หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
1. ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Biotechnology
2. ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่ อเต็ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
ชื่ อย่ อ วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
ภาษาอังกฤษ ชื่ อเต็ม Master of Science (Biotechnology)
ชื่ อย่ อ M.Sc. (Biotechnology)
3. วิชาเอก ไม่ มี
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร จานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตรไม่ น้อยกว่ า 38 หน่ วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ หลักสู ตรระดับปริญญาโท ศึกษา 2 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้ จัดการเรียนการสอนเป็ นภาษาไทยและ/หรื อ ภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้ าศึกษา รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่ างประเทศทีส่ ามารถใช้ ภาษาไทยได้ เป็ นอย่ างดี
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น เป็ นหลักสู ตรเฉพาะของสถาบันทีจ่ ดั การเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้สู าเร็จการศึกษา ให้ ปริญญาสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 ปรับปรุงจากหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ พ.ศ. 2547กาหนด
เปิ ดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2553 ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2553 เมื่อ
วันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านหลักสู ตรและการจัดการศึกษา ใน
การประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2553 ได้ รับอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที
3/2553 เมื่อวันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2553

7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐาน ปี การศึกษา 2556
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบอาชีพได้ หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 อาจารย์
8.2 นักวิจยั และนักวิทยาศาสตร์
8.3 พนักงานราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
8.4 ผู้ประกอบการ
8.5 ลูกจ้ างตามสถานประกอบการ
8.6 อาชีพอิสระ
9. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
9.1 ปรัชญาและความสาคัญ
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพผลิตมหาบัณฑิตทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ มีทกั ษะและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทจี่ าเป็ นต่ อการศึกษาค้ นคว้ าทางเทคโนโลยีชีวภาพ โดยสามารถค้ นคว้ าหรื อวิจยั หาองค์ ความรู้
ใหม่ และประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีชีวภาพได้ อย่ างเหมาะสม รวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม
9.2 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
9.2.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ มีทกั ษะและกระบวนการคิดทาง
วิทยาศาสตร์ ทจี่ าเป็ นต่ อการศึกษาค้ นคว้ าทางเทคโนโลยีชีวภาพ
9.2.2 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทีม่ คี ุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่ อตนเองและสังคม รวมทั้งมีความรักและ
หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนใช้ ทรัพยากรให้ เกิดประโยชน์ สูงสุ ด
9.2.3 เพื่อส่ งเสริมการค้ นคว้ าหรื อวิจยั หาองค์ ความรู้ ใหม่ ทางเทคโนโลยีชีวภาพ และสามารถประยุกต์ ใช้
เทคโนโลยีชีวภาพได้ อย่ างเหมาะสม
10. ระบบการจัดการศึกษา
10.1 ระบบ ใช้ ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษาแบ่ งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเป็ นภาคการศึกษาทีบ่ งั คับ
คือภาคหนึ่งและภาคสอง 1 ภาคการศึกษาปกติมรี ะยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่ า 15 สัปดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้ เวลาการศึกษา
ไม่ น้อยกว่ า 8 สัปดาห์ แต่ ให้ เพิม่ ชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้ เท่ ากับภาคปกติ ภาคฤดูร้อนเป็ นภาคการศึกษาทีไ่ ม่บังคับ
10.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ไม่ มี
10.3 การลงทะเบียนเรียน ในแต่ ละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาต้ องจดทะเบียนศึกษารายวิชา และ/หรื อวิทยานิพนธ์ ไม่ น้อยกว่ า
6 หน่ วยกิต แต่ ไม่ เกิน 12 หน่ วยกิต และสามารถจดทะเบียนวิทยานิพนธ์ ได้ ไม่ เกิน 6 หน่ วยกิต ในภาคฤดูร้อน โดยในภาคการศึกษาใดที่
นักศึกษาไม่ ได้ ลงทะเบียนศึกษาด้วยเหตุใดๆก็ตาม จะต้ องขอลาพักการศึกษาสาหรับภาคการศึกษานั้นตามหลักเกณฑ์ ทกี่ าหนดไว้ ใน
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
10.4 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค ไม่ มี
11. การดาเนินการหลักสู ตร
11.1 วันเวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วันเวลาราชการปกติ (วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.)
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน-กันยายน

ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม-พฤษภาคม
11.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
คุณสมบัตขิ องผู้สมัครเข้ าเป็ นนักศึกษาต้องเป็ นไปตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ข้ อ 7 และมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้
11.2.1 คุณสมบัตพิ ื้นฐานทางการศึกษา
ผู้เข้ าศึกษาต้ องมีคุณสมบัตพิ ื้นฐานทางการศึกษาดังนี้
เป็ นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ทั้งในหรื อ
ต่ างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ หรื อ เป็ นผู้สาเร็จปริญญาบัณฑิตสาขาวิชาอื่น ซึ่งในกรณีนีต้ ้อง
ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโครงการปริญญาโทของภาควิชาฯ
11.2.2 คุณสมบัตพิ ื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
11.2.2.1 มีผลการสอบภาษาอังกฤษ TU-GET ไม่ น้อยกว่ า 550 หรื อ Paper-Based TOEFL ไม่ น้อยกว่ า
550หรื อ Internet-Based TOEFL ไม่ น้อยกว่ า 80 หรื อ IELTS ไม่ น้อยกว่ า 6.0 โดยต้ องเป็ นผลการทดสอบภายใน 2
ปี ย้ อนหลังนับจากวันยื่นใบสมัคร ในกรณีทมี่ ผี ลทดสอบภาษาอังกฤษไม่ ถงึ เกณฑ์ ทกี่ าหนดอาจได้ รับการพิจารณา
รับเข้ าศึกษา โดยมีเงื่อนไขว่ าต้ องสอบให้ ได้ ตามเกณฑ์ ทกี่ าหนดก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
หรื อ
11.2.2.2 ได้ ปฏิบัตติ ามหลักเกณฑ์ การสอบภาษาต่ างประเทศตามหลักสู ตรชั้นปริญญามหาบัณฑิต ตาม
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
11.2.3 การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
11.2.3.1 ผู้เข้ าศึกษาต้องผ่านการสอบข้ อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ ตามเกณฑ์ การคัดเลือก และ
มีผลการศึกษาเป็ นทีย่ อมรับจากคณะกรรมการคัดเลือก
11.2.3.2 เงื่อนไขอื่นๆ ให้ เป็ นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้ าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ/หรื อคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
11.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า และ
11.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพื่อแก้ ไขปัญหา/ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า กลยุทธ์ ใน
การดาเนินการแก้ ไขปัญหาทักษะสถิติ
การวิจยั

1. เรียนเพิม่ เติมเพื่อปรับพืน้ ฐาน
2. สนับสนุนให้ นักศึกษาเข้ าร่ วมการอบรมการใช้ สถิตใิ นการวิจยั ทีจ่ ดั ขึน้ โดย
หน่ วยงานต่ างๆ
3. สนับสนุนให้ นักศึกษาค้ นคว้ าเพิม่ เติมจากห้ องสมุด

ทักษะภาษาอังกฤษ

1. เรียนเพิม่ เติมเพื่อปรับพืน้ ฐาน
2.กระตุ้นให้ นักศึกษาอ่ านบทความวิชาการภาษาอังกฤษ
มากขึน้

3. สัมมนาเป็ นภาษาอังกฤษ
ขาดความเข้ าใจการเขียนโครงการวิจยั

สนับสนุนให้ นักศึกษาเข้ าร่ วมอบรมการเขียนโครงการวิจยั

11.7 ระบบการศึกษา
ใช้ ระบบในชั้นเรียน
11.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ ามมหาวิทยาลัย
นักศึกษาอาจขอเทียบรายวิชาทีเ่ คยศึกษามาแล้ วในระดับบัณฑิตศึกษากับรายวิชาทีต่ ้ องการศึกษาในหลักสู ตร โดยการ
เทียบและโอนหน่ วยกิตให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ข้ อ 19
12. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
12.1 หลักสู ตร
12.1.1 จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรและระยะเวลาศึกษา
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่ น้อยกว่ า 38 หน่ วยกิต ระยะเวลาศึกษา เป็ นหลักสู ตรแบบศึกษาเต็ม
เวลานักศึกษาต้ องใช้ เวลาศึกษาตลอดหลักสู ตรอย่ างน้ อย 4 ภาค การศึกษาปกติ และอย่ างมากไม่ เกิน 10 ภาค
การศึกษาปกติ นับตั้งแต่ วนั ขึน้ ทะเบียนนักศึกษา
12.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทา
วิทยานิพนธ์ ) ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพกาหนดให้ นักศึกษาเรียนรายวิชาตลอดหลักสู ตรไม่ น้อยกว่ า 38 หน่ วยกิต
ดังนี้
-วิชาบังคับ 11 หน่ วยกิต
-วิชาเลือก ไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต
-วิทยานิพนธ์ 15 หน่ วยกิต
12.1.3 รายวิชาในหลักสู ตร
1) หลักเกณฑ์ การใช้ รหัสวิชาในหลักสู ตร
รายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนในหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ประกอบด้ วยอักษรย่ อ 2ตาแหน่ ง และตัวเลข 3 ตาแหน่ ง ดังรายละเอียดต่ อไปนี้
1. อักษรย่ อนาหน้ าตัวเลขในหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มีความหมาย
ดังนี้
ทช. (BT) เป็ นรายวิชาทีจ่ ดั สอนโดยภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทก. (AT) เป็ นรายวิชาทีจ่ ดั สอนโดยภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2. ตัวเลข 3 ตาแหน่ งในรายวิชาหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มีความหมาย
ดังนี้

