
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑติ 
สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ 
หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2552 

1. ช่ือหลกัสูตร 
 ภาษาไทย  หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ  
 ภาษาองักฤษ Doctor of Philosophy Program in Biotechnology 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
 ภาษาไทย ช่ือเตม็ ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต (เทคโนโลยชีีวภาพ) 
   ช่ือย่อ ปร.ด. (เทคโนโลยชีีวภาพ) 
 ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็ Doctor of Philosophy (Biotechnology) 
   ช่ือย่อ Ph.D. (Biotechnology) 
3. วชิาเอก  ไม่ม ี
4. จํานวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร  

ผู้เข้าศึกษาทีสํ่าเร็จช้ันปริญญามหาบัณฑิต  ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ 
ผู้เข้าศึกษาทีสํ่าเร็จช้ันปริญญาบัณฑิต   ไม่น้อยกว่า 73 หน่วยกติ 

5. รูปแบบของหลกัสูตร 
 5.1 รูปแบบ หลกัสูตรระดบัปริญญาเอก 

5.2 ภาษาทีใ่ช้ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
 5.3 การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศทีส่ามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างด ี
 5.4 ความร่วมมอืกบัสถาบันอืน่ เป็นหลกัสูตรเฉพาะของสถาบันทีจ่ัดการเรียนการสอนโดยตรง  
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาสาขาวชิาเดยีว  
6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมตั/ิเห็นชอบหลกัสูตร  

6.1 เป็นหลกัสูตรเปิดใหม่ พ.ศ. 2552 
6.2 กาํหนดเปิดสอนในภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป 
6.3 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั ในการประชุมคร้ังที่ 13/2552 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 

2552  
6.4 ได้พจิารณากลัน่กรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลยัด้านหลกัสูตรและการจัดการศึกษา ในการประชุมคร้ังที ่

4/2552 เมือ่วนัที ่30 กนัยายน 2552 
6.4 ได้รับอนุมตั/ิเห็นชอบหลกัสูตรจากสภามหาวทิยาลยัในการประชุมคร้ังที ่11/2552 เมือ่วนัที ่30 พฤศจิกายน 2552 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่คุีณภาพและมาตรฐาน ปีการศึกษา 2556 
8. อาชีพทีส่ามารถประกอบอาชีพได้หลงัสําเร็จการศึกษา 
 8.1 อาจารย์  
 8.2 นักวจิัยและนักวทิยาศาสตร์ 
 8.3 พนักงานราชการและพนักงานรัฐวสิาหกจิ 

8.4 ผู้ประกอบการ 
 8.5 ลูกจ้างตามสถานประกอบการ 
 8.6 อาชีพอสิระ 



 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
1. ปรัชญา ความสําคญั และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลกัสูตร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีชีวภาพผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพในระดับสูง สามารถ

เรียนรู้วิทยาการใหม่ๆ สามารถสร้างสรรค์งานวิจัยและถ่ายทอดความรู้ สามารถประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพมาตอบสนองต่อการ
เปลีย่นแปลงสภาพเศรษฐกจิ สังคม ส่ิงแวดล้อม และความเป็นอยู่ของประชากรในประเทศ รวมทั้งมุ่งเน้นที่จะปลูกฝังให้บัณฑิตที่
ผลติได้มคุีณธรรมและจริยธรรม 

1.2 วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
1.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาเอกที่มีความรู้ความสามารถในระดับสูง มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีทักษะ

และกระบวนการคดิทางวทิยาศาสตร์ทีจ่ําเป็นต่อการศึกษา ค้นคว้า วจิัย และปฏิบัตงิานในสาขาเทคโนโลยชีีวภาพ  
1.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาเอกที่สามารถนําความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพไปประยุกต์ และถ่ายทอด

ความรู้ได้ตามความเหมาะสมต่อการเปลีย่นแปลงสภาพเศรษฐกจิ สังคม ส่ิงแวดล้อม และความเป็นอยู่ของประชากรในประเทศ  
1.2.3 เพื่อปลูกฝังให้บัณฑิตในระดับปริญญาเอกมีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ รวมทั้งมีความรักและ

หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ระบุปรัชญา ความสําคัญ วัตถุประสงค์ ให้
สอดคล้องกบัปรัชญาการอุดมศึกษา สถาบัน มาตรฐานวชิาการ วชิาชีพ คุณลกัษณะบัณฑิต 
2. แผนพฒันาปรับปรุง 

แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

1. แผนก า รป รั บป รุ งห ลั ก สู ต ร
เทคโนโลยีชีวภาพให้มีมาตรฐานไม่
ตํา่กว่าที ่สกอ. กาํหนด 

1. สัมมนาและวพิากษ์หลกัสูตร 
2. ประเมนิหลกัสูตรอย่างสมํา่เสมอ 

1.โครงการวพิากษ์หลกัสูตร 
2. เอกสารปรับปรุงหลกัสูตร 
3. รายงานผลการประเมนิหลกัสูตร 

2. แผนการพัฒนาการจัดการเรียน
ก า ร ส อ น ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ความก้าวหน้าของวทิยาการ 

1. เพิ่มบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้านมากขึน้ 
2. ส่งเสริมให้มีความร่วมมือในการใช้
ท รัพยากร ร่วมกันทั้ งภ าย ในและ
ภายนอกสถาบัน 
3. สอบถามความต้องการลกัษณะ 

1. จํานวนรายวชิาในหลกัสูตร 
ที่มีก ารปรับปรุง เปลี่ ยนแปลงใ ห้
สอดคล้องกับความก้าวหน้าของ
วทิยาการ 
2.บันทึกการเชิญบุคลากรที่มีความ
เช่ียวชาญเฉพาะด้าน 

แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

 ของบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ 3 .  บันทึ กคว าม ร่ วมมื อ ระห ว่ า ง
หน่วยงาน 
4. แบบสอบถาม หรือ รายงาน การ
ประเมินความพึงพอใจในการใ ช้
บัณฑิตของสถานประกอบการ 

3. แผนพัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอน การประเมินผลของอาจารย์
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 
ด้านและบริการวชิาการ 

1. สนับสนุนบุคลากรให้พฒันาด้านการ
เรียนการสอน  การประเมินผลของ
อาจารย์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 
5 ด้าน โดยการอบรม 

1. จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วมอบรมใน
โครงการพฒันาด้านการเรียนการสอน 
และการประเมินผลตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ 



2. สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียนการ
สอนใ ห้ทํ า ง านบ ริการวิช าการแ ก่
หน่วยงานทั้ งภายในและภายนอก
สถาบัน 

2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
จากผลประเมนิการสอนของอาจารย์ 
3.  ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
อาจารย์ในหลกัสูตร 

