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ปรัชญาของหลักสูตร

เน้ือหาของหลกัสูตรมีความทนัสมยัเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของสังคม และสอดคลอ้งกบัการ

พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศเพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีสาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพให้มีคุณภาพ มีความรู้และทกัษะในการประกอบอาชีพ มีความรู้ทนัสมยั ในการนาํเอา

ส่ิงมีชีวิตหรือช้ินส่วนของส่ิงมีชีวิตมาพฒันาเพ่ือเปล่ียนแปลงทางชีวภาพในระดบัหน่วยพนัธุกรรมหรือ

ระดบัเซลล์ เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์ต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้มโดยการใชค้วามรู้จากการบูรณาการวิทยาการของ

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ บณัฑิตสามารถนาํความรู้ไปใชพ้ฒันาประเทศโดยรู้จกับริหารจดัการและทาํงานเป็นทีม

รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ตลอดจนมี

พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาในระดบัสูงต่อไป

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร

PLO1 ปฏิบติังานทางดา้นเทคโนโลยชีีวภาพและชีวโมเลกลุได้

PLO1.1 เพ่ิมจาํนวนช้ินดีเอน็เอในหลอดทดลองและตรวจสอบสารพนัธุกรรมได้

PLO1.2 ผลิตและสกดัสารชีวภาพและชีวโมเลกลุได้

PLO1.3 ปฏิบติัดา้นการปลอดเช้ือทางจุลชีววทิยา

PLO1.4 เพาะเล้ียงจุลินทรียห์รือเซลลพื์ชหรือเซลลส์ตัวไ์ด้

PLO2 ประยุกตค์วามรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพและ/หรือชีวสารสนเทศเพื่อแกปั้ญหาหรือสร้างผลิตภณัฑใ์น

ระบบทางชีวภาพ

PLO3 ปฏิบติังานดา้นเทคโนโลยีชีวภาพให้สอดคลอ้งกบัระบบประกนัคุณภาพ ควบคุมคุณภาพ และความ

ปลอดภยัทางชีวภาพ

PLO4 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูลและแสวงหาความรู้เพ่ือพฒันาตนเอง

PLO5 ส่ือสารและนาํเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้งและตรงประเดน็

PLO6 แสดงออกถึงการมีระเบียบวนิยั มีความรับผดิชอบ การทาํงานเป็นทีม และมีจริยธรรม

PLO7 นาํเสนอแผนธุรกิจดา้นเทคโนโลยชีีวภาพได้



โครงสร้างหลักสูตร

จํานวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสูตร 126 หน่วยกิต

ก. หมวดรายวชิาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 4 หน่วยกิต

001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 2((2)-0-4)

The King’s Philosophy and Sustainable Development

388-100 สุขภาวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย์ 1((1)-0-2)

Health for All

315-200 ประโยชนเ์พ่ือนมนุษย์ 1((1)-0-2)

Benefit of Mankinds

สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวติท่ีสันติ 5 หน่วยกิต

950-102 ชีวติท่ีดี 3((3)-0-6)

Happy and Peaceful Life

895-001 พลเมืองท่ีดี 2((2)-0-4)

Good Citizens

สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ 1 หน่วยกิต

001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ 1((1)-0-2)

Idea to Entrepreneurship

สาระที่ 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทัน และการรู้ดจิิทัล 4 หน่วยกิต

การอยู่อย่างรู้เท่าทัน จํานวน 2 หน่วยกิต

315-201 ชีวติแห่งอนาคต 2((2)-0-4)

Life in the Future

การรู้ดจิิทัล จานวน 2 หน่วยกิต

345-104 รู้ทนัเทคโนโลยดิีจิทลั 2((2)-0-4)

Digital Technology Literacy

สาระที่ 5 การคดิเชิงระบบ การคดิเชิงตรรกะและตัวเลข 4 หน่วยกิต

การคดิเชิงระบบ จํานวน 2 หน่วยกิต

315-202 การคิดกบัการใชเ้หตุผล 2((2)-0-4)

Thinking and Reasoning

การคดิเชิงตรรกะและตัวเลข จํานวน 2 หน่วยกิต

315-100 คาํนวณศิลป์ 2((2)-0-4)

The Art of Computing



สาระที่ 6 ภาษาและการส่ือสาร 4 หน่วยกิต

890-001 สรรสาระภาษาองักฤษ 2((2)-0-4)

Essential English

890-002 ภาษาองักฤษในชีวติประจาวนั 2((2)-0-4)

Everyday English

890-003 ภาษาองักฤษพร้อมใช้ 2((2)-0-4)

English on the Go

890-004 ภาษาองักฤษยคุดิจิทลั 2((2)-0-4)

English in the Digital World

890-005 ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ 2((2)-0-4)

English for Academic Success

(หมายเหตุ: นกัศึกษาลงทะเบียนเรียน 2 รายวชิาตามกลุ่มคะแนน O-NET)

สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬ า 2 หน่วยกิต

เลือกเรียนจากสาระต่อไปนี้

061-001 ความงามของนาฏศิลปไทย 1((1)-0-2)

Aesthetics of Thai Dance

142-135 พบัเพียบเรียบร้อย 1((1)-0-2)

Paper Craft

142-136 ป้ันดินใหเ้ป็นดาว 1((1)-0-2)

Sculpture

142-137 ใคร ๆ กว็าดได้ 1((1)-0-2)

Everyone Can Draw

142-138 มนตรั์กเสียงดนตรี 1((1)-0-2)

The Sound of Musics

142-139 ท่องโลกศิลปะ 1((1)-0-2)

Through The World of Art

142-234 โลกสวย 1((1)-0-2)

Life is Beautiful

142-237 ดีไซนเ์นอร์ชุดดาํ 1((1)-0-2)

The Designers and Their Black Attires

340-162 สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ 1((1)-0-2)

The Aesthetic in Photography



472-116 ถกัทอเส้นใยเขา้ใจทอ้งถ่ิน 1((1)-0-2)

Local Arts and Fabric

472-117 สุขภาพดีชีวมีีสุข 1((1)-0-2)

Keeping Fit: Enjoy Healthy and Happy Life

895-020 ขิมไทย 1((1)-0-2)

Thai Khim

895-021 ร้อง เล่น เตน้รํา 1((1)-0-2)

Singing, Playing, Dancing

895-022 จงัหวะจะเพลง 1((1)-0-2)

Rhythm and Song

895-023 กีตาร์ 1((1)-0-2)

Guitar

895-024 อูคูเลเล่ 1((1)-0-2)

Ukulele

895-025 ฮาร์โมนิกา 1((1)-0-2)

Harmonica

895-026 ดูหนงัดูละครยอ้นดูตน 1((1)-0-2)

Drama and Self-reflection

895-027 อรรถรสภาษาไทย 1((1)-0-2)

Appreciation in Thai Language

895-028 การวาดเส้นสร้างสรรค์ 1((1)-0-2)

Creative Drawing

895-030 วา่ยนํ้า 1((1)-0-2)

Swimming

895-031 เทนนิส 1((1)-0-2)

Tennis

895-032 บาสเกตบอล 1((1)-0-2)

Basketball

895-033 กรีฑา 1((1)-0-2)

Track and Field

895-034 ลีลาศ 1((1)-0-2)

Social Dance



895-035 เปตอง 1((1)-0-2)

Petanque

895-036 ค่ายพกัแรม 1((1)-0-2)

Camping

895-037 แบดมินตนั 1((1)-0-2)

Badminton

895-038 เทเบิลเทนนิส 1((1)-0-2)

Table Tennis

895-039 การออกกาลงักายเพ่ือสุขภาพ 1((1)-0-2)

Exercise for Health

วชิาเลือก 6 หน่วยกิต

ภาษาและการส่ือสาร อย่างน้อยจํานวน 2 หน่วยกิต ดงันี้

890-010 การพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ 2((2)-0-4)

Improving English Writing Skills

890-011 อ่านไดใ้กลต้วั 2((2)-0-4)

Reading All Around

890-012 เทคนิคพิชิตการอ่าน 2((2)-0-4)

Strategic Reading for Greater Comprehension

890-013 อ่านงานเขียนเชิงวชิาการสาํราญใจ 2((2)-0-4)

Better Academic Texts Readers

890-014 ฝึกสาํเนียงผา่นเสียงเพลง 2((2)-0-4)

English Pronunciation through Songs

890-015 ไวยากรณ์องักฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวติจริง 2((2)-0-4)

English Grammar for Real Life Communication

890-020 การสนทนาภาษาองักฤษ 2((2)-0-4)

English Conversation

890-021 ฟังแลว้พดูภาษาองักฤษ 2((2)-0-4)

