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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา       พระราชวังสนามจันทร บัณฑิตวิทยาลัย ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

 1.1 รหัสหลักสูตร 25560081101913 

 1.2 ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย        หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ         

ภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy Program in Biotechnology  

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

 ช่ือเต็มภาษาไทย   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)   

 ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ   Doctor of Philosophy (Biotechnology) 

        ช่ือยอภาษาไทย  ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

        ช่ือยอภาษาอังกฤษ  Ph.D. (Biotechnology)  

3. วิชาเอก 

  ไมมี 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

    แบบ 1.1 (ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท)  มีคาเทียบเทา 48 หนวยกิต 

 แบบ 2.1 (ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท)  ไมนอยกวา 48 หนวยกิต 

 แบบ 2.2 (ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี)  ไมนอยกวา 72 หนวยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1  รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 และแบบ 2.1 หลักสูตร 3 ป 

   แบบ 2.2 หลักสูตร 5 ป 

5.2  ภาษาท่ีใช    ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 5.3  การรับเขาศึกษา    รับท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติท่ีสามารถใชภาษาไทยได 

 5.4  ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

   5.5  การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6.  อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

6.1 ผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 

6.2 นักวิจัยประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาท้ังในและตางประเทศ 

6.3 นักวิเคราะหและพัฒนาในหนวยงานวิจัยและพัฒนาของโรงงานอุตสาหกรรมท้ังในและตางประเทศ 

6.4 นักวิชาการในหนวยงานของรัฐ 

7. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

   คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร  

    เลขท่ี 6 ถนนราชมรรคาใน ตําบลพระปฐมเจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 



 

 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

  1. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา จําแนกตามแผนการศึกษา ดังนี้ 

   (1) หลักสูตรแบบ 1.1 สําหรับผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท 

สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพหรือเทียบเทา หรือปริญญา

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ วิศวกรรมเคมี หรือสาขาท่ีเก่ียวของ โดยมีเกรดเฉล่ียต้ังแต 3.50 ข้ึน

ไป หรือมีผลงานวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ    

 (2) หลักสูตรแบบ 2.1 สําหรับผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท 

     สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือเทียบเทา หรือปริญญา

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ วิศวกรรมเคมี หรือสาขาท่ีเกี่ยวของ  

 (3) หลักสูตรแบบ 2.2 สําหรับผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี 

           สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพหรือเทียบเทา หรือ

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยม สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ วิศวกรรมเคมี หรือสาขาท่ีเก่ียวของ   

กรณีไมเปนไปตามท่ีกําหนดขางตนใหข้ึนอยูกับดุลพินิจของอาจารยประจําหลักสูตรโดยความเห็นชอบของภาควิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร อยางไรก็ตาม หลักสูตรแบบ 2.2 นักศึกษาตอง

มีผลการเรียนอยูในระดับดีมาก 

2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษไดตามเกณฑท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด หรือเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย

ศิลปากร เร่ือง มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษสําหรับผูท่ีจะเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3. สําหรับผูท่ีจบปริญญาโท สาขาวิชาอื่น หรือปริญญาตรี สาขาวิชาอื่น จะตองศึกษารายวิชาทางเทคโนโลยีชีวภาพตาม

ดุลยพินิจของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ิมเติมจากหนวยกิตท่ีกําหนดตามหลักสูตร โดยไมนับหนวยกิตรวมในหลักสูตร 

4. ผูท่ีกําลังศึกษาอยูในบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาท่ีอาจารยประจําหลักสูตรโดย

ความเห็นชอบของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พิจารณาแลวเห็นวาเกี่ยวของ โดยไดศึกษา

มาแลวไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษา และ มีระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวาระดับ B+ หรือ 3.50 อาจสมัครเขาหลักสูตรนี้ได โดยตองผาน

การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) กอน  

    โดยหากผูท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาโทประสงคจะเขาศึกษาตามหลักสูตรแบบ 2.2 ตองสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพหรือเทียบเทา หรือปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยม 

สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ วิศวกรรมเคมี หรือสาขาท่ีเกี่ยวของ หรือนักศึกษาตองมีผลการเรียนอยูในระดับดีมาก 

     สําหรับผูท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาโทประสงคจะเขาศึกษาตามหลักสูตรแบบ 1.1 และ 2.1 สามารถสมัครเขา

ศึกษาในระดับปริญญาเอกได แตจะเขาศึกษาไดก็ตอเม่ือสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทแลว    

5. มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ครบถวนตามขอบังคับฯ และ/หรือท่ีมีการเปล่ียนแปลงภายหลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนการศึกษา  

แบบ 1.1  

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต  

(บ-ป-น) 

613 791  สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 1*(0-2-1) 

รวมจํานวน - 
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต  

(บ-ป-น) 

613 792  สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 1*(0-2-1) 

รวมจํานวน - 
 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต  

(บ-ป-น) 

613 793 

613 891  

สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3 

วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา) 

1*(0-2-1) 

12 

รวมจํานวน 12 
 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต  

(บ-ป-น) 