4. แผนการส่งเสริมการเรียนการสอน
ทีเ่น้นงานวจิัย 

ส่งเสริมให้บุคลากรใช้ความรู้ที่ได้จาก
งานวิจัยหรืองานวิจัยมาเป็นส่วนหน่ึง
ในการเรียนการสอน 

1. เค้าโครงการเรียนการสอน 
2. เอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการเรียนการ
สอนวชิาน้ันๆ 
3. แบบประเมินผลการเรียนการสอน
ของบุคลากร 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดาํเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ  ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ           
มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ และ อาจเปิดภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ แต่ให้เพิ่ม
ช่ัวโมงการศึกษาในแต่ละรายวชิาให้เท่ากบัภาคปกต ิภาคฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาทีไ่ม่บังคบั 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ไม่ม ี
1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกติในระบบทวภิาค ไม่ม ี
 

2. การดาํเนินการหลกัสูตร 
2.1 วนัเวลาในการดาํเนินการเรียนการสอน 
วนั-เวลาราชการปกต ิ(จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30) 
ภาคการศึกษาที ่1 เดอืนมถุินายน –ตุลาคม 
ภาคการศึกษาที ่2 เดอืนพฤศจิกายน-มนีาคม 

 2.2 คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา  
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 พร้อมด้วยฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และ 
(ฉบับที ่5) พ.ศ. 2551 ข้อ 8 และมคุีณสมบัต ิดงันี ้
 2.2.1 คุณสมบัตพิืน้ฐานทางการศึกษา 
  ผู้เข้าศึกษาต้องมคุีณสมบัตพิืน้ฐานทางการศึกษาดงันี ้
  2.2.1.1 สําหรับผู้เข้าศึกษาทีสํ่าเร็จการศึกษาระดบัปริญญามหาบัณฑิต  

2.2.1.1.1 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 
หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งในหรือต่างประเทศ ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ ในกรณีที่เป็นผู้สําเร็จปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวชิาอืน่ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโครงการปริญญาเอกของภาควชิาฯ  

และ  
2.2.1.1.2 ต้องมคีะแนนเฉลีย่สะสมไม่น้อยกว่า 3.00 (ในระดบัสูงสุด 4.00) 

2.2.1.2 สําหรับผู้เข้าศึกษาทีสํ่าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาบัณฑิต  
2.2.1.2.1 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์สาขาเทคโนโลยชีีวภาพ หรือ 

สาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งในหรือต่างประเทศ ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ ในกรณีที่เป็นผู้สําเร็จปริญญาบัณฑิตสาขาวิชาอื่น
ต้องได้รับความเห็นชอบคณะกรรมการโครงการปริญญาเอกของภาควชิาฯ  



และ 
   2.2.1.2.2 ต้องมคีะแนนเฉลีย่สะสมไม่น้อยกว่า 3.25 (ในระดบัสูงสุด 4.00)  
 2.2.2 คุณสมบัตพิืน้ฐานทางภาษาองักฤษ 
  มีผลการสอบภาษาอังกฤษ TU-GET ไม่น้อยกว่า 550 หรือ Paper-Based TOEFL ไม่น้อยกว่า 550 หรือ 
Internet-Based TOEFL ไม่น้อยกว่า 80 หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 6.0 โดยต้องเป็นผลการทดสอบภายใน 2 ปี ย้อนหลงันับจากวัน
ยืน่ใบสมัคร ในกรณีที่มีผลทดสอบภาษาองักฤษไม่ถึงเกณฑ์ที่กาํหนดอาจได้รับการพจิารณารับเข้าศึกษา โดยผลการทดสอบขั้นตํ่า
ที่อาจได้รับการพิจารณารับเข้าศึกษาคือ TU-GET ไม่น้อยกว่า 500 หรือ Paper-Based TOEFL ไม่น้อยกว่า 500 หรือ Internet-
Based TOEFL ไม่น้อยกว่า 61 หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5  โดยมีเงื่อนไขว่าต้องสอบภาษาอังกฤษให้ได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด
ภายในระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันขึน้ทะเบียนนักศึกษา หรือได้ปฏิบัติตามข้อบังคับการสอบภาษาต่างประเทศตามหลกัสูตรระดับ
ปริญญาเอกตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 8 การสอบประมวล
ความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติและการสอบภาษาต่างประเทศ ข้อ 23.4.1 ภายในระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันขึน้ทะเบียนนักศึกษา 
มฉิะน้ันจะต้องถูกถอนช่ือออกจากการเป็นนักศึกษา 
 2.2.3 การคดัเลอืกผู้เข้าศึกษา 
  2.2.3.1 ผู้เข้าศึกษาต้องสอบสัมภาษณ์และมผีลการศึกษาทีไ่ด้เป็นทีย่อมรับจากคณะกรรมการคดัเลอืก 
  2.2.3.2 ผู้เข้าศึกษาต้องเสนอโครงร่างงานวิจัยต่อคณะกรรมการคัดเลือก  และผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการคดัเลอืก 
  2.2.3.3 ผู้เข้าศึกษาต้องมีจดหมายรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิทางเทคโนโลยชีีวภาพหรือสาขาวิชาที่เกีย่วข้องอย่าง
น้อย 2 ฉบับ 
  2.2.3.4 เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ และ/หรือคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

ไม่มี 
2.4 กลยุทธ์ในการดาํเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจํากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 
ไม่มี 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ในแต่ละปีการศึกษาจะรับนักศึกษาปีละ 5 คน มดีงัต่อไปนี ้

จํานวนนักศึกษา ปีการศึกษา 

2553 2554 2555 2556 2557 

ช้ันปีที่ 1 
ช้ันปีที่ 2 
ช้ันปีที่ 3 

5 
- 
- 

5 
5 
- 

5 
5 
5 

5 
5 
5 

5 
5 
5 

รวม 5 10 15 15 15 

จํานวนทีค่าดว่าจะสําเร็จการศึกษา - - - 5 5 

 2.6 งบประมาณตามแผน 
เน่ืองจากภาควิชาเทคโนโลยชีีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ รับผิดชอบจัดการเรียนการ

สอน 3 หลักสูตร คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) และปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (เทคโนโลยชีีวภาพ) ซ่ึงงบประมาณบางส่วนจะเป็นงบประมาณที่ใช้ร่วมกนัทั้ง 3 หลกัสูตร และงบประมาณบางส่วนจะใช้
เฉพาะบางหลกัสูตรเท่าน้ัน โดยมรีายละเอยีดดงันี ้



