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หลักสูตร
	 จ�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร		โปรแกรมปกต	ิ	จ�านวนไม่น้อยกว่า		136		หน่วยกิต	โปรแกรมสหกิจศึกษา  

จ�านวนไม่น้อยกว่า		136		หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

      จ�านวนหน่วยกิต

หมวดวิชาและกลุ่มวิชา        โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 30  หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ       ไม่น้อยกว่า 100  หน่วยกิต 100  หน่วยกิต

	 	 2.1	 วิชาพื้นฐาน		 ไม่น้อยกว่า 34		หน่วยกิต 34		หน่วยกิต

	 	 2.2	 วิชาเอก															 ไม่น้อยกว่า 64		หน่วยกิต 56		หน่วยกิต

							 	 2.2.1	 วิชาเอกบังคับ			 ไม่น้อยกว่า 53		หน่วยกิต 53		หน่วยกิต

							 	 2.2.2		วิชาเอกเลือก				 ไม่น้อยกว่า 11		หน่วยกิต 3		หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ 2  หน่วยกิต 10  หน่วยกิต

	 	 ทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม		(ไม่น้อยกว่า	40	ชั่วโมง)				 1		หน่วยกิต 1		หน่วยกิต

	 	 วิชาฝึกประสบการณ์	(ไม่น้อยกว่า	300	ชั่วโมง)																														 1		หน่วยกิต -

	 	 ฝึกงานสหกิจศึกษา																		 - 9		หน่วยกิต

 4.  หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 6  หน่วยกิต

     รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 136  หน่วยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ�านวนไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ   จ�านวนไม่น้อยกว่า  100  หน่วยกิต

  2.1 วิชาพื้นฐาน 34  หน่วยกิต  

	 0201	104	 คณิตศาสตร์ทั่วไป	 3(3-0-6)

	 	 General	Mathematics	

	 0201	105	 คณิตศาสตร์ส�าหรับเทคโนโลยี	 3(3-0-6)

	 	 Mathematics	for	Technology

	 0201	201	 วิธีการทางสถิติทั่วไป	 3(3-0-6)

	 	 General	Statistical	Methods

	 0202	100	 เคมีทั่วไป	 3(3-0-6)

	 	 General	Chemistry

	 0202	190	 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป	 1(0-3-0)

	 	 General	Chemistry	Laboratory

	 0202	221	 เคมีอินทรีย์	 3(3-0-6)

	 	 Organic	Chemistry

	 0202	241	 ชีวเคมี	 4(4-0-8)

	 	 Biochemistry

	 0202	291	 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์	 1(0-3-0)

	 	 Organic	Chemistry	Laboratory	

	 0202	296	 ปฏิบัติการชีวเคมี	 1(0-3-0)

	 	 Biochemistry	Laboratory

	 0202	350	 เคมีวิเคราะห์	 3(3-0-6)

	 	 Analytical	Chemistry

	 0202	395	 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์	 1(0-3-0)

	 	 Analytical	Chemistry	Laboratory

	 0203	110	 ชีววิทยา	1	 3(3-0-6)

	 	 Biology	1

	 0203	191	 ปฏิบัติการชีววิทยา	1	 1(0-3-0)

	 	 Biology	Laboratory	1

	 0204	100	 ฟิสิกส์ทั่วไป	 	3(3-0-6)

	 	 General	Physics

	 0204	190	 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป	 	1(0-2-1)

	 	 General	Physics	Laboratory

  2.2 วิชาเอก   จ�านวนไม่น้อยกว่า  64  หน่วยกิต

   2.2.1 วิชาเอกบังคับ  จ�านวนไม่น้อยกว่า  53  หน่วยกิต

	 0804	201	 จุลชีววิทยาส�าหรับอุตสาหกรรมเกษตร	 2(2-0-4)

	 	 Microbiology	for	Agro-Industry

	 0804	202	 โครงสร้างและหน้าที่ของจุลินทรีย์	 2(2-0-4)

	 	 tructure	and	Functions	of	Microorganisms	

	 0804	211	 หน่วยปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพ	 3(2-3-4)

	 	 Unit	Operations	in	Biotechnology

	 0804	212	 หลักการทางเทคโนโลยีชีวภาพ	 2(2-0-4)

	 	 Principles	of	Biotechnology

	 0804	213	 กระบวนการหลังการผลิตทางเทคโนโลยีชีวภาพ		 3(2-3-4)

	 	 Downstream	Process	in	Biotechnology

	 0804	291	 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาส�าหรับอุตสาหกรรมเกษตร	 1(0-3-0)

	 	 Microbiology	for	Agro-industry	Laboratory

	 0804	292	 ปฏิบัติการโครงสร้างและหน้าที่ของจุลินทรีย์	 1(0-3-0)

	 	 Structure	and	Functions	of	

	 	 Microorganisms	Laboratory	

	 0804	293	 ปฏิบัติการหลักการทางเทคโนโลยีชีวภาพ	 1(0-3-0)

	 	 Principles	of	Biotechnology	Laboratory

	 0804	301	 เทคโนโลยีเอนไซม์และโปรตีน	 2(2-0-4)

	 	 Enzyme	and	Protein	Technology

	 0804	311	 วิศวกรรมชีวเคมี	 3(2-3-4)

	 	 Biochemical	Engineering

	 0804	312	 เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ	2(2-0-4)

	 	 Instruments	for	Analysis	in	Biotechnology	

	 0804	313	 เทคโนโลยีการหมัก	 2(2-0-4)

	 	 Fermentation	Technology

	 0804	314	 การวิเคราะห์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ	 2(1-2-3)	

	 	 Analytical	Methods	for	Biotechnology	 		

	 0804	341	 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม	 2(2-0-4)

	 	 Industrial	Microbiology

	 0804	342	 การประกันคุณภาพทางอุตสาหกรรม	 2(2-0-4)

	 	 Industrial	Quality	Assurance

	 0804	343	 การเป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีชีวภาพ	 2(2-0-4)

	 	 Entrepreneurship	in	Biotechnology

	 0804	351	 เทคโนโลยีการบ�าบัดของเสียทางชีวภาพ	 2(2-0-4)

	 	 Biological	Waste	Treatment	Technology

	 0804	361	 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ	 2(2-0-4)

	 	 Biotechnological	Research	Methodology

	 0804	362	 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ	 1(1-3-0)

	 	 Seminar	in	Biotechnology

	 0804	363	 ภาษาอังกฤษส�าหรับเทคโนโลยีชีวภาพ	1	 2(2-0-4)

	 	 English	for	Biotechnology	1

	 0804	364	 ภาษาอังกฤษส�าหรับเทคโนโลยีชีวภาพ	2	 1(1-0-2)

	 	 English	for	Biotechnology	2

	 0804	371	 เทคโนโลยีชีวภาพทางยีน	 2(2-0-4)

	 	 Gene	Biotechnology

	 0804	391	 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์และโปรตีน		 1(0-3-0)

	 	 Enzyme	and	Protein	Technology	Laboratory

	 0804	392	 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม	 1(0-3-0)

	 	 Industrial	Microbiology	Laboratory
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	 0804	393	 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการบ�าบัด	 1(0-3-0)

	 	 ของเสียทางชีวภาพ

	 	 Biological	Waste	Treatment	Technology	

	 	 Laboratory

	 0804	394	 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางยีน	 1(0-3-0)

	 	 Gene	Biotechnology	Laboratory

	 0804	395	 ปฏิบัติการเครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์	 1(0-3-0)

	 	 ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

	 	 Instruments	for	Analysis	in	

	 	 Biotechnology	Laboratory

	 0804	396	 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการหมัก	 1(0-3-0)

	 	 Fermentation	Technology	Laboratory

	 0804	441	 การจัดการอุตสาหกรรมและเศรษฐศาสตร์	 2(2-0-4)

	 	 วิศวกรรม

	 	 Industrial	Management	and	Economics

	 	 Engineering

	 0804	461	 โครงการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ	1		 1(0-3-0)

	 	 Research	Project	in	Biotechnology	1

	 0804	462	 โครงการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ	2	 2(0-6-0)

	 	 Research	Project	in	Biotechnology	2

   2.2.2 วิชาเอกเลือก  

   ส�าหรับโปรแกรมปกติ  จ�านวนไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต  

   ส�าหรบัโปรแกรมสหกจิศกึษา  จ�านวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกติ  

         โดยเลือกเรียนในรายวิชาดังต่อไปนี้	 	

		 0804	302	 เทคโนโลยีแบคทีเรีย	 3(2-3-4)

	 	 Bacterial	Technology

	 0804	303	 เทคโนโลยียีสต์	 3(2-3-4)

	 	 Yeast	Technology

	 0804	304	 เทคโนโลยีชีวภาพรา	 3(2-3-4)

	 	 Fungal	Biotechnology

	 0804	321	 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเพาะเลี้ยงเซลล์	 3(2-3-4)

	 	 และเนื้อเยื่อพืช

	 	 Biotechnology	in	Plant	Cell	and	

	 	 Tissue	Culture

	 0804	322	 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพืชสมุนไพร

	 	 Biotechnology	for	Medicinal	Plants	 3(2-3-4)

	 0804	323	 ผลิตภัณฑ์จากกระบวนการเมตาโบไลท์	 3(2-3-4)

	 	 Metabolic	Products

	 0804	331	 เทคโนโลยีชีวภาพของสัตว์

	 	 Animal	Biotechnology	 2(2-0-4)

	 0804	344	 เทคโนโลยีอาหารหมักพื้นบ้าน		 3(2-3-4)

	 	 Traditional	Fermented	–	Food	Technology	

	 0804	345	 การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร	 2(2-0-4)

	 	 Food	Product	Evaluation

	 0804	352	 เทคโนโลยีสะอาด	 2(2-0-4)

	 	 Clean	Technology

	 0804	353	 พลังงานจากเทคโนโลยีชีวภาพ	 2(2-0-4)

	 	 Energy	in	Biotechnology

	 0804	372	 เทคโนโลยีชีวภาพในนิติวิทยาศาสตร์	 2(2-0-4)

	 	 Forensic	Biotechnology

	 0804	381	 เทคโนโลยีของกลิ่นรสและน�้ามันระเหย	 2(2-0-4)

	 	 Flavour	and	Essential	Oil	Technology

	 0804	382	 เทคโนโลยีชีวภาพทางเครื่องส�าอาง	 3(2-3-4)

	 	 Biotechnology	in	Cosmetics

	 0804	383	 เทคโนโลยีสีธรรมชาติ	 3(2-3-4)

	 	 Natural	Color	Technology

	 0804	384	 หลักการของการวิเคราะห์ทางชีวภาพ	 3(2-3-4)

	 	 Principles	of	Bioassay

	 0804	385	 เทคโนโลยีทางชีวเภสัชกรรม	 2(2-0-4)

	 	 Biopharmaceutical	Technology

	 0804	401	 ชีวสารสนเทศเบื้องต้น	 3(3-2-4)

	 	 Fundamentals		of		Bioinformatics

	 0804	402	 เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับ	 2(2-0-4)

	 	 เทคโนโลยีชีวภาพ

	 	 Information	Technology	for	Biotechnology

	 0804	403	 การวิเคราะห์ข้อมูลทางชีววิทยาเบื้องต้น	 2(2-0-4)

	 	 Introduction	to	Biological	Data	Analysis

	 0804	411	 เทคโนโลยีแป้ง	 2(2-0-4)

	 	 Starch	Technology

	 0804	412	 นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์	 2(2-0-4)

	 	 ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

	 	 Biotechnological	Product	Innovation

	 0804	413	 ความปลอดภัยทางชีวภาพในทาง	 2(2-0-4)

	 	 เทคโนโลยีชีวภาพ

	 	 Biosafety	in	Biotechnology

	 0804	414	 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อชุมชนท้องถิ่น	 2(2-0-4)

	 	 Biotechnology	for	Local	Society

	 0804	415	 เทคโนโลยีพอลีเมอร์ชีวภาพ	 2(2-0-4)

	 	 Biopolymer	Technology

	 0804	421	 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตพืชเศรษฐกิจ	 2(2-0-4)

	 	 Biotechnology	for	Economical	Plant	Production

	 0804	422	 การควบคุมแมลงศัตรูพืชและโรคพืชโดยชีววิธี	 3(2-3-4)

