หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)
1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
Bachelor of Science Program in Biotechnology
2. ชื่อปริญญา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม
ชื่อยอ
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
Bachelor of Science (Biotechnology)
B.Sc. (Biotechnology)

3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
4.1. ปรัชญาของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตทางดานเทคโนโลยีชีวภาพ ที่มีความรู ความสามารถทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และสนองตอ
การพัฒนาประเทศชาติ เพื่อใหสอดคลองกับปณิธานของมหาวิทยาลัย คือ เปนเลิศ เปนธรรม รวมนําสังคม
4.2. วัตถุประสงคของหลักสูตร
(1) เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ อันเปนการตอบสนองความขาดแคลน
ทรัพยากรบุคคลของภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
(2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค และมีความสามารถในการดําเนินการคนควาวิจัย และ
ปฏิบัติงานในดานเทคโนโลยีชีวภาพ
(3) เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่มี คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิภ าพสู ง ทางด า นเทคโนโลยี ชี ว ภาพ สามารถนํา ความรู ไ ป
ประยุกตใชและถายทอดไดตามความเหมาะสมของสภาพเศรษฐกิจและสังคม
(4) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูพื้นฐานทางดานเทคโนโลยีชีวภาพในระดับที่สามารถศึกษาตอขั้นสูงได
(5) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
5. กําหนดการเปดสอน
ปการศึกษา 2552 เปนตนไป

6. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
คุณสมบัติของผูเขาศึกษาตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ.
2540 ขอ 7
7. การคัดเลือกผูเขาศึกษา
การคั ด เลื อ กผูเ ข า ศึก ษาใหเ ป น ไปตามระเบี ย บการคัด เลื อ กเพื่ อ เข า ศึ ก ษาในสถาบั น การศึ ก ษาขั้ นอุ ด มศึ ก ษาของ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา หรื อ การคั ด เลื อ กตามวิ ธี ก ารที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กํ า หนดโดยความเห็ น ชอบของสภา
มหาวิทยาลัย
8. ระบบการศึกษา
การศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรใชระบบทวิภาค โดยแบงเวลาการศึกษาในปหนึ่งๆ เปนสองภาคการศึกษาปกติ
ซึ่งเปนภาคการศึกษาที่บังคับ คือ ภาคหนึ่งและภาคสอง ภาคการศึกษาหนึ่งๆ มีระยะเวลาสิบหกสัปดาหและอาจเปดภาคฤดูรอน
ได โดยใชเวลาการศึกษาไมนอยกวาหกสัปดาห แตใหเพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแตละรายวิชาใหเทากับภาคการศึกษาปกติ ภาคฤดู
รอนเปนภาคการศึกษาที่ไมบังคับ
การคิดหนวยกิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนดังนี้
1. วิชาบรรยาย (ภาคทฤษฎี) 1 ชั่วโมงตอสัปดาหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
2. วิชาฝกหรือทดลอง (ภาคปฏิบัติ) 2 หรือ 3 ชั่วโมงตอสัปดาหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
3. การฝกงานหรือฝกภาคสนาม (ภาคฝกงานอาชีพ) ใชเวลาฝก 3-6 ชั่วโมงตอสัปดาห ตลอดภาคการศึกษา
ปกติรวม 45-90 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
4. โครงงานพิเศษ นักศึกษาใชเวลาฝกปฏิบัติ (ภายใตการควบคุมของอาจารย) 3 ชั่วโมงตอสัปดาห ตลอดภาค
การศึกษาปกติรวม 45 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
9. ระยะเวลาการศึกษา
หลักสูตรชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในภาคปกติเปนหลักสูตร 4 ป นักศึกษาจะตองใชเวลาใน
การศึกษาไมนอยกวา 7 ภาคการศึกษาปกติ และอยางมากไมเกิน 7 ปการศึกษา
10. การลงทะเบียนเรียน
การลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาชั้น
ปริญญาตรี พ.ศ. 2540 ขอ 10
11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ.2540 ขอ 11, 12, 13, 14, 15 และ 22
การวัดผลการศึกษาแบงเปน 8 ระดับ มีชื่อและคาระดับตอหนึ่งหนวยกิต ดังนี้
ระดับ
คาระดับ

A
4.0

B+
3.5

B
3.0

C+
2.5

C
2.0

D+
1.5

D
1

F
0

12. งบประมาณ
ใชงบประมาณตามที่ไดเสนอขอไวในแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 10 และที่จะขอเปนรายปงบประมาณโดยประมาณ
การคาใชจายในการผลิตบัณฑิตประมาณปละ 30,000 บาทตอคน

13. หลักสูตร
13.1 โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร
นักศึกษาจะตองจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไมนอยกวา 136 หนวยกิต โดยศึกษารายวิชาตางๆ ตาม
โครงสรางองคประกอบ และขอกําหนดของหลักสูตรดังนี้
1. วิชาศึกษาทั่วไป
30
หนวยกิต
2. วิชาเฉพาะ
(ไมนอยกวา)
100
หนวยกิต
2.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
30 หนวยกิต
35 หนวยกิต
2.2 วิชาบังคับในสาขา
2.3 วิชาบังคับเลือกนอกสาขา
11 หนวยกิต
2.4 วิชาเลือก
24 หนวยกิต
3. วิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
13.2 ขอกําหนดของหลักสูตร
1. วิชาศึกษาทั่วไป
30
หนวยกิต
นักศึกษาจะตองศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป รวมแลวไมนอยกวา 30 หนวยกิต ตามโครงสรางและ
องคประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งแบงเปน 2 สวน คือ
สวนที่ 1 : วิชาศึกษาทั่วไป
21
หนวยกิต
หมวดมนุษยศาสตร
บังคับ 1 วิชา 3 หนวยกิต
มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร
3
หนวยกิต
TU 110 Integrated Humanities
หมวดสังคมศาสตร
บังคับ 1 วิชา 3 หนวยกิต
มธ.120 สหวิทยาการสังคมศาสตร
3
หนวยกิต
TU 120 Integrated Social Sciences
หมวดวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
: วิทยาศาสตร
บังคับ 1 วิชา 3 หนวยกิต
มธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3
หนวยกิต
TU 130 Integrated Sciences and Technology
: คณิตศาสตรหรือคอมพิวเตอร
บังคับ 1 วิชา 3 หนวยกิต
มธ.156 คอมพิวเตอรและการเขียนโปรแกรมเบื้องตน
3
หนวยกิต
TU156 Introduction to Computers and Programming
หมวดภาษา
: ภาษาไทย
บังคับ 1 วิชา 3 หนวยกิต
ท.161 การใชภาษาไทย
3
หนวยกิต
TH 161 Thai Usage
: ภาษาอังกฤษ
บังคับ 2 วิชา 6 หนวยกิต
0
หนวยกิต
สษ.070 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
EL 070 English Course 1
(สําหรับผูที่มีพื้นความรูยังไมถึง สษ.171)

สษ.171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
EL 171 English Course 2
สษ.172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
EL 172 English Course 3

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

สวนที่ 2 : นักศึกษาจะตองศึกษารายวิชาตางๆ ตามที่ภาควิชากําหนด จํานวน 3 วิชา รวม 9 หนวยกิต ดังนี้
มธ. 155 สถิติพื้นฐาน
3
หนวยกิต
TU 155 Elementary Statistics
สษ.296 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงคทางวิชาการ 1
3
หนวยกิต
EL 296 English for Academic Purpose 1
3
หนวยกิต
สษ.396 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงคทางวิชาการ 2
EL 396 English for Academic Purpose 2
2. วิชาเฉพาะ ไมนอยกวา

100

หนวยกิต

2.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร นักศึกษาจะตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรจํานวน 30 หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปนี้
วท.111 ชีววิทยา 1
3
หนวยกิต
SC 111 Biology 1
วท.112 ชีววิทยา 2
3
หนวยกิต
SC 112 Biology 2
วท.121 เคมี 1
3
หนวยกิต
SC 121 Chemistry 1
3
หนวยกิต
วท.122 เคมี 2
SC 122 Chemistry 2
วท.131 ฟสิกส 1
3
หนวยกิต
SC 131 Physics 1
วท.132 ฟสิกส 2
3
หนวยกิต
SC 132 Physics 2
วท.161 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1
หนวยกิต
SC 161 Biology Laboratory 1
วท.162 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
1
หนวยกิต
SC 162 Biology Laboratory 2
วท.171 ปฏิบัติการเคมี 1
1
หนวยกิต
SC 171 Chemistry Laboratory 1
วท.172 ปฏิบัติการเคมี 2
1
หนวยกิต
SC 172 Chemistry Laboratory 2

วท.181
SC 181
วท.182
SC 182
ค.218
MA 218
ค.286
MA 286

ปฏิบัติการฟสิกส 1
Physics Laboratory 1
ปฏิบัติการฟสิกส 2
Physics Laboratory 2
แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตร 1
Calculus for Science I
แคลคูลัสและสมการเชิงอนุพันธสําหรับวิทยาศาสตรชีวภาพ
Calculus and Differential Equation for Bioscience

