
 

 

 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ 
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

 
1. ช่ือหลกัสูตร 
 ภาษาไทย  หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ  
 ภาษาองักฤษ Master of Science Program in Biotechnology 
 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
 ภาษาไทย ช่ือเตม็ วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยชีีวภาพ) 
   ช่ือย่อ วท.ม. (เทคโนโลยชีีวภาพ) 
 ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็ Master of Science (Biotechnology) 
   ช่ือย่อ M.Sc. (Biotechnology) 
 
3. วชิาเอก  ไม่ม ี  
 
4. จํานวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร จํานวนหน่วยกติตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกติ 
 
5. รูปแบบของหลกัสูตร 
 5.1 รูปแบบ หลกัสูตรระดบัปริญญาโท ศึกษา 2 ปี 

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

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 ปรับปรุงจากหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ พ.ศ. 2547 
กาํหนดเปิดสอนในภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2553  
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2553  
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา ในการประชุมคร้ังที ่

1/2553 เมือ่วนัที ่24 เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2553  
ได้รับอนุมตั/ิเห็นชอบหลกัสูตรจากสภามหาวทิยาลยัในการประชุมคร้ังท ี3/2553 เมือ่วนัที ่29 เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2553  
 



 

 

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

8.4 ผู้ประกอบการ 
 8.5 ลูกจ้างตามสถานประกอบการ 
 8.6 อาชีพอสิระ 
 
9. ปรัชญา ความสําคญั และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

9.1 ปรัชญาและความสําคญั  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ  มีทักษะและ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่จําเป็นต่อการศึกษาค้นคว้าทางเทคโนโลยชีีวภาพ  โดยสามารถค้นคว้าหรือวิจัยหาองค์ความรู้ใหม่
และประยุกต์ใช้เทคโนโลยชีีวภาพได้อย่างเหมาะสม  รวมทั้งมคุีณธรรมและจริยธรรม 

9.2 วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร  
9.2.1 เพือ่ผลติมหาบัณฑิตทีม่คีวามรู้ความสามารถ มคีวามคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ มทีกัษะและกระบวนการคิดทาง

วทิยาศาสตร์ทีจ่ําเป็นต่อการศึกษาค้นคว้าทางเทคโนโลยชีีวภาพ  
9.2.2 เพือ่ผลติมหาบัณฑิตทีม่คุีณธรรมและจริยธรรม มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม รวมทั้งมีความรัก

และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาต ิตลอดจนใช้ทรัพยากรให้เกดิประโยชน์สูงสุด 
9.2.3 เพื่อส่งเสริมการค้นคว้าหรือวิจัยหาองค์ความรู้ใหม่ทางเทคโนโลยีชีวภาพ และสามารถประยุกต์ใช้

เทคโนโลยชีีวภาพได้อย่างเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

10. แผนพฒันาปรับปรุง 
 

แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

1. แ ผ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร
เทคโนโลยชีีวภาพให้มีมาตรฐานไม่ตํ่า
กว่าที ่สกอ. กาํหนด 

1. สัมมนาและวพิากษ์หลกัสูตร 
2. ประเมนิหลกัสูตรอย่างสมํา่เสมอ 

1.โครงการวพิากษ์หลกัสูตร 
2. เอกสารปรับปรุงหลกัสูตร 
3.รายงานผลการประเมนิหลกัสูตร 

2. แผนการพฒันาการจัดการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับความก้าวหน้า
ของวทิยาการ 

1. เพิ่มบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้านมากขึน้ 
2. ส่งเสริมให้มีความร่วมมือในการใช้
ท รัพยากร ร่วมกันทั้ งภายในและ
ภายนอกสถาบัน 
3. สอบถามความต้องการลกัษณะของ
บัณฑิตทีพ่งึประสงค์ 

1. จํานวนรายวชิาในหลกัสูตร 
ที่มีก ารปรับปรุง เปลี่ ยนแปลงใ ห้
สอดคล้องกับความก้าวหน้าของ
วทิยาการ 
2. บันทึกการเชิญบุคลากรที่มีความ
เช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
3 .  บันทึ กคว าม ร่ วมมื อ ระห ว่ า ง
หน่วยงาน 
4. แบบสอบถาม หรือ รายงานการ
ประเมินความพึงพอใจในการใ ช้
บัณฑิตของสถานประกอบการ  
 

3. แผนพัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอน การประเมินผลของอาจารย์
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน
และบริการวชิาการ 

1. สนับสนุนบุคลากรให้พัฒนาด้าน
การเรียนการสอน การประเมินผลของ
อาจารย์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ทั้ง 5 ด้าน โดยการอบรม 
2. สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน
การสอนให้ทํางานบริการวิชาการแก่
หน่วยงานทั้ งภายในและภายนอก
สถาบัน 

1. จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วมอบรมใน
โครงการพฒันาด้านการเรียนการสอน 
และการประเมินผลตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ 
2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
จากผลประเมนิการสอนของอาจารย์ 
3 .  ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
อาจารย์ในหลกัสูตร 

4. แผนการส่งเสริมการเรียนการสอน
ทีเ่น้นงานวจิัย 

ส่งเสริมให้บุคลากรใช้ความรู้ที่ได้จาก
งานวิจัยหรืองานวิจัยมาเป็นส่วนหน่ึง
ในการเรียนการสอน 

1. เค้าโครงการเรียนการสอน 
2. เอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการเรียนการ
สอนวชิาน้ันๆ 
3. แบบประเมินผลการเรียนการสอน
ของบุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