	 	 Biological	Control	of	Pests

	 0804	423	 สารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติ	 3(2-3-4)

	 	 Natural	Antioxidants
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	 0804	442	 เทคโนโลยีน�้าตาล	 2(2-0-4)

	 	 Sugar	Technology

	 0804	443	 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม	 3(2-3-4)

	 	 Beverage	Technology

	 0804	444	 เทคโนโลยีการผลิตนมและผลิตภัณฑ์นม	 3(2-3-4)

	 	 Dairy	Technology	and	Dairy	Products

	 0804	445	 เทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมอาหาร	 3(2-3-4)

	 	 Biotechnology	in	Food	Industry

	 0804	451	 การสุขาภิบาลและความปลอดภัยใน	 2(2-0-4)

	 	 โรงงานอุตสาหกรรม

	 	 Industrial	Sanitation	and	Safety

	 0804	452	 การใช้ประโยชน์ของเสียจาก	 2(2-0-4)

	 	 อุตสาหกรรมเกษตร

	 	 Agro-industrial	Waste	Utilization

	 0804	453	 จุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์	 3(2-3-4)

	 	 Microorganisms	in	Environments	

	 	 and	Utilization

  

   2.2.3 หมวดเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ

    ส�าหรับโปรแกรมปกติ	จ�านวนไม่น้อยกว่า	2		หน่วยกิต	

และเรียนรายวิชา	ดังต่อไปนี้

	 0804	397	 ทัศนศึกษาชมโรงงานอุตสาหกรรม	 1(40	ชั่วโมง)

	 	 Industrial	Plant	Studies	Tour

	 0804	491	 ฝึกประสบการณ์	 1(300	ชั่วโมง)

	 	 Professional	training

 

         ส�าหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา	จ�านวนไม่น้อยกว่า	10		หน่วยกิต		

และเรียนรายวิชา	ดังต่อไปนี้	

	 0804	397	 ทัศนศึกษาชมโรงงานอุตสาหกรรม	 1(40	ชั่วโมง)

	 	 Industrial	Plant	Studies	Tour

	 0199	499	 สหกิจศึกษา	 9(0-40-0)

	 	 Cooperative	Education

 หมายเหตุ	การประเมนิผลการเรยีนของหมวดเสรมิสร้างประสบการณ์

วิชาชีพ		

	 -	ประเมินผลผ่านเกณฑ	์เป็น	S	(Satisfactory)

	 -	ประเมินผลไม่ผ่านเกณฑ์	เป็น	U	(Unsatisfactory)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ�านวนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

	 0804	141	 เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจ�าวัน	 2(2-0-4)

	 	 Biotechnology	in	Daily	Life

	 	 นิสิตสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาเลือกเสรีท่ีมีการเปิด

สอน	 โดยภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ	คณะเทคโนโลยี	หรือคณะต่างๆ	 ใน

มหาวิทยาลัย	(ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร)
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แผนการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0201	104 คณิตศาสตร์ทั่วไป
General	Mathematics

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

0202	100 เคมีทั่วไป
General	Chemistry

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

0202	190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
General	Chemistry	Laboratory

1(0-3-0) 1(0-3-0)

0804	141* Biotechnology	in	daily	life
เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจ�าวัน

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

0041	001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
Preparatory	English

2

0043	001 การคิดเชิงออกแบบ	
Design	Thinking

2

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป 6

                  รวมจ�านวนหน่วยกิต 19 19

*	หมวดวิชาเลือกเสรี

ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0201	105 คณิตศาสตร์ส�าหรับเทคโนโลยี					
Mathematics	for	Technology

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

0203	110 ชีววิทยา	1
Biology	1

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

0203	191 ปฏิบัติการชีววิทยา	1
Biology	Laboratory	1

1(0-3-0) 1(0-3-0)

0204	100 ฟิสิกส์ทั่วไป
General	Physics

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

0204	190 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
General	Physics	Laboratory

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

0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Communicative	English

2

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง
Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation

2

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป 4

                  รวมจ�านวนหน่วยกิต 19 19
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ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0804	201 จุลชีววิทยาส�าหรับอุตสาหกรรมเกษตร

	Microbiology	for	Agro-Industry

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

0804	291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาส�าหรับ	อุตสาหกรรมเกษตร

Microbiology	for	Agro-Industry		Laboratory

1(0-3-0) 1(0-3-0)

0804	211 หน่วยปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพ

Unit	Operations	in	Biotechnology

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

0804	212 หลักการทางเทคโนโลยีชีวภาพ

Principles	of	Biotechnology

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

0804	293 ปฏิบัติการหลักการทางเทคโนโลยีชีวภาพ

	Principles	of	Biotechnology		Laboratory

1(0-3-0) 1(0-3-0)

0202	221 เคมีอินทรีย์

Organic	Chemistry

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

0202	291 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์

Organic	Chemistry	Laboratory

1(0-3-0) 1(0-3-0)

xxxx xxx   วิชาศึกษาทั่วไป 8 8

รวมจ�านวนหน่วยกิต 21 21
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ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
  จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0804	202 โครงสร้างและการหน้าที่ของจุลินทรีย์

Structure	and	Functions	of			Microorganisms

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

0804	292 ปฏิบัติการโครงสร้างและกิจกรรมของจุลินทรีย์		

Structure	and	Functions	of	Microorganisms	Laboratory

1(0-3-0) 1(0-3-0)

0804	213 กระบวนการหลังการผลิตทางเทคโนโลยีชีวภาพ

Downstream	Process	in	Biotechnology

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

0201	201 วิธีการทางสถิติทั่วไป

General	Statistical	Methods

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

0202	241 ชีวเคมี		

Biochemistry

4(4-0-8) 4(4-0-8)

0202	296 ปฏิบัติการชีวเคมี

Biochemistry	Laboratory

1(0-3-0) 1(0-3-0)

0202	350 เคมีวิเคราะห์

Analytical	Chemistry

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

0202	395 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

Analytical	Chemistry	Laboratory

1(0-3-0) 1(0-3-0)

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป 4 4

รวมจ�านวนหน่วยกิต 22 22
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ปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0804	301 เทคโนโลยีเอนไซม์และโปรตีน

Enzyme	and	Protein	Technology

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

0804	391 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์และโปรตีน

Enzyme	and	Protein	Technology	Laboratory

1(0-3-0) 1(0-3-0)

0804	312 เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

Instruments	for	Analysis	in	Biotechnology	

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

0804	395 ปฏิบัติการเครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ทาง	เทคโนโลยีชีวภาพ

Instruments	for	Analysis	in	Biotechnology		Laboratory

1(0-3-0) 1(0-3-0)

0804	311 วิศวกรรมชีวเคมี

Biochemical	Engineering

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

0804	341 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม

Industrial	Microbiology	

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

0804	342 การประกันคุณภาพทางอุตสาหกรรม

Industrial	Quality	Assurance

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

0804	392 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม

Industrial	Microbiology	Laboratory

1(0-3-0) 1(0-3-0)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 14 14



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

32

ปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0804	313 เทคโนโลยีการหมัก

Fermentation	Technology

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

0804	314 การวิเคราะห์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

Analytical	Methods	for	Biotechnology

2(1-2-3) 2(1-2-3)

0804	351 เทคโนโลยีการบ�าบัดของเสียทางชีวภาพ

Biological	Waste	Treatment	Technology

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

0804	361 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ

Biotechnological	Research	Methodology

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

0804	362 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ

Seminar	in	Biotechnology

- 1(1-3-0)

0804	363 ภาษาอังกฤษส�าหรับเทคโนโลยีชีวภาพ	1

English	for	Biotechnology	1

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

0804	371 เทคโนโลยีชีวภาพทางยีน	

Gene	Biotechnology

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

0804	393 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการบ�าบัดของเสียทางชีวภาพ

Biological	Waste	Treatment	Technology	Laboratory

1(0-3-0) 1(0-3-0)

0804	394 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางยีน	

Gene	Biotechnology	Laboratory

1(0-3-0) 1(0-3-0)

0804	396 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการหมัก

Fermentation	Technology	laboratory

1(0-3-0) 1(0-3-0)

0804	461 โครงการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ	1

Research	Project	in	Biotechnology	1

- 1(0-3-0)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 15 17

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน)

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0804	491 ฝึกประสบการณ์

Professional	Training

1(300	ชั่วโมง) -

รวมจ�านวนหน่วยกิต 1 -
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ปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0804	343 การเป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีชีวภาพ	

Entrepreneurship	in	Biotechnology

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

0804	364 ภาษาอังกฤษส�าหรับเทคโนโลยีชีวภาพ		2

English	for	Biotechnology	2

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

0804	362 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ

Seminar	in	Biotechnology

1(1-3-0) -

0804	397 ทัศนศึกษาชมโรงงานอุตสาหกรรม

Industrial	Plant	Studies	Tour

1(40	ชั่วโมง) 1(40	ชั่วโมง)

0804	441 การจัดการอุตสาหกรรมและเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

Industrial	Management	and	Economics	Engineering

2(2-0-4)

0804	461 โครงการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ	1

Research	Project	in	Biotechnology	1

1(0-3-0) -

0804	462 โครงการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ	2

Research	Project	in	Biotechnology	2

- 2(0-6-0)

0804		xxx

 xxxx xxx

วิชาเอกเลือก	

วิชาเลือกเสรี

6

4

3

4

รวมจ�านวนหน่วยกิต 16 15

ปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0804	441 การจัดการอุตสาหกรรมและเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

Industrial	Management	and	Economics	Engineering

2(2-0-4) -

0804	462 โครงการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ	2

Research	Project	in	Biotechnology	2

2(0-6-0) -

0199	499 สหกิจศึกษา

Cooperative	Education

- 9(0-40-0)

0804		xxx วิชาเอกเลือก	 5 -

รวมจ�านวนหน่วยกิต 9 9
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ค�าอธิบายรายวิชา
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   100  หน่วยกิต

  2.1 วิชาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า     34  หน่วยกิต

 0201 104 คณิตศาสตร์ทั่วไป                      3(3-0-6)      

  General Mathematics  

	 	 เซต	ตรรกศาสตร์	จ�านวนจริง		อัตราส่วน	ร้อยละ	การวัด	

ระบบสมการและเมทริกซ์	 ฟังก์ชันพีชคณิต	 	 ฟังก์ชันอดิศัย	 ลิมิตและ

อนุพันธ์ของฟังก์ชันหนึ่งตัวแปรและการประยุกต์

	 	 Set,	 logic,	 real	 number,	 ratio,	 percentage,	 

measurement,	 system	 of	 equations	 	 and	metrics	 algebraic	 

functions,	 transcendental	 functions,	 limits	 and	 derivativs	 

derivatives	of	one	variable	functions	and	applications

 0201 105 คณิตศาสตร์ส�าหรับเทคโนโลยี 3(3-0-6)

  Mathematics for Technology

เงื่อนไขของรายวิชา : 0201 104 คณิตศาสตร์ทั่วไป                     

Prerequisite : 0201 104 General Mathematics 

																		การหาปริพันธ์	ของฟังก์ชันหนึ่งตัวแปร	ล�าดับและอนุกรม	

อนุพันธ์ย่อย	การหาปริพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปรและการประยุกต์

																			 Integration	 of	 one	 variable	 functions,	 sequence	

and	 series,	 partial	 derivative,	 integration	 of	multi-variable	 

functions	and	applications

 0201 201 วิธีการทางสถิติทั่วไป 3(3-0-6)

  General Statistical Methods

	 	 แนวคดิพืน้ฐานของสถติ	ิสถติพิรรณา	วธิเีกบ็รวบรวมข้อมลู	

การแจกแจงความน่าจะเป็นการสุ่มตัวอย่าง	 การประมาณค่าและการ

ทดสอบสมมติฐาน	การวิเคราะห์ความแปรปรวน	การทดสอบภาวะอิสระ

โดยการทดสอบไคสแคว์	 การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์แบบ

อย่างง่าย	การน�าสถิติ	ไปใช้ในการวิจัยโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป

	 	 Basic	concepts	of	statistics,	descriptive	statistics,	

data	 collection,	probability,	 sampling	distribution,	 estimation	

and	 hypothesis	 testing,	 analysis	 of	 variance,	 chi-square,	 

regression	and	correlation	analysis,	applications	in	research	by	

using	statistical	packages

 0202 100 เคมีทั่วไป 3(3-0-6)