งบบุคลากร1        9,153,600  บาท 
 หมวดเงนิเดอืน     8,949,840 บาท 
 หมวดค่าจ้างประจํา          203,760 บาท 
งบดาํเนินการ          967,429  บาท 
 หมวดค่าตอบแทน            21,791 บาท 
    - ค่าทาํงานนอกเวลา1        21,791 บาท 
 หมวดค่าใช้สอย            196,616 บาท 
    - ค่าซ่อมครุภัณฑ์1                 122,828 บาท 
    - ค่าหนังสือและตาํรา1         46,639 บาท 
    - ค่าเพิม่พูนความรู้อาจารย์ (อบรมสัมมนา) 1  27,149 บาท 
 หมวดค่าวสัดุ        432,253 บาท 
    - ค่าวสัดุบริหารงานภาค1             217,907 บาท 
    - ค่าวสัดุงานประกนัคุณภาพ1    10,895 บาท 
    - ค่าวสัดุการเรียนการสอน1     75,455 บาท 
    - ค่าวสัดุส่งเสริมการวจิัยระดบับัณฑิตศึกษา2 21,186 บาท 
    - ค่าวสัดุสํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษา2       6,810 บาท 
 หมวดค่าสาธารณูปโภค1      316,769 บาท 
งบลงทุน1        63,900 บาท 

 หมวดครุภัณฑ์1, 3       63,900 บาท 
   รวมทั้งส้ิน 10,184,929 บาท 
หมายเหตุ : 

1. เป็นงบประมาณทีใ่ช้ร่วมกนั 3 หลกัสูตร 
2. เป็นงบประมาณทีใ่ช้เฉพาะหลกัสูตรบัณฑิตศึกษา 
3. เน่ืองจากในปี พ.ศ. 2552 ทั่วโลกเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ดังน้ัน ภาควิชาฯ จึงถูกปรับลดงบประมาณ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ 

เหลอื 63,900 บาท ซ่ึงตามปกตแิล้วโดยเฉลีย่ตั้งแต่ปี 2541-2551 ภาควชิาฯ จะได้งบประมาณในหมวดนีป้ระมาณ 250,000 บาท 
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลตินักศึกษาตามหลกัสูตร 150,000 บาท/คน/ปี 
2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบช้ันเรียน  
 แบบทางไกลผ่านส่ือส่ิงพมิพ์เป็นหลกั 
 แบบทางไกลผ่านส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั 
 แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกส์เป็นส่ือหลกั (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอนิเตอร์เน็ต 
 อืน่ๆ (ระบุ)  

2.8 การเทยีบโอนหน่วยกติ รายวชิา และการลงทะเบียนข้ามมหาวทิยาลยั 
นักศึกษาอาจขอเทียบรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วในระดับบัณฑิตศึกษากับรายวิชาที่ต้องการศึกษาในหลักสูตร โดยการ

เทียบและโอนหน่วยกิตให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 พร้อม
ด้วยฉบับแก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2550 (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2551 ข้อ 16 
3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 



 3.1 หลกัสูตร 
  3.1.1 จํานวนหนวยกติรวมและระยะเวลาการศึกษา  

แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาทีสํ่าเร็จช้ันปริญญามหาบัณฑิต   ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ 
แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาทีสํ่าเร็จช้ันปริญญาบัณฑิต        ไม่น้อยกว่า 73 หน่วยกติ 
ระยะเวลาการศึกษา เป็นหลักสูตรแบบเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร คือ 

นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตต้องใช้เวลาศึกษาตลอดหลกัสูตรอย่างน้อย 8 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่
เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ และนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตต้องใช้เวลาศึกษาตลอดหลกัสูตรอย่างน้อย 6 
ภาคการศึกษาปกต ิและอย่างมากไม่เกนิ 10 ภาคการศึกษาปกต ิทั้งนีนั้บตั้งแต่วนัขึน้ทะเบียนนักศึกษา 
  3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร 

นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวชิา โดยศึกษารายวชิาต่างๆ ตามโครงสร้างองค์ประกอบ และข้อกาํหนด
ของหลกัสูตรดังนี ้
            3.1.2.1 แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาทีสํ่าเร็จปริญญามหาบัณฑิต  
   1) ศึกษารายวชิา   12  หน่วยกติ 
   - วชิาบังคบั    5 หน่วยกติ 

 - วชิาเลอืกไม่น้อยกว่า    7 หน่วยกิต โดยเลือกศึกษาจากรายวิชาเลือกที่มีรหัส 
ทช.8xx (ไม่นับหน่วยกติให้สําหรับการลงทะเบียนรายวชิาเลอืกทีม่รีหัส ทช.6xx และ/หรือ ทช.7xx) 

 2) วทิยานิพนธ์   36  หน่วยกติ 
            3.1.2.2 แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาทีสํ่าเร็จปริญญาบัณฑิต   
   1) ศึกษารายวชิา    25  หน่วยกติ 
   - วชิาบังคบั   13 หน่วยกติ 

 - วชิาเลอืกไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกติ โดยต้องเลอืกศึกษารายวชิาเลอืกทีม่ีรหัส 
ทช.8xx ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกติ และเลอืกศึกษาจํานวนหน่วยกติทีเ่หลอือกี 5 หน่วยกติ จากรายวิชาเลอืกที่มรีหัส ทช.6xx และ/หรือ 
ทช.7xx และ/หรือ ทช.8xx  

 2) วทิยานิพนธ์   48 หน่วยกติ 
  3.1.3 รายวชิาในหลกัสูตร 
 รหัสวชิา 
  รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ประกอบด้วยอักษรย่อ 2 
ตาํแหน่ง และเลขรหัส 3 ตาํแหน่ง โดยมคีวามหมายดงันี ้
  อกัษรย่อ ทช. (BT) หมายถึง อกัษรของสาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ 
  เลขหลกัหน่วย  หมายถึง กลุ่มวชิาบังคบั และวชิาเลอืก 

เลข 0-4  หมายถึง วชิาบังคบั 
เลข 5-9  หมายถึง วชิาเลอืก 

  เลขหลกัสิบ   หมายถึง หมวดวชิาทีเ่ปิดสอนในภาควชิาเทคโนโลยชีีวภาพ  
  เลข 0  หมายถึงหมวดวชิาเกีย่วข้องกบัโครงงานพเิศษและวทิยานิพนธ์ 

  เลข 1  หมายถึง หมวดวชิาเกีย่วข้องกบัส่ิงแวดล้อม 
  เลข 2  หมายถึง หมวดวชิาเกีย่วข้องกบัพชื 
  เลข 3  หมายถึง หมวดวชิาวศิวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
  เลข 4  หมายถึง หมวดวชิาพนัธุศาสตร์และพนัธุวศิวกรรม 



  เลข 5  หมายถึง หมวดวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ 
  เลข 6  หมายถึง หมวดวชิาจุลชีววทิยาและภูมคุ้ิมกนัวทิยา  

เลข 7  หมายถึง หมวดวชิาชีวเคม ี
  เลข 8  หมายถึง หมวดวชิาเลอืกอืน่ๆ  
  เลข 9  หมายถึง หมวดวชิาการศึกษาวจิัยด้วยตนเองและสัมมนา  