11. ระบบการจัดการศึกษา 
 11.1 ระบบ ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซ่ึงเป็นภาค

การศึกษาทีบ่ังคบั คอืภาคหน่ึงและภาคสอง 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิดภาคฤดูร้อน
ได้ โดยใช้เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ แต่ให้เพิม่ช่ัวโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากบัภาคปกติ ภาคฤดูร้อนเป็นภาค
การศึกษาทีไ่ม่บังคบั 

 11.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ไม่ม ี
11.3 การลงทะเบียนเรียน ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชา และ/หรือวิทยานิพนธ์

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ แต่ไม่เกนิ 12 หน่วยกิต และสามารถจดทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้ไม่เกนิ 6 หน่วยกติ ในภาคฤดูร้อน โดยใน
ภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนศึกษาด้วยเหตุใดๆก็ตาม จะต้องขอลาพักการศึกษาสําหรับภาคการศึกษาน้ันตาม
หลกัเกณฑ์ทีก่าํหนดไว้ในข้อบังคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 

11.4 การเทยีบเคยีงหน่วยกติในระบบทวภิาค ไม่ม ี
 

12. การดาํเนินการหลกัสูตร 
 12.1 วนัเวลาในการดาํเนินการเรียนการสอน  

วนัเวลาราชการปกต ิ(วนัจันทร์ ถึงวนัศุกร์ เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.) 
ภาคการศึกษาที ่1 เดอืนมถุินายน-กนัยายน 
ภาคการศึกษาที ่2 เดอืนตุลาคม-กมุภาพนัธ์ 
ภาคฤดูร้อน  เดอืนมนีาคม-พฤษภาคม 

 12.2 คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา 
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 7 และมคุีณสมบัต ิดงันี ้
  12.2.1 คุณสมบัตพิืน้ฐานทางการศึกษา 
  ผู้เข้าศึกษาต้องมคุีณสมบัตพิืน้ฐานทางการศึกษาดงันี ้

เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาบัณฑิตทางวทิยาศาสตร์สาขาเทคโนโลยชีีวภาพ ทั้งในหรือต่างประเทศ ซ่ึง
สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ หรือ เป็นผู้สําเร็จปริญญาบัณฑิตสาขาวิชาอื่น ซ่ึงในกรณีนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการโครงการปริญญาโทของภาควชิาฯ 
  12.2.2 คุณสมบัตพิืน้ฐานทางภาษาองักฤษ 
  12.2.2.1 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 ย้อนหลังนับ
จากวันยื่นใบสมัคร ในกรณีที่มีผลทดสอบภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ที่กําหนดอาจได้รับการพิจารณารับเข้าศึกษา โดยมีเงื่อนไขว่า
ต้องสอบให้ได้ตามเกณฑ์ทีก่าํหนดก่อนสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์  

หรือ 
12.2.2.2 ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การสอบภาษาต่างประเทศตามหลักสูตรช้ันปริญญามหาบัณฑิต ตาม

ข้อบังคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 
12.2.3 การคดัเลอืกผู้เข้าศึกษา 
 
 



 

 

   12.2.3.1 ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์การคัดเลอืก และมีผลการศึกษา
เป็นทีย่อมรับจากคณะกรรมการคดัเลอืก 
   12.2.3.2 เงื่อนไขอื่นๆ  ให้ เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และ/หรือคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
   
  12.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า และ  
  12.4 กลยุทธ์ในการดาํเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจํากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 

ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า กลยุทธ์ในการดาํเนินการแก้ไขปัญหา 

ทกัษะสถิตกิารวจิัย 
 

1. เรียนเพิม่เตมิเพือ่ปรับพืน้ฐาน 
2. สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมการอบรมการใช้สถิติใน
การวจิัยทีจ่ัดขึน้โดยหน่วยงานต่างๆ 
3. สนับสนุนให้นักศึกษาค้นคว้าเพิม่เตมิจากห้องสมุด 

ทกัษะภาษาองักฤษ 1. เรียนเพิม่เตมิเพือ่ปรับพืน้ฐาน 
2.กระตุ้นให้นักศึกษาอ่านบทความวิชาการภาษาอังกฤษ
มากขึน้  
3. สัมมนาเป็นภาษาองักฤษ 

ขาดความเข้าใจการเขียนโครงการวจิัย สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมอบรมการเขียนโครงการวจิัย 

 12.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
จํานวนนักศึกษาแยกตามช้ันปี ในแต่ละปีการศึกษาจะรับนักศึกษาปีละ 15 คน มดีงัต่อไปนี ้

นักศึกษา จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2553 2554 2555 2556 2557 

นักศึกษาใหม่ (คน) 15 15 15 15 15 

นักศึกษาเก่า (คน) - 15 15 15 15 

รวม 15 30 30 30 30 

คาดว่าจะสําเร็จ 
การศึกษา 

- 15 15 15 15 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

12.6 งบประมาณตามแผน 
เน่ืองจากภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับผดิชอบจัดการเรียน

การสอน 3 หลกัสูตร คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยชีีวภาพ) 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 

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลตินักศึกษาตามหลกัสูตร 150,000 บาท/คน/ปี 
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 
 
 
 
 



 

 

12.7 ระบบการศึกษา 
 ใช้ระบบในช้ันเรียน   

12.8 การเทยีบโอนหน่วยกติ รายวชิา และการลงทะเบียนข้ามมหาวทิยาลยั 
นักศึกษาอาจขอเทียบรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วในระดับบัณฑิตศึกษากับรายวิชาที่ต้องการศึกษาในหลักสูตร โดยการ

