รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิ ต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร บัณฑิตวิทยาลัย ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
1.1 รหัสหลักสู ตร 25560081101913
1.2 ชื่อหลักสู ตร
ภาษาไทย
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ภาษาอังกฤษ
Doctor of Philosophy Program in Biotechnology
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
Doctor of Philosophy (Biotechnology)
ชื่อยอภาษาไทย
ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
ชื่อยอภาษาอังกฤษ
Ph.D. (Biotechnology)
3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหน วยกิตที่เรียนตลอดหลั กสูตร
แบบ 1.1 (ผูเ ขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท)
มีคาเทียบเทา 48 หนวยกิต
แบบ 2.1 (ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท)
ไมนอยกวา 48 หนวยกิต
แบบ 2.2 (ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี)
ไมนอยกวา 72 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสู ตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 และแบบ 2.1 หลักสูตร 3 ป
แบบ 2.2 หลักสูตร 5 ป
5.2 ภาษาที่ใช ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเขาศึกษา รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยได
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร
5.5 การใหปริ ญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึก ษา
6.1 ผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
6.2 นักวิจัยประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาทั้งในและตางประเทศ
6.3 นักวิเคราะหและพัฒนาในหนวยงานวิจัยและพัฒนาของโรงงานอุตสาหกรรมทั้งในและตางประเทศ
6.4 นักวิชาการในหนวยงานของรัฐ
7. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตําบลพระปฐมเจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
1. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา จําแนกตามแผนการศึกษา ดังนี้
(1) หลักสูตรแบบ 1.1 สําหรับผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท
สําเร็จการศึ กษาระดั บ ปริ ญ ญาวิ ทยาศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาเทคโนโลยี ชีวภาพหรือเที ย บเทา หรือปริ ญญา
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ วิศวกรรมเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวของ โดยมีเกรดเฉลี่ยตั้งแต 3.50 ขึ้น
ไป หรือมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ
(2) หลักสูตรแบบ 2.1 สําหรับผูเขาศึ กษาที่ สําเร็จปริญญาโท
สําเร็จการศึ กษาระดั บ ปริ ญญาวิ ทยาศาสตรมหาบั ณฑิต สาขาเทคโนโลยี ชีวภาพ หรือเทียบเท า หรือ ปริ ญญา
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ วิศวกรรมเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวของ
(3) หลักสูตรแบบ 2.2 สําหรับผูเขาศึ กษาที่ สําเร็จปริญญาตรี
สําเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาวิ ทยาศาสตรบั ณฑิ ตเกียรตินิยม สาขาวิชาเทคโนโลยี ชีวภาพหรือเทีย บเทา หรื อ
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยม สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ วิศวกรรมเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวของ
กรณีไมเปนไปตามที่กําหนดขางตนใหขึ้นอยูกับดุลพินิจของอาจารยประจําหลักสู ตรโดยความเห็นชอบของภาควิ ชา
เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร อยางไรก็ตาม หลักสูตรแบบ 2.2 นักศึกษาตอง
มีผลการเรียนอยูในระดับดีมาก
2. มีผลการสอบภาษาอั งกฤษไดตามเกณฑ ที่ค ณะกรรมการการอุด มศึกษากําหนด หรือเปนไปตามประกาศมหาวิ ทยาลั ย
ศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษสําหรับผูที่จะเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. สําหรับผู ที่จบปริญญาโท สาขาวิชาอื่น หรือปริญญาตรี สาขาวิชาอื่น จะตองศึกษารายวิชาทางเทคโนโลยีชีวภาพตาม
ดุลยพินิจของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพเพิ่มเติมจากหนวยกิตที่กําหนดตามหลักสูตร โดยไมนับหนวยกิตรวมในหลักสูตร
4. ผูที่กําลังศึกษาอยูในบัณฑิตศึกษาระดั บปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาที่ อาจารยประจํา หลัก สู ต รโดย
ความเห็นชอบของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พิจารณาแลวเห็นวาเกี่ยวของ โดยไดศึก ษา
มาแลวไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษา และ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวาระดับ B+ หรือ 3.50 อาจสมัครเขาหลักสู ตรนี้ได โดยตอ งผ าน
การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) กอน
โดยหากผู ที่กําลั งศึ กษาอยูในระดั บปริ ญญาโทประสงคจะเขาศึ กษาตามหลั กสูตรแบบ 2.2 ตองสําเร็จการศึ กษาระดั บ
ปริญญาวิ ทยาศาสตรบั ณฑิ ตเกี ยรติ นิย ม สาขาวิ ชาเทคโนโลยี ชีวภาพหรื อเที ย บเท า หรื อ ปริ ญญาวิ ศวกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต เกี ย รติ นิ ย ม
สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ วิศวกรรมเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวของ หรือนักศึกษาตองมีผลการเรียนอยูใ นระดับดีมาก
สําหรับผูที่กําลั งศึกษาอยูในระดั บปริ ญญาโทประสงคจ ะเขา ศึกษาตามหลัก สู ตรแบบ 1.1 และ 2.1 สามารถสมั ค รเข า
ศึกษาในระดับปริญญาเอกได แตจะเขาศึกษาไดก็ตอเมื่อสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทแลว
5. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบถวนตามขอบังคับฯ และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลั ง

แผนการศึกษา
แบบ 1.1
รหัสวิชา
613 791

รหัสวิชา
613 792

รหัสวิชา
613 793
613 891

รหัสวิชา
613 794
613 891

รหัสวิชา
613 891

รหัสวิชา
613 891

ปที่ 1 ภาคการศึก ษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1
รวมจํานวน
ปที่ 1 ภาคการศึก ษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2
รวมจํานวน
ปที่ 2 ภาคการศึก ษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3
วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา)
รวมจํานวน
ปที่ 2 ภาคการศึก ษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 4
วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา)
รวมจํานวน
ปที่ 3 ภาคการศึก ษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา)
รวมจํานวน
ปที่ 3 ภาคการศึก ษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา)
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ-ป-น)
1*(0-2-1)
จํานวนหนวยกิต
(บ-ป-น)
1*(0-2-1)
จํานวนหนวยกิต
(บ-ป-น)
1*(0-2-1)
12
12
จํานวนหนวยกิต
(บ-ป-น)
1*(0-2-1)
12
12