613 794 

613 891  

สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 4 

วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา) 

1*(0-2-1) 

12 

รวมจํานวน 12 

 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต  

(บ-ป-น) 

613 891  วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา) 12 

รวมจํานวน 12 

 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต  

(บ-ป-น) 

613 891  วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา) 12 

รวมจํานวน 12 



 

แบบ 2.1  

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต  

(บ-ป-น) 

613 501 

613 502 

613 791  

เทคโนโลยีชีวภาพรวมสมัย 

ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

1*(0-2-1) 

รวมจํานวน 6 
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต  

(บ-ป-น) 

613 792 

 

สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 

วิชาเลือก 

1*(0-2-1) 

6 

รวมจํานวน 6 
 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต  

(บ-ป-น) 

613 793 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3 1*(0-2-1) 

รวมจํานวน - 
 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต  

(บ-ป-น) 

613 892  วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา) 12 

รวมจํานวน 12 

 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต  

(บ-ป-น) 

613 892  วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา) 12 

รวมจํานวน 12 

 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต  

(บ-ป-น) 

613 892  วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา) 12 

รวมจํานวน 12 



 

หลักสูตรแบบ 2.2  

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต  

(บ-ป-น) 

613 501 

613 502 

613 791 

 

เทคโนโลยีชีวภาพรวมสมัย 

ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 

วิชาเลือก 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

1*(0-2-1) 

2 

รวมจํานวน 8 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต  

(บ-ป-น) 

613 792 

 

สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 

วิชาเลือก 

1*(0-2-1) 

8 

รวมจํานวน 8 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต  

(บ-ป-น) 

613 793 

 

สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3 

วิชาเลือก 

1*(0-2-1) 

4 

รวมจํานวน 4 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต  

(บ-ป-น) 

613 794 

 

สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 4 

วิชาเลือก 

1*(0-2-1) 

4 

รวมจํานวน 4 

 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต  

(บ-ป-น) 

613 795  สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 5 1*(0-2-1) 

รวมจํานวน - 

 



 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต  

(บ-ป-น) 

613 796  สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 6 1*(0-2-1) 

รวมจํานวน - 

 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต  

(บ-ป-น) 

613 891  วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา) 12 

รวมจํานวน 12 

 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต  

(บ-ป-น) 

613 891  วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา) 12 

รวมจํานวน 12 

 

ปท่ี 5 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต  

(บ-ป-น) 

613 891  วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา) 12 

รวมจํานวน 12 

 

ปท่ี 5 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต  

(บ-ป-น) 

613 891  วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา) 12 

รวมจํานวน 12 

 

               

 

 

 

 

 

 



 

 รายวิชา 

      (1) แบบ 1.1 

 ก. วิชาสัมมนา (ไมนับหนวยกิต) จํานวน 4 หนวยกิต 

613 791 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 

(Seminar in Biotechnology I) 

1*(0-2-1) 

613 792 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2   

(Seminar in Biotechnology II) 

1*(0-2-1) 

613 793 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3   

(Seminar in Biotechnology III) 

1*(0-2-1) 

613 794 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 4   

(Seminar in Biotechnology IV) 

1*(0-2-1) 

ข. วิทยานิพนธ มีคาเทียบเทา 48 หนวยกิต 

613 891 วิทยานิพนธ                                        มีคาเทียบเทา 

 (Thesis) 

 

48 หนวยกิต   

  (2) แบบ 2.1 

ก. วิชาบังคับ จํานวน 6 หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชาดังตอไปน้ี 

613 501 เทคโนโลยีชีวภาพรวมสมัย  

(Contemporary Biotechnology) 

3(3-0-6) 

613 502 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงทางเทคโนโลยีชีวภาพ   

(Advanced Research Methodology in Biotechnology) 

3(3-0-6) 

ข. วิชาสัมมนา (ไมนับหนวยกิต) จํานวน 3 หนวยกิต 

613 791 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 

(Seminar in Biotechnology I) 

1*(0-2-1) 

613 792 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2   

(Seminar in Biotechnology II) 

1*(0-2-1) 

613 793 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3   

(Seminar in Biotechnology III) 

1*(0-2-1) 

ค. วิชาเลือก จํานวนไมนอยกวา 6  หนวยกิตโดยใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ 

    กลุมวิชาวิศวกรรมศาสตร  

613 511 วิศวกรรมเคมีชีวภาพข้ันสูง  

(Advanced Biochemical Engineering) 

2(2-0-4) 

613 512 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีชีวภาพข้ันสูง    

(Advanced Biochemical Engineering Laboratory) 

1(0-3-0) 

613 514 กระบวนการปลายน้ําทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

(Downstream Processing in Biotechnology) 

2(2-0-4) 

613 515 ปฏิบัติการกระบวนการปลายน้ําทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

(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) 

 กลุมวิชาทางชีวโมเลกุลและพันธุวิศวกรรม 

613 521 

 

วิทยาศาสตรชีวภาพระดับเซลลและโมเลกุลข้ันสูง 

(Advanced cellular and Molecular Bioscience) 