1

หนวยกิต

1

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

2.2 วิชาบังคับในสาขา นักศึกษาจะตองศึกษารายวิชาจํานวน 35 หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปนี้
3
ทช.201 จุลชีววิทยา
BT 201 Microbiology
ทช.202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
1
BT 202 Microbiology Laboratory
ทช.231 วิศวกรรมชีวเคมี
2
BT 231 Biochemical Engineering
ทช.242 พันธุศาสตร
3
BT 242 Genetics
ทช.243 ปฏิบัติการพันธุศาสตร
1
BT 243 Genetics Laboratory
ทช.251 เทคโนโลยีชีวภาพ
2
BT 251 Biotechnology
ทช.282 ชีวเคมี
3
BT 282 Biochemistry
ทช.284 ปฏิบัติการชีวเคมี
1
BT 284 Biochemistry Laboratory
ทช.301 สรีรวิทยาและพันธุศาสตรจุลินทรีย
3
BT 301 Microbial Physiology and Genetics
ทช.332 หนวยปฏิบัติการทางวิศวกรรมกระบวนการชีภาพ
4
BT 332 Unit Operations in Bioprocess Engineering
ทช.341 เซลลและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
4
BT 341 Cell and Tissue Culture
ทช.344 พันธุวิศวกรรม 1
3
BT 344 Genetic Engineering 1
ทช.345 ปฏิบัติการพันธุวิศวกรรม 1
1
BT 345 Genetic Engineering Laboratory 1
ทช.352 ระเบียบการวิจัยทางวิทยาศาสตรชีวภาพ
1
BT 352 Biosciences Research Methodology

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

ทช.491
BT 491
ทช.492
BT 492
ทช.493
BT 493

สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ
Seminar in Biotechnology
โครงงานพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ
Special Project in Biotechnology
ฝกงานภาคสนาม (ไมนอยกวา 180 ชั่วโมง)
Field Training

2.3 วิชาบังคับเลือกนอกสาขา
คม.206 เคมีอินทรีย
CM 206 Organic Chemistry
คม.227 เคมีวิเคราะหและการประยุกต
CM 227 Analytical Chemistry and Applications
และเลือกศึกษาอีก 1 วิชา 3 หนวยกิต จาก วิชาตอไปนี้
ส.338 การออกแบบการทดลองสําหรับวิทยาศาสตร
ST 338 Experimental Designs for Science
ส.431 การออกแบบการทดลองเบื้องตน
ST 431 Introduction to Experimental Designs

1

หนวยกิต

2

หนวยกิต

ไมนับหนวยกิต
11
4

หนวยกิต
หนวยกิต

4

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

2.4 วิชาเลือก
24
หนวยกิต
นักศึกษาตองเลือกศึกษารายวิชาที่กําหนดไวในหมวดวิชาใดหมวดวิชาหนึ่งจาก 4 หมวดวิชา ไดแก หมวด
เทคโนโลยี ชี ว ภาพอุ ต สาหกรรม หมวดเทคโนโลยี ชี ว ภาพพื ช หมวดเทคโนโลยี ชี ว ภาพสารสนเทศ และหมวด
เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดลอม จํานวนรวมไมนอยกวา 24 หนวยกิต ดังตอไปนี้
2.4.1 หมวดเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม
นักศึกษาตองศึกษารายวิชาตอไปนี้ รวม 15 หนวยกิต ไดแก
ทช.336 สมดุลมวลสารและพลังงาน
2
หนวยกิต
BT 336 Material and Energy Balances
ทช.337 การถายเทมวล ความรอน และโมเมนตัม
2
หนวยกิต
BT 337 Mass, Heat, and Momentum Transfer
ทช.338 การถายโอนเทคโนโลยีและการจัดการ
2
หนวยกิต
เทคโนโลยีชีวภาพ
BT 338 Technology Transfer and Biotechnology Management
3
หนวยกิต
ทช.376 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
BT 376 Industrial Microbiology
ทช.476 เทคโนโลยีการหมัก
3
หนวยกิต
BT 476 Fermentation Technology
ทช.487 เทคโนโลยีเอนไซม
3
หนวยกิต
BT 487 Enzyme Technology
และเลือกศึกษาอีกไมนอยกวา 9 หนวยกิต จากรายวิชาในวิชาเลือกของสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพหรือวิชา
เลือกนอกสาขา

2.4.2 หมวดเทคโนโลยีชีวภาพพืช
นักศึกษาตองศึกษารายวิชาตอไปนี้ รวม 15 หนวยกิต ไดแก
ทช.386 ชีวเคมีพืช
3
หนวยกิต
BT 386 Plant Biochemistry
ทช.426 การควบคุมโดยชีววิธี
3
หนวยกิต
BT 426 Biological Control
ทช.449 พันธุศาสตรและการปรับปรุงพันธุพืช
3
หนวยกิต
BT 449 Plant Genetics and Breeding
ทช.456 การใชประโยชนจากของเสียทางการเกษตร
3
หนวยกิต
BT 456 Agricultural Waste Utilization
ทช.457 เทคโนโลยีชีวภาพพืช
3
หนวยกิต
BT 457 Plant Biotechnology
และเลือกศึกษาอีกไมนอยกวา 9 หนวยกิต จากรายวิชาในวิชาเลือกของสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพหรือวิชา
เลือกนอกสาขา
2.4.3 หมวดเทคโนโลยีชีวภาพสารสนเทศ
นักศึกษาตองศึกษารายวิชาตอไปนี้ รวม 15 หนวยกิต ไดแก
ทช.346 ชีวสารสนเทศศาสตร 1
3
หนวยกิต
BT 346 Bioinformatics 1
ทช.447 ชีวสารสนเทศศาสตร 2
3
หนวยกิต
BT 447 Bioinformatics 2
คพ.103 การโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน
3
หนวยกิต
CS 103 Introduction to Computer Programming
คพ.112 การโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องตน
3
หนวยกิต
CS 112 Introduction to Object-Oriented Programing
คพ.213 โครงสรางขอมูล
3
หนวยกิต
CS 213 Data Structures
และเลือกศึกษาอีกไมนอยกวา 9 หนวยกิต จากรายวิชาในวิชาเลือกของสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพหรือวิชา
เลือกนอกสาขา
2.4.4 หมวดเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดลอม
นักศึกษาตองศึกษารายวิชาตอไปนี้ รวม 15 หนวยกิต ไดแก
ทช.316 ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการ
3
หนวยกิต
BT 316 Biodiversity and Evolution
ทช.317 จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม
3
หนวยกิต
BT 317 Environmental Microbiology
3
หนวยกิต
ทช.318 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดลอม
BT 318 Environmental Biotechnology

ทช.319 เทคโนโลยีชีวภาพสําหรับการบําบัด
3
หนวยกิต
ของเสียและน้ําเสีย
BT 319 Biotechnology for Waste and Wastewater Treatment
ทช.416 การบําบัดของเสียทางชีวภาพ
3
หนวยกิต
BT 416 Bioremediation
และเลือกศึกษาอีกไมนอยกวา 9 หนวยกิต จากรายวิชาในวิชาเลือกของสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพหรือวิชา
เลือกนอกสาขา
2.4.5 วิชาเลือกในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ไดแก
ทช.246 พันธุศาสตรกับสังคม
3
หนวยกิต
BT 246 Genetics and Society
ทช.306 ไวรัสวิทยา
3
หนวยกิต
BT 306 Virology
ทช.308 ราวิทยาเบื้องตน
3
หนวยกิต
BT 308 Basic Mycology
ทช.316 ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการ
3
หนวยกิต
BT 316 Biodiversity and Evolution
ทช.317 จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม
3
หนวยกิต
BT 317 Environmental Microbiology
ทช.318 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดลอม
3
หนวยกิต
BT 318 Environmental Biotechnology
ทช.319 เทคโนโลยีชีวภาพสําหรับการบําบัด
3
หนวยกิต
ของเสียและน้ําเสีย
BT 319 Biotechnology for Waste and Wastewater Treatment
ทช.336 สมดุลมวลสารและพลังงาน
2
หนวยกิต
BT 336 Material and Energy Balances
2
หนวยกิต
ทช.337 การถายเทมวล ความรอน และโมเมนตัม
BT 337 Mass, Heat, and Momentum Transfer
ทช.338 การถายโอนเทคโนโลยีและการจัดการ
2
หนวยกิต
เทคโนโลยีชีวภาพ
BT 338 Technology Transfer and Biotechnology Management
ทช.346 ชีวสารสนเทศศาสตร 1
3
หนวยกิต
BT 346 Bioinformatics 1
ทช.349 พันธุศาสตรมนุษย
3
หนวยกิต
BT 349 Human Genetics
ทช.357 นาโนเทคโนโลยีชีวภาพ
3
หนวยกิต
BT 357 Nanobiotechnology

ทช.376
BT 376
ทช.386
BT 386
ทช.406
BT 406
ทช.407
BT 407
ทช.408
BT 408
ทช.416
BT 416
ทช.419
BT 419
ทช.426
BT 426
ทช.436
BT 436
ทช.437
BT 437
ทช.438
BT 438
ทช.439
BT 439
ทช.446
BT 446
ทช.447
BT 447
ทช.448
BT 448
ทช.449
BT 449
ทช.456
BT 456
ทช.457
BT 457

จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
Industrial Microbiology
ชีวเคมีพืช
Plant Biochemistry
ผลิตภัณฑจากจุลินทรีย
Microbial Products
เทคโนโลยียีสต
Yeast Technology
เทคโนโลยีชีวภาพรา
Fungal Biotechnology
การบําบัดของเสียทางชีวภาพ
Bioremediation
เทคโนโลยีชีวภาพแพลงกตอน
Plankton Biotechnology
การควบคุมโดยชีววิธี
Biological Control
การออกแบบกระบวนการทางชีวภาพ
Bioprocess Design
วิศวกรรมเมแทบอลิค
Metabolic Engineering
การประกอบการทางเทคโนโลยีชีวภาพ
Entrepreneurship in Biotechnology
การสรางสรรคและพัฒนานวัตกรรมทางชีวภาพ
Creativity and Development in Biological Innovation
พันธุวิศวกรรม 2
Genetic Engineering 2
ชีวสารสนเทศศาสตร 2
Bioinformatics 2
จีโนมิกส
Genomics
พันธุศาสตรและการปรับปรุงพันธุพืช
Plant Genetics and Breeding
การใชประโยชนจากของเสียทางการเกษตร
Agricultural Waste Utilization
เทคโนโลยีชีวภาพพืช
Plant Biotechnology

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

2

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

ทช.458
BT 458
ทช.459
BT 459
ทช.466
BT 466
ทช.476
BT 476
ทช.477
BT 477
ทช.486
BT 486
ทช.487
BT 487
ทช.488
BT 488

การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑทางชีวภาพ
Quality Control of Biological Products
เภสัชกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพ
Pharmaceutical Biotechnology
ภูมิคุมกันวิทยา
Immunology
เทคโนโลยีการหมัก
Fermentation Technology
เทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล
Alcoholic Beverage Technology
หัวขอคัดสรรทางชีวเคมี
Selected Topics in Biochemistry
เทคโนโลยีเอนไซม
Enzyme Technology
โครงสรางและหนาที่ของโปรตีน
Protein Structure and Function

2.4.6 วิชาเลือกนอกสาขา ไดแก
กอ.211 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารเบื้องตน
FD 211 Introduction to Food Science and Technology
กอ.212 กฎหมายและขอบังคับเกี่ยวกับอาหาร
FD 212 Food Laws and Regulations
กอ.321 จุลชีววิทยาทางอาหาร
FD 321 Food Microbiology
กอ.426 เทคโนโลยีผลิตภัณฑอาหารหมัก
FD 426 Food Fermentation Technology
ทก.312 สรีรวิทยาการผลิตพืช
AT 312 Physiology of Crop Production
ทก.316 พืชอุตสาหกรรมและพืชพลังงาน
AT 316 Industrial and Energy Crops
ทก.411 หลักการและเทคนิคปรับปรุงพันธุพืช
AT 411 Principles and Techniques in Plant Breeding
คพ.103 การโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน
CS 103 Introduction to Computer Programming
คพ.112 การโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องตน
CS 112 Introduction to Object-Oriented Programing

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

2

หนวยกิต

4

หนวยกิต

4

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

คพ.213
CS 213
คพ.222
CS 222
คพ.251
CS 251
คพ.365
CS 365

โครงสรางขอมูล
Data Structures
ภาษาโปรแกรมและกรอบความคิด
Programming Languages and Paradigs
ระบบฐานขอมูล 1
Database System I
ระบบปญญาประดิษฐ
Artificial Intelligent Systems

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3. วิชาเลือกเสรี
นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาใดก็ไดที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนวิชาเลือกเสรี จํานวนไม
นอยกวา 6 หนวยกิต ทั้งนี้ใหหมายรวมถึง วิชาศึกษาทั่วไป หมวดภาษาตางประเทศดวย
นักศึกษาจะนําวิชาเหลานี้มานับเปนวิชาเลือกเสรีไมได
1. วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรทุกวิชา (รวมทั้งวิชาที่ไมไดกําหนดไวในวิชาพื้นฐานทั่วไป
สวนที่ 2)
2. วิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปทั้งสวนที่ 1 และสวนที่ 2 ที่ใชรหัสยอ “มธ.” ทุกวิชา และวิชา ท.162
การเขียนรายงานทางวิชาการ และ ท.163 การเขียนเพื่อการสื่อสารในองคกร
13.2.1 การศึกษาวิชาโท
นักศึกษานอกภาควิชาที่ประสงคจะศึกษาวิชาในภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพเปนวิชาโท จะตองศึกษารายวิชา
ในวิชาโทรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง รวมไมนอยกวา 21 หนวยกิต ดังนี้
13.2.1.1 วิชาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ตองศึกษารายวิชาดังนี้
1. ศึกษาวิชาบังคับ 6 หนวยกิต ดังนี้
ทช.353 เทคโนโลยีชีวภาพ 1
3
หนวยกิต
BT 353 Biotechnology 1
ทช.354 เทคโนโลยีชีวภาพ 2
3
หนวยกิต
BT 354 Biotechnology 2
และ
2. เลือกศึกษาอีกไมนอยกวา 15 หนวยกิตจากรายวิชาในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
13.2.1.2 วิชาโทสาขาวิชาชีวสารสนเทศศาสตร ตองศึกษารายวิชาดังนี้
1. ศึกษาวิชาบังคับ 16 หนวยกิต ดังนี้
ทช.242 พันธุศาสตร
3
หนวยกิต
BT 242 Genetics
ทช.247 พื้นฐานชีวสารสนเทศศาสตร
3
หนวยกิต
BT 247 Biological Aspects Related to Bioinformatics
ทช.248 ปฏิบัติการพื้นฐานชีวสารสนเทศศาสตร
1
หนวยกิต
BT 248 Biological Aspects Related to Bioinformatics Laboratory

ทช.344
BT 344
ทช.346
BT 346
ทช.447
BT 447
และ

พันธุวิศวกรรม 1
Genetic Engineering 1
ชีวสารสนเทศศาสตร 1
Bioinformatics 1
ชีวสารสนเทศศาสตร 2
Bioinformatics 2

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

2. เลือกศึกษาอีกไมนอยกวา 5 หนวยกิต จากรายวิชาในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
13.2.2 การศึกษาเพื่อรับอนุปริญญาในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
นักศึกษาผูใดไดศึกษารายวิชาตางๆ ตามหลักสูตรในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ไดหนวยกิตสะสมไมนอยกวา
101 หนวยกิต ตามเงื่อนไขตอไปนี้ มีสิทธิไดรับอนุปริญญา
1. ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00
2. ไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษามาแลวไมนอยกวา 5 ภาคการศึกษาปกติ
3. ไดศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปรวม 30 หนวยกิต
4. ไดศึกษารายวิชาเฉพาะของสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพไมนอยกวา 65 หนวยกิต ประกอบดวยหมวดวิชา
พื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร รวม 30 หนวยกิต และวิชาบังคับในสาขาอีกไมนอยกวา 35 หนวยกิต โดย
ตองสอบวิชาบังคับในสาขาไดไมต่ํากวา C (2.00) ทุกวิชา
5. ไดศึกษาวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา 6 หนวยกิต
13.3 หลักเกณฑการใชรหัสวิชาในหลักสูตร
รายวิชาที่จะเปดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพประกอบดวยอักษรยอ
และตัวเลข 3 ตําแหนง ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. อักษรยอนําหนาตัวเลขในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มีความหมาย ดังนี้
ทช. (BT) เปนรายวิชาที่จัดสอนโดยภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
2. ตัวเลข 3 ตําแหนงในรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ที่มีอักษรยอ ทช.
(BT) มีความหมาย ดังนี้
เลขหลักหนวย
หมายถึง วิชาบังคับหรือวิชาเลือก
เลข 0-5
หมายถึง วิชาบังคับ
เลข 6-9
หมายถึง วิชาเลือก
เลขหลักสิบ
หมายถึง หมวดวิชาที่เปดสอนในภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
เลข 0
หมายถึง หมวดวิชาเกี่ยวของกับจุลินทรีย
เลข 1
หมายถึง หมวดวิชาเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม
เลข 2
หมายถึง หมวดวิชาเกี่ยวของกับพืช
เลข 3
หมายถึง หมวดวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
เลข 4
หมายถึง หมวดวิชาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและพันธุศาสตร
เลข 5
หมายถึง หมวดวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
เลข 6
หมายถึง หมวดวิชาภูมิคุมกันวิทยา

เลข 7
เลข 8
เลข 9
เลขหลักรอย
เลข 1
เลข 2
เลข 3
เลข 4

หัสวิชา
ทช.201
BT 201
ทช.202
BT 202
ทช.231
BT 231
ทช.242
BT 242
ทช.243
BT 243
ทช.246
BT 246
ทช.247
BT 247
ทช.248
BT 248
ทช.251
BT 251
ทช.281
BT 281
ทช.282
BT 282
ทช.284
BT 284
ทช.301
BT 301

หมายถึง หมวดวิชาทางอุตสาหกรรม
หมายถึง หมวดวิชาชีวเคมีและเอนไซม
หมายถึง หมวดวิชาการฝกงาน สัมมนา และโครงงานพิเศษ
หมายถึง วิชาซึ่งอยูในระดับชั้นปตางๆ
หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปที่ 1
หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปที่ 2
หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปที่ 3
หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปที่ 4