จํานวนหนวยกิต
(บ-ป-น)
12
12

จํานวนหนวยกิต
(บ-ป-น)
12
12

แบบ 2.1
รหัสวิชา
613 501
613 502
613 791

รหัสวิชา
613 792

รหัสวิชา
613 793

รหัสวิชา
613 892

รหัสวิชา
613 892

รหัสวิชา
613 892

ปที่ 1 ภาคการศึก ษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพรวมสมัย
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางเทคโนโลยีชีวภาพ
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1
รวมจํานวน
ปที่ 1 ภาคการศึก ษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2
วิชาเลือก
รวมจํานวน
ปที่ 2 ภาคการศึก ษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3
รวมจํานวน
ปที่ 2 ภาคการศึก ษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา)
รวมจํานวน
ปที่ 3 ภาคการศึก ษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา)
รวมจํานวน
ปที่ 3 ภาคการศึก ษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา)
รวมจํานวน

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

จํานวนหนวยกิต
(บ-ป-น)
12
12

จํานวนหนวยกิต
(บ-ป-น)
12
12

หลักสู ตรแบบ 2.2
รหัสวิชา
613 501
613 502
613 791

รหัสวิชา
613 792

รหัสวิชา
613 793

รหัสวิชา
613 794

รหัสวิชา
613 795

ปที่ 1 ภาคการศึก ษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพรวมสมัย
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางเทคโนโลยีชีวภาพ
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1
วิชาเลือก
รวมจํานวน
ปที่ 1 ภาคการศึก ษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2
วิชาเลือก
รวมจํานวน
ปที่ 2 ภาคการศึก ษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3
วิชาเลือก
รวมจํานวน
ปที่ 2 ภาคการศึก ษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 4
วิชาเลือก
รวมจํานวน
ปที่ 3 ภาคการศึก ษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 5
รวมจํานวน

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

จํานวนหนวยกิต
(บ-ป-น)
1*(0-2-1)
8
8

จํานวนหนวยกิต
(บ-ป-น)
1*(0-2-1)
4
4

จํานวนหนวยกิต
(บ-ป-น)
1*(0-2-1)
4
4

จํานวนหนวยกิต
(บ-ป-น)
1*(0-2-1)
-

รหัสวิชา
613 796

รหัสวิชา
613 891

รหัสวิชา
613 891

รหัสวิชา
613 891

รหัสวิชา
613 891

ปที่ 3 ภาคการศึก ษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 6
รวมจํานวน
ปที่ 4 ภาคการศึก ษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา)
รวมจํานวน
ปที่ 4 ภาคการศึก ษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา)
รวมจํานวน
ปที่ 5 ภาคการศึก ษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา)
รวมจํานวน
ปที่ 5 ภาคการศึก ษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา)
รวมจํานวน

จํานวนหนวยกิต
(บ-ป-น)
1*(0-2-1)
-

จํานวนหนวยกิต
(บ-ป-น)
12
12

จํานวนหนวยกิต
(บ-ป-น)
12
12

จํานวนหนวยกิต
(บ-ป-น)
12
12

จํานวนหนวยกิต
(บ-ป-น)
12
12

613 791
613 792
613 793
613 794

613 891

613 501
613 502

613 791
613 792
613 793

613 511
613 512
613 514
613 515

รายวิชา
(1) แบบ 1.1
ก. วิชาสัมมนา (ไมนับหนวยกิต) จํานวน 4 หนวยกิต
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1
(Seminar in Biotechnology I)
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2
(Seminar in Biotechnology II)
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3
(Seminar in Biotechnology III)
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 4
(Seminar in Biotechnology IV)
ข. วิทยานิพนธ มีคาเทียบเทา 48 หนวยกิต
วิทยานิพนธ
มีคาเทียบเทา
(Thesis)
(2) แบบ 2.1
ก. วิชาบังคับ จํานวน 6 หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชาดังตอไปนี้
เทคโนโลยีชีวภาพรวมสมัย
(Contemporary Biotechnology)
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางเทคโนโลยีชีวภาพ
(Advanced Research Methodology in Biotechnology)
ข. วิชาสัมมนา (ไมนับหนวยกิต) จํานวน 3 หนวยกิต
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1
(Seminar in Biotechnology I)
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2
(Seminar in Biotechnology II)
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3
(Seminar in Biotechnology III)
ค. วิชาเลือก จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิตโดยใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
กลุมวิชาวิศวกรรมศาสตร
วิศวกรรมเคมีชีวภาพขั้นสูง
(Advanced Biochemical Engineering)
ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีชีวภาพขั้นสูง
(Advanced Biochemical Engineering Laboratory)
กระบวนการปลายน้ําทางเทคโนโลยีชีวภาพ
(Downstream Processing in Biotechnology)
ปฏิบัติการกระบวนการปลายน้ําทางเทคโนโลยีชีวภาพ
(Downstream Processing in Biotechnology Laboratory)

1*(0-2-1)
1*(0-2-1)
1*(0-2-1)
1*(0-2-1)

48 หนวยกิต

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

1*(0-2-1)
1*(0-2-1)
1*(0-2-1)

