หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2552
1. ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ภาษาอังกฤษ
Doctor of Philosophy Program in Biotechnology
2. ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทยชื่ อเต็ม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
ชื่ อย่ อ ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
ภาษาอังกฤษ
ชื่ อเต็ม Doctor of Philosophy (Biotechnology)
ชื่ อย่ อ Ph.D. (Biotechnology)
3. วิชาเอก
ไม่ มี
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
ผู้เข้ าศึกษาทีส่ าเร็จชั้นปริญญามหาบัณฑิต
ไม่ น้อยกว่ า 48 หน่ วยกิต
ผู้เข้ าศึกษาทีส่ าเร็จชั้นปริญญาบัณฑิต
ไม่ น้อยกว่ า 73 หน่ วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรระดับปริญญาเอก
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
จัดการเรียนการสอนเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่ างประเทศทีส่ ามารถใช้ ภาษาไทยได้ เป็ นอย่ างดี
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสู ตรเฉพาะของสถาบันทีจ่ ดั การเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้สู าเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตร
6.1 เป็ นหลักสู ตรเปิ ดใหม่ พ.ศ. 2552
6.2 กาหนดเปิ ดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2553 เป็ นต้ นไป
6.3 ได้ พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย ในการประชุ มครั้ งที่ 13/2552 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม
2552
6.4 ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้ านหลักสู ตรและการจัดการศึกษา ในการประชุ มครั้งที่
4/2552 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552
6.4 ได้ รับอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐาน ปี การศึกษา 2556
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบอาชีพได้ หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 อาจารย์
8.2 นักวิจยั และนักวิทยาศาสตร์
8.3 พนักงานราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
8.4 ผู้ประกอบการ
8.5 ลูกจ้ างตามสถานประกอบการ
8.6 อาชีพอิสระ

ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญาของหลักสู ตร
หลักสู ตรปรั ชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีชีวภาพผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทางเทคโนโลยีชีวภาพในระดับสู ง สามารถ
เรี ยนรู้ วิทยาการใหม่ ๆ สามารถสร้ างสรรค์ งานวิจัยและถ่ ายทอดความรู้ สามารถประยุกต์ เทคโนโลยีชีวภาพมาตอบสนองต่ อการ
เปลีย่ นแปลงสภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้ อม และความเป็ นอยู่ของประชากรในประเทศ รวมทั้งมุ่งเน้ นที่จะปลูกฝังให้ บัณฑิตที่
ผลิตได้ มคี ุณธรรมและจริยธรรม
1.2 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาเอกที่มีความรู้ ความสามารถในระดับสู ง มีความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ มีทักษะ
และกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ทจี่ าเป็ นต่ อการศึกษา ค้ นคว้ า วิจยั และปฏิบัตงิ านในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
1.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาเอกทีส่ ามารถนาความรู้ ทางเทคโนโลยีชีวภาพไปประยุกต์ และถ่ ายทอดความรู้
ได้ ตามความเหมาะสมต่ อการเปลีย่ นแปลงสภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้ อม และความเป็ นอยู่ของประชากรในประเทศ
1.2.3 เพื่อปลูกฝังให้ บัณฑิตในระดับปริญญาเอกมีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ รวมทั้งมีความรักและ
หวงแหนทรั พยากรธรรมชาติ ตลอดจนใช้ ทรั พยากรที่มีอยู่ให้ เกิดประโยชน์ สูงสุ ด ระบุปรั ชญา ความสาคัญ วัตถุ ประสงค์ ให้
สอดคล้ องกับปรัชญาการอุดมศึกษา สถาบัน มาตรฐานวิชาการ วิชาชีพ คุณลักษณะบัณฑิต
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ ใช้ ระบบการศึ กษาแบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึ กษาแบ่ งออกเป็ น 2 ภาคการศึ กษาปกติ 1 ภาคการศึ กษาปกติ
มีระยะเวลาการศึ กษาไม่ น้อยกว่ า 16 สั ปดาห์ และ อาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้ เวลาการศึกษาไม่ น้อยกว่ า 8 สั ปดาห์ แต่ ให้ เพิ่ม
ชั่วโมงการศึกษาในแต่ ละรายวิชาให้ เท่ ากับภาคปกติ ภาคฤดูร้อนเป็ นภาคการศึกษาทีไ่ ม่ บังคับ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่ มี
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค ไม่ มี
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วันเวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วัน-เวลาราชการปกติ (จันทร์ -ศุกร์ เวลา 08.30-16.30)
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน –ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน-มีนาคม
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ าเป็ นนักศึ กษาต้ องเป็ นไปตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 พร้ อมด้ วยฉบับแก้ ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และ (ฉบับ
ที่ 5) พ.ศ. 2551 ข้ อ 8 และมีคุณสมบัติ ดังนี้