เทยีบและโอนหน่วยกติให้เป็นไปตามข้อบังคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 19 
 

13. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 13.1 หลกัสูตร 
  13.1.1 จํานวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตรและระยะเวลาศึกษา 

จํานวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกติ 
 ระยะเวลาศึกษา เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลานักศึกษาต้องใช้เวลาศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างน้อย 4 ภาค

การศึกษาปกต ิและอย่างมากไม่เกนิ 8 ภาคการศึกษาปกต ินับตั้งแต่วนัขึน้ทะเบียนนักศึกษา 
  13.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทํา
วทิยานิพนธ์) ภาควชิาเทคโนโลยชีีวภาพกาํหนดให้นักศึกษาเรียนรายวชิาตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกติ ดงันี ้ 

 -วชิาบังคบั  11  หน่วยกติ 
 -วชิาเลอืก ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกติ 

 -   -วทิยานิพนธ์     15  หน่วยกติ 
  13.1.3 รายวชิาในหลกัสูตร 

            1) หลกัเกณฑ์การใช้รหัสวชิาในหลกัสูตร 
  รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ประกอบด้วยอักษรย่อ 2 
ตาํแหน่ง และตวัเลข 3 ตาํแหน่ง ดงัรายละเอยีดต่อไปนี ้
  1. อกัษรย่อนําหน้าตวัเลขในหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ มคีวามหมาย ดงันี ้ 

  ทช. (BT) เป็นรายวชิาทีจ่ัดสอนโดยภาควชิาเทคโนโลยชีีวภาพ 
  ทก. (AT) เป็นรายวชิาทีจ่ัดสอนโดยภาควชิาเทคโนโลยกีารเกษตร 

  2. ตวัเลข 3 ตาํแหน่งในรายวชิาหลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ มคีวามหมาย ดงันี ้
เลขหลกัหน่วย  หมายถึง กลุ่มวชิาบังคบั และวชิาเลอืก 

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

   
เลขหลกัสิบ หมายถึง หมวดวชิาทีเ่ปิดสอนในภาควชิาเทคโนโลยชีีวภาพ 

   เลข 0  หมายถึง หมวดวชิาเกีย่วข้องกบัโครงงานพเิศษและวทิยานิพนธ์ 
  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 วทิยานิพนธ์ระดบัปริญญาโท 

2) รายวชิาตามโครงสร้างหลกัสูตร 
2.1 หมวดวชิาบังคบั นักศึกษาต้องศึกษาวชิาบังคบัจํานวน 5 วชิา 11 หน่วยกติ ดงันี ้

 
รหัสวชิา 

 
รายวชิา 

จํานวนหน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ทช.650 เทคนิคและเคร่ืองมอืทางเทคโนโลยชีีวภาพ 3(2-3-7)  
BT 650 Techniques and Instruments in Biotechnology    
ทช.651 กระบวนทัศน์ทางเทคโนโลยชีีวภาพ 3(3-0-9)  
BT 651 Aspects in Biotechnology   
ทช.652 ระเบียบการวจิัยและการวางแผนการทดลอง                                       3(3-0-9)  
BT 652 Research Methodology and Experimental Designs    
ทช.691 สัมมนาทางเทคโนโลยชีีวภาพ 1 1(1-0-3)  
BT 691 Seminar in Biotechnology I   
ทช.791 สัมมนาทางเทคโนโลยชีีวภาพ 2 1(1-0-3)  
BT 791 Seminar in Biotechnology II   

2.2 หมวดวชิาเลอืก นักศึกษาจะต้องเลอืกศึกษาวิชาเลอืกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ จากรายวชิาในกลุ่มวชิาต่างๆ
ดงัต่อไปนี ้

2.2.1 กลุ่มวชิาเทคโนโลยชีีวภาพโมเลกลุ 
 

รหัสวชิา 
 

รายวชิา 
จํานวนหน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ทช.626 ชีววทิยาโมเลกุลพชื 3(3-0-9)  
BT 626 Plant Molecular Biology   

 ทช.647 
BT 647 

 การวเิคราะห์จีโนม 
Genome Analysis 

3(3-0-9)  

ทช.648 ชีวสารสนเทศศาสตร์ 3(2-3-7)  
BT 648 Bioinformatics   

    
ทช.655 
BT 655 

ชีววทิยาเซลล์ระดบัโมเลกุล 
Molecular Cell Biology 

3(3-0-9)  
 



 

 

ทช.665 ราวทิยาและการประยุกต์                                                                     3(2-3-7)  
BT 665 Mycology and Applications    
ทช.666 ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพชืและจุลนิทรีย์ 3(3-0-9)  
BT 666 Microbial and Plant Interactions   
ทช.667 ไวรัสวทิยาขั้นสูง 3(2-3-7)  
BT 667 Advanced Virology   
ทช.668 
BT 668 

แบคทเีรียวทิยาระดบัโมเลกลุ 
Molecular Bacteriology 

3(3-0-9)  

ทช.676 เทคโนโลยโีปรตีนและเปปไทด์ 3(3-0-9)  
BT 676 Protein and Peptide Technology   
ทช.677 ชีวเคมโีปรตนี 3(3-0-9)  
BT 677 Protein Biochemistry   
ทช.747 เทคโนโลยยีนี 3(3-0-9)  
BT 747 Gene Technology   
ทช.755 ชีววทิยาโมเลกุลและการประยุกต์ 3(3-0-9)  
BT 755 Molecular Biology and Applications   
ทช.766 ไขมนัจากจุลนิทรีย์ 3(3-0-9)  
BT 766 Microbial Lipids   
ทช.767    สรีรวทิยาจุลนิทรีย์                                           3(3-0-9)  
BT 767 Microbial Physiology   
ทช.768 
BT 768 