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

613 516
613 517
613 518
613 519

613 521
613 522
613 523
613 524
613 525

613 531
613 532
613 533
613 534

613 541
613 542

613 551
613 552

เทคโนโลยีแผนเยื่อ
(Membrane Technology)
ปฏิบัติการเทคโนโลยีแผนเยื่อ
(Membrane Technology Laboratory)
การอบแหงวัสดุชีวภาพเชิงอุตสาหกรรม
(Industrial Drying of Biomaterials)
ปฏิบัติการการอบแหงวัสดุชีวภาพเชิงอุตสาหกรรม
(Industrial Drying of Biomaterials Laboratory)
กลุมวิชาทางชีวโมเลกุลและพันธุวิศวกรรม
วิทยาศาสตรชีวภาพระดับเซลลและโมเลกุลขั้นสูง
(Advanced cellular and Molecular Bioscience)
เทคโนโลยียีน
(Gene Technology)
ยีนบําบัด
(Gene Therapy)
ชีววิทยาโมเลกุลขั้นสูงในการปรับปรุงพันธุพืช
(Advanced Molecular Biology in Crop Improvement)
โครงสรางของกรดนิวคลีอิก
(Nucleic Acid Structure)
กลุมวิชาทางเทคโนโลยีของเซลล และเนื้อเยื่อ
เทคโนโลยีเซลลและเนื้อเยื่อพืชขั้นสูง
(Advanced Plant Cell and Tissue Technology)
เทคโนโลยีเซลลสัตวขั้นสูง
(Advanced Animal Cell Technology)
วิศวกรรมเนื้อเยื่อ
(Tissue Engineering)
พิษวิทยาระดับเซลล
(Cell Based Toxicology)
กลุมวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี
เทคโนโลยีตัวเรงชีวภาพขั้นสูง
(Advanced Biocatalyst Technology)
เทคโนโลยีพอลิเมอรชีวภาพ
(Biopolymer Technology)
กลุมวิชาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร ทรัพยากรและสิ่ง แวดลอม
เทคโนโลยีชีวภาพดานสิ่งแวดลอม
(Environmental Biotechnology)
การควบคุมโรคพืชดวยชีววิธีขั้นสูง
(Advanced Biological Control of Plant Pathogens)

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

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

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

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

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

613 553
613 554
613 555

613 561
613 562
613 563

613 571
613 572
613 573

613 581

ปฏิบัติการการควบคุมโรคพืชดวยชีววิธีขั้นสูง
(Advanced Biological Control of Plant Pathogens Laboratory)
การยอยสลายและการฟนฟูสภาพสิ่งแวดลอมดวยชีววิธี
(Biodegradation and Bioremediation)
แบคเทอริโอเฟจบําบัด
(Bacteriophage Therapy)
กลุมวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมและพลังงานชีวภาพ
เทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสียขั้นสูง
(Advanced Wastewater Treatment Technology)
ความกาวหนาและเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ
(Bio-energy Technology and Progress)
เทคโนโลยีเซลลเชื้อเพลิงจุลินทรีย
(Microbial Fuel Cell Technology)
กลุมวิชาการบริหาร การจัดการและการควบคุมคุณภาพ
ทรัพยสินทางปญญาและธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ
(Intellectual Properties and Business in Biotechnology)
การจัดการและควบคุมสารอันตราย
(Management and Control of Hazardous Substances)
จรรยาบรรณและจริยธรรมในงานวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพ
(Ethics and Morality in Biotechnology Research)
กลุมวิชาอื่นๆ
เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ
(Selected Topics in Biotechnology)
ง. วิทยานิพนธ มีคาเทียบเทา 36 หนวยกิต

(3) แบบ 2.2
ก. วิชาบังคับ จํานวน 6 หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชาดังตอไปนี้
613 501
เทคโนโลยีชีวภาพรวมสมัย
(Contemporary Biotechnology)
613 502
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางเทคโนโลยีชีวภาพ
(Advanced Research Methodology in Biotechnology)
ข. วิชาสัมมนา (ไมนับหนวยกิต) จํานวน 6 หนวยกิต
613 791
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1
(Seminar in Biotechnology I)
613 792
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2
(Seminar in Biotechnology II)
613 793
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3
(Seminar in Biotechnology III)

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

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

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

1(0-2-1)

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

1*(0-2-1)
1*(0-2-1)
1*(0-2-1)

613 794
613 795
613 796

613 511
613 512
613 513
613 514
613 515
613 516
613 517
613 518
613 519

613 521
613 522
613 523
613 524
613 525

สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 4
(Seminar in Biotechnology IV)
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 5
(Seminar in Biotechnology V)
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 6
(Seminar in Biotechnology VI)
ค. วิชาเลือก จํานวนไมนอยกวา 18 หนวยกิตโดยใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
กลุมวิชาวิศวกรรมศาสตร
วิศวกรรมเคมีชีวภาพขั้นสูง
(Advanced Biochemical Engineering)
ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีชีวภาพขั้นสูง
(Advanced Biochemical Engineering Laboratory)
กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง
(Advanced Biotechnological Processes)
กระบวนการปลายน้ําทางเทคโนโลยีชีวภาพ
(Downstream Processing in Biotechnology)
ปฏิบัติการกระบวนการปลายน้ําทางเทคโนโลยีชีวภาพ
(Downstream Processing in Biotechnology Laboratory)
เทคโนโลยีแผนเยื่อ
(Membrane Technology)
ปฏิบัติการเทคโนโลยีแผนเยือ่
(Membrane Technology Laboratory)
การอบแหงวัสดุชีวภาพเชิงอุตสาหกรรม
(Industrial Drying of Biomaterials)
ปฏิบัติการการอบแหงวัสดุชีวภาพเชิงอุตสาหกรรม
(Industrial Drying of Biomaterials Laboratory)
กลุมวิชาทางชีวโมเลกุลและพันธุวิศวกรรม
วิทยาศาสตรชีวภาพระดับเซลลและโมเลกุลขั้นสูง
(Advanced cellular and Molecular Bioscience)
เทคโนโลยียีน
(Gene Technology)
ยีนบําบัด
(Gene Therapy)
ชีววิทยาโมเลกุลขั้นสูงในการปรับปรุงพันธุพืช
(Advanced Molecular Biology in Crop Improvement)
โครงสรางของกรดนิวคลีอิก
(Nucleic Acid Structure)

1*(0-2-1)
1*(0-2-1)
1*(0-2-1)