2.2.1 คุณสมบัตพิ ื้นฐานทางการศึกษา
ผู้เข้ าศึกษาต้ องมีคุณสมบัตพิ ื้นฐานทางการศึกษาดังนี้
2.2.1.1 สาหรับผู้เข้ าศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต
2.2.1.1.1 เป็ นผู้สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญามหาบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
หรื อ สาขาที่เกี่ยวข้ อง ทั้งในหรื อต่ างประเทศ ซึ่ งสภามหาวิทยาลัยรั บรองวิทยฐานะ ในกรณีที่เป็ นผู้สาเร็ จปริ ญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาอื่น ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโครงการปริญญาเอกของภาควิชาฯ
และ
2.2.1.1.2 ต้ องมีคะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ น้อยกว่ า 3.00 (ในระดับสู งสุ ด 4.00)
2.2.1.2 สาหรับผู้เข้ าศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
2.2.1.2.1 เป็ นผู้สาเร็ จการศึ กษาระดับปริ ญญาบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ หรื อ
สาขาที่เกี่ยวข้ อง ทั้งในหรื อต่ างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ ในกรณีที่เป็ นผู้สาเร็จปริญญาบัณฑิตสาขาวิชาอื่ น
ต้ องได้ รับความเห็นชอบคณะกรรมการโครงการปริญญาเอกของภาควิชาฯ
และ
2.2.1.2.2 ต้ องมีคะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ น้อยกว่ า 3.25 (ในระดับสู งสุ ด 4.00)
2.2.2 คุณสมบัตพิ ื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
มีผลการสอบภาษาอัง กฤษ TU-GET ไม่ น้ อยกว่ า 550 หรื อ Paper-Based TOEFL ไม่ น้ อยกว่ า 550 หรื อ
Internet-Based TOEFL ไม่ น้อยกว่ า 80 หรื อ IELTS ไม่ น้อยกว่ า 6.0 โดยต้ องเป็ นผลการทดสอบภายใน 2 ปี ย้ อนหลังนับจากวัน
ยื่นใบสมัคร ในกรณีทมี่ ผี ลทดสอบภาษาอังกฤษไม่ ถึงเกณฑ์ ทกี่ าหนดอาจได้ รับการพิจารณารับเข้ าศึกษา โดยผลการทดสอบขั้นต่าที่
อาจได้ รับการพิจารณารับเข้ าศึกษาคือ TU-GET ไม่ น้อยกว่ า 500 หรื อ Paper-Based TOEFL ไม่ น้อยกว่ า 500 หรื อ Internet-Based
TOEFL ไม่ น้อยกว่ า 61 หรื อ IELTS ไม่ น้อยกว่ า 5.5 โดยมีเงื่ อนไขว่ าต้ องสอบภาษาอังกฤษให้ ได้ ตามเกณฑ์ ที่กาหนดภายใน
ระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่ วนั ขึน้ ทะเบียนนักศึกษา หรื อได้ ปฏิบัตติ ามข้ อบังคับการสอบภาษาต่ างประเทศตามหลักสู ตรระดับปริญญา
เอกตามข้ อบังคับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 8 การสอบประมวลความรู้ การ
สอบวัดคุณสมบัตแิ ละการสอบภาษาต่ างประเทศ ข้ อ 23.4.1 ภายในระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่ วนั ขึน้ ทะเบียนนักศึกษา มิฉะนั้นจะต้ อง
ถูกถอนชื่ อออกจากการเป็ นนักศึกษา
2.2.3 การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
2.2.3.1 ผู้เข้ าศึกษาต้ องสอบสัมภาษณ์ และมีผลการศึกษาทีไ่ ด้ เป็ นทีย่ อมรับจากคณะกรรมการคัดเลือก
2.2.3.2 ผู้เข้ าศึกษาต้ องเสนอโครงร่ างงานวิจยั ต่ อคณะกรรมการคัดเลือก และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
คัดเลือก
2.2.3.3 ผู้เข้ าศึกษาต้ องมีจดหมายรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิทางเทคโนโลยีชีวภาพหรื อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ องอย่ าง
น้ อย 2 ฉบับ
2.2.3.4 เงื่ อนไขอื่ นๆ ให้ เป็ นไปตามประกาศรั บสมัครบุคคลเข้ าศึ กษาในระดับบัณฑิตศึ กษาของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และ/หรื อคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
ไม่ มี
2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพื่อแก้ ไขปัญหา/ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
ไม่ มี

2.5 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่ อสิ่งพิมพ์ เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่ อแพร่ ภาพและเสียงเป็ นสื่ อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นสื่ อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์ เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.6 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ ามมหาวิทยาลัย
นักศึ กษาอาจขอเทียบรายวิชาที่เคยศึ กษามาแล้ วในระดับบัณฑิตศึ กษากับรายวิชาที่ ต้องการศึกษาในหลักสู ตร โดยการ
เทียบและโอนหน่ วยกิตให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 พร้ อมด้ วย
ฉบับแก้ ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551 ข้ อ 16
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา
แบบ 2.1 ผู้เข้ าศึกษาทีส่ าเร็จชั้นปริญญามหาบัณฑิต ไม่ น้อยกว่ า 48 หน่ วยกิต
แบบ 2.2 ผู้เข้ าศึกษาทีส่ าเร็จชั้นปริญญาบัณฑิต
ไม่ น้อยกว่ า 73 หน่ วยกิต
ระยะเวลาการศึกษา เป็ นหลักสู ตรแบบเต็มเวลา นักศึกษาต้ องใช้ ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสู ตร คือ นักศึกษา
ที่สาเร็ จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตต้ องใช้ เวลาศึกษาตลอดหลักสู ตรอย่ างน้ อย 8 ภาคการศึกษาปกติ และอย่ างมากไม่ เกิน 16
ภาคการศึ กษาปกติ และนักศึ กษาที่สาเร็ จการศึ กษาระดับปริ ญญามหาบัณ ฑิตต้ องใช้ เวลาศึ กษาตลอดหลักสู ตรอย่ างน้ อย 6 ภาค
การศึกษาปกติ และอย่ างมากไม่ เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนีน้ ับตั้งแต่ วนั ขึน้ ทะเบียนนักศึกษา
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
นักศึกษาจะต้ องจดทะเบียนศึกษารายวิชา โดยศึกษารายวิชาต่ างๆ ตามโครงสร้ างองค์ ประกอบ และข้ อกาหนด
ของหลักสู ตรดังนี้
3.1.2.1 แบบ 2.1 ผู้เข้ าศึกษาทีส่ าเร็จปริญญามหาบัณฑิต
1) ศึกษารายวิชา
12
หน่ วยกิต
- วิชาบังคับ
5
หน่ วยกิต
- วิชาเลือกไม่ น้อยกว่ า
7
หน่ วยกิต โดยเลื อกศึ กษาจากรายวิชาเลื อกที่มีรหัส
ทช.8xx (ไม่ นับหน่ วยกิตให้ สาหรับการลงทะเบียนรายวิชาเลือกทีม่ รี หัส ทช.6xx และ/หรื อ ทช.7xx)
2) วิทยานิพนธ์
36
หน่ วยกิต
3.1.2.2 แบบ 2.2 ผู้เข้ าศึกษาทีส่ าเร็จปริญญาบัณฑิต
1) ศึกษารายวิชา
25
หน่ วยกิต
- วิชาบังคับ
13
หน่ วยกิต
- วิชาเลือกไม่ น้อยกว่ า
12
หน่ วยกิต โดยต้ องเลือกศึกษารายวิชาเลือกทีม่ รี หัส
ทช.8xx ไม่ น้อยกว่ า 7 หน่ วยกิต และเลือกศึกษาจานวนหน่ วยกิตทีเ่ หลืออีก 5 หน่ วยกิต จากรายวิชาเลือกทีม่ รี หัส ทช.6xx และ/หรื อ
ทช.7xx และ/หรื อ ทช.8xx

