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หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎบีัณฑิต  
สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ 
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

-----------------------------------------  
 

1. ช่ือหลกัสูตร  
1.1 ระดับปริญญาโท  วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ 

   Master of Science Program in Biotechnology 
1.2 ระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ 

   Doctor of Philosophy Program in Biotechnology 
 

2. ช่ือปริญญา  
2.1  ระดับปริญญาโท 

      ช่ือเตม็  วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (เทคโนโลยชีีวภาพ) 
  Master of Science (Biotechnology) 
  ช่ือยอ่ วท.ม (เทคโนโลยชีีวภาพ) 
  M.Sc. (Biotechnology) 
 2.2  ระดับปริญญาเอก 
 ช่ือเตม็  ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (เทคโนโลยชีีวภาพ) 
  Doctor of Philosophy (Biotechnology) 
 ช่ือยอ่  ปร.ด (เทคโนโลยชีีวภาพ) 
  Ph.D. (Biotechnology) 
 

3. หน่วยงานรับผดิชอบ 
 ภาควิชา เทคโนโลยี ชีวภาพอุตสาหกรรม   คณะอุตสาหกรรมเกษตร  และบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   โดยความร่วมมือจากคณะวิทยาศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ และ            
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 

4. ปรัชญาและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
4.1  เหตุผลที่ขอปรับปรุง 

 เทคโนโลยีชีวภาพเป็นสหวิทยาการท่ีประกอบด้วยความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ และมีการพฒันาอย่าง
รวดเร็ว จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งปรับโครงสร้างของหลกัสูตรและเน้ือหาในบางรายวิชาให้มีความเหมาะสม
และทนัสมยั หลกัสูตรปัจจุบนัได้มีการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547   จึงควรมีการปรับปรุงหลกัสูตร       
ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนและผูใ้ชบ้ริการ และมีมาตรฐานอยูใ่นระดบัสากล 
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4.2  หลกัการและเหตุผล 
  เทคโนโลยีชีวภาพเป็นสหวิทยาการท่ีอาศัยพื้นฐานความรู้ในหลากหลายสาขาวิชา                   
มาประกอบกนั  จดัเป็นศาสตร์ท่ีมีการพฒันาในดา้นขององค์ความรู้และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งอย่างรวดเร็ว  
หลกัสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพจึงตอ้งมีความทนัสมยัและพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน   โดยให้ไดเ้รียนรู้
เทคนิคท่ีมีความส าคญัทางเทคโนโลยีชีวภาพ    เน้นทกัษะดา้นการปฏิบติัการมากข้ึนโดยการมี  miniproject        
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทยานิพนธ์ก่อนและการมีการเรียนการสอนโดยเนน้การแกปั้ญหาแบบ problem based learning                 
ในรายวิชาต่าง ๆ  นอกจากน้ียงัมีการส่งเสริมการเรียนการสอนรวมทั้งการวิจยัท่ีสอดคล้องกบัแนวทาง               
ท่ีมหาวิทยาลัยได้ก าหนดไวใ้นแผนกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาของชุมชนและการใช้ทรัพยากรในท้องถ่ิน           
และตอบสนองต่อนโยบายพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองประเทศ 
 

 4.3  ปรัชญาของหลกัสูตร 
  4.3.1   หลกัสูตรระดับปริญญาโท 
  หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเน้นให้ผูเ้รียนมีความรู้พื้นฐาน
ส าคญัทางดา้นเทคโนโลยชีีวภาพ  และมีความรู้เฉพาะดา้นในแต่ละสาขาท่ีทนัสมยั เพื่อเป็นมหาบณัฑิตท่ีมีความรู้
และความสามารถ   มีคุณธรรมและจริยธรรมท่ีจะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพดา้นต่างๆในระดบับูรณาการ       
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  4.3.2   หลกัสูตรระดับปริญญาเอก 

 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพเนน้ใหผู้เ้รียนมีความรู้พื้นฐานส าคญั 
ทางดา้นเทคโนโลยชีีวภาพและมีความรู้เฉพาะดา้นในแต่ละสาขาท่ีทนัสมยั เพื่อเป็นดุษฎีบณัฑิตท่ีมีความรู้และ
ความสามารถ   มีคุณธรรมและจริยธรรมท่ีจะประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยชีีวภาพดา้นต่างๆในระดบับูรณาการไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 
 

 4.4  วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
(1) เพื่อผลิตมหาบณัฑิตและดุษฎีบณัฑิตสาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพท่ีมีความรู้ความสามารถในการ

ท างานทั้งในระดบัของผูป้ระกอบการ นกัวจิยัและนกัวชิาการทั้งในภาครัฐและเอกชน 
(2) เพื่อผลิตมหาบณัฑิตและปรัชญาดุษฎีบณัฑิตสาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม 
(3) เพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหม่ทางดา้นเทคโนโลยชีีวภาพ     โดยเนน้การใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน

เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
 

5. ก าหนดการเปิดสอน 
 หลกัสูตรเดิมเร่ิมใชใ้นปีการศึกษา  2547 
 หลกัสูตรปรับปรุงใหม่ จะเร่ิมเปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2553 
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6. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 6.1  ระดับปริญญาโท 
  6.1.1 เป็นผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทางวทิยาศาสตร์ ในสาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพหรือ 
    สาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง  หรือปริญญาตรีทางวศิวกรรมศาสตร์สาขาวชิาวศิวกรรมเคมีหรือ 
    สาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.1.2 คุณสมบติัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากขอ้ 6.1.1  ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร  และใหเ้ป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์วา่ดว้ยการศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษา 

  6.2  ระดับปริญญาเอก 
   6.2.1   ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท 

    เป็นผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททางวทิยาศาสตร์ในสาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพหรือ
สาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง หรือปริญญาโททางวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมเคมีหรือสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง 
และมีประสบการณ์ในการวจิยัหรือมีผลงานวจิยัท่ีไดรั้บการตีพิมพ ์หรือผลงานวจิยัอ่ืนๆ   ท่ีคณะกรรมการ
บริหารหลกัสูตรใหค้วามเห็นชอบ 

  6.2.2   ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
 เป็นผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรีทางวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพหรือ 

สาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง หรือปริญญาตรีทางวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมเคมีหรือสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง     
โดยไดรั้บเกียรตินิยมหรือไดรั้บคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.25  หรือมีประสบการณ์การท างานในโรงงาน
อุตสาหกรรมไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี     
 6.2.3  คุณสมบติัท่ีนอกเหนือจากขอ้ 6.2.1 และ 6.2.2 ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร 
หลกัสูตรและใหเ้ป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
 

7. วธีิการคัดเลอืกผู้เข้าศึกษา 
 ใหเ้ป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  

 

8. ระบบการศึกษา 
 ใหเ้ป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  

 

9. ระยะเวลาในการศึกษา 
 ใหเ้ป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  

 

10. การลงทะเบียนเรียน 
 ใหเ้ป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  

 

11. การวดัผลและการส าเร็จการศึกษา 
 ใหเ้ป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  
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12. อาจารย์ผู้สอน 
 12.1  อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่งทาง
วชิาการ วฒิุการศึกษา ผลงานทาง

วชิาการ 
*1.  นางพนูสุข  ประเสริฐสรรพ ์ รองศาสตราจารย ์ วท.บ.(วทิยาศาสตร์การอาหาร), ม.เกษตรศาสตร์ 

M.Sc.St. (Biotechnology), U. of  Queensland, Australia 
Ph.D. (Biotechnology), U. of Queensland, Australia 

ดูภาคผนวก 4 

*2.  นายอรัญ หนัพงศกิ์ตติกลู รองศาสตราจารย ์ วท.บ. (วทิยาศาสตร์การอาหาร), ม.เกษตรศาสตร์ 
วท.ม. (จุลชีววทิยา), ม.เกษตรศาสตร์ 
Ph.D. (Biotechnology), U. of New South Wales, Australia 

ดูภาคผนวก 4 

*3. นางสาวทิพรัตน์ หงภทัรคีรี ผูช่้วยศาสตราจารย ์ วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร), ม.สงขลานครินทร์    
วท.ม. (เทคโนโลยชีีวภาพ), ม.สงขลานครินทร์ 
Ph.D. (Food Science), U. of Wisconsin-Madison, USA 

ดูภาคผนวก 4 

4. นายอคัรวทิย ์กาญจนโอภาษ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร) , ม.สงขลานครินทร์    
วท.ม. (เทคโนโลยชีีวภาพ), ม.สงขลานครินทร์ 
Ph.D. (Oceanography), U. of California, USA 

ดูภาคผนวก 4 

5.  นางปิยะรัตน์ บุญแสวง อาจารย ์ วท.บ. (เทคโนโลยทีางอาหารและเทคโนโลยชีีวภาพ), 
จุฬาลงกรณ์ฯ 
วท.ม. (เทคโนโลยชีีวภาพ), จุฬาลงกรณ์ฯ 
Ph.D. (Chemical Engineering), Texas A&M U., USA 

ดูภาคผนวก 4 

   *   หมายถึง  อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 
 
 12.2   อาจารย์พเิศษ 
  จะเชิญอาจารยผ์ูท้รงคุณวฒิุในสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้งจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย      ท่ีมีประสบการณ์ในการสอนระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อร่วมสอน เป็นกรรมการท่ีปรึกษา
วทิยานิพนธ์ และ/หรือกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ 
 

 

13. จ านวนนักศึกษา 
13.1 ระดับปริญญาโท 
นกัศึกษา/ปีการศึกษา ปีการศึกษา 

2553 2554 2555 2556 2557 
ชั้นปีท่ี 1 15 15 15 15 15 
ชั้นปีท่ี 2 - 15 15 15 15 
รวม 15 30 30 30 30 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา - - 15 15 15 
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13.2 ระดับปริญญาเอก 
นกัศึกษา/ปีการศึกษา ปีการศึกษา 

2553 2554 2555 2556 2557 
ชั้นปีท่ี 1 5 5 5 5 5 
ชั้นปีท่ี 2 - - 5 5 5 
ชั้นปีท่ี 3 - - 5 5 5 
ชั้นปีท่ี 4 - - - 5 5 
รวม 5 10 15 20 20 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา - - - 5 5 

 

14. สถานทีแ่ละอุปกรณ์การสอน 
ใชส้ถานท่ีและอุปกรณ์การสอนของภาควชิาเทคโนโลยชีีวภาพอุตสาหกรรม  และภาควชิาอ่ืน 

ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร  รวมถึงภาควิชา  คณะ และหน่วยงานอ่ืน ๆ  ในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
วทิยาเขตหาดใหญ่  ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนัในหลกัสูตร  เช่น คณะวทิยาศาสตร์  คณะวศิวกรรมศาสตร์  นอกจากน้ี
อาจใชส้ถานท่ีและอุปกรณ์ขององคก์รภายนอกมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์อีกดว้ย 

 

15. ห้องสมุด 
 ใชห้อสมุดคุณหญิงหลง  อรรถกระวสุีนทร  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  วทิยาเขตหาดใหญ่  ซ่ึงมี
หนงัสือต ารา เอกสารส่ิงพิมพ ์ และส่ือการศึกษาทางดา้นเทคโนโลยชีีวภาพ  นอกจากน้ียงัคน้ควา้เพิ่มเติมไดจ้าก
ฐานขอ้มูลทางวชิาการของหอสมุดฯ  รวมทั้งยงัคน้ควา้ขอ้มูลผา่นอินเตอร์เน็ตได ้

15.1 หนังสือและต าราทีใ่ช้ประกอบการเรียนการสอน 
1) Advances in Colloid and Interface Science 
2) Advances in Environmental Research 
3) Advances in Water Resources 
4) Agricultural Water Management 
5) Agriculture, Ecosystems & Environment 
6) American Journal of  Veterinary Research  
7) Anaerobe 
8) Analytical Biochemistry 
9) Animal Feed Science and Technology 
10) Annual Review of Fish Diseases 
11) Aquaculture 
12) Aquaculture Research  
13) Australian J. of Soil Research  
14) Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Biomembranes 
15) Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Gene Regulatory Mechanisms 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00018686
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10930191
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03091708
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03783774
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01678809
http://www.avma.org/publications/default.asp
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10759964
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00032697
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03778401
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09598030
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00448486
http://www.blackwell-synergy.com/
http://www.publish.csiro.au/nid/84.htm?nid=85&issue=957%20
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00052736
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18749399
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16) Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Gene Structure and Expression 
17) Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - General Subjects 
18) Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Lipids and Lipid Metabolism 
19) Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Protein Structure and Molecular Enzymology 
20) Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Proteins and Proteomics 
21) Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Reviews on Biomembranes 
22) Biochemical Engineering Journal 
23) Biochimie 
24) Bioelectrochemistry 
25) Biological Control 
26) Biomass and Bioenergy 
27) Biomedical and Environmental Sciences 
28) Bioresource Technology 
29) Biosensors and Bioelectronics 
30) Biotechnology Advances 
31) Biotechnology Letters  
32) British Poultry Science  
33) Carbohydrate Polymers 
34) Carbohydrate Research 
35) Chinese Journal of Biotechnology 
36) Chinese Journal of Chromatography 
37) Current Opinion in Biotechnology 
38) Current Opinion in Genetics & Development 
39) Current Opinion in Microbiology 
40) Desalination 
41) Entrepreneurship  
42) Environmental Hazards 
43) Environmental Pollution 
44) Environmental Research 
45) Enzyme and Microbial Technology 
46) European Journal of Soil Science  
47) European Polymer Journal 
48) FEMS Microbiology Letters 
49) Food Biotechnology  
50) Food Microbiology 
51) International Dairy Journal 
52) International Journal of Antimicrobial Agents 
53) International Journal of Food Microbiology 
54) Journal of Agricultural Science  

http://www.sciencedirect.com/science/journal/01674781
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03044165
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00052760
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01674838
http://www.sciencedirect.com/science/journal/15709639
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03044157
http://www.sciencedirect.com/science/journal/1369703X
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03009084
http://www.sciencedirect.com/science/journal/15675394
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10499644
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09619534
http://www.sciencedirect.com/science/journal/08953988
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09608524
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09565663
http://www.sciencedirect.com/science/journal/07349750
http://springerlink.metapress.com/app/home/journal.asp?wasp=29fa598363124737860a62d62b5c7586&referrer=parent&backto=linkingpublicationresults,1:100138,1%20
http://www.metapress.com/app/home/journal.asp?wasp=31f00872977e4e839f814da1f7b82b07&referrer=parent&backto=linkingpublicationresults,1:102195,1%20
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01448617
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00086215
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18722075
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18722059
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09581669
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0959437X
http://www.sciencedirect.com/science/journal/13695274
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00119164
http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=1042-2587%20
http://www.sciencedirect.com/science/journal/17477891
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02697491
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00139351
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01410229
http://www.blackwell-synergy.com/
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00143057
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03781097
http://taylorandfrancis.metapress.com/app/home/journal.asp?wasp=dabed5a7f8024cc2ad4ab00a4f5a3615&referrer=parent&backto=linkingpublicationresults,1:107831,1%20
http://www.sciencedirect.com/science/journal/07400020
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09586946
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09248579
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01681605
http://www.journals.cambridge.org/
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55) Journal of Animal Science  
56) Journal of Bioscience and Bioengineering 
57) Journal of Biotechnology 
58) Journal of Chromatographic Science (JCS)  
59) Journal of Colloid and Interface Science  
60) Journal of Dairy Science  
61) Journal of Environmental Sciences 
62) Journal of Fermentation and Bioengineering 
63) Journal of Food Quality  
64) Journal of Hazardous Materials 
65) Journal of Microbiological Methods 
66) LWT - Food Science and Technology 
67) Marine Environmental Research 
68) Marine Pollution Bulletin 
69) Meat Science 
70) Microbiological Research 
71) Pesticide Biochemistry and Physiology 
72) Polymer 
73) Polymer Degradation and Stability 
74) Poultry Science  
75) Process Biochemistry 
76) Renewable Energy Focus 
77) Renewable and Sustainable Energy Reviews 
78) Research in Microbiology 
79) Reviews in Molecular Biotechnology 
80) Trends in Biotechnology 
81) Trends in Food Science & Technology 
82) Trends in Microbiology 
83) Veterinary Microbiology 
84) Waste Management 
85) Water Research 

