา ชีววิทยาของเซลล ชนิดของเซลลและการเพาะเล้ียงเซลลเพ่ือ เปนตน

แบบจําลองในการศึกษาพิษ พิษจลนพลศาสตรในเซลลเพาะเล้ียง หลักการและวิธีวิเคราะหพิษระดับเซลล พิษตอ

โครงสราง เมมเบรน การเจริญ  เมแทบอลิซึมของเซลล และพิษตอสารพันธุกรรมของเซลล เกณฑและการตรวจสอบ

การประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑเทคโนโลยีชีวภาพ การนําเสนอและอภิปรายหัวขอวิจัยเก่ียวกับพิษวิทยา

ระดับเซลล มีปฏิบัติการท่ีสัมพันธกับเทคนิคตาง ๆ 

   General knowledge on toxicology. Cell biology. Cell types and cell cultivation as models 

for toxicity studies. In vitro toxicokinetics. Principles and assay methodology of toxicity in cells. 

Toxicity in structures, membrane, proliferation, cell metabolism and cell genotoxicity. Criteria and 

validation for safety assessments of biotechnological products. Presentations and discussions on 

research topics related to cell based toxicology. Laboratory related to various techniques. 

 

613 541  เทคโนโลยีตัวเรงชีวภาพข้ันสูง               2(2-0-4) 

  (Advanced Biocatalyst Technology) 

   เทคโนโลยีใหมท่ีใชในการเตรียมและจําแนกคุณลักษณะของตัวเรงชีวภาพตาง ๆ ท้ังในรูปแบบตัวเรงชีวภาพ

อิสระและรูปแบบเซลล การใชตัวเรงชีวภาพภายใตสภาวะท่ีตางจากสภาวะแวดลอมท่ัวไป 

   Novel technologies for the preparation and characterization of biocatalysts in individual 

biocatalysts and cells. Use of biocatalysts in non- conventional conditions. 

 

613 542  เทคโนโลยีพอลิเมอรชีวภาพ                 3(3-0-6) 

  (Biopolymer Technology) 

   ลักษณะ โครงสราง คุณสมบัติ และการใชประโยชนของพอลิเมอรชีวภาพและพลาสติกจากจุลินทรียตาง ๆ   

กระบวนการผลิต วัตถุดิบ การตรวจวิเคราะห และการทดสอบคุณสมบัติของพอลิเมอรชีวภาพและพลาสติก เทคโนโลยี

กระบวนการแปรรูปพอลิเมอรชีวภาพและพลาสติก การนําเสนอและอภิปรายหัวขอวิจัยดานพอลิเมอรชีวภาพและ

พลาสติกจากจุลินทรีย 

   Characteristics, structures, properties and applications of biopolymers and plastics from 

various microbes. Production processes, raw materials, analysis and testing of biopolymers and 

plastic properties. Technology in the processing of biopolymers and plastics. Presentations and 

discussions on research topics related to biopolymer and microbial plastics. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

613 551  เทคโนโลยีชีวภาพดานส่ิงแวดลอม              3(3-0-6) 

  (Environmental Biotechnology) 

   ความหมายและขอบเขตของเทคโนโลยีชีวภาพดานส่ิงแวดลอม การจัดการและการประยุกตใชประโยชนจาก

ของเหลือ ท้ิ งจากชุมชน  การเกษตรและอุตสาหกรรมด วย เทคโน โลยีชีวภ าพ การประยุกต ใช เทคนิคทาง

เทคโนโลยีชีวภาพท่ีทันสมัยเพ่ือประโยชนในการแกปญหาดานส่ิงแวดลอม นโยบายและกฎหมายส่ิงแวดลอม 

   Definition and scope of environmental biotechnology. Management and application of 

biotechnology in reusing municipal, agricultural and industrial residues. Application of current 

biotechnological techniques in solving environmental problems. Environmental policies and laws. 
 

613 552  การควบคุมโรคพืชดวยชีววิธีข้ันสูง              3(3-0-6)  

  (Advanced Biological Control of Plant Pathogens) 

   ประวัติ การพัฒนา และปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการควบคุมโรคพืช การผลิตปฏิชีวนสารโดยจุลินทรียปฏิปกษ

และกลไกการออกฤทธิ์ เทคโนโลยีการปรับปรุงสายพันธุจุลินทรียปฏิปกษ รูปแบบของชีวภัณฑจากแบคทีเรียและเช้ือรา 

การประยุกตใชจุลินทรียปฏิปกษในการควบคุมเช้ือโรคพืชในระบบเกษตรอินทรีย 

   History, development and factors related to biological control of plant pathogens. 