2) วิทยานิพนธ์
48 หน่ วยกิต
3.1.3 รายวิชาในหลักสู ตร
รหัสวิชา
รายวิช าที่เปิ ดสอนในหลัก สู ต รปรั ช ญาดุษ ฎีบัณ ฑิ ต สาขาวิช าเทคโนโลยีชี ว ภาพ ประกอบด้ ว ยอัก ษรย่ อ 2
ตาแหน่ ง และเลขรหัส 3 ตาแหน่ ง โดยมีความหมายดังนี้
อักษรย่ อ ทช. (BT) หมายถึง อักษรของสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
เลขหลักหน่ วย
หมายถึง กลุ่มวิชาบังคับ และวิชาเลือก
เลข 0-4
หมายถึง วิชาบังคับ
เลข 5-9
หมายถึง วิชาเลือก
เลขหลักสิบ
หมายถึง หมวดวิชาทีเ่ ปิ ดสอนในภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
เลข 0
หมายถึงหมวดวิชาเกีย่ วข้ องกับโครงงานพิเศษและวิทยานิพนธ์
เลข 1
หมายถึง หมวดวิชาเกีย่ วข้ องกับสิ่งแวดล้ อม
เลข 2
หมายถึง หมวดวิชาเกีย่ วข้ องกับพืช
เลข 3
หมายถึง หมวดวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
เลข 4
หมายถึง หมวดวิชาพันธุศาสตร์ และพันธุวศิ วกรรม
เลข 5
หมายถึง หมวดวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
เลข 6
หมายถึง หมวดวิชาจุลชีววิทยาและภูมคิ ้ มุ กันวิทยา
เลข 7
หมายถึง หมวดวิชาชีวเคมี
เลข 8
หมายถึง หมวดวิชาเลือกอื่นๆ
เลข 9
หมายถึง หมวดวิชาการศึกษาวิจยั ด้ วยตนเองและสัมมนา
เลขหลักร้ อย
หมายถึง ปี หรื อวิชาทีม่ คี วามยากง่ ายตามลาดับ
เลข 6
หมายถึง วิชาระดับปริญญาโทขั้นต้ น
เลข 7
หมายถึง วิชาระดับปริญญาโทขั้นสู ง
เลข 8
หมายถึง วิชาระดับปริญญาเอก
เลข 9
หมายถึง วิชาสัมมนาและวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก
3.1.3.1 วิชาเสริมพืน้ ฐาน
ผู้เข้ าศึกษาอาจต้ องมีการปรับพืน้ ความรู้ โดยการลงทะเบียนรายวิชาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการระดับ
บัณฑิตศึกษาของภาควิชา
3.1.3.2 วิชาบังคับ
นักศึกษาต้ องลงทะเบียนและได้ ผลการศึกษาในระดับ B (ค่ าระดับ 3.00) ขึน้ ไปในวิชาบังคับ ต่ อไปนี้
1) แบบ 2.1 ผู้สาเร็จชั้นปริญญามหาบัณฑิต จานวน 5 หน่ วยกิต
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
ทช.850
เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสู ง
3(3-0-9)
BT 850 Advanced Biotechnology
ทช.890
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3
1(1-0-3)
BT 890 Seminar in Biotechnology III

ทช.891
BT 891

รหัสวิชา

สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 4
Seminar in Biotechnology IV

1(1-0-3)

2) แบบ 2.2 ผู้สาเร็จชั้นปริญญาบัณฑิต จานวน 13 หน่ วยกิต
ชื่ อวิชา

ทช.651
BT 651
ทช.652
BT 652
ทช.691
BT 691
ทช.791
BT 791

กระบวนทัศน์ ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
Aspects in Biotechnology
ระเบียบการวิจยั และการวางแผนการทดลอง
Research Methodology and Experimental Designs
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1
Seminar in Biotechnology I
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2
Seminar in Biotechnology II

รหัสวิชา

ชื่ อวิชา

ทช.850
BT 850
ทช.890
BT 890
ทช.891
BT 891

เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสู ง
Advanced Biotechnology
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3
Seminar in Biotechnology III
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 4
Seminar in Biotechnology IV