ชีววทิยาภูมคุ้ิมกนัระดบัเซลล์และโมเลกลุ 
Molecular and Cellular Immunobiology 

3(2-3-7)  

ทช.779    วศิวกรรมโปรตีน 3(3-0-9)  
BT 779 Protein Engineering   

2.2.2 กลุ่มวชิาอุตสาหกรรมและการประกอบการ 
 

รหัสวชิา 
 

รายวชิา 
จํานวนหน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ทช.636 วศิวกรรมกระบวนการชีวภาพ 3(3-0-9)  
BT 636 Bioprocess Engineering   
ทช.637 ถังปฏิกรณ์ชีวเคมแีละการออกแบบ 3(2-3-7)  
BT 637 

 ทช.638 
BT 638  

Biochemical Reactors and Design 
การจัดการกระบวนการชีวภาพ 
Bioprocess Management 

 
3(3-0-9) 

 

ทช.639 ตวัเร่งชีววิทยาที่ถูกตรึง 3(3-0-9)  
BT 639 

 ทช.657 
 BT 657 

Immobilized Biocatalysts 
การย่อยสลายและการฟ้ืนฟูทางชีวภาพ 
Biodegradation and Bioremediation 

 
3(3-0-9) 

 



 

 

ทช.658    ชีวฟิสิกส์เมมเบรนและไบโอเซนเซอร์ 3(2-3-7)  
BT 658 Biophysics of Membrane and Biosensors    
ทช.659    ชีววทิยาแปรรูป 3(3-0-9)  
BT 659 Biotransformations   
ทช.735 
BT 735 

นาโนเทคโนโลยชีีวภาพขั้นสูง 
Advanced Nanobiotechnology 

3(3-0-9)  

ทช.736 กระบวนการแยกทางชีวภาพ 3(3-0-9)  
BT 736 Bioseparation Process   
ทช.737    การถ่ายโอนเทคโนโลยทีางอุตสาหกรรมชีวภาพ               3(3-0-9)  
BT 737 Technology Transfer in Bioindustry   
ทช.765 
BT 765 

ยสีต์และเทคโนโลยยีสีต์      
Yeast and Yeast Technology                                        

3(2-3-7) 
 

 

2.2.3 กลุ่มวชิาอืน่ๆ 
 

รหัสวชิา 
 

รายวชิา 
จํานวนหน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ทช.615 แพลงก์ตอนและการประยุกต์  3(2-3-7)  
BT 615 Plankton and Applications 

 ทช.627  ธาตุอาหารพชืและการลาํเลยีง 3(3-0-9)  
BT 627 Plant Mineral Nutrition and Transportation  
ทช.628 กลไกการทํางานของพชืและการประยุกต์ 3(3-0-9)  
BT 628 Mechanisms of Plant Functions and Applications  
ทช.629      การเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่พชื 3(2-3-7)  
BT 629 Plant Tissue Culture   
ทช.687      กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยชีีวภาพ 3(3-0-9)  
BT 687 Law and Ethics in Biotechnology   

    
2.2.4 กลุ่มวชิาเน้นการศึกษาด้วยตนเอง 

 
รหัสวชิา 

 
รายวชิา 

จํานวนหน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ทช.795 หัวข้อเลอืกสรรทางเทคโนโลยชีีวภาพ 1(1-0-3)  
BT 795 Selected Topics in Biotechnology    

    
 
 
 
 
 



 

 

2.2.5 กลุ่มวชิาเลอืกนอกสาขา 
 

รหัสวชิา 
 

รายวชิา 
จํานวนหน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ทก.738 สารพษิจากเช้ือราในการผลติสัตว์ 3(3-0-9)  
AT 738 Mycotoxins in Animal Production    
ทก.739 จุลชีววทิยาและการหมักในกระเพาะรูเมน 3(3-0-9)  
AT 739 Rumen Microbiology and Fermentation   

 
2.3 วทิยานิพนธ์ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสวชิา รายวชิา จํานวนหน่วยกติ 
ทช.800    วทิยานิพนธ์                                   15 
BT 800 Thesis   



 

 

 

แผนการศึกษา 
 

ปีที่1 ภาคการศึกษาที ่1 

รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ 

ทช.650 เทคนิคและเคร่ืองมอืทางเทคโนโลยชีีวภาพ 3 

ทช.651 กระบวนทัศน์ทางเทคโนโลยชีีวภาพ 3 

ทช.6xx/7xx วชิาเลอืก 3 

รวม 9 

   
ปีที่1 ภาคการศึกษาที ่2 

รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ 

ทช.652 ระเบียบการวจิัยและการวางแผนการทดลอง                           3 

ทช.691 สัมมนาทางเทคโนโลยชีีวภาพ 1 1 

ทช.6xx/7xx วชิาเลอืก 6 

รวม 10 

 
หมายเหตุ สอบประมวลความรู้หลงัจบปีที่ 1 ภาคการศึกษาที ่2 
 

      ปีที่2 ภาคการศึกษาที ่1 

รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ 

ทช.791 สัมมนาทางเทคโนโลยชีีวภาพ 2 1 

ทช.6xx/7xx วชิาเลอืก 3 

ทช.800 วทิยานิพนธ์ 6 

รวม 10 

   
  ปีที่2 ภาคการศึกษาที ่2 

รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ 

ทช.800 วทิยานิพนธ์ 9 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

คาํอธิบายรายวชิา 
 

ทช.615 แพลงก์ตอนและการประยุกต์                                                  3(2-3-7) 
BT 615 Plankton and Applications  