เลขหลักหน่ วย หมายถึง กลุ่มวิชาบังคับ และวิชาเลือก
เลข 0-4 หมายถึง วิชาบังคับ
เลข 5-9 หมายถึง วิชาเลือก
เลขหลักสิบ หมายถึง หมวดวิชาทีเ่ ปิ ดสอนในภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
เลข 0 หมายถึง หมวดวิชาเกีย่ วข้ องกับโครงงานพิเศษและวิทยานิพนธ์
เลข 1 หมายถึง หมวดวิชาเกีย่ วข้ องกับสิ่งแวดล้อม
เลข 2 หมายถึง หมวดวิชาเกีย่ วข้ องกับพืช
เลข 3 หมายถึง หมวดวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
เลข 4 หมายถึง หมวดวิชาพันธุศาสตร์ และพันธุวศิ วกรรม
เลข 5 หมายถึง หมวดวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
เลข 6 หมายถึง หมวดวิชาจุลชีววิทยาและภูมคิ ้ มุ กันวิทยา
เลข 7 หมายถึง หมวดวิชาชีวเคมี
เลข 8 หมายถึง หมวดวิชาเลือกอื่นๆ
เลข 9 หมายถึง หมวดวิชาการศึกษาวิจยั ด้ วยตนเองและสัมมนา
เลขหลักร้ อย หมายถึง ปี หรื อวิชาทีม่ คี วามยากง่ ายตามลาดับ
เลข 6 หมายถึง วิชาระดับปริญญาโทขั้นต้ น
เลข 7 หมายถึง วิชาระดับปริญญาโทขั้นสู ง
เลข 8 หมายถึง วิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท
2) รายวิชาตามโครงสร้ างหลักสู ตร
2.1 หมวดวิชาบังคับ นักศึกษาต้องศึกษาวิชาบังคับจานวน 5 วิชา 11 หน่ วยกิต ดังนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
ทช.650 เทคนิคและเครื่ องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3(2-3-7)
BT 650 Techniques and Instruments in Biotechnology
ทช.651 กระบวนทัศน์ ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3(3-0-9)
BT 651 Aspects in Biotechnology
ทช.652 ระเบียบการวิจยั และการวางแผนการทดลอง
3(3-0-9)
BT 652 Research Methodology and Experimental Designs
ทช.691 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1
1(1-0-3)
BT 691 Seminar in Biotechnology I
ทช.791 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2
1(1-0-3)
BT 791 Seminar in Biotechnology II

2.2 หมวดวิชาเลือก นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษาวิชาเลือกไม่ น้อยกว่า 12 หน่ วยกิต จากรายวิชาในกลุ่มวิชาต่ างๆ
ดังต่ อไปนี้
2.2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุล
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
ทช.626 ชีววิทยาโมเลกุลพืช
3(3-0-9)
BT 626 Plant Molecular Biology
ทช.647 การวิเคราะห์ จโี นม
3(3-0-9)
BT 647 Genome Analysis
ทช.648 ชีวสารสนเทศศาสตร์
3(2-3-7)
BT 648 Bioinformatics
ทช.655 ชีววิทยาเซลล์ ระดับโมเลกุล
3(3-0-9)
BT 655 Molecular Cell Biology
ทช.665 ราวิทยาและการประยุกต์
3(2-3-7)
BT 665 Mycology and Applications
ทช.666 ปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างพืชและจุลนิ ทรีย์
3(3-0-9)
BT 666 Microbial and Plant Interactions
ทช.667 ไวรัสวิทยาขั้นสู ง
3(2-3-7)
BT 667 Advanced Virology
ทช.668แบคทีเรียวิทยาระดับโมเลกุล
3(3-0-9)
BT 668 Molecular Bacteriology
ทช.676 เทคโนโลยีโปรตีนและเปปไทด์
3(3-0-9)
BT 676 Protein and Peptide Technology
ทช.677 ชีวเคมีโปรตีน
3(3-0-9)
BT 677 Protein Biochemistry
ทช.747 เทคโนโลยียนี
3(3-0-9)
BT 747 Gene Technology
ทช.755 ชีววิทยาโมเลกุลและการประยุกต์
3(3-0-9)
BT 755 Molecular Biology and Applications
ทช.766 ไขมันจากจุลนิ ทรีย์
3(3-0-9)
BT 766 Microbial Lipids
ทช.767 สรีรวิทยาจุลนิ ทรีย์
3(3-0-9)
BT 767 Microbial Physiology
ทช.768 ชีววิทยาภูมคิ ้ มุ กันระดับเซลล์ และโมเลกุล
3(2-3-7)

BT 768 Molecular and Cellular Immunobiology
ทช.779 วิศวกรรมโปรตีน
BT 779 Protein Engineering

รหัสวิชา

2.2.2 กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมและการประกอบการ
รายวิชา

