หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
----------------------------------------1. ชื่ อหลักสู ตร
1.1 ระดับปริญญาโท
1.2 ระดับปริญญาเอก
2. ชื่อปริญญา
2.1 ระดับปริญญาโท
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
2.2 ระดับปริญญาเอก
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
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ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
Doctor of Philosophy Program in Biotechnology

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
Master of Science (Biotechnology)
วท.ม (เทคโนโลยีชีวภาพ)
M.Sc. (Biotechnology)
ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
Doctor of Philosophy (Biotechnology)
ปร.ด (เทคโนโลยีชีวภาพ)
Ph.D. (Biotechnology)

3. หน่ วยงานรับผิดชอบ
ภาควิ ช าเทคโนโลยี ชี ว ภาพอุ ต สาหกรรม คณะอุ ต สาหกรรมเกษตร และบัณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิ ท ยาลัย สงขลานคริ น ทร์ โดยความร่ ว มมื อ จากคณะวิ ท ยาศาสตร์ คณะทรั พ ยากรธรรมชาติ และ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
4.1 เหตุผลที่ขอปรับปรุ ง
เทคโนโลยีชีวภาพเป็ นสหวิทยาการที่ ประกอบด้วยความรู ้ ในสาขาวิชาต่างๆ และมี การพัฒนาอย่า ง
รวดเร็ ว จึงมีความจาเป็ นที่จะต้องปรับโครงสร้ างของหลักสู ตรและเนื้ อหาในบางรายวิชาให้มีความเหมาะสม
และทันสมัย หลักสู ตรปั จจุ บนั ได้มีการเรี ยนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จึงควรมีการปรับปรุ งหลักสู ตร
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยนและผูใ้ ช้บริ การ และมีมาตรฐานอยูใ่ นระดับสากล
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4.2 หลักการและเหตุผล
เทคโนโลยี ชี ว ภาพเป็ นสหวิ ท ยาการที่ อ าศัย พื้ น ฐานความรู ้ ใ นหลากหลายสาขาวิ ช า
มาประกอบกัน จัดเป็ นศาสตร์ ที่มีการพัฒนาในด้านขององค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เกี่ ยวข้องอย่างรวดเร็ ว
หลักสู ตรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพจึงต้องมีความทันสมัยและพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยน โดยให้ได้เรี ยนรู้
เทคนิ คที่มีความสาคัญทางเทคโนโลยีชีวภาพ เน้นทักษะด้านการปฏิ บตั ิการมากขึ้นโดยการมี miniproject
ที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ก่อนและการมีการเรี ยนการสอนโดยเน้นการแก้ปัญหาแบบ problem based learning
ในรายวิชาต่าง ๆ นอกจากนี้ ยงั มี ก ารส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนรวมทั้งการวิจยั ที่ สอดคล้องกับ แนวทาง
ที่ ม หาวิ ท ยาลัย ได้ก าหนดไว้ใ นแผนกลยุ ท ธ์ ใ นการแก้ปั ญ หาของชุ ม ชนและการใช้ท รั พ ยากรในท้อ งถิ่ น
และตอบสนองต่อนโยบายพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ
4.3 ปรัชญาของหลักสู ตร
4.3.1 หลักสู ตรระดับปริญญาโท
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเน้นให้ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ พ้ืนฐาน
สาคัญทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และมีความรู ้เฉพาะด้านในแต่ละสาขาที่ทนั สมัย เพื่อเป็ นมหาบัณฑิตที่มีความรู้
และความสามารถ มีคุณธรรมและจริ ยธรรมที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพด้านต่างๆในระดับบูรณาการ
ได้อย่างเหมาะสม
4.3.2 หลักสู ตรระดับปริญญาเอก
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเน้นให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้พ้นื ฐานสาคัญ
ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพและมีความรู ้เฉพาะด้านในแต่ละสาขาที่ทนั สมัย เพื่อเป็ นดุษฎีบณั ฑิตที่มีความรู้และ
ความสามารถ มีคุณธรรมและจริ ยธรรมที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพด้านต่างๆในระดับบูรณาการได้อย่าง
เหมาะสม
4.4 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
(1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบณั ฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพที่มีความรู้ความสามารถในการ
ทางานทั้งในระดับของผูป้ ระกอบการ นักวิจยั และนักวิชาการทั้งในภาครัฐและเอกชน
(2) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบณั ฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพที่มีคุณธรรมและจริ ยธรรม
(3) เพื่อสร้างองค์ความรู ้ใหม่ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ โดยเน้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยูใ่ นท้องถิ่น
เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
5. กาหนดการเปิ ดสอน
หลักสู ตรเดิมเริ่ มใช้ในปี การศึกษา 2547
หลักสู ตรปรับปรุ งใหม่ จะเริ่ มเปิ ดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2553
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6. คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
6.1 ระดับปริญญาโท
6.1.1 เป็ นผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพหรื อ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรื อปริ ญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีหรื อ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
6.1.2 คุณสมบัติอื่นๆ ที่นอกเหนือจากข้อ 6.1.1 ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หาร
หลักสู ตร และให้เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วา่ ด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
6.2 ระดับปริญญาเอก
6.2.1 ผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท
เป็ นผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโททางวิทยาศาสตร์ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพหรื อ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรื อปริ ญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีหรื อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
และมีประสบการณ์ในการวิจยั หรื อมีผลงานวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์ หรื อผลงานวิจยั อื่นๆ ที่คณะกรรมการ
บริ หารหลักสู ตรให้ความเห็นชอบ
6.2.2 ผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
เป็ นผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพหรื อ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรื อปริ ญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีหรื อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
โดยได้รับเกียรตินิยมหรื อได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.25 หรื อมีประสบการณ์การทางานในโรงงาน
อุตสาหกรรมไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
6.2.3 คุณสมบัติที่นอกเหนือจากข้อ 6.2.1 และ 6.2.2 ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หาร
หลักสู ตรและให้เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วา่ ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
7. วิธีการคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
ให้เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
8. ระบบการศึกษา
ให้เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
9. ระยะเวลาในการศึกษา
ให้เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
10. การลงทะเบียนเรียน
ให้เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
11. การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา
ให้เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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12. อาจารย์ ผ้ สู อน
12.1 อาจารย์ ประจาหลักสู ตร
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

วุฒิการศึกษา

*1. นางพูนสุข ประเสริ ฐสรรพ์

รองศาสตราจารย์ วท.บ.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), ม.เกษตรศาสตร์
M.Sc.St. (Biotechnology), U. of Queensland, Australia
Ph.D. (Biotechnology), U. of Queensland, Australia
*2. นายอรัญ หันพงศ์กิตติกลู
รองศาสตราจารย์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การอาหาร), ม.เกษตรศาสตร์
วท.ม. (จุลชีววิทยา), ม.เกษตรศาสตร์
Ph.D. (Biotechnology), U. of New South Wales, Australia
*3. นางสาวทิพรัตน์ หงภัทรคีรี ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร), ม.สงขลานคริ นทร์
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ), ม.สงขลานคริ นทร์
Ph.D. (Food Science), U. of Wisconsin-Madison, USA
4. นายอัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร) , ม.สงขลานคริ นทร์
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ), ม.สงขลานคริ นทร์
Ph.D. (Oceanography), U. of California, USA
5. นางปิ ยะรัตน์ บุญแสวง
อาจารย์
วท.บ. (เทคโนโลยีทางอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ),
จุฬาลงกรณ์ฯ
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ), จุฬาลงกรณ์ฯ
Ph.D. (Chemical Engineering), Texas A&M U., USA
* หมายถึง อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสูตร

ผลงานทาง
วิชาการ
ดูภาคผนวก 4
ดูภาคผนวก 4
ดูภาคผนวก 4
ดูภาคผนวก 4
ดูภาคผนวก 4

12.2 อาจารย์พเิ ศษ
จะเชิญอาจารย์ผทู ้ รงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิ ท ยาลัย ที่ มี ป ระสบการณ์ ใ นการสอนระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษาเพื่ อ ร่ ว มสอน เป็ นกรรมการที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ และ/หรื อกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
13. จานวนนักศึกษา
13.1 ระดับปริญญาโท
นักศึกษา/ปี การศึกษา
ชั้นปี ที่ 1
ชั้นปี ที่ 2
รวม
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา

2553
15
15
-

2554
15
15
30
-

ปี การศึกษา
2555
15
15
30
15

2556
15
15
30
15

2557
15
15
30
15
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13.2 ระดับปริญญาเอก
นักศึกษา/ปี การศึกษา
ชั้นปี ที่ 1
ชั้นปี ที่ 2
ชั้นปี ที่ 3
ชั้นปี ที่ 4
รวม
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา

2553
5
5
-

2554
5
10
-

ปี การศึกษา
2555
5
5
5
15
-

2556
5
5
5
5
20
5

2557
5
5
5
5
20
5

14. สถานทีแ่ ละอุปกรณ์ การสอน
ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม และภาควิชาอื่น
ของคณะอุ ตสาหกรรมเกษตร รวมถึ งภาควิชา คณะ และหน่ วยงานอื่ น ๆ ในมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่ ที่มีความเกี่ยวข้องกันในหลักสู ตร เช่น คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นอกจากนี้
อาจใช้สถานที่และอุปกรณ์ขององค์กรภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์อีกด้วย
15. ห้ องสมุด
ใช้หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่ งมี
หนังสื อตารา เอกสารสิ่ งพิมพ์ และสื่ อการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ นอกจากนี้ยงั ค้นคว้าเพิ่มเติมได้จาก
ฐานข้อมูลทางวิชาการของหอสมุดฯ รวมทั้งยังค้นคว้าข้อมูลผ่านอินเตอร์ เน็ตได้
15.1 หนังสื อและตาราทีใ่ ช้ ประกอบการเรียนการสอน
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Advances in Colloid and Interface Science
Advances in Environmental Research
Advances in Water Resources
Agricultural Water Management
Agriculture, Ecosystems & Environment
American Journal of Veterinary Research
Anaerobe
Analytical Biochemistry
Animal Feed Science and Technology
Annual Review of Fish Diseases
Aquaculture
Aquaculture Research
Australian J. of Soil Research
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Biomembranes
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Gene Regulatory Mechanisms
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16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)

Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Gene Structure and Expression
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - General Subjects
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Lipids and Lipid Metabolism
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Protein Structure and Molecular Enzymology
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Proteins and Proteomics
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Reviews on Biomembranes
Biochemical Engineering Journal
Biochimie
Bioelectrochemistry
Biological Control
Biomass and Bioenergy
Biomedical and Environmental Sciences
Bioresource Technology
Biosensors and Bioelectronics
Biotechnology Advances
Biotechnology Letters
British Poultry Science
Carbohydrate Polymers
Carbohydrate Research
Chinese Journal of Biotechnology
Chinese Journal of Chromatography
Current Opinion in Biotechnology
Current Opinion in Genetics & Development
Current Opinion in Microbiology
Desalination
Entrepreneurship
Environmental Hazards
Environmental Pollution
Environmental Research
Enzyme and Microbial Technology
European Journal of Soil Science
European Polymer Journal
FEMS Microbiology Letters
Food Biotechnology
Food Microbiology
International Dairy Journal
International Journal of Antimicrobial Agents
International Journal of Food Microbiology
Journal of Agricultural Science
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55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)
84)
85)

Journal of Animal Science
Journal of Bioscience and Bioengineering
Journal of Biotechnology
Journal of Chromatographic Science (JCS)
Journal of Colloid and Interface Science
Journal of Dairy Science
Journal of Environmental Sciences
Journal of Fermentation and Bioengineering
Journal of Food Quality
Journal of Hazardous Materials
Journal of Microbiological Methods
LWT - Food Science and Technology
Marine Environmental Research
Marine Pollution Bulletin
Meat Science
Microbiological Research
Pesticide Biochemistry and Physiology
Polymer
Polymer Degradation and Stability
Poultry Science
Process Biochemistry
Renewable Energy Focus
Renewable and Sustainable Energy Reviews
Research in Microbiology
Reviews in Molecular Biotechnology
Trends in Biotechnology
Trends in Food Science & Technology
Trends in Microbiology
Veterinary Microbiology
Waste Management
Water Research

15.2 การค้ นคว้ าฐานข้ อมูลและวารสารจาก CD-ROM และ Internet
1)
2)
3)
4)
5)
6)

www.sciencedirect.com
www.scopus.com
www.pubmed.com
www.scifinder.com
www.scirus.com
Operation Research
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16. งบประมาณ
ใช้งบประมาณแผ่นดิ นและงบประมาณเงิ นรายได้ของคณะอุตสาหกรรมเกษตรและบัณฑิ ตวิทยาลัย
ในการดาเนินการผลิตบัณฑิต โดยมีการประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิตต่อคนต่อปี ดังนี้
16.1 ระดับปริ ญญาโท ประมาณ 80,000 บาท/คน/ปี
16.2 ระดับปริ ญญาเอก ประมาณ 100,000/คน/ปี
17. หลักสู ตร
1) ระดับปริญญาโท
หลักสู ตรปริ ญญาโทหลักสู ตรนี้เป็ นแผน ก ซึ่ งเน้นการวิจยั โดยมีการทาวิทยานิพนธ์
โดยแบ่งเป็ น 2 แบบดังนี้
- แผน ก แบบ ก 1 เป็ นแผนการศึกษาที่เน้นวิจยั โดยการทาเฉพาะวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว
แต่อาจกาหนดให้เรี ยนเพิม่ เติมหรื อทากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิม่ ขึ้นได้
โดยไม่นบั หน่วยกิต
- แผน ก แบบ ก 2 เป็ นแผนการศึกษาที่เน้นวิจยั และการเรี ยนรายวิชาร่ วมกับการทาวิทยานิพนธ์
2) ระดับปริญญาเอก
หลักสู ตรปริ ญญาเอกหลักสู ตรนี้แบ่งเป็ น 2 แบบคือ
- แบบ 1.1 และ 1.2 เป็ นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจยั โดยการทาวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว
แต่อาจกาหนดให้เรี ยนเพิ่มเติมหรื อทากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได้
โดยไม่นบั หน่วยกิต
- แบบ 2.1 และ 2.2
เป็ นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจยั โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ร่วมกับการเรี ยนรายวิชา
17.1 จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
17.1.1 ระดับปริญญาโท
1) แผน ก แบบ ก 1 ไม่นอ้ ยกว่า
36
หน่วยกิต
2) แผน ก แบบ ก 2 ไม่นอ้ ยกว่า
36
หน่วยกิต
17.1.2 ระดับปริญญาเอก
1) แบบ 1.1 และ 2.1 สาหรับผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต
2) แบบ 1.2 และ 2.2 สาหรับผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ไม่นอ้ ยกว่า 72 หน่วยกิต
17.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
17.2.1 ระดับปริญญาโท
หมวดวิชา

หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือกไม่นอ้ ยกว่า
วิทยานิพนธ์
รวมไม่นอ้ ยกว่า

แผน ก แบบ ก 1
36
36

หลักสูตร

แผน ก แบบ ก 2
12
6
18
36
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17.2.2 ระดับปริญญาเอก
หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
รวมไม่นอ้ ยกว่า