  General Chemistry

	 	 โครงสร้างอะตอม	ตารางธาตุ	พนัธะทางเคมี	ปริมาณสารสมั

พันธ	์เทอร์โมไดนามิกส์		จลน์ศาสตร์เคมี		สมดุลเคมี		สมดุลกรด-เบส	สาร

และสถานะของสารเคมีไฟฟ้า	เคมีอินทรีย์	และชีวเคมีเบื้องต้น

	 	 Atomic	 structure,	 periodic	 table,	 chemical	 

bonding,	 stiochiometry	 thermodynamics,	 chemical	 kinetics,	

chemical	equilibrium,	acid-base,	matters	and	state	of	matters,	 

electrochemistry,	 introductory	 organic	 chemistry	 and	 

biochemistry

 0202 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-0)

  General Chemistry Laboratory

เงื่อนไขของรายวิชา : 0202 100 เคมทีัว่ไป หรอือาจเรยีน

พร้อมกันได้

Prerequisite : 0202 100 General Chemistry 

or Co-requisite        

	 	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา	0202	100	เคมี

ทั่วไป

	 	 Experiments	designed	to	concord	with	0202	100	

General	Chemistry

 0202 221 เคมีอินทรีย์   3(3-0-6)

  Organic Chemistry 

เงื่อนไขของรายวิชา : 0202 100 เคมีทั่วไป

Prerequisite : 0202 100 General Chemistry 

	 	 โครงสร้างและปฏิกิริยาและสเตอริโอเคมีของสารอินทรีย์

ต่าง	ๆ	 เช่น	 อัลเคน	อัลคีน	อัลคายน์	 ไดอีน	 เบนซีล	อารีน	อัลคิลเฮไลด์	 

อัลกอฮอล์และฟีนอล	 อีเธอร์และเอพอกไซด์	 อัลดีไฮล์และคีโตน	กรด

อินทรีย์	รวมทั้งสารที่เป็นอนุพันธ์ของกรดอินทรีย์

	 	 Structure,	 reaction	 and	 stereochemistry	 of	 

organic	compounds	such	e.g.,	alkane,		alkane,	diene,	benzene,	

aryl,	 alkyl	 halide,	 alcohol,	 phenol,	 phenol,	 ether,	 epoxide,	 

aldehyde,	ketone,	carboxylic	acid	and	their	derivatives

 0202 241 ชีวเคมี  4(4-0-8)

  Biochemistry 

เงื่อนไขของรายวิชา : 0202 221 เคมีอินทรีย์

Prerequisite : 0202 221 Organic Chemistry

	 	 ความหมายของชีวเคมี	 โครงสร้าง	สมบัติ	 และหน้าท่ีของ

ชวีโมเลกลุต่าง	ๆ 	ได้แก่	คาร์โบไฮเดรต	ลปิิด	กรดนวิคลอีกิ	เอนไซม์	วติามนิ	

และฮอร์โมน	การแปรรูปและการสังเคราะห์	 ชีวโมเลกุลในร่างกาย	ความ

สัมพันธ์และระบบการควบคุมกระบวนการเหล่านี้	 การถ่ายทอดพลังงาน											

ในสิ่งมีชีวิต	การประยุกต์ใช้ความรู้ทางชีวเคมีในด้านต่าง	ๆ

	 	 An	 introductory	 course	 to	 biochemistry	 :	 

Structures,	 properties	 and	 functions	 of	 biomolecules	 i.e.	 

carbohydrates,	 lipids,	proteins,	nucleic	acid,	enzyme,	vitamin	
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and	hormones.	Metabolism	of	biomolecules.		Interrelation	and	

control	of	the	metabolic	processes.		Bioenergetics.	Application	

of	biochemistry

 0202 291 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์     1(0-3-0)

  Organic Chemistry Laboratory  

เงื่อนไขของรายวิชา : 0202 221 เคมีอินทรีย์ หรืออาจ

เรียนพร้อมกันได้

Prerequisite : 0202 221 Organic Chemistry 

or Co-requisite

	 	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา	 0202	 221	

เคมีอินทรีย์

	 	 Experiments	designed	to	concord	with	0202	121	

Organic	Chemistry

 0202 296 ปฏิบัติการชีวเคมี  1(0-3-0)

  Biochemistry Laboratory 

เงื่อนไขของรายวิชา : 0202 241 ชีวเคมี หรืออาจเรียน

พร้อมกันได้

Prerequisite : 0202 241 Biochemistry or  

Co-requisite 

	 	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา	 0202	 241	 

Biochemistry

	 	 Experiments	designed	to	concord	with	0202	241	

Biochemistry

 0202 350 เคมีวิเคราะห ์ 3(3-0-6)

  Analytical Chemistry

เงื่อนไขของรายวิชา : 0202 221 เคมีอินทรีย์

Prerequisite : 0202 221 Organic Chemistry

	 	 การเกบ็ตวัอย่างในการวเิคราะห์	การค�านวณข้อมลูทางสถติ	ิ

ความถูกต้อง	ความแม่นย�า	ในการวิเคราะห์		การวิเคราะห์ปริมาณสารโดย

การชัง่น�า้หนกัของสารโดยปฏกิริยิาการตกตะกอน	การวิเคราะห์หาปรมิาณ

สารโดยการวัดปริมาตรของสารด้วยปฏิกิริยาสะเทิน	ปฏิกิริยาตกตะกอน	

ปฏิกิริยาการเกิดสารเชิงซ้อน	ปฏิกิริยารีดอกซ์	และการหาปริมาณสารด้วย

เครื่องมือบางชนิด

	 	 The	management	and	organization	of	samples	in	

chemical	 analysis,	 statistical	 calculation	 of	 data,	 accuracy	 

and	precision	 in	 chemical	 analysis,	 quantitative	 analysis	 by	 

weighing	 the	precipitants	 in	 reaction,	 volumetric	 analysis	 of	

acid-base	titration	and/or	neutralization,	precipitation	reaction,	

redox	 reaction,	 complex	 reaction,	 quantitative	 analysis	 of	 

substances	by	some	instruments

 0202 395 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห ์ 1(0-3-0)

  Analytical Chemistry Laboratory

เงื่อนไขของรายวิชา : 0202 350 เคมีวิเคราะห์ หรืออาจ

เรียนพร้อมกันได้

Prerequisite : 0202 350 Analytical Chemistry 

or Co-requisite

	 	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา	0202	350	เคมี

วิเคราะห	์

	 	 Experiments	designed	to	concord	with	0202	350	

Analytical	Chemistry

 0203 110 ชีววิทยา 1 3(3-0-6)

  Biology 1 

 	 โครงสร้างและหน้าที่ของเซลทั้งโปรคาริโอตและยูคาริโอต	

การแบ่งเซลและปฏิกิริยาเคมี	 ในเซลล์	 กระบวนการในการด�ารงชีวิต 

ของสิง่มชีีวิต	การจ�าแนกสิง่มชีีวิต	หลกัการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม	

การสบืพนัธุแ์ละการเจรญิของสิง่มชีวีติ	ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบันเิวศวทิยา

และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

	 	 Structure	 and	 function	 of	 prokaryotic	 and	 

eukaryotic	 cells.	Cell	 division	 and	 chemical	 reaction	 in	 cell;	

physiological	processes;	regulation	of	body	fluids;	homeostasis;	

hormonal	 and	neural	 control	 of	 biological	 functions.	 Physical	

basis	 of	 heredity;	 cytoplasmic	 inheritance	 and	 transmission	

genetics	in	plants,	animals	and	man.	Reproduction;	evolution	

and	 classification	 of	 living	 things;	 fundamental	 aspects	 of	 

ecology	and	environmental	science

 0203 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0)

  Biology Laboratory 1 

เงื่อนไขของรายวิชา : 0203 110 ชีววิทยา 1 

  หรืออาจเรียนพร้อมกันได้

Prerequisite : 0203 110 Biology 

  or Co-requisite 

	 	 การทดลองท่ีสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา	 0203	 110		

ชีววิทยาทั่วไป

	 	 Laboratory	experiments	 to	accompany	0203	110	

General	Biology
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 0204 100 ฟิสิกส์ทั่วไป  3(3-0-6)

  General Physics 

	 	 การเคลื่อนที	่อุณหพลศาสตร์	ของไหล	ไฟฟ้าและแม่เหล็ก	

คลืน่	แสงและทศันศาสตร์	เสยีง	สมบตัขิองสาร	ฟิสกิส์นวิเคลยีร์	ฟิสกิส์ยุค

ใหม่

	 	 Motion,	 thermodynamics,	 fluid,	 electricity	 and	

magnetism,	waves,	light	and	optics,	sound,	properties	of	matter,	

nuclear	physics,	modern	physics

 0204 190 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป  1(0-2-1)

  General Physics Laboratory 

เงื่อนไขของรายวิชา : 0204 100 ฟิสิกส์ทั่วไป หรืออาจ

เรียนพร้อมกันได้

Prerequisite : 0204 100 General Physics or 

Co-requisite

	 	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	 0204	 100	

ฟิสิกส์ทั่วไป

	 	 Experiments	 associated	with	 0204	 100	General	

Physics

  2.2 กลุ่มวิชาเอก

   โปรแกรมปกติ  จ�านวน  64  หน่วยกิต

   โปรแกรมสหกิจศึกษา   จ�านวน  56  หน่วยกิต

   (1) วิชาเอกบังคับ  

    โปรแกรมปกติ  จ�านวน  53  หน่วยกิต

    โปรแกรมสหกิจศึกษา   จ�านวน  53  หน่วยกิต

 0804 201 จุลชีววิทยาส�าหรับอุตสาหกรรมเกษตร  2(2-0-4)

  Microbiology for Agro-Industry

	 	 เครือ่งมอื	อปุกรณ์	และเทคนคิต่างๆ	ในการปฏบิตักิารทาง

จุลชีววิทยาส�าหรับอุตสาหกรรมเกษตร	การจ�าแนก	สัณฐานวิทยา	ลักษณะ

การเจริญ	และสรีรวิทยาของเชื้อแบคทีเรีย	ยีสต์	รา	 โปรโตซัว	 ไวรัส	และ

สาหร่าย	การเจริญและปัจจยัทีม่ผีลต่อการเจรญิของจลุนิทรย์ี	การควบคมุ

จลิุนทรีย์	จลิุนทรีย์ก่อโรคและระบบภมูคิุม้กนัของร่างกาย	ความส�าคัญของ

จุลินทรีย์ในสาขาต่างๆ	

	 	 Equipment	and	techniques	used	in	microbiology	

for	 agro-Industry.	 Identification,	morphology,	 growth,	 and	

physiology	of	bacteria,	yeast,	fungi,	protozoa,	virus	and	algae.	