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

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

613 531
613 532
613 533
613 534

613 541
613 542

613 551
613 552
613 553
613 554
613 555

613 561
613 562
613 563

613 571
613 572

กลุมวิชาทางเทคโนโลยีของเซลล และเนื้อเยื่อ
เทคโนโลยีเซลลและเนื้อเยื่อพืชขั้นสูง
(Advanced Plant Cell and Tissue Technology)
เทคโนโลยีเซลลสัตวขั้นสูง
(Advanced Animal Cell Technology)
วิศวกรรมเนื้อเยื่อ
(Tissue Engineering)
พิษวิทยาระดับเซลล
(Cell Based Toxicology)
กลุมวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี
เทคโนโลยีตัวเรงชีวภาพขั้นสูง
(Advanced Biocatalyst Technology)
เทคโนโลยีพอลิเมอรชีวภาพ
(Biopolymer Technology)
กลุมวิชาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร ทรัพยากรและสิ่ง แวดลอม
เทคโนโลยีชีวภาพดานสิ่งแวดลอม
(Environmental Biotechnology)
การควบคุมโรคพืชดวยชีววิธีขั้นสูง
(Advanced Biological Control of Plant Pathogens)
ปฏิบัติการการควบคุมโรคพืชดวยชีววิธีขั้นสูง
(Advanced Biological Control of Plant Pathogens Laboratory)
การยอยสลายและการฟนฟูสภาพสิ่งแวดลอมดวยชีววิธี
(Biodegradation and Bioremediation)
แบคเทอริโอเฟจบําบัด
(Bacteriophage Therapy)
กลุมวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมและพลังงานชีวภาพ
เทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสียขั้นสูง
(Advanced Wastewater Treatment Technology)
ความกาวหนาและเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ
(Bio-energy Technology and Progress)
เทคโนโลยีเซลลเชื้อเพลิงจุลินทรีย
(Microbial Fuel Cell Technology)
กลุมวิชาการบริหาร การจัดการและการควบคุมคุณภาพ
ทรัพยสินทางปญญาและธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ
(Intellectual Properties and Business in Biotechnology)
การจัดการและควบคุมสารอันตราย
(Management and Control of Hazardous Substances)

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

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

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

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

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

613 573

613 581

613 891

จรรยาบรรณและจริยธรรมในงานวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพ
(Ethics and Morality in Biotechnology Research)
กลุมวิชาอื่นๆ
เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ
(Selected Topics in Biotechnology)
ง. วิทยานิพนธ มีคาเทียบเทา 48 หนวยกิต
วิทยานิพนธ
มีคาเทียบเทา
(Thesis)

2(2-0-4)

1(0-2-1)

48 หนวยกิต

คําอธิบายรายวิชา
613 501
เทคโนโลยีชีวภาพร วมสมัย
3(3-0-6)
(Contemporary Biotechnology)
หลักการพื้นฐานและพัฒนาการของเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยี เซลลและเนื้อเยื่อพื ชและสัตว อณูชีว วิ ทยา
วิ ศ วกรรมพั น ธุ ศ าสตร เทคโนโลยี ตั ว เร ง ชี ว ภาพ เทคโนโลยี ชีว ภาพการเกษตร เทคโนโลยี ชีว ภาพสิ่ งแวดล อ ม
เทคโนโลยี ชีวภาพอุตสาหกรรม เทคโนโลยีทรัพ ยากรชีวภาพ พลังงานชีวภาพ เทคโนโลยีการหมักและแยกผลิ ต ภั ณฑ
การบริหารจัดการและ การควบคุมคุณภาพดานเทคโนโลยีชีวภาพ ความกาวหนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ
613 502

ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3(3-0-6)
(Advanced Research Methodology in Biotechnology)
งานวิจัยดานเทคโนโลยี ชีวภาพ การวางแผน การสืบคนขอมู ล และการเขียนขอ เสนอโครงการวิจัย ขั้นตอน
ของการทํ างานวิ จั ย การวิ เคราะห แ ละประมวลผลการวิ จั ยเชิ งคุ ณภาพและเชิ งปริ ม าณ หลั ก สถิติ ในงานวิ จั ย ทาง
วิทยาศาสตร การเขียนบทความและการนําเสนอในที่ประชุมทางวิชาการ การตีพิมพผลงานวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพ

613 511

วิศวกรรมเคมีชีวภาพขั้นสูง
2(2-0-4)
(Advanced Biochemical Engineering)
ลักษณะและการทํา งานของเครื่ องปฏิก รณ ชีวเคมี ใ นกระบวนการหมั กขั้ น สู ง หลักการและเทคนิ ค ทางจุ ล
ชีววิทยา ชีวเคมีและวิศวกรรมเคมีในการปรับปรุงผลิตภัณฑและผลผลิตของการหมักทั้งในระดับวิจัยและอุตสาหกรรม
เมแทบอลิ ซึ ม ของจุ ลิน ทรี ย จลนพลศาสตร ข องการหมั ก การหาสภาวะที่ เ หมาะสม การสร า งแบบจํ า ลองทาง
คณิตศาสตร การประมาณคาและคาดการณการหมัก การทํารายงานและนําเสนองานวิจัยดานการหมักขั้นสูง

613 512

ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีชีวภาพขั้นสูง
1(0-3-0)
(Advanced Biochemical Engineering Laboratory)
วิชาบังคับกอน : 613 511 วิศวกรรมเคมีชีวภาพขั้นสูง
อาจเรียนพรอมกันได
การทดลองที่สัมพันธกับเนื้อหาในวิชา 613 511 วิศวกรรมเคมีชีวภาพขั้นสูง

613 513

กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Biotechnological Processes)
กระบวนการขั้ นสู งทางด านเทคโนโลยี ชีวภาพที่ ป ระยุ กตใชในการวิจั ยและการผลิ ต ในระดั บอุต สาหกรรม
กระบวนการชีวภาพ ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมทั้งในระดับเซลลและกระบวนการผลิต การใชคอมพิวเตอรในกระบวนการ
ทางชีวภาพ การพัฒนากระบวนการทางชีวภาพอยางยั่งยืน

