หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
1. ชื่อหลักสู ตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
Master of Science Program in Biotechnology

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทยชื่อเต็ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
ชื่อย่อ วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม Master of Science (Biotechnology)
ชื่อย่อ M.Sc. (Biotechnology)
3. วิชาเอก

ไม่ มี

4. จํานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร

จํานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตรไม่ น้อยกว่ า 38 หน่ วยกิต

5. รูปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรระดับปริญญาโท ศึกษา 2 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
จัดการเรียนการสอนเป็ นภาษาไทยและ/หรือ ภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่ างประเทศทีส่ ามารถใช้ ภาษาไทยได้ เป็ นอย่างดี
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
เป็ นหลักสู ตรเฉพาะของสถาบันทีจ่ ัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ ปริญญาแก่ผ้สู ํ าเร็จการศึกษา ให้ ปริญญาสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 ปรับปรุงจากหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ พ.ศ. 2547
กําหนดเปิ ดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2553
ได้ พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุ มครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2553
ได้ พิจารณากลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้ านหลักสู ตรและการจัดการศึ กษา ในการประชุ มครั้ งที่
1/2553 เมือ่ วันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2553
ได้ รับอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที 3/2553 เมือ่ วันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2553

7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐาน

ปี การศึกษา 2556

8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบอาชีพได้ หลังสํ าเร็จการศึกษา
8.1 อาจารย์
8.2 นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์
8.3 พนักงานราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
8.4 ผู้ประกอบการ
8.5 ลูกจ้ างตามสถานประกอบการ
8.6 อาชีพอิสระ
9. ปรัชญา ความสํ าคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
9.1 ปรัชญาและความสํ าคัญ
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่จําเป็ นต่ อการศึกษาค้ นคว้ าทางเทคโนโลยีชีวภาพ โดยสามารถค้ นคว้ าหรือวิจัยหาองค์ ความรู้ ใหม่
และประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีชีวภาพได้ อย่ างเหมาะสม รวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม
9.2 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
9.2.1 เพือ่ ผลิตมหาบัณฑิตทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ มีทกั ษะและกระบวนการคิดทาง
วิทยาศาสตร์ ทจี่ ําเป็ นต่ อการศึกษาค้ นคว้ าทางเทคโนโลยีชีวภาพ
9.2.2 เพือ่ ผลิตมหาบัณฑิตทีม่ คี ุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่ อตนเองและสั งคม รวมทั้งมีความรัก
และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนใช้ ทรัพยากรให้ เกิดประโยชน์ สูงสุ ด
9.2.3 เพื่อส่ งเสริ มการค้ นคว้ าหรื อวิจัยหาองค์ ความรู้ ใหม่ ทางเทคโนโลยีชี วภาพ และสามารถประยุกต์ ใช้
เทคโนโลยีชีวภาพได้ อย่ างเหมาะสม

10. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
แผนการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง
1. แ ผ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร
เทคโนโลยีชีวภาพให้ มีมาตรฐานไม่ ตํ่า
กว่ าที่ สกอ. กําหนด
2. แผนการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนให้ ส อดคล้ อ งกับ ความก้ า วหน้ า
ของวิทยาการ

3. แผนพัฒนาบุ คลากรด้ านการเรี ยน
การสอน การประเมินผลของอาจารย์
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท้ัง 5 ด้ าน
และบริการวิชาการ

กลยุทธ์
1. สั มมนาและวิพากษ์ หลักสู ตร
2. ประเมินหลักสู ตรอย่ างสมํา่ เสมอ
1. เพิ่ ม บุ ค ลากรที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญ
เฉพาะด้ านมากขึน้
2. ส่ งเสริ มให้ มีความร่ วมมือในการใช้
ทรั พยากรร่ วมกั น ทั้ งภายในและ
ภายนอกสถาบัน
3. สอบถามความต้ องการลักษณะของ
บัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์

1. สนั บ สนุ น บุ ค ลากรให้ พัฒ นาด้ า น
การเรียนการสอน การประเมินผลของ
อาจารย์ ตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู้
ทั้ง 5 ด้ าน โดยการอบรม
2. สนั บ สนุ น บุ ค ลากรด้ า นการเรี ย น
การสอนให้ ทํางานบริ การวิชาการแก่
หน่ วยงานทั้ ง ภายในและภายนอก
สถาบัน
4. แผนการส่ งเสริมการเรียนการสอน ส่ งเสริมให้ บุคลากรใช้ ความรู้ ที่ได้ จาก
ทีเ่ น้ นงานวิจัย
งานวิจัยหรืองานวิจัยมาเป็ นส่ วนหนึ่ง
ในการเรียนการสอน

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
1.โครงการวิพากษ์ หลักสู ตร
2. เอกสารปรับปรุงหลักสู ตร
3.รายงานผลการประเมินหลักสู ตร
1. จํานวนรายวิชาในหลักสู ตร
ที่ มี ก ารปรั บปรุ งเปลี่ ย นแปลงให้
สอดคล้ องกั บ ความก้ าวหน้ าของ
วิทยาการ
2. บั น ทึ ก การเชิ ญ บุ ค ลากรที่ มี ค วาม
เชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน
3. บั น ทึ ก ความร่ วมมื อ ระหว่ าง
หน่ วยงาน
4. แบบสอบถาม หรื อ รายงานการ
ประเมิ น ความพึ ง พอใจในการใช้
บัณฑิตของสถานประกอบการ
1. จํานวนบุคลากรที่เข้ าร่ วมอบรมใน
โครงการพัฒนาด้ านการเรียนการสอน
และการประเมินผลตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้
2. ระดับความพึงพอใจของนักศึ กษา
จากผลประเมินการสอนของอาจารย์
3. ปริ ม าณงานบริ ก ารวิ ช าการต่ อ
อาจารย์ในหลักสู ตร
1. เค้ าโครงการเรียนการสอน
2. เอกสารอ้ างอิงที่ใช้ ในการเรี ยนการ
สอนวิชานั้นๆ
3. แบบประเมินผลการเรี ยนการสอน
ของบุคลากร