ทช.636 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
BT 636 Bioprocess Engineering
ทช.637 ถังปฏิกรณ์ ชีวเคมีและการออกแบบ
BT 637 Biochemical Reactors and Design
ทช.638 การจัดการกระบวนการชีวภาพ
BT 638 Bioprocess Management
ทช.639 ตัวเร่ งชีววิทยาทีถ่ ูกตรึง
BT 639 Immobilized Biocatalysts
ทช.657 การย่ อยสลายและการฟื้ นฟูทางชีวภาพ
BT 657 Biodegradation and Bioremediation
ทช.658 ชีวฟิ สิกส์ เมมเบรนและไบโอเซนเซอร์
BT 658 Biophysics of Membrane and Biosensors
ทช.659 ชีววิทยาแปรรู ป
BT 659 Biotransformations
ทช.735นาโนเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสู ง
BT 735 Advanced Nanobiotechnology
ทช.736 กระบวนการแยกทางชีวภาพ
BT 736 Bioseparation Process
ทช.737 การถ่ ายโอนเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมชีวภาพ
BT 737 Technology Transfer in Bioindustry
ทช.765 ยีสต์ และเทคโนโลยียสี ต์
BT 765 Yeast and Yeast Technology
2.2.3 กลุ่มวิชาอื่นๆ
รหัสวิชา
รายวิชา
ทช.615 แพลงก์ตอนและการประยุกต์
BT 615 Plankton and Applications

3(3-0-9)

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3(3-0-9)
3(2-3-7)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
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(2-3-7)

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3(2-3-7)

ทช.627 ธาตุอาหารพืชและการลาเลียง
BT 627 Plant Mineral Nutrition and Transportation
ทช.628 กลไกการทางานของพืชและการประยุกต์
BT 628 Mechanisms of Plant Functions and Applications
ทช.629 การเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อพืช
BT 629 Plant Tissue Culture
ทช.687 กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพ
BT 687 Law and Ethics in Biotechnology
2.2.4 กลุ่มวิชาเน้ นการศึกษาด้ วยตนเอง
รหัสวิชา
รายวิชา
ทช.795 หัวข้ อเลือกสรรทางเทคโนโลยีชีวภาพ
BT 795 Selected Topics in Biotechnology
2.2.5 กลุ่มวิชาเลือกนอกสาขา
รหัสวิชา
รายวิชา
ทก.738 สารพิษจากเชื้อราในการผลิตสัตว์
AT 738 Mycotoxins in Animal Production
ทก.739 จุลชีววิทยาและการหมักในกระเพาะรู เมน
AT 739 Rumen Microbiology and Fermentation
2.3 วิทยานิพนธ์
รหัสวิชา
ทช.800 วิทยานิพนธ์
BT 800 Thesis

รายวิชา

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

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
1(1-0-3)

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3(3-0-9)
3(3-0-9)

จานวนหน่ วยกิต
15

แผนการศึกษา
ปี ที1่ ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา รายวิชา
ทช.650 เทคนิคและเครื่ องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ทช.651 กระบวนทัศน์ ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ทช.6xx/7xx วิชาเลือก
รวม

หน่ วยกิต
3
3
3
9

รวม

หน่ วยกิต
3
1
6
10

รวม

หน่ วยกิต
1
3
6
10

ปี ที1่ ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา รายวิชา
ทช.652 ระเบียบการวิจยั และการวางแผนการทดลอง
ทช.691 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1
ทช.6xx/7xx วิชาเลือก
หมายเหตุ สอบประมวลความรู้ หลังจบปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ปี ที2่ ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา รายวิชา
ทช.791 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2
ทช.6xx/7xx วิชาเลือก
ทช.800 วิทยานิพนธ์
ปี ที2่ ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา รายวิชา
ทช.800 วิทยานิพนธ์

หน่ วยกิต
9

คาอธิบายรายวิชา
ทช.615 แพลงก์ตอนและการประยุกต์
3(2-3-7)
BT 615 Plankton and Applications
บทบาทของแพลงก์ ตอนต่อระบบนิเวศ การใช้ แพลงก์ ตอนเป็ นเครื่ องมือในการประเมินระบบนิเวศ การประยุกต์แพลงก์ ตอนใน
ด้ านการแพทย์ เกษตร อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม และศึกษาดูงานนอกสถานที่
ทช.626 ชีววิทยาโมเลกุลพืช
3(3-0-9)
BT 626 Plant Molecular Biology
โครงสร้ างของสารพันธุกรรมและการแสดงออกของยีนในนิวเคลียส คลอโรพลาสต์ และไมโตคอนเดรีย ชีววิทยาโมเลกุลการ
พัฒนาของเมล็ด ความเป็ นหมันของดอกตัวผู้ ฮอร์ โมนควบคุมการเจริญเติบโต การสังเคราะห์ ด้วยแสง การตรึงไนโตรเจนความ
ต้ านทานและกลไกการตอบสนองของพืชต่ อความเครียด พันธุวศิ วกรรมในพืช และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ทช.627 ธาตุอาหารพืชและการลาเลียง
3(3-0-9)
BT 627 Plant Mineral Nutrition and Transportation
กระบวนการทางสรีรวิทยา ชีวเคมี และชีวกายภาพทีม่ ผี ลต่ อการดูดซับธาตุอาหารของพืช การเคลื่อนทีข่ องธาตุอาหารในพืช
การใช้ ธาตุอาหารพืชในการเจริญเติบโตและพัฒนาการ การเคลื่อนทีข่ องธาตุอาหารระหว่ างรากกับดิน เมแทบอลิซึมของธาตุอาหารที่
เกีย่ วข้ องกับกระบวนการทางสรีรวิทยาของพืช และการตอบสนองของพืชต่ อธาตุอาหาร
ทช.628 กลไกการทางานของพืชและการประยุกต์
3(3-0-9)
BT 628 Mechanisms of Plant Functions and Applications
กลไกการทางานของพืช กลไกการต้ านทานโรค การเปลีย่ นแปลงทางสรีรวิทยาของพืชเพื่อปรับตัวให้ เข้ ากับปัจจัยทาง
สภาพแวดล้ อม และการประยุกต์
ทช.629 การเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อพืช
3(2-3-7)
BT 629 Plant Tissue Culture
เทคโนโลยีการเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อพืช การนาเซลล์ ทไี่ ด้ จากการเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อมาใช้ ประโยชน์ ทางด้ านเกษตรอุตสาหกรรม และ
การแพทย์ การผลิตสารเมแทบอไลต์ ทุตยิ ภูมจิ ากพืชโดยอาศัยเทคนิคการเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อ การประยุกต์ และศึกษาดูงานนอกสถานที่
ทช.636 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
3(3-0-9)
BT 636 Bioprocess Engineering
การคานวณทางวิศวกรรม สมดุลมวลสารและพลังงาน การถ่ ายโอนความร้ อน มวล และโมเมนตัม หน่ วยปฏิบตั กิ ารทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ การวัดและการควบคุม และปฏิกริ ิยาเคมีชีวภาพและถังปฏิกรณ์