 

15.2 การค้นคว้าฐานข้อมูลและวารสารจาก CD-ROM และ Internet 
1) www.sciencedirect.com 
2) www.scopus.com 
3) www.pubmed.com 
4) www.scifinder.com 
5) www.scirus.com 
6) Operation Research 

 

http://jas.fass.org/
http://www.sciencedirect.com/science/journal/13891723
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01681656
http://www.j-chrom-sci.com/
http://download.clib.psu.ac.th/datawebclib/e_resource/e_journal/journal_db/www.sciencedirect.com
http://jds.fass.org/
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10010742
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0922338X
http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=0146-9428&site=1%20
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03043894
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01677012
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00236438
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01411136
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0025326X
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03091740
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09445013
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00483575
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00323861
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01413910
http://www.poultryscience.org/ps/
http://www.sciencedirect.com/science/journal/13595113
http://www.sciencedirect.com/science/journal/17550084
http://www.sciencedirect.com/science/journal/13640321
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09232508
http://www.sciencedirect.com/science/journal/13890352
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01677799
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09242244
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0966842X
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03781135
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0956053X
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00431354
http://www.sciencedirect.com/
http://www.scopus.com/
http://www.pubmed.com/
http://www.scifinder.com/
http://www.scirus.com/
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16. งบประมาณ 
 ใช้งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของคณะอุตสาหกรรมเกษตรและบณัฑิตวิทยาลยั     
ในการด าเนินการผลิตบณัฑิต  โดยมีการประมาณค่าใชจ่้ายในการผลิตต่อคนต่อปี ดงัน้ี 

16.1 ระดบัปริญญาโท  ประมาณ  80,000 บาท/คน/ปี 
16.2 ระดบัปริญญาเอก ประมาณ 100,000/คน/ปี 

 

17. หลกัสูตร 
1) ระดับปริญญาโท 

 หลกัสูตรปริญญาโทหลกัสูตรน้ีเป็นแผน ก ซ่ึงเนน้การวจิยัโดยมีการท าวทิยานิพนธ์ 
โดยแบ่งเป็น 2 แบบดงัน้ี 
-  แผน  ก  แบบ  ก 1 เป็นแผนการศึกษาท่ีเนน้วจิยั  โดยการท าเฉพาะวทิยานิพนธ์เพียงอยา่งเดียว   
    แต่อาจก าหนดให้เรียนเพิ่มเติมหรือท ากิจกรรมทางวชิาการอ่ืนเพิ่มข้ึนได ้    

    โดยไม่นบัหน่วยกิต 
 -  แผน  ก  แบบ ก  2    เป็นแผนการศึกษาท่ีเนน้วจิยัและการเรียนรายวชิาร่วมกบัการท าวทิยานิพนธ์  

2) ระดับปริญญาเอก     
 หลกัสูตรปริญญาเอกหลกัสูตรน้ีแบ่งเป็น 2  แบบคือ 
-  แบบ 1.1  และ 1.2 เป็นแผนการศึกษาท่ีเนน้การวจิยัโดยการท าวทิยานิพนธ์เพียงอยา่งเดียว   
   แต่อาจก าหนดให้เรียนเพิ่มเติมหรือท ากิจกรรมทางวชิาการอ่ืนเพิ่มข้ึนได ้        
   โดยไม่นบัหน่วยกิต 
-  แบบ 2.1 และ 2.2  เป็นแผนการศึกษาท่ีเนน้การวจิยั โดยมีการท าวทิยานิพนธ์ร่วมกบัการเรียนรายวชิา 

 
17.1  จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร 

   17.1.1  ระดับปริญญาโท 
   1)  แผน  ก  แบบ  ก 1 ไม่นอ้ยกวา่  36 หน่วยกิต 
   2)  แผน  ก  แบบ  ก 2 ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 
  17.1.2 ระดับปริญญาเอก 
   1)  แบบ 1.1 และ 2.1  ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท  ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต 
   2)  แบบ 1.2 และ 2.2  ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี   ไม่นอ้ยกวา่ 72 หน่วยกิต 

 

17.2  โครงสร้างหลกัสูตร 
  17.2.1  ระดับปริญญาโท 

หมวดวิชา หลกัสูตร 
แผน  ก     แบบ ก 1 แผน  ก     แบบ ก 2 

หมวดวิชาบงัคบั - 12 
หมวดวิชาเลือกไม่นอ้ยกวา่ -    6 
วิทยานิพนธ์ 36 18 

รวมไม่นอ้ยกวา่ 36 36 
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  17.2.2 ระดับปริญญาเอก 

หมวดวชิา 
แบบ 1 แบบ 2 

แบบ 1.1  แบบ 1.2 แบบ 2.1  แบบ 2.2 
หมวดวชิาบงัคบั   - - 6 16 
หมวดวชิาเลือก     - - 6  8 
วทิยานิพนธ์ 48 72 36 48 

รวมไม่นอ้ยกวา่ 48 72 48 72 
 
17.3 รายวชิา  
 17.3.1   ระดับปริญญาโท 
  17.3.1.1  หมวดวชิาบังคับ   จ านวน     12 หน่วยกติ 
   - วชิาบงัคบัทัว่ไป   จ านวน       9  หน่วยกิต 
   853-521  เทคโนโลยชีีวภาพ     4(4-0-8) 
     (Biotechnology) 
   853-524  เทคนิควิจยัทางเทคโนโลยชีีวภาพ   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) 
   - วชิาบงัคบัตามกลุ่มวชิา  จ านวน       3  หน่วยกิต 
      เลือกเรียนรายวชิาบงัคบัในแต่ละกลุ่มวชิา  จ  านวน 3 หน่วยกิต  
      ตามหวัขอ้วทิยานิพนธ์ของนกัศึกษา จากรายวชิาต่อไปน้ี  
    กลุ่มวชิาเทคโนโลยชีีวภาพส่ิงแวดลอ้ม 
   853-542  เทคโนโลยชีีวภาพส่ิงแวดลอ้มขั้นสูง   3(3-0-6) 
     (Advanced Environmental  Biotechnology) 
    กลุ่มวชิาเทคโนโลยชีีวภาพอาหารและเทคโนโลยเีอนไซม์ 
   853-534  เทคโนโลยเีอนไซม ์     3(3-0-6) 
     (Enzyme Technology)   หรือ 
   853-561 เทคโนโลยชีีวภาพอาหาร    3(3-0-6) 
     (Food Biotechnology)  
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    กลุ่มวชิาเทคโนโลยชีีวภาพทางทะเล 
   853-552  เทคโนโลยชีีวภาพทางทะเลขั้นสูง   3(3-0-6) 
     (Advanced Marine  Biotechnology) 
    กลุ่มวชิาวศิวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
   854-511  วศิวกรรมกระบวนการชีวภาพขั้นสูง   3(3-0-6) 
     (Advanced Bioprocess Engineering) 
    กลุ่มวชิาเทคโนโลยชีีวภาพดา้นพืชหรือสัตว ์
   330-575  การเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืชยนืตน้     3(2-3-4) 
     (Tissue Culture of Woody Species)   หรือ 
   330-576  การเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อไมด้อกไมป้ระดบัและพืชผกั   3(2-3-4) 
     (Tissue Culture of Ornamentals and Vegetables)   หรือ 
   515-503  เทคโนโลยชีีวภาพการผลิตสัตว ์   3(2-3-4) 
     (Biotechnology for Animal Production) 
  17.3.1.2  หมวดวชิาเลอืก  จ านวนไม่น้อยกว่า     6     หน่วยกติ 
     เลือกจากรายวชิาในกลุ่มวชิาเลือกท่ีนกัศึกษาตอ้งการเรียนเนน้หนกัดงัต่อไปน้ี   

  อยา่งนอ้ย 6 หน่วยกิต  และสามารถเลือกรายวชิาอ่ืน ๆ ไดโ้ดยความเห็นชอบของ  
  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

  กลุ่มวชิาเลอืกส าหรับผู้ทีเ่รียนเน้นทางด้านเทคโนโลยชีีวภาพส่ิงแวดล้อม 
   รายวชิาเลือกจากคณะวทิยาศาสตร์ 
    318-503  ชีวสารสนเทศ 1     2(2-1-3) 
                 (Bioinformatics I) 
    326-512  สรีรวทิยาของจุลินทรีย ์    3(2-3-4) 
                 (Microbial Physiology) 
    326-513  พนัธุศาสตร์ของจุลินทรีย ์    3(2-3-4) 
                 (Microbial Genetics) 
    326-524  จุลชีววทิยาส่ิงแวดลอ้ม        3(2-3-4) 
                 (Environmental Microbiology) 
    328-504  พนัธุวศิวกรรมศาสตร์     3(2-3-4) 
                 (Genetic Engineering) 
    328-513  เทคนิคปฏิบติัการทางชีวเคมี    3(2-4-3) 
                 (Biochemical Laboratory Techniques) 
    328-613  เทคโนโลยขีองโปรตีนและเอนไซม ์  2(2-0-4) 
                 (Technology of Protein and Enzyme) 
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    330-572  การเพาะเล้ียงสาหร่าย    3(2-3-4) 
                 (Algal Culture) 
   รายวชิาเลือกจากคณะเภสัชศาสตร์ 
    570-562  การสกดัและตรวจเอกลกัษณ์สารจากผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ  2(1-3-2) 
                 (Separation and Identification of Natural Products) 
   570-563   การตรวจสอบฤทธ์ิทางชีวภาพของผลิตภณัฑธ์รรมชาติ   2(1-3-2) 
      (Biological Activity Determination of Natural Products) 
   570-763   การก าหนดสูตรโครงสร้างทางเคมีของผลิตภณัฑ์ 3(3-0-6) 
      ธรรมชาติ 
      (Chemical Structure Determination of Natural Products) 
   รายวชิาเลือกจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
    853-523  เมตาบอลิซึมของเซลล ์    3(3-0-6) 
                 (Cell Metabolism) 
    853-534  เทคโนโลยเีอนไซม ์     3(3-0-6) 
                 (Enzyme Technology) 

853-535 เทคโนโลยกีารหมกัขั้นสูง    3(3-0-6) 
                 (Advanced Fermentation Technology) 
    853-541  การใชป้ระโยชน์และการบ าบดัวสัดุเศษเหลือ  3(3-0-6) 
       จากอุตสาหกรรมเกษตร 
                 (Waste Utilization and Treatment in Agro-Industry) 
    853-543  การยอ่ยสลายและการก าจดัสารปนเป้ือนทางชีวภาพ 3(3-0-6) 
                 (Biodegradation and Bioremediation) 
    853-551  เทคโนโลยขีองสาหร่าย    3(3-0-6) 
                 (Algal Technology) 
    853-552  เทคโนโลยชีีวภาพทางทะเลขั้นสูง   3(3-0-6) 
                 (Advanced Marine Biotechnology) 
    853-571  เทคโนโลยวีศิวกรรมพนัธุศาสตร์   3(3-0-6) 
                 (Genetic Engineering Technology) 
    853-572  วศิวกรรมเมตาบอลิก    3(3-0-6) 
                 (Metabolic Engineering) 
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    853-581  การประกอบการธุรกิจเทคโนโลยชีีวภาพ  3(3-0-6) 
                 (Entrepreneurship in Biotechnology) 

853-594    หวัขอ้เฉพาะทางเทคโนโลยชีีวภาพ   3(3-0-6) 
                 (Selected Topics in Biotechnology) 
    853-611  เคร่ืองมือไซเบอร์ในการท าวจิยั   1(1-0-2) 
                 (Cybertools for Research) 
    854-541  การวดัและระบบการควบคุมกระบวนการทางอาหาร 3(3-0-6) 
       และระบบชีวภาพ 
                 (Measurement and Process Control in Food and Biological System) 
    854-551  แบบจ าลองในระบบชีวภาพ    3(3-0-6) 
                 (Modeling and Simulation in Biological System) 
    857-551  การตลาดทางอุตสาหกรรมเกษตร   3(3-0-6) 
                 (Marketing in Agro-Industry) 
 

  กลุ่มวชิาเลอืกส าหรับผู้ทีเ่รียนเน้นทางด้านเทคโนโลยชีีวภาพอาหารและเทคโนโลยเีอนไซม์ 
   รายวชิาเลือกจากคณะวทิยาศาสตร์ 
    318-503  ชีวสารสนเทศ 1     2(2-1-3) 
                 (Bioinformatics I) 
    324-535  ผลิตภณัฑธ์รรมชาติท่ีน่าสนใจ   2(2-0-4) 
                 (Natural Products of Special Interest) 
    326-512  สรีรวทิยาของจุลินทรีย ์    3(2-3-4) 
                 (Microbial Physiology) 
    326-513  พนัธุศาสตร์ของจุลินทรีย ์    3(2-3-4) 
                 (Microbial Genetics) 
    326-524  จุลชีววทิยาส่ิงแวดลอ้ม        3(2-3-4) 
                 (Environmental Microbiology) 
    328-504  พนัธุวศิวกรรมศาสตร์     3(2-3-4) 
                 (Genetic Engineering) 
    328-513  เทคนิคปฏิบติัการทางชีวเคมี    3(2-4-3) 
                 (Biochemical Laboratory Techniques) 
    328-613  เทคโนโลยขีองโปรตีนและเอนไซม ์  2(2-0-4) 
                 (Technology of Protein and Enzyme) 
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   รายวชิาเลือกจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
    850-542  การวเิคราะห์อาหารขั้นสูง    3(2-3-4) 
                 (Advanced Food Analysis) 
    853-523  เมตาบอลิซึมของเซลล ์    3(3-0-6) 
                 (Cell Metabolism) 
    853-531  อาหารหมกัดั้งเดิม     3(3-0-6) 
                 (Traditional Fermented Foods) 
    853-532  เทคโนโลยขีองยสีต ์    3(3-0-6) 
                 (Yeast Technology) 
    853-534  เทคโนโลยเีอนไซม ์     3(3-0-6) 
                 (Enzyme Technology) 

853-535   เทคโนโลยกีารหมกัขั้นสูง    3(3-0-6) 
                 (Advanced Fermentation Technology) 
    853-561  เทคโนโลยชีีวภาพอาหาร    3(3-0-6) 
                 (Food Biotechnology) 
    853-562  จุลชีววทิยาอาหารขั้นสูง    3(3-0-6) 
                 (Advanced Food Microbiology) 
    853-571  เทคโนโลยวีศิวกรรมพนัธุศาสตร์   3(3-0-6) 
                 (Genetic Engineering Technology) 
    853-572  วศิวกรรมเมตาบอลิก    3(3-0-6) 
                 (Metabolic Engineering) 
    853-581  การประกอบการธุรกิจเทคโนโลยชีีวภาพ  3(3-0-6) 
                 (Entrepreneurship in Biotechnology) 