ชื่อวิชา
จุลชีววิทยา
Microbiology
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
Microbiology Laboratory
วิศวกรรมชีวเคมี
Biochemical Engineering
พันธุศาสตร
Genetics
ปฏิบัติการพันธุศาสตร
Genetics Laboratory
พันธุศาสตรกับสังคม
Genetics and Society
พื้นฐานชีวสารสนเทศศาสตร
Biological Aspects Related to Bioinformatics
ปฏิบัติการพื้นฐานชีวสารสนเทศศาสตร
Biological Aspects Related to Bioinformatics Laboratory
เทคโนโลยีชีวภาพ
Biotechnology
ชีวเคมีพื้นฐาน
Fundamental Biochemistry
ชีวเคมี
Biochemistry
ปฏิบัติการชีวเคมี
Biochemistry Laboratory
สรีรวิทยาและพันธุศาสตรจุลินทรีย
Microbial Physiology and Genetics

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-3-4)

หัสวิชา
ทช.306
BT 306
ทช.308
BT 308
ทช.316
BT 316
ทช.317
BT 317
ทช.318
BT 318
ทช.319
BT 319
ทช.332
BT 332
ทช.336
BT 336
ทช.337
BT 337
ทช.338
BT 338
ทช.341
BT 341
ทช.344
BT 344
ทช.345
BT 345
ทช.346
BT 346
ทช.349
BT 349
ทช.352
BT 352
ทช.353
BT 353

ชื่อวิชา
ไวรัสวิทยา
Virology
ราวิทยาเบื้องตน
Basic Mycology
ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการ
Biodiversity and Evolution
จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม
Environmental Microbiology
เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดลอม
Environmental Biotechnology
เทคโนโลยีชีวภาพสําหรับการบําบัดของเสียและน้ําเสีย
Biotechnology for Waste and Wastewater Treatment
หนวยปฏิบัติการทางวิศวกรรมกระบวนการชีภาพ
Unit Operations in Bioprocess Engineering
สมดุลมวลสารและพลังงาน
Material and Energy Balances
การถายเทมวล ความรอน และโมเมนตัม
Mass, Heat, and Momentum Transfer
การถายโอนเทคโนโลยีและการจัดการเทคโนโลยีชีวภาพ
Technology Transfer and Biotechnology Management
เซลลและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
Cell and Tissue Culture
พันธุวิศวกรรม 1
Genetic Engineering 1
ปฏิบัติการพันธุวิศวกรรม 1
Genetic Engineering Laboratory 1
ชีวสารสนเทศศาสตร 1
Bioinformatics 1
พันธุศาสตรมนุษย
Human Genetics
ระเบียบการวิจัยทางวิทยาศาสตรชีวภาพ
Biosciences Research Methodology
เทคโนโลยีชีวภาพ 1
Biotechnology 1

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3( 3-0-6)
3(2-3-4)
4(3-3-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
4(3-3-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
3(3-0-6)

หัสวิชา
ทช.354
BT 354
ทช.357
BT 357
ทช.376
BT 376
ทช.386
BT 386
ทช.406
BT 406
ทช.407
BT 407
ทช.408
BT 408
ทช.416
BT 416
ทช.419
BT 419
ทช.426
BT 426
ทช.436
BT 436
ทช.437
BT 437
ทช.438
BT 438
ทช.439
BT 439
ทช.446
BT 446
ทช.447
BT 447
ทช.448
BT 448

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ 2
Biotechnology 2
นาโนเทคโนโลยีชีวภาพ
Nanobiotechnology
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
Industrial Microbiology
ชีวเคมีพืช
Plant Biochemistry
ผลิตภัณฑจากจุลินทรีย
Microbial Products
เทคโนโลยียีสต
Yeast Technology
เทคโนโลยีชีวภาพรา
Fungal Biotechnology
การบําบัดของเสียทางชีวภาพ
Bioremediation
เทคโนโลยีชีวภาพแพลงกตอน
Plankton Biotechnology
การควบคุมโดยชีววิธี
Biological Control
การออกแบบกระบวนการทางชีวภาพ
Bioprocess Design
วิศวกรรมเมแทบอลิค
Metabolic Engineering
การประกอบการทางเทคโนโลยีชีวภาพ
Entrepreneurship in Biotechnology
การสรางสรรคและพัฒนานวัตกรรมทางชีวภาพ
Creativity and Development in Biological Innovation
พันธุวิศวกรรม 2
Genetic Engineering 2
ชีวสารสนเทศศาสตร 2
Bioinformatics 2
จีโนมิกส
Genomics

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)

หัสวิชา
ทช.449
BT 449
ทช.456
BT 456
ทช.457
BT 457
ทช.458
BT 458
ทช.459
BT 459
ทช.466
BT 466
ทช.476
BT 476
ทช.477
BT 477
ทช.486
BT 486
ทช.487
BT 487
ทช.488
BT 488
ทช.491
BT 491
ทช.492
BT 492
ทช.493
BT 493

ชื่อวิชา
พันธุศาสตรและการปรับปรุงพันธุพืช
Plant Genetics and Breeding
การใชประโยชนจากของเสียทางการเกษตร
Agricultural Waste Utilization
เทคโนโลยีชีวภาพพืช
Plant Biotechnology
การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑทางชีวภาพ
Quality Control of Biological Products
เภสัชกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพ
Pharmaceutical Biotechnology
ภูมิคุมกันวิทยา
Immunology
เทคโนโลยีการหมัก
Fermentation Technology
เทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล
Alcoholic Beverage Technology
หัวขอคัดสรรทางชีวเคมี
Selected Topics in Biochemistry
เทคโนโลยีเอนไซม
Enzyme Technology
โครงสรางและหนาที่ของโปรตีน
Protein Structure and Function
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ
Seminar in Biotechnology
โครงงานพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ
Special Project in Biotechnology
ฝกงานภาคสนาม (ไมนอยกวา 180 ชั่วโมง)
Field Training

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
2(0-6-0)
ไมนับหนวยกิต

13.5 แผนการศึกษา
การศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
วท.111 ชีววิทยา 1
วท.121 เคมี 1
วท.131 ฟสิกส 1
วท.161 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
วท.171 ปฏิบัติการเคมี 1
วท.181 ปฏิบัติการฟสิกส 1
ท.161 การใชภาษาไทย
สษ.171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
ค.218 แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตร 1
รวม

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
1 หนวยกิต
1 หนวยกิต
1 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
21 หนวยกิต

ภาคเรียนที่ 2
มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร
วท.112 ชีววิทยา 2
วท.122 เคมี 2
วท.132 ฟสิกส 2
มธ.156 คอมพิวเตอรและการเขียน
โปรแกรมเบื้องตน
วท.162 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
วท.172 ปฏิบัติการเคมี 2
วท.182 ปฏิบัติการฟสิกส 2
สษ.172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
รวม

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
1 หนวยกิต
1 หนวยกิต
1 หนวยกิต
3 หนวยกิต
21 หนวยกิต

ปการศึกษาที่ 2
มธ.120
มธ.130
มธ.155
คม.206
คม.227
ค.286

รวม

ภาคเรียนที่ 1
สหวิทยาการสังคมศาสตร
สหวิทยาการวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
สถิติพื้นฐาน
เคมีอินทรีย
เคมีวิเคราะหและการประยุกต
แคลคูลัสและสมการเชิงอนุพันธ
สําหรับวิทยาศาสตรชีวภาพ

ภาคเรียนที่ 2
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต

ทช.201 จุลชีววิทยา
ทช.202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

3 หนวยกิต
1 หนวยกิต

3 หนวยกิต
4 หนวยกิต
4 หนวยกิต
3 หนวยกิต

ทช.231
ทช.242
ทช.243
ทช.251

2 หนวยกิต
3 หนวยกิต
1 หนวยกิต
2 หนวยกิต

20 หนวยกิต

วิศวกรรมชีวเคมี
พันธุศาสตร
ปฏิบัติการพันธุศาสตร
เทคโนโลยีชีวภาพ

ทช.282 ชีวเคมี
3 หนวยกิต
ทช.284 ปฏิบัติการชีวเคมี
1 หนวยกิต
สษ.296 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงคทาง 3 หนวยกิต
วิชาการ 1
รวม
19 หนวยกิต

ปการศึกษาที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
ทช.301 สรีรวิทยาและพันธุศาสตรจุลินทรีย 3 หนวยกิต
ทช.332 หนวยปฏิบัติการทางวิศวกรรม
4 หนวยกิต
กระบวนการชีวภาพ
ทช.341 เซลลและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
4 หนวยกิต

ภาคเรียนที่ 2
ทช.344 พันธุวิศวกรรม 1
ทช.345 ปฏิบัติการพันธุวิศวกรรม 1
ทช.352 ระเบียบการวิจัยทางวิทยาศาสตร
ชีวภาพ