11. ระบบการจัดการศึกษา
11.1 ระบบ
ใช้ ระบบการศึ กษาแบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึ กษาแบ่ งออกเป็ น 2 ภาคการศึ กษาปกติ ซึ่ งเป็ นภาค
การศึกษาทีบ่ ังคับ คือภาคหนึ่งและภาคสอง 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่ น้อยกว่ า 15 สั ปดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อน
ได้ โดยใช้ เวลาการศึกษาไม่ น้อยกว่ า 8 สั ปดาห์ แต่ ให้ เพิม่ ชั่วโมงการศึกษาในแต่ ละรายวิชาให้ เท่ ากับภาคปกติ ภาคฤดูร้อนเป็ นภาค
การศึกษาทีไ่ ม่ บังคับ
11.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่ มี
11.3 การลงทะเบียนเรียน ในแต่ ละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาต้ องจดทะเบียนศึกษารายวิชา และ/หรือวิทยานิพนธ์
ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต แต่ ไม่ เกิน 12 หน่ วยกิต และสามารถจดทะเบียนวิทยานิพนธ์ ได้ ไม่ เกิน 6 หน่ วยกิต ในภาคฤดูร้อน โดยใน
ภาคการศึ กษาใดที่นักศึ กษาไม่ ได้ ลงทะเบียนศึ กษาด้ วยเหตุใดๆก็ตาม จะต้ องขอลาพักการศึ กษาสํ าหรั บภาคการศึ กษานั้นตาม
หลักเกณฑ์ ทกี่ าํ หนดไว้ ในข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
11.4 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค ไม่ มี
12. การดําเนินการหลักสู ตร
12.1 วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
วันเวลาราชการปกติ (วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.)
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน-กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
เดือนมีนาคม-พฤษภาคม
12.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ าเป็ นนักศึกษาต้ องเป็ นไปตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ข้ อ 7 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
12.2.1 คุณสมบัตพิ นื้ ฐานทางการศึกษา
ผู้เข้ าศึกษาต้ องมีคุณสมบัตพิ นื้ ฐานทางการศึกษาดังนี้
เป็ นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ทั้งในหรือต่ างประเทศ ซึ่ง
สภามหาวิทยาลัยรั บ รองวิทยฐานะ หรื อ เป็ นผู้สําเร็ จปริ ญญาบัณฑิตสาขาวิชาอื่น ซึ่ งในกรณีนี้ต้องได้ รับความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการโครงการปริญญาโทของภาควิชาฯ
12.2.2 คุณสมบัตพิ นื้ ฐานทางภาษาอังกฤษ
12.2.2.1 มีผลการสอบภาษาอังกฤษ TU-GET ไม่ น้อยกว่ า 550 หรื อ Paper-Based TOEFL ไม่ น้อยกว่ า 550
หรือ Internet-Based TOEFL ไม่ น้อยกว่ า 80 หรื อ IELTS ไม่ น้อยกว่ า 6.0 โดยต้ องเป็ นผลการทดสอบภายใน 2 ปี ย้ อนหลังนับ
จากวันยื่นใบสมัคร ในกรณีที่มีผลทดสอบภาษาอังกฤษไม่ ถึงเกณฑ์ ที่กําหนดอาจได้ รับการพิจารณารับเข้ าศึกษา โดยมีเงื่อนไขว่ า
ต้ องสอบให้ ได้ ตามเกณฑ์ ทกี่ าํ หนดก่อนสอบป้ องกันวิทยานิพนธ์
หรือ
12.2.2.2 ได้ ป ฏิ บั ติต ามหลัก เกณฑ์ ก ารสอบภาษาต่ า งประเทศตามหลัก สู ต รชั้ น ปริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต ตาม
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
12.2.3 การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา

12.2.3.1 ผู้เข้ าศึกษาต้ องผ่านการสอบข้ อเขียนและการสอบสั มภาษณ์ ตามเกณฑ์ การคัดเลือก และมีผลการศึกษา
เป็ นทีย่ อมรับจากคณะกรรมการคัดเลือก
12.2.3.2 เงื่ อ นไขอื่ น ๆ ให้ เป็ นไปตามประกาศรั บ สมั ค รบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ/หรือคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
12.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า และ
12.4 กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือ่ แก้ ไขปัญหา/ข้ อจํากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
กลยุทธ์ ในการดําเนินการแก้ไขปัญหา
ทักษะสถิตกิ ารวิจัย
1. เรียนเพิม่ เติมเพือ่ ปรับพืน้ ฐาน
2. สนับสนุ นให้ นักศึ กษาเข้ าร่ วมการอบรมการใช้ สถิติใน
การวิจัยทีจ่ ัดขึน้ โดยหน่ วยงานต่ างๆ
3. สนับสนุนให้ นักศึกษาค้ นคว้ าเพิม่ เติมจากห้ องสมุด
ทักษะภาษาอังกฤษ
1. เรียนเพิม่ เติมเพือ่ ปรับพืน้ ฐาน
2.กระตุ้ นให้ นักศึ กษาอ่ านบทความวิชาการภาษาอังกฤษ
มากขึน้
3. สั มมนาเป็ นภาษาอังกฤษ
ขาดความเข้ าใจการเขียนโครงการวิจัย
สนับสนุนให้ นักศึกษาเข้ าร่ วมอบรมการเขียนโครงการวิจัย
12.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จํานวนนักศึกษาแยกตามชั้นปี ในแต่ ละปี การศึกษาจะรับนักศึกษาปี ละ 15 คน มีดงั ต่ อไปนี้
นักศึกษา
จํานวนนักศึกษาแต่ ละปี การศึกษา
2553
2554
2555
2556
2557
นักศึกษาใหม่ (คน)
15
15
15
15
15
นักศึกษาเก่า (คน)
15
15
15
15
รวม
15
30
30
30
30
คาดว่ าจะสํ าเร็จ
15
15
15
15
การศึกษา