3(3-0-6) 

613 522 เทคโนโลยียีน 

(Gene Technology) 

3(3-0-6) 

613 523 ยีนบําบัด 

(Gene Therapy) 

2(2-0-4) 

 

613 524 ชีววิทยาโมเลกุลข้ันสูงในการปรับปรุงพันธุพืช 

(Advanced Molecular Biology in Crop Improvement) 

2(2-0-4) 

 

613 525 โครงสรางของกรดนิวคลีอิก 

(Nucleic Acid Structure) 

3(2-3-4) 

กลุมวิชาทางเทคโนโลยีของเซลลและเน้ือเยื่อ 

613 531 เทคโนโลยีเซลลและเน้ือเย่ือพืชข้ันสูง 

(Advanced Plant Cell and Tissue Technology) 

3(2-3-4) 

 

613 532 

 

เทคโนโลยีเซลลสัตวข้ันสูง 

(Advanced Animal Cell Technology) 

2(2-0-4) 

 

613 533 วิศวกรรมเน้ือเย่ือ 

(Tissue Engineering) 

3(2-3-4) 

 

613 534 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 Biotechnology Research) 

2(2-0-4) 

กลุมวิชาอ่ืนๆ 

613 581 

 

เร่ืองคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ  

(Selected Topics in Biotechnology) 

1(0-2-1) 

ง. วิทยานิพนธ มีคาเทียบเทา 36 หนวยกิต 

   

 (3) แบบ 2.2 

ก. วิชาบังคับ จํานวน 6 หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชาดังตอไปน้ี 

613 501 เทคโนโลยีชีวภาพรวมสมัย  

(Contemporary Biotechnology) 

3(3-0-6) 

613 502 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงทางเทคโนโลยีชีวภาพ   

(Advanced Research Methodology in Biotechnology) 

3(3-0-6) 

ข. วิชาสัมมนา (ไมนับหนวยกิต) จํานวน 6 หนวยกิต 

613 791 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 

(Seminar in Biotechnology I) 

1*(0-2-1) 

613 792 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2   

(Seminar in Biotechnology II) 

1*(0-2-1) 

613 793 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3   

(Seminar in Biotechnology III) 

1*(0-2-1) 



 

613 794 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 4   

(Seminar in Biotechnology IV) 

1*(0-2-1) 

613 795 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 5   

(Seminar in Biotechnology V) 

1*(0-2-1) 

613 796 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 6   

(Seminar in Biotechnology VI) 

1*(0-2-1) 

ค. วิชาเลือก จํานวนไมนอยกวา 18  หนวยกิตโดยใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี 

    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 กระบวนการปลายน้ําทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

(Downstream Processing in Biotechnology) 

2(2-0-4) 

613 515 ปฏิบัติการกระบวนการปลายน้ําทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

(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) 

 กลุมวิชาทางชีวโมเลกุลและพันธุวิศวกรรม 

613 521 

 

วิทยาศาสตรชีวภาพระดับเซลลและโมเลกุลข้ันสูง 

(Advanced cellular and Molecular Bioscience) 

3(3-0-6) 

613 522 เทคโนโลยียีน 

(Gene Technology) 

3(3-0-6) 

613 523 ยีนบําบัด 

(Gene Therapy) 

2(2-0-4) 

 

613 524 ชีววิทยาโมเลกุลข้ันสูงในการปรับปรุงพันธุพืช 

(Advanced Molecular Biology in Crop Improvement) 

2(2-0-4) 

 

613 525 โครงสรางของกรดนิวคลีอิก 

(Nucleic Acid Structure) 

 

3(2-3-4) 



 

กลุมวิชาทางเทคโนโลยีของเซลลและเน้ือเยื่อ 

613 531 เทคโนโลยีเซลลและเน้ือเย่ือพืชข้ันสูง 

(Advanced Plant Cell and Tissue Technology) 

3(2-3-4) 

 

613 532 

 

เทคโนโลยีเซลลสัตวข้ันสูง 

(Advanced Animal Cell Technology) 

2(2-0-4) 

 

613 533 วิศวกรรมเน้ือเย่ือ 

(Tissue Engineering) 

3(2-3-4) 

 

613 534 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 Biotechnology Research) 

2(2-0-4) 

กลุมวิชาอ่ืนๆ 

613 581 

 

เร่ืองคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ  

(Selected Topics in Biotechnology) 

1(0-2-1) 

ง. วิทยานิพนธ มีคาเทียบเทา 48 หนวยกิต 

613 891 วิทยานิพนธ                                        มีคาเทียบเทา 

 (Thesis) 

48 หนวยกิต   

 

คําอธิบายรายวิชา 

613 501  เทคโนโลยีชีวภาพรวมสมัย                3(3-0-6) 

  (Contemporary Biotechnology) 

   หลักการพ้ืนฐานและพัฒนาการของเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีเซลลและเนื้อเย่ือพืชและสัตว อณูชีววิทยา 

วิศวกรรมพันธุศาสตร เทคโนโลยีตัวเรงชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพส่ิงแวดลอม 

เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม เทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ พลังงานชีวภาพ เทคโนโลยีการหมักและแยกผลิตภัณฑ 

การบริหารจัดการและ การควบคุมคุณภาพดานเทคโนโลยีชีวภาพ ความกาวหนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

 

613 502  ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงทางเทคโนโลยีชีวภาพ                      3(3-0-6) 

  (Advanced Research Methodology in Biotechnology)   

งานวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพ การวางแผน การสืบคนขอมูล และการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย ข้ันตอน

ของการทํางานวิจัย การวิเคราะหและประมวลผลการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ หลักสถิติในงานวิจัยทาง

วิทยาศาสตร การเขียนบทความและการนําเสนอในท่ีประชุมทางวิชาการ การตีพิมพผลงานวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพ 

 

613 511  วิศวกรรมเคมีชีวภาพข้ันสูง                         2(2-0-4) 

  (Advanced Biochemical Engineering) 

ลักษณะและการทํางานของเคร่ืองปฏิกรณชีวเคมีในกระบวนการหมักข้ันสูง หลักการและเทคนิคทางจุล

ชีววิทยา ชีวเคมีและวิศวกรรมเคมีในการปรับปรุงผลิตภัณฑและผลผลิตของการหมักท้ังในระดับวิจัยและอุตสาหกรรม 

เมแทบอลิซึมของจุลินทรีย จลนพลศาสตรของการหมัก การหาสภาวะท่ีเหมาะสม การสรางแบบจําลองทาง

คณิตศาสตร การประมาณคาและคาดการณการหมัก การทํารายงานและนําเสนองานวิจัยดานการหมักข้ันสูง 

 

613 512  ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีชีวภาพข้ันสูง               1(0-3-0) 

  (Advanced Biochemical Engineering Laboratory) 

  วิชาบังคับกอน :  613 511 วิศวกรรมเคมีชีวภาพข้ันสูง 

             อาจเรียนพรอมกันได 

   การทดลองท่ีสัมพันธกับเน้ือหาในวิชา 613 511 วิศวกรรมเคมีชีวภาพข้ันสูง 

 

 

 



 

613 513  กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพข้ันสูง     3(3-0-6) 

  (Advanced Biotechnological Processes) 

 กระบวนการข้ันสูงทางดานเทคโนโลยีชีวภาพท่ีประยุกตใชในการวิจัยและการผลิตในระดับอุตสาหกรรม 

กระบวนการชีวภาพ ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมท้ังในระดับเซลลและกระบวนการผลิต การใชคอมพิวเตอรในกระบวนการ

ทางชีวภาพ  การพัฒนากระบวนการทางชีวภาพอยางย่ังยืน  

 

613 514  กระบวนการปลายนํ้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ             2(2-0-4) 

  (Downstream Processing in Biotechnology) 

หลักการ วิธีการและเคร่ืองมือในการแยกผลิตภัณฑออกจากน้ําหมัก การแยกเซลลและการทําใหเซลลแตก  

เทคนิคการทําใหผลิตภัณฑบริสุทธ์ิ หัวขอท่ีทันสมัยในการแยกทางชีวภาพ กรณีศึกษา 

 

613 515  ปฏิบัติการกระบวนการปลายนํ้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ            1(0-3-0) 

  (Downstream Processing in Biotechnology Laboratory) 

  วิชาบังคับกอน  :     613 514 กระบวนการปลายนํ้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

        อาจเรียนพรอมกันได 

การทดลองท่ีสัมพันธกับเน้ือหาในวิชา 613 514 กระบวนการปลายน้ําทางเทคโนโลยีชีวภาพ   

   มีการศึกษานอกสถานท่ี 

 

613 516  เทคโนโลยีแผนเยื่อ                         2(2-0-4) 

  (Membrane Technology) 

 หลักการและทฤษฎีท่ีใชในกระบวนการแยกสารและการทําใหเขมขนโดยแผนเย่ือสังเคราะห ชนิด การเตรียม 

การลางและเก็บรักษาแผนเย่ือสังเคราะห คุณลักษณะแผนเย่ือ เคร่ืองมืออุปกรณและการประยุกตกระบวนการแผน

เย่ือสังเคราะหในอุตสาหกรรมตาง ๆ 

 

613 517  ปฏิบัติการเทคโนโลยีแผนเย่ือ               1(0-3-0) 

  (Membrane Technology Laboratory) 

  วิชาบังคับกอน :     613 516 เทคโนโลยีแผนเย่ือ 

       อาจเรียนพรอมกันได 

   การทดลองท่ีสัมพันธกับเน้ือหาในวิชา 613 516 เทคโนโลยีแผนเย่ือ 

 

613 518   การอบแหงวัสดุชีวภาพเชิงอุตสาหกรรม               3(3-0-6)  

  (Industrial Drying of Biomaterials) 

หลักการพ้ืนฐานของการอบแหง สมบัติทางอุณหพลศาสตรของระบบอากาศ–น้ํา และของแข็งช้ืน ความช้ืน

สมดุล จลนพลศาสตรการอบแหงและการจําลองทางคณิตศาสตรของกระบวนการอบแหง การแบงประเภทและการ