853-594  หวัขอ้เฉพาะทางเทคโนโลยชีีวภาพ   3(3-0-6) 
                 (Selected Topics in Biotechnology) 
    853-611  เคร่ืองมือไซเบอร์ในการท าวจิยั   1(1-0-2) 
                 (Cybertools for Research) 
    853-631  ตวัเร่งชีวภาพท่ีถูกตรึง    3(3-0-6) 
                 (Immobilized Biocatalysts) 
    853-661  สารออกฤทธ์ิชีวภาพในอาหาร   3(3-0-6) 
                 (Bioactive Compounds in Foods) 
    853-662  จุลชีววทิยาขั้นสูงของจุลินทรียท่ี์ก่อโรคในอาหาร 3(3-0-6) 
                 (Advanced Microbiology of Food-borne Pathogens) 
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    853-663  เมตาบอลิซึมของจุลินทรียใ์นอาหาร   3(3-0-6) 
                 (Microbial Metabolism in Foods) 
    853-664  พิษวทิยาอาหาร     3(3-0-6) 
                 (Food Toxicology) 
    857-551  การตลาดทางอุตสาหกรรมเกษตร   3(3-0-6) 
                 (Marketing in Agro-Industry) 
 

  กลุ่มวชิาเลอืกส าหรับผู้ทีเ่รียนเน้นทางด้านเทคโนโลยชีีวภาพทางทะเล 
   รายวชิาเลือกจากคณะวทิยาศาสตร์ 
    318-503  ชีวสารสนเทศ 1     2(2-1-3) 
                 (Bioinformatics I) 
    324-535  ผลิตภณัฑธ์รรมชาติท่ีน่าสนใจ   2(2-0-4) 
                 (Natural Products of Special Interest) 
    326-512  สรีรวทิยาของจุลินทรีย ์    3(2-3-4) 
                 (Microbial Physiology) 
    326-513  พนัธุศาสตร์ของจุลินทรีย ์    3(2-3-4) 
                 (Microbial Genetics) 
    326-524  จุลชีววทิยาส่ิงแวดลอ้ม        3(2-3-4) 
                 (Environmental Microbiology) 
    328-504  พนัธุวศิวกรรมศาสตร์     3(2-3-4) 
                 (Genetic Engineering) 
    328-513  เทคนิคปฏิบติัการทางชีวเคมี    3(2-4-3) 
                 (Biochemical Laboratory Techniques) 
    328-613  เทคโนโลยขีองโปรตีนและเอนไซม ์  2(2-0-4) 
                 (Technology of Protein and Enzyme) 
    330-527  นิเวศวทิยาทางสรีระของสัตวท์ะเล   3(3-0-6) 
                 (Physiological Ecology of Marine Animals) 
    330-572  การเพาะเล้ียงสาหร่าย    3(2-3-4) 
                 (Algal Culture) 
   รายวชิาเลือกจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
    530-531  โรคสัตวน์ ้าขั้นสูง     3(2-3-4) 
                 (Advanced Aquatic Animal Diseases) 
    530-532  พยาธิวทิยาของกุง้     3(2-3-4) 
                 (Shrimp Pathology) 
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   รายวชิาเลือกจากคณะเภสัชศาสตร์ 
    570-562  การสกดัและตรวจเอกลกัษณ์สารจากผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ  2(1-3-2) 
                 (Separation and Identification of Natural Products) 
   570-563   การตรวจสอบฤทธ์ิทางชีวภาพของผลิตภณัฑธ์รรมชาติ  2(1-3-2) 
      (Biological Activity Determination of Natural Products) 
   570-763   การก าหนดสูตรโครงสร้างทางเคมีของผลิตภณัฑ์ 3(3-0-6) 
      ธรรมชาติ 
      (Chemical Structure Determination of Natural Products) 
   รายวชิาเลือกจากคณะการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
   830-500   มลพิษทางทะเล     3(2-3-4) 
      (Marine Pollution) 
   รายวชิาเลือกจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
    851-515  เทคโนโลยกีารแปรรูปพืชน ้า    3(2-3-4) 
                 (Aquatic Plant Processing Technology) 
    851-531  พิษวทิยาในสัตวท์ะเล    3(3-0-6) 
                 (Marine Toxicology) 
    853-523  เมตาบอลิซึมของเซลล ์    3(3-0-6) 
                 (Cell Metabolism) 
    853-534  เทคโนโลยเีอนไซม ์     3(3-0-6) 
                 (Enzyme Technology) 

853-535  เทคโนโลยกีารหมกัขั้นสูง    3(3-0-6) 
                 (Advanced Fermentation Technology) 
    853-542  เทคโนโลยชีีวภาพส่ิงแวดลอ้มขั้นสูง   3(3-0-6) 
                 (Advanced Environmental Technology) 
    853-551  เทคโนโลยขีองสาหร่าย    3(3-0-6) 
                 (Algal Technology) 
    853-571  เทคโนโลยวีศิวกรรมพนัธุศาสตร์   3(3-0-6) 
                 (Genetic Engineering Technology) 
    853-572  วศิวกรรมเมตาบอลิก    3(3-0-6) 
                 (Metabolic Engineering) 
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    853-581  การประกอบการธุรกิจเทคโนโลยชีีวภาพ  3(3-0-6) 
                 (Entrepreneurship in Biotechnology) 

853-594  หวัขอ้เฉพาะทางเทคโนโลยชีีวภาพ   3(3-0-6) 
                 (Selected Topics in Biotechnology) 
    853-611  เคร่ืองมือไซเบอร์ในการท าวจิยั   1(1-0-2) 
                 (Cybertools for Research) 
    857-551  การตลาดทางอุตสาหกรรมเกษตร   3(3-0-6) 
                 (Marketing in Agro-Industry) 
 

  กลุ่มวชิาเลอืกส าหรับผู้ทีเ่รียนเน้นทางด้านวศิวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
   รายวชิาเลือกจากคณะวทิยาศาสตร์ 
    318-503  ชีวสารสนเทศ 1     2(2-1-3) 
                 (Bioinformatics I) 
    330-572  การเพาะเล้ียงสาหร่าย    3(2-3-4) 
                 (Algal Culture) 
   รายวชิาเลือกจากคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
    230-602  เทคนิคการหาผลเลิศทางวศิวกรรมเคมี  3(3-0-6) 
                 (Optimization Techniques in Chemical Engineering) 
    230-621  จลนพลศาสตร์ขั้นสูง    3(3-0-6) 
                 (Advanced Kinetics) 
   รายวชิาเลือกจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
    850-652  คุณสมบติัทางกายภาพและวศิวกรรมของอาหาร 3(3-0-6) 
             และวสัดุชีวภาพ 
                 (Physical and Engineering Properties of Food and Biomaterials) 
    850-653  ปรากฏการณ์ส่งผา่นในอาหารและวสัดุชีวภาพ 3(3-0-6) 
                 (Transport Phenomena of Food and Biomaterials) 
    853-523  เมตาบอลิซึมของเซลล ์    3(3-0-6) 
                 (Cell Metabolism) 

853-535  เทคโนโลยกีารหมกัขั้นสูง    3(3-0-6) 
                 (Advanced Fermentation Technology) 
    853-542  เทคโนโลยชีีวภาพส่ิงแวดลอ้มขั้นสูง   3(3-0-6) 
                 (Advanced Environmental Technology) 
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    853-561  เทคโนโลยชีีวภาพอาหาร    3(3-0-6) 
                 (Food Biotechnology) 
    853-562  จุลชีววทิยาอาหารขั้นสูง    3(3-0-6) 
                 (Advanced Food Microbiology) 
    853-571  เทคโนโลยวีศิวกรรมพนัธุศาสตร์   3(3-0-6) 
                 (Genetic Engineering Technology) 
    853-572  วศิวกรรมเมตาบอลิก    3(3-0-6) 
                 (Metabolic Engineering) 
    853-581  การประกอบการธุรกิจเทคโนโลยชีีวภาพ  3(3-0-6) 
                 (Entrepreneurship in Biotechnology) 

853-594  หวัขอ้เฉพาะทางเทคโนโลยชีีวภาพ   3(3-0-6) 
                 (Selected Topics in Biotechnology) 
    853-611  เคร่ืองมือไซเบอร์ในการท าวจิยั   1(1-0-2) 
                 (Cybertools for Research) 
    854-531  การออกแบบถงัปฏิกรณ์ชีวภาพ   3(3-0-6) 
                 (Bioreactor Design) 
    854-541  การวดัและระบบการควบคุมกระบวนการทางอาหาร 3(3-0-6) 
       และระบบชีวภาพ 
                 (Measurement and Process Control in Food and Biological System) 
    854-551  แบบจ าลองในระบบชีวภาพ    3(3-0-6) 
                 (Modeling and Simulation in Biological System) 
    854-631  เทคโนโลยกีระบวนแยกและสกดัสาร   3(3-0-6) 
                 (Downstream Process Technology) 
    854-651  แบบจ าลองและการควบคุมกระบวนการชีวภาพ 3(3-0-6) 
                 (Bioprocess Modeling and Control) 
    857-551  การตลาดทางอุตสาหกรรมเกษตร   3(3-0-6) 
                 (Marketing in Agro-Industry) 
 

  กลุ่มวชิาเลอืกส าหรับผู้ทีเ่รียนเน้นทางด้านเทคโนโลยชีีวภาพด้านพชืหรือสัตว์ 
   รายวชิาเลือกจากคณะวทิยาศาสตร์ 
    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  การเพาะเล้ียงสาหร่าย    3(2-3-4) 
                 (Algal Culture) 
    330-573  เทคโนโลยโีพรโทพลาสต ์    3(2-3-4) 
                 (Protoplast Technology) 
    330-575  การเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืชยนืตน้   3(2-3-4) 
                 (Tissue Culture of Woody Species) 
    330-576  การเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อไมด้อกไมป้ระดบัและพืชผกั 3(2-3-4) 
                 (Tissue Culture of Ornamentals and Vegetables) 
    330-601  เซลลแ์ละเซลลว์ทิยาของพืช    4(3-3-6) 
                 (Cells and Plant Cell Biology) 
   รายวชิาเลือกจากคณะเภสัชศาสตร์ 
    570-661  การเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืชสมุนไพรขั้นสูง 2(1-3-2) 
                 (Advanced Medicinal Plants Tissue Culture) 
   รายวชิาเลือกจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
    510-501  เทคโนโลยชีีวภาพขั้นสูงของพืชปลูก   3(2-3-4) 
                 (Advanced Crop Biotechnology) 
    510-601  พนัธุวศิวกรรมของพืชปลูก    3(2-3-4) 
                 (Crop Genetic Engineering) 
    510-602  พนัธุศาสตร์เชิงโมเลกุลของพืชปลูก   3(2-3-4) 
                 (Crop Molecular Genetics) 
    515-507  เทคโนโลยชีีวภาพการผลิตสัตว ์  3(2-3-4) 
                 (Biotechnology for Animal Production) 
    530-534  พนัธุศาสตร์ปริมาณเพื่อการปรับปรุงพนัธ์ุปลา  3(3-0-6) 
                 (Quantitative Genetics for Fish Improvement) 
   รายวชิาเลือกจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
    853-523  เมตาบอลิซึมของเซลล ์    3(3-0-6) 
                 (Cell Metabolism) 

853-535  เทคโนโลยกีารหมกัขั้นสูง    3(3-0-6) 
                 (Advanced Fermentation Technology) 
    853-572  วศิวกรรมเมตาบอลิก    3(3-0-6) 
                 (Metabolic Engineering) 
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    853-581  การประกอบการธุรกิจเทคโนโลยชีีวภาพ  3(3-0-6) 
                 (Entrepreneurship in Biotechnology) 

853-594  หวัขอ้เฉพาะทางเทคโนโลยชีีวภาพ   3(3-0-6) 
                 (Selected Topics in Biotechnology) 
    853-611  เคร่ืองมือไซเบอร์ในการท าวจิยั   1(1-0-2) 
                 (Cybertools for Research) 
    857-551  การตลาดทางอุตสาหกรรมเกษตร   3(3-0-6) 
                 (Marketing in Agro-Industry) 

นอกจากรายวิชาท่ีระบุในหลกัสูตรน้ี    นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอ่ืน ๆ  ท่ีเปิดสอน  
ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือมหาวิทยาลัย อ่ืน ๆ  ได้   โดยผ่านความเห็นชอบจาก    
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

 

  17.3.1.3  หมวดวทิยานิพนธ์ จ านวน  36  หน่วยกติ   และ 18 หน่วยกติ 
 ส าหรับหลกัสูตรแผน  ก  แบบ  ก 1 

    853-836  วทิยานิพนธ์     36(0-108-0) 
                 (Thesis) 

 ส าหรับหลกัสูตรแผน  ก  แบบ  ก 2 
    853-818  วทิยานิพนธ์     18(0-54-0) 
                 (Thesis) 
 

 17.3.2   ระดับปริญญาเอก 
  17.3.2.1  ส าหรับหลกัสูตรแบบ 1.1  (ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท) 
    853-948  วทิยานิพนธ์     48(0-144-0) 
                 (Thesis) 
  17.3.2.2  ส าหรับหลกัสูตรแบบ 1.2  (ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี) 
    853-972  วทิยานิพนธ์     72(0-216-0) 
                 (Thesis) 
  17.3.2.3  ส าหรับหลกัสูตรแบบ 2.1  (ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท) 
   17.3.2.3.1   หมวดวชิาบังคับ  จ านวน    6    หน่วยกติ 
    853-621  เทคนิควิจยัทางเทคโนโลยชีีวภาพขั้นสูง  2(1-3-2) 
                 (Advanced Research Techniques in Biotechnology) 
    853-691  หวัขอ้พิเศษทางเทคโนโลยชีีวภาพ   1(1-0-2) 
                 (Special Topics in Biotechnology) 
    853-696  สัมมนา 1      1(0-2-1) 
                 (Seminar I) 
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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   หมวดวชิาเลอืก  จ านวนไม่น้อยกว่า    6    หน่วยกติ 
   เลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกท่ีนกัศึกษาตอ้งการเรียนเน้นหนัก ดงัรายวิชา

เลือกท่ีระบุในข้อ 17.3.1.2   และสามารถเลือกรายวิชาอ่ืน ๆ  ได้โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ         
บริหารหลกัสูตร  ซ่ึงนอกจากรายวชิาท่ีระบุในหลกัสูตรน้ี  นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ได้    โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ      
บริหารหลกัสูตร 

   17.3.2.3.3   หมวดวชิาวทิยานิพนธ์ จ านวน   36  หน่วยกติ 
    853-936  วทิยานิพนธ์     36(0-108-0) 
                 (Thesis) 
 