12.6 งบประมาณตามแผน
เนื่องจากภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับผิดชอบจัดการเรียน
การสอน 3 หลักสู ตร คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) และปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) ซึ่งงบประมาณบางส่ วนจะเป็ นงบประมาณที่ใช้ ร่วมกันทั้ง 3 หลักสู ตร และงบประมาณบางส่ วนจะใช้
เฉพาะบางหลักสู ตรเท่ านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
9,153,600 บาท
งบบุคลากร1
หมวดเงินเดือน
8,949,840 บาท
หมวดค่ าจ้ างประจํา
203,760 บาท
งบดําเนินการ
967,429 บาท
หมวดค่ าตอบแทน
21,791 บาท
1
21,791 บาท
- ค่ าทํางานนอกเวลา
หมวดค่ าใช้ สอย
196,616 บาท
122,828 บาท
- ค่ าซ่ อมครุภัณฑ์ 1
46,639 บาท
- ค่ าหนังสื อและตํารา1
1
- ค่ าเพิม่ พูนความรู้ อาจารย์ (อบรมสั มมนา) 27,149 บาท
หมวดค่ าวัสดุ
432,253 บาท
1
217,907 บาท
- ค่ าวัสดุบริหารงานภาค
10,895 บาท
- ค่ าวัสดุงานประกันคุณภาพ1
75,455 บาท
- ค่ าวัสดุการเรียนการสอน1
- ค่ าวัสดุส่งเสริมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา2 21,186 บาท
- ค่ าวัสดุสํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษา2 6,810 บาท
316,769 บาท
หมวดค่ าสาธารณูปโภค1
1
63,900 บาท
งบลงทุน
1, 3
63,900 บาท
หมวดครุ ภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
10,184,929 บาท
ประมาณการค่ าใช้ จ่ายต่ อหัวในการผลิตนักศึกษาตามหลักสู ตร 150,000 บาท/คน/ปี
หมายเหตุ :
1. เป็ นงบประมาณทีใ่ ช้ ร่วมกัน 3 หลักสู ตร
2. เป็ นงบประมาณทีใ่ ช้ เฉพาะหลักสู ตรบัณฑิตศึกษา
3. เนื่องจากในปี พ.ศ. 2552 ทั่วโลกเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ดังนั้น ภาควิชาฯ จึงถูกปรั บลดงบประมาณ ในหมวดค่ าครุ ภัณฑ์
เหลือ 63,900 บาท ซึ่งตามปกติแล้ วโดยเฉลีย่ ตั้งแต่ ปี 2541-2551 ภาควิชาฯ จะได้ งบประมาณในหมวดนีป้ ระมาณ 250,000 บาท
ประมาณการค่ าใช้ จ่ายต่ อหัวในการผลิตนักศึกษาตามหลักสู ตร 150,000 บาท/คน/ปี

12.7 ระบบการศึกษา
ใช้ ระบบในชั้นเรียน
12.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ ามมหาวิทยาลัย
นักศึกษาอาจขอเทียบรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้ วในระดับบัณฑิตศึกษากับรายวิชาที่ต้องการศึกษาในหลักสู ตร โดยการ
เทียบและโอนหน่ วยกิตให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ข้ อ 19
13. หลักสู ตรและอาจารย์ผ้สู อน
13.1 หลักสู ตร
13.1.1 จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรและระยะเวลาศึกษา
จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่ น้อยกว่ า 38 หน่ วยกิต
ระยะเวลาศึกษา เป็ นหลักสู ตรแบบศึ กษาเต็มเวลานักศึกษาต้ องใช้ เวลาศึกษาตลอดหลักสู ตรอย่ างน้ อย 4 ภาค
การศึกษาปกติ และอย่ างมากไม่ เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ นับตั้งแต่ วนั ขึน้ ทะเบียนนักศึกษา
13.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
หลัก สู ต รวิท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าเทคโนโลยีชี ว ภาพ แผน ก แบบ ก 2 (ศึ ก ษารายวิช าและทํ า
วิทยานิพนธ์ ) ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพกําหนดให้ นักศึกษาเรียนรายวิชาตลอดหลักสู ตรไม่ น้อยกว่ า 38 หน่ วยกิต ดังนี้
-วิชาบังคับ
11 หน่ วยกิต
-วิชาเลือก ไม่ น้อยกว่ า
12 หน่ วยกิต
-วิทยานิพนธ์
15 หน่ วยกิต
13.1.3 รายวิชาในหลักสู ตร
1) หลักเกณฑ์ การใช้ รหัสวิชาในหลักสู ตร
รายวิชาที่เปิ ดสอนในหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ประกอบด้ วยอักษรย่ อ 2
ตําแหน่ ง และตัวเลข 3 ตําแหน่ ง ดังรายละเอียดต่ อไปนี้
1. อักษรย่อนําหน้ าตัวเลขในหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มีความหมาย ดังนี้
ทช. (BT) เป็ นรายวิชาทีจ่ ัดสอนโดยภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทก. (AT) เป็ นรายวิชาทีจ่ ัดสอนโดยภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2. ตัวเลข 3 ตําแหน่ งในรายวิชาหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มีความหมาย ดังนี้
เลขหลักหน่ วย หมายถึง กลุ่มวิชาบังคับ และวิชาเลือก
เลข 0-4
หมายถึง วิชาบังคับ
เลข 5-9
หมายถึง วิชาเลือก
เลขหลักสิ บ หมายถึง หมวดวิชาทีเ่ ปิ ดสอนในภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
เลข 0
หมายถึง หมวดวิชาเกีย่ วข้ องกับโครงงานพิเศษและวิทยานิพนธ์
เลข 1
หมายถึง หมวดวิชาเกีย่ วข้ องกับสิ่ งแวดล้อม
หมายถึง หมวดวิชาเกีย่ วข้ องกับพืช
เลข 2
เลข 3
หมายถึง หมวดวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
เลข 4
หมายถึง หมวดวิชาพันธุศาสตร์ และพันธุวศิ วกรรม