เลขหลกัร้อย   หมายถึง ปีหรือวชิาทีม่คีวามยากง่ายตามลาํดบั 
เลข 6  หมายถึง วชิาระดบัปริญญาโทขั้นต้น 
เลข 7  หมายถึง วชิาระดบัปริญญาโทขั้นสูง 
เลข 8  หมายถึง วชิาระดบัปริญญาเอก 
เลข 9  หมายถึง วชิาสัมมนาและวทิยานิพนธ์ระดบัปริญญาเอก 

3.1.3.1 วชิาเสริมพืน้ฐาน  
ผู้เข้าศึกษาอาจต้องมีการปรับพืน้ความรู้โดยการลงทะเบียนรายวชิาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ระดบับัณฑิตศึกษาของภาควชิา 
3.1.3.2 วชิาบังคับ  

  นักศึกษาต้องลงทะเบียนและได้ผลการศึกษาในระดบั B (ค่าระดบั 3.00) ขึน้ไปในวชิาบังคบั ต่อไปนี ้
1) แบบ 2.1 ผู้สําเร็จช้ันปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 5 หน่วยกติ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ทช.850 
BT 850 

เทคโนโลยชีีวภาพขั้นสูง  
Advanced Biotechnology 

3(3-0-9) 

ทช.890 
BT 890 

สัมมนาทางเทคโนโลยชีีวภาพ 3  
Seminar in Biotechnology III 

1(1-0-3) 

ทช.891 
BT 891 

สัมมนาทางเทคโนโลยชีีวภาพ 4  
Seminar in Biotechnology IV 
 

1(1-0-3) 

2) แบบ 2.2 ผู้สําเร็จช้ันปริญญาบัณฑิต จาํนวน 13 หน่วยกติ 
รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ทช.651 
BT 651 

กระบวนทัศน์ทางเทคโนโลยชีีวภาพ 
Aspects in Biotechnology 

3(3-0-9) 

ทช.652 
BT 652 

ระเบียบการวจิัยและการวางแผนการทดลอง  
Research Methodology and Experimental Designs 

3(3-0-9) 

ทช.691 
BT 691 

สัมมนาทางเทคโนโลยชีีวภาพ 1  
Seminar in Biotechnology I 

1(1-0-3) 

ทช.791 
BT 791 

สัมมนาทางเทคโนโลยชีีวภาพ 2  
Seminar in Biotechnology II 

1(1-0-3) 

 
 



รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ทช.850 
BT 850 

เทคโนโลยชีีวภาพขั้นสูง  
Advanced Biotechnology 

3(3-0-9) 

ทช.890 
BT 890 

สัมมนาทางเทคโนโลยชีีวภาพ 3  
Seminar in Biotechnology III 

1(1-0-3) 

ทช.891 
BT 891 

สัมมนาทางเทคโนโลยชีีวภาพ 4  
Seminar in Biotechnology IV 

1(1-0-3) 

 
3.1.3.3 วชิาเลอืก   

1) แบบ 2.1 ผู้สําเร็จช้ันปริญญามหาบัณฑิตต้องเลือกศึกษาวิชาเลือกที่มีรหัส ทช.8xx ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต (ไม่
นับหน่วยกติให้สําหรับการลงทะเบียนรายวชิาเลอืกทีม่รีหัส ทช.6xx และ/หรือ ทช.7xx) 

2) แบบ 2.2 ผู้สําเร็จช้ันปริญญาบัณฑิต ต้องเลือกศึกษาวิชาเลือกรวมแล้วไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยต้องเลือก
ศึกษารายวชิาเลอืกทีม่รีหัส ทช.8xx ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกติ และเลอืกศึกษาจํานวนหน่วยกติที่เหลอือกี 5 หน่วยกติ จากรายวิชาที่
มรีหัส ทช.6xx และ/หรือ ทช.7xx และ/หรือ ทช.8xx 

กลุ่มวชิาเทคโนโลยชีีวภาพโมเลกุล 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ทช.647 
BT 647 

การวเิคราะห์จีโนม 
Genome Analysis 

3(3-0-9) 

ทช.655 
BT 655 

ชีววทิยาเซลล์ระดบัโมเลกุล 
Molecular Cell Biology 

3(3-0-9) 

ทช.665 
BT 665 

ราวทิยาและการประยุกต์ 
Mycology and Applications 

3(2-3-7) 

ทช.666 
BT 666 

ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพชืและจุลนิทรีย์ 
Microbial and Plant Interactions 

3(3-0-9) 

ทช.747 
BT 747 

เทคโนโลยยีนี 
Gene Technology 

3(3-0-9) 

ทช.755 
BT 755 

ชีววทิยาโมเลกุลและการประยุกต์ 
Molecular Biology and Applications 

3(3-0-9) 

  ทช.766 
BT 766 

ไขมนัจากจุลนิทรีย์ 
Microbial Lipids 

3(3-0-9) 

ทช.767  
BT 767      

สรีรวทิยาจุลนิทรีย์      
Microbial Physiology                                      

3(3-0-9) 

ทช.779 
BT 779      

วศิวกรรมโปรตีน 
Protein Engineering 

3(3-0-9) 

 
 



รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ทช.845 
BT 845 

ชีววทิยาโมเลกุลยสีต์     
Molecular Biology of Yeast 

3(3-0-9) 

  ทช.846 
  BT 846 

การวเิคราะห์ยนีและจีโนมขั้นสูง  
Advanced Gene and Genome Analysis  

3(3-0-9) 

ทช.875 
BT 875 

โปรติโอมกิส์ 
Proteomics 

3(3-0-9) 

กลุ่มวชิาอุตสาหกรรมและการประกอบการ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ทช.636 
BT 636 

วศิวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
Bioprocess Engineering 

3(3-0-9) 

ทช.657  
BT 657     

การย่อยสลายและการฟ้ืนฟูทางชีวภาพ 
Biodegradation and Bioremediation 

3(3-0-9) 

ทช.659  
BT 659     

ชีววทิยาแปรรูป 
Biotransformations 

3(3-0-9) 

ทช.735 
BT 735 

นาโนเทคโนโลยชีีวภาพขั้นสูง 
Advanced Nanobiotechnology 

3(3-0-9) 

ทช.736 
BT 736 

กระบวนการแยกทางชีวภาพ 
Bioseparation Process 

3(3-0-9) 

ทช.737  
BT 737     

การถ่ายโอนเทคโนโลยใีนอุตสาหกรรมชีวภาพ    
Technology Transfer in Bioindustry            

3(3-0-9) 