แบบ 1.1
48
48

แบบ 1

แบบ 1.2
72
72

แบบ 2.1
6
6
36
48

แบบ 2

แบบ 2.2
16
8
48
72

17.3 รายวิชา
17.3.1 ระดับปริญญาโท
17.3.1.1 หมวดวิชาบังคับ
จานวน 12 หน่ วยกิต
- วิชาบังคับทัว่ ไป
จานวน 9 หน่วยกิต
853-521 เทคโนโลยีชีวภาพ
4(4-0-8)
(Biotechnology)
853-524 เทคนิควิจยั ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3(1-6-2)
(Research Techniques in Biotechnology)
853-596 สัมมนา 1
1(0-2-1)
(Seminar I)
853-597 สัมมนา 2
1(0-2-1)
(Seminar II)
- วิชาบังคับตามกลุ่มวิชา
จานวน 3 หน่วยกิต
เลือกเรี ยนรายวิชาบังคับในแต่ละกลุ่มวิชา จานวน 3 หน่วยกิต
ตามหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา จากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสิ่ งแวดล้อม
853-542 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่ งแวดล้อมขั้นสู ง
3(3-0-6)
(Advanced Environmental Biotechnology)
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอาหารและเทคโนโลยีเอนไซม์
853-534 เทคโนโลยีเอนไซม์
3(3-0-6)
(Enzyme Technology)
หรื อ
853-561 เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร
3(3-0-6)
(Food Biotechnology)
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กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล
853-552 เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเลขั้นสู ง
3(3-0-6)
(Advanced Marine Biotechnology)
กลุ่มวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
854-511 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพขั้นสู ง
3(3-0-6)
(Advanced Bioprocess Engineering)
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืชหรื อสัตว์
330-575 การเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อพืชยืนต้น
3(2-3-4)
(Tissue Culture of Woody Species)
หรื อ
330-576 การเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อไม้ดอกไม้ประดับและพืชผัก 3(2-3-4)
(Tissue Culture of Ornamentals and Vegetables)
หรื อ
515-503 เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสัตว์
3(2-3-4)
(Biotechnology for Animal Production)
17.3.1.2 หมวดวิชาเลือก
จานวนไม่ น้อยกว่า 6 หน่ วยกิต
เลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกที่นกั ศึกษาต้องการเรี ยนเน้นหนักดังต่อไปนี้
อย่างน้อย 6 หน่วยกิต และสามารถเลือกรายวิชาอื่น ๆ ได้โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
กลุ่มวิชาเลือกสาหรับผู้ทเี่ รียนเน้ นทางด้ านเทคโนโลยีชีวภาพสิ่ งแวดล้อม
รายวิชาเลือกจากคณะวิทยาศาสตร์
318-503 ชีวสารสนเทศ 1
2(2-1-3)
(Bioinformatics I)
326-512 สรี รวิทยาของจุลินทรี ย ์
3(2-3-4)
(Microbial Physiology)
326-513 พันธุศาสตร์ของจุลินทรี ย ์
3(2-3-4)
(Microbial Genetics)
326-524 จุลชีววิทยาสิ่ งแวดล้อม
3(2-3-4)
(Environmental Microbiology)
328-504 พันธุวศิ วกรรมศาสตร์
3(2-3-4)
(Genetic Engineering)
328-513 เทคนิคปฏิบตั ิการทางชีวเคมี
3(2-4-3)
(Biochemical Laboratory Techniques)
328-613 เทคโนโลยีของโปรตีนและเอนไซม์
2(2-0-4)
(Technology of Protein and Enzyme)
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330-572 การเพาะเลี้ยงสาหร่ าย
3(2-3-4)
(Algal Culture)
รายวิชาเลือกจากคณะเภสัชศาสตร์
570-562 การสกัดและตรวจเอกลักษณ์สารจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 2(1-3-2)
(Separation and Identification of Natural Products)
570-563 การตรวจสอบฤทธิ์ ทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 2(1-3-2)
(Biological Activity Determination of Natural Products)
570-763 การกาหนดสู ตรโครงสร้างทางเคมีของผลิตภัณฑ์
3(3-0-6)
ธรรมชาติ
(Chemical Structure Determination of Natural Products)
รายวิชาเลือกจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร
853-523 เมตาบอลิซึมของเซลล์
3(3-0-6)
(Cell Metabolism)
853-534 เทคโนโลยีเอนไซม์
3(3-0-6)
(Enzyme Technology)
853-535 เทคโนโลยีการหมักขั้นสู ง
3(3-0-6)
(Advanced Fermentation Technology)
853-541 การใช้ประโยชน์และการบาบัดวัสดุเศษเหลือ
3(3-0-6)
จากอุตสาหกรรมเกษตร
(Waste Utilization and Treatment in Agro-Industry)
853-543 การย่อยสลายและการกาจัดสารปนเปื้ อนทางชีวภาพ 3(3-0-6)
(Biodegradation and Bioremediation)
853-551 เทคโนโลยีของสาหร่ าย
3(3-0-6)
(Algal Technology)
853-552 เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเลขั้นสู ง
3(3-0-6)
(Advanced Marine Biotechnology)
853-571 เทคโนโลยีวศิ วกรรมพันธุศาสตร์
3(3-0-6)
(Genetic Engineering Technology)
853-572 วิศวกรรมเมตาบอลิก
3(3-0-6)
(Metabolic Engineering)
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853-581 การประกอบการธุ รกิจเทคโนโลยีชีวภาพ
3(3-0-6)
(Entrepreneurship in Biotechnology)
853-594 หัวข้อเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3(3-0-6)
(Selected Topics in Biotechnology)
853-611 เครื่ องมือไซเบอร์ในการทาวิจยั
1(1-0-2)
(Cybertools for Research)
854-541 การวัดและระบบการควบคุมกระบวนการทางอาหาร 3(3-0-6)
และระบบชีวภาพ
(Measurement and Process Control in Food and Biological System)
854-551 แบบจาลองในระบบชีวภาพ
3(3-0-6)
(Modeling and Simulation in Biological System)
857-551 การตลาดทางอุตสาหกรรมเกษตร
3(3-0-6)
(Marketing in Agro-Industry)
กลุ่มวิชาเลือกสาหรับผู้ทเี่ รียนเน้ นทางด้ านเทคโนโลยีชีวภาพอาหารและเทคโนโลยีเอนไซม์
รายวิชาเลือกจากคณะวิทยาศาสตร์
318-503 ชีวสารสนเทศ 1
2(2-1-3)
(Bioinformatics I)
324-535 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่น่าสนใจ
2(2-0-4)
(Natural Products of Special Interest)
326-512 สรี รวิทยาของจุลินทรี ย ์
3(2-3-4)
(Microbial Physiology)
326-513 พันธุศาสตร์ของจุลินทรี ย ์
3(2-3-4)
(Microbial Genetics)
326-524 จุลชีววิทยาสิ่ งแวดล้อม
3(2-3-4)
(Environmental Microbiology)
328-504 พันธุวศิ วกรรมศาสตร์
3(2-3-4)
(Genetic Engineering)
328-513 เทคนิคปฏิบตั ิการทางชีวเคมี
3(2-4-3)
(Biochemical Laboratory Techniques)
328-613 เทคโนโลยีของโปรตีนและเอนไซม์
2(2-0-4)
(Technology of Protein and Enzyme)
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รายวิชาเลือกจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร
850-542 การวิเคราะห์อาหารขั้นสู ง
(Advanced Food Analysis)
853-523 เมตาบอลิซึมของเซลล์
(Cell Metabolism)
853-531 อาหารหมักดั้งเดิม
(Traditional Fermented Foods)
853-532 เทคโนโลยีของยีสต์
(Yeast Technology)
853-534 เทคโนโลยีเอนไซม์
(Enzyme Technology)
853-535 เทคโนโลยีการหมักขั้นสู ง
(Advanced Fermentation Technology)
853-561 เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร
(Food Biotechnology)
853-562 จุลชีววิทยาอาหารขั้นสู ง
(Advanced Food Microbiology)
853-571 เทคโนโลยีวศิ วกรรมพันธุศาสตร์
(Genetic Engineering Technology)
853-572 วิศวกรรมเมตาบอลิก
(Metabolic Engineering)
853-581 การประกอบการธุ รกิจเทคโนโลยีชีวภาพ
(Entrepreneurship in Biotechnology)
853-594 หัวข้อเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ
(Selected Topics in Biotechnology)
853-611 เครื่ องมือไซเบอร์ในการทาวิจยั
(Cybertools for Research)
853-631 ตัวเร่ งชีวภาพที่ถูกตรึ ง
(Immobilized Biocatalysts)
853-661 สารออกฤทธิ์ ชีวภาพในอาหาร
(Bioactive Compounds in Foods)
853-662 จุลชีววิทยาขั้นสู งของจุลินทรี ยท์ ี่ก่อโรคในอาหาร
(Advanced Microbiology of Food-borne Pathogens)

3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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853-663 เมตาบอลิซึมของจุลินทรี ยใ์ นอาหาร
(Microbial Metabolism in Foods)
853-664 พิษวิทยาอาหาร
(Food Toxicology)
857-551 การตลาดทางอุตสาหกรรมเกษตร
(Marketing in Agro-Industry)
กลุ่มวิชาเลือกสาหรับผู้ทเี่ รียนเน้ นทางด้ านเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล
รายวิชาเลือกจากคณะวิทยาศาสตร์
318-503 ชีวสารสนเทศ 1
(Bioinformatics I)
324-535 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่น่าสนใจ
(Natural Products of Special Interest)
326-512 สรี รวิทยาของจุลินทรี ย ์
(Microbial Physiology)
326-513 พันธุศาสตร์ของจุลินทรี ย ์
(Microbial Genetics)
326-524 จุลชีววิทยาสิ่ งแวดล้อม
(Environmental Microbiology)
328-504 พันธุวศิ วกรรมศาสตร์
(Genetic Engineering)
328-513 เทคนิคปฏิบตั ิการทางชีวเคมี
(Biochemical Laboratory Techniques)
328-613 เทคโนโลยีของโปรตีนและเอนไซม์
(Technology of Protein and Enzyme)
330-527 นิเวศวิทยาทางสรี ระของสัตว์ทะเล
(Physiological Ecology of Marine Animals)
330-572 การเพาะเลี้ยงสาหร่ าย
(Algal Culture)
รายวิชาเลือกจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ
530-531 โรคสัตว์น้ าขั้นสู ง
(Advanced Aquatic Animal Diseases)
530-532 พยาธิ วทิ ยาของกุง้
(Shrimp Pathology)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2(2-1-3)
2(2-0-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-4-3)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
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รายวิชาเลือกจากคณะเภสัชศาสตร์
570-562 การสกัดและตรวจเอกลักษณ์สารจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 2(1-3-2)
(Separation and Identification of Natural Products)
570-563 การตรวจสอบฤทธิ์ ทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 2(1-3-2)
(Biological Activity Determination of Natural Products)
570-763 การกาหนดสู ตรโครงสร้างทางเคมีของผลิตภัณฑ์
3(3-0-6)
ธรรมชาติ
(Chemical Structure Determination of Natural Products)
รายวิชาเลือกจากคณะการจัดการสิ่ งแวดล้อม
830-500 มลพิษทางทะเล
3(2-3-4)
(Marine Pollution)
รายวิชาเลือกจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร
851-515 เทคโนโลยีการแปรรู ปพืชน้ า
3(2-3-4)
(Aquatic Plant Processing Technology)
851-531 พิษวิทยาในสัตว์ทะเล
3(3-0-6)
(Marine Toxicology)
853-523 เมตาบอลิซึมของเซลล์
3(3-0-6)
(Cell Metabolism)
853-534 เทคโนโลยีเอนไซม์
3(3-0-6)
(Enzyme Technology)
853-535 เทคโนโลยีการหมักขั้นสู ง
3(3-0-6)
(Advanced Fermentation Technology)
853-542 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่ งแวดล้อมขั้นสู ง
3(3-0-6)
(Advanced Environmental Technology)
853-551 เทคโนโลยีของสาหร่ าย
3(3-0-6)
(Algal Technology)
853-571 เทคโนโลยีวศิ วกรรมพันธุศาสตร์
3(3-0-6)
(Genetic Engineering Technology)
853-572 วิศวกรรมเมตาบอลิก
3(3-0-6)
(Metabolic Engineering)
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853-581 การประกอบการธุ รกิจเทคโนโลยีชีวภาพ
(Entrepreneurship in Biotechnology)
853-594 หัวข้อเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ
(Selected Topics in Biotechnology)
853-611 เครื่ องมือไซเบอร์ในการทาวิจยั
(Cybertools for Research)
857-551 การตลาดทางอุตสาหกรรมเกษตร
(Marketing in Agro-Industry)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
3(3-0-6)