รหัสวิชา
ทช.650
BT 650
ทช.651
BT 651
ทช.652
BT 652
ทช.691
BT 691
ทช.791
BT 791

เลข 5
หมายถึง หมวดวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
เลข 6
หมายถึง หมวดวิชาจุลชีววิทยาและภูมคิ ุ้มกันวิทยา
เลข 7
หมายถึง หมวดวิชาชีวเคมี
เลข 8
หมายถึง หมวดวิชาเลือกอืน่ ๆ
เลข 9
หมายถึง หมวดวิชาการศึกษาวิจัยด้ วยตนเองและสั มมนา
เลขหลักร้ อย หมายถึง ปี หรือวิชาทีม่ คี วามยากง่ ายตามลําดับ
เลข 6
หมายถึง วิชาระดับปริญญาโทขั้นต้ น
เลข 7
หมายถึง วิชาระดับปริญญาโทขั้นสู ง
เลข 8
หมายถึง วิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท
2) รายวิชาตามโครงสร้ างหลักสู ตร
2.1 หมวดวิชาบังคับ นักศึกษาต้ องศึกษาวิชาบังคับจํานวน 5 วิชา 11 หน่ วยกิต ดังนี้
จํานวนหน่ วยกิต
รายวิชา
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
เทคนิคและเครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3(2-3-7)
Techniques and Instruments in Biotechnology
กระบวนทัศน์ ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3(3-0-9)
Aspects in Biotechnology
3(3-0-9)
ระเบียบการวิจัยและการวางแผนการทดลอง
Research Methodology and Experimental Designs
สั มมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1
1(1-0-3)
Seminar in Biotechnology I
สั มมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2
1(1-0-3)
Seminar in Biotechnology II
2.2 หมวดวิชาเลือก นักศึกษาจะต้ องเลือกศึกษาวิชาเลือกไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต จากรายวิชาในกลุ่มวิชาต่ างๆ

ดังต่ อไปนี้
2.2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุล
รหัสวิชา
ทช.626
BT 626
ทช.647
BT 647
ทช.648
BT 648

รายวิชา
ชีววิทยาโมเลกุลพืช
Plant Molecular Biology
การวิเคราะห์ จีโนม
Genome Analysis
ชีวสารสนเทศศาสตร์
Bioinformatics

ทช.655 ชีววิทยาเซลล์ ระดับโมเลกุล
BT 655 Molecular Cell Biology

จํานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(2-3-7)

3(3-0-9)

ทช.665
BT 665
ทช.666
BT 666
ทช.667
BT 667
ทช.668
BT 668
ทช.676
BT 676
ทช.677
BT 677
ทช.747
BT 747
ทช.755
BT 755
ทช.766
BT 766
ทช.767
BT 767
ทช.768
BT 768
ทช.779
BT 779

ราวิทยาและการประยุกต์
Mycology and Applications
ปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างพืชและจุลนิ ทรีย์
Microbial and Plant Interactions
ไวรัสวิทยาขั้นสู ง
Advanced Virology
แบคทีเรียวิทยาระดับโมเลกุล
Molecular Bacteriology
เทคโนโลยีโปรตีนและเปปไทด์
Protein and Peptide Technology
ชีวเคมีโปรตีน
Protein Biochemistry
เทคโนโลยียนี
Gene Technology
ชีววิทยาโมเลกุลและการประยุกต์
Molecular Biology and Applications
ไขมันจากจุลนิ ทรีย์
Microbial Lipids
สรีรวิทยาจุลนิ ทรีย์
Microbial Physiology
ชีววิทยาภูมคิ ุ้มกันระดับเซลล์และโมเลกุล
Molecular and Cellular Immunobiology
วิศวกรรมโปรตีน
Protein Engineering

3(2-3-7)
3(3-0-9)
3(2-3-7)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(2-3-7)
3(3-0-9)

2.2.2 กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมและการประกอบการ
รหัสวิชา
ทช.636
BT 636
ทช.637
BT 637
ทช.638
BT 638
ทช.639
BT 639
ทช.657
BT 657

รายวิชา
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
Bioprocess Engineering
ถังปฏิกรณ์ ชีวเคมีและการออกแบบ
Biochemical Reactors and Design
การจัดการกระบวนการชีวภาพ
Bioprocess Management
ตัวเร่ งชีววิทยาที่ถูกตรึง
Immobilized Biocatalysts
การย่ อยสลายและการฟื้ นฟูทางชีวภาพ
Biodegradation and Bioremediation

จํานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
3(3-0-9)
3(2-3-7)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)

ทช.658
BT 658
ทช.659
BT 659
ทช.735
BT 735
ทช.736
BT 736
ทช.737
BT 737
ทช.765
BT 765

ชีวฟิ สิ กส์ เมมเบรนและไบโอเซนเซอร์
Biophysics of Membrane and Biosensors
ชีววิทยาแปรรูป
Biotransformations
นาโนเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสู ง
Advanced Nanobiotechnology
กระบวนการแยกทางชีวภาพ
Bioseparation Process
การถ่ ายโอนเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมชีวภาพ
Technology Transfer in Bioindustry
ยีสต์ และเทคโนโลยียสี ต์
Yeast and Yeast Technology

3(2-3-7)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(2-3-7)

2.2.3 กลุ่มวิชาอืน่ ๆ
รหัสวิชา
ทช.615
BT 615
ทช.627
BT 627
ทช.628
BT 628
ทช.629
BT 629
ทช.687
BT 687

รายวิชา
แพลงก์ตอนและการประยุกต์
Plankton and Applications
ธาตุอาหารพืชและการลําเลียง
Plant Mineral Nutrition and Transportation
กลไกการทํางานของพืชและการประยุกต์
Mechanisms of Plant Functions and Applications
การเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ พืช
Plant Tissue Culture
กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพ
Law and Ethics in Biotechnology

จํานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
3(2-3-7)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(2-3-7)
3(3-0-9)

2.2.4 กลุ่มวิชาเน้ นการศึกษาด้ วยตนเอง
รหัสวิชา
รายวิชา
ทช.795 หัวข้ อเลือกสรรทางเทคโนโลยีชีวภาพ
BT 795 Selected Topics in Biotechnology

จํานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
1(1-0-3)

2.2.5 กลุ่มวิชาเลือกนอกสาขา
รหัสวิชา
ทก.738
AT 738
ทก.739
AT 739

รายวิชา
สารพิษจากเชื้อราในการผลิตสั ตว์
Mycotoxins in Animal Production
จุลชีววิทยาและการหมักในกระเพาะรูเมน
Rumen Microbiology and Fermentation

จํานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
3(3-0-9)
3(3-0-9)

2.3 วิทยานิพนธ์
รหัสวิชา
ทช.800 วิทยานิพนธ์
BT 800 Thesis

รายวิชา

จํานวนหน่ วยกิต
15

แผนการศึกษา
ปี ที่1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
รายวิชา
ทช.650 เทคนิคและเครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ทช.651 กระบวนทัศน์ ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ทช.6xx/7xx วิชาเลือก
รวม

หน่ วยกิต
3
3
3
9

ปี ที่1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
รายวิชา
ทช.652 ระเบียบการวิจัยและการวางแผนการทดลอง
ทช.691 สั มมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1
ทช.6xx/7xx วิชาเลือก
รวม

หน่ วยกิต
3
1
6
10

หมายเหตุ สอบประมวลความรู้ หลังจบปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ปี ที่2 ภาคการศึกษาที่ 1
รายวิชา

รหัสวิชา
ทช.791

สั มมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2

ทช.6xx/7xx วิชาเลือก
ทช.800

วิทยานิพนธ์

6

ปี ที่2 ภาคการศึกษาที่ 2
รายวิชา
วิทยานิพนธ์

1
3

รวม

รหัสวิชา
ทช.800

หน่ วยกิต

10

หน่ วยกิต
9

คําอธิบายรายวิชา
ทช.615 แพลงก์ตอนและการประยุกต์
3(2-3-7)
BT 615 Plankton and Applications
บทบาทของแพลงก์ตอนต่ อระบบนิเวศ การใช้ แพลงก์ ตอนเป็ นเครื่องมือในการประเมินระบบนิเวศ การประยุกต์ แพลงก์
ตอนในด้ านการแพทย์ เกษตร อุตสาหกรรม และสิ่ งแวดล้อม และศึกษาดูงานนอกสถานที่
ทช.626 ชีววิทยาโมเลกุลพืช
3(3-0-9)
BT 626 Plant Molecular Biology
โครงสร้ างของสารพันธุกรรมและการแสดงออกของยีนในนิวเคลียส คลอโรพลาสต์ และไมโตคอนเดรีย ชีววิทยาโมเลกุล
การพัฒนาของเมล็ด ความเป็ นหมันของดอกตัวผู้ ฮอร์ โมนควบคุมการเจริ ญเติบโต การสั งเคราะห์ ด้วยแสง การตรึ งไนโตรเจน
ความต้ านทานและกลไกการตอบสนองของพืชต่ อความเครียด พันธุวศิ วกรรมในพืช และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ทช.627 ธาตุอาหารพืชและการลําเลียง
3(3-0-9)
BT 627 Plant Mineral Nutrition and Transportation
กระบวนการทางสรี รวิทยา ชี วเคมี และชี วกายภาพที่มีผลต่ อการดูดซับธาตุอาหารของพืช การเคลื่อนที่ของธาตุอาหาร
ในพืช การใช้ ธาตุอาหารพืชในการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการ การเคลื่อนที่ของธาตุอาหารระหว่ างรากกับดิน เมแทบอลิซึมของ
ธาตุอาหารทีเ่ กีย่ วข้ องกับกระบวนการทางสรีรวิทยาของพืช และการตอบสนองของพืชต่ อธาตุอาหาร
ทช.628 กลไกการทํางานของพืชและการประยุกต์
3(3-0-9)
BT 628 Mechanisms of Plant Functions and Applications
กลไกการทํางานของพืช กลไกการต้ านทานโรค การเปลี่ยนแปลงทางสรี รวิทยาของพืชเพื่อปรั บตัวให้ เข้ ากับปัจจัยทาง
สภาพแวดล้ อม และการประยุกต์
ทช.629 การเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ พืช
3(2-3-7)
BT 629 Plant Tissue Culture
เทคโนโลยี ก ารเพาะเลี้ย งเนื้อ เยื่ อ พืช การนํ า เซลล์ ที่ ไ ด้ จ ากการเพาะเลี้ย งเนื้อ เยื่อ มาใช้ ประโยชน์ ท างด้ า นเกษตร
อุตสาหกรรม และการแพทย์ การผลิตสารเมแทบอไลต์ ทุติยภูมิจากพืชโดยอาศั ยเทคนิคการเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อ การประยุกต์ และ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่
ทช.636 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
3(3-0-9)
BT 636 Bioprocess Engineering
การคํานวณทางวิศวกรรม สมดุลมวลสารและพลังงาน การถ่ ายโอนความร้ อน มวล และโมเมนตัม หน่ วยปฏิบัติการทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ การวัดและการควบคุม และปฏิกริ ิยาเคมีชีวภาพและถังปฏิกรณ์