บทบาทของแพลงก์ตอนต่อระบบนิเวศ  การใช้แพลงก์ตอนเป็นเคร่ืองมือในการประเมินระบบนิเวศ การประยุกต์แพลงก์
ตอนในด้านการแพทย์ เกษตร อุตสาหกรรม และส่ิงแวดล้อม และศึกษาดูงานนอกสถานที ่
 
ทช.626 ชีววทิยาโมเลกลุพชื         3(3-0-9) 
BT 626 Plant Molecular Biology 
 โครงสร้างของสารพนัธุกรรมและการแสดงออกของยนีในนิวเคลยีส คลอโรพลาสต์ และไมโตคอนเดรีย ชีววิทยาโมเลกุล
การพัฒนาของเมล็ด ความเป็นหมันของดอกตัวผู้ ฮอร์โมนควบคุมการเจริญเติบโต การสังเคราะห์ด้วยแสง การตรึงไนโตรเจน 
ความต้านทานและกลไกการตอบสนองของพชืต่อความเครียด พนัธุวศิวกรรมในพชื และงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
ทช.627 ธาตุอาหารพชืและการลาํเลยีง                                                          3(3-0-9) 
BT 627  Plant Mineral Nutrition and Transportation 
 กระบวนการทางสรีรวิทยา ชีวเคมี และชีวกายภาพที่มีผลต่อการดูดซับธาตุอาหารของพืช  การเคลื่อนที่ของธาตุอาหาร
ในพืช การใช้ธาตุอาหารพืชในการเจริญเติบโตและพัฒนาการ การเคลื่อนที่ของธาตุอาหารระหว่างรากกับดิน เมแทบอลิซึมของ
ธาตุอาหารทีเ่กีย่วข้องกบักระบวนการทางสรีรวทิยาของพชื และการตอบสนองของพชืต่อธาตุอาหาร 
 
ทช.628 กลไกการทาํงานของพชืและการประยุกต์                                            3(3-0-9) 
BT 628 Mechanisms of Plant Functions and Applications 
 กลไกการทํางานของพืช กลไกการต้านทานโรค การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของพืชเพื่อปรับตัวให้เข้ากับปัจจัยทาง
สภาพแวดล้อม และการประยุกต์ 
 
ทช.629 การเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่พชื         3(2-3-7) 
BT 629 Plant Tissue Culture 
 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การนําเซลล์ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตร 
อุตสาหกรรม และการแพทย์ การผลิตสารเมแทบอไลต์ทุติยภูมิจากพืชโดยอาศัยเทคนิคการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อ การประยุกต์ และ
ศึกษาดูงานนอกสถานที ่
 
ทช.636 วศิวกรรมกระบวนการชีวภาพ                                             3(3-0-9) 
BT 636 Bioprocess Engineering               
 การคํานวณทางวิศวกรรม สมดุลมวลสารและพลงังาน การถ่ายโอนความร้อน มวล และโมเมนตัม หน่วยปฏิบัติการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพ การวดัและการควบคุม และปฏิกริิยาเคมชีีวภาพและถังปฏิกรณ์ 
 
 



 

 

ทช.637 ถังปฏิกรณ์ชีวเคมแีละการออกแบบ                                                       3(2-3-7) 
BT 637 Biochemical Reactors and Design  
 รูปแบบการหมัก การทําให้ปลอดเช้ือ ผลของแรงเฉือนต่อสารชีวภาพ การออกแบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพ  การผสม การ
ขยายขนาด การควบคุมและการพฒันากระบวนการหมกั และวศิวกรรมปฏิกริิยาชีวเคม ี
  
ทช.638 การจัดการกระบวนการชีวภาพ        3(3-0-9) 
BT 638 Bioprocess Management 

หลกัการของการพฒันากระบวนการชีวภาพและการจัดการด้านการวิจัยและการพฒันา การเปรียบเทียบสมรรถนะเพือ่
การพัฒนากระบวนการ การเปรียบเทียบการผลิตระหว่างผลิตเองและการว่าจ้างผลิตในเชิงประสิทธิภาพและเชิงเศรษฐศาสตร์ 
เทคนิคและวิธีการในการเร่งกระบวนการพฒันาผลติภัณฑ์ทางชีวภาพ การจัดการเกีย่วกบัทรัพย์สินทางปัญญา ข้อตกลงทางการ
ค้าระหว่างประเทศ ข้อบังคับด้านส่ิงแวดล้อมและด้านความปลอดภัยที่เกีย่วเน่ืองกบัผลติภัณฑ์ทางชีวภาพ กรณีศึกษา และศึกษา
ดูงานนอกสถานที ่
  
ทช.639 ตวัเร่งชีววทิยาทีถู่กตรึง                                                               3(3-0-9) 
BT 639 Immobilized Biocatalysts 
 ตัวเร่งชีวภาพ ถังปฏิกรณ์ชีวภาพสําหรับตัวเร่งชีวภาพที่ถูกตรึง วัสดุและกลไกในกระบวนการตรึง วิธีและปัจจัยที่
เกีย่วข้องกบัการตรึงเอนไซม์และเซลล์ และการประยุกต์ 
  