ทช.765 
BT 765 
ทช.835 
BT 835 
ทช.836 
BT 836 
ทช.837 
BT 837 
ทช.838 
BT 838 

ยสีต์และเทคโนโลยยีสีต์ 
Yeast and Yeast Technology 
เคมไีฟฟ้าทางเทคโนโลยชีีวภาพ 
Electrochemistry for Biotechnology 
ปฏิกริิยาเคมชีีวภาพและวศิวกรรมถังปฏิกรณ์ 
Biochemical Reactions and Reactor Engineering 
กระบวนการแยกทางชีวภาพขั้นสูง 
Advanced Bioseparation Process 
นาโนเทคโนโลยกีบัการประยุกต์ด้านเภสัชกรรม 
Nanotechnology and Applications in Pharmaceutical 

3(2-3-7) 
 

3(3-0-9) 
 

3(3-0-9) 
 

3(3-0-9) 
 

3(3-0-9) 

 

   

 



  กลุ่มวชิาอืน่ๆ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ทช.615 
BT 615 

แพลงก์ตอนและการประยุกต์  
Plankton and Applications 

3(2-3-7) 

ทช.628 
BT 628 

กลไกการทํางานของพชืและการประยุกต์ 
Mechanisms of Plant Functions and Applications 

3(3-0-9) 

ทช.629 
BT 629     

การเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่พชื 
Plant Tissue Culture 

3(2-3-7) 

ทช.650 
BT 650 

เทคนิคและเคร่ืองมอืทางเทคโนโลยชีีวภาพ 
Techniques and Instruments in Biotechnology 

3(2-3-7) 

ทช.687 
BT 687     

กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยชีีวภาพ 
Law and Ethics in Biotechnology 

3(3-0-9) 

ทช.825 
BT 825 

การเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่พชืขั้นสูง 
Advanced Plant Tissue Culture 
 

3(3-0-9) 

  กลุ่มวชิาเน้นการศึกษาวจิัยด้วยตนเอง 
รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ทช.895 
BT 895 

หัวข้อปัจจุบันทางเทคโนโลยชีีวภาพ 1 
Current Topics in Biotechnology I 

1(1-0-3) 

ทช.896 
BT 896 

หัวข้อปัจจุบันทางเทคโนโลยชีีวภาพ 2 
Current Topics in Biotechnology II 

1(1-0-3) 

ทช.897 
BT 897 

งานวจิัยเลอืกสรรทางเทคโนโลยชีีวภาพ 
Selected Research in Biotechnology 

2(0-6-2) 

 
3.1.3.4 วทิยานิพนธ์  

1) แบบ 2.1 ผู้สําเร็จช้ันปริญญามหาบัณฑิต ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 
2) แบบ 2.2 ผู้สําเร็จช้ันปริญญาบัณฑิต ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ 

 
รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

ทช.900 
BT 900 

วทิยานิพนธ์ (ไม่น้อยกว่า)  
Dissertation 

36/48 

   
 
 
 



 3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
3.1.4.1 แบบ 2.1 ผู้สําเร็จปริญญามหาบัณฑิต 

 ปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 1  
ทช.850 เทคโนโลยชีีวภาพขั้นสูง   3 หน่วยกติ 
ทช.8xx วชิาเลอืก  2 หน่วยกติ 
ทช.890 สัมมนาทางเทคโนโลยชีีวภาพ 3   1 หน่วยกติ 
  รวม           6 หน่วยกติ 
 ปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 2  
ทช.8xx วชิาเลอืก 5 หน่วยกติ 
ทช.891  สัมมนาทางเทคโนโลยชีีวภาพ 4   1 หน่วยกติ 
  รวม           6 หน่วยกติ 
 ปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 1  
ทช.900 วทิยานิพนธ์ 9 หน่วยกติ 
   
 ปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 2  
ทช.900 วทิยานิพนธ์ 9 หน่วยกติ 
   
 ปีที ่3 ภาคการศึกษาที่ 1  
ทช.900 วทิยานิพนธ์ 9 หน่วยกติ 
   
 ปีที ่3 ภาคการศึกษาที่ 2  
ทช.900 วทิยานิพนธ์ 9 หน่วยกติ 

 3.1.4.2 แบบ 2.2 ผู้สําเร็จปริญญาบัณฑิต 
 ปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 1  
ทช.651 กระบวนทัศน์ทางเทคโนโลยชีีวภาพ  3 หน่วยกติ 
ทช.652 ระเบียบการวจิัยและการวางแผนการทดลอง 3 หน่วยกติ 
ทช.6xx/7xx วชิาเลอืก 3 หน่วยกติ 
ทช.691 สัมมนาทางเทคโนโลยชีีวภาพ 1  1 หน่วยกติ 
  รวม        10 หน่วยกติ  
 ปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 2  
ทช.6xx/7xx/8xx  วชิาเลอืก 6 หน่วยกติ 
ทช.791 สัมมนาทางเทคโนโลยชีีวภาพ 2  1 หน่วยกติ 
  รวม          7 หน่วยกติ 
 ปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 1  
ทช.850 เทคโนโลยชีีวภาพขั้นสูง  3 หน่วยกติ 
ทช.6xx/7xx/8xx  วชิาเลอืก 3 หน่วยกติ 
ทช.890 สัมมนาทางเทคโนโลยชีีวภาพ 3  1 หน่วยกติ 
  รวม         7 หน่วยกติ  



 
 ปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 2  
ทช.891 สัมมนาทางเทคโนโลยชีีวภาพ 4  1 หน่วยกติ 
ทช.900 วทิยานิพนธ์ 6 หน่วยกติ 
  รวม          7 หน่วยกติ 
 ปีที ่3 ภาคการศึกษาที่ 1  
ทช.900 วทิยานิพนธ์ 6 หน่วยกติ 
   
 ปีที ่3 ภาคการศึกษาที่ 2  
ทช.900 วทิยานิพนธ์ 6 หน่วยกติ 
   
 ปีที ่4 ภาคการศึกษาที่ 1  
ทช.900 วทิยานิพนธ์ 6 หน่วยกติ 
   
 ปีที ่4 ภาคการศึกษาที่ 2  
ทช.900 วทิยานิพนธ์ 6 หน่วยกติ 
   
 ปีที ่5 ภาคการศึกษาที่ 1  
ทช.900 วทิยานิพนธ์ 9 หน่วยกติ 
   
 ปีที ่5 ภาคการศึกษาที่ 2  
ทช.900 วทิยานิพนธ์ 9 หน่วยกติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.1.5 คาํอธิบายรายวชิา 
ทช615 แพลงก์ตอนและการประยุกต์                                        3(2-3-7) 
BT615 Plankton and Applications  

บทบาทของแพลงก์ตอนต่อระบบนิเวศ  การใช้แพลงก์ตอนเป็นเคร่ืองมือในการประเมินระบบนิเวศ การประยุกต์แพลงก์
ตอนในด้านการแพทย์ เกษตร อุตสาหกรรม และส่ิงแวดล้อม และศึกษาดูงานนอกสถานที ่
 