ทช.637 ถังปฏิกรณ์ ชีวเคมีและการออกแบบ
3(2-3-7)
BT 637 Biochemical Reactors and Design
รู ปแบบการหมัก การทําให้ ปลอดเชื้อ ผลของแรงเฉื อนต่ อสารชี วภาพ การออกแบบถังปฏิกรณ์ ชีวภาพ การผสม การ
ขยายขนาด การควบคุมและการพัฒนากระบวนการหมัก และวิศวกรรมปฏิกริ ิยาชีวเคมี
ทช.638 การจัดการกระบวนการชีวภาพ
3(3-0-9)
BT 638 Bioprocess Management
หลักการของการพัฒนากระบวนการชีวภาพและการจัดการด้ านการวิจัยและการพัฒนา การเปรียบเทียบสมรรถนะเพือ่
การพัฒนากระบวนการ การเปรียบเทียบการผลิตระหว่ างผลิตเองและการว่ าจ้ างผลิตในเชิ งประสิ ทธิภาพและเชิงเศรษฐศาสตร์
เทคนิคและวิธีการในการเร่ งกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทางชีวภาพ การจัดการเกีย่ วกับทรัพย์ สินทางปัญญา ข้ อตกลงทางการ
ค้ าระหว่ างประเทศ ข้ อบังคับด้ านสิ่ งแวดล้ อมและด้ านความปลอดภัยที่เกีย่ วเนื่องกับผลิตภัณฑ์ ทางชีวภาพ กรณีศึกษา และศึกษา
ดูงานนอกสถานที่
ทช.639 ตัวเร่ งชีววิทยาทีถ่ ูกตรึง
3(3-0-9)
BT 639 Immobilized Biocatalysts
ตัวเร่ งชี วภาพ ถังปฏิกรณ์ ชีวภาพสํ าหรั บตัวเร่ งชี วภาพที่ถูกตรึ ง วัสดุและกลไกในกระบวนการตรึ ง วิธีและปั จจัยที่
เกีย่ วข้ องกับการตรึงเอนไซม์ และเซลล์ และการประยุกต์
ทช.647 การวิเคราะห์ จีโนม
3(3-0-9)
BT 647 Genome Analysis
โครงสร้ างจีโนมของสิ่ งมีชีวิต การเก็บข้ อมูลจีโนไทป์ จากประชากรธรรมชาติและประชากรที่เกิดจากการควบคุมการ
ผสมข้ าม เทคนิคทางเครื่องหมายโมเลกุล การวิเคราะห์ ความหลากหลายทางพันธุกรรม การวิเคราะห์ จีโนม แผนที่ยนี การวิเคราะห์
คิวทีแอล การสร้ างแผนทีก่ ายภาพของจีโนม และการวิเคราะห์ จีโนม
ทช.648 ชีวสารสนเทศศาสตร์
3(2-3-7)
BT 648 Bioinformatics
ระบบปฏิบัติทางคอมพิวเตอร์ และซอฟแวร์ ที่ใช้ ในด้ านเทคโนโลยีชีวภาพ และโปรแกรมสํ าเร็ จรู ปเกี่ยวกับกลุ่มคําสั่ งใน
การวิเคราะห์ ข้อมูลทางพันธุศาสตร์
ทช.650 เทคนิคและเครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
BT 650 Techniques and Instruments in Biotechnology
หลักการ เทคนิค ทฤษฎีการทํางาน และวิธีการใช้ เครื่องมือในงานวิจัยด้ านเทคโนโลยีชีวภาพ

3(2-3-7)

ทช.651 กระบวนทัศน์ ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3(3-0-9)
BT 651 Aspects in Biotechnology
บทบาทและความสํ า คัญ ของเทคโนโลยีชี ว ภาพ แนวคิด ด้ า นอณู ชี ว วิท ยา พัน ธุ ศ าสตร์
ชี ว สารสนเทศ
เทคโนโลยีการหมัก เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร การแพทย์ และสิ่ งแวดล้ อม วิทยาการใหม่ ที่เกี่ยวข้ อง ทัศนะของสาธารณะ
และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ องกับงานวิจัยด้ านเทคโนโลยีชีวภาพ และการนําไปใช้ ประโยชน์

ทช.652 ระเบียบการวิจัยและการวางแผนการทดลอง
3(3-0-9)
BT 652 Research Methodology and Experimental Designs
ขั้นตอนการวางแผนการทดลองและการดําเนินการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ การกําหนดปัญหา การตั้งสมมุติฐาน การ
วางแผนการทดลอง การวิเคราะห์ ข้อมูล การแปลผล และการเขียนรายงานผลการวิจัย
ทช.655 ชีววิทยาเซลล์ระดับโมเลกุล
3(3-0-9)
BT 655 Molecular Cell Biology
ทฤษฎีเซลล์ โครงสร้ างและหน้ าที่ของออร์ แกเนลล์ เคมีและชี วเคมีของเซลล์ บทบาทและหน้ าที่ของตัวเร่ งปฏิกิริยา
ชีวภาพ กระบวนการเมแทบอลิซึมภายในเซลล์ การส่ งสั ญญาณภายในเซลล์ และกลไกการควบคุม กลไกทางชีววิทยาระดับโมเลกุล
สารพันธุกรรมทีเ่ คลือ่ นทีไ่ ด้ การแสดงออกของยีนและการควบคุมในโพรคาริโอตและยูคาริโอต และเทคนิคในการศึกษาเซลล์
ทช.657 การย่ อยสลายและการฟื้ นฟูทางชีวภาพ
3(3-0-9)
BT 657 Biodegradation and Bioremediation
กลไกการย่ อยสลายสสารโดยชี ว วิธี การใช้ กระบวนการย่ อยสลายสสารโดยชี ว วิธีในการกําจัดมลพิษที่ป นเปื้ อนใน
สิ่ งแวดล้อมเพือ่ ฟื้ นฟูระบบนิเวศ และการประยุกต์ เทคนิคทางอณูชีววิทยาในกระบวนการย่อยสลายสสารโดยชีววีธี
ทช.658 ชีวฟิ สิ กส์ เมมเบรนและไบโอเซนเซอร์
3(2-3-7)
BT 658 Biophysics of Membrane and Biosensors
ชีวฟิ สิ กส์ ของสารชีวโมเลกุลในเมมเบรน องค์ ประกอบ โมเดลโครงสร้ างและหน้ าที่ของ
เมมเบรนชีวภาพ กลไกการ
นําส่ งสาร ลักษณะและสมบัติของไบโอเซนเซอร์ ทรานสดิวเซอร์ วิธีการตรึงสารทางชี วภาพ นาโนวัสดุกับไบโอเซนเซอร์ ปัญหา
และการพัฒนาไบโอเซนเซอร์ การประยุกต์ และศึกษาดูงานนอกสถานที่
ทช.659 ชีววิทยาแปรรูป
3(3-0-9)
BT 659 Biotransformations
กระบวนการแปรรู ปโดยตัวเร่ งชีวภาพ กลไกการแปรรู ป ถังปฏิกรณ์ ชีวภาพสํ าหรับการแปรรู ปโดยตัวเร่ งชีวภาพ เทคนิค
ในการวิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์ และการประยุกต์
ทช.665 ราวิทยาและการประยุกต์
3(2-3-7)
BT 665 Mycology and Applications
โครงสร้ างของเซลล์ การเจริ ญและการเปลี่ยนรู ปร่ าง รู ปแบบการได้ รับและแสวงหาอาหาร พันธุ ศาสตร์ และการ
ปรั บปรุ งสายพันธุ์ กระบวนการเมแทบอลิซึมและการควบคุม การคัดเลือกและการนําสารเมแทบอไลท์ ทุติยภูมิของรามาใช้
ประโยชน์ ทางการแพทย์ และเภสั ชกรรม การเกษตร และอุตสาหกรรม เทคนิคการคัดเลือกและเก็บรักษาเชื้อพันธุ์ และเทคนิค
การควบคุมและเพิม่ ปริมาณผลิตภัณฑ์