สษ.396 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงคทาง 3 หนวยกิต
วิชาการ 2
ส.338 การออกแบบการทดลองสําหรับวิทยาศาสตร หรือ ส.431 XX xxx วิชาเลือกเสรี
การออกแบบการทดลองเบื้องตน
XX xxx วิชาเลือกเสรี
3 หนวยกิต
XX xxx วิชาเลือก
3 หนวยกิต
XX xxx วิชาเลือก
XX xxx วิชาเลือก
XX xxx วิชาเลือก
รวม
20 หนวยกิต
รวม
ภาคฤดูรอน ปการศึกษาที่ 3
ทช.493 ฝกงานภาคสนาม (ไมนอยกวา 180 ชั่วโมง)

3 หนวยกิต
1 หนวยกิต
1 หนวยกิต

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
20 หนวยกิต

ไมนับหนวยกิต

ปการศึกษาที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
ทช.491 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ
XX xxx วิชาเลือก
XX xxx วิชาเลือก
XX xxx วิชาเลือก
รวม

1 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
10 หนวยกิต

ภาคเรียนที่ 2
ทช.492 โครงงานพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ
2 หนวยกิต
XX xxx วิชาเลือก
3 หนวยกิต
XX xxx วิชาเลือก
3 หนวยกิต
รวม

8 หนวยกิต

13.6 คําอธิบายรายวิชา
ทช201 จุลชีววิทยา
3(3-0-6)
BT201 Microbiology
วิชาบังคับกอน : 1. เคยศึกษา วท.111 และ วท.112
หรือ 2. เคยศึกษา วท.113
ชนิด รูปราง ลักษณะ การเจริญเติบโต เมแทบอลิซึมและการสืบพันธุของจุลินทรีย อนุกรมวิธาน การจําแนกและ
ตรวจสอบจุลินทรีย ความสัมพันธและผลกระทบของจุลินทรียตอระบบนิเวศ และการประยุกต
ทช202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
BT202 Microbiology Laboratory
วิชาบังคับกอน : เคยศึกษา หรือ ศึกษาพรอมกับ ทช.201
ปฏิบัติการเสริมทักษะทางทฤษฎีของวิชา ทช.201

1(0-3-0)

ทช231 วิศวกรรมชีวเคมี
2(2-0-4)
BT231 Biochemical Engineering
วิชาบังคับกอน : 1. เคยศึกษา วท.122 หรือ วท.123 หรือ วท.127
และ 2. เคยศึกษา ค.218 หรือ ค.211
สตอยชิโอเมตรี จลนพลศาสตรของเอนไซมและเซลล การใชสับสเทรต การสรางผลผลิต ผลไดของกระบวนการ
รูปแบบของถังปฏิกรณ สเตอริไรเซชัน การกวนและการใหอากาศ เครื่องมือและการควบคุม การขยายขนาดกระบวนการ การ
เก็บเกี่ยวผลผลิต การแยกและการทําใหผลิตภัณฑบริสุทธิ์ และเศรษฐศาสตรของกระบวนการ
ทช242 พันธุศาสตร
3(3-0-6)
BT242 Genetics
วิชาบังคับกอน : 1. เคยศึกษา วท.111 และ วท.112
หรือ 2. เคยศึกษา วท.113
กฎเมนเดล กลไกการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม พันธุศาสตรของเซลล พันธุศาสตรปริมาณและประชากร พันธุ
ศาสตรโมเลกุล และพันธุวิศวกรรม
ทช243 ปฏิบัติการพันธุศาสตร
BT243 Genetics Laboratory
วิชาบังคับกอน : เคยศึกษาหรือศึกษาพรอมกับ ทช.242
ปฏิบัติการเสริมทักษะทางทฤษฎีของวิชา ทช.242

1(0-3-0)

ทช246 พันธุศาสตรกับสังคม
3(3-0-6)
BT246 Genetics and Society
เซลล แ ละชี วิ ต โครงสร า งและหน า ที่ ข องสารพั น ธุ ก รรม การแบ ง เซลล กฎเมนเดล กลไกการถ า ยทอดลั ก ษณะ
พันธุกรรม การกําหนดเพศ พันธุประวัติ การกลาย พันธุศาสตรประชากร และการประยุกต
ทช247 พื้นฐานชีวสารสนเทศศาสตร
3(3-0-6)
BT247 Biological Aspects Related to Bioinformatics
ความรูพื้นฐานทางชีววิทยาสําหรับชีว สารสนเทศศาสตร โครงสรางและหนาที่ของสารชีวโมเลกุล กระบวนการ
สังเคราะหดีเอ็นเอ อารเอ็นเอ และโปรตีน กระบวนการกลายของสารพันธุกรรม การเปรียบเทียบลําดับเบสและลําดับกรดอะมิโน
ระหวางสิ่งมีชีวิตเพื่อศึกษาวิวัฒนาการ และการใชโปรแกรมพื้นฐานทางชีวสารสนเทศในการวิเคราะหขอมูลของกระบวนการ
ชีววิทยา (สําหรับนักศึกษานอกภาควิชา)
ทช248 ปฏิบัติการพื้นฐานชีวสารสนเทศศาสตร
BT248 Biological Aspects Related to Bioinformatics Laboratory
วิชาบังคับกอน : เคยศึกษาหรือศึกษาพรอมกับ ทช.247
ปฏิบัติการเสริมทักษะทางทฤษฎีของวิชา ทช.247 (สําหรับนักศึกษานอกภาควิชา)

1(0-3-0)

ทช251 เทคโนโลยีชีวภาพ
2(2-0-4)
BT251 Biotechnology
วิชาบังคับกอน : เคยศึกษาหรือศึกษาพรอมกับ ทช.281 หรือ ทช.282
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรม การแพทย และการเกษตร การจัดการของเสียและการยอยสลายทางชีวภาพ การ
ควบคุมและความปลอดภัยทางชีวภาพ สิทธิบัตรและกฎหมายที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีชีวภาพ และศึกษาดูงานนอกสถานที่
ทช281 ชีวเคมีพื้นฐาน
BT281 Fundamental Biochemistry
วิชาบังคับกอน : 1. เคยศึกษาวิชา วท.111 หรือ วท.112 หรือ วท.113
และ 2. เคยศึกษาวิชา วท.122 หรือ วท.123 หรือ วท.127
เคมีเบื้องตน โครงสราง หนาที่ และเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล

2(2-0-4)

ทช282 ชีวเคมี
3(3-0-6)
BT282 Biochemistry
วิชาบังคับกอน : 1. เคยศึกษาวิชา วท.111 หรือ วท.112 หรือ วท.113
และ 2. เคยศึกษาวิชา วท.122 หรือ วท.127
โครงสราง สมบัติ หนาที่และบทบาททางชีวภาพของสารชีวโมเลกุล เมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรท โปรตีน ลิปด
และกรดนิวคลีอิค จลนพลศาสตรของเอนไซม กระบวนการควบคุมวิถีเมแทบอลิซึม ความรูเบื้องตนของพันธุวิศวกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพ และการประยุกต

ทช284 ปฏิบัติการชีวเคมี
BT284 Biochemistry Laboratory
วิชาบังคับกอน : เคยศึกษาหรือศึกษาพรอมกับ วิชา ทช.281 หรือ ทช.282
ปฏิบัติการเสริมทักษะทางทฤษฎีของวิชา ทช.281 หรือ ทช.282

1(0-3-0)

ทช301 สรีรวิทยาและพันธุศาสตรจุลินทรีย
3(2-3-4)
BT301 Microbial Physiology and Genetics
วิชาบังคับกอน : 1. เคยศึกษา ทช.201 และ ทช.202
และ 2. เคยศึกษา ทช.281 หรือ ทช.282
องคประกอบทางเคมี โครงสรางและการทํางานของออรแกเนลลในจุลินทรีย กระบวนการเมแทบอลิซึมและการ
เจริญเติบโต องคประกอบของอาหาร การขนสงสาร ระบบการควบคุม พันธุศาสตรและพันธุศาสตรโมเลกุลพื้นฐานของ
จุลินทรีย พันธุวิศวกรรมพื้นฐาน และการประยุกต
ทช306 ไวรัสวิทยา
3(3-0-6)
BT306 Virology
วิชาบังคับกอน : สอบได ทช.201 และ ทช.202
ลักษณะและสมบัติของไวรัส การจัดหมวดหมูและการจําแนกไวรัส พันธุกรรมของไวรัส พยาธิสภาพและการกอโรค
ระบาดวิทยา ระบบภูมิคุมกันและการเกิดอินเทอรเฟยเรนซ ไวรัสกอมะเร็ง วิธีการตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ สารตาน
ไวรัส การใชไวรัสในการควบคุมโดยวิธีชีวภาพ และศึกษาดูงานนอกสถานที่
3(3-0-6)
ทช308 ราวิทยาเบื้องตน
BT308 Basic Mycology
วิชาบังคับกอน : สอบได ทช.201 และ ทช.202
ชีววิทยาของรา หลักการจัดจําแนกและอนุกรมวิธานของราสมัยใหม วิวัฒนาการของรา ราเมือก ราน้ํา รากอโรค รา
ในอุตสาหกรรม เห็ด และเทคนิคการคัดแยกรา
ทช316 ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการ
3(3-0-6)
BT316 Biodiversity and Evolution
ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต การประเมินสถานภาพและการสูญเสียแหลงทรัพยากร
ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย การอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติโดยใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสม การใชเทคนิคชีวโมเลกุลในการศึกษาความหลายหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต และ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่