กลุ่มวิชาเลือกสาหรับผู้ทเี่ รียนเน้ นทางด้ านวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
รายวิชาเลือกจากคณะวิทยาศาสตร์
318-503 ชีวสารสนเทศ 1
2(2-1-3)
(Bioinformatics I)
330-572 การเพาะเลี้ยงสาหร่ าย
3(2-3-4)
(Algal Culture)
รายวิชาเลือกจากคณะวิศวกรรมศาสตร์
230-602 เทคนิคการหาผลเลิศทางวิศวกรรมเคมี
3(3-0-6)
(Optimization Techniques in Chemical Engineering)
230-621 จลนพลศาสตร์ ข้ นั สู ง
3(3-0-6)
(Advanced Kinetics)
รายวิชาเลือกจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร
850-652 คุณสมบัติทางกายภาพและวิศวกรรมของอาหาร
3(3-0-6)
และวัสดุชีวภาพ
(Physical and Engineering Properties of Food and Biomaterials)
850-653 ปรากฏการณ์ส่งผ่านในอาหารและวัสดุชีวภาพ
3(3-0-6)
(Transport Phenomena of Food and Biomaterials)
853-523 เมตาบอลิซึมของเซลล์
3(3-0-6)
(Cell Metabolism)
853-535 เทคโนโลยีการหมักขั้นสู ง
3(3-0-6)
(Advanced Fermentation Technology)
853-542 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่ งแวดล้อมขั้นสู ง
3(3-0-6)
(Advanced Environmental Technology)
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853-561 เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร
3(3-0-6)
(Food Biotechnology)
853-562 จุลชีววิทยาอาหารขั้นสู ง
3(3-0-6)
(Advanced Food Microbiology)
853-571 เทคโนโลยีวศิ วกรรมพันธุศาสตร์
3(3-0-6)
(Genetic Engineering Technology)
853-572 วิศวกรรมเมตาบอลิก
3(3-0-6)
(Metabolic Engineering)
853-581 การประกอบการธุ รกิจเทคโนโลยีชีวภาพ
3(3-0-6)
(Entrepreneurship in Biotechnology)
853-594 หัวข้อเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3(3-0-6)
(Selected Topics in Biotechnology)
853-611 เครื่ องมือไซเบอร์ในการทาวิจยั
1(1-0-2)
(Cybertools for Research)
854-531 การออกแบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพ
3(3-0-6)
(Bioreactor Design)
854-541 การวัดและระบบการควบคุมกระบวนการทางอาหาร 3(3-0-6)
และระบบชีวภาพ
(Measurement and Process Control in Food and Biological System)
854-551 แบบจาลองในระบบชีวภาพ
3(3-0-6)
(Modeling and Simulation in Biological System)
854-631 เทคโนโลยีกระบวนแยกและสกัดสาร
3(3-0-6)
(Downstream Process Technology)
854-651 แบบจาลองและการควบคุมกระบวนการชีวภาพ
3(3-0-6)
(Bioprocess Modeling and Control)
857-551 การตลาดทางอุตสาหกรรมเกษตร
3(3-0-6)
(Marketing in Agro-Industry)
กลุ่มวิชาเลือกสาหรับผู้ทเี่ รียนเน้ นทางด้ านเทคโนโลยีชีวภาพด้ านพืชหรือสั ตว์
รายวิชาเลือกจากคณะวิทยาศาสตร์
318-503 ชีวสารสนเทศ 1
2(2-1-3)
(Bioinformatics I)
328-621 ชีวเคมีของพืช
3(3-0-6)
(Plant Biochemistry)
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330-572 การเพาะเลี้ยงสาหร่ าย
(Algal Culture)
330-573 เทคโนโลยีโพรโทพลาสต์
(Protoplast Technology)
330-575 การเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อพืชยืนต้น
(Tissue Culture of Woody Species)
330-576 การเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อไม้ดอกไม้ประดับและพืชผัก
(Tissue Culture of Ornamentals and Vegetables)
330-601 เซลล์และเซลล์วทิ ยาของพืช
(Cells and Plant Cell Biology)
รายวิชาเลือกจากคณะเภสัชศาสตร์
570-661 การเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อพืชสมุนไพรขั้นสู ง
(Advanced Medicinal Plants Tissue Culture)
รายวิชาเลือกจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ
510-501 เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสู งของพืชปลูก
(Advanced Crop Biotechnology)
510-601 พันธุวศิ วกรรมของพืชปลูก
(Crop Genetic Engineering)
510-602 พันธุศาสตร์เชิงโมเลกุลของพืชปลูก
(Crop Molecular Genetics)
515-507 เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสัตว์
(Biotechnology for Animal Production)
530-534 พันธุศาสตร์ปริ มาณเพื่อการปรับปรุ งพันธุ์ปลา
(Quantitative Genetics for Fish Improvement)
รายวิชาเลือกจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร
853-523 เมตาบอลิซึมของเซลล์
(Cell Metabolism)
853-535 เทคโนโลยีการหมักขั้นสู ง
(Advanced Fermentation Technology)
853-572 วิศวกรรมเมตาบอลิก
(Metabolic Engineering)

3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
4(3-3-6)

2(1-3-2)

3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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853-581 การประกอบการธุ รกิจเทคโนโลยีชีวภาพ
3(3-0-6)
(Entrepreneurship in Biotechnology)
853-594 หัวข้อเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3(3-0-6)
(Selected Topics in Biotechnology)
853-611 เครื่ องมือไซเบอร์ในการทาวิจยั
1(1-0-2)
(Cybertools for Research)
857-551 การตลาดทางอุตสาหกรรมเกษตร
3(3-0-6)
(Marketing in Agro-Industry)
นอกจากรายวิชาที่ระบุในหลักสู ตรนี้ นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนรายวิชาอื่น ๆ ที่เปิ ดสอน
ในมหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ นทร์ หรื อมหาวิ ท ยาลั ย อื่ น ๆ ได้ โดยผ่ า นความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
17.3.1.3 หมวดวิทยานิพนธ์ จานวน 36 หน่ วยกิต และ 18 หน่ วยกิต
สาหรับหลักสู ตรแผน ก แบบ ก 1
853-836 วิทยานิพนธ์
36(0-108-0)
(Thesis)
สาหรับหลักสู ตรแผน ก แบบ ก 2
853-818 วิทยานิพนธ์
18(0-54-0)
(Thesis)
17.3.2 ระดับปริญญาเอก
17.3.2.1 สาหรับหลักสู ตรแบบ 1.1 (ผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท)
853-948 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
17.3.2.2 สาหรับหลักสู ตรแบบ 1.2 (ผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี )
853-972 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
17.3.2.3 สาหรับหลักสู ตรแบบ 2.1 (ผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท)
17.3.2.3.1 หมวดวิชาบังคับ
จานวน 6 หน่ วยกิต
853-621 เทคนิควิจยั ทางเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสู ง
(Advanced Research Techniques in Biotechnology)
853-691 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ
(Special Topics in Biotechnology)
853-696 สัมมนา 1
(Seminar I)

48(0-144-0)
72(0-216-0)

2(1-3-2)
1(1-0-2)
1(0-2-1)
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853-697 สัมมนา 2
1(0-2-1)
(Seminar II)
853-698 สัมมนา 3
1(0-2-1)
(Seminar III)
17.3.2.3.2 หมวดวิชาเลือก
จานวนไม่ น้อยกว่า 6 หน่ วยกิต
เลื อกจากรายวิชาในกลุ่ มวิชาเลื อกที่ นกั ศึ กษาต้องการเรี ยนเน้นหนัก ดังรายวิชา
เลื อ กที่ ร ะบุ ใ นข้อ 17.3.1.2 และสามารถเลื อ กรายวิช าอื่ น ๆ ได้โ ดยความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
บริ หารหลักสู ตร ซึ่งนอกจากรายวิชาที่ระบุในหลักสู ตรนี้ นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนรายวิชาอื่น ๆ ที่เปิ ดสอน
ในมหาวิท ยาลัย สงขลานคริ น ทร์ ห รื อ มหาวิท ยาลัย อื่ น ๆ ได้ โดยผ่า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
บริ หารหลักสู ตร
17.3.2.3.3 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ จานวน 36 หน่ วยกิต
853-936 วิทยานิพนธ์
36(0-108-0)
(Thesis)
17.3.2.4 สาหรับหลักสู ตรแบบ 2.2 (ผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี )
17.3.2.4.1 หมวดวิชาบังคับ
จานวน 16 หน่ วยกิต
- วิชาบังคับทัว่ ไป
จานวน 13 หน่วยกิต
853-521 เทคโนโลยีชีวภาพ
4(4-0-8)
(Biotechnology)
853-524 เทคนิควิจยั ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3(1-6-2)
(Research Techniques in Biotechnology)
853-621 เทคนิควิจยั ทางเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสู ง
2(1-3-2)
(Advanced Research Techniques in Biotechnology)
853-691 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ
1(1-0-2)
(Special Topics in Biotechnology)
853-696 สัมมนา 1
1(0-2-1)
(Seminar I)
853-697 สัมมนา 2
1(0-2-1)
(Seminar II)
853-698 สัมมนา 3
1(0-2-1)
(Seminar III)
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- วิชาบังคับตามกลุ่มวิชา
จานวน 3 หน่วยกิต
เลือกเรี ยนรายวิชาบังคับในแต่ละกลุ่มวิชาจานวน 3 หน่วยกิต ตามหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาดังนี้
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสิ่ งแวดล้อม
853-542 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่ งแวดล้อมขั้นสู ง
3(3-0-6)
(Advanced Environmental Biotechnology)
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอาหารและเทคโนโลยีเอนไซม์
853-534 เทคโนโลยีเอนไซม์
3(3-0-6)
(Enzyme Technology)
หรื อ
853-561 เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร
3(3-0-6)
(Food Biotechnology)
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล
853-552 เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเลขั้นสู ง
3(3-0-6)
(Advanced Marine Biotechnology)
กลุ่มวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
854-511 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพขั้นสู ง
3(3-0-6)
(Advanced Bioprocess Engineering)
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืชหรื อสัตว์
330-575 การเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อพืชยืนต้น
3(2-3-4)
(Tissue Culture of Woody Species)
หรื อ
330-576 การเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อไม้ดอกไม้ประดับและพืชผัก 3(2-3-4)
(Tissue Culture of Ornamentals and Vegetables)
หรื อ
515-503 เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสัตว์
3(2-3-4)
(Biotechnology for Animal Production)
17.3.2.4.2 หมวดวิชาเลือก
จานวนไม่ น้อยกว่า 8 หน่ วยกิต
เลื อกจากรายวิชาในกลุ่ มวิชาเลื อกที่ นกั ศึ กษาต้องการเรี ยนเน้นหนัก ดังรายวิชา
เลื อ กที่ ร ะบุ ใ นข้อ 17.3.1.2 และสามารถเลื อ กรายวิช าอื่ น ๆ ได้โ ดยความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
บริ หารหลักสู ตร ซึ่ งนอกจากรายวิชาที่ระบุในหลักสู ตรนี้ นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนรายวิชาอื่น ๆ ที่เปิ ดสอน
ในมหาวิ ท ยาลัย สงขลานคริ น ทร์ ห รื อ มหาวิ ท ยาลัย อื่ น ๆ ได้ โดยผ่า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
บริ หารหลักสู ตร
17.3.2.4.3 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ จานวน 48 หน่ วยกิต
853-948 วิทยานิพนธ์
48(0-144-0)
(Thesis)
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17.4 คาอธิบายความหมายรหัสและหน่ วยกิต
17.4.1 ความหมายของรหัสวิชา
รหัสวิชา หมายถึง หมายเลขประจารายวิชานั้น ๆ ประกอบด้วยตัวเลข 6 ตัว
โดยที่เลขแต่ละตัว มีความหมายดังนี้
- เลข 3 ตัวแรก เป็ นรหัสประจาสาขาวิชา แสดงถึงภาควิชาผูร้ ับผิดชอบการจัดการศึกษา
รายวิชานั้น ๆ
เช่น 853-***
คือรายวิชาที่เปิ ดสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
854-***
คือรายวิชาที่เปิ ดสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนชีวภาพ
สาหรับรายวิชาที่ไม่ใช่วทิ ยานิพนธ์
- เลขตัวที่ 4 หมายถึง
รหัสประจาระดับการศึกษา
เลข 5 หมายถึง
วิชาในระดับปริ ญญาโท
เลข 6 หมายถึง
วิชาในระดับปริ ญญาเอก
เลขตัวที่ 5 หมายถึงกลุ่มวิชา ซึ่ งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
วิชาที่เน้นทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
กลุ่มที่ 1
พื้นฐานทัว่ ไป
กลุ่มที่ 2
พื้นฐานทางเทคโนโลยีชีวภาพ
กลุ่มที่ 3
เทคโนโลยีการหมักและเอนไซม์
กลุ่มที่ 4
เทคโนโลยีชีวภาพสิ่ งแวดล้อม
กลุ่มที่ 5
เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล
กลุ่มที่ 6
เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร
กลุ่มที่ 7
วิศวกรรมพันธุศาสตร์
กลุ่มที่ 8
การจัดการและธุ รกิจเทคโนโลยีชีวภาพ
กลุ่มที่ 9
สัมมนา และหัวข้อพิเศษ
วิชาที่เน้นด้านวิศวกรรมกระบวนการ

-

กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 3
กลุ่มที่ 4
กลุ่มที่ 5
เลขตัวที่ 6 หมายถึง

พื้นฐานทัว่ ไป
Upstream process
Downstream process
เครื่ องมือและการควบคุม
แบบจาลอง การจาลองสถานการณ์ และการหาผลเลิศ
ลาดับรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา
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-

สาหรับรายวิชาวิทยานิพนธ์
- เลขตัวที่ 4 หมายถึง
รหัสประจาระดับการศึกษา
เลข 8 หมายถึง
วิชาในระดับปริ ญญาโท
เลข 9 หมายถึง
วิชาในระดับปริ ญญาเอก
เลขตัวที่ 5- 6 หมายถึง
จานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ตามหลักสู ตร
เช่น 836 คือ วิทยานิพนธ์ในระดับปริ ญญาโทจานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ตาม
หลักสู ตร คือ 36 หน่วยกิต
17.5 แผนการศึกษา
17.5.1 ระดับปริญญาโท
17.5.1.1 สาหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 1
ปี การศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
ปี ที่ 1
853-836 วิทยานิพนธ์
9 หน่วยกิต
ปี ที่ 2

853-836 วิทยานิพนธ์

ภาคการศึกษาที่ 2
853-836 วิทยานิพนธ์
9 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต
853-836 วิทยานิพนธ์
รวมตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

17.5.1.2 สาหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2
ปี การศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
ปี ที่ 1
853-521 เทคโนโลยีชีวภาพ
4 หน่วยกิต
853-596 สัมมนา 1
853-524 เทคนิควิจยั ทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3 หน่วยกิต
วิชาเลือก
วิชาบังคับตามกลุ่มวิชา
3 หน่วยกิต
853-818 วิทยานิพนธ์
853-818 วิทยานิพนธ์
2 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต
รวม
ปี ที่ 2
853-597 สัมมนา 2
1 หน่วยกิต
853-818 วิทยานิพนธ์
รวม
853-818 วิทยานิพนธ์
6 หน่วยกิต
รวม 7 หน่วยกิต
รวม
รวมตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต

1 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
5 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
5 หน่วยกิต
5 หน่วยกิต
5 หน่วยกิต
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17.5.2 ระดับปริญญาเอก
17.5.2.1 สาหรับนักศึกษาที่ศึกษาในหลักสู ตรแบบ 1
ปี ที่
1

ภาคการ
ศึกษาที่
1
2

2

1
2

3

1
2

4

1
2

ผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท (แบบ 1.1) ผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี (แบบ 1.2)
853-948 วิทยานิพนธ์
853-948 วิทยานิพนธ์
รวม
853-948 วิทยานิพนธ์
853-948 วิทยานิพนธ์
รวม
853-948 วิทยานิพนธ์
853-948 วิทยานิพนธ์
รวม

8 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต
16 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต
16 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต
16 หน่วยกิต
-

รวมตลอดหลักสูตร

48 หน่วยกิต

853-972 วิทยานิพนธ์
853-972 วิทยานิพนธ์
รวม
853-972 วิทยานิพนธ์
853-972 วิทยานิพนธ์
รวม
853-972 วิทยานิพนธ์
853-972 วิทยานิพนธ์
รวม
853-972 วิทยานิพนธ์
853-972 วิทยานิพนธ์
รวม
รวมตลอดหลักสูตร

9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
72 หน่วยกิต
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17.5.2.2 สาหรับนักศึกษาที่ศึกษาในหลักสู ตรแบบ 2
ปี ที่
1