เลือกใชเคร่ืองอบแหงในอุตสาหกรรม เคร่ืองอบแหงสําหรับอนุภาคของแข็ง วัสดุผสมลักษณะเหลวขน และวัสดุแผน 

การอบแหงวัสดุชีวภาพบางประเภท พัฒนาการใหมของเทคโนโลยีการอบแหง  

 

 



 

613 519   ปฏิบัติการการอบแหงวัสดุชีวภาพเชิงอุตสาหกรรม             1(0-3-0) 

  (Industrial Drying of Biomaterials Laboratory) 

  วิชาบังคับกอน : 613 518 การอบแหงวัสดุชีวภาพเชิงอุตสาหกรรม 

    อาจเรียนพรอมกันได 

   การทดลองท่ีสัมพันธกับเน้ือหาในวิชา 613 518 การอบแหงวัสดุชีวภาพเชิงอุตสาหกรรม 

 

613 521  วิทยาศาสตรชีวภาพระดับเซลลและโมเลกุลข้ันสูง             3(3-0-6) 

  (Advanced Cellular and Molecular Bioscience) 

ภาพรวมของเซลลและเคร่ืองมือในการวิจัยเก่ียวกับเซลล อณูชีววิทยา การถายทอดขอมูลทางพันธุกรรม 

โ ค ร ง ส ร า ง แ ล ะ ก า ร ทํ า ง า น ข อ ง เ ซ ล ล ใ น ก า ร คั ด แ ย ก แ ล ะ ส ง ผ า น โ ป ร ตี น  ชี ว พ ลั ง ง า น แ ล ะ 

เมแทบอลิซึม การเคล่ือนท่ีของเซลล ผิวของเซลลและนิวเคลียส การส่ือสัญญาณของเซลล วงจรของเซลลและการตาย

ของเซลล การพัฒนาการของเซลล สายสัมพันธทางวิวัฒนาการในระดับโมเลกุลและการวิวัฒนาการ ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 

 

613 522  เทคโนโลยียีน                 3(3-0-6) 

  (Gene Technology) 

หลักการของเทคโนโลยียีน ภาพรวมของพันธุศาสตรโมเลกุล เทคนิคเกี่ยวกับพันธุศาสตรโมเลกุล รวมถึงการ

โคลนยีน เทคโนโลยีของปฏิกริยาลูกโซดีเอ็นเอ ลายพิมพนิ้วมือดีเอ็นเอ การไฮบริไดเซชันสารพันธุกรรม และเคร่ืองมือ

การวิเคราะหยีน การนําเทคโนโลยียีนมาประยุกตในการดัดแปลงพันธุกรรมของเซลลจุลินทรีย เซลลพืช และเซลลสัตว 

เพ่ือการเ พ่ิมผลผลิตสารชีวภาพ การประยุกต ส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมเพ่ือใชประโยชนในดานการเกษตร 

อุตสาหกรรมเกษตร ส่ิงแวดลอม และการแพทย   

 

613 523  ยีนบําบัด                 2(2-0-4) 

  (Gene Therapy) 

มูลฐ า น ระ ดั บ โ ม เล กุ ลข อ ง ยี น แล ะก า ร เกิ ด โ ร ค  ห ลักก า ร ข อ ง ยี น บํ า บั ด ใ น ก า ร รั ก ษ า โ ร ค  

แนวการศึกษาการถายโอนยีนและการวิเคราะหการแสดงออกของยีนในปจจุบัน ชนิดของพาหะนํายีน การพัฒนาพาหะ

นํายีนบําบัดในการนําสงยีน โอลิโกนิวคลีโอไทดหรืออารเอ็นเอไอเขาสู เซลลเปาหมาย  ยีนบําบัดและเซลล บําบัด 

งานวิจัยและแนวโนมในอนาคตของยีนบําบัด 

 

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 

 



 

613 525  โครงสรางของกรดนิวคลีอิก                                         3(2-3-4) 

  (Nucleic Acid Structure) 

หนวยยอยและโครงสรางของดีเอ็นเอ โครงสรางและความหลากหลายของอารเอ็นเอ การจดจําระหวางดีเอ็น

เ อ แ ล ะ ดี เ อ็ น เ อ  ป ร ะ ก อ บ ด ว ย  ดี เ อ็ น เ อ เ ก ลี ย ว ส า ม  จี ค ว อ ด รู เ พ ร ซ  แ ล ะ  ดี เ อ็ น เ อ จั ง ก ช่ั น  

ชนิดของการจดจําสารสังเคราะหและดีเอ็นเอแบบตาง ๆ รวมถึงการแทรกระหวางเบส การจับกับรองดีเอ็นเอ และการ

จับแบบโควาเลนต วิธีการศึกษาโครงสรางของกรดนิวคลีอิกโดยเคร่ืองมือวิเคราะห งานวิจัยใหมท่ีเกี่ยวของกับรายวิชา 

มีปฏิบัติการท่ีสัมพันธกับเทคนิคตาง ๆ 

 

613 531  เทคโนโลยีเซลลและเน้ือเย่ือพืชข้ันสูง                          3(2-3-4) 