ทช628 กลไกการทาํงานของพชืและการประยุกต์                                              3(3-0-9) 
BT628 Mechanisms of Plant Functions and Applications 
 กลไกการทํางานของพืช กลไกการต้านทานโรค การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของพืชเพื่อปรับตัวให้เข้ากับปัจจัยทาง
สภาพแวดล้อม และการประยุกต์ 
 
ทช629 การเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่พชื                                              3(2-3-7) 
BT629 Plant Tissue Culture 
 เทคโนโลยกีารเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่พชื การนําเซลล์ทีไ่ด้จากการเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่มาใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตร  
อุตสาหกรม และการแพทย์ การผลิตสารเมแทบอไลต์ทุติยภูมิจากพืชโดยอาศัยเทคนิคการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อ การประยุกต์ และ
ศึกษาดูงานนอกสถานที ่
 
ทช636 วศิวกรรมกระบวนการชีวภาพ                                                     3(3-0-9) 
BT636 Bioprocess Engineering               
 การคํานวณทางวิศวกรรม สมดุลมวลสารและพลงังาน การถ่ายโอนความร้อน มวล และโมเมนตัม หน่วยปฏิบัติการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพ การวดัและการควบคุม และปฏิกริิยาเคมชีีวภาพและถังปฏกิรณ์ 
 
ทช647 การวเิคราะห์จีโนม                                                                           3(3-0-9) 
BT647 Genome Analysis 
 โครงสร้างจีโนมของส่ิงมีชีวิต การเก็บข้อมูลจีโนไทป์จากประชากรธรรมชาติและประชากรที่เกิดจากการควบคุมการ
ผสมข้าม เทคนิคทางเคร่ืองหมายโมเลกลุ การวเิคราะห์ความหลากหลายทางพนัธุกรรม การวเิคราะห์จีโนม แผนที่ยนี การวิเคราะห์
ควิทแีอล การสร้างแผนทีก่ายภาพของจีโนม และการวเิคราะห์จีโนม  
 
ทช650 เทคนิคและเคร่ืองมอืทางเทคโนโลยชีีวภาพ                                       3(2-3-7) 
BT650 Techniques and Instruments in Biotechnology 
 หลกัการ เทคนิค ทฤษฎกีารทาํงาน และวธีิการใช้เคร่ืองมอืในงานวจิัยด้านเทคโนโลยชีีวภาพ 
 
ทช651 กระบวนทศัน์ทางเทคโนโลยชีีวภาพ                                                 3(3-0-9) 
BT651 Aspects in Biotechnology  
 บทบาทและความสําคญัของเทคโนโลยชีีวภาพ แนวคิดด้านอณูชีววิทยา พนัธุศาสตร์  ชีวสารสนเทศ เทคโนโลยกีารหมัก 
เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร การแพทย์ และส่ิงแวดล้อม วิทยาการใหม่ที่เกี่ยวข้อง ทัศนะของสาธารณะและกฎหมายที่
เกีย่วข้องกบังานวจิัยด้านเทคโนโลยชีีวภาพ  และการนําไปใช้ประโยชน์  
 



 
ทช652 ระเบียบการวจิัยและการวางแผนการทดลอง                                                 3(3-0-9) 
BT652 Research Methodology and Experimental Designs  
 ขั้นตอนการวางแผนการทดลองและการดําเนินการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ การกาํหนดปัญหา การตั้งสมมุติฐาน การ
วางแผนการทดลอง การวเิคราะห์ข้อมูล การแปลผล และการเขียนรายงานผลการวจิัย 
 
ทช655 ชีววทิยาเซลล์ระดบัโมเลกลุ                                                                3(3-0-9) 
BT655 Molecular Cell Biology 
 ทฤษฎีเซลล์ โครงสร้างและหน้าที่ของออร์แกเนลล์  เคมีและชีวเคมีของเซลล์ บทบาทและหน้าที่ของตัวเร่งปฏิกิริยา
ชีวภาพ  กระบวนการเมแทบอลซึิมภายในเซลล์ การส่งสัญญาณภายในเซลล์และกลไกการควบคุม กลไกทางชีววิทยาระดับโมเลกุล  
สารพนัธุกรรมทีเ่คลือ่นทีไ่ด้ การแสดงออกของยนีและการควบคุมในโพรคาริโอตและยูคาริโอต และเทคนิคในการศึกษาเซลล์ 
 
ทช657  การย่อยสลายและการฟ้ืนฟูทางชีวภาพ          3(3-0-9) 
BT657  Biodegradation and Bioremediation 
 กลไกการย่อยสลายสสารโดยชีววิธี การใช้กระบวนการย่อยสลายสสารโดยชีววิธีในการกําจัดมลพิษที่ปนเป้ือนใน
ส่ิงแวดล้อมเพือ่ฟ้ืนฟูระบบนิเวศ และการประยุกต์เทคนิคทางอณูชีววทิยาในกระบวนการย่อยสลายสสารโดยชีววธีี  
 
ทช659 ชีววทิยาแปรรูป            3(3-0-9) 
BT659 Biotransformations 
 กระบวนการแปรรูปโดยตัวเร่งชีวภาพ กลไกการแปรรูป ถังปฎิกรณ์ชีวภาพสําหรับการแปรรูปโดยตัวเร่งชีวภาพ เทคนิค
ในการวเิคราะห์ผลติภัณฑ์ และการประยุกต์ 
 
ทช665 ราวทิยาและการประยุกต์                                                                                 3(2-3-7) 
BT665 Mycology and Applications 

โครงสร้างของเซลล์  การเจริญและการเปลี่ยนรูปร่าง รูปแบบการได้รับและแสวงหาอาหาร  พันธุศาสตร์และการ
ปรับปรุงสายพันธ์ุ   กระบวนการเมแทบอลิซึมและการควบคุม  การคัดเลือกและการนําสารเมแทบอไลท์ทุติยภูมิของรามาใช้
ประโยชน์ทางการแพทย์และเภสัชกรรม   การเกษตร  และอุตสาหกรรม  เทคนิคการคัดเลือกและเก็บรักษาเช้ือพันธ์ุ  และเทคนิค
การควบคุมและเพิม่ปริมาณผลติภัณฑ์   
 
ทช666 ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพชืและจุลนิทรีย์                                                      3(3-0-9) 
BT666 Microbial and Plant Interactions 
 ความสัมพันธ์ทางชีววิทยาและสรีรวิทยาระหว่างจุลินทรีย์และพืช  ลักษณะความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในแง่ของการ
เจริญเติบโตและการพฒันาทางกายภาพ  กลไกการบุกรุกของจุลนิทรีย์ และกลไกทางพนัธุกรรมที่ควบคุมลกัษณะความสัมพนัธ์ที่
เกดิขึน้  
 