2

3

4

ภาคการ
ผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท (แบบ 2.1)
ผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี (แบบ 2.2)
ศึกษาที่
1
853-691 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 หน่วยกิต 853-521 เทคโนโลยีชีวภาพ
4 หน่วยกิต
วิชาบังคับตามกลุ่มวิชา
3 หน่วยกิต 853-524 เทคนิควิจยั ทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3 หน่วยกิต
วิชาเลือก/และหรื อวิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต
วิชาบังคับตามกลุ่มวิชา
3 หน่วยกิต
วิชาเลือก
3 หน่วยกิต
รวม
10 หน่วยกิต
รวม
13 หน่วยกิต
2
853-621 เทคนิควิจยั ทางเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง
853-621 เทคนิควิจยั ทางเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง
2 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
วิชาเลือก/และหรื อวิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต
วิชาเลือก
5 หน่วยกิต
853-696 สัมมนา 1
1 หน่วยกิต 853-948 วิทยานิพนธ์
3 หน่วยกิต
รวม
9 หน่วยกิต
รวม
10 หน่วยกิต
1
853-936 วิทยานิพนธ์
7 หน่วยกิต 853-691 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 หน่วยกิต
853-948 วิทยานิพนธ์
8 หน่วยกิต
รวม
7 หน่วยกิต
รวม
9 หน่วยกิต
2
853-697 สัมมนา 2
1 หน่วยกิต 853-696 สัมมนา 1
1 หน่วยกิต
853-936 วิทยานิพนธ์
7 หน่วยกิต 853-948 วิทยานิพนธ์
8 หน่วยกิต
รวม
8 หน่วยกิต
รวม
9 หน่วยกิต
1
853-936 วิทยานิพนธ์
7 หน่วยกิต 853-948 วิทยานิพนธ์
8 หน่วยกิต
รวม
7 หน่วยกิต
รวม
8 หน่วยกิต
2
853-698 สัมมนา 3
1 หน่วยกิต 853-697 สัมมนา 2
1 หน่วยกิต
853-936 วิทยานิพนธ์
6 หน่วยกิต 853-948 วิทยานิพนธ์
8 หน่วยกิต
รวม
7 หน่วยกิต
รวม
9 หน่วยกิต
1
853-948 วิทยานิพนธ์
8 หน่วยกิต
รวม
8 หน่วยกิต
2
853-698 สัมมนา 3
1 หน่วยกิต
853-948 วิทยานิพนธ์
5 หน่วยกิต
รวม
6 หน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร
48 หน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร
72 หน่วยกิต
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17.6 คาอธิบายรายวิชา
17.6.1 รายวิชาบังคับ
17.6.1.1 รายวิชาบังคับทัว่ ไป
853- 521
เทคโนโลยีชีวภาพ
4(4-0-8)
(Biotechnology)
รายวิชาบังคับก่อน: 326-202, 328-302 หรื อเทียบเท่า หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ
ความหมาย ประวัติความเป็ นมาและวิวฒั นาการของเทคโนโลยีชีวภาพ กระบวนการ เทคนิ ค
และผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องเทคโนโลยี ชี ว ภาพ จริ ย ธรรมทางเทคโนโลยี ชี ว ภาพ สรี ร วิ ท ยาของจุ ลิ น ทรี ย ์ข้ ัน สู ง
เมตาบอลิซึมและกลไกการควบคุม วิศวกรรมพันธุ ศาสตร์ จีโนมและไบโออินฟอร์ มาติก หลักการพื้นฐานของ
เทคโนโลยีชี ว ภาพ วิศ วกรรมกระบวนการชี ว ภาพ การออกแบบถัง ปฏิ ก รณ์ แ ละการขยายขนาดการผลิ ต
โมเดลลิ่ ง และสภาวะที่ เหมาะสมของกระบวนการ เทคโนโลยีเอนไซม์ การประยุก ต์ใ ช้เทคโนโลยีชี วภาพ
ด้านต่า งๆ กระบวนการทางเศรษฐศาสตร์ สิ ท ธิ บตั ร กฎหมาย และธุ รกิ จ ที่ เกี่ ยวข้องกับ เทคโนโลยีชีวภาพ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ กรณี ศึกษา
Meaning, history and development of biotechnology; related process, techniques and
product in biotechnology; ethics in biotechnology; advanced microbial physiology, metabolisms and control
mechanisms; genetic engineering, genome and bioinformatics; basic principles in biotechnology; bioprocess
engineering, reactor design, scale up, modeling and optimum condition of process; enzyme technology;
various applications of biotechnology; economics, patent, laws and business relating to biotechnology; recent
research; case study in biotechnology
853-524

เทคนิควิจยั ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3(1-6-2)
(Research Techniques in Biotechnology)
รายวิชาบังคับก่อน: 853-521 หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ
หลัก การ วิ ธี ก าร และเทคนิ ค ในการวิ จ ัย และวิ เ คราะห์ รวมทั้ง เครื่ องมื อ และวิ ท ยาการ
ความก้าวหน้าของเทคนิคใหม่ๆในงานวิจยั ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
Principle, methods and techniques in research and analysis; instrumentation and technology,
advanced techniques in biotechnological research
853-596

สัมมนา 1
1(0-2-1)
(Seminar I)
รายวิชาบังคับก่อน: อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ
การเสนอข้อมูลและความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ พร้อมทั้งการ
นาส่ งรายงานฉบับสมบูรณ์
Presentation of information and current topics in biotechnology, including submission reports
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853-597

สัมมนา 2
1(0-2-1)
(Seminar II)
รายวิชาบังคับก่อน: อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ
การเสนอข้อมูลและความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพในเชิงวิเคราะห์ พร้อม

ทั้งการนาส่ งรายงานฉบับสมบูรณ์
Presentation of information and current topics in biotechnology, including submission reports
853-621

เทคนิควิจยั ทางเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสู ง
2(1-3-2)
(Advanced Research Techniques in Biotechnology)
รายวิชาบังคับก่อน: 853-521 หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ
หลักการ วิธีการ และเทคนิ คในการวิจยั และวิเคราะห์ รวมทั้งเครื่ องมื อและวิทยาการขั้นสู ง
เช่ น นิ วเคลี ย ร์ แมกเนติ ก เรโซแนนส์ เทคนิ ค ทางด้า นสเปกโตรสโคปี ความก้า วหน้า ของเทคนิ ค ใหม่ ๆ
ในงานวิจยั ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
Principles, methods and techniques in research and analysis; instrumentation and advanced
technology i.e. NMR, spectroscopy; advanced techniques in biotechnological research
853-691

หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ
1(1-0-2)
(Special Topics in Biotechnology)
รายวิชาบังคับก่อน: 853-521 หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ
วิทยาการใหม่ ๆ และน่าสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ
New and interesting knowledge related to biotechnology

853-696

สัมมนา 1
1(0-2-1)
(Seminar I)
รายวิชาบังคับก่อน: อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ
การเสนอข้อมูลและความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพในเชิงวิเคราะห์
พร้อมทั้งการนาส่ งรายงานฉบับสมบูรณ์
Presentation of information and current topics in biotechnology, including submission reports
853-697

สัมมนา 2
1(0-2-1)
(Seminar II)
รายวิชาบังคับก่อน: อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ
การเสนอข้อมูลและความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพในเชิงวิเคราะห์
พร้อมทั้งการนาส่ งรายงานฉบับสมบูรณ์
Presentation of information and current topics in biotechnology, including submission reports
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853-698

สัมมนา 3
1(0-2-1)
(Seminar III)
รายวิชาบังคับก่อน: อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ
การเสนอข้อมูลและความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพในเชิงวิเคราะห์
พร้อมทั้งการนาส่ งรายงานฉบับสมบูรณ์
Presentation of information and current topics in biotechnology, including submission reports
17.6.1.2 รายวิชาบังคับตามกลุ่มวิชา
330-575

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ พืชยืนต้น
3(2-3-4)
(Tissue Culture of Woody Species)
รายวิชาบังคับก่อน: 330-470 หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของภาควิชาฯ
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ พืชยืนต้นที่เป็ นพืชเศรษฐกิจเขตร้อน เช่น ไม้ผล ไม้ป่า การศึกษาการปรับ
สภาพของพืชที่ให้ผลผลิตแล้วกลับคืนสู่ สภาพต้นอ่อน การป้ องกันและกาจัดสารพิษที่ปล่อยออกจากชิ้นส่ วนพืช
ตลอดจนการปนเปื้ อนของจุลินทรี ย ์
Tissue culture of economic tropical trees eg. Fruit trees and forest trees; techniques of in vitro
culture for rejuvenation and or prevention and solving problem of explant browning and contamination
330-576

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ ไม้ดอกไม้ประดับและพืชผัก
3(2-3-4)
(Tissue Culture of Ornamentals and Vegetables)
รายวิชาบังคับก่อน: 330-470 หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของภาควิชาฯ
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ ไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผักที่เป็ นพืชเศรษฐกิจ เน้นการใช้เทคนิคเพาะเลี้ยง
เนื้อเยือ่ ในการเพิ่มจานวนต้นพันธุ์ที่มีลกั ษณะดีที่คดั เลือกแล้วให้มีปริ มาณมากในเวลาอันสั้น
Tissue culture of economic ornamentals and vegetables; use of tissue culture techniques for
rapid mass propagation of desirable and selected plants
515-503

เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสัตว์
3(2-3-4)
(Biotechnology for Animal Production)
รายวิชาบังคับก่อน : 515-511 หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของภาควิชาฯ
กระบวนการผลิตเอมบริ โอ การย้ายฝากเอมบริ โอ พันธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
Embryo production, embryo transfer, genetic engineering and animal production
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853-534

เทคโนโลยีเอนไซม์
3(3-0-6)
(Enzyme Technology)
รายวิชาบังคับก่อน: 326-202, 328-302 หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ
การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของเอนไซม์ จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์และหลักกลไก
การควบคุมการผลิตและการทางานของเอนไซม์ การผลิต การแยกและการทาเอนไซม์ให้บริ สุทธิ์ การตรึ ง
เอนไซม์ การใช้ประโยชน์ของเอนไซม์ในอุตสาหกรรมต่างๆ และการนาเสนอรายงานความก้าวหน้าในเนื้ อหา
ที่เกี่ยวข้อง
Physical and chemical properties of enzyme, enzyme kinetics, regulation of enzyme syntheses
and activity, production, isolation and purification, immobilization and industrial applications of enzymes
as well as presentation and report of related topics
853-542

เทคโนโลยีชีวภาพสิ่ งแวดล้อมขั้นสู ง
3(3-0-6)
(Advanced Environmental Biotechnology)
รายวิชาบังคับก่อน: 853-521 หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ
ความสาคัญของปั ญหามลพิษที่เกิดจากการเกษตร และอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ วงจรธาตุต่างๆ
ปั จจัย ในการสลายตัว และกลไกการสลายตัวของสารที่ ก่ อมลพิ ษ การใช้เทคนิ ค วิศ วกรรมพันธุ ศ าสตร์ ใ น
เทคโนโลยีชีวภาพสิ่ งแวดล้อม การจัดการและการใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือ ระบบบาบัดน้ าเสี ย ผลิตภัณฑ์
ที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ISO14000 กรณี ศึกษาและรายงานความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพสิ่ งแวดล้อม
และการดูงานนอกสถานที่
The importance of pollution from industry and agriculture. Element cycles; factors affecting
degradation and mechanisms of degradation; utilization of genetic engineering in environmental
biotechnology; waste management; waste utilization; wastewater treatment; green products for good
environment; ISO 14000; case study and report on recent development in related topics; Field trips
853-552

เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเลขั้นสู ง
3(3-0-6)
(Advanced Marine Biotechnology)
รายวิชาบังคับก่อน 853-521 หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ
ความ ส าคั ญ ของ เทคโ นโล ยี ชี วภ าพท างทะ เล สิ่ งมี ชี วิ ต ใ นทะ เ ล ที่ มี ความ ส าคั ญ
ต่ ออุ ต สาหกรรมเทคโนโลยีชี วภาพ ชนิ ด และการผลิ ตชี วผลิ ตภัณ ฑ์จากทะเลที่ ส าคัญ รวมทั้ง การแยกสาร
ผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละการท าให้ บ ริ สุ ท ธิ์ ด้ ว ยกระบวนการทางเทคโนโลยี ชี ว ภาพ การประยุ ก ต์ใ ช้ ค วามรู้ ท าง
เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อแก้ไขปั ญหาสภาวะแวดล้อมทางทะเล และการนาเสนอรายงานความก้าวหน้าในเนื้ อหา
ที่เกี่ยวข้อง
Importance of marine biotechnology, types of marine organisms with potential in marine
biotechnological applications, types of marine products and their productions and purifications using
biotechnological methods; applications of biotechnology in marine bioremediation and pollution control;
presentation of new topics in marine biotechnology
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853-561

เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร
3(3-0-6)
(Food Biotechnology)
รายวิชาบังคับก่อน: 853-521 หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ
ผลกระทบของเทคโนโลยีชีวภาพต่อคุณภาพของวัตถุดิบ คุณค่าทางโภชนาการและกระบวนการ
แปรรู ปในอุตสาหกรรมอาหาร การประยุกต์ใช้วธิ ี การและเทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพด้านเทคโนโลยีการหมัก
เทคโนโลยีเอนไซม์ เทคโนโลยีพนั ธุ วิศวกรรม วิศวกรรมโปรตีน และวิศวกรรมกระบวนการชี วภาพในการ
ดัด แปรองค์ ป ระกอบของอาหารเพื่ อ ปรั บ ปรุ งคุ ณ สมบั ติ ห รื อเพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ที่ มี มู ล ค่ า สู ง
การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพกระบวนการผลิ ต รวมทั้ง การใช้ เ ทคโนโลยี ชี ว ภาพในการวิเ คราะห์ อ งค์ป ระกอบ
ของอาหาร และการนาเสนอรายงานความก้าวหน้าในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Effects of biotechnology on quality of raw materials, nutrition, and process in food industry;
application of biotechnology methods and techniques in fermentation technology, enzyme technology, genetic
engineering, protein engineering, and bioprocess engineering for modifying food components to improve or
get new valued products; methods to increase effective production process and analyze food components;
presentation relating to current topics
854-511

วิศวกรรมกระบวนการชี วภาพขั้นสู ง
3(3-0-6)
(Advanced Bioprocess Engineering)
รายวิชาบังคับก่อน : 854-212 หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ
เทอร์ โมไดนามิ ก ส์ และสตอยคิ โ อเมตรี ข องกระบวนการหมัก จลนพลศาสตร์ ข องปฏิ กิ ริย า
เอนไซม์ จลนพลศาสตร์ ของการเจริ ญของเซลล์ การใช้สับสเตรท การสร้ างผลิ ตภัณฑ์ การแยกผลิ ตภัณฑ์
ชีวภาพโดยวิธีเชิงกล การตกผลึก เทคโนโลยีเมมเบรน การสกัดและการแยกโดยวิธีของอีเลคโทรโฟรี ซีส และ
โครมาโตกราฟฟี เศรษฐศาสตร์ ข องกระบวนการชี ว ภาพ รวมถึ ง การเปรี ยบเที ย บต้ น ทุ น การผลิ ต
และการหาผลเลิศสาหรับกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ
Thermodynamics and stoichiometry in fermentation; kinetics of enzymatic reaction; kinetics of
microbial growth; consumption rate of substrate and product formation rate; physical and chemical separation
technique; crystallization; membrane technology; extraction and separation by electrophoresis and
chromatography; economics study of cost and benefit of investment in bioprocess
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17.6.2 รายวิชาเลือก
17.6.2.1 รายวิชาเลือกจากคณะวิศวกรรมศาสตร์
230-602
เทคนิคการหาผลเลิศทางวิศวกรรมเคมี
3(3-0-6)
(Optimization Techniques in Chemical Engineering)
รายวิชาบังคับก่อน : อยูใ่ นดุลยพินิจของภาควิชาฯ
วิธีการตัดสิ นใจในการออกแบบและดาเนินการ เพื่อให้ได้ค่าที่เหมาะสมสาหรับระบบที่มีตวั แปร
หลาย ๆ ค่า วิธีการแบบดั้งเดิม การโปรแกรมทางคณิ ตศาสตร์ และวิธีการสมัยใหม่ ต้นแบบการหาผลเลิศแบบ
ไม่เป็ นเชิงเส้น
230-621