  (Advanced Plant Cell and Tissue Technology) 

หลักพันธุวิศวกรรมดานพืช วิธีการถายโอนยีนเขาสูพืชและการวิเคราะหพืชดัดแปลงพันธุกรรม การศึกษา

การควบคุมและการแสดงออกของยีนในพืช การประยุกตเทคโนโลยีรีคอมบิแนนทดีเอ็นเอเพ่ือผลิตผลิตภัณฑจากเซลล

และเน้ือเย่ือพืช มีปฏิบัติการท่ีสัมพันธกับเทคนิคตาง ๆ  

 

613 532  เทคโนโลยีเซลลสัตวข้ันสูง               2(2-0-4) 

  (Advanced Animal Cell Technology) 

ชีววิทยาของเซลลสัตวเพาะเล้ียง พันธุวิศวกรรมเซลลสัตว การดัดแปลงรีคอมบิแนนโปรตีนหลังการแปลรหัส 

การประยุกตเซลลสัตวเพาะเล้ียงเพ่ือผลิตโปรตีนท่ีมีสมบัติเปนยารักษาโรค ไฮบริโดมาและการผลิตโมโนโคลนัล

แอนติบอดี การเพาะเล้ียงเซลลสัตวในระดับอุตสาหกรรม การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑเทคโนโลยีชีวภาพ 

 

613 533  วิศวกรรมเน้ือเย่ือ                3(2-3-4) 

  (Tissue Engineering) 

ห ลัก ก า ร วิ ศ ว ก ร ร ม เ น้ื อ เ ย่ื อ  เ ซ ลล หน ว ย ย อ ย เ น้ื อ เ ย่ื อ แ ล ะ ช นิ ด ข อ ง เ ซ ล ล  วั ส ดุ ชี ว ภ า พ  

การสังเคราะห การข้ึนรูปโครงราง การตรวจสอบความเปนพิษตอเซลล และความเปนพิษตอสารพันธุกรรมของวัสดุ 

การเพาะเล้ียงเซลล และถังปฏิกรณ  การตรวจสอบสมบัติเซลลท่ีพัฒนาและหนาท่ี การนําเสนอและอภิปรายหัวขอวิจัย

เกี่ยวกับวิศวกรรมเนื้อเย่ือ มีปฏิบัติการท่ีสัมพันธกับเทคนิคตาง ๆ 

 

613 534  พิษวิทยาระดับเซลล                3(2-3-4) 

  (Cell Based Toxicology) 

ความรูท่ัวไปเก่ียวกับพิษวิทยา ชีววิทยาของเซลล ชนิดของเซลลและการเพาะเล้ียงเซลลเพ่ือเปนตน

แบบจําลองในการศึกษาพิษ พิษจลนพลศาสตรในเซลลเพาะเล้ียง หลักการและวิธีวิเคราะหพิษระดับเซลล พิษตอ

โครงสราง เมมเบรน การเจริญ เมแทบอลิซึมของเซลล และพิษตอสารพันธุกรรมของเซลล เกณฑและการตรวจสอบ

การประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑเทคโนโลยีชีวภาพ การนําเสนอและอภิปรายหัวขอวิจัยเก่ียวกับพิษวิทยา

ระดับเซลล มีปฏิบัติการท่ีสัมพันธกับเทคนิคตาง ๆ 

 

 

 

 



 

613 541  เทคโนโลยีตัวเรงชีวภาพข้ันสูง               2(2-0-4) 

  (Advanced Biocatalyst Technology) 

เทคโนโลยีใหมท่ีใชในการเตรียมและจําแนกคุณลักษณะของตัวเรงชีวภาพตาง ๆ ท้ังในรูปแบบตัวเรงชีวภาพ

อิสระและรูปแบบเซลล การใชตัวเรงชีวภาพภายใตสภาวะท่ีตางจากสภาวะแวดลอมท่ัวไป ตัวเรงชีวภาพในเทคโนโลยี

สะอาด การศึกษากลไกการเรงปฏิกริยา    

 

613 542  เทคโนโลยีพอลิเมอรชีวภาพ               3(3-0-6) 

  (Biopolymer Technology) 

ลักษณะ โครงสราง สมบัติ และการใชประโยชนของพอลิเมอรชีวภาพและพลาสติกจากจุลินทรียตาง ๆ 

กระบวนการผลิต วัตถุดิบ การตรวจวิเคราะห และการทดสอบสมบัติของพอลิเมอรชีวภาพและพลาสติก เทคโนโลยี

กระบวนการแปรรูปพอลิเมอรชีวภาพและพลาสติก การนําเสนอและอภิปรายหัวขอวิจัยดานพอลิเมอรชีวภาพและ

พลาสติกจากจุลินทรีย 

 

613 551  เทคโนโลยีชีวภาพดานส่ิงแวดลอม               3(3-0-6) 

  (Environmental Biotechnology) 

ความหมายและขอบเขตของเทคโนโลยีชีวภาพดานส่ิงแวดลอม การจัดการและการประยุกตใชประโยชนจาก