ทช.666 ปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างพืชและจุลนิ ทรีย์
3(3-0-9)
BT 666 Microbial and Plant Interactions
ความสั มพัน ธ์ ท างชี ว วิท ยาและสรี ร วิท ยาระหว่ า งจุ ลิน ทรี ย์ แ ละพืช ลัก ษณะความสั มพันธ์ ที่ เ กิด ขึ้น ในแง่ ข องการ
เจริญเติบโตและการพัฒนาทางกายภาพ กลไกการบุกรุ กของจุลนิ ทรีย์ และกลไกทางพันธุกรรมที่ควบคุมลักษณะความสั มพันธ์ ที่
เกิดขึน้
ทช.667 ไวรัสวิทยาขั้นสู ง
3(2-3-7)
BT 667 Advanced Virology
ชีววิทยาระดับโมเลกุล พันธุศาสตร์ การจัดจําแนก วิวฒ
ั นาการ และชีวสารสนเทศของไวรัส โรคติดเชื้อไวรัส การก่ อโรค
และพยาธิสภาพ ระบาดวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา การตรวจวินิจฉัย การควบคุมไวรัสโดยวิธีชีวภาพและเคมี เทคโนโลยีชีวภาพใน
งานไวรัสวิทยา และศึกษาดูงานนอกสถานที่
ทช.668 แบคทีเรียวิทยาระดับโมเลกุล
3(3-0-9)
BT 668 Molecular Bacteriology
ชี ววิทยาระดับโมเลกุล ยีน การแสดงออกของยีนและการควบคุม พลาสมิด แบคทีริโอฝาจ ความสั มพันธ์ ระดับโมเลกุล
ระหว่ างแบคทีเรียกับสิ่ งแวดล้อม ยุคหลังจีโนม เทคนิคระดับโมเลกุลของแบคทีเรีย การประยุกต์ และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ทช.676 เทคโนโลยีโปรตีนและเปปไทด์
3(3-0-9)
BT 676 Protein and Peptide Technology
เทคโนโลยีก ารผลิต เอนไซม์ เปปไทด์ ฮ อร์ โ มน แอนติบ อดี และโปรตีน ที่สํ า คัญ ในระดับ ห้ อ งปฏิ บั ติก ารและระดั บ
อุตสาหกรรม การควบคุมการผลิต ขบวนการเก็บเกี่ยวหลังการผลิต การนําไปใช้ ประโยชน์ ด้านการรั กษาและวินิจฉัยโรคทางการ
แพทย์ และการนําไปใช้ ในการตรวจวัด
ทช.677 ชีวเคมีโปรตีน
3(3-0-9)
BT 677 Protein Biochemistry
สมบัติทางชีวเคมีของโปรตีน เมแทบอลิซึมของโปรตีนในสิ่ งมีชีวิต โครงสร้ างและหน้ าที่ อันตรกิริยา และความผิดปกติ
ของการทํางานของโปรตีนในสิ่ งมีชีวติ
3(3-0-9)
ทช.687 กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพ
BT 687 Law and Ethics in Biotechnology
กฎหมายชี วภาพ ชี วจริ ยธรรม ความรั บผิดชอบที่เ กี่ยวข้ องกับงานวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ กฎหมาย
ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา นโยบายของรั ฐ และบทบาทของคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษ ยชนแห่ งชาติต่อ ประเด็น ความก้ า วหน้ า ทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ และกรณีศึกษา
ทช.691 สั มมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1
BT 691 Seminar in Biotechnology I
รวบรวมและนําเสนอผลงานวิจัยในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาทีเ่ กีย่ วข้ อง

1(1-0-3)