จลนพลศาสตร์ ข้ นั สู ง
3(3-0-6)
(Advanced Kinetics)
รายวิชาบังคับก่อน : 230-620 หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของภาควิชาฯ
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ ในการหาคาตอบสาหรับปั ญหาจลนศาสตร์ ที่ซบั ซ้อนปฏิกิริยาใน
สนามการไหล (ในคลื่นกระแทกและในเปลวเพลิง) ปฏิกิริยาเคมีแสง และปฏิกิริยาเคมี ลูมิเนสเซนต์
17.6.2.2 รายวิชาเลือกจากคณะวิทยาศาสตร์
318-503
ชีวสารสนเทศ 1
2(2-1-3)
(Bioinformatics I)
รายวิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นชอบของผูส้ อน
การวิเคราะห์ลาดับเบสของดีเอ็นเอ การเปรี ยบเทียบลาดับเบสหลายเส้น การสร้างแผนภูมิ
ชาติพนั ธุ์ การวิเคราะห์จีโนมด้วยคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์การแสดงออกของยีน และโครงสร้างของโปรตีน
DNA sequence analysis, multiple sequence alignment, phylogenetic tree construction,
computational genomics, gene expression and protein structure analyses
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่น่าสนใจ
2(2-0-4)
(Natural Products of Special Interest)
รายวิชาบังคับก่อน : 324-435 หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของภาควิชาฯ
กระบวนการชีวสังเคราะห์ วิธีการสกัด การตรวจหาโครงสร้าง การสังเคราะห์และสมบัติเชิง
ชีวภาพของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ พร้อมทั้งยกตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั ของคณาจารย์ในภาควิชา และ
จากรายงานการวิจยั ที่น่าสนใจในวารสารต่าง ๆ ในปัจจุบนั
324-535

326-512 สรี รวิทยาของจุลินทรี ย ์
3(2-3-4)
(Microbial Physiology)
รายวิชาบังคับก่อน : 326-501 หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของภาควิชาฯ
สรี รวิ ท ยาและการเติ บ โตของจุ ลิ น ทรี ย ์ ปั จ จัย ที่ เ กี่ ย วข้องกับ การเติ บ โต การสร้ างพลังงาน
การสังเคราะห์สารในเซลล์ และการควบคุมเมแทบอลิซึม
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326-513

พันธุศาสตร์ของจุลินทรี ย ์
3(2-3-4)
(Microbial Genetics)
รายวิชาบังคับก่อน : 326-501 หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของภาควิชาฯ
การควบคุ มการท างานของยีนส์ การถ่ ายโอนยีนส์ โดยวิธีต่า งๆ การกลายพันธุ์ของจุลิน ทรี ย ์
เทคนิคทางพันธุ วศิ วกรรม การเพิ่มปริ มาณดีเอนเอ และการประยุกต์ใช้
326-524

จุลชีววิทยาสิ่ งแวดล้อม
3(2-3-4)
(Environmental Microbiology)
รายวิชาบังคับก่อน : 326-501 หรื อเทียบเท่า หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของภาควิชาฯ
ความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรี ยก์ บั สภาพแวดล้อม ความสมดุลของสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
กับจุลินทรี ย ์ การแก้ภาวะมลพิษโดยอาศัยหลักการทางจุลชีววิทยา
328-504

พันธุวศิ วกรรมศาสตร์
3(2-3-4)
(Genetic Engineering)
รายวิชาบังคับก่อน: 328-302 หรื อ 328-501 หรื อเทียบเท่า หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของภาควิชาฯ
บรรยายเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับเทคนิคพื้นฐานที่ใช้ในการศึกษาพันธุ กรรมระดับโมเลกุลของ
สิ่ ง มี ชี วิ ต ต่ า ง ๆ การเลื อ กยี น ที่ น่ า สนใจตลอดจนวิ ธี ก ารแยกและสุ่ ม หายี น ดัง กล่ า ว การเพิ่ ม ปริ ม าณยี น
ความสาคัญของดีเอ็นเอตรวจสอบ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของพันธุ วิศวกรรมในทางการแพทย์ การเกษตร
และอุตสาหกรรม
328-513

เทคนิคปฏิบตั ิการทางชีวเคมี
3(2-4-3)
(Biochemical Laboratory Techniques)
รายวิชาบังคับก่อน: 328-511 หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของภาควิชาฯ
ทฤษฎีและเทคนิคที่ใช้ในการศึกษาในห้องปฏิบตั ิการชีวเคมี เช่น การตกตะกอน อัลตร้าเซ็น
ตริ ฟิ วเกชัน การแยกสารโดยเทคนิ คทางโครมาโตกราฟี และอิ เ ล็ ก โตรฟอริ ซิ ส สเปคโตรโฟโตเมตรี
เทคนิคเกี่ยวกับการใช้สารกัมมันตรังสี
328-613

เทคโนโลยีของโปรตีนและเอนไซม์
2(2-0-4)
(Technology of Protein and Enzyme)
รายวิชาบังคับก่อน : 328-501 หรื อเทียบเท่า หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของภาควิชาฯ
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางเคมีกบั สมบัติทางกายภาพของโปรตีนและเอนไซม์ สมบัติ
ทางจลนศาสตร์ ของเอนไซม์ เทคนิคทางชีวเคมีสาหรับเตรี ยมโปรตีนและเอนไซม์ท้ งั จากธรรมชาติและ
รี คอมมิแนนท์ ตลอดจนทาให้บริ สุทธิ์ การประยุกต์ใช้โปรตีนและเอนไซม์ดา้ นต่าง ๆ ทั้งระดับห้องปฏิบตั ิการ
และอุตสาหกรรม
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328-621

ชีวเคมีของพืช
3(3-0-6)
(Plant Biochemistry)
รายวิชาบังคับก่อน :
ลักษณะการปรับตัวทางสรี ระต่อสิ่ งแวดล้อมที่สิ่งมีชีวติ อาศัยอยู่ การหาอาหาร การกิน
อาหาร การจัดสรรพลังงานที่ได้จากอาหาร อัตราการเจริ ญเติบโต การควบคุมขนาดของร่ างกาย แผนการ
สื บพันธุ์ การปรับตัวทางอุณหภูมิ และการตอบสนองต่อความเครี ยดทางสภาวะแวดล้อม
330-527

นิเวศวิทยาทางสรี ระของสัตว์ทะเล
3(3-0-6)
(Physiological Ecology of Marine Animals)
รายวิชาบังคับก่อน : อยูใ่ นดุลยพินิจของภาควิชาฯ
ลักษณะการปรับตัวทางสรี ระต่อสิ่ งแวดล้อมที่สิ่งมีชีวติ อาศัยอยู่ การหาอาหาร การกิน
อาหาร การจัดสรรพลังงานที่ได้จากอาหาร อัตราการเจริ ญเติบโต การควบคุมขนาดของร่ างกาย แผนการ
สื บพันธุ์ การปรับตัวทางอุณหภูมิ และการตอบสนองต่อความเครี ยดทางสภาวะแวดล้อม
330-572

การเพาะเลี้ยงสาหร่ าย
3(2-3-4)
(Algal Culture)
รายวิชาบังคับก่อน : ชีววิทยาเบื้องต้น หรื อเทียบเท่า หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของภาควิชาฯ
ชีววิทยาของสาหร่ ายโดยเฉพาะสาหร่ ายที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ วิธีการเพาะเลี้ยงและการเลือก
แหล่ งเพาะเลี้ ยง อิ ท ธิ พลสิ่ งแวดล้ อ มแล ะปั จจั ย ส าคั ญ ที่ มี ผ ลต่ อ การเจริ ญเติ บโตของสาหร่ าย
การผลิต การเก็บเกี่ยว อภิปรายความก้าวหน้าและปั ญหาในการเพาะเลี้ยง ศึกษานอกสถานที่
Biology of algae, especially on economic algae, methods of cultivation and site selection,
environmental effects and factors affecting growth, production, harvesting, discussion on progress and
problems in algal culture, field study included
330-573

เทคโนโลยีโพรโทพลาสต์
3(2-3-4)
(Protoplast Technology)
รายวิชาบังคับก่อน : การเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ และอวัยวะพืช หรื อเทียบเท่า หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของ
ภาควิชาฯ
การแยกโพรโทพลาสต์ดว้ ยเอนไซม์ การเพาะเลี้ยง การสร้างผนังเซลล์ใหม่ การรวมกัน
ของโพรโทพลาสต์ การคัดเลือกลูกผสม และการเกิดต้นใหม่จากเซลล์ ลูกผสมที่ได้จากการรวมกันของ
เซลล์ร่างกาย
Enzymatic isolation of protoplasts, protoplast culture, cell wall regeneration, fusion,
selection, fusion products and plant regeneration from somatic hybrids
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330-601

เซลล์และเซลล์วทิ ยาของพืช
4(3-3-6)
(Cells and Plant Cell Biology)
รายวิชาบังคับก่อน : ชีววิทยาของเซลล์ หรื อเทียบเท่า หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของภาควิชาฯ
ทฤษฎีต่าง ๆ ที่ครอบคลุมหัวข้อใหม่ๆ ที่น่าสนใจทางเซลล์วทิ ยา ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่ อง
กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน โมเลกุลและการสร้างองค์ประกอบของเซลล์ โครงสร้างของเซลล์
และเซลล์ออร์ แกเนลล์ในระดับจุลภาคและโมเลกุล สรี รวิทยาของเซลล์โดยทัว่ ไป การเจริ ญ การเปลี่ยนแปลง
และการทาหน้าที่ เฉพาะของเซลล์พืช การแก่ตายของเซลล์พืช รวมทั้งวิธีการศึกษาเซลล์และการเพาะเลี้ ยง
เนื้อเยือ่ พืช
Ultrastructure of cell and organelles, cell physiology, cell differentiation and cell
specialization in plant; methods for cytological and cytochemical analysis and plant tissue culture
510-501

17.6.2.3 รายวิชาเลือกจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ
เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสู งของพืชปลูก
3(2-3-4)
(Advanced Crop Biotechnology)
รายวิชาบังคับก่อน : 510-401 หรื อเทียบเท่า หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของภาควิชาฯ
การประยุกต์การเพาะเลี้ยงเนื้ อเยือ่ และพันธุ วศิ วกรรมเพื่อการ ปรับปรุ งพันธุ์พืช
Application of tissue culture and genetic engineering for crop improvement

510-601

พันธุวศิ วกรรมของพืชปลูก
3(2-3-4)
(Crop Genetic Engineering)
รายวิชาบังคับก่อน : 510-501 หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของภาควิชาฯ
ยีนที่สาคัญในการปรับปรุ งพันธุ์พืชทั้งในพืชและจากจุลินทรี ยท์ ี่สาคัญ ยีนต้านทานโรค แมลง
และความแห้งแล้ง ยีนควบคุมการให้ผลผลิต ลาดับและการตัดต่อยีน พาหะตัวนา เทคนิคทางพันธุ วศิ วกรรม
การตรวจสอบผลการตัดต่อ และตัวตรวจสอบทางเคมีที่สาคัญ
Important genes in crop improvement from both plants and important microorganisms e.g.
insects, diseases and drought resistant genes, yield controlling genes, sequence and gene recombinants,
vectors, techniques in genetic engineering, expression and important chemical markers
510-602

พันธุศาสตร์เชิงโมเลกุลของพืชปลูก
3(2-3-4)
(Crop Molecular Genetics)
รายวิชาบังคับก่อน : 510-501 หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของภาควิชาฯ
ยีนในระดับเซลล์พืช หน้าที่ กลไก และการแสดงออกของยีน การแยกยีนจากเซลล์พืชเพื่อการ
ปรับปรุ งพันทางพันธุวศิ วกรรม
Function of genes, mechanisms and gene expression of important traits, gene isolation from
plant cells, genetic engineering and molecular markers for plant improvement
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530-531

โรคสัตว์น้ าขั้นสู ง
3(2-3-4)
(Advanced Aquatic Animal Diseases)
รายวิชาบังคับก่อน : 530-331 หรื อเทียบเท่า หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของภาควิชาฯ
โรคเฉพาะด้านที่กาลังมีปัญหาอยูใ่ นสัตว์น้ าเศรษฐกิจในปั จจุบนั เช่น โรคติดเชื้ อไวรัส
แบคทีเรี ยในปลาทะเลและกุง้ ทะเล การประยุกต์ ใช้เทคนิคใหม่ ๆ ที่ช่วยในการวินิจฉัยโรคได้อย่างรวดเร็ ว
รวมทั้งการจัดระบบการเลี้ยงในการป้ องกันรักษาโรค
Specific desease problem in economical aquatic animals such as viral and bacteria diseases in
marine fish and shrimp; the application of biotechnology for rapid diagnosis, techniques for management of
culture system, prevention and control of those problems
พยาธิ วทิ ยาของกุง้
3(2-3-4)
(Shrimp Pathology)
รายวิชาบังคับก่อน : 530-331 หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของภาควิชาฯ
โรคและสาเหตุของการเกิดโรคในกุง้ หลายชนิด ทั้งในธรรมชาติ และระบบของการเลี้ยง เช่น
โรคปรสิ ต เชื้อรา แบคทีเรี ยและไวรัส ริ เก็ตเซี ย และคลามีเดีย ภูมิคุม้ กันโรคเบื้องต้นในกุง้ สาเหตุที่เกี่ยวข้อง
ในการเกิดโรค เช่น การจัดการระบบของการเลี้ยงอาหารที่มีผลต่อการเกิดโรค และสารพิษในแหล่งน้ า รวมทั้ง
การใช้ยาและสารเคมีในการป้ องกันและรักษาโรค
Diseases and causative agent of disease in shrimp in natural water and culture system e.g.
parasite, fungi, bacteria and virus, rickettsia and chlamydia; basic immunological function in shrimp;
causative agent of disease e.g. management in culture system, nutritional disorder, pollutant and drug and
chemical uses for curation and prevention
530-532