ของเหลือท้ิงจากชุมชน การเกษตรและอุตสาหกรรมดวยเทคโนโลยีชีวภาพ การประยุกต ใช เทคนิคทาง

เทคโนโลยีชีวภาพท่ีทันสมัยเพ่ือประโยชนในการแกปญหาดานส่ิงแวดลอม นโยบายและกฎหมายส่ิงแวดลอม 

 

 

613 552  การควบคุมโรคพืชดวยชีววิธีข้ันสูง              3(3-0-6)  

  (Advanced Biological Control of Plant Pathogens) 

ประวัติ การพัฒนา และปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการควบคุมโรคพืช การผลิตปฏิชีวนสารโดยจุลินทรียปฏิปกษ

และกลไกการออกฤทธิ์ เทคโนโลยีการปรับปรุงสายพันธุจุลินทรียปฏิปกษ รูปแบบของชีวภัณฑจากแบคทีเรียและเช้ือ

รา การประยุกตใชจุลินทรียปฏิปกษในการควบคุมเช้ือโรคพืชในระบบเกษตรอินทรีย 

 

613 553  ปฏิบัติการการควบคุมโรคพืชดวยชีววิธีข้ันสูง             1(0-3-0) 

  (Advanced Biological Control of Plant Pathogens Laboratory) 

  วิชาบังคับกอน :  613 552 การควบคุมโรคพืชดวยชีววิธีข้ันสูง 

    อาจเรียนพรอมกันได 

   การทดลองท่ีสัมพันธกับเน้ือหาในรายวิชา 613 552 การควบคุมโรคพืชดวยชีววิธีข้ันสูง 

 

 

 

 

 

 

 



 

613 554  การยอยสลายและการฟนฟูสภาพส่ิงแวดลอมดวยชีววิธี            3(3-0-6) 

  (Biodegradation and Bioremediation) 

ความสัมพันธระหวางจุลินทรียกับการสลายตัวของสารปนเปอนในสภาพแวดลอม ปจจัยท่ีมีตอการสลายตัว

และการเส่ือมสภาพ การสลายตัวของสารปนเปอน การเส่ือมสภาพและการปองกันการเส่ือมสภาพ การกําจัดโลหะ

หนักโดยวิธีทางชีวภาพ เทคโนโลยีการกําจัดสารปนเปอน เทคนิคการวิเคราะหประเภทตาง ๆ การนําเสนอและรายงาน

ความกาวหนาทางการยอยสลายและการกําจัดสารปนเปอน กรณีศึกษาการฟนฟูสภาพส่ิงแวดลอมทางชีวภาพโครงการ

พระราชดําริ 

 

613 555  แบคเทอริโอเฟจบําบัด                          3(2-3-4) 

(Bacteriophage Therapy) 

ประวัติและการพัฒนาแบคเทอริโอเฟจบําบัด วงจรชีวิตของแบคเทอริโอเฟจ กลไกการติดเช้ือแบคทีเรียของ

แบคเทอริโอเฟจ การจําแนกแบคเทอริโอเฟจ การควบคุมเช้ือแบคทีเรียกอโรคโดยแบคเทอริโอเฟจ การประยุกตแบ

คเทอริเฟจบําบัดในปศุสัตว อุตสาหกรรมอาหาร และการแพทย การนําเสนอและอภิปรายหัวขอวิจัยเกี่ยวกับเฟจบําบัด 

มีปฏิบัติการท่ีสัมพันธกับเทคนิคตาง ๆ 

 

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 การคํานวณและการออกแบบระบบบําบัด

แบบตาง ๆ  

มีการศึกษานอกสถานท่ี 

 

613 562  ความกาวหนาและเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ             3(3-0-6) 

  (Bio-energy Technology and Progress) 

เทคโนโลยีและกระบวนการแปรสภาพดวยวิธีการทางฟสิกส เคมีและชีววิธีของชีวมวล วัสดุเศษเหลือทาง

การเกษตรและอุตสาหกรรมใหเปนพลังงานชีวภาพ เช้ือเพลิงเหลวและแกสเช้ือเพลิง พลังงานชีวมวลพลังงานความ

รอนจากชีวมวลโดยกระบวนการสันดาป ไพโรไลซีสและแกสซิฟเคช่ัน การผลิตแอลกอฮอลโดยการหมัก แกสโซฮอล ไบ

โอดีเซล แกสชีวภาพ   พลังงานไฮโดรเจน ผลิตภัณฑพลอยไดและผลกระทบของการผลิตพลังงานตาง ๆ การนําเสนอ

และรายงานความกาวหนาดานพลังงาน 

 

 

 

 

 



 

613 563  เทคโนโลยีเซลลเช้ือเพลิงจุลินทรีย              3(3-0-6) 

  (Microbial Fuel Cell Technology) 

ความหมาย หลักการ กลไกของเซลลเช้ือเพลิงเคมี เซลลเช้ือเพลิงชีวเคมี และเซลลเช้ือเพลิงจุลินทรีย ระบบ

เคมีไฟฟาชีวภาพ เซลลเช้ือเพลิงจุลินทรีย (เอ็มเอฟซี) และการประยุกตใชเซลลอิเลกโทรไลซิสของจุลินทรีย (เอ็มอีซี) 