ทช.735 นาโนเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสู ง
3(3-0-9)
BT 735 Advanced Nanobiotechnology
เทคโนโลยีชีวภาพระดับนาโนโมเลกุลขั้นสู ง เครื่องมือวิเคราะห์ โมเลกุลระดับนาโน การออกแบบและประดิษฐ์ วัสดุระดับ
นาโนทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ และศึกษาดูงานนอกสถานที่
ทช.736 กระบวนการแยกทางชีวภาพ
3(3-0-9)
BT 736 Bioseparation Process
เทคนิคในกระบวนการแยกทางชี วภาพ ปั จจัยทางกายภาพ เคมี และชี วภาพที่ส่งผลต่ อกระบวนการการแยก หน่ วย
ปฏิบัตกิ ารของการเหวีย่ ง การแยก การกรอง การทําให้ เซลล์แตก การตกตะกอน การสกัด การดูดซับ การตกผลึก และการทําให้ แห้ ง
การนําแต่ ละหน่ วยปฏิบัติการมาประกอบเป็ นกระบวนการแยกที่สมบูรณ์ เศรษฐศาสตร์ ของกระบวนการ การบริ หารโครงการ
ความปลอดภัยและการสู ญเสี ยความป้ องกัน และศึกษาดูงานนอกสถานที่
ทช.737 การถ่ ายโอนเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมชีวภาพ
3(3-0-9)
BT 737 Technology Transfer in Bioindustry
หลักการการถ่ ายโอนเทคโนโลยี การสร้ างสรรค์ นวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพ สิ ทธิทางทรัพย์ สินทางปัญญา กฎหมาย
และระเบียบสํ าหรับกระบวนการถ่ ายโอนเทคโนโลยี และโครงสร้ างและปัจจัยสนับสนุนการถ่ ายโอนเทคโนโลยี
ทช.747 เทคโนโลยียนี
3(3-0-9)
BT 747 Gene Technology
โครงสร้ างและหน้ าที่ของสารพันธุกรรม จีโนม เทคนิคการโคลนยีน การวิเคราะห์ และตรวจสอบโคลนที่ได้ การจัดการ
ยีน และการประยุกต์
ทช.755 ชีววิทยาโมเลกุลและการประยุกต์
3(3-0-9)
BT 755 Molecular Biology and Applications
เซลล์ โครโมโซม จีโนม กลไกการถ่ ายทอดลักษณะพันธุกรรม โครงสร้ างและหน้ าที่ของสารชีวโมเลกุล กลไกทางชีววิทยา
ระดับโมเลกุล การแสดงออกของยีนและการควบคุม เทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุล และการประยุกต์
ทช.765 ยีสต์ และเทคโนโลยียสี ต์
3(2-3-7)
BT 765 Yeast and Yeast Technology
สรี รวิทยา อนุกรมวิธานระดับโมเลกุล และนิเวศน์ วิทยาของยีสต์ การเพาะเลีย้ ง พันธุกรรม การปรั บปรุ งและเก็บรั กษา
สายพันธุ์ รี คอมบิแนนต์ ดีเอ็นเอเทคโนโลยีในยีสต์ ผลิตภัณฑ์ จากยีสต์ และเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม และศึกษาดูงาน
นอกสถานที่
3(3-0-9)
ทช.766 ไขมันจากจุลนิ ทรีย์
BT 766 Microbial Lipids
จุลินทรี ย์ที่ผลิตไขมันทางอุตสาหกรรม การจําแนกจุลินทรี ย์ตามชนิดไขมัน ชี ววิถีของไขมันและการควบคุม การ
ปรับปรุ งสายพันธุ์จุลนิ ทรีย์โดยวิธีทางสรีรวิทยาและพันธุวศิ วกรรมเพือ่ เพิม่ คุณภาพ และปริมาณของไขมัน

ทช.767 สรีรวิทยาจุลนิ ทรีย์
3(3-0-9)
BT 767 Microbial Physiology
จุลินทรี ย์ระดับเซลล์ และโมเลกุล การเจริญเติบโตและการควบคุม โครงสร้ างห่ อหุ้มเซลล์ และหน้ าที่ระดับโมเลกุล กลไก
การออกฤทธิ์ของสารพิษจากจุลนิ ทรีย์ ความสั มพันธ์ ของจุลนิ ทรีย์ กลไกการปรับตัวในสภาวะแวดล้ อม และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ทช.768 ชีววิทยาภูมคิ ุ้มกันระดับเซลล์และโมเลกุล
3(2-3-7)
BT 768 Molecular and Cellular Immunobiology
ระบบภู มิ คุ้ ม กั น ระดั บ เซลล์ แ ละโมเลกุ ล เคมี แ ละพั น ธุ ศ าสตร์ ของภู มิ คุ้ ม กั น การเตรี ย มวั ค ซี น การวิ นิ จ ฉั ย ทาง
ห้ องปฏิบัตกิ ารและการควบคุมคุณภาพ การประยุกต์ ชีววิทยาภูมคิ ุ้มกันในงานเทคโนโลยีชีวภาพ และศึกษาดูงานนอกสถานที่
ทช.779 วิศวกรรมโปรตีน
3(3-0-9)
BT 779 Protein Engineering
หลักการของวิศวกรรมโปรตีน การออกแบบและดัดแปลงโครงสร้ างโปรตีนด้ วยเทคนิคทางพันธุวิศวกรรมและวิศวกรรม
เคมี การสั งเคราะห์ โปรตีนด้ วยกรดอะมิโนดัดแปลงทางเคมี การวิเคราะห์ โครงสร้ างโปรตีนดัดแปลง และการประยุกต์ โปรตีน
ดัดแปลง
1(1-0-3)
ทช.791 สั มมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2
BT 791 Seminar in Biotechnology II
บังคับก่อน :สอบได้ ทช.691
รวบรวม วิเคราะห์ วิจารณ์ เชิงลึก และนําเสนอผลงานวิจัยในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาทีเ่ กีย่ วข้ อง
ทช.795 หัวข้ อเลือกสรรทางเทคโนโลยีชีวภาพ
BT 795 Selected Topics in Biotechnology
สื บค้ นหัวข้ อทางเทคโนโลยีชีวภาพจากแหล่งสารสนเทศ อ่าน และวิเคราะห์ และวิจารณ์ อย่างเป็ นระบบ
ทช.800
BT 800

1(1-0-3)

วิทยานิพนธ์
15 หน่ วยกิต
Thesis
การสร้ างโครงการวิจัยและการดําเนินการวิจัยอันก่ อให้ เกิดองค์ ความรู้ ใหม่ ในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ เขียนและนําเสนอ
วิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจัยเพือ่ เผยแพร่ และจริยธรรมในการทําวิจัยและในการเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