613 514

กระบวนการปลายน้ําทางเทคโนโลยีชีวภาพ
2(2-0-4)
(Downstream Processing in Biotechnology)
หลักการ วิธีการและเครื่องมื อในการแยกผลิ ตภั ณฑออกจากน้ําหมัก การแยกเซลลและการทําใหเซลลแ ตก
เทคนิคการทําใหผลิตภัณฑบริสุทธิ์ หัวขอที่ทันสมัยในการแยกทางชีวภาพ กรณีศึกษา

613 515

ปฏิบัติการกระบวนการปลายน้ําทางเทคโนโลยีชีวภาพ
1(0-3-0)
(Downstream Processing in Biotechnology Laboratory)
วิชาบังคับกอน : 613 514 กระบวนการปลายน้ําทางเทคโนโลยีชีวภาพ
อาจเรียนพรอมกันได
การทดลองที่สัมพันธกับเนื้อหาในวิชา 613 514 กระบวนการปลายน้ําทางเทคโนโลยีชีวภาพ
มีการศึกษานอกสถานที่

613 516

เทคโนโลยีแผนเยื่อ
2(2-0-4)
(Membrane Technology)
หลักการและทฤษฎีที่ใชในกระบวนการแยกสารและการทําใหเขมขนโดยแผนเยื่อสังเคราะห ชนิด การเตรียม
การลางและเก็ บรักษาแผนเยื่อสั งเคราะห คุณลักษณะแผนเยื่อ เครื่องมืออุปกรณ และการประยุกตกระบวนการแผ น
เยื่อสังเคราะหในอุตสาหกรรมตาง ๆ

613 517

ปฏิบัติการเทคโนโลยี แผนเยื่อ
(Membrane Technology Laboratory)
วิชาบังคับกอน :
613 516 เทคโนโลยีแผนเยื่อ
อาจเรียนพรอมกันได
การทดลองที่สัมพันธกับเนื้อหาในวิชา 613 516 เทคโนโลยีแผนเยื่อ

613 518

การอบแหงวัสดุชีวภาพเชิงอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Drying of Biomaterials)
หลักการพื้ นฐานของการอบแหง สมบัติทางอุณหพลศาสตร ของระบบอากาศ–นํ้า และของแข็งชื้ น ความชื้ น
สมดุล จลนพลศาสตรการอบแห งและการจํา ลองทางคณิตศาสตรของกระบวนการอบแห ง การแบงประเภทและการ
เลือกใชเครื่องอบแห งในอุต สาหกรรม เครื่องอบแหงสําหรับ อนุภาคของแข็ง วัสดุผสมลักษณะเหลวข น และวัสดุ แผ น
การอบแหงวัสดุชีวภาพบางประเภท พัฒนาการใหมของเทคโนโลยีการอบแหง

1(0-3-0)

613 519

ปฏิบัติการการอบแหงวัสดุชีวภาพเชิงอุตสาหกรรม
1(0-3-0)
(Industrial Drying of Biomaterials Laboratory)
วิชาบังคับกอน : 613 518 การอบแหงวัสดุชีวภาพเชิงอุตสาหกรรม
อาจเรียนพรอมกันได
การทดลองที่สัมพันธกับเนื้อหาในวิชา 613 518 การอบแหงวัสดุชีวภาพเชิงอุตสาหกรรม

613 521

วิทยาศาสตรชีวภาพระดับเซลล และโมเลกุลขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Cellular and Molecular Bioscience)
ภาพรวมของเซลล และเครื่องมื อ ในการวิ จั ยเกี่ ยวกั บ เซลล อณูชีววิ ทยา การถายทอดข อมู ลทางพัน ธุ ก รรม
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 การเคลื่อนที่ของเซลล ผิวของเซลล และนิวเคลียส การสื่อสัญญาณของเซลล วงจรของเซลลและการตาย
ของเซลล การพัฒนาการของเซลล สายสัมพันธทางวิวัฒนาการในระดับโมเลกุลและการวิวัฒนาการ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

613 522

เทคโนโลยียีน
3(3-0-6)
(Gene Technology)
หลักการของเทคโนโลยียีน ภาพรวมของพันธุศาสตรโมเลกุล เทคนิคเกี่ยวกับพันธุศาสตรโมเลกุล รวมถึ งการ
โคลนยีน เทคโนโลยี ของปฏิกริยาลูกโซดีเอ็นเอ ลายพิมพนิ้วมือดีเอ็นเอ การไฮบริไดเซชันสารพันธุกรรม และเครื่ องมื อ
การวิเคราะหยีน การนําเทคโนโลยียีนมาประยุกตในการดัดแปลงพันธุกรรมของเซลลจุลินทรีย เซลลพืช และเซลล สัตว
เพื่ อการเพิ่ ม ผลผลิ ต สารชี ว ภาพ การประยุ ก ต สิ่ง มี ชีวิ ต ดั ด แปลงพั น ธุ ก รรมเพื่ อ ใช ป ระโยชน ใ นด า นการเกษตร
อุตสาหกรรมเกษตร สิ่งแวดลอม และการแพทย

613 523

ยีนบําบัด
2(2-0-4)
(Gene Therapy)
มู ลฐ า น ร ะ ดั บ โ ม เล กุ ลข อ ง ยี น แ ล ะ ก า ร เกิ ด โ ร ค หลั กก 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
นํายีนบํ าบั ดในการนํ า ส งยี น โอลิ โกนิว คลี โอไทด หรื ออาร เอ็ น เอไอเข าสู เซลล เ ป าหมาย ยีนบํา บั ดและเซลล บํ า บั ด
งานวิจัยและแนวโนมในอนาคตของยีนบําบัด