ทช317 จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
BT317 Environmental Microbiology
วิชาบังคับกอน : เคยศึกษาวิชา ทช.201
บทบาทของจุลินทรียในระบบนิเวศ อิทธิพลของปจจัยตางๆที่มีผลตอการเจริญเติบโตของจุลินทรียในดินและแหลงน้ํา
ความสําคัญของจุลินทรียที่มีผลตอการเกิดภาวะมลพิษ และการประยุกตจุลินทรียเปนดัชนีในการชี้วัดความเปนพิษ
3(3-0-6)
ทช318 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดลอม
BT318 Environmental Biotechnology
วิชาบังคับกอน : 1. เคยศึกษา ทช.201
หรือ 2. เคยศึกษา ทช.353
หลักการและการประยุกตเทคโนโลยีชีวภาพที่เกียวกับสิ่งแวดลอมและนิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม การตรวจคุณภาพ
สิ่งแวดลอม กระบวนการบําบัดสารเคมีโดยเทคนิคทางชีวภาพ การจัดการมลพิษภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร การใช
เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อทดแทนการใชสารเคมี พลังงานชีวภาพ และศึกษาดูงานนอกสถานที่
ทช319 เทคโนโลยีชีวภาพสําหรับการบําบัดของเสียและน้ําเสีย
3(2-3-4)
BT319 Biotechnology for Waste and Wastewater Treatment
แหลง ของเสียและน้ํา เสียอันตราย
จุลินทรียแ ละพืชในกระบวนการบําบัด ของเสีย และน้ําเสีย การประยุกต
กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพและชีวเคมีในการบําบัดของเสียและน้ําเสีย ปญหาของระบบการบําบัดของเสียและน้ําเสีย
การนําของเสียมาใชประโยชน การนําน้ําเสียกลับมาใชใหม และศึกษาดูงานนอกสถานที่
ทช332 หนวยปฏิบัติการทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
4(3-3-6)
BT332 Unit Operations in Bioprocess Engineering
วิชาบังคับกอน : เคยศึกษา ทช.231
หนวยและมิติ การคํานวณทางวิศวกรรม หลักการเบื้องตนเกี่ยวกับสมดุลมวลและพลังงาน กลศาสตรและ ธรรมชาติ
ของของไหล การกวนและการผสมของไหล การถายเทมวลและความรอน การนํา การพา และการแผรังสีความรอน อุปกรณ
ถายเทความรอน การดําเนินการภายใตสภาวะสมดุล หนวยปฏิบัติการการกรอง การนอนกน การเหวี่ยงแยก การละลายและ
สารละลาย การตกผลึก การระเหย การอบแหงของแข็ง การผสม การดูดซับ การกลั่น และการสกัด และศึกษาดูงานนอกสถานที่
ทช336 สมดุลมวลสารและพลังงาน
2(2-0-4)
BT336 Material and Energy Balances
วิชาบังคับกอน : เคยศึกษาหรือศึกษาพรอมกับ ทช.231
การคํานวณเบื้องตนทางวิศวกรรมเคมีชีวภาพ การแปลงหนวยและมิติ สตอยชิโอเมตรีและการคํานวณสมดุลของมวล
สาร การคํานวณพื้นฐานของสมดุลพลังงาน และการใชตารางทางเทอรโมไดนามิกส

ทช337 การถายเทมวล ความรอน และโมเมนตัม
2(2-0-4)
BT337 Mass, Heat, and Momentum Transfer
วิชาบังคับกอน : เคยศึกษาหรือศึกษาพรอมกับ ทช.336
การถายเทมวล กฎการแพรของฟกค การถาย การนํา การพา และ การแผรังสีความรอน กฎการนําความรอนของฟู
เรียร อุปกรณที่เกี่ยวของกับการถายเทความรอน การถายเทโมเมนตัม กฎความหนืดของนิวตัน สถิตยศาสตรและพลศาสตรของ
ของไหล ปรากฏการณของการไหล สมการพื้นฐานของการไหล การไหลของของไหลชนิดอัดตัวไมไดและชนิดอัดตัวไดในทอ
และชั้นบาง อุปกรณสงผานของไหล เครื่องมือที่ใชวัดอัตราการไหล การผสมและการกวน และการประยุกต
ทช338 การถายโอนเทคโนโลยีและการจัดการเทคโนโลยีชีวภาพ
2(2-0-4)
BT338 Technology Transfer and Biotechnology Management
วิชาบังคับกอน : 1. เคยศึกษา ทช.231 และ ทช.251
หรือ 2. เคยศึกษา ทช.353 หรือ ทช.354
รู ป แบบและวิ ธี ก ารของการถ า ยโอนเทคโนโลยี การบ ม เพาะธุ ร กิ จ ชี ว ภาพ ความสํ า คั ญ ของนวั ต กรรมทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ สิทธิทางทรัพยสินทางปญญา ประเด็นการจัดการเทคโนโลยีชีวภาพ ชีวจริยธรรม กฎหมายชีวภาพและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ มาตรฐานความปลอดภัยของอาหารและผลิตภัณฑทางชีวภาพ และศึกษาดูงานนอกสถานที่
ทช341 เซลลและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
4(3-3-6)
BT341 Cell and Tissue Culture
วิชาบังคับกอน : 1. เคยศึกษา วท.111 และ วท.112
หรือ 2. เคยศึกษา วท.113
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลลพืชและสัตว การใชเซลลพืชและสัตวในการผลิตสารที่เปนประโยชน วิธีการผลิตโดยใช
ความรูทางพันธุวิศวกรรม และศึกษาดูงานนอกสถานที่
ทช344 พันธุวิศวกรรม 1
3(3-0-6)
BT344 Genetic Engineering 1
วิชาบังคับกอน : เคยศึกษา ทช.201 และ ทช.282 และ ทช.242
โครงสรางและหนาที่ของดีเอ็นเอ เอนไซมท่ใี ชในการโคลนยีน การเตรียมดีเอ็นเอสําหรับโคลนยีน เวคเตอรที่ใชในการ
โคลนยีน การตรวจสอบและวิเคราะหดีเอ็นเอที่โคลนได การถายฝากยีนในโปรคาริโอตและยูคาริโอต การประยุกตเทคนิคพันธุ
วิศวกรรมในทางการแพทย การเกษตร และอุตสาหกรรม และศึกษาดูงานนอกสถานที่
ทช345 ปฏิบัติการพันธุวิศวกรรม 1
BT345 Genetic Engineering Laboratory 1
วิชาบังคับกอน : เคยศึกษา หรือ ศึกษาพรอมกับ ทช.344
ปฏิบัติการเสริมทักษะทางทฤษฎีของวิชา ทช.344

1(0-3-0)

ทช346 ชีวสารสนเทศศาสตร 1
3(3-0-6)
BT346 Bioinformatics 1
วิชาบังคับกอน : 1. เคยศึกษาทช.242 และ ทช.344
หรือ 2. เคยศึกษา ทช.247
ประวัติความเปนมาของชีวสารสนเทศศาสตร เว็บไซตทางชีวสารสนเทศศาสตรและวิทยาศาสตรชีวภาพ ฐานขอมูล
ทางชีววิทยา และเครื่องมือทางชีวสารสนเทศศาสตรในการวิเคราะหเชิงโมเลกุล
ทช349 พันธุศาสตรมนุษย
3(3-0-6)
BT349 Human Genetics
วิชาบังคับกอน : เคยศึกษา ทช.242 หรือ ทช.246
การถายทอดลักษณะพันธุกรรมมนุษย การควบคุมการแสดงออกของยีนในประชากรมนุษย การเกิดความผิดปกติทาง
พั น ธุ ก รรม การวิ นิ จ ฉั ย และการบํ า บั ด โรคพั น ธุ ก รรม เทคโนโลยี ด า นเซลล พั น ธุ ศ าสตร โ มเลกุ ล โครงการจี โ นมมนุ ษ ย
ความกาวหนา และการประยุกต
ทช352 ระเบียบการวิจัยทางวิทยาศาสตรชีวภาพ
1(1-0-2)
BT352 Biosciences Research Methodology
การสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลทางวิทยาศาสตรชีวภาพ ความหมายของโครงการวิจัยและแผนงานวิจัย โครงสราง
รูปแบบ วิธีการเขียน และรูปแบบการนําเสนอโครงรางการวิจัยและรายงานการวิจัย และการฝกปฏิบัติและวิพากยโครงรางการ
วิจัย
ทช353 เทคโนโลยีชีวภาพ 1
3(3-0-6)
BT353 Biotechnology 1
วิชาบังคับกอน : 1. เคยศึกษา ทช.201
และ 2. เคยศึกษา ทช.281 หรือ ทช.282
เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องตน ชีววิทยาประยุกต จุลชีววิทยา ชีวเคมี พันธุวิศวกรรม วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ และ
เทคโนโลยีเอนไซม การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพระดับอุตสาหกรรม การควบคุมและความปลอดภัย สิทธิบัตรและกฎหมายทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ การประยุกตดานการแพทย การเกษตร อุตสาหกรรม และสิ่งแวดลอม และศึกษาดูงานนอกสถานที่ (สําหรับ
นักศึกษานอกภาควิชา)
ทช354 เทคโนโลยีชีวภาพ 2
3(3-0-6)
BT354 Biotechnology 2
วิชาบังคับกอน : สอบได ทช.353
หนวยและมิติ การคํานวณพื้นฐานทางวิศวกรรม การประยุกตทฤษฎีสมดุลมวลสารและพลังงานในการคํานวณทาง
วิศวกรรม การถายเทมวลและความรอน กลศาสตรของไหล จลนพลศาสตรของกระบวนการชีวภาพ กระบวนการหมักและการ
ขยายขนาด สเตอริไรเซชัน กระบวนการแยกและการทําผลิตภัณฑทางชีวภาพใหบริสุทธิ์ เศรษฐศาสตรของกระบวนการ ศึกษา
ดูงานนอกสถานที่ (สําหรับนักศึกษานอกภาควิชา)