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
1(1-0-3)
1(1-0-3)

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3(3-0-9)
1(1-0-3)
1(1-0-3)

3.1.3.3 วิชาเลือก
1) แบบ 2.1 ผู้สาเร็จชั้นปริญญามหาบัณฑิตต้ องเลือกศึกษาวิชาเลือกทีม่ รี หัส ทช.8xx ไม่ น้อยกว่ า 7 หน่ วยกิต (ไม่ นับ
หน่ วยกิตให้ สาหรับการลงทะเบียนรายวิชาเลือกทีม่ รี หัส ทช.6xx และ/หรื อ ทช.7xx)
2) แบบ 2.2 ผู้สาเร็ จชั้นปริ ญญาบัณฑิต ต้ องเลื อกศึ กษาวิชาเลือกรวมแล้ วไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต โดยต้ องเลื อก
ศึกษารายวิชาเลือกทีม่ รี หัส ทช.8xx ไม่ น้อยกว่ า 7 หน่ วยกิต และเลือกศึกษาจานวนหน่ วยกิตทีเ่ หลืออีก 5 หน่ วยกิต จากรายวิชาที่มี
รหัส ทช.6xx และ/หรื อ ทช.7xx และ/หรื อ ทช.8xx
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุล
รหัสวิชา
ทช.647
BT 647

ชื่ อวิชา
การวิเคราะห์ จโี นม
Genome Analysis

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

ทช.655
BT 655
ทช.665
BT 665
ทช.666
BT 666
ทช.747
BT 747
ทช.755
BT 755
ทช.766
BT 766
ทช.767
BT 767
ทช.779
BT 779

ชีววิทยาเซลล์ ระดับโมเลกุล
Molecular Cell Biology
ราวิทยาและการประยุกต์
Mycology and Applications
ปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างพืชและจุลนิ ทรีย์
Microbial and Plant Interactions
เทคโนโลยียนี
Gene Technology
ชีววิทยาโมเลกุลและการประยุกต์
Molecular Biology and Applications
ไขมันจากจุลนิ ทรีย์
Microbial Lipids
สรีรวิทยาจุลนิ ทรีย์
Microbial Physiology
วิศวกรรมโปรตีน
Protein Engineering

รหัสวิชา

ชื่ อวิชา

ทช.845
BT 845
ทช.846
BT 846
ทช.875
BT 875

ชีววิทยาโมเลกุลยีสต์
Molecular Biology of Yeast
การวิเคราะห์ ยนี และจีโนมขั้นสู ง
Advanced Gene and Genome Analysis
โปรติโอมิกส์
Proteomics

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

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

กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมและการประกอบการ
รหัสวิชา
ทช.636
BT 636
ทช.657
BT 657
ทช.659
BT 659
ทช.735
BT 735

ชื่ อวิชา
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
Bioprocess Engineering
การย่ อยสลายและการฟื้ นฟูทางชีวภาพ
Biodegradation and Bioremediation
ชีววิทยาแปรรู ป
Biotransformations
นาโนเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสู ง
Advanced Nanobiotechnology

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

ทช.736
BT 736
ทช.737
BT 737
ทช.765
BT 765
ทช.835
BT 835
ทช.836
BT 836
ทช.837
BT 837
ทช.838
BT 838

กระบวนการแยกทางชีวภาพ
Bioseparation Process
การถ่ ายโอนเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมชีวภาพ
Technology Transfer in Bioindustry
ยีสต์ และเทคโนโลยียสี ต์
Yeast and Yeast Technology
เคมีไฟฟ้ าทางเทคโนโลยีชีวภาพ
Electrochemistry for Biotechnology
ปฏิกริ ิยาเคมีชีวภาพและวิศวกรรมถังปฏิกรณ์
Biochemical Reactions and Reactor Engineering
กระบวนการแยกทางชีวภาพขั้นสู ง
Advanced Bioseparation Process
นาโนเทคโนโลยีกบั การประยุกต์ ด้านเภสัชกรรม
Nanotechnology and Applications in Pharmaceutical

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

กลุ่มวิชาอื่นๆ
รหัสวิชา
ทช.615
BT 615
ทช.628
BT 628
ทช.629
BT 629
ทช.650
BT 650
ทช.687
BT 687
ทช.825
BT 825

รหัสวิชา
ทช.895
BT 895

ชื่ อวิชา
แพลงก์ ตอนและการประยุกต์
Plankton and Applications
กลไกการทางานของพืชและการประยุกต์
Mechanisms of Plant Functions and Applications
การเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อพืช
Plant Tissue Culture
เทคนิคและเครื่ องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
Techniques and Instruments in Biotechnology
กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพ
Law and Ethics in Biotechnology
การเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อพืชขั้นสู ง
Advanced Plant Tissue Culture
กลุ่มวิชาเน้ นการศึกษาวิจยั ด้ วยตนเอง
ชื่ อวิชา
หัวข้ อปัจจุบันทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1
Current Topics in Biotechnology I

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

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

ทช.896
BT 896
ทช.897
BT 897

หัวข้ อปัจจุบันทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2
Current Topics in Biotechnology II
งานวิจยั เลือกสรรทางเทคโนโลยีชีวภาพ
Selected Research in Biotechnology

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

3.1.3.4 วิทยานิพนธ์
1) แบบ 2.1 ผู้สาเร็จชั้นปริญญามหาบัณฑิต ไม่ น้อยกว่ า
2) แบบ 2.2 ผู้สาเร็จชั้นปริญญาบัณฑิต ไม่ น้อยกว่ า
รหัสวิชา
ทช.900
BT 900