ทช.647 การวเิคราะห์จีโนม                                                                         3(3-0-9) 
BT 647 Genome Analysis 
 โครงสร้างจีโนมของส่ิงมีชีวิต การเก็บข้อมูลจีโนไทป์จากประชากรธรรมชาติและประชากรที่เกิดจากการควบคุมการ
ผสมข้าม เทคนิคทางเคร่ืองหมายโมเลกลุ การวเิคราะห์ความหลากหลายทางพนัธุกรรม การวเิคราะห์จีโนม แผนที่ยนี การวิเคราะห์
ควิทแีอล การสร้างแผนทีก่ายภาพของจีโนม และการวเิคราะห์จีโนม  
ทช.648 ชีวสารสนเทศศาสตร์         3(2-3-7) 
BT 648 Bioinformatics  
 ระบบปฏิบัติทางคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ที่ใช้ในด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และโปรแกรมสําเร็จรูปเกี่ยวกับกลุ่มคําส่ังใน
การวเิคราะห์ข้อมูลทางพนัธุศาสตร์ 
 
ทช.650 เทคนิคและเคร่ืองมอืทางเทคโนโลยชีีวภาพ                                     3(2-3-7) 
BT 650 Techniques and Instruments in Biotechnology 
 หลกัการ เทคนิค ทฤษฎกีารทาํงาน และวธีิการใช้เคร่ืองมอืในงานวจิัยด้านเทคโนโลยชีีวภาพ 
  
ทช.651 กระบวนทศัน์ทางเทคโนโลยชีีวภาพ                                               3(3-0-9) 
BT 651 Aspects in Biotechnology   

บทบาทและความสําคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ แนวคิดด้านอณูชีววิทยา พันธุศาสตร์                  ชีวสารสนเทศ 
เทคโนโลยีการหมัก เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร การแพทย์ และส่ิงแวดล้อม วิทยาการใหม่ที่เกี่ยวข้อง ทัศนะของสาธารณะ
และกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบังานวจิัยด้านเทคโนโลยชีีวภาพ  และการนําไปใช้ประโยชน์  



 

 

  
ทช.652 ระเบียบการวจิัยและการวางแผนการทดลอง                                               3(3-0-9) 
BT 652 Research Methodology and Experimental Designs  
 ขั้นตอนการวางแผนการทดลองและการดําเนินการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ การกาํหนดปัญหา การตั้งสมมุติฐาน การ
วางแผนการทดลอง การวเิคราะห์ข้อมูล การแปลผล และการเขียนรายงานผลการวจิัย 
   
ทช.655 ชีววทิยาเซลล์ระดบัโมเลกลุ                                                              3(3-0-9) 
BT 655 Molecular Cell Biology 
 ทฤษฎีเซลล์ โครงสร้างและหน้าที่ของออร์แกเนลล์  เคมีและชีวเคมีของเซลล์ บทบาทและหน้าที่ของตัวเร่งปฏิกิริยา
ชีวภาพ  กระบวนการเมแทบอลซึิมภายในเซลล์ การส่งสัญญาณภายในเซลล์และกลไกการควบคุม กลไกทางชีววิทยาระดับโมเลกุล  
สารพนัธุกรรมทีเ่คลือ่นทีไ่ด้ การแสดงออกของยนีและการควบคุมในโพรคาริโอตและยูคาริโอต และเทคนิคในการศึกษาเซลล์ 
 
ทช.657 การย่อยสลายและการฟ้ืนฟูทางชีวภาพ                                                  3(3-0-9) 
BT 657 Biodegradation and Bioremediation 

  กลไกการย่อยสลายสสารโดยชีววิธี การใช้กระบวนการย่อยสลายสสารโดยชีววิธีในการกําจัดมลพิษที่ปนเป้ือนใน
ส่ิงแวดล้อมเพือ่ฟ้ืนฟูระบบนิเวศ และการประยุกต์เทคนิคทางอณูชีววทิยาในกระบวนการย่อยสลายสสารโดยชีววธีี 

 
ทช.658 ชีวฟิสิกส์เมมเบรนและไบโอเซนเซอร์                                                   3(2-3-7) 
BT 658 Biophysics of Membrane and Biosensors 
 ชีวฟิสิกส์ของสารชีวโมเลกุลในเมมเบรน องค์ประกอบ โมเดลโครงสร้างและหน้าที่ของ         เมมเบรนชีวภาพ กลไกการ
นําส่งสาร ลักษณะและสมบัติของไบโอเซนเซอร์ ทรานสดิวเซอร์ วิธีการตรึงสารทางชีวภาพ นาโนวัสดุกับไบโอเซนเซอร์ ปัญหา
และการพฒันาไบโอเซนเซอร์ การประยุกต์ และศึกษาดูงานนอกสถานที ่
   
ทช.659 ชีววทิยาแปรรูป             3(3-0-9) 
BT 659 Biotransformations 
 กระบวนการแปรรูปโดยตัวเร่งชีวภาพ กลไกการแปรรูป ถังปฏิกรณ์ชีวภาพสําหรับการแปรรูปโดยตัวเร่งชีวภาพ เทคนิค
ในการวเิคราะห์ผลติภัณฑ์ และการประยุกต์ 
   
ทช.665 ราวทิยาและการประยุกต์                                                                               3(2-3-7) 
BT 665 Mycology and Applications 