From Listening to Speaking English

890-022 การนาํเสนอและการพดูในท่ีสาธารณะเป็นภาษาองักฤษ 2((2)-0-4)

Presentations and Public Speaking in English

890-023 การเรียนรู้ภาษาองักฤษผา่นทางวฒันธรรม 2((2)-0-4)

Learning English through Cultures



890-024 รังสรรคห์นงัสั้นภาษาองักฤษ 2((2)-0-4)

Creating English Short Films

890-025 ทกัษะการเรียนภาษาองักฤษเพ่ือการศึกษาต่อ 2((2)-0-4)

Study Skills in English for Higher Studies

890-026 บูรณาการอ่านเขียนภาษาองักฤษ 2((2)-0-4)

Reading to Write in English

890-030 การส่ือสารภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ 2((2)-0-4)

English Communication for Business

890-031 ภาษาองักฤษในท่ีทาํงาน 2((2)-0-4)

English in the Workplace

890-032 ภาษาองักฤษสาหรับนกัท่องเท่ียว 2((2)-0-4)

English for Travelers

890-033 ภาษาองักฤษสาํหรับผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ 2((2)-0-4)

English for New Generations of Consumers and Entrepreneurs

890-040 การเขียนเพ่ือการสมคัรงาน 2((2)-0-4)

Writing for Job Application

890-041 ภาษาองักฤษเพ่ือการสมัภาษณ์งาน 2((2)-0-4)

English for Job Interview

890-050 แปลสิกเูกิล 2((2)-0-4)

Google Translate Me

890-060 ภาษาองักฤษตลอดเวลา 2((2)-0-4)

English Twenty-Four/Seven

890-061 ภาษาองักฤษเพ่ือการรู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั 2((2)-0-4)

English for Digital Literacy

890-070 พิชิตขอ้สอบภาษาองักฤษเพ่ือการทาํงาน 2((2)-0-4)

Winning English Test for Employment

890-071 พิชิตขอ้สอบภาษาองักฤษเพ่ือการศึกษาต่อ 2((2)-0-4)

Winning English Test for Higher Studies

891-010 ภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองตน้ 2((2)-0-4)

Basic Japanese

891-011 สนทนาภาษาญ่ีปุ่นในชีวติประจาํวนั 2((2)-0-4)

Japanese Conversation in Daily Life



891-012 สนทนาภาษาญ่ีปุ่นในท่ีทาํงาน 2((2)-0-4)

Japanese Conversation in the Workplace

891-020 ภาษาจีนเบ้ืองตน้ 2((2)-0-4)

Basic Chinese

891-021 สนทนาภาษาจีนในชีวติประจาํวนั 2((2)-0-4)

Chinese Conversation in Daily Life

891-022 สนทนาภาษาจีนในท่ีทาํงาน 2((2)-0-4)

Chinese Conversation in the Workplace

891-030 ภาษามลายเูบ้ืองตน้ 2((2)-0-4)

Basic Malay

891-031 สนทนาภาษามลายใูนชีวติประจาวนั 2((2)-0-4)

Malay Conversation in Daily Life

891-032 สนทนาภาษามลายเูพ่ือการท่องเท่ียว 2((2)-0-4)

Malay Conversation for Tourism

891-040 ภาษาเกาหลีเบ้ืองตน้ 2((2)-0-4)

Basic Korean

891-041 สนทนาภาษาเกาหลีในชีวติประจาํวนั 2((2)-0-4)

Korean Conversation in Daily Life

891-042 สนทนาภาษาเกาหลีในท่ีทาํงาน 2((2)-0-4)

Korean Conversation in the Workplace

891-050 ภาษาเยอรมนัเบ้ืองตน้ 2((2)-0-4)

Basic German

และให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มสาระท่ีกาํหนดหรือจากรายวิชาเลือกของหมวดวิชา

ศึกษาทัว่ไปท่ีเปิดสอนในคณะ/วิทยาเขตต่างๆ ตามท่ีหลกัสูตรกาํหนดทั้งน้ีตอ้งตรงตามปรัชญาของหมวด

วิชาศึกษาทัว่ไปซ่ึงผา่นความเห็นชอบจากศูนยศึ์กษาทัว่ไป มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จาํนวน 0 - 4 หน่วย

กิต ดงัรายวชิาต่อไปน้ี

001-131 สุขภาวะกายและจิต 2((2)-0-4)

Healthy Body and Mind

190-404 ธรรมชาติบาํบดั 2((2)-0-4)

Natural Therapy

315-103 ความรู้ทัว่ไปทางดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา 2((2)-0-4)

Introduction to Intellectual Property



315-203 กญุแจไขธรรมชาติ 2((2)-0-4)

Key to Nature

336-214 กินดีชีวติดี 2((2)-0-4)

Smart Eating and Being Healthy

336-215 ชีวติปลอดภยัจากสารพิษ 2((2)-0-4)

Safety Life from Toxic Substances

336-216 ยาและสุขภาพ 2((2)-0-4)

Drug and Health

340-103 วทิยาศาสตร์ประยกุตเ์พ่ือชีวติ 2((2)-0-4)

Applied Science for Life

340-151 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนชีวติประจาํวนั 2((2)-0-4)

Science and Technology in Daily Life

348-103 การประยกุตน์าโนเทคโนโลยี 2((2)-0-4)

Applied Nanotechnology

874-192 กฎหมายเพ่ือการประกอบอาชีพและการดาํเนินชีวติประจาํวนั 2((2)-0-4)

Law Relating to Occupations and Everyday Life

874-193 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายและกระบวนการยติุธรรม 2((2)-0-4)

General Principles of Law and Judicial Process

874-194 ภาษีอากรกบัชีวติ 2((2)-0-4)

Taxation and Life

874-195 สิทธิมนุษยชนกบัความเป็นพลเมือง 2((2)-0-4)

Human Rights and Citizenship

895-040 จิตวทิยาความรัก 2((2)-0-4)

Psychology of Love

895-041 ปรัชญาจริยะ 2((2)-0-4)

Ethical Philosophy

895-042 ศิลปะการส่ือสารภาษาไทยในศตวรรษท่ี 21 2((2)-0-4)

Art of communication in Thai language in the 21st century

895-043 การใชภ้าษาไทย 2((2)-0-4)

Thai Usage

895-044 ภาษาไทยร่วมสมยั 2((2)-0-4)

Contemporary Thai Language



895-045 ทกัษะการส่ือสาร 2((2)-0-4)

Communication Skills

895-046 ความคิดและการส่ือสาร 2((2)-0-4)

Thoughts and Communication

895-047 ประวติัศาสตร์ในภาพยนตร์ 2((2)-0-4)

History in Movies

895-048 การวาดเส้นและระบายสี 2((2)-0-4)

Drawing and Painting

895-049 ศิลปะกบัความสุข 2((2)-0-4)

Art for Happiness

895-050 ศิลปะในสงัคมพหุวฒันธรรม 2((2)-0-4)

Arts in Multicultural Society

895-051 ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั 2((2)-0-4)

Contemporary Arts and Culture

895-052 การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 2((2)-0-4)

Creative Tourism

895-053 การท่องเท่ียวเชิงจิตอาสา 2((2)-0-4)

Volunteer Tourism

895-054 การเรียนรู้ผา่นการท่องเท่ียวแบบประหยดั 2((2)-0-4)

Learning through Backpacking Trips

895-055 ตะลุยแดนมรดกโลก 2((2)-0-4)

World Heritage Journey

895-056 สงขลาศึกษา 2((2)-0-4)

Songkhla Studies

895-057 ดนตรีไทย 2((2)-0-4)

Thai Classical Music

895-058 สงัคีตศิลป์ไทย 2((2)-0-4)

Thai Music Art

895-059 ดนตรีตะวนัตก 2((2)-0-4)

Western Music

895-060 การพลศึกษาและนนัทนาการ 2((2)-0-4)

Physical Education and Recreation



895-061 ฟิตและเฟิร์ม 2((2)-0-4)

Fit and Firm

895-062 ลดเวลานัง่เพ่ิมเวลายนื 2((2)-0-4)

Active Lifestyle

895-063 อว้นไดก้ผ็อมได้ 2((2)-0-4)

Fat to Fit

895-070 ภูมิปัญญาในการดาํเนินชีวติ 2((2)-0-4)

Wisdom of Living

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 90 หน่วยกิต

1) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์พืน้ฐานวชิาชีพ 47 หน่วยกิต

322-101 แคลคูลสั 1 3((3)-0-6)

Calculus I

322-104 คณิตศาสตร์ทัว่ไป 2 3((3)-0-6)

General Mathematics II

324-101 เคมีทัว่ไป 1 3((3)-0-6)