36
48

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

ชื่ อวิชา

หน่ วยกิต
36/48

วิทยานิพนธ์ (ไม่น้อยกว่ า)
Dissertation

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
3.1.4.1 แบบ 2.1 ผู้สาเร็จปริญญามหาบัณฑิต
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ทช.850
เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสู ง
ทช.8xx
วิชาเลือก
ทช.890
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3
รวม

3 หน่ วยกิต
2 หน่ วยกิต
1 หน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต

รวม

5 หน่ วยกิต
1 หน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ทช.8xx
ทช.891

วิชาเลือก
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 4
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

ทช.900

วิทยานิพนธ์

9 หน่ วยกิต
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

ทช.900

วิทยานิพนธ์

9 หน่ วยกิต
ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

ทช.900

วิทยานิพนธ์

9 หน่ วยกิต
ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

ทช.900

วิทยานิพนธ์

9 หน่ วยกิต

ทช.651
ทช.652
ทช.6xx/7xx
ทช.691

3.1.4.2 แบบ 2.2 ผู้สาเร็จปริญญาบัณฑิต
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
กระบวนทัศน์ ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ระเบียบการวิจยั และการวางแผนการทดลอง
วิชาเลือก
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1
รวม

3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
1 หน่ วยกิต
10 หน่ วยกิต

รวม

6 หน่ วยกิต
1 หน่ วยกิต
7 หน่ วยกิต

รวม

3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
1 หน่ วยกิต
7 หน่ วยกิต

รวม

1 หน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต
7 หน่ วยกิต

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ทช.6xx/7xx/8xx วิชาเลือก
ทช.791
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ทช.850
เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสู ง
ทช.6xx/7xx/8xx วิชาเลือก
ทช.890
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3

ทช.891
ทช.900

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 4
วิทยานิพนธ์

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ทช.900

วิทยานิพนธ์

6 หน่ วยกิต
ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

ทช.900

วิทยานิพนธ์

6 หน่ วยกิต

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ทช.900

วิทยานิพนธ์

6 หน่ วยกิต
ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

ทช.900

วิทยานิพนธ์

6 หน่ วยกิต

ปี ที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1
ทช.900

วิทยานิพนธ์

9 หน่ วยกิต
ปี ที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2

ทช.900

วิทยานิพนธ์

9 หน่ วยกิต

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ทช615 แพลงก์ ตอนและการประยุกต์
3(2-3-7)
BT615 Plankton and Applications
บทบาทของแพลงก์ ตอนต่ อระบบนิเวศ การใช้ แพลงก์ ตอนเป็ นเครื่ องมือในการประเมินระบบนิเวศ การประยุกต์ แพลงก์
ตอนในด้ านการแพทย์ เกษตร อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้ อม และศึกษาดูงานนอกสถานที่
ทช628 กลไกการทางานของพืชและการประยุกต์
3(3-0-9)
BT628 Mechanisms of Plant Functions and Applications
กลไกการทางานของพื ช กลไกการต้ านทานโรค การเปลี่ยนแปลงทางสรี รวิทยาของพื ชเพื่ อปรั บตัวให้ เข้ ากับปั จจัยทาง
สภาพแวดล้ อม และการประยุกต์
ทช629 การเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อพืช
3(2-3-7)
BT629 Plant Tissue Culture
เทคโนโลยีการเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อพืช การนาเซลล์ ทไี่ ด้ จากการเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อมาใช้ ประโยชน์ ทางด้ านเกษตร
อุตสาหกรม และการแพทย์ การผลิตสารเมแทบอไลต์ ทุตยิ ภูมจิ ากพืชโดยอาศัยเทคนิคการเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อ การประยุกต์ และศึกษา
ดูงานนอกสถานที่
ทช636 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
3(3-0-9)
BT636 Bioprocess Engineering
การคานวณทางวิศวกรรม สมดุลมวลสารและพลังงาน การถ่ ายโอนความร้ อน มวล และโมเมนตัม หน่ วยปฏิบัติการทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ การวัดและการควบคุม และปฏิกริ ิยาเคมีชีวภาพและถังปฏิกรณ์
ทช647 การวิเคราะห์ จโี นม
3(3-0-9)
BT647 Genome Analysis
โครงสร้ างจีโนมของสิ่งมีชีวติ การเก็บข้ อมูลจีโนไทป์ จากประชากรธรรมชาติและประชากรที่เกิดจากการควบคุมการผสม
ข้ าม เทคนิคทางเครื่ องหมายโมเลกุล การวิเคราะห์ ความหลากหลายทางพันธุกรรม การวิเคราะห์ จีโนม แผนที่ยีน การวิเคราะห์ คิวที
แอล การสร้ างแผนทีก่ ายภาพของจีโนม และการวิเคราะห์ จโี นม
ทช650 เทคนิคและเครื่ องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
BT650 Techniques and Instruments in Biotechnology
หลักการ เทคนิค ทฤษฎีการทางาน และวิธีการใช้ เครื่ องมือในงานวิจยั ด้ านเทคโนโลยีชีวภาพ

3(2-3-7)