  17.3.2.4  ส าหรับหลกัสูตรแบบ 2.2  (ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี) 
   17.3.2.4.1   หมวดวชิาบังคับ  จ านวน     16    หน่วยกติ 
   - วชิาบงัคบัทัว่ไป   จ านวน    13    หน่วยกิต 
    853-521  เทคโนโลยชีีวภาพ     4(4-0-8) 
                 (Biotechnology) 
    853-524  เทคนิควิจยัทางเทคโนโลยชีีวภาพ   3(1-6-2) 
                 (Research Techniques in Biotechnology) 
    853-621  เทคนิควิจยัทางเทคโนโลยชีีวภาพขั้นสูง  2(1-3-2) 
                 (Advanced Research Techniques in Biotechnology) 
    853-691  หวัขอ้พิเศษทางเทคโนโลยชีีวภาพ   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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   - วชิาบงัคบัตามกลุ่มวชิา  จ านวน     3    หน่วยกิต 
      เลือกเรียนรายวชิาบงัคบัในแต่ละกลุ่มวชิาจ านวน  3  หน่วยกิต  ตามหวัขอ้ 
  วทิยานิพนธ์ของนกัศึกษาดงัน้ี 
    กลุ่มวชิาเทคโนโลยชีีวภาพส่ิงแวดลอ้ม 
   853-542  เทคโนโลยชีีวภาพส่ิงแวดลอ้มขั้นสูง   3(3-0-6) 
     (Advanced Environmental  Biotechnology) 
    กลุ่มวชิาเทคโนโลยชีีวภาพอาหารและเทคโนโลยเีอนไซม์ 
   853-534  เทคโนโลยเีอนไซม ์     3(3-0-6) 
     (Enzyme Technology)   หรือ 
   853-561 เทคโนโลยชีีวภาพอาหาร    3(3-0-6) 
     (Food Biotechnology)  
    กลุ่มวชิาเทคโนโลยชีีวภาพทางทะเล 
   853-552  เทคโนโลยชีีวภาพทางทะเลขั้นสูง   3(3-0-6) 
     (Advanced Marine  Biotechnology) 
    กลุ่มวชิาวศิวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
   854-511  วศิวกรรมกระบวนการชีวภาพขั้นสูง   3(3-0-6) 
     (Advanced Bioprocess Engineering) 
    กลุ่มวชิาเทคโนโลยชีีวภาพดา้นพืชหรือสัตว ์
   330-575  การเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืชยนืตน้     3(2-3-4) 
     (Tissue Culture of Woody Species)   หรือ 
   330-576  การเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อไมด้อกไมป้ระดบัและพืชผกั   3(2-3-4) 
     (Tissue Culture of Ornamentals and Vegetables)   หรือ 
   515-503  เทคโนโลยชีีวภาพการผลิตสัตว ์   3(2-3-4) 
     (Biotechnology for Animal Production) 
   17.3.2.4.2   หมวดวชิาเลอืก  จ านวนไม่น้อยกว่า     8    หน่วยกติ 
   เลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกท่ีนกัศึกษาตอ้งการเรียนเน้นหนัก ดงัรายวิชา

เลือกท่ีระบุในข้อ 17.3.1.2   และสามารถเลือกรายวิชาอ่ืน ๆ  ได้โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ         
บริหารหลกัสูตร  ซ่ึงนอกจากรายวชิาท่ีระบุในหลกัสูตรน้ี  นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ได้   โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ      
บริหารหลกัสูตร 

   17.3.2.4.3   หมวดวชิาวทิยานิพนธ์ จ านวน     48    หน่วยกติ 
    853-948  วทิยานิพนธ์     48(0-144-0) 
                 (Thesis) 
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17.4   ค าอธิบายความหมายรหัสและหน่วยกติ 
 17.4.1  ความหมายของรหัสวชิา 
  รหสัวชิา   หมายถึง  หมายเลขประจ ารายวชิานั้น ๆ  ประกอบดว้ยตวัเลข  6  ตวั   
โดยท่ีเลขแต่ละตวั  มีความหมายดงัน้ี 
  - เลข 3 ตวัแรก เป็นรหสัประจ าสาขาวชิา    แสดงถึงภาควชิาผูรั้บผิดชอบการจดัการศึกษา
รายวชิานั้น  ๆ   
  เช่น   853-***   คือรายวชิาท่ีเปิดสอนในสาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ 
   854-***  คือรายวชิาท่ีเปิดสอนในสาขาวชิาวศิวกรรมกระบวนชีวภาพ 
ส าหรับรายวชิาท่ีไม่ใช่วทิยานิพนธ์ 
  -   เลขตวัท่ี  4 หมายถึง  รหสัประจ าระดบัการศึกษา 
           เลข 5 หมายถึง  วชิาในระดบัปริญญาโท 
           เลข 6 หมายถึง  วชิาในระดบัปริญญาเอก  
    -    เลขตวัท่ี  5  หมายถึงกลุ่มวชิา ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
   วชิาท่ีเนน้ทางดา้นเทคโนโลยชีีวภาพ 
    กลุ่มท่ี 1  พื้นฐานทัว่ไป 

   กลุ่มท่ี 2  พื้นฐานทางเทคโนโลยชีีวภาพ 
    กลุ่มท่ี 3  เทคโนโลยกีารหมกัและเอนไซม ์
    กลุ่มท่ี 4  เทคโนโลยชีีวภาพส่ิงแวดลอ้ม 
    กลุ่มท่ี 5  เทคโนโลยชีีวภาพทางทะเล 

   กลุ่มท่ี 6  เทคโนโลยชีีวภาพอาหาร 
    กลุ่มท่ี 7  วศิวกรรมพนัธุศาสตร์ 
    กลุ่มท่ี 8  การจดัการและธุรกิจเทคโนโลยชีีวภาพ 

กลุ่มท่ี 9  สัมมนา และหวัขอ้พิเศษ 
  วชิาท่ีเนน้ดา้นวศิวกรรมกระบวนการ 

    กลุ่มท่ี 1  พื้นฐานทัว่ไป 
    กลุ่มท่ี 2  Upstream process 
    กลุ่มท่ี 3  Downstream process 

   กลุ่มท่ี 4  เคร่ืองมือและการควบคุม  
กลุ่มท่ี 5 แบบจ าลอง การจ าลองสถานการณ์ และการหาผลเลิศ 

    -    เลขตวัท่ี  6  หมายถึง  ล าดบัรายวชิาในแต่ละกลุ่มวชิา 
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ส าหรับรายวชิาวทิยานิพนธ์ 
  -   เลขตวัท่ี  4 หมายถึง  รหสัประจ าระดบัการศึกษา 
   เลข 8  หมายถึง  วชิาในระดบัปริญญาโท 
   เลข 9  หมายถึง  วชิาในระดบัปริญญาเอก 
  -  เลขตวัท่ี 5- 6  หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตวทิยานิพนธ์ตามหลกัสูตร 
                 เช่น  836  คือ วทิยานิพนธ์ในระดบัปริญญาโทจ านวนหน่วยกิตวทิยานิพนธ์ตาม           
                             หลกัสูตร คือ  36 หน่วยกิต 
 
       17.5 แผนการศึกษา 
  17.5.1  ระดับปริญญาโท 
   17.5.1.1  ส าหรับนักศึกษาแผน   ก   แบบ ก 1 

ปีการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
ปีท่ี 1 853-836 วทิยานิพนธ์               9 หน่วยกิต 853-836 วทิยานิพนธ์               9 หน่วยกิต 

ปีท่ี 2 853-836 วทิยานิพนธ์               9 หน่วยกิต 853-836 วทิยานิพนธ์               9 หน่วยกิต 
รวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่  36  หน่วยกิต 

   17.5.1.2  ส าหรับนักศึกษาแผน   ก   แบบ ก 2 
ปีการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

ปีท่ี 1 853-521 เทคโนโลยชีีวภาพ         4 หน่วยกิต 853-596 สมัมนา 1                       1 หน่วยกิต 
853-524 เทคนิควจิยัทางเทคโนโลยชีีวภาพ   3 หน่วยกิต  วชิาเลือก                       6 หน่วยกิต 
 วชิาบงัคบัตามกลุ่มวชิา  3 หน่วยกิต 853-818 วทิยานิพนธ์                 5 หน่วยกิต 
853-818 วทิยานิพนธ์     2 หน่วยกิต  
   รวม       12   หน่วยกิต                  รวม                          12 หน่วยกิต 

ปีท่ี 2 853-597 สมัมนา 2                       1 หน่วยกิต 853-818 วทิยานิพนธ์                   5 หน่วยกิต 
                รวม                              5 หน่วยกิต 

853-818 วทิยานิพนธ์                  6 หน่วยกิต  
    รวม        7 หน่วยกิต                     รวม                             5 หน่วยกิต 

รวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่  36  หน่วยกิต 
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  17.5.2  ระดับปริญญาเอก 
  17.5.2.1   ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาในหลกัสูตรแบบ  1 

ปีท่ี ภาคการ 
ศึกษาท่ี 

ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท  (แบบ 1.1) ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  (แบบ 1.2) 

1 1 853-948 วทิยานิพนธ์              8 หน่วยกิต 853-972 วทิยานิพนธ์              9 หน่วยกิต 
2 853-948 วทิยานิพนธ์               8 หน่วยกิต 853-972 วทิยานิพนธ์              9 หน่วยกิต 

                 รวม                               16 หน่วยกิต     รวม                        18 หน่วยกิต 
2 1 853-948 วทิยานิพนธ์              8 หน่วยกิต 853-972 วทิยานิพนธ์              9 หน่วยกิต 

2 853-948 วทิยานิพนธ์               8 หน่วยกิต 853-972 วทิยานิพนธ์              9 หน่วยกิต 
                 รวม                               16 หน่วยกิต     รวม                        18 หน่วยกิต 

3 1 853-948 วทิยานิพนธ์              8 หน่วยกิต 853-972 วทิยานิพนธ์              9 หน่วยกิต 
2 853-948 วทิยานิพนธ์               8 หน่วยกิต 853-972 วทิยานิพนธ์              9 หน่วยกิต 

                 รวม                               16 หน่วยกิต     รวม                        18 หน่วยกิต 
4 1 - 853-972 วทิยานิพนธ์              9 หน่วยกิต 

2 - 853-972 วทิยานิพนธ์              9 หน่วยกิต 
     รวม                        18 หน่วยกิต 

     รวมตลอดหลกัสูตร          48 หน่วยกิต   รวมตลอดหลกัสูตร          72 หน่วยกิต   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 25 

17.5.2.2 ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาในหลกัสูตรแบบ  2 
ปีท่ี ภาคการ 

ศึกษาท่ี 
ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท  (แบบ 2.1) ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  (แบบ 2.2) 

1 1 853-691 หวัขอ้พิเศษทางเทคโนโลยชีีวภาพ  1 หน่วยกิต 853-521 เทคโนโลยชีีวภาพ           4 หน่วยกิต 
   วชิาบงัคบัตามกลุ่มวชิา    3 หน่วยกิต 853-524 เทคนิควจิยัทางเทคโนโลยชีีวภาพ   3 หน่วยกิต 
 วชิาเลือก/และหรือวทิยานิพนธ์     6 หน่วยกิต  วชิาบงัคบัตามกลุ่มวชิา                  3 หน่วยกิต              

                วิชาเลือก                          3 หน่วยกิต 
 รวม                       10 หน่วยกิต     รวม                                              13 หน่วยกิต 

2 853-621 เทคนิควจิยัทางเทคโนโลยชีีวภาพขั้นสูง                      
  2 หน่วยกิต 

853-621 เทคนิควจิยัทางเทคโนโลยชีีวภาพขั้นสูง                      
 2 หน่วยกิต 

              วชิาเลือก/และหรือวทิยานิพนธ์     6 หน่วยกิต     วชิาเลือก        5 หน่วยกิต 
853-696 สมัมนา 1                     1 หน่วยกิต 853-948 วทิยานิพนธ์                         3 หน่วยกิต 
 รวม                       9 หน่วยกิต     รวม                                              10 หน่วยกิต 

2 1 853-936 วทิยานิพนธ์                     7 หน่วยกิต 853-691 หวัขอ้พิเศษทางเทคโนโลยชีีวภาพ  1 หน่วยกิต 
 853-948 วทิยานิพนธ์                          8 หน่วยกิต 
 รวม                       7 หน่วยกิต     รวม                                                9 หน่วยกิต 

2 853-697 สมัมนา 2                     1 หน่วยกิต 853-696 สมัมนา 1                             1 หน่วยกิต 
853-936 วทิยานิพนธ์                     7 หน่วยกิต 853-948 วทิยานิพนธ์                         8 หน่วยกิต 
 รวม                       8 หน่วยกิต     รวม                                               9  หน่วยกิต 

3 1 853-936 วทิยานิพนธ์                     7 หน่วยกิต 853-948 วทิยานิพนธ์                         8 หน่วยกิต 
 รวม                       7 หน่วยกิต     รวม                                               8  หน่วยกิต 

2 853-698 สมัมนา 3                     1 หน่วยกิต 853-697 สมัมนา 2                             1 หน่วยกิต 
853-936 วทิยานิพนธ์                     6 หน่วยกิต 853-948 วทิยานิพนธ์                         8 หน่วยกิต 
 รวม                       7 หน่วยกิต     รวม                                               9  หน่วยกิต 

4 1 - 853-948 วทิยานิพนธ์                         8 หน่วยกิต 
     รวม                                               8  หน่วยกิต 

2 - 853-698 สมัมนา 3                            1 หน่วยกิต 
 853-948 วทิยานิพนธ์                        5 หน่วยกิต 
     รวม                                              6  หน่วยกิต 

   รวมตลอดหลกัสูตร           48 หน่วยกิต     รวมตลอดหลกัสูตร                   72  หน่วยกิต 
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17.6  ค าอธิบายรายวชิา 
17.6.1 รายวชิาบังคับ 
  17.6.1.1  รายวชิาบังคับทัว่ไป 

853- 521   เทคโนโลยชีีวภาพ      4(4-0-8) 
  (Biotechnology) 
  รายวชิาบงัคบัก่อน: 326-202, 328-302 หรือเทียบเท่า หรืออยูใ่นดุลยพินิจของ                      
         คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 

  ความหมาย ประวติัความเป็นมาและวิวฒันาการของเทคโนโลยีชีวภาพ  กระบวนการ เทคนิค 
และผลิตภัณฑ์ของเทคโนโลยีชีวภาพ จริยธรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพ   สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ขั้นสูง              
เมตาบอลิซึมและกลไกการควบคุม วิศวกรรมพนัธุศาสตร์ จีโนมและไบโออินฟอร์มาติก  หลกัการพื้นฐานของ
เทคโนโลยีชีวภาพ วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ การออกแบบถังปฏิกรณ์และการขยายขนาดการผลิต       
โมเดลล่ิงและสภาวะท่ีเหมาะสมของกระบวนการ เทคโนโลยีเอนไซม์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ        
ด้านต่างๆ  กระบวนการทางเศรษฐศาสตร์ สิทธิบตัร กฎหมาย และธุรกิจ ท่ีเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยีชีวภาพ 
ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยชีีวภาพ กรณีศึกษา 

 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 เทคนิควจิยัทางเทคโนโลยชีีวภาพ 3(1-6-2)  
 (Research Techniques in Biotechnology) 

 รายวชิาบงัคบัก่อน: 853-521 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
 หลักการ วิธีการ และเทคนิคในการวิจัยและวิเคราะห์ รวมทั้ งเคร่ืองมือและวิทยาการ 

ความกา้วหนา้ของเทคนิคใหม่ๆในงานวจิยัดา้นเทคโนโลยชีีวภาพ 
 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) 
 รายวชิาบงัคบัก่อน: อยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
  การเสนอขอ้มูลและความกา้วหนา้ทางวชิาการในสาขาเทคโนโลยชีีวภาพ พร้อมทั้งการ             
น าส่งรายงานฉบบัสมบูรณ์ 
 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) 
 รายวชิาบงัคบัก่อน: อยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
  การเสนอขอ้มูลและความกา้วหนา้ทางวชิาการในสาขาเทคโนโลยชีีวภาพในเชิงวเิคราะห์ พร้อม 