ทช.637 ถังปฏิกรณ์ ชีวเคมีและการออกแบบ
3(2-3-7)
BT 637 Biochemical Reactors and Design
รู ปแบบการหมัก การทาให้ ปลอดเชื้อ ผลของแรงเฉื อนต่ อสารชีวภาพ การออกแบบถังปฏิกรณ์ ชีวภาพ การผสม การขยายขนาด
การควบคุมและการพัฒนากระบวนการหมัก และวิศวกรรมปฏิกริ ิยาชีวเคมี
ทช.638 การจัดการกระบวนการชีวภาพ
3(3-0-9)
BT 638 Bioprocess Management
หลักการของการพัฒนากระบวนการชีวภาพและการจัดการด้ านการวิจยั และการพัฒนา การเปรียบเทียบสมรรถนะเพื่อ
การพัฒนากระบวนการ การเปรียบเทียบการผลิตระหว่ างผลิตเองและการว่ าจ้ างผลิตในเชิงประสิทธิภาพและเชิงเศรษฐศาสตร์
เทคนิคและวิธีการในการเร่ งกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทางชีวภาพ การจัดการเกีย่ วกับทรัพย์ สินทางปัญญา ข้ อตกลงทางการ
ค้ าระหว่ างประเทศ ข้ อบังคับด้ านสิ่งแวดล้ อมและด้ านความปลอดภัยทีเ่ กีย่ วเนื่องกับผลิตภัณฑ์ ทางชีวภาพ กรณีศึกษา และศึกษา
ดูงานนอกสถานที่
ทช.639 ตัวเร่ งชีววิทยาทีถ่ ูกตรึง
3(3-0-9)
BT 639 Immobilized Biocatalysts
ตัวเร่ งชีวภาพ ถังปฏิกรณ์ ชีวภาพสาหรับตัวเร่ งชีวภาพทีถ่ ูกตรึง วัสดุและกลไกในกระบวนการตรึง วิธีและปัจจัยที่
เกีย่ วข้ องกับการตรึงเอนไซม์ และเซลล์ และการประยุกต์
ทช.647 การวิเคราะห์ จโี นม
3(3-0-9)
BT 647 Genome Analysis
โครงสร้ างจีโนมของสิ่งมีชีวติ การเก็บข้ อมูลจีโนไทป์ จากประชากรธรรมชาติและประชากรทีเ่ กิดจากการควบคุมการ
ผสมข้ าม เทคนิคทางเครื่ องหมายโมเลกุล การวิเคราะห์ ความหลากหลายทางพันธุกรรม การวิเคราะห์ จโี นม แผนทีย่ นี การวิเคราะห์ ควิ ที
แอล การสร้ างแผนทีก่ ายภาพของจีโนม และการวิเคราะห์ จโี นม
ทช.648 ชีวสารสนเทศศาสตร์
3(2-3-7)
BT 648 Bioinformatics
ระบบปฏิบัตทิ างคอมพิวเตอร์ และซอฟแวร์ ทใี่ ช้ ในด้ านเทคโนโลยีชีวภาพ และโปรแกรมสาเร็จรู ปเกีย่ วกับกลุ่มคาสั่งใน
การวิเคราะห์ ข้อมูลทางพันธุศาสตร์
ทช.650 เทคนิคและเครื่ องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
BT 650 Techniques and Instruments in Biotechnology
หลักการ เทคนิค ทฤษฎีการทางาน และวิธีการใช้ เครื่ องมือในงานวิจยั ด้ านเทคโนโลยีชีวภาพ