ทช651 กระบวนทัศน์ ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3(3-0-9)
BT651 Aspects in Biotechnology
บทบาทและความสาคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ แนวคิดด้ านอณูชีววิทยา พันธุศาสตร์ ชีวสารสนเทศ เทคโนโลยีการหมัก
เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร การแพทย์ และสิ่งแวดล้ อม วิทยาการใหม่ ทเี่ กีย่ วข้ อง ทัศนะของสาธารณะและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
กับงานวิจยั ด้ านเทคโนโลยีชีวภาพ และการนาไปใช้ ประโยชน์
ทช652 ระเบียบการวิจยั และการวางแผนการทดลอง
3(3-0-9)
BT652 Research Methodology and Experimental Designs
ขั้นตอนการวางแผนการทดลองและการดาเนินการวิจัยทางเทคโนโลยี ชีวภาพ การกาหนดปัญหา การตั้งสมมุติฐาน การ
วางแผนการทดลอง การวิเคราะห์ ข้อมูล การแปลผล และการเขียนรายงานผลการวิจยั
ทช655 ชีววิทยาเซลล์ ระดับโมเลกุล
3(3-0-9)
BT655 Molecular Cell Biology
ทฤษฎีเซลล์ โครงสร้ างและหน้ าทีข่ องออร์ แกเนลล์ เคมีและชีวเคมีของเซลล์ บทบาทและหน้ าทีข่ องตัวเร่ งปฏิกริ ิยาชีวภาพ
กระบวนการเมแทบอลิซึมภายในเซลล์ การส่ งสั ญญาณภายในเซลล์ และกลไกการควบคุม กลไกทางชีววิทยาระดับโมเลกุล สาร
พันธุกรรมทีเ่ คลื่อนทีไ่ ด้ การแสดงออกของยีนและการควบคุมในโพรคาริโอตและยูคาริโอต และเทคนิคในการศึกษาเซลล์
ทช657 การย่ อยสลายและการฟื้ นฟูทางชีวภาพ
3(3-0-9)
BT657 Biodegradation and Bioremediation
กลไกการย่ อยสลายสสารโดยชี ว วิธี การใช้ ก ระบวนการย่ อ ยสลายสสารโดยชี ว วิธีใ นการก าจัด มลพิษที่ป นเปื้ อนใน
สิ่งแวดล้ อมเพื่อฟื้ นฟูระบบนิเวศ และการประยุกต์ เทคนิคทางอณูชีววิทยาในกระบวนการย่ อยสลายสสารโดยชีววีธี
ทช659 ชีววิทยาแปรรู ป
3(3-0-9)
BT659 Biotransformations
กระบวนการแปรรู ปโดยตัวเร่ งชีวภาพ กลไกการแปรรู ป ถังปฎิกรณ์ ชีวภาพสาหรับการแปรรู ปโดยตัวเร่ งชีวภาพ เทคนิคใน
การวิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์ และการประยุกต์
ทช665 ราวิทยาและการประยุกต์
3(2-3-7)
BT665 Mycology and Applications
โครงสร้ างของเซลล์ การเจริญและการเปลีย่ นรู ปร่ าง รู ปแบบการได้ รับและแสวงหาอาหาร พันธุศาสตร์ และการปรับปรุ ง
สายพันธุ์ กระบวนการเมแทบอลิซึมและการควบคุม การคัดเลือกและการนาสารเมแทบอไลท์ ทุติยภูมิของรามาใช้ ประโยชน์ ทาง
การแพทย์ และเภสั ชกรรม การเกษตร และอุตสาหกรรม เทคนิคการคัดเลือกและเก็บรักษาเชื้ อพันธุ์ และเทคนิคการควบคุมและ
เพิม่ ปริมาณผลิตภัณฑ์

ทช666 ปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างพืชและจุลนิ ทรีย์
3(3-0-9)
BT666 Microbial and Plant Interactions
ความสั ม พัน ธ์ ท างชี ว วิท ยาและสรี ร วิท ยาระหว่ า งจุ ลิ น ทรี ย์ แ ละพื ช ลัก ษณะความสั ม พัน ธ์ ที่ เกิด ขึ้น ในแง่ ข องการ
เจริญเติบโตและการพัฒนาทางกายภาพ กลไกการบุกรุ กของจุลินทรีย์ และกลไกทางพันธุกรรมที่ควบคุมลักษณะความสั มพันธ์ ที่
เกิดขึน้
ทช687 กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3(3-0-9)
BT687 Law and Ethics in Biotechnology
กฎหมายชี ว ภาพ ชี ว จริ ยธรรม ความรั บ ผิด ชอบที่เกี่ยวข้ องกับ งานวิจัย และพัฒนาทางเทคโนโลยีชีว ภาพ กฎหมาย
ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา นโยบายของรั ฐ และบทบาทของคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติต่ อ ประเด็น ความก้ า วหน้ า ทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ และกรณีศึกษา
ทช691 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1
BT691 Seminar in Biotechnology I
รวบรวมและนาเสนอผลงานวิจยั ในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ หรื อสาขาทีเ่ กีย่ วข้ อง

1(1-0-3)

ทช735 นาโนเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสู ง
3(3-0-9)
BT735 Advanced Nanobiotechnology
เทคโนโลยีชีวภาพระดับนาโนโมเลกุลขั้นสู ง เครื่ องมือวิเคราะห์ โมเลกุลระดับนาโน การออกแบบและประดิษฐ์ วัสดุระดับ
นาโนทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ และศึกษาดูงานนอกสถานที่
ทช736 กระบวนการแยกทางชีวภาพ
3(3-0-9)
BT736 Bioseparation Process
เทคนิคในกระบวนการแยกทางชี วภาพ ปั จจัยทางกายภาพ เคมี และชี วภาพที่ส่ งผลต่ อกระบวนการการแยก หน่ ว ย
ปฏิบัตกิ ารของการเหวีย่ ง การแยก การกรอง การทาให้ เซลล์ แตก การตกตะกอน การสกัด การดูดซับ การตกผลึก และการทาให้ แห้ ง
การนาแต่ ละหน่ วยปฏิบัตกิ ารมาประกอบเป็ นกระบวนการแยกทีส่ มบูรณ์ เศรษฐศาสตร์ ของกระบวนการ การบริหารโครงการ ความ
ปลอดภัยและการสู ญเสียความป้องกัน และศึกษาดูงานนอกสถานที่
ทช737 การถ่ ายโอนเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมชีวภาพ
3(3-0-9)
BT737 Technology Transfer in Bioindustry
หลักการการถ่ ายโอนเทคโนโลยี การสร้ างสรรค์ นวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพ สิ ทธิทางทรัพย์ สินทางปัญญา กฎหมาย
และระเบียบสาหรับกระบวนการถ่ ายโอนเทคโนโลยี และโครงสร้ างและปัจจัยสนับสนุนการถ่ ายโอนเทคโนโลยี
ทช747 เทคโนโลยียนี
3(3-0-9)
BT747 Gene Technology
โครงสร้ างและหน้ าทีข่ องสารพันธุกรรม จีโนม เทคนิคการโคลนยีน การวิเคราะห์ และตรวจสอบโคลนที่ได้ การจัดการยีน
และการประยุกต์