 
 
 



ทช687 กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยชีีวภาพ                                          3(3-0-9) 
BT687 Law and Ethics in Biotechnology 
 กฎหมายชีวภาพ ชีวจริยธรรม ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ กฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญา นโยบายของรัฐและบทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อประเด็นความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยชีีวภาพ และกรณีศึกษา  
 
ทช691 สัมมนาทางเทคโนโลยชีีวภาพ 1                                                          1(1-0-3) 
BT691 Seminar in Biotechnology I  
 รวบรวมและนําเสนอผลงานวจิัยในสาขาเทคโนโลยชีีวภาพ หรือสาขาทีเ่กีย่วข้อง 
 
ทช735 นาโนเทคโนโลยชีีวภาพขั้นสูง          3(3-0-9) 
BT735 Advanced Nanobiotechnology  
 เทคโนโลยชีีวภาพระดับนาโนโมเลกุลขั้นสูง เคร่ืองมือวิเคราะห์โมเลกุลระดับนาโน การออกแบบและประดิษฐ์วัสดุระดับ
นาโนทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพ และศึกษาดูงานนอกสถานที ่
 
ทช736 กระบวนการแยกทางชีวภาพ                                                  3(3-0-9) 
BT736 Bioseparation Process  
 เทคนิคในกระบวนการแยกทางชีวภาพ ปัจจัยทางกายภาพ เคมี และชีวภาพที่ส่งผลต่อกระบวนการการแยก หน่วย
ปฏิบัตกิารของการเหวีย่ง การแยก การกรอง การทาํให้เซลล์แตก การตกตะกอน การสกดั การดูดซับ การตกผลกึ และการทําให้แห้ง 
การนําแต่ละหน่วยปฏิบัติการมาประกอบเป็นกระบวนการแยกที่สมบูรณ์ เศรษฐศาสตร์ของกระบวนการ การบริหารโครงการ 
ความปลอดภยัและการสูญเสียความป้องกนั และศึกษาดูงานนอกสถานที ่     
 
ทช737 การถ่ายโอนเทคโนโลยใีนอุตสาหกรรมชีวภาพ                                      3(3-0-9) 
BT737 Technology Transfer in Bioindustry 
 หลกัการการถ่ายโอนเทคโนโลย ี การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยชีีวภาพ สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมาย
และระเบียบสําหรับกระบวนการถ่ายโอนเทคโนโลย ีและโครงสร้างและปัจจัยสนับสนุนการถ่ายโอนเทคโนโลย ี
 
ทช747 เทคโนโลยยีนี                                                                                 3(3-0-9) 
BT747 Gene Technology 
 โครงสร้างและหน้าที่ของสารพันธุกรรม จีโนม  เทคนิคการโคลนยีน การวิเคราะห์และตรวจสอบโคลนที่ได้ การจัดการ
ยนี และการประยุกต์ 
 
ทช755 ชีววทิยาโมเลกลุและการประยุกต์                                                         3(3-0-9) 
BT755 Molecular Biology and Applications 
 เซลล์ โครโมโซม จีโนม กลไกการถ่ายทอดลกัษณะพนัธุกรรม โครงสร้างและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุล กลไกทางชีววิทยา
ระดบัโมเลกลุ การแสดงออกของยนีและการควบคุม เทคนิคทางชีววทิยาโมเลกลุ และการประยุกต์ 
 
 



ทช765 ยสีต์และเทคโนโลยยีสีต์                                                                    3(2-3-7) 
BT765 Yeast and Yeast Technology  
 สรีรวิทยา อนุกรมวิธานระดับโมเลกุล และนิเวศน์วิทยาของยีสต์ การเพาะเลีย้ง พันธุกรรม การปรับปรุงและเก็บรักษา
สายพันธ์ุ รีคอมบิแนนต์ดีเอ็นเอเทคโนโลยีในยีสต์ ผลิตภัณฑ์จากยีสต์และเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม และศึกษาดูงาน
นอกสถานที ่
 
ทช766 ไขมนัจากจุลนิทรีย์                                                                          3(3-0-9) 
BT766 Microbial Lipids  
 จุลินทรีย์ที่ผลิตไขมันทางอุตสาหกรรม  การจําแนกจุลินทรีย์ตามชนิดไขมัน ชีววิถีของไขมันและการควบคุม การ
ปรับปรุงสายพนัธ์ุจุลนิทรีย์โดยวธีิทางสรีรวทิยาและพนัธุวศิวกรรมเพือ่เพิม่คุณภาพ และปริมาณของไขมนั  
 
ทช767 สรีรวทิยาจุลนิทรีย์                                                                           3(3-0-9) 
BT767 Microbial Physiology 
 จุลินทรีย์ระดับเซลล์และโมเลกุล การเจริญเติบโตและการควบคุม โครงสร้างห่อหุ้มเซลล์และหน้าที่ระดับโมเลกุล กลไก
การออกฤทธ์ิของสารพษิจากจุลนิทรีย์ ความสัมพนัธ์ของจุลนิทรีย์ กลไกการปรับตวัในสภาวะแวดล้อม และงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
ทช779 วศิวกรรมโปรตนี                                                             3(3-0-9) 
BT779 Protein Engineering 
 หลกัการของวศิวกรรมโปรตนี การออกแบบและดดัแปลงโครงสร้างโปรตีนด้วยเทคนิคทางพนัธุวิศวกรรมและวิศวกรรม
เคมี การสังเคราะห์โปรตีนด้วยกรดอะมิโนดัดแปลงทางเคมี การวิเคราะห์โครงสร้างโปรตีนดัดแปลง และการประยุกต์โปรตีน
ดดัแปลง 
 
ทช791 สัมมนาทางเทคโนโลยชีีวภาพ 2                                                          1(1-0-3) 
BT791 Seminar in Biotechnology II  
 บังคบัก่อน :สอบได้ ทช691 
 รวบรวม วเิคราะห์ วจิารณ์เชิงลกึ และนําเสนอผลงานวจิัยในสาขาเทคโนโลยชีีวภาพ หรือสาขาทีเ่กีย่วข้อง 
 
ทช825 การเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่พชืขั้นสูง           3(3-0-9) 
BT825 Advanced Plant Tissue Culture 
 โซมาติกเอมบริโอ  การเพาะเลีย้งอบัละอองเรณู  การเพาะเลีย้งเอมบริโอที่งอกยาก การเพาะเลีย้งโปรโต พลาส  การผสม
พนัธ์ุและการคดัเลอืกภายนอก  การประยุกต์ และศึกษาดูงานนอกสถานที ่
 
ทช835 เคมไีฟฟ้าทางเทคโนโลยชีีวภาพ       3(3-0-9) 
BT835 Electrochemistry for Biotechnology 