ทช357 นาโนเทคโนโลยีชีวภาพ
3(3-0-6)
BT357 Nanobiotechnology
วิชาบังคับกอน : เคยศึกษา ทช.281 หรือ ทช.282
เทคโนโลยีชีวภาพระดับนาโนโมเลกุล การประยุกตสารชีวโมเลกุลกับวัสดุอินทรียและอนินทรีย การออกแบบและ
ประดิษฐวัสดุนาโนเพื่อประโยชนดานเทคโนโลยีชีวภาพ สารออกฤทธิ์ทางการแพทย อุปกรณศึกษาวิจัยระดับนาโน แนว
ทางแกไขปญหาจากเทคโนโลยีแบบเดิมดวยวิธีทางนาโนเทคโนโลยี และศึกษาดูงานนอกสถานที่
ทช376 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
3(2-3-4)
BT376 Industrial Microbiology
วิชาบังคับกอน : เคยศึกษา ทช.301
บทบาท คุ ณ ลั ก ษณะ และการประยุ กต จุ ลิ น ทรี ย ใ นระดั บ อุ ต สาหกรรม การแยกและคั ด เลื อ กจุ ลิน ทรี ย จ ากแหล ง
ธรรมชาติ การเก็บรักษาและการปรับปรุงสายพันธุจุลินทรีย การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและชีวเคมีของจุลินทรียในระหวาง
กระบวนการผลิต กรรมวิธีที่เกี่ยวของในกระบวนการผลิตในระดับหองปฏิบัติการและระดับอุตสาหกรรม และศึกษาดูงานนอก
สถานที่
ทช386 ชีวเคมีพืช
3(3-0-6)
BT386 Plant Biochemistry
วิชาบังคับกอน : เคยศึกษา ทช.281 หรือ ทช.282
โครงสรางและการทํ างานของเซลลพืช เมแทบอลิซึมสารชีวโมเลกุลของพืช กระบวนการสังเคราะหดว ยแสง
กระบวนการหายใจ การตรึงไนโตรเจน ฮอรโมนพืช และพฤกษเคมี
ทช406 ผลิตภัณฑจากจุลินทรีย
3(2-3-4)
BT406 Microbial Products
วิชาบังคับกอน : 1. สอบได ทช.201
หรือ 2. สอบได ทช.353 และ ทช.354
กระบวนการผลิ ต สารชี ว ภาพที่ มี มู ล ค า สู ง และมี คุ ณ ค า ทางอุ ต สาหกรรม สรี ร วิ ท ยาของจุ ลิ น ทรี ย สภาวะและ
กระบวนการผลิตของจุลินทรีย การแยกและการทําใหสารชีวภาพบริสุทธิ์ และศึกษาดูงานนอกสถานที่
ทช407 เทคโนโลยียีสต
3(2-3-4)
BT407 Yeast Technology
วิชาบังคับกอน : 1. สอบได ทช.201
หรือ 2. สอบได ทช.353 และ ทช.354
สรีรวิทยา การจัดจําแนกหมวดหมู และพันธุศาสตรของยีสต การเก็บรักษาและปรับปรุงสายพันธุ จลนพลศาสตรของ
การเจริญเติบโตและสรางผลผลิต ความสําคัญของยีสตในระดับอุตสาหกรรม และศึกษาดูงานนอกสถานที่

ทช408 เทคโนโลยีชีวภาพรา
3(3-0-6)
BT408 Fungal Biotechnology
การใชเซลลของราเสนสายเปนโรงงานผลิตโปรตีนที่ใชในการรักษาโรค สารปฎิชีวนะ เอนไซม วิตามิน สารสีและสาร
ใหกลิ่น สารพิษจากรา สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชและสารควบคุมศัตรูพืช และทรานฟอรเมชันในรา
ทช416 การบําบัดของเสียทางชีวภาพ
3(3-0-6)
BT416 Bioremediation
หลักการยอยสลายสารสังเคราะหที่ปนเปอนในสิ่งแวดลอมจาก อุตสาหกรรม ชุมชน และการเกษตร กระบวนการทาง
ชีวภาพและชีวเคมีเพื่อบําบัดและฟนฟูสภาพแวดลอมที่ปนเปอน และการประยุกต
ทช419 เทคโนโลยีชีวภาพแพลงกตอน
3(2-3-4)
BT419 Plankton Biotechnology
ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของแพลงกตอน บทบาทของแพลงกตอนตอระบบนิเวศในแหลงน้ําและบนบก การนําแพลงก
ตอนไปใชประโยชนทางเทคโนโลยีชีวภาพ และศึกษาดูงานนอกสถานที่
ทช426 การควบคุมโดยชีววิธี
3(3-0-6)
BT426 Biological Control
วิชาบังคับกอน : สอบได ทช.201 และ ทช.242
หลักการการควบคุมดวยชีววิธีในทางนิเวศวิทยา กลไกการควบคุมดวยชีววิธี วิธีการควบคุมการแพรกระจายโรคพืช
การประยุกตชีววิธีอยางมีประสิทธิภาพ สถานการณและงานวิจัยในปจจุบันที่เกี่ยวของกับการควบคุมดวยชีววิธี และทิศทางการ
พัฒนาการควบคุมดวยชีววิธีในอนาคต
ทช436 การออกแบบกระบวนการทางชีวภาพ
3(3-0-6)
BT436 Bioprocess Design
วิชาบังคับกอน : 1. เคยศึกษา ทช.231 และ ทช.332 และ ทช.476
หรือ 2. เคยศึกษา ทช.353 และ ทช.354
หลักการออกแบบกระบวนการชีวภาพ การบริหารโครงการ การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ การประเมิน
คาใชจาย การตรวจสอบความถูกตองของกระบวนการทางชีวภาพ การสูญเสียการปองกัน การจําลองกระบวนการทางชีวภาพ
และกรณีศึกษา
ทช437 วิศวกรรมเมแทบอลิค
3(3-0-6)
BT437 Metabolic Engineering
วิชาบังคับกอน : สอบได ทช. 231 และ ทช.301
โมเดลของปฏิกิริยาภายในเซลล สมดุลมวลสารและความตอเนื่องของขอมูล การควบคุมและจัดการวิถีเมแทบอลิซึม
การสังเคราะหวิถีเมแทบอลิซึมและการวิเคราะหสารที่ผานเขาออกปฏิกิริยาเมแทบอลิซึม การวิเคราะหการควบคุมปฏิกิริยาเม
แทบอลิซึมและการวิเคราะหโครงสรางของเครือขายเมแทบอลิซึม การวิเคราะหปริมาณสารที่ผานเขาออกในเครือขายเมแทบอลิ
ซึม และเทอรโมไดนามิกของกระบวนการภายในเซลล

ทช438 การประกอบการทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3(3-0-6)
BT438 Entrepreneurship in Biotechnology
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ นวัตกรรมและทรัพยสินทางปญญา การจัดทําแผนธุรกิจ แผนการตลาด แผนการเงิน
และการบัญชี แผนการผลิตและแผนการบริหารบุคลากร แหลงทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑและเริ่มตนธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวของ
กับการประกอบการ และศึกษาดูงานนอกสถานที่
ทช439 การสรางสรรคและพัฒนานวัตกรรมทางชีวภาพ
2(2-0-4)
BT439 Creativity and Development in Biological Innovation
วิชาบังคับกอน : 1. สอบได ทช.251
หรือ 2. สอบได ทช.353 และ ทช.354
รูปแบบของการคิด การคิด และการพัฒนาผลิตภัณ ฑ การพัฒ นาระบบคิ ด การพัฒ นาความคิ ด เชิงวิ เ คราะหแ ละ
ความคิดริเริ่มสรางสรรค การประยุกตความคิดสรางสรรค และกรณีศึกษาการสรางสรรคผลิตภัณฑทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ทช446 พันธุวิศวกรรม 2
3(2-3-4)
BT446 Genetic Engineering 2
วิชาบังคับกอน : เคยศึกษา ทช.281 หรือ ทช.282 หรือ ทช.344
หลักการและเทคนิคทางพีซีอาร การสังเคราะหและออกแบบไพรเมอร การสรางธนาคารยีนและการโคลนยีน การ
สรางโพรบและเทคนิคการติดฉลาก การคัดเลือกโคลนที่ตองการ การตรวจสอบดีเอ็นเอและยีนที่โคลนไดโดยวิธีเซาเทิรนไฮบริ
ไดเซชัน หลักการการหาลําดับเบสของดีเอ็นเอ วิวัฒนาการชาติพันธุ และหลักการไมโครอะเรย
3(2-3-4)
ทช447 ชีวสารสนเทศศาสตร 2
BT447 Bioinformatics 2
วิชาบังคับกอน : เคยศึกษา ทช.346
พื้นฐานกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอรในการวิเคราะหขอมูลทางชีววิทยา การจัดการขอมูล
ทางชีววิทยา การวิเคราะหทางชีวสารสนเทศศาสตรในยุคหลังจีโนม และชีวสารบบ
ทช448 จีโนมิกส
3(2-3-4)
BT448 Genomics
วิชาบังคับกอน : เคยศึกษา ทช.242 และ ทช.243
จี โ นม โครงสร า งและหน า ที่ ข องยี น การแสดงออกและการควบคุ ม การแสดงออกของยี น การทํ า แผนที่ ยี น ด ว ย
เครื่องหมายดีเอ็นเอ การหาลําดับดีเอ็นเอ การระบุตําแหนงยีน การประยุกตทางการแพทย การเกษตร และอุตสาหกรรม เทคนิค
การวิเคราะหจีโนม และศึกษาดูงานนอกสถานที่