ทช755 ชีววิทยาโมเลกุลและการประยุกต์
3(3-0-9)
BT755 Molecular Biology and Applications
เซลล์ โครโมโซม จีโนม กลไกการถ่ ายทอดลักษณะพันธุกรรม โครงสร้ างและหน้ าที่ของสารชีวโมเลกุล กลไกทางชีววิทยา
ระดับโมเลกุล การแสดงออกของยีนและการควบคุม เทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุล และการประยุกต์
ทช765 ยีสต์ และเทคโนโลยียสี ต์
3(2-3-7)
BT765 Yeast and Yeast Technology
สรีรวิทยา อนุกรมวิธานระดับโมเลกุล และนิเวศน์ วทิ ยาของยีสต์ การเพาะเลีย้ ง พันธุกรรม การปรับปรุ งและเก็บรักษาสาย
พันธุ์ รี คอมบิแนนต์ ดีเอ็นเอเทคโนโลยีในยีสต์ ผลิตภัณฑ์ จากยีสต์ และเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม และศึกษาดูงานนอก
สถานที่
ทช766 ไขมันจากจุลนิ ทรีย์
3(3-0-9)
BT766 Microbial Lipids
จุลินทรี ย์ที่ผลิตไขมันทางอุตสาหกรรม การจาแนกจุลินทรี ย์ตามชนิดไขมัน ชี ววิถีของไขมันและการควบคุม การ
ปรับปรุงสายพันธุ์จุลนิ ทรีย์โดยวิธีทางสรีรวิทยาและพันธุวศิ วกรรมเพื่อเพิม่ คุณภาพ และปริมาณของไขมัน
ทช767 สรีรวิทยาจุลนิ ทรีย์
3(3-0-9)
BT767 Microbial Physiology
จุลินทรี ย์ระดับเซลล์ และโมเลกุล การเจริ ญเติบโตและการควบคุม โครงสร้ างห่ อหุ้มเซลล์ และหน้ าที่ระดับโมเลกุล กลไก
การออกฤทธิ์ของสารพิษจากจุลนิ ทรีย์ ความสัมพันธ์ ของจุลนิ ทรีย์ กลไกการปรับตัวในสภาวะแวดล้ อม และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ทช779 วิศวกรรมโปรตีน
3(3-0-9)
BT779 Protein Engineering
หลักการของวิศวกรรมโปรตีน การออกแบบและดัดแปลงโครงสร้ างโปรตีนด้ วยเทคนิคทางพันธุวิศวกรรมและวิศวกรรม
เคมี การสั งเคราะห์ โปรตีนด้ วยกรดอะมิโนดัดแปลงทางเคมี การวิเคราะห์ โครงสร้ างโปรตีนดัดแปลง และการประยุกต์ โปรตีน
ดัดแปลง
ทช791 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2
1(1-0-3)
BT791 Seminar in Biotechnology II
บังคับก่ อน :สอบได้ ทช691
รวบรวม วิเคราะห์ วิจารณ์ เชิงลึก และนาเสนอผลงานวิจยั ในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ หรื อสาขาทีเ่ กีย่ วข้ อง
ทช825 การเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อพืชขั้นสู ง
3(3-0-9)
BT825 Advanced Plant Tissue Culture
โซมาติกเอมบริโอ การเพาะเลีย้ งอับละอองเรณู การเพาะเลีย้ งเอมบริโอทีง่ อกยาก การเพาะเลีย้ งโปรโตพลาส การผสม
พันธุ์และการคัดเลือกภายนอก การประยุกต์ และศึกษาดูงานนอกสถานที่