3(2-3-7)

ทช.651 กระบวนทัศน์ ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3(3-0-9)
BT 651 Aspects in Biotechnology
บทบาทและความสาคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ แนวคิดด้ านอณูชีววิทยา พันธุศาสตร์ ชีวสารสนเทศ เทคโนโลยีการหมัก
เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร การแพทย์ และสิ่งแวดล้ อม วิทยาการใหม่ ทเี่ กีย่ วข้ อง ทัศนะของสาธารณะ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ องกับ
งานวิจยั ด้ านเทคโนโลยีชีวภาพ และการนาไปใช้ ประโยชน์
ทช.652 ระเบียบการวิจยั และการวางแผนการทดลอง
3(3-0-9)
BT 652 Research Methodology and Experimental Designs
ขั้นตอนการวางแผนการทดลองและการดาเนินการวิจยั ทางเทคโนโลยีชีวภาพ การกาหนดปัญหา การตั้งสมมุตฐิ าน การ
วางแผนการทดลอง การวิเคราะห์ ข้อมูล การแปลผล และการเขียนรายงานผลการวิจยั
ทช.655 ชีววิทยาเซลล์ ระดับโมเลกุล
3(3-0-9)
BT 655 Molecular Cell Biology
ทฤษฎีเซลล์ โครงสร้ างและหน้ าทีข่ องออร์ แกเนลล์ เคมีและชีวเคมีของเซลล์ บทบาทและหน้ าทีข่ องตัวเร่ งปฏิกริ ิยาชีวภาพ
กระบวนการเมแทบอลิซึมภายในเซลล์ การส่ งสัญญาณภายในเซลล์ และกลไกการควบคุม กลไกทางชีววิทยาระดับโมเลกุลสารพันธุกรรม
ทีเ่ คลื่อนทีไ่ ด้ การแสดงออกของยีนและการควบคุมในโพรคาริโอตและยูคาริโอต และเทคนิคในการศึกษาเซลล์
ทช.657 การย่ อยสลายและการฟื้ นฟูทางชีวภาพ
3(3-0-9)
BT 657 Biodegradation and Bioremediation
กลไกการย่อยสลายสสารโดยชีววิธี การใช้ กระบวนการย่ อยสลายสสารโดยชีววิธีในการกาจัดมลพิษทีป่ นเปื้ อนในสิ่งแวดล้ อม
เพื่อฟื้ นฟูระบบนิเวศ และการประยุกต์ เทคนิคทางอณูชีววิทยาในกระบวนการย่ อยสลายสสารโดยชีววีธี
ทช.658 ชีวฟิ สิกส์ เมมเบรนและไบโอเซนเซอร์
3(2-3-7)
BT 658 Biophysics of Membrane and Biosensors
ชีวฟิ สิกส์ ของสารชีวโมเลกุลในเมมเบรน องค์ ประกอบ โมเดลโครงสร้ างและหน้ าทีข่ อง เมมเบรนชีวภาพ กลไกการนาส่ งสาร
ลักษณะและสมบัตขิ องไบโอเซนเซอร์ ทรานสดิวเซอร์ วิธีการตรึงสารทางชีวภาพ นาโนวัสดุกบั ไบโอเซนเซอร์ ปัญหาและการพัฒนา
ไบโอเซนเซอร์ การประยุกต์ และศึกษาดูงานนอกสถานที่
ทช.659 ชีววิทยาแปรรู ป
3(3-0-9)
BT 659 Biotransformations
กระบวนการแปรรู ปโดยตัวเร่ งชีวภาพ กลไกการแปรรู ป ถังปฏิกรณ์ ชีวภาพสาหรับการแปรรู ปโดยตัวเร่ งชีวภาพ เทคนิคในการ
วิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์ และการประยุกต์