ทั้งการน าส่งรายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 Presentation of information and current topics in biotechnology, including submission reports 
 

853-621  เทคนิควจิยัทางเทคโนโลยชีีวภาพขั้นสูง 2(1-3-2) 
  (Advanced Research Techniques in Biotechnology) 
  รายวชิาบงัคบัก่อน: 853-521 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
  หลกัการ วิธีการ และเทคนิคในการวิจยัและวิเคราะห์ รวมทั้งเคร่ืองมือและวิทยาการขั้นสูง   
เช่น นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนส์ เทคนิคทางด้านสเปกโตรสโคปี  ความก้าวหน้าของเทคนิคใหม่ๆ              
ในงานวจิยัดา้นเทคโนโลยชีีวภาพ 
  Principles, methods and techniques in research and analysis;  instrumentation and advanced 
technology i.e. NMR, spectroscopy;  advanced techniques in biotechnological research 

 

853-691 หวัขอ้พิเศษทางเทคโนโลยชีีวภาพ     1(1-0-2) 
  (Special Topics in Biotechnology) 
  รายวชิาบงัคบัก่อน: 853-521 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
                            วทิยาการใหม่ ๆ และน่าสนใจเก่ียวกบัเทคโนโลยชีีวภาพ 
  New and interesting knowledge related to biotechnology 
 

853-696  สัมมนา 1       1(0-2-1) 
  (Seminar I) 
  รายวชิาบงัคบัก่อน: อยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
  การเสนอขอ้มูลและความกา้วหนา้ทางวชิาการในสาขาเทคโนโลยชีีวภาพในเชิงวเิคราะห์ 
พร้อมทั้งการน าส่งรายงานฉบบัสมบูรณ์ 
  Presentation of information and current topics in biotechnology, including submission reports 
 

853-697  สัมมนา 2       1(0-2-1) 
  (Seminar II) 
  รายวชิาบงัคบัก่อน: อยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
  การเสนอขอ้มูลและความกา้วหนา้ทางวชิาการในสาขาเทคโนโลยชีีวภาพในเชิงวเิคราะห์ 
พร้อมทั้งการน าส่งรายงานฉบบัสมบูรณ์ 
  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) 
  รายวชิาบงัคบัก่อน: อยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
  การเสนอขอ้มูลและความกา้วหนา้ทางวชิาการในสาขาเทคโนโลยชีีวภาพในเชิงวเิคราะห์ 
พร้อมทั้งการน าส่งรายงานฉบบัสมบูรณ์ 
  Presentation of information and current topics in biotechnology, including submission reports 
 
 

  17.6.1.2  รายวชิาบังคับตามกลุ่มวชิา 
 

330-575 การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่พืชยนืตน้  3(2-3-4) 
 (Tissue Culture of Woody Species) 
 รายวชิาบงัคบัก่อน: 330-470 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของภาควชิาฯ 
  การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่พืชยนืตน้ท่ีเป็นพืชเศรษฐกิจเขตร้อน เช่น ไมผ้ล ไมป่้า การศึกษาการปรับ 
สภาพของพืชท่ีใหผ้ลผลิตแลว้กลบัคืนสู่สภาพตน้อ่อน การป้องกนัและก าจดัสารพิษท่ีปล่อยออกจากช้ินส่วนพืช  
ตลอดจนการปนเป้ือนของจุลินทรีย ์
  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 การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ไมด้อกไมป้ระดบัและพืชผกั  3(2-3-4) 
 (Tissue Culture of Ornamentals and Vegetables) 
 รายวชิาบงัคบัก่อน: 330-470  หรืออยูใ่นดุลยพินิจของภาควชิาฯ 
  การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ไมด้อก ไมป้ระดบั พืชผกัท่ีเป็นพืชเศรษฐกิจ เนน้การใชเ้ทคนิคเพาะเล้ียง 
เน้ือเยือ่ในการเพิ่มจ านวนตน้พนัธ์ุท่ีมีลกัษณะดีท่ีคดัเลือกแลว้ใหมี้ปริมาณมากในเวลาอนัสั้น 
  Tissue culture of economic ornamentals and vegetables;  use of tissue culture techniques for  
rapid mass propagation of desirable and selected plants 
 

515-503 เทคโนโลยชีีวภาพการผลิตสัตว ์  3(2-3-4) 
  (Biotechnology for Animal Production) 
  รายวชิาบงัคบัก่อน : 515-511 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของภาควชิาฯ 
 กระบวนการผลิตเอมบริโอ  การยา้ยฝากเอมบริโอ  พนัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยกีารผลิตสัตว ์
  Embryo production, embryo transfer, genetic engineering and animal production 
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853-534 เทคโนโลยเีอนไซม ์     3(3-0-6) 
 (Enzyme Technology) 
 รายวชิาบงัคบัก่อน: 326-202, 328-302 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
 การศึกษาคุณสมบติัทางกายภาพและเคมีของเอนไซม ์ จลนพลศาสตร์ของเอนไซมแ์ละหลกักลไก
การควบคุมการผลิตและการท างานของเอนไซม ์ การผลิต การแยกและการท าเอนไซมใ์หบ้ริสุทธ์ิ การตรึง
เอนไซม ์ การใชป้ระโยชน์ของเอนไซมใ์นอุตสาหกรรมต่างๆ และการน าเสนอรายงานความกา้วหนา้ในเน้ือหา   
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
  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  เทคโนโลยชีีวภาพส่ิงแวดลอ้มขั้นสูง     3(3-0-6) 
 (Advanced Environmental Biotechnology) 
 รายวชิาบงัคบัก่อน: 853-521 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
 ความส าคญัของปัญหามลพิษท่ีเกิดจากการเกษตร และอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ วงจรธาตุต่างๆ  
ปัจจยัในการสลายตวั และกลไกการสลายตวัของสารท่ีก่อมลพิษ  การใช้เทคนิควิศวกรรมพนัธุศาสตร์ใน
เทคโนโลยชีีวภาพส่ิงแวดลอ้ม  การจดัการและการใชป้ระโยชน์จากวสัดุเศษเหลือ ระบบบ าบดัน ้ าเสีย ผลิตภณัฑ์
ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ISO14000 กรณีศึกษาและรายงานความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพส่ิงแวดลอ้ม
และการดูงานนอกสถานท่ี 

 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 เทคโนโลยชีีวภาพทางทะเลขั้นสูง     3(3-0-6) 
 (Advanced Marine Biotechnology) 
 รายวชิาบงัคบัก่อน 853-521 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
 ความส า คัญของ เทคโนโลยี ชี วภ าพท างทะ เล  ส่ิ ง มี ชี วิ ต ในทะ เ ล ท่ี มี คว ามส า คัญ                             
ต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ชนิดและการผลิตชีวผลิตภณัฑ์จากทะเลท่ีส าคัญ รวมทั้งการแยกสาร
ผลิตภัณฑ์และการท าให้บริสุทธ์ิด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ การประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อแกไ้ขปัญหาสภาวะแวดลอ้มทางทะเล  และการน าเสนอรายงานความกา้วหนา้ในเน้ือหา  
ท่ีเก่ียวขอ้ง  
 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 



 30 

 

853-561 เทคโนโลยชีีวภาพอาหาร      3(3-0-6) 
 (Food Biotechnology) 
 รายวชิาบงัคบัก่อน: 853-521 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
 ผลกระทบของเทคโนโลยีชีวภาพต่อคุณภาพของวตัถุดิบ คุณค่าทางโภชนาการและกระบวนการ
แปรรูปในอุตสาหกรรมอาหาร การประยกุตใ์ชว้ธีิการและเทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพดา้นเทคโนโลยีการหมกั 
เทคโนโลยีเอนไซม์  เทคโนโลยีพนัธุวิศวกรรม  วิศวกรรมโปรตีน และวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพในการ   
ดัดแปรองค์ประกอบของอาหาร เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติหรือเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ ท่ี มีมูลค่า สูง                     
การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต รวมทั้ งการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการวิเคราะห์องค์ประกอบ            
ของอาหาร  และการน าเสนอรายงานความกา้วหนา้ในเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้ง 
 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 วศิวกรรมกระบวนการชีวภาพขั้นสูง                                   3(3-0-6) 
 (Advanced Bioprocess Engineering) 
  รายวชิาบงัคบัก่อน : 854-212 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
  เทอร์โมไดนามิกส์และสตอยคิโอเมตรีของกระบวนการหมกั จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยา
เอนไซม์ จลนพลศาสตร์ของการเจริญของเซลล์ การใช้สับสเตรท การสร้างผลิตภณัฑ์    การแยกผลิตภณัฑ์
ชีวภาพโดยวธีิเชิงกล การตกผลึก เทคโนโลยเีมมเบรน     การสกดัและการแยกโดยวธีิของอีเลคโทรโฟรีซีส และ
โครมาโตกราฟฟี เศรษฐศาสตร์ของกระบวนการชีวภาพ รวมถึงการเปรียบเทียบต้นทุนการผลิต                     
และการหาผลเลิศส าหรับกระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพ 

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 รายวชิาเลอืก 
  17.6.2.1    รายวชิาเลอืกจากคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

230-602 เทคนิคการหาผลเลิศทางวศิวกรรมเคมี  3(3-0-6) 
  (Optimization Techniques in Chemical Engineering) 
  รายวชิาบงัคบัก่อน :  อยูใ่นดุลยพินิจของภาควชิาฯ 
  วธีิการตดัสินใจในการออกแบบและด าเนินการ เพื่อใหไ้ดค้่าท่ีเหมาะสมส าหรับระบบท่ีมีตวัแปร 
หลาย ๆ ค่า วธีิการแบบดั้งเดิม การโปรแกรมทางคณิตศาสตร์และวธีิการสมยัใหม่   ตน้แบบการหาผลเลิศแบบ 
ไมเ่ป็นเชิงเส้น  

 

230-621 จลนพลศาสตร์ขั้นสูง                                              3(3-0-6) 
  (Advanced Kinetics) 
 รายวชิาบงัคบัก่อน : 230-620 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของภาควชิาฯ 
  การประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์ในการหาค าตอบส าหรับปัญหาจลนศาสตร์ท่ีซบัซอ้นปฏิกิริยาใน 
สนามการไหล (ในคล่ืนกระแทกและในเปลวเพลิง) ปฏิกิริยาเคมีแสง และปฏิกิริยาเคมี ลูมิเนสเซนต ์
 
 

  17.6.2.2    รายวชิาเลอืกจากคณะวทิยาศาสตร์ 
318-503   ชีวสารสนเทศ 1  2(2-1-3) 
 (Bioinformatics I) 
 รายวชิาบงัคบัก่อน : ตามความเห็นชอบของผูส้อน 
  การวเิคราะห์ล าดบัเบสของดีเอน็เอ   การเปรียบเทียบล าดบัเบสหลายเส้น  การสร้างแผนภูมิ
ชาติพนัธ์ุ  การวเิคราะห์จีโนมดว้ยคอมพิวเตอร์  วิเคราะห์การแสดงออกของยนี และโครงสร้างของโปรตีน 
 DNA sequence analysis, multiple sequence alignment, phylogenetic tree construction, 
computational genomics, gene expression and protein structure analyses  
 

324-535 ผลิตภณัฑธ์รรมชาติท่ีน่าสนใจ                               2(2-0-4) 
 (Natural Products of Special Interest) 
 รายวชิาบงัคบัก่อน : 324-435 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของภาควชิาฯ 
  กระบวนการชีวสังเคราะห์ วิธีการสกดั การตรวจหาโครงสร้าง การสังเคราะห์และสมบติัเชิง 
ชีวภาพของสารผลิตภณัฑธ์รรมชาติ พร้อมทั้งยกตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยัของคณาจารยใ์นภาควชิา และ 
จากรายงานการวิจยัท่ีน่าสนใจในวารสารต่าง ๆ ในปัจจุบนั 

 

326-512     สรีรวทิยาของจุลินทรีย ์  3(2-3-4) 
  (Microbial Physiology)  

รายวชิาบงัคบัก่อน : 326-501 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของภาควชิาฯ 
  สรีรวิทยาและการเติบโตของจุลินทรีย์ ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกับการเติบโต   การสร้างพลังงาน         
การสังเคราะห์สารในเซลล ์และการควบคุมเมแทบอลิซึม  
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326-513 พนัธุศาสตร์ของจุลินทรีย ์      3(2-3-4) 
(Microbial Genetics) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : 326-501  หรืออยูใ่นดุลยพินิจของภาควชิาฯ 
การควบคุมการท างานของยีนส์ การถ่ายโอนยีนส์โดยวิธีต่างๆ   การกลายพนัธ์ุของจุลินทรีย ์

เทคนิคทางพนัธุวศิวกรรม การเพิ่มปริมาณดีเอนเอ และการประยกุตใ์ช ้
 

326-524 จุลชีววทิยาส่ิงแวดลอ้ม  3(2-3-4) 
(Environmental Microbiology) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : 326-501 หรือเทียบเท่า  หรืออยูใ่นดุลยพินิจของภาควชิาฯ 
 ความสัมพนัธ์ระหวา่งจุลินทรียก์บัสภาพแวดลอ้ม ความสมดุลของสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง 

กบัจุลินทรีย ์การแกภ้าวะมลพิษโดยอาศยัหลกัการทางจุลชีววทิยา  
 

328-504 พนัธุวศิวกรรมศาสตร์  3(2-3-4) 
(Genetic Engineering) 

 รายวชิาบงัคบัก่อน: 328-302 หรือ 328-501 หรือเทียบเท่า หรืออยูใ่นดุลยพินิจของภาควชิาฯ 
บรรยายเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัเทคนิคพื้นฐานท่ีใชใ้นการศึกษาพนัธุกรรมระดบัโมเลกุลของ 

ส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ การเลือกยีนท่ีน่าสนใจตลอดจนวิธีการแยกและสุ่มหายีนดังกล่าว การเพิ่มปริมาณยีน 
ความส าคญัของดีเอน็เอตรวจสอบ การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีของพนัธุวิศวกรรมในทางการแพทย ์   การเกษตร
และอุตสาหกรรม 

 

328-513 เทคนิคปฏิบติัการทางชีวเคมี  3(2-4-3) 
(Biochemical Laboratory Techniques) 

 รายวชิาบงัคบัก่อน: 328-511 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของภาควชิาฯ 
 ทฤษฎีและเทคนิคท่ีใชใ้นการศึกษาในหอ้งปฏิบติัการชีวเคมี เช่น การตกตะกอน อลัตร้าเซ็น 

ตริฟิวเกชัน การแยกสารโดยเทคนิคทางโครมาโตกราฟี และอิเล็กโตรฟอริซิส สเปคโตรโฟโตเมตรี           
เทคนิคเก่ียวกบัการใชส้ารกมัมนัตรังสี  
  

 328-613 เทคโนโลยขีองโปรตีนและเอนไซม ์  2(2-0-4) 
(Technology of Protein and Enzyme)  

             รายวชิาบงัคบัก่อน : 328-501 หรือเทียบเท่า  หรืออยูใ่นดุลยพินิจของภาควชิาฯ 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งโครงสร้างทางเคมีกบัสมบติัทางกายภาพของโปรตีนและเอนไซม ์สมบติั 