General Chemistry I

324-102 เคมีทัว่ไป 2 3((3)-0-6)

General Chemistry II

324-233 เคมีอินทรียเ์บ้ืองตน้ 3((3)-0-6)

Introductory Organic Chemistry

324-247 หลกัเคมีวเิคราะห์ 3((3)-0-6)

Principle of Analytical Chemistry

325-101 ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 1 1(0-3-0)

General Chemistry Laboratory I

325-106 ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 2 1(0-3-0)

General Chemistry Laboratory II

325-233 ปฏิบติัการเคมีอินทรียเ์บ้ืองตน้ 1(0-3-0)

Introductory Organic Chemistry Laboratory

325-243 ปฏิบติัการเคมีวเิคราะห์พ้ืนฐาน 1(0-3-0)

Basic Analytical Chemistry Laboratory

326-202 จุลชีววทิยาทัว่ไป 3((3)-0-6)

General Microbiology



327-202 ปฏิบติัการจุลชีววทิยาทัว่ไป 1(0-3-0)

General Microbiology Laboratory

328-302 ชีวเคมีพ้ืนฐาน 3((3)-0-6)

Basic Biochemistry

328-331 ปฏิบติัการชีวเคมี 1 1(0-3-0)

Biochemistry Laboratory I

330-101 หลกัชีววทิยา 1 3((3)-0-6)

Principles of Biology I

330-102 หลกัชีววทิยา 2 3((3)-0-6)

Principles of Biology II

331-101 ปฏิบติัการหลกัชีววทิยา 1 1(0-3-0)

Principles of Biology Laboratory I

331-102 ปฏิบติัการหลกัชีววทิยา 2 1(0-3-0)

Principles of Biology Laboratory II

332-101 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 3((3)-0-6)

Fundamental Physics

333-101 ปฏิบติัการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1(0-3-0)

Fundamental Physics Laboratory

347-201 สถิติพ้ืนฐาน 3((2)-2-5)

Basic Statistics

348-201 พนัธุศาสตร์สาํหรับเทคโนโลยชีีวภาพ 2((2)-0-4)

Genectics for Biotechnology

2) กลุ่มวชิาบังคบั 37 หน่วยกิต

2.1 วชิาบังคบัของสาขา 37 หน่วยกิต

348-202 เทคโนโลยชีีวภาพเบ้ืองตน้ 3((2)-2-5)

Introduction to Biotechnology

348-203 หลกัการแกปั้ญหา 2((1)-2-3)

Problem Solving

348-301 เทคโนโลยชีีวภาพจุลินทรีย์ 3((2)-2-5)

Microbial Biotechnology



348-302 ชุดวชิา เทคนิคทางชีววทิยาโมเลกลุและชีวสารสนเทศเบ้ืองตน้สาํหรับ 5((4)-3-8)

การวเิคราะห์ดีเอน็เอ

Module: Basic Molecular Biology Techniques and Bioinformatics for DNA Analysis

348-303 วศิวกรรมชีวเคมีสาํหรับเทคโนโลยชีีวภาพ 2((2)-0-4)

Biochemical Engineering for Biotechnology

348-304 เทคโนโลยชีีวภาพเชิงวเิคราะห์ 3((3)-0-6)

Analytical Biotechnology

348-305 ชุดวชิา เทคโนโลยกีารผลิตโปรตีนลูกผสมแลธการวเิคราะห์ดว้ย 5((4)-3-8)

ชีวสารสนเทศ

Module: Recombinant Protein Technology and Bioinformatic analysis

348-306 จริยธรรมและความปลอดภยัทางชีวภาพ 1((1)-0-2)

Ethics and Biosafety

348-307 การควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑเ์ทคโนโลยชีีวภาพ 1((1)-0-2)

Quality Control of Biotechnological Products

348-308 ทกัษะการติดต่อส่ือสารของนกัวทิยาศาสตร์ 2((2)-0-4)

Communication Skills for Scientists

348-309 การเขียนบทความทางเทคโนโลยชีีวภาพ 1((1)-0-2)

Writing an Article in Biotechnology

348-401 การประกอบการธุรกิจเทคโนโลยชีีวภาพ 1((1)-0-2)

Biotechnology Entrepreneurship

348-481 สมัมนาวชิาการทางเทคโนโลยชีีวภาพ 1 1(0-2-1)

Seminar in Biotechnology I

348-391 การฝึกงาน 1(0-6-0)

Job Training

349-491 โครงงานทางเทคโนโลยชีีวภาพ 1* 3(0-9-0)

Project in Biotechnology I

349-492 โครงงานทางเทคโนโลยชีีวภาพ 2* 3(0-9-0)

Project in Biotechnology II

349-493 สหกิจศึกษา* 6(0-40-0)

Co-operative Education

*แผนปกติ เรียนโครงงานทางเทคโนโลยชีีวภาพ 1 และ 2

*แผนสหกิจ เรียนสหกิจศึกษา



2) กลุ่มวชิาเลือก 6 หน่วยกิต

319-505 เทคโนโลยชีีวภาพของไบโอพอลิเมอร์ 3((3)-0-6)

Biotechnology of Biopolymer

326-211 วธีิทางจุลชีววทิยา 2((1)-3-2)

Methods in Microbiology

326-321 จุลชีววทิยาทางอาหาร 3((2)-3-4)

Food Microbiology

326-423 จุลชีววทิยาทางอุตสาหกรรม 3((2)-3-4)

Industrial Microbiology

330-200 สณัฐานวทิยาของพืชและสาหร่าย 4((3)-3-6)

Morphology of Plants and Algae

330-230 อนุกรมวธิานของพืช 3((2)-3-4)

Plant Taxonomy

330-260 พนัธุศาสตร์ 3((3)-0-6)

Genetics

330-300 ชีววทิยาของเซลล์ 4((3)-3-6)

Cell Biology

330-411 กายวภิาคศาสตร์ของพืช 3((2)-3-4)

Plant Anatomy

331-260 ปฏิบติัการพนัธุศาสตร์ 1(0-3-0)

Genetics Laboratory

348-310 พนัธุศาสตร์พืชและการปรับปรุงพนัธุ์พืชสาํหรับเทคโนโลยชีีวภาพ 2((2)-0-4)

Plant Genetics and Breeding for Biotechnology

348-311 เทคโนโลยชีีวภาพการแพทย์ 2((2)-0-4)

Medical Biotechnology

348-312 การผลิตไมด้อกไมป้ระดบัเชิงพาณิชยแ์ละการปรับปรุงพนัธุ์ 2((2)-0-4)

Commercial Ornamental Plant Production and Improvement

348-313 เทคโนโลยชีีวภาพทางทะเลเบ้ืองตน้ 2((2)-0-4)

Introduction to Marine Biotechnology

348-314 แบบจาํลองเชิงโมเลกลุสมยัใหม่สาํหรับผูเ้ร่ิมตน้ 3((2)-3-4)

Modern Molecular Modelling for the Beginners

348-315 ชีวสารสนเทศ: การวเิคราะห์ขอ้มูลชีววทิยา 2((1)-2-3)

Bioinformatics: Biodata analysis



348-316 การจดัการฐานขอ้มูลและการพฒันาเวบ็ทางดา้นชีวสารสนเทศ 2((1)-2-3)

Database Management and Web Development for Bioinformatics

348-317 ชีวสารสนเทศ: ชีวสารสนเทศเชิงโครงสร้าง 3((2)-3-4)

Bioinformatics: Structural Bioinformatics

348-318 การเขียนโปรแกรมสาํหรับชีวสารสนเทศโดยใชภ้าษา R 3((2)-3-4)

R Programming for Bioinformatics

348-319 การเขียนโปรแกรมสาํหรับชีวสารสนเทศโดยใชภ้าษา Perl 3((2)-3-4)

Perl Programming for Bioinformatics

348-320 เทคโนโลยขีองยนี 2((2)-0-4)

Gene Technology

348-321 เทคโนโลยชีีวภาพสตัวเ์บ้ืองตน้ 2((2)-0-4)

Introduction to Animal Biotechnology

348-322 ชุดวชิา ชุดตรวจทางชีวโมเลกลุ 4((3)-3-6)

Module: Molecular Diagnostics Kit

348-341 เทคโนโลยชีีวภาพส่ิงแวดลอ้ม 2((2)-0-4)

Environmental Biotechnology

348-342 การจดัการอุตสาหกรรมสาํหรับเทคโนโลยชีีวภาพ 2((2)-0-4)

Industrial Management for Biotechnology

348-351 เทคโนโลยชีีวภาพพืชเบ้ืองตน้ 3((2)-3-4)

Introduction to Plant Biotechnology

348-361 พ้ืนฐานชีววทิยาโมเลกลุและพนัธุวศิวกรรม 3((2)-2-5)