ทช.665 ราวิทยาและการประยุกต์
3(2-3-7)
BT 665 Mycology and Applications
โครงสร้ างของเซลล์ การเจริญและการเปลีย่ นรู ปร่ าง รู ปแบบการได้ รับและแสวงหาอาหาร พันธุศาสตร์ และการ
ปรับปรุงสายพันธุ์ กระบวนการเมแทบอลิซึมและการควบคุม การคัดเลือกและการนาสารเมแทบอไลท์ ทุตยิ ภูมขิ องรามาใช้
ประโยชน์ ทางการแพทย์ และเภสัชกรรม การเกษตร และอุตสาหกรรม เทคนิคการคัดเลือกและเก็บรักษาเชื้อพันธุ์ และเทคนิค
การควบคุมและเพิม่ ปริมาณผลิตภัณฑ์
ทช.666 ปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างพืชและจุลนิ ทรีย์
3(3-0-9)
BT 666 Microbial and Plant Interactions
ความสัมพันธ์ ทางชีววิทยาและสรีรวิทยาระหว่ างจุลนิ ทรีย์และพืช ลักษณะความสัมพันธ์ ทเี่ กิดขึน้ ในแง่ของการ
เจริญเติบโตและการพัฒนาทางกายภาพ กลไกการบุกรุกของจุลนิ ทรีย์ และกลไกทางพันธุกรรมทีค่ วบคุมลักษณะความสัมพันธ์ ที่
เกิดขึน้
ทช.667 ไวรัสวิทยาขั้นสู ง
3(2-3-7)
BT 667 Advanced Virology
ชีววิทยาระดับโมเลกุล พันธุศาสตร์ การจัดจาแนก วิวฒ
ั นาการ และชีวสารสนเทศของไวรัส โรคติดเชื้อไวรัส การก่ อโรคและ
พยาธิสภาพ ระบาดวิทยา ภูมคิ ้ มุ กันวิทยา การตรวจวินิจฉัย การควบคุมไวรัสโดยวิธีชีวภาพและเคมี เทคโนโลยีชีวภาพในงานไวรัสวิทยา
และศึกษาดูงานนอกสถานที่
ทช.668 แบคทีเรียวิทยาระดับโมเลกุล
3(3-0-9)
BT 668 Molecular Bacteriology
ชีววิทยาระดับโมเลกุล ยีน การแสดงออกของยีนและการควบคุม พลาสมิด แบคทีริโอฝาจ ความสัมพันธ์ ระดับโมเลกุล
ระหว่ างแบคทีเรียกับสิ่งแวดล้ อม ยุคหลังจีโนม เทคนิคระดับโมเลกุลของแบคทีเรีย การประยุกต์ และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ทช.676 เทคโนโลยีโปรตีนและเปปไทด์
3(3-0-9)
BT 676 Protein and Peptide Technology
เทคโนโลยีการผลิตเอนไซม์ เปปไทด์ ฮอร์ โมน แอนติบอดี และโปรตีนทีส่ าคัญในระดับห้ องปฏิบัตกิ ารและระดับ
อุตสาหกรรม การควบคุมการผลิต ขบวนการเก็บเกีย่ วหลังการผลิต การนาไปใช้ ประโยชน์ ด้านการรักษาและวินิจฉัยโรคทางการ
แพทย์ และการนาไปใช้ ในการตรวจวัด
ทช.677 ชีวเคมีโปรตีน
3(3-0-9)
BT 677 Protein Biochemistry
สมบัตทิ างชีวเคมีของโปรตีน เมแทบอลิซึมของโปรตีนในสิ่งมีชีวติ โครงสร้ างและหน้ าที่ อันตรกิริยา และความผิดปกติของ
การทางานของโปรตีนในสิ่งมีชีวติ

ทช.687 กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3(3-0-9)
BT 687 Law and Ethics in Biotechnology
กฎหมายชีวภาพ ชีวจริยธรรม ความรับผิดชอบทีเ่ กีย่ วข้ องกับงานวิจยั และพัฒนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ กฎหมาย
ทรัพย์ สินทางปัญญา นโยบายของรัฐและบทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติต่อประเด็นความก้ าวหน้ าทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ และกรณีศึกษา
ทช.691 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1
BT 691 Seminar in Biotechnology I
รวบรวมและนาเสนอผลงานวิจยั ในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ หรื อสาขาทีเ่ กีย่ วข้ อง

1(1-0-3)

ทช.735 นาโนเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสู ง
3(3-0-9)
BT 735 Advanced Nanobiotechnology
เทคโนโลยีชีวภาพระดับนาโนโมเลกุลขั้นสู ง เครื่ องมือวิเคราะห์ โมเลกุลระดับนาโน การออกแบบและประดิษฐ์ วสั ดุระดับนาโน
ทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ และศึกษาดูงานนอกสถานที่
ทช.736 กระบวนการแยกทางชีวภาพ
3(3-0-9)
BT 736 Bioseparation Process
เทคนิคในกระบวนการแยกทางชีวภาพ ปัจจัยทางกายภาพ เคมี และชีวภาพทีส่ ่ งผลต่ อกระบวนการการแยก หน่ วย
ปฏิบัตกิ ารของการเหวีย่ ง การแยก การกรอง การทาให้ เซลล์ แตก การตกตะกอน การสกัด การดูดซับ การตกผลึก และการทาให้ แห้ งการ
นาแต่ ละหน่ วยปฏิบัตกิ ารมาประกอบเป็ นกระบวนการแยกทีส่ มบูรณ์ เศรษฐศาสตร์ ของกระบวนการ การบริหารโครงการความปลอดภัย
และการสู ญเสียความป้องกัน และศึกษาดูงานนอกสถานที่
ทช.737 การถ่ ายโอนเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมชีวภาพ
3(3-0-9)
BT 737 Technology Transfer in Bioindustry
หลักการการถ่ ายโอนเทคโนโลยี การสร้ างสรรค์ นวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพ สิทธิทางทรัพย์ สินทางปัญญา กฎหมาย และ
ระเบียบสาหรับกระบวนการถ่ ายโอนเทคโนโลยี และโครงสร้ างและปัจจัยสนับสนุนการถ่ ายโอนเทคโนโลยี
ทช.747 เทคโนโลยียนี
3(3-0-9)
BT 747 Gene Technology
โครงสร้ างและหน้ าทีข่ องสารพันธุกรรม จีโนม เทคนิคการโคลนยีน การวิเคราะห์ และตรวจสอบโคลนทีไ่ ด้ การจัดการ
ยีน และการประยุกต์