ทางจลนศาสตร์ ของเอนไซม ์ เทคนิคทางชีวเคมีส าหรับเตรียมโปรตีนและเอนไซมท์ั้งจากธรรมชาติและ             
รีคอมมิแนนท ์ ตลอดจนท าใหบ้ริสุทธ์ิ การประยกุตใ์ชโ้ปรตีนและเอนไซมด์า้นต่าง ๆ ทั้งระดบัหอ้งปฏิบติัการ
และอุตสาหกรรม 
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328-621  ชีวเคมีของพืช  3(3-0-6) 
  (Plant Biochemistry) 
  รายวชิาบงัคบัก่อน :  
  ลกัษณะการปรับตวัทางสรีระต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีส่ิงมีชีวติอาศยัอยู ่ การหาอาหาร  การกิน 
อาหาร   การจดัสรรพลงังานท่ีไดจ้ากอาหาร  อตัราการเจริญเติบโต  การควบคุมขนาดของร่างกาย  แผนการ 
สืบพนัธ์ุ  การปรับตวัทางอุณหภูมิ  และการตอบสนองต่อความเครียดทางสภาวะแวดลอ้ม 
 
330-527  นิเวศวทิยาทางสรีระของสัตวท์ะเล  3(3-0-6) 
  (Physiological Ecology of Marine Animals) 
  รายวชิาบงัคบัก่อน : อยูใ่นดุลยพินิจของภาควชิาฯ 
  ลกัษณะการปรับตวัทางสรีระต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีส่ิงมีชีวติอาศยัอยู ่ การหาอาหาร  การกิน 
อาหาร   การจดัสรรพลงังานท่ีไดจ้ากอาหาร  อตัราการเจริญเติบโต  การควบคุมขนาดของร่างกาย  แผนการ 
สืบพนัธ์ุ  การปรับตวัทางอุณหภูมิ  และการตอบสนองต่อความเครียดทางสภาวะแวดลอ้ม 

 
330-572 การเพาะเล้ียงสาหร่าย  3(2-3-4) 

(Algal Culture) 
 รายวชิาบงัคบัก่อน : ชีววทิยาเบ้ืองตน้ หรือเทียบเท่า หรืออยูใ่นดุลยพินิจของภาควชิาฯ 

ชีววทิยาของสาหร่ายโดยเฉพาะสาหร่ายท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ  วธีิการเพาะเล้ียงและการเลือก 
แหล่ ง เพ าะ เ ล้ี ย ง  อิท ธิพล ส่ิ งแวดล้อมและ ปัจจัยส าคัญ ท่ี มีผล ต่อการ เจ ริญ เ ติบโตของสาห ร่ า ย                              
การผลิต    การเก็บเก่ียว  อภิปรายความกา้วหนา้และปัญหาในการเพาะเล้ียง  ศึกษานอกสถานท่ี  
  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 เทคโนโลยโีพรโทพลาสต ์  3(2-3-4) 
(Protoplast Technology) 

 รายวชิาบงัคบัก่อน : การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่และอวยัวะพืช หรือเทียบเท่า หรืออยูใ่นดุลยพินิจของ
ภาควชิาฯ 

              การแยกโพรโทพลาสตด์ว้ยเอนไซม์  การเพาะเล้ียง  การสร้างผนงัเซลลใ์หม่        การรวมกนั 
ของโพรโทพลาสต ์ การคดัเลือกลูกผสม   และการเกิดตน้ใหม่จากเซลล ์       ลูกผสมท่ีไดจ้ากการรวมกนัของ 
เซลลร่์างกาย  
   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 เซลลแ์ละเซลลว์ทิยาของพืช   4(3-3-6) 
(Cells and Plant Cell Biology)  
รายวชิาบงัคบัก่อน : ชีววทิยาของเซลล ์หรือเทียบเท่า หรืออยูใ่นดุลยพินิจของภาควชิาฯ  
ทฤษฎีต่าง ๆ  ท่ีครอบคลุมหวัขอ้ใหม่ๆ  ท่ีน่าสนใจทางเซลลว์ทิยา   ซ่ึงครอบคลุมถึงเร่ือง     

กลอ้งจุลทรรศน์ กลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอน โมเลกุลและการสร้างองคป์ระกอบของเซลล์   โครงสร้างของเซลล์
และเซลล์ออร์แกเนลล์ในระดบัจุลภาคและโมเลกุล  สรีรวิทยาของเซลล์โดยทัว่ไป การเจริญ การเปล่ียนแปลง
และการท าหน้าท่ีเฉพาะของเซลล์พืช   การแก่ตายของเซลล์พืช   รวมทั้งวิธีการศึกษาเซลล์และการเพาะเล้ียง
เน้ือเยือ่พืช 

Ultrastructure of cell and organelles, cell physiology, cell differentiation and cell 
specialization in plant; methods for cytological and cytochemical analysis and plant tissue culture 

   
  17.6.2.3    รายวชิาเลอืกจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ 

510-501        เทคโนโลยชีีวภาพขั้นสูงของพืชปลูก  3(2-3-4) 
 (Advanced Crop Biotechnology)  

รายวชิาบงัคบัก่อน : 510-401 หรือเทียบเท่า หรืออยูใ่นดุลยพินิจของภาควชิาฯ 
การประยกุตก์ารเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่และพนัธุวศิวกรรมเพื่อการ ปรับปรุงพนัธ์ุพืช 
Application of tissue culture and genetic engineering for crop improvement 

 

510-601 พนัธุวศิวกรรมของพืชปลูก                             3(2-3-4) 
   (Crop Genetic Engineering) 

รายวชิาบงัคบัก่อน : 510-501 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของภาควชิาฯ  
ยนีท่ีส าคญัในการปรับปรุงพนัธ์ุพืชทั้งในพืชและจากจุลินทรียท่ี์ส าคญั ยนีตา้นทานโรค แมลง 

และความแหง้แลง้ ยนีควบคุมการใหผ้ลผลิต ล าดบัและการตดัต่อยนี พาหะตวัน า   เทคนิคทางพนัธุวศิวกรรม 
การตรวจสอบผลการตดัต่อ และตวัตรวจสอบทางเคมีท่ีส าคญั 
  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          พนัธุศาสตร์เชิงโมเลกุลของพืชปลูก                   3(2-3-4) 
  (Crop Molecular Genetics)  
 รายวชิาบงัคบัก่อน : 510-501 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของภาควชิาฯ 
    ยนีในระดบัเซลลพ์ืช หนา้ท่ี กลไก และการแสดงออกของยนี การแยกยนีจากเซลลพ์ืชเพื่อการ 
ปรับปรุงพนัทางพนัธุวศิวกรรม 
  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        โรคสัตวน์ ้าขั้นสูง  3(2-3-4) 
(Advanced Aquatic Animal Diseases)  
รายวชิาบงัคบัก่อน : 530-331 หรือเทียบเท่า หรืออยูใ่นดุลยพินิจของภาควชิาฯ  
โรคเฉพาะดา้นท่ีก าลงัมีปัญหาอยูใ่นสัตวน์ ้าเศรษฐกิจในปัจจุบนั เช่น โรคติดเช้ือไวรัส  

แบคทีเรียในปลาทะเลและกุง้ทะเล การประยกุต ์ ใชเ้ทคนิคใหม่ ๆ ท่ีช่วยในการวินิจฉยัโรคไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
รวมทั้งการจดัระบบการเล้ียงในการป้องกนัรักษาโรค 
 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 
 

530-532        พยาธิวทิยาของกุง้  3(2-3-4)  
         (Shrimp Pathology) 
                      รายวชิาบงัคบัก่อน : 530-331 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของภาควชิาฯ 
 โรคและสาเหตุของการเกิดโรคในกุง้หลายชนิด ทั้งในธรรมชาติ และระบบของการเล้ียง เช่น  
โรคปรสิต เช้ือรา แบคทีเรียและไวรัส ริเก็ตเซีย และคลามีเดีย ภูมิคุม้กนัโรคเบ้ืองตน้ในกุง้ สาเหตุท่ีเก่ียวขอ้ง    
ในการเกิดโรค เช่น การจดัการระบบของการเล้ียงอาหารท่ีมีผลต่อการเกิดโรค และสารพิษในแหล่งน ้า รวมทั้ง
การใชย้าและสารเคมีในการป้องกนัและรักษาโรค  
 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 

 

530-534        พนัธุศาสตร์ปริมาณเพื่อการปรับปรุงพนัธ์ุปลา  3(3-0-6) 
  (Quantitative Genetics for Fish Improvement) 
 รายวชิาบงัคบัก่อน : 530-434 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของภาควชิาฯ 

          ทฤษฎีพนัธุศาสตร์ปริมาณและพนัธุศาสตร์ประชากรท่ีประยกุต ์ใชใ้นการปรับปรุงพนัธ์ปลา  
ความแปรผนัทางพนัธุกรรม อินบรีดิง การคดัเลือก และระบบการผสมพนัธ์ุ  
 Quantitative and population genetics theories applied to fish improvement: genetic variation, 
inbreeding, selection and mating systems 
 

  17.6.2.4    รายวชิาเลอืกจากคณะเภสัชศาสตร์ 
570-562 การสกดัและตรวจเอกลกัษณ์สารจากผลิตภณัฑธ์รรมชาติ  2(1-3-2) 
 (Separation and Identification of Natural Products) 
 รายวชิาบงัคบัก่อน : อยูใ่นดุลยพินิจของภาควชิาฯ 
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 แนวคิดและขั้นตอนในการวิจยัและพฒันายาจากสมุนไพร  การตรวจสอบสารเคมีในพืช  การสกดั
แยกสารและการท าใหส้ารบริสุทธ์ิ  การพิสูจน์เอกลกัษณ์ของสารจากผลิตภณัฑธ์รรมชาติโดยอาศยัคุณสมบติั
ทางกายภาพ  คุณสมบติัทางเคมีร่วมกบัเทคนิคสเปคโตรสโกปี  ไดแ้ก่ 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) 
 

570-563        การตรวจสอบฤทธ์ิทางชีวภาพของผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ  2(1-3-2) 
 (Biological Activity Determination of Natural Products)  
 รายวชิาบงัคบัก่อน : อยูใ่นดุลยพินิจของภาควชิาฯ 
 การตรวจสอบฤทธ์ิทางชีวภาพของสารสกดัจากสมุนไพร  การประเมินค่าโดยการแสดงผลใน
หลอดทดลองหรือต่อส่ิงมีชีวิตบางชนิด 
 Biological activity determination of crude extract from natural products, in vitro or living 
organisms evaluation 

 

570-661 การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่พืชสมุนไพรขั้นสูง  2(1-3-2) 
 (Advanced Medicinal Plants Tissue Culture)  
 รายวชิาบงัคบัก่อน: โดยความเห็นชอบของอาจารยผ์ูส้อน 
 การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่สมุนไพร โดยครอบคลุมเทคนิคต่างๆ ในการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่พืช เช่น  
การตรึงเซลลอิ์ลิซิเตชัน่ (Elicitation) การหมกัเซลลเ์พาะเล้ียงของพืชเป็นตน้ และการน าเน้ือเยือ่เพาะเล้ียงไป 
ประยกุตใ์ช ้เช่นการศึกษาวถีิชีวสังเคราะห์ของพืช การตรวจหาสารทุติยภูมิ การศึกษาพนัธุวศิวกรรมของ     
เซลลพ์ืช   การท าเอนไซมจ์ากเน้ือเยื่อเพาะเล้ียงของพืชให้บริสุทธ์ิเป็นตน้ 
 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 การก าหนดสูตรโครงสร้างทางเคมีของผลิตภณัฑธ์รรมชาติ   3(3-0-6) 
  (Chemical Structure Determination of Natural Products) 
  รายวชิาบงัคบัก่อน: โดยความเห็นชอบของอาจารยผ์ูส้อน 
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 ศึกษาลกัษณะเฉพาะทางสเปกโทรสโกปีของผลิตภณัฑ์ธรรมชาติกลุ่มต่าง ๆ  เช่น ฟลาโวนอยด ์     
คูมาริน  โครโมน  ควิโนน  เทอร์ปีนอยด์และสเตอรอยด์  แอลคาลอยด์  กรดอะมิโนและเพปไทด ์                  
และคาร์โบไฮเดรต       หลกัการวิเคราะห์และก าหนดสูตรโครงสร้างทางเคมีของสารผลิตภณัฑ์ธรรมชาติท่ีมี
สูตรโครงสร้างซับซ้อน  โดยใช้เทคนิคนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์    สเปกโทรสโกปีและเทคนิคทาง     
สเปกโทรสโกปีอ่ืน ๆ   การวิเคราะห์สเตอรีโอเคมีของสาร  ทั้งโดยใชเ้ทคนิคทางสเปกโทรสโกปีและโดยการ
สังเคราะห์สารอนุพนัธ์ 
 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    รายวชิาเลอืกจากคณะการจัดการส่ิงแวดล้อม 
830-500        มลพิษทางทะเล                                              3(2-3-4) 
 (Marine Pollution) 

 ประเภทของมลพิษ ผลของมลพิษต่อส่ิงมีชีวติในทะเล การตรวจวดัสภาวะมลพิษทางทะเล           
การป้องกนัและการลดผลกระทบของการพฒันาชายฝ่ังต่อระบบนิเวศ 
 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    รายวชิาเลอืกจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
850-542       การวเิคราะห์อาหารขั้นสูง                3(2-3-4) 
 (Advanced Food Analysis)  

รายวชิาบงัคบัก่อน : 324-243 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
 การเตรียมตวัอยา่งและการสุ่มตวัอยา่ง ทฤษฎี หลกัการวเิคราะห์และการประยกุตใ์ชเ้คร่ืองมือชั้นสูง 

ในการวเิคราะห์อาหาร ประกอบดว้ยเทคนิคทางเคมีวเิคราะห์ เทคนิคทางโครมาโตกราฟีและอิเลกโตโฟลิซิส 
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 คุณสมบติัทางกายภาพและวศิวกรรมของอาหารและวสัดุชีวภาพ  3(3-0-6) 
(Physical and Engineering Properties of  Food and Biomaterials) 
รายวชิาบงัคบัก่อน: อยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 

 สมบติัทางกายภาพและวศิวกรรมของอาหารและวสัดุชีวภาพ ไดแ้ก่ สมบติัความร้อน สมบติั 
ทางไฟฟ้า สมบติัทางรีโอโลย ี สมบติัเก่ียวกบัผวิหนา้ และการเปล่ียนเฟส การประยกุตใ์ชส้มบติัเหล่าน้ีกบั
กระบวนการแปรรูป 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 

 

850-653 ปรากฏการณ์ส่งผา่นในอาหารและวสัดุชีวภาพ  3(3-0-6) 
 (Transport Phenomena of Food and Biomaterials) 
 รายวชิาบงัคบัก่อน: อยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 

 แบบจ าลองโดยทัว่ไปของปรากฏการณ์ส่งผา่น คุณลกัษณะและคุณสมบติัของอาหาร และวสัดุ 
ชีวภาพอ่ืนๆ ปรากฏการณ์ส่งผา่นในผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นของเหลว ปรากฏการณ์ส่งผา่นในผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นของแข็ง 
ปรากฏการณ์ส่งผ่านและแหล่งท่ีมา แบบจ าลองปรากฏการณ์ส่งผ่านในการท างานเป็นหน่วยบางชนิด และ
เคร่ืองมือแปรรูป การรวบรวมและน าเสนอรายงานในหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 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 
 