Production of antibiotic substances by antagonistic microorganisms and their mode of actions. Strain 

improvement technology for antagonistic microorganisms. Formulation of bioproducts from bacteria 

and fungi.  Applications of antagonistic microorganisms to control of plant pathogens in organic 

agricultural systems. 
 

613 553  ปฏิบัติการการควบคุมโรคพืชดวยชีววิธีข้ันสูง             1(0-3-0) 

  (Advanced Biological Control of Plant Pathogens Laboratory) 

  วิชาบังคับกอน :  613 552 การควบคุมโรคพืชดวยชีววิธีข้ันสูง 

    อาจเรียนพรอมกันได 

   การทดลองท่ีสัมพันธกับเน้ือหาในรายวิชา 613 552 การควบคุมโรคพืชดวยชีววิธีข้ันสูง 

   Experiments related to the contents of 613 522 Advanced Biological Control of Plant 

Pathogens. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

613 554  การยอยสลายและการฟนฟูสภาพส่ิงแวดลอมดวยชีววิธี            3(3-0-6) 

  (Biodegradation and Bioremediation) 

   ความสัมพันธระหวางจุลินทรียกับการสลายตัวของสารปนเปอนในสภาพแวดลอม ปจจัยท่ีมีตอการสลายตัว

และการเส่ือมสภาพ การสลายตัวของสารปนเปอน การเส่ือมสภาพและการปองกันการเส่ือมสภาพ การกําจัดโลหะ

หนักโดยวิธีทางชีวภาพ เทคโนโลยีการกําจัดสารปนเปอน เทคนิคการวิเคราะหประเภทตาง ๆ การนําเสนอและรายงาน

ความกาวหนาทางการยอยสลายและการกําจัดสารปนเปอน 

   Relationship between microorganisms and degradation of contaminants in the 

environment. Factors affecting biodegradation and biodeterioration. Biodegradation of 

contaminants. Biodeterioration and its prevention. Elimination of heavy metals. Contaminant 

elimination technology. Analytical techniques. Presentations and reports on the advancements of 

biodegradation and bioremediation. 

 

613 555  แบคเทอริโอเฟจบําบัด                          3(2-3-4) 

(Bacteriophage Therapy) 

   ประวัติและการพัฒนาแบคเทอริโอเฟจบําบัด วงจรชีวิตของแบคเทอริโอเฟจ กลไกการทําลายเช้ือแบคทีเรีย

ของแบคเทอริโอเฟจ การจําแนกแบคเทอริโอเฟจ การควบคุมเช้ือแบคทีเรียกอโรคโดยแบคเทอริโอเฟจ การประยุกตแบ

คเทอริเฟจบําบัดในปศุสัตว อุตสาหกรรมอาหาร และการแพทย การนําเสนอและอภิปรายหัวขอวิจัยเกี่ยวกับเฟจบําบัด 

มีปฏิบัติการท่ีสัมพันธกับเทคนิคตาง ๆ 

 History and development of phage therapy. Life cycles of bacteriophages. Mechanisms of 

bacteriophage infection of bacteria. Bacteriophage classification. Bacteriophage control of pathogenic 

bacteria. Applications of bacteriophage therapy in livestock, food industry and medicine. 

Presentations and discussions on research topics related to phage therapy. Laboratory related to 

various techniques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

613 561  เทคโนโลยีการบําบัดนํ้าเสียข้ันสูง               3(3-0-6) 

  (Advanced Wastewater Treatment Technology) 

   ลักษณะและแหลงน้ําเสีย ส่ิงปนเปอน ข้ันตอนการบําบัดนํ้าเสียในระดับอุตสาหกรรมและชุมชน ระบบการ

บําบัดน้ําเสียโดยระบบปฏิบัติการทางกายภาพ การกําจัดตะกอนแบบตาง ๆ  ครอบคลุมการแยกและการรวมตะกอน

โดยวิธีการทางเคมีและกายภาพ การบําบัดน้ําเสียโดยกระบวนการทางชีวภาพแบบใหอากาศและไรอากาศในระบบ

แขวนลอยและระบบเกาะบนผิวตัวกลาง เทคนิคการตรวจสอบจุลินทรียท่ีทันสมัยในระบบบําบัด ระบบการเติมอากาศ 

ถังปฏิกรณบําบัดนํ้าเสียแบบตาง ๆ   ระบบการบําบัดนํ้าเสียทางเคมีครอบคลุมการดูดซับดวยคารบอน การแลกเปล่ียน

ประจุ การแยกดวยไฟฟาและเย่ือกรองและออสโมซิสแบบผันกลับ ปจจัย การคํานวนและการออกแบบระบบบําบัด

แบบตาง ๆ  

   มีการศึกษานอกสถานท่ี 

   Wastewater sources and characteristics. Contaminants. Municipal and industrial wastewater 

treatment processes. Wastewater treatment systems utilizing physical operational system. Various 

methods for sediment removal including separation and chemical and physical flocculation. 