ปฏิกริิยาเคมไีฟฟ้า เซลล์กลัวานิก ศักย์ขั้วไฟฟ้าและแรงเคลือ่นไฟฟ้าของเซลล์พลงังานอสิระ  แรงเคลือ่นไฟฟ้าของเซลล์  
สมการเนินสท์  เซลล์ความเข้มข้น เซลล์อิเล็กโทรไลต์ และกฎของฟาราเดย์ที่เกี่ยวกับอิเล็กโตรลิซิส  การประยุกต์ด้าน
เทคโนโลยชีีวภาพ และศึกษาดูงานนอกสถานที ่
 



ทช836  ปฏิกริิยาเคมชีีวภาพและวศิวกรรมถังปฏิกรณ์                                      3(3-0-9) 
BT836 Biochemical Reactions and Reactor Engineering 

ปฏิกริิยาเคมีและชีวเคมีของตัวเร่งปฏิกริิยาชีวภาพในรูปเซลล์และเอนไซม์ การคํานวณหาอตัราเร็วของปฏิกิริยา ค่าคงที่
ของอตัราเร็วในปฏิกริิยาแบบเป็นเนือ้เดียวกนัและปฏิกริิยาแบบไม่เป็นเนีอ้เดียวกนั ปัจจัยที่มีผลต่อความเร็วของปฏิกริิยา และการ
ประมาณค่าอตัราเร็วตามทฤษฎเีพือ่ออกแบบและควบคุมการทาํงานของถังปฏิกรณ์เคมชีีวภาพ 
 
ทช837  กระบวนการแยกทางชีวภาพขั้นสูง                                        3(3-0-9) 
BT837 Advanced Bioseparation Process  
 หน่วยปฏิบัติการทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพขั้นสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเก็บเกี่ยวและการทําให้
ผลติภัณฑ์ทางชีวภาพบริสุทธ์ิ การประยุกต์ และกรณีศึกษา  
 
ทช838 นาโนเทคโนโลยกีบัการประยุกต์ด้านเภสัชกรรม         3(3-0-9) 
BT838 Nanotechnology and Applications in Pharmaceutical  

ระบบชีวภาพระดับไมโครและนาโน  การใช้ประโยชน์สารชีวภาพเช่ือมโยงกับการพัฒนางานด้านเภสัชกรรมในระดับ
ห้องปฏิบัตกิารและอุตสาหกรรม  และการออกแบบและประดษิฐ์สารออกฤทธ์ิชีวภาพ 
 
ทช845  ชีววทิยาโมเลกลุยสีต์         3(3-0-9) 
BT845 Molecular Biology of Yeast 

ยสีต์จีโนม เมตตงิไทป์และโฮโมทาลลซึึม การแสดงออกของยนีและการควบคุม วงจรเซลล์และโปรแกรมการทําลายเซลล์ 
การขนส่งในยสีต์  ส่ือสัญญาณและการควบคุม ระบบยสีต์ไฮบริด  การวิเคราะห์แฮพพลอยด์อนิซัฟฟิเชียนซี และจีโนมไวด์ไมโคร
แอเรย์    
 
ทช846  การวเิคราะห์ยนีและจีโนมขั้นสูง       3(3-0-9) 
BT846 Advanced Gene and Genome Analysis  

เทคโนโลยใีหม่ในการวเิคราะห์ยนี การแสดงออกยนี และจีโนม และการประยุกต์เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ยนีและจีโนม
เพือ่แก้ปัญหาโจทย์วจิัย 
 
ทช850  เทคโนโลยชีีวภาพขั้นสูง                                                      3(3-0-9) 
BT850 Advanced Biotechnology  
 เทคโนโลยชีีวภาพข้ันสูงด้านวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ เทคโนโลยกีารหมัก อณูชีววิทยา พนัธุวิศวกรรม การเกษตร 
และส่ิงแวดล้อม กฎหมายและการประกอบการทางเทคโนโลยชีีวภาพ และการประยุกต์ 
 
ทช875  โปรตโิอมกิส์         3(3-0-9) 
BT875  Proteomics 

การวิเคราะห์ชนิดและปริมาณโปรตีนที่สังเคราะห์ขึน้ในส่ิงมีชีวิตโดยเทคนิคอิเล็กโทรฟอริซิสแบบสองมิติ โครมาโทก
ราฟีของเหลว แมสส์สเปกโทรเมตรี การหาลาํดบักรดอะมโินของโปรตนี และการประยุกต์ 
 
 



ทช890 สัมมนาทางเทคโนโลยชีีวภาพ 3                                                          1(1-0-3) 
BT890 Seminar in Biotechnology III  
 รวบรวมข้อมูล ร่างข้อเสนอ และนําเสนอโครงการวจิัยในสาขาเทคโนโลยชีีวภาพ หรือสาขาทีเ่กีย่วข้อง 
 
ทช891 สัมมนาทางเทคโนโลยชีีวภาพ 4                                                          1(1-0-3) 
BT891 Seminar in Biotechnology IV  
 บังคบัก่อน :สอบได้ ทช890 
 รวบรวมข้อมูล  ร่างต้นฉบับและนําเสนอบทความวิชาการและ /หรือบทความวิจัยตามรูปแบบการตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการในสาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ หรือสาขาทีเ่กีย่วข้อง  
 
ทช895 หัวข้อปัจจุบันทางเทคโนโลยชีีวภาพ 1          1(1-0-3) 
BT895  Current Topics in Biotechnology I  
 นําเสนอ อภิปรายและแลกเปลีย่นข้อคดิเห็นหัวข้อปัจจุบันเกีย่วกบัเทคโนโลยชีีวภาพ 
  
ทช896 หัวข้อปัจจุบันทางเทคโนโลยชีีวภาพ 2          1(1-0-3) 
BT896  Current Topics in Biotechnology II   
 บังคบัก่อน :สอบได้ ทช895 

วเิคราะห์ อภิปรายและวจิารณ์เชิงลกึหัวข้อปัจจุบันกีย่วกบัเทคโนโลยชีีวภาพ 
 

ทช897 งานวจิัยเลอืกสรรทางเทคโนโลยชีีวภาพ           2(0-6-2) 
BT897 Selected Research in Biotechnology  
 ปฏิบัตกิารงานวจิัยเลอืกสรรทางเทคโนโลยชีีวภาพ  
  
ทช900 วทิยานิพนธ์                                                                           36/48 หน่วยกติ 
BT900 Dissertation  
 การสร้างโครงการวิจัยและการดําเนินการวิจัยอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ เขียนและนําเสนอ
วทิยานิพนธ์ การเขียนรายงานวจิัยเพือ่เผยแพร่ และจริยธรรมในการทาํวจิัยและในการเผยแพร่ผลงานวชิาการ 
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