ทช835 เคมีไฟฟ้ าทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3(3-0-9)
BT835 Electrochemistry for Biotechnology
ปฏิกริ ิยาเคมีไฟฟ้ า เซลล์ กลั วานิก ศักย์ ข้วั ไฟฟ้ าและแรงเคลื่อนไฟฟ้ าของเซลล์ พลังงานอิสระ แรงเคลื่อนไฟฟ้ าของเซลล์
สมการเนิ น สท์ เซลล์ ค วามเข้ มข้ น เซลล์ อิเล็กโทรไลต์ และกฎของฟาราเดย์ ที่เกี่ย วกับ อิเล็กโตรลิซิส การประยุ ก ต์ ด้ า น
เทคโนโลยีชีวภาพ และศึกษาดูงานนอกสถานที่
ทช836 ปฏิกริ ิยาเคมีชีวภาพและวิศวกรรมถังปฏิกรณ์
3(3-0-9)
BT836 Biochemical Reactions and Reactor Engineering
ปฏิกริ ิยาเคมีและชีวเคมีของตัวเร่ งปฏิกิริยาชีวภาพในรู ปเซลล์ และเอนไซม์ การคานวณหาอัตราเร็วของปฏิกิริยา ค่ าคงที่
ของอัตราเร็วในปฏิกริ ิยาแบบเป็ นเนื้อเดียวกันและปฏิกิริยาแบบไม่ เป็ นเนีอ้ เดียวกัน ปัจจัยที่มีผลต่ อความเร็วของปฏิกิริยา และการ
ประมาณค่ าอัตราเร็วตามทฤษฎีเพื่อออกแบบและควบคุมการทางานของถังปฏิกรณ์ เคมีชีวภาพ
ทช837 กระบวนการแยกทางชีวภาพขั้นสู ง
3(3-0-9)
BT837 Advanced Bioseparation Process
หน่ วยปฏิบัติการทางวิศวกรรมกระบวนการชี วภาพขั้นสู งเพื่ อเพิ่มประสิ ทธิภาพกระบวนการเก็บเกี่ยวและการทาให้
ผลิตภัณฑ์ ทางชีวภาพบริสุทธิ์ การประยุกต์ และกรณีศึกษา
ทช838 นาโนเทคโนโลยีกบั การประยุกต์ ด้านเภสัชกรรม
3(3-0-9)
BT838 Nanotechnology and Applications in Pharmaceutical
ระบบชีวภาพระดับไมโครและนาโน การใช้ ประโยชน์ สารชีวภาพเชื่ อมโยงกับการพัฒนางานด้ านเภสั ชกรรมในระดับ
ห้ องปฏิบัตกิ ารและอุตสาหกรรม และการออกแบบและประดิษฐ์ สารออกฤทธิ์ชีวภาพ
ทช845 ชีววิทยาโมเลกุลยีสต์
3(3-0-9)
BT845 Molecular Biology of Yeast
ยีสต์ จโี นม เมตติงไทป์ และโฮโมทาลลึซึม การแสดงออกของยีนและการควบคุม วงจรเซลล์ และโปรแกรมการทาลายเซลล์
การขนส่ งในยีสต์ สื่ อสัญญาณและการควบคุม ระบบยีสต์ ไฮบริด การวิเคราะห์ แฮพพลอยด์ อินซัฟฟิ เชียนซี และจีโนมไวด์ ไมโคร
แอเรย์
ทช846 การวิเคราะห์ ยนี และจีโนมขั้นสู ง
3(3-0-9)
BT846 Advanced Gene and Genome Analysis
เทคโนโลยีใหม่ ในการวิเคราะห์ ยนี การแสดงออกยีน และจีโนม และการประยุกต์ เทคนิคที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ยีนและจีโนม
เพื่อแก้ ปัญหาโจทย์ วจิ ยั
ทช850 เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสู ง
3(3-0-9)
BT850 Advanced Biotechnology
เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสู งด้ านวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ เทคโนโลยีการหมัก อณูชีววิทยา พันธุวิศวกรรม การเกษตร
และสิ่งแวดล้ อม กฎหมายและการประกอบการทางเทคโนโลยีชีวภาพ และการประยุกต์

ทช875 โปรติโอมิกส์
3(3-0-9)
BT875 Proteomics
การวิเคราะห์ ชนิดและปริมาณโปรตีนทีส่ ังเคราะห์ ขนึ้ ในสิ่งมีชีวติ โดยเทคนิคอิเล็กโทรฟอริซิสแบบสองมิติ โครมาโทกราฟี
ของเหลว แมสส์ สเปกโทรเมตรี การหาลาดับกรดอะมิโนของโปรตีน และการประยุกต์
ทช890 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3
1(1-0-3)
BT890 Seminar in Biotechnology III
รวบรวมข้ อมูล ร่ างข้ อเสนอ และนาเสนอโครงการวิจยั ในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ หรื อสาขาทีเ่ กีย่ วข้ อง
ทช891 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 4
1(1-0-3)
BT891 Seminar in Biotechnology IV
บังคับก่ อน :สอบได้ ทช890
รวบรวมข้ อมูล ร่ างต้ นฉบับและนาเสนอบทความวิชาการและ/หรื อบทความวิจยั ตามรู ปแบบการตีพมิ พ์ ในวารสารวิชาการ
ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรื อสาขาทีเ่ กีย่ วข้ อง
ทช895 หัวข้ อปัจจุบันทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1
BT895 Current Topics in Biotechnology I
นาเสนอ อภิปรายและแลกเปลีย่ นข้ อคิดเห็นหัวข้ อปัจจุบันเกีย่ วกับเทคโนโลยีชีวภาพ

1(1-0-3)

ทช896 หัวข้ อปัจจุบันทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2
BT896 Current Topics in Biotechnology II
บังคับก่ อน :สอบได้ ทช895
วิเคราะห์ อภิปรายและวิจารณ์ เชิงลึกหัวข้ อปัจจุบันกีย่ วกับเทคโนโลยีชีวภาพ

1(1-0-3)

ทช897 งานวิจยั เลือกสรรทางเทคโนโลยีชีวภาพ
BT897 Selected Research in Biotechnology
ปฏิบัตกิ ารงานวิจยั เลือกสรรทางเทคโนโลยีชีวภาพ

2(0-6-2)

ทช900 วิทยานิพนธ์
36/48 หน่ วยกิต
BT900 Dissertation
การสร้ างโครงการวิจัยและการดาเนินการวิจัยอันก่ อให้ เกิดองค์ ความรู้ ใหม่ ในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ เขียนและนาเสนอ
วิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจยั เพื่อเผยแพร่ และจริยธรรมในการทาวิจยั และในการเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