Principles of Molecular Biology and Genetic Engineering

348-371 การเขียนโปรแกรมสาํหรับชีวสารสนเทศเบ้ืองตน้ 3((2)-2-5)

Introduction to Programming for Bioinformatics

348-402 วศิวกรรมกระบวนทางชีวภาพเบ้ืองตน้ 2((2)-0-4)

Introduction to Bioprocess Engineering

348-403 การดดัแปลงยนีในเซลลช์ั้นสูง 2((2)-0-4)

Gene Manipulation in Eukaryotes

348-404 สรีรวทิยาเชิงโมเลกลุพืช 2((2)-0-4)

Molecular Plant Physiology

348-405 บทนาํชีววทิยาชีวโมเลกลุทางการแพทย์ 2((2)-0-4)

Introduction to Molecular Medicine



348-406 ความฉลาดทางอารมณ์สาํหรับนกัวทิยาศาสตร์ 2((1)-2-3)

Emotional Intelligent for Scientists

348-407 การพฒันาโปรแกรมประยกุตเ์ทคโนโลยชีีวภาพบนมือถือ 3((2)-3-4)

Mobile Application Development for Biotechnological use

348-408 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมสาํหรับนกัชีววทิยา 3((2)-3-4)

Fundamental Programming for Biologists

348-409 ชุดวชิา เทคโนโลยชีีวภาพสมยัใหม่สาํหรับผลิตโปรตีนลูกผสม 9((7)-6-14)

และการประยกุตใ์ช้

Module: Modern Biotechnology for Recombinant Protein Production and Application

348-410 ชุดวชิา การวเิคราะห์และวธีิการใชเ้คร่ืองมือสาํหรับเทคโนโลยชีีวภาพ 5((3)-6-6)

Module: Analysis and Instrumental Methods for Biotechnology

348-411 ชุดวชิา จากจีโนมสู่ผลิตภณัฑ์ 5((3)-6-6)

Module: From Genome to Products

348-412 เทคโนโลยแีละวศิวกรรมโปรตีนเบ้ืองตน้ 2((2)-0-4)

Introduction to Protein Technology and Engineering

348-413 เคร่ืองหมายโมเลกลุ 2((2)-0-4)

Molecular Markers

348-422 การจดัการของเสีย 2((2)-0-4)

Waste Management

348-451 หลกัเทคโนโลยชีีวภาพพืช 2 2((2)-0-4)

Plant Biotechnology 2

348-461 ชีวสารสนเทศเบ้ืองตน้ 2((1)-2-3)

Introduction to Bioinformatics

348-471 หวัขอ้พิเศษทางเทคโนโลยชีีวภาพ 1 1((1)-0-2)

Special Topics in Biotechnology I

348-482 สมัมนาวชิาการทางเทคโนโลยชีีวภาพ 2 1(0-2-1)

Seminar in Biotechnology II

349-320 ปฏิบติัการเทคโนโลยขีองยนี 1(0-3-0)

Gene Technology Laboratory

850-404 การแปรรูปอาหารเบ้ืองตน้ 3((3)-0-6)

Introduction to Food Processing

853-541 การใชป้ระโยชนแ์ละการบาํบดัวสัดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมเกษตร 3((3)-0-6)

Waste Utilization and Treatment in Agro-Industry



รายวิชาท่ีเป็นวิชาหลกัของสาขา สามารถนาํมาใช้เป็นวิชาเลือกของสาขาอ่ืนไดแ้ละเพื่อให้การ

พัฒนาหลักสูตรเป็นไปอย่างต่อเ น่ืองและสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของวิชาการ หลักสูตร

เทคโนโลยีชีวภาพ อาจกาํหนดรายวิชาอ่ืนๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ หรือมหาวิทยาลยั

อ่ืนๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่มีประโยชน์ต่อสาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพให้

เป็นวชิาเลือกในกลุ่มวชิาเฉพาะดา้นเพ่ิมเติมไดต้ามความเหมาะสม

ค. หมวดวชิาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

เลือกเรียนจากรายวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ หรือ

มหาวิทยาลยัอ่ืนๆ ทั้งในและต่างประเทศท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรซ่ึงมี

เน้ือหารายวิชาไม่ซํ้ าซอ้นกนั หรือใกลเ้คียงกบัเน้ือหารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปหรือหมวดวิชาเฉพาะ

หรือรายวิชาท่ีเรียนมาแลว้ สําหรับรายวิชาทางพลศึกษา นกัศึกษาเรียนเป็นหมวดวิชาเลือกเสรีไดไ้ม่เกิน 1

หน่วยกิต



แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร

ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

จาํนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง)

322-101 แคลคูลสั 1 3((3)-0-6)

324-101 เคมีทัว่ไป 1 3((3)-0-6)

325-101 ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 1 1(0-3-0)

330-101 หลกัชีววทิยา 1 3((3)-0-6)

331-101 ปฏิบติัการหลกัชีววทิยา 1 1(0-3-0)

332-101 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 3((3)-0-6)

333-101 ปฏิบติัการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1(0-3-0)

xxx-xxx รายวชิาในหมวดศึกษาทัว่ไป (บงัคบั) 4(x-y-z)

xxx-xxx รายวชิาในหมวดศึกษาทัว่ไป (เลือก) 2(x-y-z)

รวม 21(x-y-z)

ภาคการศึกษาที่ 2

จํานวนหน่วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)

322-104 คณิตศาสตร์ทัว่ไป 2 3((3)-0-6)

324-102 เคมีทัว่ไป 2 3((3)-0-6)

325-106 ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 2 1(0-3-0)

330-102 หลกัชีววทิยา 2 3((3)-0-6)

331-102 ปฏิบติัการหลกัชีววทิยา 2 1(0-3-0)

xxx-xxx รายวชิาในหมวดศึกษาทัว่ไป (บงัคบั) 6(x-y-z)

xxx-xxx รายวชิาในหมวดศึกษาทัว่ไป (เลือก) 4(x-y-z)

รวม 21(x-y-z)

หมายเหตุ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาองักฤษเตรียมความพร้อมและรายวิชาศึกษาทัว่ไป กลุ่ม

ภาษา (บงัคบั) ใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลยั นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนภาษาองักฤษตํ่ากวา่เกณฑท่ี์

กาํหนด ใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมท่ีจดั โดยคณะหรือมหาวทิยาลยั



ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

จาํนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง)

324-233 เคมีอินทรียเ์บ้ืองตน้ 3((3)-0-6)

324-247 หลกัเคมีวเิคราะห์ 3((3)-0-6)

325-233 ปฏิบติัการเคมีอินทรียเ์บ้ืองตน้ 1(0-3-0)

325-243 ปฏิบติัการเคมีวเิคราะห์พ้ืนฐาน 1(0-3-0)

326-202 จุลชีววทิยาทัว่ไป 3((3)-0-6)

327-202 ปฏิบติัการจุลชีววทิยาทัว่ไป 1(0-3-0)

xxx-xxx รายวชิาในหมวดศึกษาทัว่ไป (บงัคบั) 5(x-y-z)

xxx-xxx รายวชิาในหมวดศึกษาทัว่ไป (เลือก) 4(x-y-z)

รวม 21(x-y-z)

ภาคการศึกษาที่ 2

จาํนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ย

ตนเอง)

328-302 ชีวเคมีพ้ืนฐาน 3((3)-0-6)

328-331 ปฏิบติัการชีวเคมี 1 1(0-3-0)

347-201 สถิติพ้ืนฐาน 3((2)-2-5)

348-201 พนัธุศาสตร์สาํหรับเทคโนโลยชีีวภาพ 2((2)-0-4)

348-202 เทคโนโลยชีีวภาพเบ้ืองตน้ 3((2)-2-5)

348-203 หลกัการแกปั้ญหา 2((1)-2-3)

xxx-xxx รายวชิาในหมวดศึกษาทัว่ไป (บงัคบั) 3(x-y-z)

xxx-xxx รายวชิาในหมวดศึกษาทัว่ไป (เลือก) 2(x-y-z)

รวม 19(x-y-z)



ปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

จาํนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง)

348-301 เทคโนโลยชีีวภาพจุลินทรีย์ 3((2)-2-5)

348-302 ชุดวชิา เทคนิคทางชีววทิยาโมเลกลุและชีวสารสนเทศเบ้ืองตน้ 5((4)-3-8)

สาํหรับการวเิคราะห์ดีเอน็เอ

348-304 เทคโนโลยชีีวภาพเชิงวเิคราะห์ 3((3)-0-6)

348-308 ทกัษะการติดต่อส่ือสารของนกัวทิยาศาสตร์ 2((2)-0-4)