Factors	 affecting	 the	 growth	 of	microorganisms.	Control	 of	 

microorganisms.	 Pathogens	 and	 immunity.	 Significance	 of	 

microorganisms	in	different	fields

 0804 202 โครงสร้างและการหน้าที่ของจุลินทรีย ์ 2(2-0-4)

  Structure and Functions of Microorganisms

เงื่อนไขของรายวิชา : 0804 201 จุลชีววิทยาส�าหรับ

อุตสาหกรรมเกษตร  

Prerequisite : 0804 201 Microbiology for 

Agro-Industry

	 	 โครงสร้างและหน้าท่ีขององค์ประกอบต่างๆ	 ของเซลล์

จุลินทรีย์;	การจ�าแนกกลุ่มของจุลินทรีย์		การเจริญของจุลินทรีย์และจลน์

พลศาสตร์ของการเจริญ	พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย	์	กิจกรรมภายในเซลล์

และกระบวนการสร้างและใช้พลงังาน		การสงัเคราะห์สารในเซลล์	และกลไก

การควบคุมเมแทบอลิซึม

	 	 Microbial 	 cel l 	 structures	 and	 functions; 

classification	 ,Identification	 and	 basic	 characterization	 of	 

microorganisms,	 	 the	microbial	 growth	and	growth	kinetics,		

microbial	 genetics,	 activity	 of	microorganisms;	 bioenergetics	

and	catabolism	of	microorganisms;	biosynthesis	and	metabolism	

regulation	mechanisms		

 0804 211 หน่วยปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3(2-3-4)

  Unit Operations in Biotechnology

เงื่อนไขของรายวิชา : 0201 100 คณิตศาสตร์ส�าหรับ

วิทยาศาสตร์ 1

Prerequisite : 0201 100 Mathematics for 

Science 1

	 	 การค�านวณด้านวิศวกรรมกระบวนการทางชีวภาพ	หน่วย

และการวิเคราะห์มิติ	 คุณสมบัติของมวลสารทางอุณหพลศาสตร์	 สมดุล

มวลสารและพลังงาน	กลศาสตร์ของไหล	การถ่ายเทมวลและความร้อน

	 	 Calculation	on	bioprocess	engineering,	units	and	

dimensional	analysis,	material	properties	 in	thermodynamics,	

material	 and	energy	balance,	 fluid	dynamics,	mass	 and	heat	

transfer				

 0804 212 หลักการทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2(2-0-4)

  Principles of Biotechnology

	 	 ความหมายและเทคโนโลยชีวีภาพ	การศกึษาโครงสร้างและ

การเปลีย่นแปลงคณุสมบตัทิางชวีเคมขีองสารชวีภาพ	การควบคมุและการ

สร้างสารจากกระบวนการสร้างและสลายของจุลินทรีย์	 เพื่อให้ได้ปริมาณ

สูงสุดและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม	

	 	 Definition	and	biotechnology,	studies	on	structure,	

bioconversion	of	biological	materials,	control	and	metabolites	

synthesis	 by	 microorganism	 for	 highly	 production	 and	 

industrial	applications	
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 0804 213 กระบวนการหลังการผลิตทางเทคโนโลยี 3(2-3-4)

  ชีวภาพ

  Downstream Process in Biotechnology

เงื่อนไขของรายวิชา : 0804 211 หน่วยปฏิบัติการทาง

เทคโนโลยีชีวภาพ

Prerequisite : 0804 211 Unit Operations in 

Biotechnology 

	 	 หลกัพืน้ฐานของเครือ่งมอืชนดิต่าง	ๆ 	ทีใ่ช้ทางอตุสาหกรรม

ชีวภาพ	ได้แก่การท�าแห้ง	การแยกสารด้วยการกรอง	การตกตะกอน	การ

ปั่นเหวี่ยง	การสกัด	การดูดซับแก๊ส	การกลั่น	และการตกผลึก	

	 	 Principles	 of	 various	 instruments	 using	 in	 

bio-industries	 such	 as	 dehydration,	 separation	 by	 filtration,	

sedimentation,	 centrifugation,	 extraction,	 gas	 adsorption,	 

distillation,	and	crystallization

 0804 291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาส�าหรับ 1(0-3-0)

  อุตสาหกรรมเกษตร

  Microbiology for Agro-Industry Laboratory

	 	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	 0804	 201	 

จุลชีววิทยาส�าหรับอุตสาหกรรมเกษตร

	 	 Experiment	concurrence	with	0804	201	Microbiol-

ogy	for	Agro-Industry

 0804 292 ปฏิบัติการโครงสร้างและการหน้าที่ 1(0-3-0)

  ของจุลินทรีย์

  Structure and Functions 

  of Microorganisms Laboratory

เงื่อนไขของรายวิชา : ปฏิบัติการจุลชี ววิทยาส� าหรับ

อุตสาหกรรมเกษตร  

Prerequisite : Microbiology for Agro-Indus-

try Laboratory 

	 	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	 0804	 202	

โครงสร้างและหน้าที่ของจุลินทรีย์

	 	 Experiment	concurrence	with	0804	202	Structure	

and	Functions	of	Microorganisms

 0804 293 ปฏิบัติการหลักการทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1(0-3-0)

  Principles of Biotechnology Laboratory

	 	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	 	 0804	 212	

หลักการทางเทคโนโลยีชีวภาพ

	 	 Experiment	concurrence	with		0804	212		Principles	

of	Biotechnology

             

 0804 301 เทคโนโลยีเอนไซม์และโปรตีน 2(2-0-4)

  Enzyme and Protein Technology

	 	 โครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีน	 คุณสมบัติทางเคมีของ

โปรตนีและเอน็ไซม์จลพลศาสตร์ของเอน็ไซม์และปัจจยัทีม่ผีลต่อกจิกรรม

ของเอนไซม์		การผลติเอน็ไซม์จากจลุนิทรย์ีและสิง่มชีวีติ		การแยกและการ

ท�าเอน็ไซม์ให้บริสทุธ์ิ	การเกบ็รกัษา	การตรงึเอน็ไซม์	และการใช้เอน็ไซม์ใน

อุตสาหกรรม	

	 	 Structure	 and	 functions	 of	 protein,	 chemical	 

properties	of	protein	and	enzyme,	enzyme	kinetics	and	factors	

on	enzyme	activity,	enzyme	production	 from	microorganisms	

and	believing,	enzyme	separation	purification,	enzyme	storage,	

immobilization	and	enzyme	using	in	industry

 0804 311 วิศวกรรมชีวเคม	ี 3(2-3-4)

  Biochemical Engineering

	 	 ปฏิกิริยาทางชีวเคมีท่ีเกิดข้ึนภายในเซลล์จุลินทรีย์	สมกา

รสตอยชิโอเมตรี	จลนพลศาสตร์ของการเติบโตของจุลนิทรย์ีและการสร้าง

ผลิตภัณฑ์	 สมการอัตราเร็วและค่าคงที่ของอัตราเร็ว	 สมการคณิตศาสตร์

ของถังอุดมคติแบบกะ	แบบต่อเนื่อง	และแบบท่อ

	 	 Biochemical 	 reaction	 in	 microbia l 	 cel l ,	 

stoichiometry	equation,		microbial	growth	kinetics	and	product	

formation,	 rate	 equation	 and	 rate	 equation	 constant,	 

mathematic	 equation	 of	 idea	batch,	 continuous,	 and	 tubular	

reactor										

 0804 312 เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ทาง 2(2-0-4)

  เทคโนโลยีชีวภาพ 

  Instruments for Analysis in Biotechnology

	 	 หลกัการ	การใช้	และการดแูลรกัษาเครือ่งมอืในห้องปฏบิตัิ

การ	และเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ	เช่น	เครื่องอบแห้งแบบ

เยือกแข็ง	 เครื่องอบแห้งสุญญากาศ	 เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟี่	 เครื่องวัด

การดูดกลืนแสง	เครื่องอะตอมมิกแอบซอบชั่น	และเครื่อง	HPLC	เป็นต้น																							

	 	 Principles,	 operations	 and	 maintenance	 of 

Instruments	 in	 laboratory	 and	 instruments	 for	 analysis	 

biotechnology,	 such	 as	 freeze	 dryer,	 vacuum	 oven,	 gas	 

chromatography,	 spectrophotometer,	 atomic	 absorption	 

spectrophotometry	and	HPLC	etc.
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 0804 313 เทคโนโลยีการหมัก 2(2-0-4)   

  Fermentation Technology

								 แหล่งวัตถุดิบชนิดต่าง	ๆ	ที่ใช้เป็นอาหารส�าหรับจุลินทรีย์

ชนิดต่าง	ๆ	และองค์ประกอบของอาหารเพาะเล้ียงจุลินทรีย์	 จลนศาสตร์

ของการเพาะเลี้ยงหรือการด�าเนินงานในระบบการเพาะเลี้ยงแบบกะ	 แบบ

กึง่กะ	และแบบต่อเนือ่ง	ถงัหมกัชนดิต่าง	ๆ 	และการควบคมุการด�าเนนิงาน

ในถังหมัก	การกวนและการให้อากาศ	ถ่ายโอนออกซิเจนในระบบการหมัก	

การฆ่าและจลนศาสตร์การตายของจุลินทรีย์					

	 	 Sources	of	microbial	nutrients	and	its	compositions,	

various	 types	 of	 	microbial	 kinetics	 in	 batch,	 fed	batch	 and	

continuous	 fermentation	 process,	 types	 of	 fermenters	 and	 

process	 control,	 agitation	 and	 aeration,	 oxygen	 transfer	 in 

fermentation	process,	death	kinetics						

 0804 314 การวิเคราะห์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2(1-2-3)   

  Analytical Methods for Biotechnology

เงื่อนไขของรายวิชา : 0202 395 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 

หรือเรียนพร้อมกัน

Prerequisite : 0202 395 Analytical Chemistry 

Laboratory

	 	 กฎระเบียบและข้อปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการ	ความ

ปลอดภยัทางชวีภาพ	ความปลอดภยัและอนัตรายจากการใช้สารเคม	ีหน่วย

พื้นฐานและการค�านวณทางเทคโนโลยีชีวภาพ	สถิติส�าหรับเคมีวิเคราะห์	

การเตรียมสารละลาย	การเตรียมตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์	ปริมาตรวิเคราะห	์

เทคนิคสเปกโตรโฟโตเมทรี

	 	 Laboratory	rules	and	regulation,	biosafety,	safety	

and	the	danger	of	using	chemicals,	unit	calculation,	statistics	

used	in	Biotechnology,	solution	preparation,	sample	preparation,	

volumetric	analysis,	spectrophotometric	techniques

 0804 341 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม 2(2-0-4) 

  Industrial Microbiology

เงื่อนไขของรายวิชา : 0804 201 จุลชีววิทยาส�าหรับ

อุตสาหกรรมเกษตร

Prerequisite : 0804 201 Microbiology for 

Agro-Industry

	 	 กระบวนการอุตสาหกรรมที่ใช้จุลินทรีย์ชนิดต่าง	ๆ	 การ

เพาะเล้ียง	การเตรยีมกล้าเชือ้การเกบ็รกัษาจุลนิทรย์ี	กจิกรรมของจุลนิทรย์ี

ในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร	 เอ็นไซม์	 แอลกอฮอล์และยาปฏิชีวนะ	กรด

อินทรีย์และวิตามิน	การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์	และจุลินทรีย์

	 	 Microorganisms	 industry	 process,	 cultivation,	

inoculum	preparation,	microbe	storage,	activity	of	microbe	in	

food	industry,	enzyme,	alcoholic	and	antibiotic,	organic	acid	and	

vitamin,	quality	of	product	and	microorganisms

  0804 342 การประกันคุณภาพทางอุตสาหกรรม 2(2-0-4) 

  Industrial Quality Assurance

	 	 หลักการและระบบวิธีการปฏิบัติท่ีใช้ในการควบคุมและ

ประกนัคณุภาพในอตุสาหกรรม	การประยกุต์ใช้ระบบคณุภาพ	เช่น	GMP,	

HACCP	และ	ISO	รวมท้ังเครือ่งมอืใหม่ๆ	ในการควบคมุคณุภาพในระดบั

อุตสาหกรรม	

	 	 Principle	 and	methods	 for	 quality	 control	 and	 

quality	assurance	in	industries.	Quality	systems	such	as	GMP,	

HACCP	 and	 ISO	 including	 new	 tools	 for	 quality	 control	 in	 

industries

 0804 343 การเป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2(2-0-4)

  Entrepreneurship in Biotechnology

	 	 ผลติภณัฑ์ต่างๆ	ในอุตสาหกรรมทางเทคโนโลยชีวีภาพ	การ

เริม่ต้นเป็นผูป้ระกอบการทางเทคโนโลยชีวีภาพ	การจดทะเบยีนการค้าและ

กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง	การจดัการด้านทรพัย์สนิทางปัญญา	นวตักรรมบรกิาร	

การบริหารจัดการทางธุรกิจ	การท�าแผนธุรกิจ	การตลาด	การสร้างแบรนด	์

ภาวะความเป็นผู้น�า

	 	 Products	in	biotechnological	 industries,	start-up	

business	 in	biotechnology,	commercial	 registration	and	 laws,	

intellectual	property	management,	service	innovation,	business	

management,	 business	 plan	writing,	marketing,	 branding,	

leadership

 0804 351 เทคโนโลยีการบ�าบัดของเสียทางชีวภาพ 2(2-0-4)

  Biological Waste Treatment Technology

	 	 แหล่งก�าเนิด		ลักษณะสมบัต	ิ	และผลกระทบของของเสีย		

เทคโนโลยีการบ�าบัด	ของเสยีทางชีวภาพ		ทัง้ในรปูของแข็ง		ของเหลว		และ

แก๊ส		กรณีศึกษาการบ�าบัดน�้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรประเภท

ต่าง	ๆ	

	 	 Emission	 source,	 characteristic	 and	 effect	 of	

wastes,	biological	waste	treatment	technology	for	solid,	liquid	

–	and	gaseous-wastes,	case	studies	in	wastewater	treatment	for	

various	agro-industrial	factory		

 0804 361 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2(2-0-4) 

  Biotechnological  Research  Methodology

	 	 จรรยาบรรณการท�าวิจัย	การก�าหนดโจทย์ปัญหาวิจัย	การ

ทบทวนวรรณกรรม	วัตถปุระสงค์งานวจิยั	การออกแบบงานวจิยั	ประชากร	

เทคนิคการสุ ่มตัวอย่าง	 แนวคิดการใช้สถิติ	 ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 

การประมาณค่า	 การทดสอบสมมติฐาน	 การวิเคราะห์ความแปรปรวน	 

สหสมัพนัธ์	และสมการถดถอยโดยการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ	การ

แปลผล	และการเขียนรายงานวิจัย		
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																		Ethics	of	research,	research	problem	formulation,	

literature	 review,	 research	 objectives,	 research	 designs,	 

population,	 sampling	 techniques,	 principles	 of	 statistical	 

analysis,	estimation,	testing	of	hypothesis,	analysis	of	variance,	

correlation	 and	 regression	 by	 using	 statistical	 packages,	 

interpretation	of	data	and	writing	research	report

 0804 362 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1(1-3-0)

  Seminar in Biotechnology

	 	 การสืบค้นข้อมลู	วจิารณ์	รวบรวมสรุป	และน�าเสนอผลงาน

วิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้าน	เทคโนโลยีชีวภาพ

	 	 Searching,	discussion,	summarization	and		pres-

entation	of	scientific	papers	in		the	area	of	biotechnology

 0804 363 ภาษาอังกฤษส�าหรับเทคโนโลยีชีวภาพ 1  2(2-0-4)

  English for Biotechnology 1

	 	 ค�าศัพท์ภาษาอังกฤษในเทคโนโลยีชีวภาพที่ใช้ในชีวิต

ประจ�าวัน	 การส่ือสารทางวิทยาศาสตร์เชิงวิชาการและงานวิจัยทาง

เทคโนโลยีชีวภาพโดยใช้ทักษะการพูด		ฟัง		อ่าน	และเขียน

	 	 English	vocabulary	in	Biotechnology	and	usage	in	

daily	life,	academic	communication	in	science,	and	research	in	

Biotechnology	using	speaking,	listening,	reading,	and	writing	

skills

 0804 364 ภาษาอังกฤษส�าหรับเทคโนโลยีชีวภาพ 2 1(1-0-2)               

  English for Biotechnology 2

	 	 ค�าศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมอาชีพในด้านเทคโนโลยี

ชีวภาพ	การเขียนบทความ	ทางวิทยาศาสตร์	การน�าเสนองานวิชาการด้าน

เทคโนโลยีชีวภาพ	และการสัมภาษณ์งาน

	 	 English	vocabulary	and	usage	for	career	prepara-

tion	 in	Biotechnology,	writing	 scientific	 articles,	 giving	 aca-

demic	presentation	in	the	field	of	Biotechnology	and	job	interview

 0804 371 เทคโนโลยีชีวภาพทางยีน  2(2-0-4)

  Gene Biotechnology

	 	 โครงสร้างของสารพนัธกุรรม	การลอกรหสัดเีอน็เอและการ

ซ่อมแซม	บทบาทของอาร์เอ็นเอ	รหัสทางพันธุกรรมและการถอดรหัส	การ

สังเคราะห์โปรตนี	การดดัแปลงหลงัการถอดรหสัและหลงัการแปลรหสั	การ

เหนี่ยวน�าและการกดดันของยีน	 โครโมโซมของยูคาริโอต	การกลายพันธุ	์

พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับยีน	 ผลิตภัณฑ์ของยีนและการ

ถ่ายทอดทางพันธุกรรม	 เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุลและพันธุ

วิศวกรรม	รวมถึงชีวสารสนเทศเบื้องต้น

	 	 Nucleic	 acid	 structure,	 DNA	 replication	 and	 

repair,	 roles	of	RNA,	genetic	codes	and	transcription,	protein	

biosynthesis,	 post-transcriptional	 and	 post-translational	 

modifications,	 gene	 induction	and	 repression,	 the	 eukaryotic	

chromosome,	mutation,	molecular	 genetics	 related	 to	genes,	

gene	products	and	heredity,	 techniques	 in	molecular	biology	

and	genetic	engineering	and	also	basic	bioinformatics

 0804 391 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์และโปรตีน 1(0-3-0)

  Enzyme and Protein Technology Laboratory

	 	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	 	0804	 	301		

เทคโนโลยีเอ็นไซม์และโปรตีน

	 	 Experiment	concurrence	with	0804	301	Enzyme	

and	Protein	Technology

 0804 392 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม 1(0-3-0) 

  Industrial Microbiology Laboratory

เงื่อนไขของรายวิชา : 0804 291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

ส�าหรับอุตสาหกรรมเกษตร

Prerequisite : 0804 291 Microbiology for 

Agro-Industry Laboratory

	 	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	 0804	 341	 

จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม	

	 	 Experiment	concurrence	with	0804	341	Industrial	

Microbiology			

 0804 393 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการบ�าบัดของเสีย 1(0-3-0)

  ทางชีวภาพ

  Biological Waste Treatment 

  Technology Laboratory

	 	 การทดลองท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	 	 0804	 351		

เทคโนโลยีการบ�าบัดของเสียทางชีวภาพ

	 	 Experiment	concurrence	with	0804	356	Biological	

Waste	Treatment	Technology

 0804 394 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางยีน  1(0-3-0)

  Gene Biotechnology Laboratory 

เงื่อนไขของรายวิชา : 0804 291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

ส�าหรับอุตสาหกรรมเกษตร

Prerequisite : 0804 291 Microbiology for 

Agro-Industry Laboratory  

	 	 ปฏิบัติการอณูชีววิทยาเบื้องต้น	ได้แก่	การเตรียมดีเอ็นเอ	

การเพิม่ปรมิาณสารพนัธกุรรมในหลอดทดลอง	(ปฏกิริยิาลกูโซ่โพรเีมอเรส)	
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การแยกชิ้นส่วนดีเอ็นเอโดยวิธีอิเลคโตรโฟริซิสบนแผ่นเจล	การวิเคราะห์

โปรตีน

	 	 Basic	 molecular	 biology	 laboratory:	 DNA	 

preparation;	DNA	amplification	by	polymerase	chain	reaction	

(PCR);	DNA	separation	by	electrophoresis	technique	and	protein	

analysis	

 0804 395 ปฏิบัติการเครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ 1(0-3-0)

  ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

  Instruments for Analysis in 

  Biotechnology Laboratory

เงื่อนไขของรายวิชา : 0804 312 เครื่องมือเพื่อการ

วิเคราะห์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

หรืออาจเรียนพร้อมกัน

Prerequisite : 0804 312 Instruments for 

Analysis in Biotechnology 

	 	 การทดลอง	และการสาธติเครือ่งมอืทีส่อดคล้องกบัเนือ้หา

ในรายวิชา		0804		312		เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ	

เช่น	HPLC,	GC,	Kjeldahl	Nitrogen	Apparatus,	Atomic	Absorption	

Spectrophotometer	เป็นต้น

	 	 Experiments	 and	demonstration	of	 instruments	

concurrence	 with	 0804	 313	 Instruments	 for	 Analysis	 in	 

Biotechnology	such	as	HPLC,	GC,	Kjeldahl	Nitrogen	Apparatus,	

Atomic	Absorption	Spectrophotometer	etc.

                                 

 0804 396 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการหมัก 1(0-3-0) 

  Fermentation Technology Laboratory

	 	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา	 0804	 313	

เทคโนโลยีการหมัก	ได้แก่	องค์ประกอบของถังหมกั		การค�านวณจลศาสตร์

การเจริญของจุลินทรีย์โดยเฉพาะแบคทีเรีย	 จลนศาสตร์การตาย	 ได้แก่	 

ค่าดี	 (D-value)	ค่าซี	 (Z	 value)	การหาค่าอัตราการตาย	 (Lethal	 rate)	

จลนศาสตร์ของการหมักในระบบแบบกะและแบบก่ึงกะ	 การหาค่า

สัมประสิทธิ์การถ่ายโอนออกซิเจน				

	 	 Experimental	 concurrence	 with	 0804	 313	 

Fermentation	 Technology,	 such	 as	 compositions	 of	 reactor,	

calculation	bacterial	 growth	 kinetics,	 death	 kinetics	 such	 as	

D-value,	 Z-value,	 lethal	 rate,	 batch	 and	 fed	 batch	 kinetics,		 

oxygen	transfer	rate	(KLa	)																																				

    

 0804 461 โครงการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 1(0-3-0) 

  Research Project in Biotechnology 1

	 	 การสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ	

จรรยาบรรณการท�าวิจัยการก�าหนดโจทย์ปัญหาวิจัย	 การทบทวน

วรรณกรรม	วตัถุประสงค์งานวิจัย	การเลอืกใช้สถิติท่ีเหมาะสมกับงานวิจัย	

การออกแบบการทดลอง	การเขียนเค้าโครงวิจัย	และการน�าเสนอเค้าโครง

งานวิจัย

	 	 Database	for	searching	biotechnological	research,	

ethics	of	research,	research	problem,	literature	review,	research	

objectives,	selection	of	suitable	statistic	method,	experimental	

designs,	writing	of	research	proposal	and	presentation

 0804 462 โครงการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 2(0-6-0) 

  Research Project in Biotechnology 2

เงื่อนไขของรายวิชา : 0804 461 โครงการวิจัยทาง

เทคโนโลยีชีวภาพ 1

Prerequisite : 0804 461 Research Project in 

Biotechnology 1  

	 	 ด�าเนินการปฏิบัติการทดลองต่อเนื่องจาก		0804	461	การ

วิเคราะห์ข้อมลู	การแปลผล	การสรปุผลการทดลอง		การเขยีนรายงานวิจยั	

และการน�าเสนอผลการวิจัย

	 	 Performing	 experiments	 on	 proposed	 topics	 

(as	in	0804	461)	data	analysis,	interpretation	of	data,	conclusion,	

writing	research	report	and	presentation

  2.2 วิชาเอกเลือก

   โปรแกรมปกติ   จ�านวน  11  หน่วยกิต

   โปรแกรมสหกิจศึกษา   จ�านวน    3  หน่วยกิต

 0804 302 เทคโนโลยีแบคทีเรีย 3(2-3-4) 

  Bacterial Technology

เงื่อนไขของรายวิชา : 0804 201 จุลชีววิทยาส�าหรับ

อุตสาหกรรมเกษตร

Prerequisite : 0804 201 Microbiology for 

Agro-Industry

	 	 โครงสร้างและหน้าทีข่องแบคทเีรยี	การเจรญิและการควบคมุ

แบคทีเรีย	 การปรับปรุงพันธุ ์ของแบคทีเรีย	 การใช้แบคทีเรียเพื่อผลิต

ผลิตภณัฑ์ชวีภาพต่างๆ	การผลิตเอนไซม์จากแบคทเีรยี	การใช้ประโยชน์ของ

แบคทีเรียในด้านการเกษตร		สิ่งแวดล้อม	และอุตสาหกรรมต่าง	ๆ

	 	 Structure	and	function	of	bacteria,	bacterial	growth	

and	 control,	 bacterial	 gene	 improvement,	 the	 application	 of	

bacterial	 for	 biotechnological	 products	 production,	 bacterial	

enzyme	 production,	 bacterial	 application	 in	 agriculture,	 

environmental	and	industries
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 0804 303 เทคโนโลยียีสต์ 3(2-3-4)

  Yeast Technology

เงื่อนไขของรายวิชา : 0804 201 จุลชีววิทยาส�าหรับ

อุตสาหกรรมเกษตร

Prerequisite : 0804 201 Microbiology for 

Agro-Industry

	 	 โครงสร้างและสรีรวิทยาของยีสต์	การน�าเทคนิคทางพันธุ

วิศวกรรมมาใช้ปรับปรุงพันธุ์	 การประยุกต์ยีสต์มาใช้ประโยชน์ในด้าน

อุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์	 การน�ามาใช้เป็นอาหารเสริม	 แหล่ง