530-534

พันธุศาสตร์ปริ มาณเพื่อการปรับปรุ งพันธุ์ปลา
3(3-0-6)
(Quantitative Genetics for Fish Improvement)
รายวิชาบังคับก่อน : 530-434 หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของภาควิชาฯ
ทฤษฎีพนั ธุศาสตร์ปริ มาณและพันธุศาสตร์ประชากรที่ประยุกต์ ใช้ในการปรับปรุ งพันธ์ปลา
ความแปรผันทางพันธุกรรม อินบรี ดิง การคัดเลือก และระบบการผสมพันธุ์
Quantitative and population genetics theories applied to fish improvement: genetic variation,
inbreeding, selection and mating systems
570-562

17.6.2.4 รายวิชาเลือกจากคณะเภสั ชศาสตร์
การสกัดและตรวจเอกลักษณ์สารจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
(Separation and Identification of Natural Products)
รายวิชาบังคับก่อน : อยูใ่ นดุลยพินิจของภาควิชาฯ

2(1-3-2)
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แนวคิดและขั้นตอนในการวิจยั และพัฒนายาจากสมุนไพร การตรวจสอบสารเคมีในพืช การสกัด
แยกสารและการทาให้สารบริ สุทธิ์ การพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติโดยอาศัยคุณสมบัติ
ทางกายภาพ คุณสมบัติทางเคมีร่วมกับเทคนิคสเปคโตรสโกปี ได้แก่ Infrared (IR), Nuclear Magnetic
Resonance (NMR) และ Mass Spectroscopy (MS)
The idea and procedure in research and development of medicines from medicinal plants,
extraction, separation and purification, identification principle by physical and chemical properties, including
spectroscopy techniques i.e. Infrared (IR), Nuclear Magnetic Resonance (NMR) and Mass Spectroscopy (MS)
การตรวจสอบฤทธิ์ ทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
2(1-3-2)
(Biological Activity Determination of Natural Products)
รายวิชาบังคับก่อน : อยูใ่ นดุลยพินิจของภาควิชาฯ
การตรวจสอบฤทธิ์ ทางชีวภาพของสารสกัดจากสมุนไพร
การประเมินค่าโดยการแสดงผลใน
หลอดทดลองหรื อต่อสิ่ งมีชีวิตบางชนิด
Biological activity determination of crude extract from natural products, in vitro or living
organisms evaluation
570-563

570-661

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ พืชสมุนไพรขั้นสู ง
2(1-3-2)
(Advanced Medicinal Plants Tissue Culture)
รายวิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผสู้ อน
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ สมุนไพร โดยครอบคลุมเทคนิคต่างๆ ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ พืช เช่น
การตรึ งเซลล์อิลิซิเตชัน่ (Elicitation) การหมักเซลล์เพาะเลี้ยงของพืชเป็ นต้น และการนาเนื้อเยือ่ เพาะเลี้ยงไป
ประยุกต์ใช้ เช่นการศึกษาวิถีชีวสังเคราะห์ของพืช การตรวจหาสารทุติยภูมิ การศึกษาพันธุ วศิ วกรรมของ
เซลล์พืช การทาเอนไซม์จากเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงของพืชให้บริ สุทธิ์ เป็ นต้น
Tissue cultures of medicinal plants, covering various techniques in plant tissue cultures, i.e., cell
elicitation and plant cell fermentation; further application using cultured plant cells and tissues including
biosynthetic study, screening of secondary metabolites, genetic engineering in plant cells, and enzyme
purification are also discussed
570-763

การกาหนดสู ตรโครงสร้างทางเคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
(Chemical Structure Determination of Natural Products)
รายวิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผสู้ อน

3(3-0-6)
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ศึกษาลักษณะเฉพาะทางสเปกโทรสโกปี ของผลิ ตภัณฑ์ธรรมชาติ กลุ่มต่าง ๆ เช่ น ฟลาโวนอยด์
คู ม าริ น โครโมน ควิ โ นน เทอร์ ปี นอยด์ แ ละสเตอรอยด์ แอลคาลอยด์ กรดอะมิ โ นและเพปไทด์
และคาร์ โบไฮเดรต หลักการวิเคราะห์และกาหนดสู ตรโครงสร้ างทางเคมีของสารผลิ ตภัณฑ์ธรรมชาติที่มี
สู ตรโครงสร้ า งซับ ซ้อน โดยใช้เทคนิ คนิ วเคลี ย ร์ แมกเนติก เรโซแนนซ์ สเปกโทรสโกปี และเทคนิ คทาง
สเปกโทรสโกปี อื่น ๆ การวิเคราะห์สเตอรี โอเคมีของสาร ทั้งโดยใช้เทคนิ คทางสเปกโทรสโกปี และโดยการ
สังเคราะห์สารอนุพนั ธ์
The study of spectroscopic characteristics among natural products, including flavonoids,
coumarins, chromones, terpenoids and steroids, alkaloids, amino acids and peptides, and carbohydrates,
focusing on strategic structure determination of natural products using nuclear magnetic resonance
spectroscopy and other spectroscopic techniques; also included are stereochemical analyses using both
spectroscopic techniques and chemical derivatization
17.6.2.5 รายวิชาเลือกจากคณะการจัดการสิ่ งแวดล้อม
830-500 มลพิษทางทะเล
3(2-3-4)
(Marine Pollution)
ประเภทของมลพิษ ผลของมลพิษต่อสิ่ งมีชีวติ ในทะเล การตรวจวัดสภาวะมลพิษทางทะเล
การป้ องกันและการลดผลกระทบของการพัฒนาชายฝั่งต่อระบบนิเวศ
Type of pollution; effects of pollutants on marine organisms; measurement of marine pollutants;
protection and mitigation of the impact of coastal development on the ecosystem
17.6.2.6 รายวิชาเลือกจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร
850-542 การวิเคราะห์อาหารขั้นสู ง
3(2-3-4)
(Advanced Food Analysis)
รายวิชาบังคับก่อน : 324-243 หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ
การเตรี ยมตัวอย่างและการสุ่ มตัวอย่าง ทฤษฎี หลักการวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้เครื่ องมือชั้นสู ง
ในการวิเคราะห์อาหาร ประกอบด้วยเทคนิคทางเคมีวเิ คราะห์ เทคนิคทางโครมาโตกราฟี และอิเลกโตโฟลิซิส
และเทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้างทางจุลภาพ
Sample preparation, sampling; theory and principle of analysis, application of advanced
instruments for food analysis including chemical analysis techniques, chromatography techniques,
electrophoresis and microstructural analysis techniques
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850-652

คุณสมบัติทางกายภาพและวิศวกรรมของอาหารและวัสดุชีวภาพ
3(3-0-6)
(Physical and Engineering Properties of Food and Biomaterials)
รายวิชาบังคับก่อน: อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ
สมบัติทางกายภาพและวิศวกรรมของอาหารและวัสดุชีวภาพ ได้แก่ สมบัติความร้อน สมบัติ
ทางไฟฟ้ า สมบัติทางรี โอโลยี สมบัติเกี่ยวกับผิวหน้า และการเปลี่ยนเฟส การประยุกต์ใช้สมบัติเหล่านี้กบั
กระบวนการแปรรู ป การเก็บรักษา และการประเมินคุณภาพ
Physical and engineering properties of food and biomaterials; thermal properties, electrical
properties, rheological properties surface properties, phase transition in foods; searching and presentation of
related topics
ปรากฏการณ์ส่งผ่านในอาหารและวัสดุชีวภาพ
3(3-0-6)
(Transport Phenomena of Food and Biomaterials)
รายวิชาบังคับก่อน: อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ
แบบจาลองโดยทัว่ ไปของปรากฏการณ์ส่งผ่าน คุณลักษณะและคุณสมบัติของอาหาร และวัสดุ
ชีวภาพอื่นๆ ปรากฏการณ์ส่งผ่านในผลิตภัณฑ์ที่เป็ นของเหลว ปรากฏการณ์ส่งผ่านในผลิตภัณฑ์ที่เป็ นของแข็ง
ปรากฏการณ์ ส่งผ่านและแหล่ งที่ มา แบบจาลองปรากฏการณ์ ส่งผ่านในการทางานเป็ นหน่ วยบางชนิ ด และ
เครื่ องมือแปรรู ป การรวบรวมและนาเสนอรายงานในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
General models of transport phenomena, characterization and properties of food and other
biological materials, transport phenomena of liquid products, transport phenomena in solid foods, transport
phenomena and the source term, transport phenomena models in some unit operations and processing
equipment, reviewing and presentation of related topics
850-653

851-515

เทคโนโลยีการแปรรู ปพืชน้ า
3(2-3-4)
(Aquatic Plant Processing Technology)
รายวิชาบังคับก่อน : 851-511 หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ
การจาแนกและสัณฐานวิทยาของพืชน้ าและสาหร่ าย การเพาะเลี้ยงและการเก็บเกี่ยว
องค์ประกอบทางเคมีและคุณค่าทางโภชนาการ กรรมวิธีการแปรรู ปพืชน้ าและสาหร่ าย การใช้ประโยชน์จาก
พืชน้ าและผลิตภัณฑ์
Identification and morphology of aquatic plants and seaweeds; culturing and harvesting;
chemical composition and nutritional value; processing of aquatic plants and seaweed; applications of
aquatic plants and their products
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851-531

พิษวิทยาในสัตว์ทะเล
3(3-0-6)
(Marine Toxicology)
รายวิชาบังคับก่อน : 324-135, 328-302 หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ
ชนิดของสัตว์ทะเลที่เป็ นพิษ ชนิดของสารพิษในสัตว์ทะเล สาเหตุ ลักษณะ และอาการของการเกิด
พิษจากสัตว์ทะเล กลยุทธ์การควบคุมและการเฝ้ าระวังการเกิดพิษจากสัตว์ทะเล
Types of toxic marine organisms, types of marine toxins; causes, properties and symptoms of
poisoning from marine organisms; control and monitoring strategies
853-523

เมตาบอลิซึมของเซลล์

3(3-0-6)

(Cell Metabolism)
รายวิชาบังคับก่อน: 328-302, 853-211 หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ
หลักการของเซลล์เมตาบอลิซึม การส่ งผ่านสารประกอบต่าง ๆ ระหว่างเซลล์ กระบวนการ
ย่อยสลายและการสังเคราะห์ภายในเซลล์ กระบวนการส่ งถ่ายอิเลคตรอน เทอร์ โมไดนามิกส์ของระบบชีวภาพ
จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์ สมดุลของวิถีเมตาบอลิซึม กลไกการควบคุมเมตาบอลิซึม และการประยุกต์ใช้
และการนาเสนอรายงานความก้าวหน้าในเนื้ อหาที่เกี่ยวข้อง
Overview of cellular metabolism; transport phenomenon; catabolic and biosynthetic processes;
electron transport and oxidative phosphorylation; Thermodynamic of biological systems; Enzyme kinetics;
metabolic stoichiometry; Metabolic regulation and applications; Presentation and report on the advances in
cell metabolism
853-531

อาหารหมักดั้งเดิม
3(3-0-6)
(Traditional Fermented Foods)
รายวิชาบังคับก่อน: 853-211 หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ
บทบาทของจุ ลิ นทรี ย ์ใ นอาหารหมัก ดั้ง เดิ ม การเปลี่ ย นแปลงทางกายภาพและเคมี ของอาหาร
ระหว่างการหมัก กรรมวิธีการผลิ ตและการควบคุ มการหมักอาหารดั้งเดิ มชนิ ดต่างๆ การศึ กษาดู งานนอก
สถานที่ และการนาเสนอรายงานความก้าวหน้าในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Roles of microorganisms in traditional fermented foods, physical and chemical changes occurred
during fermentation, fermentation processes and process control of various fermented foods; field trips to
fermentation factories; presentation of related topics
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853-532

เทคโนโลยีของยีสต์
3(3-0-6)
(Yeast Technology)
รายวิชาบังคับก่อน: 326-202 หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ
ผลของปั จจัยทางกายภาพและเคมีต่อการเจริ ญและการสร้างผลิตภัณฑ์ของยีสต์ การคัดเลือกและ
การปรับปรุ งพันธุ์ โดยใช้เทคนิ คทางพันธุ ศาสตร์ การหมักแอลกอฮอล์ การผลิตยีสต์ขนมปั ง ยี สต์อาหารและ
อาหารสัตว์ ไวตามินและสารเคมีอื่นๆ และการนาเสนอรายงานความก้าวหน้าในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Physical and chemical factors influencing yeast growth and metabolite production, screening and
strain improvement by genetic manipulation, alcoholic fermentation, yeast production, yeast bread, yeast for
food and feed, vitamin and other secondary metabolites are included; presentation on the current topics
relating to the subject is required
853-535

เทคโนโลยีการหมักขั้นสู ง
3(3-0-6)
(Advanced Fermentation Technology)
รายวิชาบังคับก่อน: 853-211 หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ
ความส าคัญ ของอุ ต สาหกรรมการหมัก การแยกและคั ด เลื อ กจุ ลิ น ทรี ย์ ที่ มี ค วามส าคั ญ
ในอุตสาหกรรม การปรับปรุ งสายพันธุ์จุลินทรี ย ์ การหาสภาวะที่เหมาะสมในการหมั ก กระบวนการปฏิบตั ิงาน
และการควบคุมถังหมัก กรณี ศึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ได้จากการหมัก การศึกษาดูงานนอกสถานที่
The importance of fermentation industry. Isolation and selection of microorganisms for
fermentation industry. Microbial strain improvement; optimum conditions for fermentation; process and
control for fermentation; case study in development of fermentation products; field trips; presentation and
report on the advance fermentation technology
853-541

การใช้ประโยชน์และการบาบัดวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6)
(Waste Utilization and Treatment in Agro-Industry)
รายวิชาบังคับก่อน: 853-211 หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ
การจัด การวัส ดุ เ ศษเหลื อ เทคโนโลยีส ะอาด การใช้ป ระโยชน์ จ ากวัส ดุ เ ศษเหลื อ ในโรงงาน
อุ ต สาหกรรมเกษตรต่ า งๆ การบ าบัด น้ า เสี ย การรายงานความก้า วหน้ า ด้า นการใช้ป ระโยชน์ แ ละบ าบัด
วัสดุเศษเหลือ การศึกษาดูงานนอกสถานที่
Waste management hierarchy, clean technology, waste utilization in various agro-industries;
wastewater treatment; recent research and development in waste utilization and wastewater treatment;
field trip
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853-543

การย่อยสลายและการกาจัดสารปนเปื้ อนทางชีวภาพ
3(3-0-6)
(Biodegradation and Bioremediation)
รายวิชาบังคับก่อน: 326-202, 328-302, 853-542 หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ
ความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรี ยก์ บั การย่อยสลายของสารปนเปื้ อนในสภาพแวดล้อม ปั จจัยที่มีผล
ต่อการย่อยสลายและการกาจัดสารปนเปื้ อนทางชี วภาพ การย่อยสลายและการกาจัดสารปนเปื้ อนทางชี วภาพ
ประเภทต่างๆ การกาจัดโลหะหนักโดยวิธีทางชี วภาพ เทคโนโลยีการกาจัดสารปนเปื้ อนโดยชี ววิธี เทคนิ ค
วิเคราะห์ประเภทต่าง ๆ การรายงานความก้าวหน้าทางการย่อยสลายและการกาจัดสารปนเปื้ อนทางชีวภาพ
Relationship between microorganisms and the degradation of pollutants; factors effecting
biodegradation and bioremediation; biodegradation and bioremediation of xenobiotics; microbial
remediation of heavy metals; bioremediation technologies; analytical techniques; presentation and report on
the advanced in biodegradation and bioremediation
853-551