348-306 จริยธรรมและความปลอดภยัทางชีวภาพ 1((1)-0-2)

xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 2(x-y-z)

รวม 16(x-y-z)

ภาคการศึกษาที่ 2

จาํนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง)

348-303 วศิวกรรมชีวเคมีสาํหรับเทคโนโลยชีีวภาพ 2((2)-0-4)

348-305 ชุดวชิา เทคโนโลยกีารผลิตโปรตีนลูกผสม 5((4)-3-8)

และการวเิคราะห์ดว้ยชีวสารสนเทศ

348-307 การควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑเ์ทคโนโลยชีีวภาพ 1((1)-0-2)

348-309 การเขียนบทความทางเทคโนโลยชีีวภาพ 1((1)-0-2)

xxx-xxx วชิาเลือกจากรายวชิาในกลุ่มวชิาเลือก 3(x-y-z)

xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 2(x-y-z)

รวม 14(x-y-z)



ปีที่ 4

สําหรับนักศึกษาท่ีไม่ลงทะเบียนวชิาสหกิจศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1

จาํนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง)

348-391**การฝึกงาน 1(0-6-0)

348-481 สมัมนาวชิาการเทคโนโลยชีีวภาพ 1 1(0-2-1)

349-491โครงงานทางเทคโนโลยชีีวภาพ 1 3(0-9-0)

348-401 การประกอบการธุรกิจเทคโนโลยชีีวภาพ 1((1)-0-2)

xxx-xxx วชิาเลือกจากรายวชิาในกลุ่มวชิาเลือก 3(x-y-z)

xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 2(x-y-z)

รวม 11(x-y-z)

ภาคการศึกษาที่ 2

จาํนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง)

349-492 โครงงานทางเทคโนโลยชีีวภาพ 2 3(0-9-0)

รวม 3(x-y-z)

สําหรับนักศึกษาท่ีลงทะเบียนวชิาสหกิจศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1

จาํนวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบติั –ศึกษาดว้ยตนเอง)

348-391**การฝึกงาน 1(0-6-0)

348-481 สมัมนาวชิาการเทคโนโลยชีีวภาพ 1 1(0-2-1)

348-401 การประกอบการธุรกิจเทคโนโลยชีีวภาพ 1((1)-0-2)

xxx-xxx วชิาเลือกจากรายวชิาในกลุ่มวชิาเลือก 3(x-y-z)

xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 2(x-y-z)

รวม 8(x-y-z)

ภาคการศึกษาที่ 2

จาํนวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบติั –ศึกษาดว้ยตนเอง)

349-493 สหกิจศึกษา 6(0-40-0)

รวม 6(0-40-0)



**หมายเหตุ การฝึกงานจะถูกดาํเนินการในภาคการศึกษาท่ี 3 ของปีการศึกษาท่ี 3 โดยมีระยะเวลาไม่นอ้ย

กวา่ 100 ชัว่โมง

สาํหรับนกัศึกษาเกียรตินิยมอนัดบั 1 ท่ีตอ้งการศึกษาต่อระดบัปริญญาโทหรือปริญญาเอก สามารถลงเรียนใน

วชิาต่อไปน้ีได้ โดยเลือกลงทะเบียนไดจ้าํนวน 6 หน่วยกิต

318-501 ชีววทิยาโมเลกลุสาํหรับวทิยาศาสตร์ชีวภาพ 2(2-0-4)

318-502 ชีววทิยาโมเลกลุสาํหรับวศิวกรและนกัคอมพิวเตอร์ 2(2-0-4)

318-503 ชีวสารสนเทศ 1 2(1-2-3)

318-504 ชีวสารสนเทศ 2 2(1-2-3)

318-508 บทบาทการทาํงานของจีโนมิก 2(2-0-4)

318-672 สมัมนาทางชีววทิยาโมเลกลุและชีวสารสนเทศ 2 1(0-2-1)

319-501 เทคนิคทางจีโนมิกและโปรตีโอมิก 2(1-2-3)



ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ์/วิธีการสอน และกลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล

ผลลัพธ์การเรียนรู้

ระดบัหลักสูตร

(PLOs)

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ

การประเมินผล

PLO1 ปฏิบติังาน

ทางดา้

เทคโนโลยชีีวภา

พและชีวโมเลกลุ

ได้

1.1 เพิ่มจาํนวนช้ิน

ดีเอ็นเอในหลอด

ท ด ล อ ง แ ล ะ

ต ร ว จสอบส า ร

พนัธุกรรมได้

1.2 ผลิตและสกัด

สารชีวภาพและ

ชีวโมเลกลุได้

1.3 ป ฏิ บั ติ ด้ า น

การปลอดเช้ือทาง

จุลชีววทิยา

1.4 เพาะเ ล้ียงจุลิ

นทรีย์หรือเซลล์

พืชหรือเซลลสั์ตว์

ได้

- การจดัการเรียนการสอนเนน้การเรียนรู้แบบ Active Learning (AL) Problem-

based/Project-based Learning (PBL) และ Work Integrated Learning (WIL)

- การฝึกปฏิบติัในรายวชิาปฏิบติัการทั้งหมด

- สอนบรรยายเก่ียวกบัเทคนิคพื้นฐานทางดา้นเทคโนโลยชีีวภาพและชีวโมเลกลุได้

- จั ด ใ ห้ มี ก า ร ส อ บ Exit exam

ก่อนจบการศึกษา

1) ผ ล ก า ร ส อ บ ย่ อ ย

กลางภาค ปลายภาค

2) ผลคะแนนการทํา

ปฏิบติัการ

3) ผลคะแนนรายงาน

4) ผ ล ก า ร ส อบ Exit

exam

5) แบบประเมินRubric

PLO2 ป ร ะ ยุ ก ต์

ค ว า ม รู้ ท า ง

เทคโนโลยีชีวภา

พและ/หรือชีวสา

ร ส น เ ท ศ เ พื่ อ

แ ก้ ปั ญ ห า ห รื อ

สร้างผลิตภณัฑใ์น

ระบบทางชีวภาพ

- การจดัการเรียนการสอนเนน้การเรียนรู้แบบ Active Learning (AL) Problem-

based/Project-based Learning (PBL) และ Work Integrated Learning (WIL)

- การทาํโครงงานยอ่ยเก่ียวกบัการแกปั้ญหาหรือสร้างผลิตภณัฑใ์นระบบทางชีวภาพ

- การทาํโครงงาน/การปฏิบติัสหกิจศึกษา/การฝึกงาน

- การพานกัศึกษาทศันศึกษา/ทวัร์โรงงานเพื่อหาโจทยว์จิยั ปัญหา จากชุมชน หรือ

อุตสาหกรรม

1) จดักิจกรรม active

learning วดัผลการ

เรียนรู้ท่ีหลากหลาย

2) แบบประเมินRubric

3) ร า ย ง า น แ ล ะ ก า ร

นาํเสนอ

4) ผลการสอบโครงร่าง

/โครงงาน

5) ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ



ผลลัพธ์การเรียนรู้

ระดบัหลักสูตร

(PLOs)

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ

การประเมินผล

วิ ธี ก า ร แ ก้ ไ ข ปัญห า

โ จ ท ย์ ท่ี ไ ด้ รั บ อ ย่ า ง

ถูกตอ้งและตรงประเดน็

PLO3 ปฏิบัติงาน

ด้ า น

เทคโนโลยีชีวภา

พใหส้อดคลอ้งกบั

ร ะ บ บ ป ร ะ กั น

คุณภาพ ควบคุม

คุ ณ ภ า พ แ ล ะ

คว า มปลอดภัย

ทางชีวภาพ

- การจดัการเรียนการสอนเนน้การเรียนรู้แบบ Active Learning (AL) Problem-

based/Project-based Learning (PBL)

- การฝึกปฏิบติังาน/สมัมนา/โครงงาน/สหกิจ

- การจดัอบรมหรือใหน้กัศึกษาเขา้อบรมเก่ียวกบัระบบประกนัคุณภาพ ควบคุมคุณภาพ

และความปลอดภยัทางชีวภาพ

1) ผลสัมฤทธ์ิจากการ

ทํางานรายบุคคลและ

รายกลุ่ม

2) ร า ย ง า น แ ล ะ ก า ร

นาํเสนอ

3) แบบประเมินRubric

4) ผ ล ก า ร ส อ บ ย่ อ ย

กลางภาค ปลายภาค

5) ใบประเมินรายบุคคล

ในการปฏิบติังานดา้น

เทคโนโลยชีีวภาพใน

หอ้งปฏิบติัการโดย

อาจารยท่ี์ปรึกษาและ

เจา้หนา้ท่ี

หอ้งปฏิบติัการ

PLO4 ใ ช้

เ ท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศในการ

สืบค้นข้อมูลและ

แสวงหาความ รู้

เพ่ือพฒันาตนเอง

- การจดัการเรียนการสอนเนน้การเรียนรู้แบบ Active Learning (AL) Problem-

based/Project-based Learning (PBL)