Wastewater treatment in aerobic and anaerobic biological processes within suspension and media 

attachment systems. Novel microbial determination techniques in treatment systems. Aeration 

systems. Various types of wastewater treatment reactors. Chemical wastewater treatment systems 

including carbon absorption, ion exchange, electrodialysis and reverse osmosis. Factors, calculations 

and operational designs for various waste treatment systems.  

   Field trips required. 

 

613 562  ความกาวหนาและเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ                       3(3-0-6) 

  (Bio-energy Technology and Progress) 

 เทคโนโลยีและกระบวนการแปรสภาพดวยวิธีการทางฟสิกส เคมีและชีววิธีของชีวมวล วัสดุเศษเหลือทาง

การเกษตรและอุตสาหกรรมใหเปนพลังงานชีวภาพ เช้ือเพลิงเหลวและแกสเช้ือเพลิง พลังงานชีวมวลพลังงานความรอน

จากชีวมวลโดยกระบวนการสันดาป ไพโรไลซีสและแกสซิฟเคช่ัน การผลิตแอลกอฮอลโดยการหมัก แกสโซฮอล ไบโอ

ดีเซล แกสชีวภาพ   พลังงานไฮโดรเจน ผลิตภัณฑพลอยไดและผลกระทบของการผลิตพลังงานตาง ๆ การนําเสนอและ

รายงานความกาวหนาดานพลังงาน 

   Technology and conversion processes utilizing physical, chemical and biological methods 

of biomass, agriculture and industrial waste into bio-energy, liquid and gaseous fuels. Biomass 

energy. Biomass heat energy produced by combustion, pyrolysis and gasification processes. 

Production of alcohols by fermentation. Gasohol. Biodiesel. Biogas. Bio-hydrogen energy. Energy 

production byproducts and impacts.  Presentations and reports on advancements in bio-energy. 

 

 

 

 
 



 

 

613 563  เทคโนโลยีเซลลเช้ือเพลิงจุลินทรีย              3(3-0-6) 

  (Microbial Fuel Cell Technology) 

   ความหมาย หลักการ กลไกของเซลลเช้ือเพลิงเคมีพ้ืนฐาน เซลลเช้ือเพลิงชีว-เคมี และเซลลเช้ือเพลิงจุลินทรีย 

ระบบเคมีไฟฟาชีวภาพ เซลลเช้ือเพลิงจุลินทรีย (เอ็มเอฟซี) และการประยุกตใชเซลลอิเลกโทรไลซิสของจุลินทรีย (เอ็ม

อีซี ) สําหรับการผลิตแกสไฮโดรเจน ชนิดและแหลงของจุลินทรีย เอนไซมและสารตัวกลางสําหรับเซลลเช้ือเพลิง

จุลินทรีย เคร่ืองมือและสวนประกอบของเซลลเช้ือเพลิงจุลินทรีย ประเภทและประสิทธิภาพของข้ัวอิเลกโทรดและเย่ือ

เมมเบรนตัวกลาง ปจจัยและสภาวะท่ีเหมาะสม การประยุกตและประโยชนของเซลลเช้ือเพลิงจุลินทรีย มีการนําเสนอ

รายงานความกาวหนา 

   Definition; principles; mechanism of chemical, bio-chemical and microbial fuel cells. Bio-

electrochemical systems, microbial fuel cells (MFC) and application of microbial electrolysis cells 

(MEC) for hydrogen gas production. Types and sources of microorganisms, enzymes and mediator 

substances for microbial fuel cells. Instruments and compositions of MFC. Types and efficiency of 

electrodes and membrane mediators. Factors and optimal conditions. Applications and benefits of 

MFC. Presentations on MFC advancements. 

 

613 571  ทรัพยสินทางปญญาและธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ             2(2-0-4) 

  (Intellectual Properties and Business in Biotechnology) 

   ประเภท ความสําคัญ และกฎหมายคุมครองทรัพยสินทางปญญา สิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายการคาและ

การแสดงความเปนเจาของ  การสืบคนขอมูลและการใชประโยชนจากฐานขอมูลทรัพยสินทางปญญา การวางแผนวิจัย

เพ่ือใหไดทรัพยสินทางปญญาและการใชประโยชนในเชิงพาณิชย การเขียนแผนธุรกิจเบ้ืองตน การดําเนินธุรกิจ

เทคโนโลยีชีวภาพ 

   Types, importance, and laws and regulations governing intellectual properties. Patents, 

copyrights, trademarks and ownership. Searching and utilization of intellectual property database. 