613 524

ชีววิทยาโมเลกุลขั้นสูงในการปรับปรุงพันธุพืช
2(2-0-4)
(Advanced Molecular Biology in Crop Improvement)
โครงสรางของสารพันธุก รรมพืชครอบคลุ มนิ วเคลี ยส คลอโรพลาสต และไมโตคอนเดรี ยในส วนตาง ๆ ของ
พืช การศึกษาองคประกอบของยีนในพืช ชิ้นสวนของดี เอ็นเอที่ เกิดขึ้นซ้ํากัน และสารพันธุกรรมที่ สามารถเคลื่ อนที่ ได
การใชดีเอ็นเอเครื่องหมายที่ครอบคลุมอารเอฟแอลพี เอเอฟแอลพี และอารเอพีดีในการปรับปรุงพันธุพืช การหาดี เอ็น
เอเครื่องหมายที่วางตัวอยูใกลยีนที่สําคัญทางการเกษตร การสรางแผนที่ยีนบนโครโมโซม การตัดตอยีนที่วางตัวอยูใ กล
ดี เอ็ นเอเครื่ องหมายและการใช เครื่ อ งหมายเหล านั้น ช ว ยในการคัด เลื อกพั น ธุ พื ช ทบทวนวรรณกรรม ศึ ก ษาและ
วิเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยีดีเอ็นเอในการปรับปรุงพันธุพืช

613 525

โครงสรางของกรดนิวคลีอิก
3(2-3-4)
(Nucleic Acid Structure)
หนวยยอยและโครงสรางของดีเอ็นเอ โครงสรางและความหลากหลายของอารเอ็นเอ การจดจําระหวางดี เอ็ น
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 ชั่ น
ชนิดของการจดจําสารสั งเคราะหและดีเอ็นเอแบบตาง ๆ รวมถึงการแทรกระหวางเบส การจับกับรองดีเอ็นเอ และการ
จับแบบโควาเลนต วิธีการศึกษาโครงสรางของกรดนิวคลีอิกโดยเครื่องมื อวิเคราะห งานวิจัยใหม ที่เกี่ยวข องกับรายวิ ชา
มีปฏิบัติการที่สัมพันธกับเทคนิคตาง ๆ

613 531

เทคโนโลยีเซลลและเนื้อเยื่อพืชขั้นสูง
3(2-3-4)
(Advanced Plant Cell and Tissue Technology)
หลักพันธุวิศวกรรมดานพื ช วิธีการถายโอนยีนเขา สู พืชและการวิเคราะห พื ชดัด แปลงพันธุกรรม การศึก ษา
การควบคุ มและการแสดงออกของยีนในพืช การประยุกตเทคโนโลยีรีคอมบิแนนทดีเอ็นเอเพื่อผลิตผลิ ตภัณฑจากเซลล
และเนื้อเยื่อพืช มีปฏิบัติการที่สัมพันธกับเทคนิคตาง ๆ

613 532

เทคโนโลยีเซลลสัตวขั้นสูง
2(2-0-4)
(Advanced Animal Cell Technology)
ชีววิทยาของเซลลสัตวเพาะเลี้ยง พันธุวิศวกรรมเซลล สัตว การดัดแปลงรีคอมบิแนนโปรตีนหลั งการแปลรหั ส
การประยุ กต เซลล สัต ว เ พาะเลี้ ย งเพื่ อ ผลิ ตโปรตี น ที่ มีสมบั ติ เป น ยารั กษาโรค ไฮบริ โดมาและการผลิ ตโมโนโคลนั ล
แอนติบอดี การเพาะเลี้ยงเซลลสัตวในระดับอุตสาหกรรม การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑเทคโนโลยีชีวภาพ

613 533

วิศวกรรมเนื้ อเยื่อ
3(2-3-4)
(Tissue Engineering)
ห ลั ก ก า ร วิ ศ ว ก ร ร ม เ นื้ อ เ ยื่ อ เ ซ ลล ห น ว ย ย อ ย เ นื้ อ เยื่ อ แ ล ะ ชนิ ด ข อ งเ ซ ล ล วั สดุ ชี ว ภ า พ
การสังเคราะห การขึ้นรูปโครงราง การตรวจสอบความเปน พิษต อเซลล และความเป นพิ ษตอสารพั นธุกรรมของวั สดุ
การเพาะเลี้ยงเซลล และถังปฏิกรณ การตรวจสอบสมบัติเซลลที่พัฒนาและหนาที่ การนําเสนอและอภิปรายหัวขอวิจัย
เกี่ยวกับวิศวกรรมเนื้อเยื่อ มีปฏิบัติการที่สัมพันธกับเทคนิคตาง ๆ

613 534

พิษวิทยาระดับเซลล
3(2-3-4)
(Cell Based Toxicology)
ความรู ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ พิ ษวิ ทยา ชี ววิ ทยาของเซลล ชนิ ดของเซลล และการเพาะเลี้ ย งเซลล เพื่อ เป น ต น
แบบจํา ลองในการศึ กษาพิ ษ พิษจลนพลศาสตร ในเซลล เพาะเลี้ ยง หลักการและวิ ธีวิเคราะห พิษระดั บเซลล พิษต อ
โครงสราง เมมเบรน การเจริญ เมแทบอลิซึมของเซลล และพิษตอสารพั นธุกรรมของเซลล เกณฑและการตรวจสอบ
การประเมิ น ความปลอดภั ยของผลิ ตภั ณฑ เทคโนโลยี ชีวภาพ การนําเสนอและอภิ ปรายหัวข อ วิจั ยเกี่ ยวกั บพิษ วิ ท ยา
ระดับเซลล มีปฏิบัติการที่สัมพันธกับเทคนิคตาง ๆ

613 541

เทคโนโลยีตัวเรงชีวภาพขั้นสูง
2(2-0-4)
(Advanced Biocatalyst Technology)
เทคโนโลยีใหม ที่ใชในการเตรียมและจําแนกคุณลักษณะของตัวเรงชี วภาพตาง ๆ ทั้งในรูปแบบตัวเรงชี ว ภาพ
อิสระและรูปแบบเซลล การใชตัวเรงชีวภาพภายใตสภาวะที่ตางจากสภาวะแวดล อมทั่วไป ตัวเรงชีวภาพในเทคโนโลยี
สะอาด การศึกษากลไกการเรงปฏิกริยา