851-515       เทคโนโลยกีารแปรรูปพืชน ้า                                      3(2-3-4) 
 (Aquatic Plant Processing Technology)  
 รายวชิาบงัคบัก่อน : 851-511 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
 การจ าแนกและสัณฐานวทิยาของพืชน ้าและสาหร่าย การเพาะเล้ียงและการเก็บเก่ียว 
องคป์ระกอบทางเคมีและคุณค่าทางโภชนาการ   กรรมวิธีการแปรรูปพืชน ้าและสาหร่าย การใชป้ระโยชน์จาก
พืชน ้าและผลิตภณัฑ ์ 
   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    พิษวทิยาในสัตวท์ะเล       3(3-0-6) 
  (Marine Toxicology)  
 รายวชิาบงัคบัก่อน : 324-135, 328-302 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ
 ชนิดของสัตวท์ะเลท่ีเป็นพิษ ชนิดของสารพิษในสัตวท์ะเล สาเหตุ ลกัษณะ และอาการของการเกิด
พิษจากสัตวท์ะเล   กลยทุธ์การควบคุมและการเฝ้าระวงัการเกิดพิษจากสัตวท์ะเล  
 Types of toxic marine organisms, types of marine toxins; causes, properties and symptoms of 
poisoning from marine organisms; control and monitoring strategies 
 

853-523 เมตาบอลิซึมของเซลล ์  3(3-0-6) 

 (Cell Metabolism) 
  รายวชิาบงัคบัก่อน: 328-302, 853-211 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 

 หลกัการของเซลลเ์มตาบอลิซึม   การส่งผา่นสารประกอบต่าง ๆ ระหวา่งเซลล ์  กระบวนการ      
ยอ่ยสลายและการสังเคราะห์ภายในเซลล ์กระบวนการส่งถ่ายอิเลคตรอน เทอร์โมไดนามิกส์ของระบบชีวภาพ 
จลนพลศาสตร์ของเอนไซม ์สมดุลของวถีิเมตาบอลิซึม   กลไกการควบคุมเมตาบอลิซึม และการประยกุตใ์ช ้
และการน าเสนอรายงานความกา้วหนา้ในเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้ง 
 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 อาหารหมกัดั้งเดิม  3(3-0-6) 
 (Traditional Fermented Foods) 
 รายวชิาบงัคบัก่อน: 853-211 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
 บทบาทของจุลินทรีย์ในอาหารหมกัดั้ งเดิม การเปล่ียนแปลงทางกายภาพและเคมีของอาหาร
ระหว่างการหมกั  กรรมวิธีการผลิตและการควบคุมการหมกัอาหารดั้งเดิมชนิดต่างๆ การศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี   และการน าเสนอรายงานความกา้วหนา้ในเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้ง 
  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 เทคโนโลยขีองยสีต์  3(3-0-6) 
 (Yeast Technology) 
  รายวชิาบงัคบัก่อน: 326-202  หรืออยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
 ผลของปัจจยัทางกายภาพและเคมีต่อการเจริญและการสร้างผลิตภณัฑ์ของยีสต์  การคดัเลือกและ
การปรับปรุงพนัธ์ุ โดยใช้เทคนิคทางพนัธุศาสตร์ การหมกัแอลกอฮอล์ การผลิตยีสต์ขนมปัง ยีสต์อาหารและ
อาหารสัตว ์ไวตามินและสารเคมีอ่ืนๆ และการน าเสนอรายงานความกา้วหนา้ในเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้ง 
 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  เทคโนโลยกีารหมกัขั้นสูง  3(3-0-6) 
 (Advanced Fermentation Technology) 
 รายวชิาบงัคบัก่อน: 853-211 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
 ความส าคัญของอุตสาหกรรมการหมัก  การแยกและคัดเ ลือกจุลินทรีย์ท่ี มีความส าคัญ                       
ในอุตสาหกรรม การปรับปรุงสายพนัธ์ุจุลินทรีย ์การหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการหมัก กระบวนการปฏิบติังาน
และการควบคุมถงัหมกั   กรณีศึกษาในการพฒันาผลิตภณัฑต่์างๆท่ีไดจ้ากการหมกั การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
 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 การใชป้ระโยชน์และการบ าบดัวสัดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
 (Waste Utilization and Treatment in Agro-Industry) 
 รายวชิาบงัคบัก่อน: 853-211 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
 การจัดการวสัดุเศษเหลือ เทคโนโลยีสะอาด การใช้ประโยชน์จากวสัดุเศษเหลือในโรงงาน
อุตสาหกรรมเกษตรต่างๆ การบ าบัดน ้ าเสีย การรายงานความก้าวหน้าด้านการใช้ประโยชน์และบ าบัด            
วสัดุเศษเหลือ การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
 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 การยอ่ยสลายและการก าจดัสารปนเป้ือนทางชีวภาพ   3(3-0-6) 
 (Biodegradation and Bioremediation) 
 รายวชิาบงัคบัก่อน: 326-202, 328-302, 853-542 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 

ความสัมพนัธ์ระหว่างจุลินทรียก์บัการยอ่ยสลายของสารปนเป้ือนในสภาพแวดลอ้ม  ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการย่อยสลายและการก าจดัสารปนเป้ือนทางชีวภาพ  การยอ่ยสลายและการก าจดัสารปนเป้ือนทางชีวภาพ
ประเภทต่างๆ  การก าจดัโลหะหนกัโดยวิธีทางชีวภาพ  เทคโนโลยีการก าจดัสารปนเป้ือนโดยชีววิธี  เทคนิค
วเิคราะห์ประเภทต่าง ๆ  การรายงานความกา้วหนา้ทางการยอ่ยสลายและการก าจดัสารปนเป้ือนทางชีวภาพ 

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 เทคโนโลยขีองสาหร่าย  3(3-0-6) 
 (Algal Technology) 
 รายวชิาบงัคบัก่อน: 853-521 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
 ชนิดของสาหร่ายและสายพนัธ์ุท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจ วธีิการเพาะเล้ียง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
เจริญ วธีิการเก็บเก่ียวและอบแหง้ ปัญหาการปนเป้ือน องคป์ระกอบทางเคมีของสาหร่าย คุณค่าทางอาหารและ
ประโยชน์ต่างๆของสาหร่าย การผลิตสารท่ีมีมูลค่าสูงจากสาหร่าย ถงัปฏิกรณ์ส าหรับเพาะเล้ียงสาหร่าย และการ
น าเสนอรายงานความกา้วหนา้ในเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้ง 
 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 จุลชีววทิยาอาหารขั้นสูง  3(3-0-6) 
 (Advanced Food Microbiology) 
 รายวชิาบงัคบัก่อน: 326-202 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 

 เทคนิควเิคราะห์ขั้นสูงทางดา้นจุลชีววทิยาอาหาร รวมถึงการเปรียบเทียบเทคนิควิเคราะห์ดั้งเดิมกบั
เทคนิควเิคราะห์ท่ีรวดเร็วและออโตเมท รวมทั้งการใชเ้ทคนิคทางพนัธุกรรม และอิมมูโนในการตรวจหา           
จุลินทรียท่ี์ก่อใหเ้กิดโรคในอาหาร แนวทางใหม่ ๆ ทางเทคโนโลยกีารหมกัของอาหารหมกัประเภท ต่าง ๆ         
จุลินทรียท่ี์มีผลดีต่อสุขภาพ จุลชีววทิยาของกระบวนการถนอมอาหารแบบใหม่ ๆ และการควบคุมคุณภาพ
อาหารในดา้นจุลชีววทิยา รวมทั้งการน าเสนอรายงานความกา้วหนา้ในเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้ง 
 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 เทคโนโลยวีศิวกรรมพนัธุศาสตร์  3(3-0-6) 
 (Genetic Engineering Technology) 
  รายวชิาบงัคบัก่อน: 328-302  หรืออยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 

  หลกัเบ้ืองตน้ของวิศวกรรมพนัธุศาสตร์ (การสร้างดีเอ็นเอลูกผสม ดีเอ็นเอไลบราร่ี  การวิเคราะห์
และคัด เลือกจุ ลินทรีย์ท่ี มียีนลูกผสม)เค ร่ืองมือทางอณูวิทยาท่ีใช้ในการศึกษาการท างานของยีน              
วศิวกรรมพนัธุศาสตร์ของเซลล์สัตวแ์ละพืช และการประยุกตใ์ชดี้เอ็นเอลูกผสม การน าเสนอรายงานในเน้ือหา
ทนัสมยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

  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 วศิวกรรมเมตาบอลิก  3(3-0-6) 
 (Metabolic Engineering) 
 รายวชิาบงัคบัก่อน: 328-501, 853-523 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 

ความส าคญัของวิศวกรรมเมตาบอลิซึม กระบวนการเมตาบอลิซึมของเซลล์ ปฏิกริยาภายในเซลล์
และสมดุลปฏิกริยา  กลไกการควบคุมวิถีเมตาบอลิซึมและปรับปรุงเมตาบอลิซึม การควบคุมฟลักซ์ของ           
วิถีเมตาบอลิซึม ปฏิกิริยาประกอบในวิถีเมตาบอลิซึมและการหาฟลักซ์นั้ นๆ  และการน าเสนอรายงาน
ความกา้วหนา้ในเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้ง 
 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 การประกอบการธุรกิจเทคโนโลยชีีวภาพ  3(3-0-6) 
 (Entrepreneurship in Biotechnology) 

 รายวชิาบงัคบัก่อน: 853-521 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
 ความรู้พื้นฐานทางธุรกิจส าหรับนักเทคโนโลยีชีวภาพ  แนวโน้มและประเภทของธุรกิจ
เทคโนโลยีชีวภาพในระดบัประเทศและระดบัสากล กระบวนการท่ีส าคญัในการด าเนินการเพื่อประกอบธุรกิจ
เทคโนโลยีชีวภาพ   กลยุทธ์ทางธุรกิจและการจดัท าแผนธุรกิจ  กรณีศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการธุรกิจ
เทคโนโลยีชีวภาพ   การฝึกปฏิบติัท าแผนประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ และการน าเสนอในชั้นเรียน    
การเยีย่มชมหน่วยงาน องคก์ร หรือบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจเทคโนโลยชีีวภาพ 
 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  หวัขอ้เฉพาะทางเทคโนโลยชีีวภาพ  3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Biotechnology) 
 รายวชิาบงัคบัก่อน: 853-521 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
  การศึกษาความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยชีีวภาพ และรายงานเก่ียวกบัการคน้พบส่ิงใหม่ หรือ 
เทคนิคใหม่ เร่ืองต่างๆท่ีน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม 
 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  เคร่ืองมือไซเบอร์ในการท าวิจยั  1(1-0-2) 

 (Cybertools for Research) 
 รายวชิาบงัคบัก่อน: อยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
 การวางแผนงานวิจยั การจัดการ การสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมู ลห้องสมุดและอินเตอร์เนต        
เพื่อตรวจเอกสารและงานวิจยั   การใช้ฐานขอ้มูลออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อคน้หาบทความจากวารสารอิเล็กทรอนิกส์     
การติดต่อใช้เอกสารระหวา่งห้องสมุดดว้ยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  การเขียนรายงานวิจยัแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการ
สร้างเอกสารดว้ย html การใช้สถิติเพื่องานวิจยัจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจและท่ีไดจ้ากการทดลอง  การใชส้ถิติ
ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษาและการเลือกใชส้ถิติท่ีเหมาะสมกบังานวจิยั 
 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 on-
line 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 ตวัเร่งชีวภาพท่ีถูกตรึง                                           3(3-0-6) 
 (Immobilized Biocatalysts)  
 รายวชิาบงัคบัก่อน : 853-534 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 

คุณสมบัติของเซลล์และเอนไซม์ การผลิตเซลล์และเอนไซม์ คุณสมบัติของสารยึดเกาะ                  
ท่ีใชต้รึง   วธีิการตรึงตวัเร่งชีวภาพแบบดูดเกาะ แบบพนัธะโควาเลนท ์แบบกกัขงั และแบบอ่ืนๆ คุณสมบติัของ          
ตวัเร่งชีวภาพหลงัการตรึง จลนพลศาสตร์ของตวัเร่งท่ีถูกตรึง และการออกแบบถงัปฏิกรณ์ การใชป้ระโยชน์ทาง
อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีใหม่ท่ีเก่ียวขอ้ง  การคน้ควา้และการน าเสนอรายงานความก้าวหน้าในเน้ือหา          
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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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 
 

853-661  สารออกฤทธ์ิชีวภาพในอาหาร  3(3-0-6) 
            (Bioactive Compounds in Foods) 
  รายวชิาบงัคบัก่อน: 324-233 หรือ 850-221 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
 องค์ประกอบของอาหารท่ีเป็นสารออกฤทธ์ิชีวภาพ  ชนิดและแหล่งของสารออกฤทธ์ิชีวภาพ  
บทบาทของสารออกฤทธ์ิชีวภาพในอาหารและการประยุกต์ใช้  การสังเคราะห์ทางชีวเคมีและทางเคมีของ      
สารออกฤทธ์ิชีวภาพ  การเสนอรายงานในหวัขอ้ปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 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 
 

853-662  จุลชีววทิยาขั้นสูงของจุลินทรียท่ี์ก่อโรคในอาหาร  3(3-0-6) 
 (Advanced Microbiology of Food-borne Pathogens) 
 รายวชิาบงัคบัก่อน: 853-211 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
  การติดเช้ือและสารพิษท่ีเกิดจากจุลินทรีย์ก่อโรคท่ีติดต่อผ่านทางอาหาร  เทคนิคใหม่ๆ ในการ
ตรวจหาและจ าแนกจุลินทรียก่์อโรคท่ีติดต่อทางอาหาร   การควบคุมโรค   ระบบนิเวศน์และยุทธวิธีท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการอยู่รอดของจุลินทรียก่์อโรคในอาหาร    กลไกและความรุนแรงในการก่อโรค  การน าเสนอรายงานใน
หวัขอ้ปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 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 
 