โครงสร้างของเซลล์  การเจริญและการเปลี่ยนรูปร่าง รูปแบบการได้รับและแสวงหาอาหาร   พันธุศาสตร์และการ
ปรับปรุงสายพันธ์ุ  กระบวนการเมแทบอลิซึมและการควบคุม  การคัดเลือกและการนําสารเมแทบอไลท์ทุติยภูมิของรามาใช้
ประโยชน์ทางการแพทย์และเภสัชกรรม   การเกษตร  และอุตสาหกรรม  เทคนิคการคัดเลือกและเก็บรักษาเช้ือพันธ์ุ  และเทคนิค
การควบคุมและเพิม่ปริมาณผลติภัณฑ์   
   
 
 



 

 

ทช.666 ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพชืและจุลนิทรีย์                                                    3(3-0-9) 
BT 666 Microbial and Plant Interactions 
 ความสัมพันธ์ทางชีววิทยาและสรีรวิทยาระหว่างจุลินทรีย์และพืช  ลักษณะความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในแง่ของการ
เจริญเติบโตและการพฒันาทางกายภาพ  กลไกการบุกรุกของจุลนิทรีย์ และกลไกทางพนัธุกรรมที่ควบคุมลกัษณะความสัมพนัธ์ที่
เกดิขึน้  
  
ทช.667 ไวรัสวทิยาขั้นสูง                                                                           3(2-3-7) 
BT 667 Advanced Virology  
 ชีววทิยาระดบัโมเลกลุ พนัธุศาสตร์ การจัดจําแนก ววิฒันาการ และชีวสารสนเทศของไวรัส  โรคติดเช้ือไวรัส  การก่อโรค
และพยาธิสภาพ  ระบาดวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา การตรวจวินิจฉัย  การควบคุมไวรัสโดยวิธีชีวภาพและเคมี  เทคโนโลยีชีวภาพใน
งานไวรัสวทิยา และศึกษาดูงานนอกสถานที ่
 
ทช.668 แบคทเีรียวทิยาระดบัโมเลกลุ                                                                    3(3-0-9) 
BT 668 Molecular Bacteriology 
 ชีววิทยาระดับโมเลกุล ยีน การแสดงออกของยีนและการควบคุม พลาสมิด แบคทีริโอฝาจ ความสัมพันธ์ระดับโมเลกุล
ระหว่างแบคทเีรียกบัส่ิงแวดล้อม ยุคหลงัจีโนม เทคนิคระดบัโมเลกลุของแบคทเีรีย การประยุกต์ และงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
  
ทช.676 เทคโนโลยโีปรตนีและเปปไทด์                                                          3(3-0-9) 
BT 676 Protein and Peptide Technology  
 เทคโนโลยีการผลิตเอนไซม์ เปปไทด์ฮอร์โมน แอนติบอดี และโปรตีนที่สําคัญในระดับห้องปฏิบัติการและระดับ
อุตสาหกรรม การควบคุมการผลิต ขบวนการเก็บเกี่ยวหลังการผลิต การนําไปใช้ประโยชน์ด้านการรักษาและวินิจฉัยโรคทางการ
แพทย์ และการนําไปใช้ในการตรวจวดั 
  
ทช.677 ชีวเคมโีปรตนี                                                                                3(3-0-9) 
BT 677 Protein Biochemistry 

สมบัติทางชีวเคมีของโปรตีน เมแทบอลิซึมของโปรตีนในส่ิงมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ อนัตรกริิยา และความผดิปกติ
ของการทาํงานของโปรตนีในส่ิงมชีีวติ 

 
ทช.687 กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยชีีวภาพ                                        3(3-0-9) 
BT 687 Law and Ethics in Biotechnology 
 กฎหมายชีวภาพ ชีวจริยธรรม ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ กฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญา นโยบายของรัฐและบทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อประเด็นความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยชีีวภาพ และกรณีศึกษา  
   
ทช.691 สัมมนาทางเทคโนโลยชีีวภาพ 1                                                        1(1-0-3) 
BT 691 Seminar in Biotechnology I  
 รวบรวมและนําเสนอผลงานวจิัยในสาขาเทคโนโลยชีีวภาพ หรือสาขาทีเ่กีย่วข้อง 



 

 

ทช.735 นาโนเทคโนโลยชีีวภาพขั้นสูง           3(3-0-9) 
BT 735 Advanced Nanobiotechnology  
 เทคโนโลยชีีวภาพระดับนาโนโมเลกุลขั้นสูง เคร่ืองมือวิเคราะห์โมเลกุลระดับนาโน การออกแบบและประดิษฐ์วัสดุระดับ
นาโนทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพ และศึกษาดูงานนอกสถานที ่
 
ทช.736 กระบวนการแยกทางชีวภาพ                                                3(3-0-9) 
BT 736 Bioseparation Process  
 เทคนิคในกระบวนการแยกทางชีวภาพ ปัจจัยทางกายภาพ เคมี และชีวภาพที่ส่งผลต่อกระบวนการการแยก หน่วย
ปฏิบัตกิารของการเหวีย่ง การแยก การกรอง การทาํให้เซลล์แตก การตกตะกอน การสกดั การดูดซับ การตกผลกึ และการทําให้แห้ง 
การนําแต่ละหน่วยปฏิบัติการมาประกอบเป็นกระบวนการแยกที่สมบูรณ์ เศรษฐศาสตร์ของกระบวนการ การบริหารโครงการ 
ความปลอดภัยและการสูญเสียความป้องกนั และศึกษาดูงานนอกสถานที ่     
   