613 542

เทคโนโลยีพอลิเมอร ชีวภาพ
3(3-0-6)
(Biopolymer Technology)
ลักษณะ โครงสร าง สมบั ติ และการใช ประโยชน ของพอลิ เ มอร ชีว ภาพและพลาสติ กจากจุ ลินทรี ย ต าง ๆ
กระบวนการผลิต วัตถุดิบ การตรวจวิเคราะห และการทดสอบสมบัติ ของพอลิเมอร ชีว ภาพและพลาสติก เทคโนโลยี
กระบวนการแปรรู ปพอลิ เมอร ชีวภาพและพลาสติ ก การนําเสนอและอภิ ปรายหัว ข อวิ จัยด านพอลิ เมอร ชีวภาพและ
พลาสติกจากจุลินทรีย

613 551

เทคโนโลยีชีวภาพด านสิ่งแวดล อม
3(3-0-6)
(Environmental Biotechnology)
ความหมายและขอบเขตของเทคโนโลยีชีวภาพดานสิ่งแวดลอม การจัดการและการประยุกตใชประโยชนจ าก
ของเหลื อ ทิ้ ง จากชุ ม ชน การเกษตรและอุ ต สาหกรรมด ว ยเทคโนโลยี ชี ว ภาพ การประยุ ก ต ใ ช เ ทคนิ ค ทาง
เทคโนโลยีชีวภาพที่ทันสมัยเพื่อประโยชนในการแกปญหาดานสิ่งแวดลอม นโยบายและกฎหมายสิ่งแวดลอม

613 552

การควบคุ มโรคพืชดวยชีววิธีขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Biological Control of Plant Pathogens)
ประวัติ การพัฒนา และปจจัยที่เกี่ยวข องกั บการควบคุ มโรคพื ช การผลิตปฏิชีวนสารโดยจุ ลินทรี ยป ฏิ ป กษ
และกลไกการออกฤทธิ์ เทคโนโลยีการปรับปรุงสายพั นธุจุลินทรี ยปฏิ ปกษ รูปแบบของชีวภัณฑ จากแบคทีเรียและเชื้ อ
รา การประยุกตใชจุลินทรียปฏิปกษในการควบคุมเชื้อโรคพืชในระบบเกษตรอินทรีย

613 553

ปฏิบัติการการควบคุ มโรคพืชดวยชีววิธีขั้นสูง
1(0-3-0)
(Advanced Biological Control of Plant Pathogens Laboratory)
วิชาบังคับกอน : 613 552 การควบคุมโรคพืชดวยชีววิธีขั้นสูง
อาจเรียนพรอมกันได
การทดลองที่สัมพันธกับเนื้อหาในรายวิชา 613 552 การควบคุมโรคพืชดวยชีววิธีขั้นสูง

613 554

การยอยสลายและการฟนฟูสภาพสิ่งแวดลอมด วยชีววิธี
3(3-0-6)
(Biodegradation and Bioremediation)
ความสัมพั นธระหวางจุลินทรี ยกับการสลายตัวของสารปนเปอนในสภาพแวดล อม ปจจัยที่มีตอการสลายตัว
และการเสื่อ มสภาพ การสลายตัวของสารปนเป อน การเสื่อมสภาพและการปอ งกันการเสื่อมสภาพ การกําจัดโลหะ
หนักโดยวิธีทางชีวภาพ เทคโนโลยีการกําจัดสารปนเปอน เทคนิคการวิเคราะหประเภทตาง ๆ การนําเสนอและรายงาน
ความกาวหนาทางการยอยสลายและการกําจัดสารปนเปอน กรณีศึกษาการฟนฟูสภาพสิ่งแวดลอมทางชีวภาพโครงการ
พระราชดําริ

613 555

แบคเทอริโอเฟจบําบัด
3(2-3-4)
(Bacteriophage Therapy)
ประวัติและการพัฒนาแบคเทอริโอเฟจบํ าบัด วงจรชี วิตของแบคเทอริโอเฟจ กลไกการติ ดเชื้ อแบคที เรี ย ของ
แบคเทอริโอเฟจ การจําแนกแบคเทอริโอเฟจ การควบคุมเชื้อ แบคทีเรีย กอโรคโดยแบคเทอริ โอเฟจ การประยุ กต แบ
คเทอริเฟจบําบัดในปศุสัตว อุตสาหกรรมอาหาร และการแพทย การนําเสนอและอภิปรายหัวขอวิจัยเกี่ยวกับเฟจบํ า บั ด
มีปฏิบัติการที่สัมพันธกับเทคนิคตาง ๆ

613 561

เทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสียขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Wastewater Treatment Technology)
ลักษณะและแหล งน้ําเสี ย สิ่งปนเปอน ขั้นตอนการบําบัดน้ําเสียในระดับอุต สาหกรรมและชุ มชน ระบบการ
บําบัดน้ําเสียโดยระบบปฏิ บัติการทางกายภาพ การกําจัดตะกอนแบบตาง ๆ ครอบคลุมการแยกและการรวมตะกอน
โดยวิธีการทางเคมี และกายภาพ การบําบัดน้ําเสี ยโดยกระบวนการทางชีว ภาพแบบใหอากาศและไร อากาศในระบบ
แขวนลอยและระบบเกาะบนผิวตัวกลาง เทคนิคการตรวจสอบจุลินทรียที่ทันสมัยในระบบบําบัด ระบบการเติมอากาศ
ถังปฏิกรณบําบั ดน้ําเสียแบบตาง ๆ ระบบการบําบัดน้ําเสียทางเคมีครอบคลุ มการดู ดซับ ดวยคารบอน การแลกเปลี่ ยน
ประจุ การแยกดวยไฟฟาและเยื่อกรองและออสโมซิ สแบบผันกลั บ ปจจัย การคํานวณและการออกแบบระบบบํ าบั ด
แบบตาง ๆ
มีการศึกษานอกสถานที่