เทคโนโลยีของสาหร่ าย
3(3-0-6)
(Algal Technology)
รายวิชาบังคับก่อน: 853-521 หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ
ชนิดของสาหร่ ายและสายพันธุ์ที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ วิธีการเพาะเลี้ยง ปั จจัยที่มีผลต่อการ
เจริ ญ วิธีการเก็บเกี่ยวและอบแห้ง ปั ญหาการปนเปื้ อน องค์ประกอบทางเคมีของสาหร่ าย คุณค่าทางอาหารและ
ประโยชน์ต่างๆของสาหร่ าย การผลิตสารที่มีมูลค่าสู งจากสาหร่ าย ถังปฏิกรณ์สาหรับเพาะเลี้ยงสาหร่ าย และการ
นาเสนอรายงานความก้าวหน้าในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Types and strains of algae with economic importance, cultivation methods, factors affecting
growth, methods of harvesting and drying, contamination problems, chemical composition of algae, nutritive
value and other benefits, production of high value products, reactor for algae cultivation, report on recent
development
853-562

จุลชีววิทยาอาหารขั้นสู ง
3(3-0-6)
(Advanced Food Microbiology)
รายวิชาบังคับก่อน: 326-202 หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ
เทคนิควิเคราะห์ข้ นั สู งทางด้านจุลชีววิทยาอาหาร รวมถึงการเปรี ยบเทียบเทคนิควิเคราะห์ด้ งั เดิมกับ
เทคนิควิเคราะห์ที่รวดเร็ วและออโตเมท รวมทั้งการใช้เทคนิคทางพันธุกรรม และอิมมูโนในการตรวจหา
จุลินทรี ยท์ ี่ก่อให้เกิดโรคในอาหาร แนวทางใหม่ ๆ ทางเทคโนโลยีการหมักของอาหารหมักประเภท ต่าง ๆ
จุลินทรี ยท์ ี่มีผลดีต่อสุ ขภาพ จุลชีววิทยาของกระบวนการถนอมอาหารแบบใหม่ ๆ และการควบคุมคุณภาพ
อาหารในด้านจุลชีววิทยา รวมทั้งการนาเสนอรายงานความก้าวหน้าในเนื้ อหาที่เกี่ยวข้อง
Advanced techniques in food microbiology, including conventional versus rapid and automated
methods as well as genetic and immunological techniques in the detection of foodborne pathogens;
new approaches in fermentation technology of various fermented foods, health-promoting microbes,
microbiology in new food preservation methods and controlling the microbiological quality of foods;
presentation relating to current topics.
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853-571

เทคโนโลยีวศิ วกรรมพันธุศาสตร์
3(3-0-6)
(Genetic Engineering Technology)
รายวิชาบังคับก่อน: 328-302 หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ
หลักเบื้องต้นของวิศวกรรมพันธุ ศาสตร์ (การสร้างดีเอ็นเอลูกผสม ดีเอ็นเอไลบรารี่ การวิเคราะห์
และคั ด เลื อ กจุ ลิ น ทรี ย์ ที่ มี ยี น ลู ก ผสม)เครื่ องมื อ ทางอณู วิ ท ยาที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาการท างานของยี น
วิศวกรรมพันธุ ศาสตร์ ของเซลล์สัตว์และพืช และการประยุกต์ใช้ดีเอ็นเอลูกผสม การนาเสนอรายงานในเนื้ อหา
ทันสมัยที่เกี่ยวข้อง
Principle of genetic engineering involving the construction and expression of recombinant DNA
molecules, DNA library, analysis and isolation of recombinant microorganisms, molecular tools for studying
gene function, genetic engineering of animal and plant cells, applications of recombinant DNA in various
areas of biotechnology and on human genetics, presentation of current issues and trends
853-572

วิศวกรรมเมตาบอลิก
3(3-0-6)
(Metabolic Engineering)
รายวิชาบังคับก่อน: 328-501, 853-523 หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ
ความสาคัญของวิศวกรรมเมตาบอลิซึม กระบวนการเมตาบอลิซึมของเซลล์ ปฏิกริ ยาภายในเซลล์
และสมดุ ล ปฏิ ก ริ ย า กลไกการควบคุ ม วิถี เ มตาบอลิ ซึ มและปรั บปรุ ง เมตาบอลิ ซึ ม การควบคุ ม ฟลัก ซ์ ของ
วิถี เ มตาบอลิ ซึ ม ปฏิ กิ ริ ย าประกอบในวิ ถี เ มตาบอลิ ซึ ม และการหาฟลัก ซ์ น้ ัน ๆ และการน าเสนอรายงาน
ความก้าวหน้าในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Importance of metabolic engineering; overview of cellular metabolisms; cellular reactions and
material balances; metabolic pathway regulations and manipulations; determination of metabolic fluxes and
metabolic flux analysis; metabolic control analysis; metabolic networks and analysis; presentation and report
on the advance in metabolic engineering
853-581

การประกอบการธุ รกิจเทคโนโลยีชีวภาพ
3(3-0-6)
(Entrepreneurship in Biotechnology)
รายวิชาบังคับก่อน: 853-521 หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ
ความรู ้ พ้ื น ฐานทางธุ ร กิ จ ส าหรั บ นัก เทคโนโลยี ชี ว ภาพ แนวโน้ ม และประเภทของธุ ร กิ จ
เทคโนโลยีชีวภาพในระดับประเทศและระดับสากล กระบวนการที่สาคัญในการดาเนิ นการเพื่อประกอบธุ รกิ จ
เทคโนโลยีชีวภาพ กลยุทธ์ทางธุ รกิจและการจัดทาแผนธุ รกิจ กรณี ศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นการธุ รกิ จ
เทคโนโลยีชีวภาพ การฝึ กปฏิบตั ิทาแผนประกอบการธุ รกิ จเทคโนโลยีชีวภาพ และการนาเสนอในชั้นเรี ยน
การเยีย่ มชมหน่วยงาน องค์กร หรื อบริ ษทั ที่ดาเนินธุ รกิจเทคโนโลยีชีวภาพ
Basic business principles for biotechnologists; trends in biotechnology business at national and
international levels; important process in biotechnology entrepreneurship and business initiation; business
strategy and plan; case studies in biotechnology business; hand-on practice on developing biotechnology
entrepreneurship and business plan; discussion and presentation by students; organization or company visit
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853-594

หัวข้อเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3(3-0-6)
(Selected Topics in Biotechnology)
รายวิชาบังคับก่อน: 853-521 หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ
การศึกษาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ และรายงานเกี่ยวกับการค้นพบสิ่ งใหม่ หรื อ
เทคนิคใหม่ เรื่ องต่างๆที่น่าสนใจและเป็ นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม
Study on recent and development in biotechnology. Presentation and report related to interesting
new products or new techniques that will be benefit to industry
853-611

เครื่ องมือไซเบอร์ในการทาวิจยั

1(1-0-2)

(Cybertools for Research)
รายวิชาบังคับก่อน: อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ
การวางแผนงานวิจยั การจัดการ การสื บ ค้น สารสนเทศจากฐานข้อ มู ล ห้อ งสมุ ด และอิ นเตอร์ เ นต
เพื่อตรวจเอกสารและงานวิจยั การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อค้นหาบทความจากวารสารอิ เล็กทรอนิ กส์
การติดต่อใช้เอกสารระหว่างห้องสมุดด้วยวิธีอิเล็กทรอนิ กส์ การเขียนรายงานวิจยั แบบอิเล็กทรอนิ กส์ รวมทั้งการ
สร้างเอกสารด้วย html การใช้สถิติเพื่องานวิจยั จากข้อมูลที่ได้จากการสารวจและที่ได้จากการทดลอง การใช้สถิติ
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กรณี ศึกษาและการเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับงานวิจยั
Research planning, execution and management, searching for information resources from digital
libraries, internet tools and library resources needed to search for literature on research topics, the use of online databases, guides for acquisition of articles from e-journals, interlibrary loan services from the Internet,
electronic presentation of research reports, a web-based instruction of technical writing as well as tools for
creating html documents, statistics for research, data from survey and experimental design, use of statistical
packages, case study, how to choose proper statistics for your research
853-631

ตัวเร่ งชีวภาพที่ถูกตรึ ง
3(3-0-6)
(Immobilized Biocatalysts)
รายวิชาบังคับก่อน : 853-534 หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ
คุ ณ สมบัติ ข องเซลล์ แ ละเอนไซม์ การผลิ ต เซลล์ แ ละเอนไซม์ คุ ณ สมบั ติ ข องสารยึ ด เกาะ
ที่ใช้ตรึ ง วิธีการตรึ งตัวเร่ งชีวภาพแบบดูดเกาะ แบบพันธะโควาเลนท์ แบบกักขัง และแบบอื่นๆ คุณสมบัติของ
ตัวเร่ งชีวภาพหลังการตรึ ง จลนพลศาสตร์ ของตัวเร่ งที่ถูกตรึ ง และการออกแบบถังปฏิกรณ์ การใช้ประโยชน์ทาง
อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ ยวข้อง การค้นคว้าและการนาเสนอรายงานความก้าวหน้าในเนื้ อหา
ที่เกี่ยวข้อง
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Properties of cell and enzyme. Production of cell and enzyme. Properties of carriers used in
immobilization; Immobilized biocatalyst methods with adsorption, covalent bonding, entrapment and others;
properties of biocatalysts after immobilization; kinetics of immobolized biocatalysts; reactor design:
application in industry and related new technology. Searching and presentation relating to current topics
สารออกฤทธิ์ ชีวภาพในอาหาร
3(3-0-6)
(Bioactive Compounds in Foods)
รายวิชาบังคับก่อน: 324-233 หรื อ 850-221 หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ
องค์ป ระกอบของอาหารที่ เป็ นสารออกฤทธิ์ ชี วภาพ ชนิ ดและแหล่ ง ของสารออกฤทธิ์ ชี วภาพ
บทบาทของสารออกฤทธิ์ ชี วภาพในอาหารและการประยุก ต์ใช้ การสั งเคราะห์ ทางชี วเคมี และทางเคมี ของ
สารออกฤทธิ์ ชีวภาพ การเสนอรายงานในหัวข้อปั จจุบนั ที่เกี่ยวข้อง
Bioactivity of food components, bioactive compounds, source of bioactive compounds in foods,
role of bioactive compounds in food system and their application, biochemical and chemical synthesis of the
compounds, their biotechnological perspective. Presentation relating to current topics
853-661

จุลชีววิทยาขั้นสู งของจุลินทรี ยท์ ี่ก่อโรคในอาหาร
3(3-0-6)
(Advanced Microbiology of Food-borne Pathogens)
รายวิชาบังคับก่อน: 853-211 หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ
การติ ดเชื้ อและสารพิษที่ เกิ ดจากจุ ลิ นทรี ย ์ก่อโรคที่ ติดต่ อผ่านทางอาหาร เทคนิ คใหม่ๆ ในการ
ตรวจหาและจาแนกจุลินทรี ยก์ ่อโรคที่ติดต่อทางอาหาร การควบคุมโรค ระบบนิ เวศน์และยุทธวิธีที่เกี่ยวข้อง
ในการอยู่รอดของจุลินทรี ยก์ ่อโรคในอาหาร กลไกและความรุ นแรงในการก่อโรค การนาเสนอรายงานใน
หัวข้อปั จจุบนั ที่เกี่ยวข้อง
Infectious and toxigenic agents of foodborne diseases; novel techniques in detection, identification
and controls; ecology and survival strategies in foods as well as virulence mechanisms of foodborne
pathogens; presentation relating to current topics
853-662

853-663

เมตาบอลิซึมของจุลินทรี ยใ์ นอาหาร
3(3-0-6)
(Microbial Metabolism in Foods)
รายวิชาบังคับก่อน: 853-521 หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ
อิ ทธิ พ ลของเมตาบอลิ ซึ มของจุ ลิ นทรี ยต์ ่อคุ ณสมบัติข องอาหารที่ ผ ลิ ตโดยการหมักและผลของ
จุลินทรี ยส์ ิ่ งแวดล้อมของอาหารต่อกลไกที่สาคัญของจุลินทรี ย ์ การเสนอรายงานในหัวข้อปัจจุบนั ที่เกี่ยวข้อง
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Influence of microbial metabolism on properties of foods produced by fermentation and effect of
microenvironment of foods on important metabolic pathways of microbes; presentation relating to current
topics
853-664

พิษวิทยาอาหาร
3(3-0-6)
(Food Toxicology)
รายวิชาบังคับก่อน: 853-211 หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ
สารเคมี ที่ เ ป็ นพิ ษ ในอาหารรวมทั้ง ลัก ษณะทางเคมี การสั ง เคราะห์ ท างชี ว ภาพ เมตาบอลิ ซึ ม
พิษ วิท ยา การเกิ ดปฏิ กิริย าและการควบคุ ม การตรวจหา การวิเคราะห์ความปลอดภัย ของสารเคมี ที่เป็ นพิ ษ
ในอาหาร การตอบสนองทางชีวภาพของสารพิษในอาหาร การแพ้อาหาร การไม่ทนทานต่ออาหาร วิทยาอิมมูน
และพิษวิทยาของอิมมูน สารพิษในอาหารที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ การเขียนรายงานและนาเสนอหัวข้อปั จจุบนั
ที่เกี่ยวข้อง
Chemical hazards in foods including the aspects of chemistry, biosynthesis, metabolism,
toxicology, mode of action and controls, detection, evaluation of the safety of food-borne chemical, biological
responses to food-borne toxins, food allergies, food intolerance, immunology/immuno-toxicology and
naturally-occurring food-borne toxicants; term papers; presentation relating to current topics
854-531

การออกแบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพ
3(3-0-6)
(Bioreactor Design)
รายวิชาบังคับก่อน : 326-202, 854-212 หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ
แนวคิ ดทัว่ ไปในการออกแบบถังปฏิ กรณ์ ชีวภาพ ปรากฏการณ์ การส่ งผ่านในถังปฏิ กรณ์ ชีวภาพ
รี โอโลจีและการถ่ายโอนโมเมนตัม การถ่ายโอนมวล และการถ่ายโอนความร้ อนเครื่ องมือวัดและควบคุ มใน
กระบวนการหมัก การวิเคราะห์และออกแบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพ ถังปฏิกรณ์แบบถังกวน แพค-เบด ฟลูอิไดซ์เบด
แอร์ลิฟท์ ฯลฯ การออกแบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพเพื่อให้ได้แบบที่ดีที่สุด
Overview for bioreactor design; transport phenomena, rheology, momentum transfer, mass and
heat transfer in bioreactor; measurement and control devices in fermentation process; analysis and design of
bioreactor; stirred tank reactor; pack bed reactor; fluidized bed reactor; air-lift reactor etc.; design for optimum
bioreactor
854-541