วิตามิน	และน�ามาใช้เป็นอาหารสัตว์

	 	 Structure	and	physiology	of	yeasts,	utilization	of	

genetic	techniques	in	gene	improvement,	application	of	yeasts	

in	alcoholic	beverage	 industry,	nutritive	 food,	vitamin	source	

and	feed

 0804 304 เทคโนโลยีชีวภาพรา  3(2-3-4)

  Fungal Biotechnology

เงื่อนไขของรายวิชา : 0804 201 จุลชีววิทยาส�าหรับ

อุตสาหกรรมเกษตร  

Prerequisite : 0804 201 Microbiology for 

Agro-Industry

	 	 ประวัติและพัฒนาของเห็ดราทางเทคโนโลยีชีวภาพ	ชนิด

ของเหด็ราทีมี่ความส�าคัญและการปรบัปรงุพนัธุเ์หด็ราทีใ่ช้ในอตุสาหกรรม		

กระบวนการผลิตและการใช้ประโยชน์ของเห็ดราด้านการผลิตสารเคมี

ชีวภาพ	สิ่งแวดล้อม	 อุตสาหกรรม	การเกษตร	 และทางการแพทย์	 การ

คุ้มครองด้านกฎหมาย		ความเสีย่งและความปลอดภยัในอตุสาหกรรมทาง

เทคโนโลยีชีวภาพของเห็ดรา

	 	 History	and	development	of	fungal	biotechnology,	

types	 of	 important	 fungi	 and	 genetic	 manipulation	 of	 

industrial	fungi,	production	processes	and	utilizations	of	fungi	

in	 production	 of	 biochemicals,	 environmental,	 industry, 

agricultural	 and	medical	 biotechnology,	 legal	 protection,	 

biohazard	and	biosafety	in	fungal	biotechnological	industries

 0804 321 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเพาะเลี้ยงเซลล์ 3(2-3-4)

  และเนื้อเยื่อพืช         

  Biotechnology in Plant Cell and 

  Tissue Culture

	 	 หลักการ	 ขั้นตอน	และประโยชน์ของการเพาะเลี้ยงเซลล์	

และเน้ือเย่ือพืช	 การขยายพันธุ์และพัฒนากลับเป็นต้นพืชใหม่ในหลอด

ทดลอง	การชักน�าให้เกิดโซมาตคิเอม็บรโิอ	และ	ออร์กาโนเจนนซิสิ	การผลติ

โปรโตพลาสต์	 รวมถึงการหลอมรวมโปรโตพลาสต์	 การผลิตสารทุติยภูมิ	

การประยุกต์ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร	และการแพทย์

	 	 Principles,	 protocols	 and	utilization	of	plant	 cell	

and	tissue	culture	systems.	In	vitro	propagation	and	regeneration,	

induction	 of	 somatic	 embryogenesis	 and	 organogenesis,	 

including	of	protoplast	production,	protoplast	fusion,	secondary	

metabolite	production,	application	and	utilization	in	agriculture	

and	medicine

 0804 322 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพืชสมุนไพร 3(2-3-4) 

  Biotechnology for Medicinal Plants

	 	 ชือ่วทิยาศาสตร์และชือ่สามญัของพชืสมนุไพร	ลกัษณะทาง

พฤกษศาสตร	์ 	แหล่งก�าเนิดและการกระจายพันธุ์	 	 องค์ประกอบทางเคม	ี	

คณุสมบตัทิางเภสชัวทิยา	การทดสอบทางคลินกิ		ประโยชน์ของพืชสมนุไพร

ในยาแผนโบราณ	 	 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการพัฒนาพืช

สมุนไพร	 เพื่อใช้เป็นยาแผนปัจจุบัน	 เครื่องส�าอางและอาหารเสริมเพื่อ

สขุภาพ	ซึง่เป็นการเพิม่มลูค่าของพชืสมนุไพร	โดยเน้นพืชสมนุไพรทีพ่บใน

แถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

	 	 Scientific	and	common	names	of	medicinal	plants,	

botanical	 characteristics,	 sources	 and	distribution,	 chemical	

components;	 pharmaceutical	 properties,	 clinical	 evaluation,	

benefits	of	medicinal	plants	in	traditional	medicine.	The	use	of	

biotechnology	to	develop	medicinal	plants	for	modern	medicine,	

cosmetics	and	nutritional	supplement	and	increase	the	value	of	

these	medicinal	 plants,	 particularly	 those	 distributing	 in	 

north-eastern	of	Thailand

 0804 323 ผลิตภัณฑ์จากกระบวนการเมตาโบไลท์  3(2-3-4) 

  Metabolic Products

	 	 สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกลุ ่มหลัก	 ๆ	 ท่ีน่าสนใจเชิง

เภสัชกรรม	 เน้นด้านคุณสมบัติทางเคมี	 การเกิด	การจัดจ�าแนกกลุ่ม	การ

ผสมผสานความรูจ้ากเคมอีนิทรีย์	ชีวเคม	ีเภสชัเคมแีละภมูปัิญญาพืน้บ้าน

เพื่อวิเคราะห์การใช้ประโยชน์พืชสมุนไพร	 ชีวสังเคราะห์ของสารทุติยภูม	ิ

การประยุกต์ใช้ชีววิทยาโมเลกุลเพื่อปรับปรุงการผลิตสารทุติยภูมิ

	 	 Major	classes	of	natural	products	of	pharmaceutical 

interest	with	 an	 emphasis	 on	 their	 chemistry,	 occurrence,	 

classification,	integration	of	knowledge	from	organic	chemistry,	

biochemistry,	 pharmaceutical	 chemistry	 and	 traditional	 

knowledge	to	analyze	the	utility	of	putative	phytomedicinals,	

biosynthesis	of	secondary	metabolite,	application	of	molecular	

biology	to	improve	secondary	product	production
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 0804 331 เทคโนโลยีชีวภาพของสัตว์ 2(2-0-4)

  Animal Biotechnology 

	 	 การใช้เซลล์สัตว์และสัตว์ทดลองในการพัฒนาด้าน

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยชีวีภาพ	การผลิตและพฒันาวคัซนี	การใช้เซลล์

สตัว์เพือ่ผลติสารทีม่ฤีทธิท์างชวีภาพ	การตัดต่อยนีเพือ่ผลติเซลล์และสตัว์

กลายพันธ์ุทีมี่ประโยชน์ด้านการศกึษาทางจลุชวีวทิยา	ภมูคิุม้กนัวทิยา	และ

พันธุวิศวกรรมศาสตร	์

	 	 Use	of	animal	cells	and	live	animals	for	sciences	

and	biotechnological	development,	use	of	animal	cells	and	live	

animals	for	production	of	bioactive	agents,	genetic	modification	

for	 production	 of	 transgenic	 animal	 cells	 and	 live	 animals	 

essential	 for	 the	 study	 of	microbiology,	 immunology	 and	 

genetic	engineering

 0804 344 เทคโนโลยีอาหารหมักพื้นบ้าน  3(2-3-4) 

  Traditional Fermented – Food Technology 

	 	 กระบวนการผลติอาหารหมกัพืน้บ้านของไทยและอาเซยีน	

บทบาทของจุลินทรีย์ในการหมัก	สุขวิทยาในการผลิตอาหารหมักพื้นบ้าน		

ประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการของอาหารหมักพื้นบ้าน	การพัฒนา

อาหารหมักพื้นบ้านของไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าโดยใช้กระบวนการทาง

เทคโนโลยีชีวภาพ

	 	 Thai	 and	 Asian	 traditional	 fermented–food	 

production	 processes,	 the	 roles	 of	 microorganisms	 in	 

fermentation,	 traditional	 fermented–food	 hygiene	 and	 

nutritional	 values	 of	 traditional	 fermented	 –	 food,	 Thai	 

traditional	fermented–food	development	for	value	added	using	

Biotechnology

 0804 345 การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร  2(2-0-4)

  Food Product Evaluation 

	 	 หลักการเบื้องต้นในการทดสอบผลิตภัณฑ์อาหาร	วิธีการ

ที่ใช้ในการทดสอบและประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารโดยวิธีทาง

ประสาทสัมผัส	วิธีการทางสถิติเพื่อประมวลผลการทดสอบ

	 	 Fundamentals	 of	 food	 product	 determination.	

Methods	 for	 sensory	 evaluation	 in	 food	products.	 Statistical	

methods	for	data	analysis

 0804 352 เทคโนโลยีสะอาด  2(2-0-4)

  Clean Technology

	 	 เทคโนโลยีที่มุ่งเน้นการผลิตที่สะอาด	การป้องกันมลพิษ	

เทคโนโลยีของการใช้ซ�้าและการน�ากลับมาใช้ใหม่	 	 แนวคิด	CSR	 และ

คาร์บอนฟตุพรนิต์	เพือ่การพฒันาอตุสาหกรรมและสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื

	 	 Cleaner	production,	pollution	prevention,	recycle	

and	recovery	technology,	CSR	concept	and	carbon	footprints	for	

industry	development	and	sustainable	environment

 0804 353 พลังงานจากเทคโนโลยีชีวภาพ  2(2-0-4)

  Energy in Biotechnology

	 	 บทบาท	และการประยกุต์ใช้เทคโนโลยชีวีภาพเพือ่การผลติ

พลังงานจากวัตถุดิบชีวภาพและวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร	 การผลิต

พลงังานจากกระบวนการสงัเคราะห์แสงและกระบวนการหมกั	การผลติเช้ือ

เพลงิคณุภาพสงูจากชวีมวล	และการน�าเทคโนโลยชีวีภาพมาใช้ในการผลติ

พลังงาน

	 	 Role	 and	 application	 of	 biotechnology	 in	 the	 

production	 of	 energy	 from	 biological	 raw	materials	 and	 

agricultural	 waste.	 Energy	 production	 from	 processes	 of	 

photosynthesis	and	fermentation.	Production	of	high	value	fuel	

from	biomass	using	of	biotechnology	in	energy	production

 0804 372 เทคโนโลยีชีวภาพในนิติวิทยาศาสตร ์ 2(2-0-4)

  Forensic Biotechnology 

 	 การใช้ความรูท้างเทคโนโลยชีวีภาพในงานด้านนติวิทิยาศาสตร์	

เช่น	การใช้เทคนิค	และเครื่องมือ	GC-MS,	HPLC	ในนิติพิษวิทยา	เทคนิค

ทางอณูชีววิทยา	 เช่น	 ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ	 เทคนิคพีซีอาร์	 ในนิติเวชคลินิก	

เทคนิคทางเซรุ่มในนิติวิทยาเซรุ่ม	เป็นต้น

	 	 Applications	 of	 Biotechnological	 knowledge	 in	

Forensic	 Science	 e.g.	 usage	 of	GC-MS,	HPLC	machines	 in	 

Forensic	 toxicology,	Molecular	Biology	 	 techniques	e.g.	DNA	

fingerprinting,	PCR-based	methods	in	Forensic	Science,	blood	

typing	in	Forensic	serology.

        

 0804 381 เทคโนโลยีของกลิ่นรสและน�้ามันระเหย 2(2-0-4)

  Flavour and Essential Oil Technology

		 	 แหล่งของสารกลิ่นรสและน�้ามันหอมระเหยในธรรมชาติ	

การเกิดสารกลิ่นรสในผลไม้	ผัก	และจากจุลินทรีย์	ประโยชน์ของสารกลิ่น

รสและน�า้มนัหอมระเหยในอตุสาหกรรมต่าง	ๆ 		การเสือ่มเสยีของสารกลิน่

รสด้วยสาเหตุต่าง	ๆ

	 	 Sources	of	flavor	and	essential	oil	in	nature,	flavor	

formation	 in	 fruit,	 vegetable	 and	microorganisms,	 flavor	 and	

essential	oil	usage	in	various	industries,	off	flavor	from	different	

causes							
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 0804 382 เทคโนโลยีชีวภาพทางเครื่องส�าอาง  3(2-3-4)

  Biotechnology in Cosmetics

	 	 ความหมาย	 ชนิดและความส�าคัญของเครื่องส�าอาง	

กฎหมายเก่ียวกับเคร่ืองส�าอาง	หลักการและการผลิตเครื่องส�าอางโดยใช้

เทคโนโลยีชีวภาพ	การเลือกใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตและการ

ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ	 การสกัด	 การทดสอบประสิทธิภาพและการ

วเิคราะห์ชนดิของสารออกฤทธิ	์การพฒันาต�ารับและทดสอบประสทิธภิาพ

เครื่องส�าอาง	การทดสอบเสถียรภาพและความเข้ากันของผลิตภัณฑ์และ

บรรจุภัณฑ์	การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง

	 	 Definition,	 types	 and	 importance	 of	 cosmetics.	