- การให้ case study เพ่ือสืบคน้ขอ้มูลในการแกปั้ญหา

- การสืบคน้ขอ้มูลเพ่ือเขียนโครงร่างโครงงาน

- การทาํโครงงาน/การปฏิบติัสหกิจศึกษา

- Self-studying ในรายวชิาต่างๆ

1) ผลประเมินการให้

สัมมนาในหัวขอ้การหา

ขอ้มูลเพ่ิมเติม

2) ผลการสอบโครงร่าง

/โ ค ร ง ง า น ใ น ส่ ว น

ง านวิ จั ย ท่ี เ ก่ี ย ว ข้อ ง

ร ว ม ถึ ง วิ ธี ก า ร ทํ า

โครงงาน

3) แบบประเมินRubric

4) ร า ย ง า น แ ล ะ ก า ร

นํ า เ สนอในร าย วิ ช า

ต่างๆ

PLO5 ส่ือสารและ

นําเสนอได้อย่าง

ถูกต้องและตรง

ประเดน็

- การจดัการเรียนการสอนเนน้การเรียนรู้แบบ Active Learning (AL) Problem-

based/Project-based Learning (PBL)

- การนาํเสนองานในแต่ละรายวชิา/โครงงาน

- การใหส้มัมนาและถามตอบ

1) แบบประเมินRubric

2) ก า ร ต อ บ ถ า ม ใ น

รายวชิาต่างๆ

3) จดักิจกรรม active



ผลลัพธ์การเรียนรู้

ระดบัหลักสูตร

(PLOs)

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ

การประเมินผล

- การจดัการเรียนการสอนแบบบทบาทสมมุติเช่นการสัมภาษณ์งาน พร้อมให้ feed

back

learning วดัผลการ

เรียนรู้ท่ีหลากหลาย

4) ผ ล ก า ร นํ า เ ส น อ

ฝึ ก ง า น /โ ค ร ง ร่ า ง /

โครงงาน

5) ผลคะแนนการให้

สมัมนา

6) การให้ feed back

PLO6 แสดงออก

ถึงการมีระเบียบ

วิ นั ย

มีความรับผิดชอบ

การทาํงานเป็นทีม

และมีจริยธรรม

- การลงช่ือใน log book เม่ือใชเ้คร่ืองมือ/ครุภณัฑห์รือการยมืคืนอุปกรณ์วทิยาศาสตร์

- การเขา้เรียน ส่งงาน ตรงต่อเวลา

- การทาํงานกลุ่มในรายวชิาปฏิบติัการทั้งหมดหรือรายวชิาท่ีตอ้งส่งงานเป็นรายกลุ่ม

- การทาํกิจกรรมชุมนุม/ค่าย Biot

- การทาํโครงงาน/การปฏิบติัสหกิจศึกษา/การฝึกงาน

1) ผลการลงช่ือใน log

book

2) ผลคะแนนพฤติกรรม

การทํางานรายบุคคล/

รายกลุ่ม

3) กิจกรรม 100 ชัว่โมง

4) ก า รป ร ะ เ มิ น จ า ก

อาจารย์ท่ีปรึกษาด้าน

จริยธรรมและภาวะทาง

อารมณ์

5) ความร่วมมือในการ

จดักิจกรรม/ค่ายต่างๆ

PLO7 นํ า เ ส น อ

แผน ธุ ร กิ จ ด้ า น

เทคโนโลยีชีวภา

พได้

- การจดัการเรียนการสอนเนน้การเรียนรู้แบบ Active Learning (AL) Problem-

based/Project-based Learning (PBL)/ Case study

- การนาํเสนอแผนการประกอบการธุรกิจเทคโนโลยชีีวภาพ

- การอบรมเก่ียวกบั Business Model Canvas

- การอบรมการเป็นผูป้ระกอบการ

1) แบบประเมินRubric

2) รายงานและผลการ

นาํเสนอ

3) การตอบคาํถามและ

Feed back

4) แผนการประกอบ

ธุรกิจเทคโนโลยชีีวภาพ



คาํอธิบายรายวชิา

คณะวทิยาศาสตร์

สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ

348-103 การประยุกต์นาโนเทคโนโลยี 2((2)-0-4)

Applied Nanotechnology

ทรรศนะคติทางนาโนเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์นาโนและนาโนเทคโนโลยี การประยกุตน์าโน

เทคโนโลยีทางดา้นสุขภาพเภสัชกรรมและทางการแพทย์ การประยกุตน์าโนเทคโนโลยีทางดา้นอาหารและ

เกษตรกรรม การประยกุตน์าโนเทคโนโลยทีางดา้นอุตสาหรรมและการขนส่ง การประยกุตน์าโนเทคโนโลยี

ทางด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อม การประยุกต์นาโนเทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี

สารสนเทศและวิศวกรรม การสืบคน้การประยกุตน์าโนเทคโนโลยี ความปลอดภยัทางดา้นนาโนเทคโนโลยี

และความตระหนกัความเป็นพิษทางนาโนเทคโนโลยี

Nanotechnology perspectives; nanoscience and nanotechnology; nano-applications for

Health, pharmaceutical and medical; nano-applications for food and agriculture; nano-applications for

production industrials and logistics; nano-applications for energy and environment; nano-applications for

electronics, Information technology (IT) and engineering; exploration of applied nanotechnology and

pitching for nanotechnology startup; nano-safety and awareness of nanotoxicology

348-201 พนัธุศาสตร์สําหรับเทคโนโลยชีีวภาพ 2((2)-0-4)

Genetics for Biotechnology

พันธุศาสตร์ตามหลักเมนเดล การถ่ายทอดทางพันธุกรรม การทําแผนท่ีโครโมโซม

ความสัมพนัธ์ระหวา่งยีน ยีนและการผา่เหล่าของโครโมโซม กระบวนการรีคอมบิเนชัน่ การแสดงออกของ

ยีน หน่วยพนัธุกรรมท่ีเคล่ือนท่ี จีโนมท่ีอยู่นอกนิวเคลียส การศึกษาโมเลกุลท่ีนอกเหนือไปจากพื้นฐาน

สําหรับการถ่ายทอดทางพันธุกรรม การใช้พัน ธุศาสตร์ประชากรและพันธุศาสตร์ปริมาณ ใน

เทคโนโลยชีีวภาพ

Mendelian genetics, chromosomal inheritance, chromosome mapping, linkage, gene and

chromosomal mutations, recombination, gene expression, transposable elements, extranuclear genome,

epigenetics, uses of population genetics and quantitative genetics in biotechnology

348-202 เทคโนโลยชีีวภาพเบ้ืองต้น 3((2)-2-5)

Introduction to Biotechnology

บทนําสาขาทางเทคโนโลยีชีวภาพ (จุลินทรีย์ พืช สัตว์ อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ทาง

การแพทย์ ส่ิงแวดลอ้ม และอ่ืนๆ) และการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยชีีวภาพในชีวิตประจาํวนั หลกัการผลิตสาร



จากจุลชีพสัตวห์รือพืชในระดบัอุตสาหกรรมเพ่ือใชใ้นทางการแพทย์ อุตสาหกรรมและการวิจยั การผลิต

พลงังานทดแทน กระบวนการหมกัระดับห้องปฏิบติัการและอุตสาหกรรม กระบวนการหลงัการผลิต

เทคโนโลยชีีวภาพเพ่ือปรับปรุงพนัธุ์พืช และสตัว์

Introduction to biotechnology (microbial, plant, animal, industry, medical science,

environment, and etc.) and application of biotechnology in everyday life; principle of product production

from microbe, animals and plant for medical use, industry and research; renewable energy production,

fermentation in laboratory scale and industrial scale, downstream process; biotechnology in genetic

modification of plant and animal.