ทช449 พันธุศาสตรและการปรับปรุงพันธุพืช
3(3-0-6)
BT449 Plant Genetics and Breeding
วิชาบังคับกอน : เคยศึกษา ทช.242 และ ทช.243
ระบบการสืบพันธุพืช พันธุศาสตรการวิเคราะหลิงเกจในการปรับปรุงพันธุพืช พันธุศาสตรปริมาณและพันธุศาสตร
ประชากรกับการปรับปรุงพันธุพืช การวิเคราะหโพลีพลอยดีย การปรับปรุงพันธุพืชผสมตัวเอง พืชผสมขาม และพืชที่สืบพันธุ
แบบไมอาศัยเพศ การสรางพันธุพืชลูกผสม เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุพืช และการชักนําใหเกิดการกลาย
ทช456 การใชประโยชนจากของเสียทางการเกษตร
3(2-3-4)
BT456 Agricultural Waste Utilization
วิชาบังคับกอน : 1. เคยศึกษา ทช.201
หรือ 2. เคยศึกษา ทช.353
ชนิดและองคประกอบของของเสียและของเหลือทิ้งจากการเกษตรกรรมและโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตร การนํา
ของเสียและของเหลือทิ้งมาใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ การจัดการและกําจัดของเสียและของเหลือทิ้งอยางเหมาะสม และ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่
ทช457 เทคโนโลยีชีวภาพพืช
3(2-3-4)
BT457 Plant Biotechnology
วิชาบังคับกอน : 1. สอบได ทช.251
หรือ 2. สอบได ทช.353
การใชเทคนิคทางอณูชีววิทยารวมกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงพันธุพืช การผลิตพืช
ดัดแปลงพันธุกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปจากพืชโดยกระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพ และศึกษาดูงานนอกสถานที่
ทช458 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑทางชีวภาพ
3(3-0-6)
BT458 Quality Control of Biological Products
วิชาบังคับกอน : 1. สอบได ทช.251
หรือ 2. สอบได ทช.353 และ ทช.354
หลักการและวิธีการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑชีวภาพจากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม การกําหนดมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ การควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ กระบวนการแปรรูป ผลิตภัณฑขั้นสุดทาย และศึกษาดูงานนอกสถานที่
ทช459 เภสัชกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3(3-0-6)
BT459 Pharmaceutical Biotechnology
วิชาบังคับกอน : 1. สอบได ทช.201 และ ทช.251
หรือ 2. สอบได ทช.353 และ ทช.354
การพัฒนายาจากขอมูลโปรตีนและสารพันธุกรรมในระดับหองปฏิบัติการและอุตสาหกรรม สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
ที่สําคัญที่ผลิตจากกระบวนการชีวภาพ และการประยุกตเทคโนโลยีชีวภาพกับชีวเภสัชกรรม

ทช466 ภูมิคุมกันวิทยา
3(3-0-6)
BT466 Immunology
วิชาบังคับกอน : เคยศึกษา ทช.201 และ ทช.202
เซลลวิทยาและกายวิภาคศาสตรของระบบภูมิคุมกัน ปฏิกิริยาการตอบสนองของระบบภูมิคุมกัน ภูมิคุมกันดานสาร
น้ําและดานเซลล แอนติเจนและแอนติบอดี คอมพลีเมนต ภาวะภูมิไวเกิน ภูมิคุมกันทางโลหิตวิทยา ภูมิคุมกันวิทยาของการ
ปลูกถายอวัยวะ ภูมิคุมกันตอเนื้อเยื่อตนเอง ภูมิคุมกันวิทยาของเนื้องอก ภูมิคุมกันตอการติดเชื้อ ภูมิคุมกันบกพรอง การ
เสริมสรางภูมิคุมกัน การประยุกต และศึกษาดูงานนอกสถานที่
ทช476 เทคโนโลยีการหมัก
3(2-3-4)
BT476 Fermentation Technology
บังคับกอน : 1. สอบได ทช.301
หรือ 2. สอบได ทช.353 และ ทช.354
กระบวนการหมัก ปจจัยที่มีผลตอกระบวนการหมัก อาหารเลี้ยงเชื้อ ชนิดของถังหมัก เทคนิคปลอดเชื้อ
การควบคุมที่ใชในกระบวนการหมัก การใหอากาศและการกวน พลศาสตรชีวภาพ จลนพลศาสตรของการเจริญเติบโต การใช
สารอาหาร การสรางผลผลิต ปฏิบัติการเสริมทฤษฎี และศึกษาดูงานนอกสถานที่
ทช477 เทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล
3(2-3-4)
BT477 Alcoholic Beverage Technology
วิชาบังคับกอน : 1. สอบได ทช.301
หรือ 2. สอบได ทช.353 และ ทช.354
เทคโนโลยีสมัยใหมและเทคนิคการหมักในการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอลในระดับหองปฏิบัติการและอุตสาหกรรม
อุปกรณและกระบวนการผลิตที่ไดมาตรฐานและคุณภาพ กฎหมายที่เกี่ยวของกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลเจือปน และศึกษาดู
งานนอกสถานที่
ทช486 หัวขอคัดสรรทางชีวเคมี
BT486 Selected Topics in Biochemistry
วิชาบังคับกอน : สอบได ทช.281 หรือ ทช.282
หัวขอที่นาสนใจ ความกาวหนา และวิทยาการสมัยใหมที่เกี่ยวของกับวิชาชีวเคมี

3(3-0-6)

ทช487 เทคโนโลยีเอนไซม
3(2-3-4)
BT487 Enzyme Technology
วิชาบังคับกอน : สอบได ทช.281 หรือ ทช.282
โครงสรางและสมบัติทางเคมี การเรียกชื่อและแบงกลุม ความจําเพาะและกลไกการเรงปฏิกิริยา จลนพลศาสตรและการ
ยับยั้งการทํางาน กลไกการควบคุมการทํางานและการสังเคราะห กระบวนการการแยกและการทําใหบริสุทธิ์ การตรึงรูป และการ
ประยุกตทางอุตสาหกรรมของเอ็นไซม และศึกษาดูงานนอกสถานที่

ทช488 โครงสรางและหนาที่ของโปรตีน
3(3-0-6)
BT488 Protein Structure and Function
วิชาบังคับกอน : สอบได ทช.281 หรือ ทช.282
โครงสรางและสมบัติของกรดอะมิโนและโปรตีน การจัดแบงกลุมโปรตีน ปจจัยที่มีผลตอโครงสรางตติยภูมิของ
โปรตีน ความสัมพันธระหวางโครงสรางและหนาที่ของโปรตีน และเทคนิคการตรวจวิเคราะหโครงสรางโปรตีน
ทช491 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ
BT491 Seminar in Biotechnology
วิชาบังคับกอน : เปนนักศึกษาตั้งแตชั้นปที่ 4 ขึ้นไป
รวบรวม วิเคราะห และนําเสนอผลงานงานวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวของ

1(1-0-2)

ทช492 โครงงานพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ
2(0-6-0)
BT492 Special Project in Biotechnology
วิชาบังคับกอน : เปนนักศึกษาตั้งแตชั้นปที่ 4 ขึ้นไป
ทดลองและเขียนรายงานโครงงานที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีชีวภาพ ภายใตคําแนะนําและควบคุมของอาจารยที่ปรึกษา
โครงงาน
ทช493 ฝกงานภาคสนาม
ไมนับหนวยกิต
BT493 Field Training
(ไมนอยกวา 180 ชั่วโมง)
ฝกปฏิบัติงานในหนวยงานที่ภาควิชาฯ เห็นชอบไมต่ํากวา 180 ชั่วโมง เขียนรายงานการฝกปฏิบัติงานและนําเสนอ มี
การประเมินผลจากหนวยงานหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่ใหการฝกแกนักศึกษา และวัดผลดวยระดับ S หรือ U
14. เงื่อนไขอื่นๆ
เงื่อนไขอื่นๆ นอกจากที่ระบุใวในหลักสูตรนี้ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาชั้น
ปริญญาตรี พ.ศ. 2540 รวมทั้งระเบียบและประกาศตางๆ ของมหาวิทยาลัย