ทช.755 ชีววิทยาโมเลกุลและการประยุกต์
3(3-0-9)
BT 755 Molecular Biology and Applications
เซลล์ โครโมโซม จีโนม กลไกการถ่ ายทอดลักษณะพันธุกรรม โครงสร้ างและหน้ าทีข่ องสารชีวโมเลกุล กลไกทางชีววิทยาระดับ
โมเลกุล การแสดงออกของยีนและการควบคุม เทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุล และการประยุกต์
ทช.765 ยีสต์ และเทคโนโลยียสี ต์
3(2-3-7)
BT 765 Yeast and Yeast Technology
สรีรวิทยา อนุกรมวิธานระดับโมเลกุล และนิเวศน์ วทิ ยาของยีสต์ การเพาะเลีย้ ง พันธุกรรม การปรับปรุงและเก็บรักษา
สายพันธุ์ รีคอมบิแนนต์ ดเี อ็นเอเทคโนโลยีในยีสต์ ผลิตภัณฑ์ จากยีสต์ และเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม และศึกษาดูงาน
นอกสถานที่
ทช.766 ไขมันจากจุลนิ ทรีย์
3(3-0-9)
BT 766 Microbial Lipids
จุลนิ ทรีย์ทผี่ ลิตไขมันทางอุตสาหกรรม การจาแนกจุลนิ ทรีย์ตามชนิดไขมัน ชีววิถีของไขมันและการควบคุม การ
ปรับปรุงสายพันธุ์จุลนิ ทรีย์โดยวิธีทางสรีรวิทยาและพันธุวศิ วกรรมเพื่อเพิม่ คุณภาพ และปริมาณของไขมัน
ทช.767 สรีรวิทยาจุลนิ ทรีย์
3(3-0-9)
BT 767 Microbial Physiology
จุลนิ ทรีย์ระดับเซลล์ และโมเลกุล การเจริญเติบโตและการควบคุม โครงสร้ างห่ อหุ้มเซลล์ และหน้ าทีร่ ะดับโมเลกุล กลไกการออก
ฤทธิ์ของสารพิษจากจุลนิ ทรีย์ ความสัมพันธ์ ของจุลนิ ทรีย์ กลไกการปรับตัวในสภาวะแวดล้ อม และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ทช.768 ชีววิทยาภูมคิ ้ มุ กันระดับเซลล์ และโมเลกุล
3(2-3-7)
BT 768 Molecular and Cellular Immunobiology
ระบบภูมคิ ้ มุ กันระดับเซลล์และโมเลกุล เคมีและพันธุศาสตร์ ของภูมคิ ้ มุ กัน การเตรียมวัคซีน การวินิจฉัยทาง
ห้ องปฏิบัตกิ ารและการควบคุมคุณภาพ การประยุกต์ ชีววิทยาภูมคิ ้มุ กันในงานเทคโนโลยีชีวภาพ และศึกษาดูงานนอกสถานที่
ทช.779 วิศวกรรมโปรตีน
3(3-0-9)
BT 779 Protein Engineering
หลักการของวิศวกรรมโปรตีน การออกแบบและดัดแปลงโครงสร้ างโปรตีนด้ วยเทคนิคทางพันธุวศิ วกรรมและวิศวกรรมเคมี
การสังเคราะห์ โปรตีนด้ วยกรดอะมิโนดัดแปลงทางเคมี การวิเคราะห์ โครงสร้ างโปรตีนดัดแปลง และการประยุกต์ โปรตีนดัดแปลง
ทช.791 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2
1(1-0-3)
BT 791 Seminar in Biotechnology II
บังคับก่อน :สอบได้ ทช.691
รวบรวม วิเคราะห์ วิจารณ์ เชิงลึก และนาเสนอผลงานวิจยั ในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ หรื อสาขาทีเ่ กีย่ วข้ อง

ทช.795 หัวข้ อเลือกสรรทางเทคโนโลยีชีวภาพ
1(1-0-3)
BT 795 Selected Topics in Biotechnology
สื บค้ นหัวข้ อทางเทคโนโลยีชีวภาพจากแหล่ งสารสนเทศ อ่ าน และวิเคราะห์ และวิจารณ์ อย่ างเป็ นระบบ
ทช.800 วิทยานิพนธ์
15 หน่ วยกิต
BT 800 Thesis
การสร้ างโครงการวิจยั และการดาเนินการวิจยั อันก่อให้ เกิดองค์ ความรู้ ใหม่ ในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ เขียนและนาเสนอ
วิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจยั เพื่อเผยแพร่ และจริยธรรมในการทาวิจยั และในการเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