348-203 หลักการแก้ปัญหา 2((1)-2-3)

Problem Solving

หลกัพ้ืนฐานเพ่ือการแกปั้ญหาเชิงคาํนวณ การเขียนผงังานเพ่ืออธิบายและจาํลองการทาํงานของ

โปรแกรม โครงสร้างเง่ือนไขและการทาํซํ้ า การเขียนอลักอริทึมและรหัสเทียม การแปลงผงังานมาเป็น

block-based programme บนคอมพิวเตอร์

Basic principles for solving computational problems; flowchart development for describing

and visualising how programmes works; conditional and loop structures; alogorithm and pseudocode;

flowchart translation into block-based programmes to be used on a computer

348-301 เทคโนโลยชีีวภาพจุลินทรีย์ 3((2)-2-5)

Microbial Biotechnology

วิชาน้ีแบ่งเน้ือหาออกเป็น 3 ส่วน คือส่วนท่ี 1 เป็นการให้ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัขอบเขตของ

เทคโนโลยชีีวภาพ จุลชีววทิยาทัว่ไปและจุลชีววทิยาทางอุตสาหกรรม ส่วนท่ี 2 เป็นการพฒันาความเขา้ใจขั้น

พ้ืนฐานของเอนไซม์ของจุลินทรีย์ การทาํบริสุทธ์ิเอนไซม์และการประยุกต์ใช้เอนไซม์ และส่วนท่ี 3 ให้

ความรู้ทางดา้นจุลชีววทิยาทางการแพทยใ์นหวัขอ้การวเิคราะห์จุลินทรีย์

This course is divided into three parts. The first part will provide a foundation on the scope of

Biotechnology, General Microbiology, and Industrial Microbiology. In the second part will develop an

understanding of the basis for microbial enzymes, enzyme purification and enzyme applications. In the

third part concerns the Medical Microbiology on the topic of Microbial Assay

348-302 ชุดวชิา เทคนิคทางชีววทิยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศเบ้ืองต้น 5((4)-3-8)

สําหรับการวเิคราะห์ดเีอ็นเอ

Module: Basic Molecular Biology Techniques

and Bioinformatics for DNA Analysis



โครงสร้างและหนา้ที่ของดีเอน็ อาร์เอน็เอ เทคนิคพ้ืนฐานเก่ียวกบัการศึกษายีน ปฏิกิริยาลูกโซ่

การหาการเรียงตวัของลาํดบัเบส การศึกษาการแสดงออกของยีน การออกแบบไพรเมอร์ เทคนิคการสร้างดี

เอ็นเอลูกผสม การคน้หาขอ้มูลพนัธุกรรมจากฐานขอ้มูลบนเวบ็ไซตเ์อ็นซีบีไอ การเปรียบเทียบลาํดบัเบส

การทาํแผนภูมิชาติพนัธุ์ ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั จีโนมิก โปรติโอมิก ทรานสคริปโตมิกและเมตาโบโลมิก

Structure and function of DNA and RNA, Basic techniques for studying the gene,

polymerase chain reaction, DNA sequencing, gene expression, primer design, cloning, searching nucleic

acid on NCBI databases, nucleotide sequence alignment, phylogenetic trees, basic knowledge in genomics,

proteomics, transcriptomics and metabolomics

348-303 วศิวกรรมชีวเคมีสําหรับเทคโนโลยชีีวภาพ 2((2)-0-4)

Biochemical Engineer ing for Biotechnology

ชนิดและส่วนประกอบของถงัปฏิกรณ์ชีวภาพสาํหรับการเพาะเล้ียง การออกแบบและคาํนวณ

ถงัปฏิกรณ์ชีวภาพปริมาณสารสัมพนัธ์ในกระบวนการเพาะเล้ียง จลนพลศาสตร์การเพาะเล้ียงแบบแบทช์

ก่ึงแบทช์และแบบต่อเน่ือง จลนพลศาสตร์การตายของเซลลจุลินทรีย์ ปัจจยัและสภาวะท่ีมีผลต่ออตัราการ

ตายของเซลล์

Types and components of bioreactor; bioreactor design and calculation, stoichiometry of

cultivation process; kinetics of batch, fed batch and continuous; cell death kinetics; effect of factors and

conditions on cell death rate

348-304 เทคโนโลยชีีวภาพเชิงวเิคราะห์ 3((3)-0-6)

Analytical Biotechnology

การคาํนวณและเตรียมสาร เคร่ืองมือ เทคนิคหรือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์

สาํหรับการประยกุตใ์ชท้างเทคโนโลยชีีวภาพรวมไปถึงปฏิบติัการวธีิการวเิคราะห์และฝึกหดัการใชเ้คร่ืองมือ

ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีชีวภาพ เพ่ือใช้ในการแกปั้ญหาเชิงเทคโนโลยีชีวภาพทั้งเชิงคุณภาพและ

ปริมาณ

Calculation and preparation of solution, Techniques or Instrument and equipment used in

analysis for the application in biotechnology including laboratory on methods of analysis and operation of

analytical instruments relating to biotechnology for quantitative and qualitative analysis

348-305 ชุดวชิา เทคโนโลยกีารผลิตโปรตีนลูกผสม 5((4)-3-8)

และการวเิคราะห์ด้วยชีวสารสนเทศ

Module: Recombinant Protein Technology and Bioinformatic analysis

ขั้นตอนการสร้างดีเอน็เอลูกผสม การนาํดีเอน็ลูกผสมเขา้สู่เซลลเ์จา้บา้น การผลิตโปรตีนจากดี

เอนเอลูกผสม การทาํโปรตีนให้บริสุทธ์ิ การตรวจสอบโปรตีนโดยวิธีต่างๆ การใชฐ้านขอ้มูลโปรตีน การ



เปรียบเทียบลําดับกรดอะมิโน การศึกษาโครงสร้างสามมิติของโปรตีน การใช้ความรู้ทางพันธุ

วศิวกรรมศาสตร์ มาดดัแปลงโปรตีนใหเ้ป็นไปตามตอ้งการ

Cloning processes, transform recombinant DNA into the host cell, Protein production,

Protein purification, methods for protein detection, protein database, amino acid sequence alignment, study

of three dimensional structure of proteins, protein engineering by genetic engineering methods

348-306 จริยธรรม และความปลอดภัยทางชีวภาพ 1((1)-0-2)

Ethics and Biosafety

บทนําเ ก่ียวกับความปลอดภัยและการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรม

เทคโนโลยชีีวภาพ รายการท่ีรัฐบาลควบคุม พิธีสารคาร์ตาเฮน่า วา่ดว้ยความปลอดภยัทางชีวภาพ พรบ. ความ

ปลอดภยัทางชีวภาพจากเทคโนโลยีชีวภาพสมยัใหม่ ความรู้พื้นฐานของการประเมินความเส่ียง การเก็บ

รักษา และ การกาํจดัวตัถุท่ีเป็นอนัตราย ขอ้มูลเก่ียวกบัห้องปฏิบติัการความปลอดภยัทางชีวภาพระดบั 1-4

แนวทางการปฏิบติัเพ่ือความปลอดภยัทางชีวภาพ

Introduces the safety and quality control issues related to product development in the

biotechnology industry, issues related to government regulations, Cartagena protocol on biosafety, the

basics of risk assessment, safety, storage and disposal of hazardous materials, the information pertains to a

laboratory for Biosafety Level 1-4 (BSL1-4) facilities and biosafety guidelines

348-307 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เทคโนโลยชีีวภาพ 1((1)-0-2)

Quality Control of Biotechnological Products

ความรู้พื้นฐานของการประกนัคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

มาตรฐานการผลิตผลิตภณัฑ์ เช่น มาตรฐาน อย. Good Manufacturing Practice (GMP) และ Hazard Analysis

Critical Control Point (HACCP)

Basic knowledge in quality assurance and quality control of biotechnological products;

Production standards such as food and drug administration (FDA), good manufacturing practice (GMP)

and hazard analysis critical control point (HACCP)

348-308 ทักษะการติดต่อส่ือสารของนักวทิยาศาสตร์ 2((2)-0-4)

Communication Skills for Scientists

เทคนิคการฟัง พูด อ่าน และ เขียน เพื่อการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพระหวา่งนกัวิทยาศาสตร์

กบักลุ่มเป้าหมาย การนาํเสนอผลงานแบบปากเปล่า และการนาํเสนอแบบสั้นๆ (pitching) ในทั้งภาษาไทย

และภาษาองักฤษ



Techniques in listening, speaking, reading, and writing for effective science communication

between scientists and target audiences; giving an oral presentation and delivering a pitch in both Thai and

English

348-309 การเขียนบทความทางเทคโนโลยชีีวภาพ 1((1)-0-2)

Writing an Ar ticle in Biotechnology

พัฒนาทักษะการอ่านท่ีสําคัญท่ีช่วยให้นักเรียนท่ีจะคิดและเขียนให้ชัดเจนมากข้ึนระบุ

คุณสมบติัท่ีมีโครงสร้างเฉพาะ ประเภทการเขียนเชิงวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีชีวภาพให้คาํปรึกษา

การเขียนของแต่ละบุคคลมีประสิทธิภาพการใชง้านของผูอ่ื้นในการเขียนรวมถึงการใชแ้หล่งท่ีมาและวิธีการ