Cosmetic	 laws,	 principle	 and	production	 of	 cosmetic	 using	 

biotechnology.	 Raw	materials	 from	 natural	 sources	 and	 

living-organisms,	and	 its	quality	control.	Extraction	methods,	

efficacy	 test,	 and	 analysis	 of	 active	 compounds.	 Cosmetic	 

formulation	and	product	evaluation,	stability	and	compatibility	

test,	quality	control	of	finished	goods

 0804 383 เทคโนโลยีสีธรรมชาติ 3(2-3-4)

  Natural Color Technology

	 	 สารสีธรรมชาติที่น่าสนใจ	เน้นด้านคุณสมบัติทางเคมี	การ

เกิด	 การจัดจ�าแนกกลุ ่มการผสมผสานความรู้จากเคมีอินทรีย์	 และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์การใช้ประโยชน์สีธรรมชาติชีวสังเคราะห์		

และการประยกุต์ใช้ชวีวทิยาโมเลกลุ		เพือ่ปรบัปรงุการผลติสารสธีรรมชาติ

	 	 Natural	 color	 products	 of	 interest	 with	 an	 

emphasis	 on	 their	 chemistry,	 occurrence,	 classification,	 

integration	 of	 knowledge	 from	 organic	 chemistry	 and	 

traditional	 knowledge	 to	 analyze	 the	 utility	 of	 natural	 dye,	 

biosynthesis	and	application	of	molecular	biology	 to	 improve	

natural	color	production

 0804 384 หลักการของการวิเคราะห์ทางชีวภาพ  3(2-3-4)

  Principles of Bioassay

	 	 เทคนคิพ้ืนฐานส�าหรบัชีววเิคราะห์	การใช้เซลล์สัตว์หรอืสัตว์

ทดลอง	การตรวจสอบฤทธ์ิทางชีวภาพของสารทีไ่ด้จากสัตว์	พืช	และจลิุนทรย์ี	

การตรวจสอบสารที่สามารถยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์	 สารเพิ่มระดับภูมิคุ้มกัน	

เทคนิคการผลิตแอนติเจน	แอนติบอดี	 และวัคซีน	 เทคนิคการตรวจสอบ

ระบบภูมิคุ้มกันแบบในส่วนของน�้าเซลล์และแบบในส่วนของเซลล์

	 	 Basic	techniques	for	bioassay,	use	of	animal	cells	

and	 animals	 for	 bioassay,	 bioassay	 of	 bioactive	 compounds	

derived	from	animals,	plants	and	microorganisms,	bioassay	for	

anti-microbial	agents,	immunological	enhancers,	techniques	for	

producing	 antigens,	 antibodies	 and	vaccines,	 techniques	 for	

investigation	of	immune	responses,	both	cellular	and	humoral	

immune	responses	

 0804 385 เทคโนโลยีทางชีวเภสัชกรรม  2(2-0-4)

  Biopharmaceutical Technology

														 ความหมายและความส�าคัญของเทคโนโลยีชีวภาพทางชีว

เภสัชกรรม	 การเลือกใช้และแหล่งวัตถุดิบจากธรรมชาติ	 หลักการและ

กรรมวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ	ผลิตภัณฑ์ทางชีวเภสัช	ได้แก่	ยาปฏิชีวนะ	

แอนติบอดี	 วัคซีน	 ยาชีววัตถุคล้ายคลึง	 อาหารท่ีเป็นยา	 และเภสัชพันธุ

ศาสตร์	

	 	 Definition	and	 importance	of	biopharmaceutical	

technology,	 choosing	 raw	materials	 and	 resources	 from	 

nature,	 biopharmaceutical	 products	 and	processes	 including	

antibiotics,	antibody,	vaccine,	biosimilars,	nutraceuticals	and	

pharmacogenetics

 0804 401 ชีวสารสนเทศเบื้องต้น  3(3-2-4)

  Fundamentals of Bioinformatics 

	 	 ความเป็นมาของชวีสารสนเทศ	การแนะน�าเวบ็ไซต์ต่างๆ	ที่

เกี่ยวข้องกับชีวสารสนเทศ	การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลชีววิทยาซึ่งเป็น

ฐานข้อมูลสาธารณะแนะน�าการใช้ซอฟแวร์ทางด้านชีว	สารสนเทศซึ่งเป็น

ซอฟต์แวร์ทีอ่นญุาตให้บคุคลทัว่ไปใช้ในการวเิคราะห์ข้อมลูชวีวทิยาในแบบ

ต่างๆ	แปลผลการวิเคราะห์เพื่อให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการต่างๆ	ที่

เก่ียวกับสิง่มชีีวิต	การน�าชีวสารสนเทศ	ไปประยกุต์ใช้ในเทคโนโลยีชีวภาพ

และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

	 	 History	of	bioinformatics,	information	retrieval	from	

public	biological	databases,	analysing	biological	data	by	using	

open-source	 software	 applications,	 interpreting	 the	 analysed	

results	in	order	to	comprehend	processes	relevant	to	organisms,	

application	of	bioinformatics	in	biotechnology	and	related	fields

 0804 402 เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับ 2(2-0-4)

  เทคโนโลยีชีวภาพ

                 Information Technology for Biotechnology

	 	 มุ่งสร้างความเข้าใจและพัฒนาทักษะในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศที่ใช้แพร่หลายในส�านักงาน	 การเลือกใช้โปรแกรมให้เหมาะสม

กบังานทีป่ฏบิตั	ิรวมท้ังศกึษาเกีย่วกบัการน�าเทคโนโลยสีารสนเทศไปใช้	ใน

ภาคธรุกจิเพือ่ความได้เปรยีบในการแข่งขนัและความได้เปรยีบเชงิกลยทุธ์	

การใช้กลยุทธ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ให้สอดคล้องตรงกับแผนทาง

ธุรกิจในด้านต่างๆ	

	 	 The	course	focuses	on	developing	skills	in	using	

of	information	technology	always	used	in	office	and	selection	of	

the	suitable	application	of	information	technology	for	performing	

the	tasks.	The	course	also	includes	the	application	of	information	

technology	(IT)	in	business	to	gain	competitive	advantage	and	

strategic	 advantage.	 IT	 strategies	 are	 aligned	properly	with	

business	plan
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 0804 403 การวิเคราะห์ข้อมูลทางชีววิทยาเบื้องต้น 2(2-0-4)

  Introduction to Biological Data Analysis 

	 	 มุง่เน้นหลกัการทางชวีวทิยาเชงิคอมพวิเตอร์	ทกัษะในการ

เขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์	การจัดการ	การจัดเกบ็	และการน�าเสนอข้อมลู

ทางชีววิทยา	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	การวิเคราะห์ภาพทางชีววิทยา	 โครง

ข่ายทางชวีวทิยา	และโอมกิส์	โดยการใช้โปรแกรมภาษา	R	เป็นเครือ่งมอืใน

การวิเคราะห์

	 	 Th i s 	 course 	 f ocuses 	 on 	 p r inc ip les 	 o f	 

computational	 biology	 including	 essential 	 ski l ls	 in	 

computer	 programming,	 manipulation,	 storage	 and	 

presentation	 of	 biological	 data,	 computational	 programs	and	

analyses	of	biological	 images,	biological	networks,	and	omics	

data	by	using	R	program	as	analysis	tool

 0804 411 เทคโนโลยีแป้ง 2(2-0-4)

  Starch Technology

	 	 แหล่งของแป้งจากธรรมชาติ	 โครงสร้างทางเคมีของแป้ง	

คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของแป้ง	 องค์ประกอบของแป้ง	 การ

ผลิตแป้งและการใช้ประโยชน์จากแป้งในอุตสาหกรรมต่างๆ	 	 การเตรียม

แป้งดัดแปรและคุณสมบัติแป้งดัดแปรชนิดต่างๆ	

	 	 Sources	of	natural	starch,	chemical	and	physical	

characteristics	of	starch,	starch	compositions,	starch	production	

and	utilization	in	various	industry,	preparation	starch	modified	

and	its	special	properties								

 0804 412 นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ 2(2-0-4)

  ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

  Biotechnological Product Innovation

	 	 ความหมายของนวัตกรรม	และผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยี

ชีวภาพ	 นวัตกรรมของเทคนิค	 และเครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ	

นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านอุตสาหกรรม	

การเกษตร	สิ่งแวดล้อม	การแพทย์	เภสัชกรรม	และเครื่องส�าอาง	แนวโน้ม

ของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพในปัจจุบัน

	 	 Definition	 of	 innovation	 and	 biotechnological	

products,	 innovation	 for	 techniques	 	 and	 instruments	 in	 

biotechnology,	 innovation	 of	 biotechnological	 products	 in	 

industrial,	agricultural,	environmental,	medical,	pharmaceutical,	

and	 cosmetic	 products,	 current	 topics	 and	 prospects	 of	 

biotechnological	innovation

 0804 413 ความปลอดภัยทางชีวภาพในทาง 2(2-0-4)

  เทคโนโลยีชีวภาพ

  Biosafety in Biotechnology

	 	 ความหมาย	ความส�าคญั	และกฎหมายข้อบงัคบัทีเ่กีย่วข้อง

กับความปลอดภัยทางชีวภาพ	การประเมินความเสี่ยงในการประยุกต์ใช้

สารเคมีและสารชีวภาพในงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ	แนวคิดในปัจจุบัน

และแนวโน้มของการควบคุมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพในอนาคต

	 	 Definition	 and	 importance	 of	 biosafety	 and	 

regulations,	 risk	 assessment	 for	 chemical	 and	 biological	 

materials	 in	 biotechnological	 application,	 current	 topics	 and	

prospects	of		biosafety

 0804 414 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อชุมชนท้องถิ่น 2(2-0-4)

  Biotechnology for Local Society

	 	 การศึกษาปัญหาต่าง	ๆ	ในชุมชนท้องถิ่น	การให้ค�าแนะน�า

เพือ่การพฒันาการผลติผลติภณัฑ์ชมุชน	ให้มีมาตรฐานความปลอดภยั	การ

จัดการสิง่แวดล้อม	การอนุรกัษ์และการประหยดัพลงังาน	โดยใช้เทคโนโลยี

ชีวภาพ

	 	 Study	the	problems	in	Local	Society,	consultation	

for	 traditional	 product	 improvement	with	 safety	 standard,	 

environment	management,	 energy	 conservation	 and	 saving	

using	Biotechnology		

 0804 415 เทคโนโลยีพอลีเมอร์ชีวภาพ 2(2-0-4)

  Biopolymer Technology

	 	 ศกึษาเกีย่วกบัวิวัฒนาการของเทคโนโลยพีอลเิมอร์ชีวภาพ	

โครงสร้างหน้าท่ีคุณสมบัติ	 การเกิดพอลิเมอไรเซชัน	 การเกาะกลุ่ม	 การ

ปฏิสัมพันธ์	 และการน�าพอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์ไป

ประยกุต์ใช้ในอตุสาหกรรมเทคโนโลยชีวีภาพ	การย่อยสลายของพอลเิมอร์

ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์โดยวิธีธรรมชาติ

	 	 Study	 of	 biopolymer	 technology	 revolution,	 

structure,	 function	 property,	 polymerization,	 flocculation,	 

interaction	and	utilization	of	natural	and	synthetic	polymer	in	

industrial	 biotechnology,	 biodegradation	 of	 natural	 and	 

synthetic	polymer
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 0804 421 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตพืชเศรษฐกิจ 2(2-0-4)