การวัดและระบบการควบคุมกระบวนการทางอาหารและระบบชีวภาพ 3(3-0-6)
(Measurement and Process Control in Food and Biological System)
รายวิชาบังคับก่อน : 854-212, 850-323 หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ
ระบบการวั ด ค่ า และการควบคุ มกระบวนการทางอุ ต สาหกรรมเกษตร และการใช้
ไมโครโปรเซสเซอร์ เพื่ อให้ท ราบถึ ง สภาพของระบบทั้ง ทางกายภาพและเคมี ไ ด้ใ นระยะอันสั้ น การเขี ย น
รายงานและนาเสนอในหัวข้อปั จจุบนั ที่เกี่ยวข้อง
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Measurement and control of parameters in agro-industry process; application of microprocessor
for online monitoring of physical and chemical property of the process; report and presentation in related
topics
854-551

แบบจาลองในระบบชีวภาพ
3(3-0-6)
(Modeling and Simulation in Biological System)
รายวิชาบังคับก่อน : 326-202, 854-212 หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ
ไดนามิ ก ส์ ข องระบบชี วภาพที่ มี ค วามซับ ซ้อนน้อย การวิ เคราะห์ ความสั ม พัน ธ์ ระหว่า งกลุ่ ม
ประชากรของจุ ลิ น ทรี ย์ ประชากรผสมในระบบธรรมชาติ แ ละระบบประยุ ก ต์ โมเดลที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ
ปรากฏการณ์ การส่ งผ่านในระบบชี วภาพ การตรวจสอบโมเดลและการหาค่าพารามิเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์
ซิ มิ วเลชันในการศึ ก ษาไดนามิ กส์ ของระบบชี วภาพ การหาผลเลิ ศในระบบชี วภาพ การเขีย นรายงานและ
นาเสนอในหัวข้อปั จจุบนั ที่เกี่ยวข้อง
Dynamics study of non-complicated biological system; analysis of relationship between
microorganism population in natural and applied system; mathematical modeling of transport phenomena in
biological system; model validation and parameters fitting; computer simulation for dynamics study of
biological system; process optimization; report and presentation in related topics
854-631

เทคโนโลยีกระบวนการแยกและสกัดสาร
3(3-0-6)
(Downstream Process Technology)
รายวิชาบังคับก่อน : 853-521 หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ
หลัก การแยกเอาผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ไ ด้จ ากการหมัก ออกจากน้ า หมัก โดยใช้ ยูนิ ต ออเปอร์ เ รชั่น ต่ า ง ๆ
ได้แก่ การกรองและการกรองระดับโมเลกุล การเหวี่ยงแยก การทาให้เซลล์แตก การสกัด การดู ดซึ ม
อิ ลู ชั่น โครมาโตกราฟฟี การตกตะกอน อัล ตราฟิ วเตรชั่น อิ เ ลคโตรฟอลิ ซิ ส การตกผลึ ก และการท าให้แ ห้ ง
รวมไปถึงเศรษฐศาสตร์ ของกระบวนการแยกและสกัดสาร
Principle of recovery of insolubles, suspended particles from broth of liquid by various techniques;
filtration and molecular filtration; centrifugation; cell lysis; extraction; adsorption; elution chromatography;
sedimentation; ultrafiltration; electrophoresis; crystallization; drying; economics study of downstream process
854-651

แบบจาลองและการควบคุมกระบวนการชีวภาพ
3(3-0-6)
(Bioprocess Modeling and Control)
รายวิชาบังคับก่อน : อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ
ความสาคัญของแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ ในเทคโนโลยีกระบวนการชี วภาพและการควบคุ ม
กฎพื้นฐานของกระบวนการทางกายภาพและเคมี จลนพลศาสตร์ ของปฏิกิริยา แบบจาลอง ทางคณิ ตศาสตร์ ของ
กระบวนการทางเคมีและชีวภาพ การออกแบบการทดลองและการใช้คอมพิวเตอร์ ในการสร้างแบบจาลองทาง
คณิ ตศาสตร์ การหาผลเลิศและการควบคุมกระบวนการ
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The importance of mathematical modeling in bioprocess technology and control; Basic
principles of physical and chemical process; reaction kinetics; mathematical modeling of chemical and
biological process; experimental design and computer application in construction of mathematical modeling;
process optimization and control
857-551

การตลาดทางอุตสาหกรรมเกษตร
3(3-0-6)
(Marketing in Agro-Industry)
รายวิชาบังคับก่อน : 461-212 หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ
บทบาทของอุตสาหกรรมเกษตรต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ หลักและส่ วนประสมของตลาด การตลาด
ภายในและส่ ง ออกของผลิ ตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ข้อตกลงทางการค้า และการลงทุ นระหว่า งประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
Role of Agro-Industry in economic development principle and of marketing, domestic marketing
and exporting of agro-industrial products, trade agreement and investment between countries in relation to
Agro-Industrial products
17.6.3 วิชาวิทยานิพนธ์
853-818 วิทยานิพนธ์
18(0-54-0)
(Thesis)
การศึกษาค้นคว้าและวิจยั ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ตามลักษณะเนื้อหาวิชาที่กาหนดไว้ใน
หลักสู ตร ภายใต้การดูแลและแนะนาของคณะกรรมการที่ปรึ กษา
Study and research in biotechnology followed description in curriculum and advisor committee’s
suggestion
853-836

วิทยานิพนธ์
36(0-108-0)
(Thesis)
การศึ ก ษาค้น คว้า และวิจ ัย ทางด้า นเทคโนโลยีชี วภาพ ตามลัก ษณะเนื้ อ หาวิช าที่ ก าหนดไว้ใ น
หลักสู ตร ภายใต้การดูแลและแนะนาของคณะกรรมการที่ปรึ กษา
Study and research in biotechnology followed description in curriculum and advisor committee’s
suggestion
853-936

วิทยานิพนธ์
36(0-108-0)
(Thesis)
การศึ ก ษาค้น คว้า และวิจ ัย ทางด้า นเทคโนโลยีชี วภาพ ตามลัก ษณะเนื้ อ หาวิช าที่ ก าหนดไว้ใ น
หลักสู ตร ภายใต้การดูแลและแนะนาของคณะกรรมการที่ปรึ กษา
Study and research in biotechnology followed description in curriculum and advisor committee’s
suggestion; writing must be in English
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853-948

วิทยานิพนธ์
48(0-144-0)
(Thesis)
การศึ ก ษาค้น คว้า และวิจ ัย ทางด้า นเทคโนโลยีชี วภาพ ตามลัก ษณะเนื้ อ หาวิช าที่ ก าหนดไว้ใ น
หลักสู ตร ภายใต้การดูแลและแนะนาของคณะกรรมการที่ปรึ กษา
Study and research in biotechnology followed description in curriculum and advisor committee’s
suggestion; writing must be in English
853-972

วิทยานิพนธ์
72(0-216-0)
(Thesis)
การศึ ก ษาค้น คว้า และวิจ ัย ทางด้า นเทคโนโลยีชี วภาพ ตามลัก ษณะเนื้ อ หาวิช าที่ ก าหนดไว้ใ น
หลักสู ตร ภายใต้การดูแลและแนะนาของคณะกรรมการที่ปรึ กษา
Study and research in biotechnology followed description in curriculum and advisor committee’s
suggestion; writing must be in English
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18. การประกันคุณภาพของหลักสู ตร
18.1 การบริหารหลักสู ตร
(1) มีคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรซึ่ งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบัณฑิ ตศึกษาประจา
คณะตามค าแนะนาของหัวหน้า ภาควิช า โดยมี จานวนกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ดารง
ตาแหน่งคราวละ 4 ปี เพื่อทาหน้าที่บริ หารหลักสู ตรให้สอดคล้องกับปรัชญา วัตถุประสงค์และ
เป้ าหมายที่ ก าหนดไว้ใ นหลัก สู ต ร ตลอดจนควบคุ ม มาตรฐานของหลัก สู ต ร ดู แ ลและ
รับผิดชอบการจัดการเรี ยนการสอนให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของหลักสู ตร ติดตามประเมินผล
หลักสู ตรและประสานงานด้านวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(2) มีการประเมินหลักสู ตรและนาผลมาพัฒนา และปรับปรุ งหลักสู ตรให้ทนั สมัยอย่างต่อเนื่อง
อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี
(3) การจัดการเรี ยนการสอน
- มีอาจารย์ประจาหลักสู ตร ทั้งอาจารย์ประจา อาจารย์พิเศษ อาจารย์ผสู ้ อน อาจารย์ที่ปรึ กษา
วิ ท ยานิ พ นธ์ อาจารย์ผู้ส อบวิ ท ยานิ พ นธ์ มี คุ ณ สมบัติ ต ามเกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
หรื อตามระเบี ยบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- มีการประเมินการสอนและการควบคุ มวิทยานิ พนธ์ของอาจารย์โดยนักศึกษา เพื่อนาไป
ปรับปรุ งและพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการสอนในรายวิชาต่าง ๆ
(4) การประกันคุณภาพวิทยานิพนธ์
- กาหนดแนวทางการปฏิบตั ิในการทาวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาให้นกั ศึกษา
- สรรหาคณะกรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญตาม
หัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
- นักศึกษาจะต้องรายงานความก้าวหน้างานวิจยั เพื่อวิทยานิพนธ์ทุก 6 เดือน
ตามที่คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรกาหนด
- มีการจัดกิจกรรมหรื อจัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อนาเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ เพื่อให้ได้
ข้อเสนอแนะหรื อแนวคิดเพื่อการดาเนิ นการวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพและคุณประโยชน์ต่อสังคม
- จัดกิจกรรมเพื่อศึกษาปั ญหาอุปสรรคและแนวทางพัฒนา/แก้ไขในการวิจยั เพื่อวิทยานิพนธ์
ปี ละ 1 ครั้ง
(5) การประกันคุณภาพ
สาหรับระดับปริญญาโท นักศึกษาที่จะสาเร็ จการศึกษาต้อง
1) สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่บณั ฑิตวิทยาลัยกาหนด
2) นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 ต้องเสนอผลงานวิจยั เพื่อวิทยานิพนธ์ต่อที่ประชุมทาง
วิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) ไม่นอ้ ยกว่า 1 ครั้ง และผลงาน
วิทยานิพนธ์หรื อส่ วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารทาง
วิชาการ ซึ่ งคณะกรรมการประจาคณะให้ความเห็นชอบไม่นอ้ ยกว่า 1 เรื่ อง
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3) นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ต้องเสนอผลงานวิจยั เพื่อวิทยานิพนธ์ต่อที่ประชุมทาง
วิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) ไม่นอ้ ยกว่า 1 ครั้ง หรื อผลงานวิทยานิพนธ์
หรื อส่ วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารทางวิชาการ
หรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการ ซึ่ งคณะกรรมการประจาคณะให้ความเห็นชอบไม่นอ้ ยกว่า
1 เรื่ อง
4) ข้ อ ก าหนดอื่ น ๆ ให้ เ ป็ นไปตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ นทร์
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาหรับระดับปริญญาเอก นักศึกษาที่จะสาเร็ จการศึกษาต้อง
1) สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่บณั ฑิตวิทยาลัยกาหนด
2) นักศึกษาหลักสู ตรแบบ 1 ต้องเสนอผลงานวิจยั เพื่อวิทยานิพนธ์ต่อที่ประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติหรื อระดับนานาชาติไม่นอ้ ยกว่า 1 ครั้ง และผลงานวิทยานิพนธ์หรื อส่ วนหนึ่ ง
ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารทางวิชาการที่มีมาตรฐานใน
ระดับนานาชาติ ที่มีคณะกรรมการทบทวนและอยูใ่ นฐานข้อมูลซึ่ งคณะกรรมการประจา
คณะให้ความเห็นชอบไม่นอ้ ยกว่า 2 เรื่ อง
3) นักศึกษาหลักสู ตรแบบ 2 ต้องเสนอผลงานวิจยั เพื่อวิทยานิพนธ์ต่อที่ประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติหรื อระดับนานาชาติไม่นอ้ ยกว่า 1 ครั้ง และผลงานวิทยานิพนธ์หรื อส่ วนหนึ่ง
ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารทางวิชาการที่มีมาตรฐานใน
ระดับนานาชาติ ที่มีคณะกรรมการทบทวนและอยูใ่ นฐานข้อมูลซึ่ งคณะกรรมการประจา
คณะให้ความเห็นชอบไม่นอ้ ยกว่า 1 เรื่ อง
4) ข้อกาหนดอื่น ๆ ให้เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
18.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย
(1) สถานที่เรี ยนและห้องปฏิบตั ิการในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก
(2) อุปกรณ์การสอนและห้องปฏิบตั ิการ เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสาเร็ จรู ป
ทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
(3) รายการครุ ภณั ฑ์ในภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม
18.3 การสนับสนุนและการให้ คาแนะนานักศึกษา
(1) มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาทัว่ ไปเพื่อแนะนา ดูแล ให้คาปรึ กษาแก่นกั ศึกษาเกี่ยวกับการ
จัดแผนการเรี ยนและเรื่ องอื่นๆ ทาหน้าที่จนกระทัง่ นักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
(2) กาหนดระยะเวลาในการพบปะระหว่างอาจารย์ที่ปรึ กษาทัว่ ไป อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
กับนักศึกษาเพื่อรายงานความก้าวหน้าในการเรี ยน การทาวิทยานิพนธ์ รวมทั้งการให้
คาปรึ กษา/คาแนะนาเรื่ องต่าง ๆ
(3) สาหรับหลักสู ตรระดับปริ ญญาเอก กาหนดให้ขอรับทุนโครงการปริ ญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
ปี ละไม่นอ้ ยกว่า 6 ทุน
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18.4 ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม/ความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
(1) มีการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม เพื่อได้ขอ้ มูลพื้นฐานในการพัฒนา
หลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรทุกรอบ 5 ปี โดยการวิจยั หรื อการจัดสัมมนาทาง
วิชาการกับองค์กรภายนอก (ภาครัฐ/ภาคเอกชน)
(2) มีการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตทุกปี การศึกษา เพื่อได้ขอ้ มูลมาเพื่อการพัฒนา
บัณฑิตศึกษาในสาขา
(3) มีการติดตามบัณฑิตทุกปี การศึกษา เพื่อให้ได้ขอ้ มูลมา เพื่อการพัฒนา/ปรับปรุ งหลักสู ตร
19. การพัฒนาหลักสู ตร
19.1 ดัชนีบ่งชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
(1) ร้อยละการได้งานทาและศึกษาต่อภายใน 1 ปี ของผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษา
(2) จานวนบทความจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ต่อจานวนวิทยานิพนธ์ท้ งั หมด
(3) ร้อยละของรายวิชาที่มีการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญและส่ งเสริ มการสร้าง
ประสบการณ์จริ ง
(4) ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีวฒ
ุ ิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า
19.2 กาหนดการประเมินหลักสู ตร
ตามดัชนีขา้ งต้นทุก ๆ ระยะ 5 ปี โดยมีกาหนดการประเมินหลักสู ตรครั้งแรกปี พ.ศ. 2556