สําหรับการผลิตแกสไฮโดรเจน ชนิดและแหลงของจุลินทรีย เอนไซมและสารตัวกลางสําหรับเซลลเช้ือเพลิงจุลินทรีย 

เคร่ืองมือและสวนประกอบของเซลลเช้ือเพลิงจุลินทรีย ประเภทและประสิทธิภาพของข้ัวอิเลกโทรดและเย่ือเมมเบร

นตัวกลาง ปจจัยและสภาวะท่ีเหมาะสม การประยุกตใชและประโยชนของเซลลเช้ือเพลิงจุลินทรีย มีการนําเสนอ

รายงานความกาวหนาดานเซลลเช้ือเพลิงจุลินทรีย  

 

613 571  ทรัพยสินทางปญญาและธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ             2(2-0-4) 

  (Intellectual Properties and Business in Biotechnology) 

ประเภท ความสําคัญ ขอบังคับ และกฎหมายคุมครองทรัพยสินทางปญญา สิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมาย

การคาและการแสดงความเปนเจาของ  การสืบคนขอมูลและการใชประโยชนจากฐานขอมูลทรัพยสินทางปญญา การ

วางแผนวิจัยเพ่ือใหไดทรัพยสินทางปญญาและการใชประโยชนในเชิงพาณิชย การเขียนแผนธุรกิจเบ้ืองตน การดําเนิน

ธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ 

 

613 572  การจัดการและควบคุมสารอันตราย              3(3-0-6) 

  (Management and Control of Hazardous Substances) 

ลักษณะของเสียเคมีและสารชีวภาพ ผลกระทบของการใชสารอันตรายในโรงงาน สถานประกอบการและ

เกษตรกรรม มาตรการและหลักเกณฑปฏิบัติต้ังแตการรับเขา การคัดแยก การเก็บรวบรวมและการขนสงจาก

แหลงท่ีมาไปยังสถานท่ีใชงาน วิธีการ เคร่ืองมือและเทคนิคสําหรับการควบคุมและการกําจัดสารพิษอยางครบวงจร 

 

613 573  จรรยาบรรณและจริยธรรมในงานวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพ            2(2-0-4) 

  (Ethics and Morality in Biotechnological Research) 

ความเขาใจดานชีวจริยศาสตร ผลกระทบของการทําวิจัยและความกาวหนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ตอชีวิต สังคม วัฒนธรรม ส่ิงแวดลอมและเศรษฐกิจ กฎหมายและการจัดการเพ่ือควบคุม แกไขหรือลดปญหาจากการ

ทํางานวิจัย     จรรยาบรรณวิชาชีพและการปฏิบัติตัวท่ีดีสําหรับนักเทคโนโลยีชีวภาพ 

 

613 581  เร่ืองคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ              1(0-2-1) 

  (Selected Topics in Biotechnology) 

การคนควาและนําเสนอหัวของานวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพท่ีนาสนใจ และรวมแลกเปล่ียนความคิดเห็น

เกี่ยวกับหัวขอในช้ันเรียน 

 

613 791  สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1              1(0-2-1) 

  (Seminar in Biotechnology I) 

  การนําเสนอและการอภิปรายหัวขอวิจัยท่ีนาสนใจทางเทคโนโลยีชีวภาพเปนภาษาอังกฤษ 

 

 



 

613 792  สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2               1(0-2-1) 

  (Seminar in Biotechnology II) 

  การนําเสนอและการอภิปรายหัวขอวิจัยท่ีนาสนใจทางเทคโนโลยีชีวภาพเปนภาษาอังกฤษ 

 

613 793  สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3               1(0-2-1) 

  (Seminar in Biotechnology III) 

  การนําเสนอและการอภิปรายหัวขอวิจัยท่ีนาสนใจทางเทคโนโลยีชีวภาพเปนภาษาอังกฤษ 

 

613 794  สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 4               1(0-2-1) 

  (Seminar in Biotechnology IV) 

  การนําเสนอและการอภิปรายหัวขอวิจัยท่ีนาสนใจทางเทคโนโลยีชีวภาพเปนภาษาอังกฤษ 

 

613 795  สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 5              1(0-2-1) 

  (Seminar in Biotechnology V) 

  การนําเสนอและการอภิปรายหัวขอวิจัยท่ีนาสนใจทางเทคโนโลยีชีวภาพเปนภาษาอังกฤษ 

 

613 796  สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 6              1(0-2-1) 

  (Seminar in Biotechnology VI) 

  การนําเสนอและการอภิปรายหัวขอวิจัยท่ีนาสนใจทางเทคโนโลยีชีวภาพเปนภาษาอังกฤษ 

 

613 891  วิทยานิพนธ                   มีคาเทียบเทา   48  หนวยกิต 

  (Thesis)          

งานวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภายใตการควบคุมของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

 

613 892  วิทยานิพนธ                   มีคาเทียบเทา   36  หนวยกิต 

  (Thesis)          

งานวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภายใตการควบคุมของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
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