ทช.737 การถ่ายโอนเทคโนโลยใีนอุตสาหกรรมชีวภาพ                                     3(3-0-9) 
BT 737 Technology Transfer in Bioindustry 
 หลกัการการถ่ายโอนเทคโนโลย ี การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยชีีวภาพ สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมาย
และระเบียบสําหรับกระบวนการถ่ายโอนเทคโนโลย ีและโครงสร้างและปัจจัยสนับสนุนการถ่ายโอนเทคโนโลย ี
  
ทช.747 เทคโนโลยยีนี                                                                               3(3-0-9) 
BT 747 Gene Technology 
 โครงสร้างและหน้าที่ของสารพันธุกรรม จีโนม  เทคนิคการโคลนยีน การวิเคราะห์และตรวจสอบโคลนที่ได้ การจัดการ
ยนี และการประยุกต์ 
   
ทช.755 ชีววทิยาโมเลกลุและการประยุกต์                                                       3(3-0-9) 
BT 755 Molecular Biology and Applications 
 เซลล์ โครโมโซม จีโนม กลไกการถ่ายทอดลกัษณะพนัธุกรรม โครงสร้างและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุล กลไกทางชีววิทยา
ระดบัโมเลกลุ การแสดงออกของยนีและการควบคุม เทคนิคทางชีววทิยาโมเลกลุ และการประยุกต์ 
 
ทช.765 ยสีต์และเทคโนโลยยีสีต์         3(2-3-7) 
BT 765 Yeast and Yeast Technology  
 สรีรวิทยา อนุกรมวิธานระดับโมเลกุล และนิเวศน์วิทยาของยีสต์ การเพาะเลีย้ง พันธุกรรม การปรับปรุงและเก็บรักษา
สายพันธ์ุ รีคอมบิแนนต์ดีเอ็นเอเทคโนโลยีในยีสต์ ผลิตภัณฑ์จากยีสต์และเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม และศึกษาดูงาน
นอกสถานที ่
 
ทช.766 ไขมนัจากจุลนิทรีย์                                                                        3(3-0-9) 
BT 766 Microbial Lipids  
 จุลินทรีย์ที่ผลิตไขมันทางอุตสาหกรรม  การจําแนกจุลินทรีย์ตามชนิดไขมัน ชีววิถีของไขมันและการควบคุม การ
ปรับปรุงสายพนัธ์ุจุลนิทรีย์โดยวธีิทางสรีรวทิยาและพนัธุวศิวกรรมเพือ่เพิม่คุณภาพ และปริมาณของไขมนั  



 

 

  
ทช.767 สรีรวทิยาจุลนิทรีย์                                                                         3(3-0-9) 
BT 767 Microbial Physiology 
 จุลินทรีย์ระดับเซลล์และโมเลกุล การเจริญเติบโตและการควบคุม โครงสร้างห่อหุ้มเซลล์และหน้าที่ระดับโมเลกุล กลไก
การออกฤทธ์ิของสารพษิจากจุลนิทรีย์ ความสัมพนัธ์ของจุลนิทรีย์ กลไกการปรับตวัในสภาวะแวดล้อม และงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
ทช.768 ชีววทิยาภูมคุ้ิมกนัระดบัเซลล์และโมเลกลุ                                             3(2-3-7) 
BT 768 Molecular and Cellular Immunobiology 
 ระบบภูมิคุ้มกันระดับเซลล์และโมเลกุล เคมีและพันธุศาสตร์ของภูมิคุ้มกัน การเตรียมวัคซีน การวินิจฉัยทาง
ห้องปฏิบัตกิารและการควบคุมคุณภาพ  การประยุกต์ชีววทิยาภูมคุ้ิมกนัในงานเทคโนโลยชีีวภาพ และศึกษาดูงานนอกสถานที ่
 
ทช.779 วศิวกรรมโปรตนี                                                              3(3-0-9) 
BT 779 Protein Engineering 
 หลกัการของวศิวกรรมโปรตนี การออกแบบและดดัแปลงโครงสร้างโปรตีนด้วยเทคนิคทางพนัธุวิศวกรรมและวิศวกรรม
เคมี การสังเคราะห์โปรตีนด้วยกรดอะมิโนดัดแปลงทางเคมี การวิเคราะห์โครงสร้างโปรตีนดัดแปลง และการประยุกต์โปรตีน
ดดัแปลง 
 
ทช.791 สัมมนาทางเทคโนโลยชีีวภาพ 2                                                        1(1-0-3) 
BT 791 Seminar in Biotechnology II  
 บังคบัก่อน :สอบได้ ทช.691 
 รวบรวม วเิคราะห์ วจิารณ์เชิงลกึ และนําเสนอผลงานวจิัยในสาขาเทคโนโลยชีีวภาพ หรือสาขาทีเ่กีย่วข้อง 
      
ทช.795 หัวข้อเลอืกสรรทางเทคโนโลยชีีวภาพ        1(1-0-3) 
BT 795 Selected Topics in Biotechnology 
 สืบค้นหัวข้อทางเทคโนโลยชีีวภาพจากแหล่งสารสนเทศ อ่าน และวเิคราะห์และวจิารณ์อย่างเป็นระบบ  
  
ทช.800 วทิยานิพนธ์                                                                         15 หน่วยกติ 
BT 800 Thesis  
 การสร้างโครงการวิจัยและการดําเนินการวิจัยอนัก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ เขียนและนําเสนอ
วทิยานิพนธ์ การเขียนรายงานวจิัยเพือ่เผยแพร่ และจริยธรรมในการทาํวจิัยและในการเผยแพร่ผลงานวชิาการ 
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