  Biotechnology for Economical 

  Plant Production

	 	 ความหมายและความส�าคญัของการผลติพชืเศรษฐกิจ	การ

ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อ	พันธุวิศวกรรมและชีวโมเลกุลของพืชเศรษฐกิจ		

หลกัการและเทคนคิทางพนัธวุศิวกรรม	การปรบัปรุงพนัธุพ์ชืเศรษฐกิจ	โดย

ใช้เทคนคิการแยกและการผสมโปรโตรพลาสต์	การย้ายและการตดัต่อยีน

	 	 Definition	 and	 importance	 of	 economical	 plant	

production,	 the	use	of	biotechnology	 for	genetic	 engineering	

and	molecular	biology	of	 economical	plant,	 fundamental	 and	

techniques	for	genetic	engineering	techniques,	improvement	of	

economical	plant	using	protoplast	isolation	and	fusion,	genetic	

transformation	and	organelle	transfer

 0804 422 การควบคุมแมลงศัตรูพืชและโรคพืช 3(2-3-4)

  โดยชีววิธี

  Biological Control of Pests

	 	 ความส�าคญัของวธิกีารต่างๆ	ทีใ่ช้ในการควบคุมโดยชวีวธีิ	

ระดับเศรษฐกิจของแมลงศัตรูพืช	 	 ชีววิทยาของตัวควบคุมโดยชีววิธี	

กลยุทธ์การจดัการแมลงศตัรพูชืและโรคพชื	แนวโน้มและเรือ่งน่าสนใจของ

ผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพส�าหรับการควบคุมโดยชีววิธี	

	 	 Importance	 of	 biological	 control	 of	 pests,	 pest	

managements	economic	thresholds	for	insect	management,	the	

biology	of	the	major	groups	of	biological	control	agents,	particle	

application,	 pest	management	 strategies,	 trend	 of	 interested	

topics	in	biotechnological	products	for	biological	control		

 0804 423 สารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาต ิ 3(2-3-4)

  Natural Antioxidants

	 	 ความหมายของอนมุลูอสิระ	ความส�าคญัของสารต้านอนมุลู

อิสระ	แหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระจากพืช	 จุลินทรีย์	 องค์ประกอบทาง

เคมี	กลไกการต้านอนุมูลอิสระ	และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ	

	 	 Meaning	of		free	radical	,	sources	of	antioxidant	,	

antioxidant	 compounds	 from	 plant	 and	microorganism,	 

mechanisms	of	action,	and		applications	in	various	industries

 0804 442 เทคโนโลยีน�้าตาล 2(2-0-4)

  Sugar Technology

	 	 กระบวนการและการผลติน�า้ตาลในอตุสาหกรรม		การเส่ือม

เสีย	การเก็บรักษา	ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรม

	 	 Process	 and	 production	 of	 sugar	 in	 industry,	 

deterioration,	storage,	by-product	from	industry

 0804 443 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม  3(2-3-4)

  Beverage Technology

	 	 ชนิดของเครื่องดื่มท่ีไม่มีแอลกอฮอล์และมีแอลกอฮอล์ท่ี

จะส่งผลต่อสุขภาพอนามัย	การผลิตเครื่องดื่ม	การควบคุมการผลิต	การ

ใช้วัตถุดิบและสารปรุงแต่ง	 รวมทั้งเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง	การประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม	การท�าธุรกิจเครื่องดื่ม

	 	 Types	 of	 non-alcoholic	 and	alcoholic	beverages	

which	affect	health,	beverage	production	and	process	control	

raw	materials	 and	 food	 additive	 usage	 	 including	 related	 

instruments	 biotechnology	 application	 in	 beverage	 industry 

and		beverage	business

 0804 444 เทคโนโลยีการผลิตนมและผลิตภัณฑ์นม 3(2-3-4)

  Dairy Technology and Dairy Products

	 	 องค์ประกอบของน�า้นม	การผลตินม	การตรวจสอบคณุภาพ

น�า้นม	จลุนิทรย์ีในนม	หัวเชือ้เริม่ต้นและผลติภณัฑ์นมหมกั	ผลติภณัฑ์นม	

เทคนิคและกระบวนแปรรูปน�้านมและผลิตภัณฑ์นม			

	 	 Milk	 compositions,	 milk	 production,	 quality	 

evaluation	 of	milk,	microbiology	 in	milk,	 starter	 culture	 and	

fermented	milk,	dairy	products,	techniques	and	process	of	milk	

and	dairy	products.	

 0804 445 เทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมอาหาร 3(2-3-4) 

  Biotechnology in Food Industry

	 	 ความส�าคัญและบทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพใน

กระบวนการของอุตสาหกรรมอาหาร	หน่วยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหาร	

กระบวนการแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหาร	 อุตสาหกรรมท่ี

เกีย่วข้องกบัผลติภณัฑ์อาหารหรอืสารปรงุแต่งทีเ่กดิจากกระบวนการหมกั

ด้วย	จลุนิทรย์ีและเทคโนโลยชีวีภาพ	กรดอะมโิน	กรดอนิทรย์ี	สารให้ความ

หวาน	โอลโิกแซคคาร์ไรค์	เอนไซม์ในอตุสาหกรรมอาหาร	สารปรงุแต่งและ

สารให้กลิ่นรสท่ีประยุกต์ใช้ในอาหาร	 และสารกันเสียชีวภาพ	การจัดการ

ของเสยีในอตุสาหกรรมอาหาร	ความปลอดภยัและคณุภาพของผลติภณัฑ์

อาหารจากกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ

	 	 Important	 and	 role	 of	 biotechnology	 in	 food 

industrial	process,	unit	 	 operation	 in	 food	 industry,	 substrate	

processing	to	be	product,	Industries	involving	food	products	and	

additives	 produced	 from	 microbial	 fermentation	 and	 

biotechnological	processes.	Examples	amino	acid,	organic	acid,	

sweetener,	 oligosaccharide,	 enzyme	 in	 food	 industry,	 	 food 

additives	 and	 flavor	 enhancing	 agents	 added	 in	 food	 and	 

bio-preservative,	waste	management	 in	 food	 industry,	 safety	

and	quality	of	food	products	from	biotechnological	process
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 0804 451 การสุขาภิบาลและความปลอดภัย  2(2-0-4)

  ในโรงงานอุตสาหกรรม

  Industrial Sanitation and Safety

	 	 ความส�าคัญและหลักการสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรม		

วิธีปฏิบัติมาตรฐานด้านสุขาภิบาลในอุตสาหกรรมอาหาร	 (Sanitation	

Standard	Operating	Procedure,	SSOP)	การท�าความสะอาด	การฆ่า

เชื้อโรค	 การจัดหาน�้าสะอาด	 และการควบคุมสัตว์รบกวนในโรงงาน

อุตสาหกรรมอาหาร		โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ		อุบัติเหตุในสถานที่

ท�างาน		การสอบสวนและมาตรการความปลอดภัยในโรงงาน

	 	 Significance	and	principle	of	industrial	sanitation,	

sanitation	standard	operating	procedure	(SSOP)	in	food	industry,	

cleaning,	 disinfection,	water	 supply	 and	pest	 control	 in	 food	

industry	factory,	occupational	diseases,	accident	in	workplace,	

investigation	and	measurement	in	industrial	safety

 0804 452 การใช้ประโยชน์ของเสียจากอุตสาหกรรม 2(2-0-4)

  เกษตร

  Agro-industrial Waste Utilization

	 	 ชนิดและปัญหาของเสียจากโรงงานกลุ่มอุตสาหกรรม

เกษตร		หลักการน�าของเสียและของเหลือใช้จากโรงงานกลุ่มอุตสาหกรรม

เกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์	 เช่น	พลังงาน	แก๊สชีวภาพ	ปุ๋ยชีวภาพ	และ

พลาสติกชีวภาพ	เป็นต้น

	 	 Types	and	problems	from	agro-industrial	factory,	

principles	for		utilization	of	agro-industrial	wastes	and	residues	

to	produce	energy,	biogas,		biofertilizer	and	bioplastic	etc.

 0804 453 จุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ 3(2-3-4)

  Microorganisms in Environments 

  and Utilization

	 	 ความหลากชนิดและการแพร่กระจายของจุลินทรีย์ในสิ่ง

แวดล้อม	ทั้งดิน	น�า้	และอากาศ	บทบาทของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม		และ

การน�าจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อมมาใช้ประโยชน์

	 	 Diversity	 and	 distribution	 of	microorganism 

in	 environments	 including	 soil,	 water	 and	 air,	 roles	 of	 

microorganism	 in	 environments, 	 and	 uti l ization	 of	 

microorganisms	obtained	from	environments

3. หมวดเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ  

  โปรแกรมปกติ   จ�านวน   2  หน่วยกิต

  โปรแกรมสหกิจศึกษา   จ�านวน  10  หน่วยกิต

 0804 397 ทัศนศึกษาชมโรงงานอุตสาหกรรม       1(40 ชั่วโมง)

  Industrial Plant Studies Tour

	 	 การเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมและสถาบันวิจัยที่มี

กิจกรรมการผลิตหรือวิจัยเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ	

เช่น	 อุตสาหกรรมอาหารหรือเครื่องดื่ม	 สมุนไพร	พลังงาน	 	 และการส่ง

รายงานการเยี่ยมชมโรงงาน

	 	 Visit	and	 inspect	 industrial	plants	and	 research	

institutes	which	their	activities	and	researches	are	related	to	

biotechnology	application	such	as	 food	or	beverage	 industry,	

herbs	and	energy	industry

 0804 491 ฝึกประสบการณ์     1(300 ชั่วโมง)

  Professional Training

	 	 การฝึกงานในหน่วยงานหรือ	สถานประกอบการของภาค

รฐั	หรือเอกชน	ทีม่คีวามเกีย่วข้องกบัเทคโนโลยชีวีภาพภายใต้การดแูลของ

ผูค้วบคมุการฝึกงาน	และ/หรอือาจารย์	เป็นระยะเวลาอย่างน้อย	300	ชัว่โมง	

เพื่อให้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

	 	 Training	in	governmental	or	private	organization	

or	company	which	related	to	biotechnology	under	supervision	

of	consulting	trainer(s)	and/or	instructor(s)	for	at	least	300	hours	

in	order	to	gain	experience	in	field	training

 0199 499 สหกิจศึกษา       9(0-40-0)

  Cooperative Education

	 	 การปฏบัิติงานในสถานประกอบการอย่างมรีะบบ	โดยความ

ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนานิสิตให้มี

ความรู้ทางวิชาการและทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับการท�างานในสถานประกอบ

การ	การพัฒนาตนเองในด้านการคิดอย่างเป็นระบบการสังเกตการตัดสิน

ใจ	ตลอดจนทักษะในการวิเคราะห์และการประเมินตามความต้องการของ

สถานประกอบการและตลาดแรงงาน

	 	 A	systematic	provision	of	work-based	learning	in	

the	work	place	for	students	with	the	cooperation	between	the	

university	and	the	work	places	to	allow	the	students	to	develop	

both	academic	and	work-related	skills	in	the	work	place.	This	

procedure	will	help	the	students	in	self-development	in	terms	of	

systematic	 thinking,	observation,	decision	making,	analytical	

and	evaluation	skills.	Also	it	will	result	in	high	quality	graduates	

who	are	most	suitable	for	the	work	places	and	the	labor	market
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4. หมวดวิชาเลือกเสร ี  

 0804 141 เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจ�าวัน 2(2-0-4)

  Biotechnology in Daily Life

	 	 ความส�าคัญและความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีชีวภาพใน

ชวีติประจ�าวนั	ได้แก่	เทคโนโลยชีวีภาพกบัอาหารและเครือ่งดืม่		เทคโนโลยี

ชีวภาพทางสิ่งแวดล้อม	การแพทย์	 และการเกษตร	 เทคโนโลยีชีวภาพกับ

พลงังานทดแทน	รวมทัง้การน�าเอาเทคโนโลยีชวีภาพมาประยุกต์ใช้ในชวีติ

ประจ�าวันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

	 	 Definitions	 and	 relations	 of	 biotechnology, 

the	 importance	 of	 biotechnology	 in	 food	 and	 beverage,	 

environmental	biotechnology,	biotechnology	 in	medicine	and	

agriculture,	microbial	 genetic	 technology,	 applications	 of	 

biotechnology	in	daily	life	for	high	efficiency