Intellectual property research planning and commercialization. Basic business plan writing. 

Biotechnology business operations. 

 

613 572  การจัดการและควบคุมสารอันตราย              3(3-0-6) 

  (Management and Control of Hazardous Substances) 

   ลักษณะของเสียเคมีและสารชีวภาพ ผลกระทบของการใชสารอันตรายในโรงงาน สถานประกอบการและ

เกษตรกรรม มาตรการและหลักเกณฑปฏิบัติต้ังแตการรับเขา การคัดแยก การเก็บรวบรวมและการขนสงจาก

แหลงท่ีมาไปยังสถานท่ีใชงาน วิธีการ เคร่ืองมือและเทคนิคสําหรับการควบคุมและการกําจัดสารพิษอยางครบวงจร 

   Chemical and biological waste characteristics. Impacts of hazardous substance utilization in 

factories, establishments and agriculture. Measures and protocols for receiving, separation, storage 

and transport from source to site. Methods, instruments and techniques for control and complete 

eradication of hazardous substances. 

 
 



 

 

613 573  จรรยาบรรณและจริยธรรมในงานวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพ           2(2-0-4) 

  (Ethics and Morality in Biotechnological Research) 

   ความเขาใจดานชีวจริยศาสตร ผลกระทบของการทําวิจัยและความกาวหนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ตอชีวิต สังคม วัฒนธรรม ส่ิงแวดลอมและเศรษฐกิจ กฎหมายและการจัดการเพ่ือควบคุม แกไขหรือลดปญหาจากการ

ทํางานวิจัย     จรรยาบรรณวิชาชีพและการปฏิบัติตัวท่ีดีสําหรับนักเทคโนโลยีชีวภาพ 

   Understanding of bioethics. Impacts of research and advancements in science and 

technology upon life, society, culture, environment and economy. Law and management for 

controlling, solving or reducing problems resulting from research. Professional ethics and good 

practices for biotechnologists. 
 

613 581  เร่ืองคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ              1(0-2-1) 

  (Selected Topics in Biotechnology) 

   การคนควาและนําเสนอหัวของานวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพท่ีนาสนใจ และรวมแลกเปล่ียนความคิดเห็น

เก่ียวกับหัวขอในช้ันเรียน 

   Literature review and presentations of interesting topics in biotechnological research and 

class discussions on the topics. 
 

613 691  สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1               1(0-2-1)  

  (Seminar in Biotechnology I) 

  เง่ือนไข: นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 วัดผลการศึกษาเปน S หรือ U 

   การนําเสนอและการอภิปรายหัวขอวิจัยท่ีนาสนใจทางเทคโนโลยีชีวภาพเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

   Presentations and discussions of interesting biotechnological research topics in Thai and 

English. 
 

613 692  สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2              1(0-2-1) 

  (Seminar in Biotechnology II) 

  เง่ือนไข: นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 วัดผลการศึกษาเปน S หรือ U  

   การนําเสนอและการอภิปรายหัวขอวิจัยท่ีนาสนใจทางเทคโนโลยีชีวภาพเปนภาษาอังกฤษ 

   Presentations and discussions of interesting biotechnological research topics in English. 

 

613 693  วิทยานิพนธ          มีคาเทียบเทา   36  หนวยกิต 

  (Thesis)  

  วิชาบังคับกอน: 613 501 เทคโนโลยีชีวภาพรวมสมัย 

            613 691 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1      

   งานวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภายใตการควบคุมของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

   Biotechnological research under the supervision of a thesis advisor. 

 

 



 

 

613 694  วิทยานิพนธ           มีคาเทียบเทา  20  หนวยกิต 

  (Thesis) 

  เง่ือนไข: นักศึกษาตองมีหนวยกิตสะสม จํานวน 12 หนวยกิต      

   งานวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภายใตการควบคุมของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

   Biotechnological research under the supervision of a thesis advisor. 

 

613 695  การคนควาอิสระ                     มีคาเทียบเทา   6  หนวยกิต 

  (Independent Study)  

  วิชาบังคับกอน: เรียนรายวิชาบังคับครบทุกรายวิชา         

   การดําเนินการหัวขอวิจัยสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพภายใตการควบคุมของอาจารยท่ีปรึกษา 

   Biotechnological research under the supervision of an advisor. 
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