613 562

ความกาวหนาและเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ
3(3-0-6)
(Bio-energy Technology and Progress)
เทคโนโลยีและกระบวนการแปรสภาพด วยวิธีการทางฟ สิก ส เคมีและชีววิธีของชีวมวล วัสดุเศษเหลื อ ทาง
การเกษตรและอุ ตสาหกรรมใหเป นพลั งงานชีว ภาพ เชื้อเพลิงเหลวและแก สเชื้ อเพลิ ง พลังงานชีวมวลพลั งงานความ
รอนจากชีวมวลโดยกระบวนการสันดาป ไพโรไลซีสและแกสซิฟเคชั่น การผลิตแอลกอฮอลโดยการหมัก แกสโซฮอล ไบ
โอดีเซล แกสชีวภาพ พลังงานไฮโดรเจน ผลิตภัณฑพลอยไดและผลกระทบของการผลิ ตพลังงานตาง ๆ การนําเสนอ
และรายงานความกาวหนาดานพลังงาน

613 563

เทคโนโลยีเซลลเชื้อเพลิงจุลินทรีย
3(3-0-6)
(Microbial Fuel Cell Technology)
ความหมาย หลักการ กลไกของเซลล เชื้อเพลิงเคมี เซลลเชื้อเพลิงชีวเคมี และเซลลเชื้ อเพลิ งจุลินทรีย ระบบ
เคมีไฟฟาชีวภาพ เซลลเชื้อเพลิงจุ ลินทรีย (เอ็มเอฟซี) และการประยุกตใชเซลล อิเลกโทรไลซิสของจุ ลินทรีย (เอ็มอีซี)
สําหรับการผลิตแก สไฮโดรเจน ชนิดและแหล งของจุลินทรีย เอนไซมและสารตัวกลางสําหรับเซลล เชื้อเพลิ งจุ ลินทรี ย
เครื่องมือและสวนประกอบของเซลลเชื้อเพลิ งจุ ลินทรีย ประเภทและประสิ ทธิภาพของขั้ว อิเลกโทรดและเยื่อ เมมเบร
นตัวกลาง ปจจัยและสภาวะที่ เหมาะสม การประยุ กตใ ช และประโยชน ของเซลล เชื้อ เพลิ งจุ ลิน ทรี ย มีการนํ า เสนอ
รายงานความกาวหนาดานเซลลเชื้อเพลิงจุลินทรีย

613 571

ทรัพยสินทางปญญาและธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ
2(2-0-4)
(Intellectual Properties and Business in Biotechnology)
ประเภท ความสําคัญ ขอบังคับ และกฎหมายคุ มครองทรัพย สินทางป ญญา สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมาย
การคาและการแสดงความเปนเจาของ การสืบคนขอมู ลและการใชประโยชนจากฐานข อมูลทรั พยสินทางป ญญา การ
วางแผนวิจัยเพื่อใหไดทรัพยสินทางปญญาและการใช ประโยชนในเชิงพาณิ ชย การเขียนแผนธุรกิจเบื้องตน การดําเนิ น
ธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ

613 572

การจัดการและควบคุ มสารอันตราย
3(3-0-6)
(Management and Control of Hazardous Substances)
ลักษณะของเสียเคมี และสารชี วภาพ ผลกระทบของการใช สารอันตรายในโรงงาน สถานประกอบการและ
เกษตรกรรม มาตรการและหลั กเกณฑ ป ฏิ บั ติตั้ งแต ก ารรั บ เข า การคั ดแยก การเก็ บรวบรวมและการขนส งจาก
แหลงที่มาไปยังสถานที่ใชงาน วิธีการ เครื่องมือและเทคนิคสําหรับการควบคุมและการกําจัดสารพิษอยางครบวงจร

613 573

จรรยาบรรณและจริยธรรมในงานวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพ
2(2-0-4)
(Ethics and Morality in Biotechnological Research)
ความเขาใจดานชีวจริยศาสตร ผลกระทบของการทําวิจัยและความกาวหนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ตอชีวิต สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจ กฎหมายและการจัดการเพื่อควบคุม แกไขหรือลดปญหาจากการ
ทํางานวิจัย จรรยาบรรณวิชาชีพและการปฏิบัติตัวที่ดีสําหรับนักเทคโนโลยีชีวภาพ

613 581

เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ
1(0-2-1)
(Selected Topics in Biotechnology)
การคน คว าและนําเสนอหั วข องานวิ จัย ทางเทคโนโลยี ชีวภาพที่ นาสนใจ และร ว มแลกเปลี่ ยนความคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับหัวขอในชั้นเรียน

613 791

สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1
1(0-2-1)
(Seminar in Biotechnology I)
การนําเสนอและการอภิปรายหัวขอวิจัยที่นาสนใจทางเทคโนโลยีชีวภาพเปนภาษาอังกฤษ

613 792

สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2
1(0-2-1)
(Seminar in Biotechnology II)
การนําเสนอและการอภิปรายหัวขอวิจัยที่นาสนใจทางเทคโนโลยีชีวภาพเปนภาษาอังกฤษ

613 793

สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3
1(0-2-1)
(Seminar in Biotechnology III)
การนําเสนอและการอภิปรายหัวขอวิจัยที่นาสนใจทางเทคโนโลยีชีวภาพเปนภาษาอังกฤษ

613 794

สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 4
1(0-2-1)
(Seminar in Biotechnology IV)
การนําเสนอและการอภิปรายหัวขอวิจัยที่นาสนใจทางเทคโนโลยีชีวภาพเปนภาษาอังกฤษ

613 795

สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 5
1(0-2-1)
(Seminar in Biotechnology V)
การนําเสนอและการอภิปรายหัวขอวิจัยที่นาสนใจทางเทคโนโลยีชีวภาพเปนภาษาอังกฤษ

613 796

สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 6
1(0-2-1)
(Seminar in Biotechnology VI)
การนําเสนอและการอภิปรายหัวขอวิจัยที่นาสนใจทางเทคโนโลยีชีวภาพเปนภาษาอังกฤษ

613 891

วิทยานิพนธ
มีคาเทียบเทา 48 หนวยกิต
(Thesis)
งานวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภายใตการควบคุมของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

613 892

วิทยานิพนธ
มีคาเทียบเทา 36 หนวยกิต
(Thesis)
งานวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภายใตการควบคุมของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