853-663  เมตาบอลิซึมของจุลินทรียใ์นอาหาร  3(3-0-6) 
 (Microbial Metabolism in Foods) 
 รายวชิาบงัคบัก่อน: 853-521 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
 อิทธิพลของเมตาบอลิซึมของจุลินทรียต่์อคุณสมบติัของอาหารท่ีผลิตโดยการหมกัและผลของ       
จุลินทรียส่ิ์งแวดลอ้มของอาหารต่อกลไกท่ีส าคญัของจุลินทรีย ์การเสนอรายงานในหวัขอ้ปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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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  พิษวทิยาอาหาร  3(3-0-6) 
 (Food Toxicology) 
 รายวชิาบงัคบัก่อน: 853-211 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
 สารเคมีท่ีเป็นพิษในอาหารรวมทั้ งลักษณะทางเคมี การสังเคราะห์ทางชีวภาพ เมตาบอลิซึม 
พิษวิทยา การเกิดปฏิกิริยาและการควบคุม การตรวจหา การวิเคราะห์ความปลอดภยัของสารเคมีท่ีเป็นพิษ         
ในอาหาร  การตอบสนองทางชีวภาพของสารพิษในอาหาร  การแพอ้าหาร การไม่ทนทานต่ออาหาร วิทยาอิมมูน
และพิษวิทยาของอิมมูน สารพิษในอาหารท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ การเขียนรายงานและน าเสนอหวัขอ้ปัจจุบนั    
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 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       การออกแบบถงัปฏิกรณ์ชีวภาพ  3(3-0-6) 
 (Bioreactor Design)  
 รายวชิาบงัคบัก่อน : 326-202, 854-212 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
 แนวคิดทัว่ไปในการออกแบบถงัปฏิกรณ์ชีวภาพ ปรากฏการณ์การส่งผ่านในถงัปฏิกรณ์ชีวภาพ      
รีโอโลจีและการถ่ายโอนโมเมนตมั การถ่ายโอนมวล และการถ่ายโอนความร้อนเคร่ืองมือวดัและควบคุมใน
กระบวนการหมกั การวเิคราะห์และออกแบบถงัปฏิกรณ์ชีวภาพ ถงัปฏิกรณ์แบบถงักวน แพค-เบด  ฟลูอิไดซ์เบด 
แอร์ลิฟท ์ฯลฯ การออกแบบถงัปฏิกรณ์ชีวภาพเพื่อใหไ้ดแ้บบท่ีดีท่ีสุด  
 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      การวดัและระบบการควบคุมกระบวนการทางอาหารและระบบชีวภาพ 3(3-0-6) 
  (Measurement and Process Control in Food and Biological System) 
 รายวชิาบงัคบัก่อน : 854-212, 850-323 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 

ระบบการวัดค่ า และการควบคุมกระบวนการทาง อุตสาหกรรม เกษตร  และการใช้
ไมโครโปรเซสเซอร์ เพื่อให้ทราบถึงสภาพของระบบทั้งทางกายภาพและเคมีได้ในระยะอนัสั้ น การเขียน
รายงานและน าเสนอในหวัขอ้ปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้ง 



 46 

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       แบบจ าลองในระบบชีวภาพ            3(3-0-6) 
 (Modeling and Simulation in Biological System)  
 รายวชิาบงัคบัก่อน : 326-202, 854-212 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 

ไดนามิกส์ของระบบชีวภาพท่ีมีความซับซ้อนน้อย  การวิเคราะห์ ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่ม
ประชากรของจุลินทรีย์ ประชากรผสมในระบบธรรมชาติและระบบประยุกต์ โมเดลท่ีเก่ียวข้องกับ  
ปรากฏการณ์ การส่งผา่นในระบบชีวภาพ การตรวจสอบโมเดลและการหาค่าพารามิเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์    
ซิมิวเลชันในการศึกษาไดนามิกส์ ของระบบชีวภาพ การหาผลเลิศในระบบชีวภาพ การเขียนรายงานและ
น าเสนอในหวัขอ้ปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้ง 

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       เทคโนโลยกีระบวนการแยกและสกดัสาร                                3(3-0-6) 
 (Downstream Process Technology)  
 รายวชิาบงัคบัก่อน : 853-521 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
 หลักการแยกเอาผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการหมักออกจากน ้ าหมัก โดยใช้ยูนิตออเปอร์เรชั่นต่าง ๆ        
ได้แก่    การกรองและการกรองระดบัโมเลกุล    การเหวี่ยงแยก   การท าให้เซลล์แตก   การสกัด   การดูดซึม         
อิลูชั่นโครมาโตกราฟฟี การตกตะกอน อัลตราฟิวเตรชั่น อิเลคโตรฟอลิซิส การตกผลึกและการท าให้แห้ง          
รวมไปถึงเศรษฐศาสตร์ของกระบวนการแยกและสกดัสาร 
 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       แบบจ าลองและการควบคุมกระบวนการชีวภาพ  3(3-0-6) 
 (Bioprocess Modeling and Control)  
 รายวชิาบงัคบัก่อน : อยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 

ความส าคญัของแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในเทคโนโลยีกระบวนการชีวภาพและการควบคุม    
กฎพื้นฐานของกระบวนการทางกายภาพและเคมี จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยา แบบจ าลอง ทางคณิตศาสตร์ของ
กระบวนการทางเคมีและชีวภาพ การออกแบบการทดลองและการใชค้อมพิวเตอร์ในการสร้างแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ 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)  
 รายวชิาบงัคบัก่อน : 461-212 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
 บทบาทของอุตสาหกรรมเกษตรต่อการพฒันาเศรษฐกิจ หลกัและส่วนประสมของตลาด การตลาด
ภายในและส่งออกของผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ข้อตกลงทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ           
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมเกษตร 
 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 วชิาวทิยานิพนธ์ 
853-818        วทิยานิพนธ์   18(0-54-0) 
 (Thesis) 
 การศึกษาคน้ควา้และวจิยัทางดา้นเทคโนโลยชีีวภาพ ตามลกัษณะเน้ือหาวชิาท่ีก าหนดไวใ้น 
หลกัสูตร ภายใตก้ารดูแลและแนะน าของคณะกรรมการท่ีปรึกษา 
 Study and research in biotechnology followed description in curriculum and advisor committee’s 
suggestion   
  

853-836        วทิยานิพนธ์    36(0-108-0) 
   (Thesis) 
  การศึกษาค้นควา้และวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ตามลักษณะเน้ือหาวิชาท่ีก าหนดไวใ้น
หลกัสูตร ภายใตก้ารดูแลและแนะน าของคณะกรรมการท่ีปรึกษา  
 Study and research in biotechnology followed description in curriculum and advisor committee’s 
suggestion 
 

853-936        วทิยานิพนธ์    36(0-108-0) 
   (Thesis) 

   การศึกษาค้นควา้และวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ตามลักษณะเน้ือหาวิชาท่ีก าหนดไวใ้น
หลกัสูตร ภายใตก้ารดูแลและแนะน าของคณะกรรมการท่ีปรึกษา  
 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       วทิยานิพนธ์    48(0-144-0) 
   (Thesis) 

   การศึกษาค้นควา้และวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ตามลักษณะเน้ือหาวิชาท่ีก าหนดไวใ้น
หลกัสูตร ภายใตก้ารดูแลและแนะน าของคณะกรรมการท่ีปรึกษา  
 Study and research in biotechnology followed description in curriculum and advisor committee’s 
suggestion;  writing must be in English 
 

853-972       วทิยานิพนธ์    72(0-216-0) 
   (Thesis) 
  การศึกษาค้นควา้และวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ตามลักษณะเน้ือหาวิชาท่ีก าหนดไวใ้น
หลกัสูตร ภายใตก้ารดูแลและแนะน าของคณะกรรมการท่ีปรึกษา  
 Study and research in biotechnology followed description in curriculum and advisor committee’s 
suggestion; writing must be in English 
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18. การประกนัคุณภาพของหลกัสูตร 
18.1  การบริหารหลกัสูตร 

(1) มีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ า
คณะตามค าแนะน าของหัวหน้าภาควิชา โดยมีจ านวนกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน  ด ารง
ต าแหน่งคราวละ 4 ปี  เพื่อท าหนา้ท่ีบริหารหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัปรัชญา วตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร  ตลอดจนควบคุมมาตรฐานของหลักสูตร ดูแลและ
รับผิดชอบการจดัการเรียนการสอนให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของหลกัสูตร ติดตามประเมินผล
หลกัสูตรและประสานงานดา้นวชิาการกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

(2) มีการประเมินหลกัสูตรและน าผลมาพฒันา และปรับปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยัอยา่งต่อเน่ือง 
อยา่งนอ้ยทุก ๆ  5  ปี 

(3) การจดัการเรียนการสอน 
-   มีอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ทั้งอาจารยป์ระจ า อาจารยพ์ิเศษ อาจารยผ์ูส้อน  อาจารยท่ี์ปรึกษา 
 วิทยานิพนธ์  อาจารย์ผู ้สอบวิทยานิพนธ์  มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
 ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548   หรือตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  ว่าดว้ย
 การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
- มีการประเมินการสอนและการควบคุมวิทยานิพนธ์ของอาจารยโ์ดยนักศึกษา เพื่อน าไป

ปรับปรุงและพฒันาประสิทธิภาพการสอนในรายวชิาต่าง ๆ  
  (4) การประกนัคุณภาพวทิยานิพนธ์ 
   -    ก าหนดแนวทางการปฏิบติัในการท าวทิยานิพนธ์ในสาขาวชิาใหน้กัศึกษา 
   - สรรหาคณะกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ท่ีมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญตาม 
    หวัขอ้วทิยานิพนธ์ของนกัศึกษา 

- นกัศึกษาจะตอ้งรายงานความกา้วหนา้งานวจิยัเพื่อวทิยานิพนธ์ทุก 6 เดือน  
   ตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรก าหนด 

- มีการจดักิจกรรมหรือจดัสัมมนาทางวชิาการเพื่อน าเสนอหวัขอ้วทิยานิพนธ์   เพื่อใหไ้ด้
ขอ้เสนอแนะหรือแนวคิดเพื่อการด าเนินการวทิยานิพนธ์ท่ีมีคุณภาพและคุณประโยชน์ต่อสังคม 

- จดักิจกรรมเพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางพฒันา/แกไ้ขในการวจิยัเพื่อวทิยานิพนธ์
 ปีละ 1 คร้ัง 

(5)   การประกนัคุณภาพ 
  ส าหรับระดับปริญญาโท  นกัศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษาตอ้ง 

1) สอบผา่นภาษาองักฤษตามเกณฑท่ี์บณัฑิตวทิยาลยัก าหนด 
2) นกัศึกษาแผน ก  แบบ  ก 1  ตอ้งเสนอผลงานวจิยัเพื่อวทิยานิพนธ์ต่อท่ีประชุมทาง

วชิาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding)  ไม่นอ้ยกวา่ 1  คร้ัง  และผลงาน
วทิยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของผลงานไดรั้บการยอมรับใหตี้พิมพเ์ผยแพร่ในวารสารทาง
วชิาการ  ซ่ึงคณะกรรมการประจ าคณะใหค้วามเห็นชอบไม่นอ้ยกวา่ 1 เร่ือง 
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3) นกัศึกษาแผน  ก  แบบ  ก 2   ตอ้งเสนอผลงานวจิยัเพื่อวทิยานิพนธ์ต่อท่ีประชุมทาง
วชิาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding) ไม่นอ้ยกวา่ 1 คร้ัง  หรือผลงานวทิยานิพนธ์
หรือส่วนหน่ึงของผลงานไดรั้บการยอมรับใหตี้พิมพเ์ผยแพร่ในวารสารทางวชิาการ 
หรือส่ิงพิมพท์างวชิาการ  ซ่ึงคณะกรรมการประจ าคณะใหค้วามเห็นชอบไม่นอ้ยกวา่         
1 เร่ือง 

4) ข้อก าหนดอ่ืน ๆ  ให้ เ ป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                    
วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

 

 ส าหรับระดับปริญญาเอก  นกัศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษาตอ้ง 
1) สอบผา่นภาษาองักฤษตามเกณฑท่ี์บณัฑิตวทิยาลยัก าหนด 
2) นกัศึกษาหลกัสูตรแบบ 1  ตอ้งเสนอผลงานวจิยัเพื่อวทิยานิพนธ์ต่อท่ีประชุมทางวชิาการ

ระดบัชาติหรือระดบันานาชาติไม่นอ้ยกวา่ 1 คร้ัง  และผลงานวทิยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึง
ของผลงานไดรั้บการยอมรับใหตี้พิมพเ์ผยแพร่ในวารสารทางวชิาการท่ีมีมาตรฐานใน
ระดบันานาชาติ  ท่ีมีคณะกรรมการทบทวนและอยูใ่นฐานขอ้มูลซ่ึงคณะกรรมการประจ า
คณะใหค้วามเห็นชอบไม่นอ้ยกวา่ 2 เร่ือง  

3) นกัศึกษาหลกัสูตรแบบ 2  ตอ้งเสนอผลงานวจิยัเพื่อวทิยานิพนธ์ต่อท่ีประชุมทางวชิาการ 
   ระดบัชาติหรือระดบันานาชาติไม่นอ้ยกวา่ 1 คร้ัง  และผลงานวทิยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึง 
   ของผลงานไดรั้บการยอมรับใหตี้พิมพเ์ผยแพร่ในวารสารทางวชิาการท่ีมีมาตรฐานใน 
   ระดบันานาชาติ  ท่ีมีคณะกรรมการทบทวนและอยูใ่นฐานขอ้มูลซ่ึงคณะกรรมการประจ า 
   คณะใหค้วามเห็นชอบไม่นอ้ยกวา่ 1 เร่ือง 

4) ขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ  ใหเ้ป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา 

  18.2  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวจัิย 
(1) สถานท่ีเรียนและหอ้งปฏิบติัการในมหาวทิยาลยัและหน่วยงานภายนอก 
(2)   อุปกรณ์การสอนและห้องปฏิบติัการ เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมส าเร็จรูป 
 ทางสถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
(3)   รายการครุภณัฑ์ในภาควชิาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม 

 

18.3 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
 (1) มีการแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาทัว่ไปเพื่อแนะน า ดูแล ใหค้  าปรึกษาแก่นกัศึกษาเก่ียวกบัการ 
  จดัแผนการเรียนและเร่ืองอ่ืนๆ ท าหนา้ท่ีจนกระทัง่นกัศึกษามีอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
 (2) ก าหนดระยะเวลาในการพบปะระหวา่งอาจารยท่ี์ปรึกษาทัว่ไป  อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  
  กบันกัศึกษาเพื่อรายงานความกา้วหนา้ในการเรียน  การท าวทิยานิพนธ์ รวมทั้งการให้ 
  ค าปรึกษา/ค าแนะน าเร่ืองต่าง ๆ 
 (3) ส าหรับหลกัสูตรระดบัปริญญาเอก ก าหนดใหข้อรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)   
  ปีละไม่นอ้ยกวา่  6  ทุน  
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  18.4  ความต้องการของตลาดแรงงาน  สังคม/ความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 (1) มีการศึกษาความตอ้งการของตลาดแรงงาน  สังคม  เพื่อไดข้อ้มูลพื้นฐานในการพฒันา 
  หลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรทุกรอบ 5 ปี  โดยการวจิยัหรือการจดัสัมมนาทาง 
  วชิาการกบัองคก์รภายนอก (ภาครัฐ/ภาคเอกชน) 
 (2) มีการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตทุกปีการศึกษา  เพื่อไดข้อ้มูลมาเพื่อการพฒันา 
  บณัฑิตศึกษาในสาขา 
 (3) มีการติดตามบณัฑิตทุกปีการศึกษา  เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลมา เพื่อการพฒันา/ปรับปรุงหลกัสูตร 

 

19. การพฒันาหลกัสูตร 
19.1  ดชันีบ่งช้ีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 

(1) ร้อยละการไดง้านท าและศึกษาต่อภายใน 1 ปี ของผูท่ี้ส าเร็จการศึกษา 
(2) จ านวนบทความจากวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษาท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ต่อจ านวนวทิยานิพนธ์ทั้งหมด 
(3) ร้อยละของรายวชิาท่ีมีการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัและส่งเสริมการสร้าง

ประสบการณ์จริง 
(4) ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีมีวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

 

  19.2  ก าหนดการประเมินหลกัสูตร 
  ตามดชันีขา้งตน้ทุก ๆ ระยะ  5  ปี   โดยมีก าหนดการประเมินหลกัสูตรคร้ังแรกปี พ.ศ. 2556 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