อา้งอิง

Improve critical reading skills, enabling students to think and write more clearly Identify the

structural features of specific academic writing, relevant to biotechnology, refine writing processes through

generating ideas, drafting, individual writing consultations, effectively use the work of others in writing,

including use of sources and citation methods

348-310 พนัธุศาสตร์พืชและการปรับปรุงพนัธ์ุพืชสําหรับเทคโนโลยชีีวภาพ 2((2)-0-4)

Plant Genetics and Breeding for Biotechnology

ความรู้พ้ืนฐานทางพนัธุศาสตร์ พนัธุศาสตร์ระดับโมเลกุล หลักพนัธุศาสตร์สําหรับการ

ปรับปรุงพนัธุ์พืช วิธีการปรับปรุงพนัธ์ุพืชผสมตวัเองและพืชผสมขา้ม แหล่งพนัธุกรรมพืช การใชป้ระโยชน์

ของเคร่ืองหมายดีเอ็นเอสาํหรับงานปรับปรุงพนัธุ์พืช การดดัแปลงพนัธุกรรมพืช และการเหน่ียวนาํให้เกิด

การกลายพนัธ์ุ

Basic genetic principles, molecular genetics, the application of genetics for plant breeding,

plant breeding methods for self and cross pollinated plants, plant genetic resources, molecular marker

utilization, genetic modification of plants, and mutation breeding

348-311 เทคโนโลยชีีวภาพการแพทย์ 2((2)-0-4)

Medical Biotechnology

ความรู้พ้ืนฐานระดบัโมเลกุลของการเกิดโรคและการตรวจสอบ โดยเฉพาะโรคเขตร้อน โรค

ทางพนัธุกรรมและมะเร็งบางชนิด เขา้ใจถึงการพฒันาการตรวจสอบโรคดว้ยวธีิการใหม่ ๆ

Basic knowledge in molecular biology of diseases and diagnosis, i.e. tropical diseases,

genetic diseases and some of tumors, understanding development of new diagnostic techniques



348-312 การผลิตไม้ดอกไม้ประดบัเชิงพาณชิย์และการปรับปรุงพนัธ์ุ 2((2)-0-4)

Commercial Ornamental Plant Production and Improvement

ความสาํคญัของไมด้อกไมป้ระดบั นโยบายและการตลาด ชนิดและการนาํไปใช้ ประโยชนข์อง

ไมด้อกไม้ ประดบั การผลิตไมด้อกไมป้ระดบั การขยายพนัธ์ุ การปรับปรุงพนัธุ์ เทคโนโลยีการเพาะเล้ียง

เน้ือเยือ่ การชกันาํใหเ้กิดการกลายพนัธุ์ การใชเ้คร่ืองหมายโมเลกลุในการคดัเลือกลกัษณะท่ีตอ้งการและการ

ระบุสายพนัธุ์พืชการดดัแปลงพนัธุกรรมพืช งานวจิยัดา้นไมด้อกไมป้ระดบัในปัจจุบนั

Emphasis on ornamental plants, policies and marketing, introduction to types and the

utilization for commercial purpose, ornamental plant production, propagation, plant improvement, plant

tissue culture, mutation breeding, application of molecular marker as marker assisted selection and plant

identification, plant genetic modification, current researches on ornamental plants

348-313 เทคโนโลยชีีวภาพทางทะเลเบ้ืองต้น 2((2)-0-4)

Introduction to Mar ine Biotechnology

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการดาํรงอยูข่องส่ิงมีชีวิตในทะเล การเพาะเล้ียงในฟาร์ม ประเภทและ

คุณสมบติัของสารชีวโมเลกลุท่ีพบในทะเล การนาํสารชีวโมเลกลุท่ีพบในทะเลมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์

Basic knowledge in marine living organism, aquaculture, types and properties of marine

biomolecules, application of marine biomolecules

348-314 แบบจําลองเชิงโมเลกุลสมัยใหม่สําหรับผู้เร่ิมต้น 3((2)-3-4)

Modern Molecular Modelling for the Beginners

ขอ้มูลชีวโมเลกลุแบบต่าง ๆ การคน้หาและการจดัการขอ้มูล ฐานขอ้มูล โครงสร้างและสมบติั

ของชีวโมเลกุล การจําลองเชิงโมเลกุลแบบ 2 มิติและ 3 มิติ ความก้าวหน้าและการประยุกต์ใช้งาน

แบบจาํลองชีวโมเลกลุ

Types of biomolecular data; searching and managing information; databases; structures and

properties of biomolecules; 2D and 3D molecular modelling; advances and applications of biomolecule

modeling

348-315 ชีวสารสนเทศ: การวเิคราะห์ข้อมูลชีววทิยา 2((1)-2-3)

Bioinformatics: Biodata analysis

การติดตั้งและใชร้ะบบปฏิบติัการ Linux แบบ GUI การใชค้าํสั่ง command line การติดตั้งและ

ใชโ้ปรแกรมบน Linux การใช้ shell script การใชฐ้านขอ้มูลจีโนมและทรานคริปโตมบนเวบ็ไซด์ NCBI การ

ใชจี้โนมเบราวเ์ซอร์ การใชค้าํสั่ง DOS การใชโ้ปรแกรม BLAST แบบโลคอล การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยแพค

เกจ R และชุดคาํสัง่ Perl การควบคุมคุณภาพและเอสเซมบลี sequence read



Linux installation and usage with GUI; Linux command line; program installation and usage

on Linux; shell script; using genome and transcriptome databases on NCBI; genome browser; DOS

commands; Local BLAST; data analysis using R package and perl scripts; sequence read quality control;

sequence assembly

348-316 การจัดการฐานข้อมูลและการพฒันาเวบ็ทางด้านชีวสารสนเทศ 2((1)-2-3)

Database Management and Web Development for Bioinformatics

ขอ้มูลทางชีววิทยา การออกแบบผงัความสัมพนัธ์ entity relationship diagrams เพ่ือใชใ้นการ

เก็บขอ้มูลทางชีววิทยา การใชค้าํสั่ง SQL เพื่อจดัการกบัฐานขอ้มูล ภาษา HTML เบ้ืองตน้สําหรับการสร้าง

เวบ็ไซต์ การพฒันา interactive website เพ่ือแสดงขอ้มูล และจดัการขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นฐานขอ้มูล

Biological data; entity relationship diagram design for storing biological data; basic SQL

commands for data management; basic HTML for web development; interactive website design for

displaying and manipulating data on the database

348-317 ชีวสารสนเทศ: ชีวสารสนเทศเชิงโครงสร้าง 3((2)-3-4)

Bioinformatics: Structural Bioinformatics

หลกัสาํคญัของโครงสร้างโปรตีน ขอ้มูลโครงสร้างในรูปแบบ PDB การแสดงภาพโครงสร้าง

ดว้ยโปรแกรม Pymol การพยากรณ์โครงสร้างโปรตีน การตรวจสอบคุณภาพของโครงสร้างโปรตีน การ

เคราะห์ผลของมิวเทชันกรดอะมิโนบนโปรตีน การจาํลองการจับกันของโปรตีน การจาํลองพลวตัเชิง

โมเลกลุ

Principles of protein structure; structural data in PDB format; structure visualisation with

Pymol; protein structure modelling; protein structure validation; amino acid variant analysis; protein

docking; molecular dynamics simulation

348-318 การเขียนโปรแกรมสําหรับชีวสารสนเทศโดยใช้ภาษา R 3((2)-3-4)

R Programming for Bioinformatics

การใชค้าํสั่ง R ในการประมวลผลและแสดงผล การประกาศตวัแปรเพ่ือเก็บขอ้มูล โครงสร้าง

เง่ือนไข (if-else) การทาํซํ้ า (for / while loop) การอ่านและเขียนไฟล์เบ้ืองตน้ การเขียนโปรแกรมเพ่ือการ

วิเคราะห์ข้อมูลชีวสารสนเทศ การสกัดข้อมูลจากไฟล์ การหา complementary sequence และ reverse

sequence การเปรียบเทียบ sequence เพื่อหา variants และ sequence identity การใชค้าํสั่ง R สาํหรับสร้างและ

ใชฟั้งกช์นั โครงงานขนาดเลก็ทางดา้นชีวสารสนเทศ

Basic R operators and commands for processing and displaying information; variable

declaration for storing information; decision structures (if-else); loop structures (for / while loop); basic

commands for file reading and writing; programming for biological data analysis; data extraction;



complementary and reverse sequence determination; sequence comparison for finding variants and

sequence identity; R function determination and usage; bioinformatics mini project

348-319 การเขียนโปรแกรมสําหรับชีวสารสนเทศโดยใช้ภาษา Per l 3((2)-3-4)

Per l Programming for Bioinformatics

การใช้ค ําสั่ง Perl ในการประมวลผลและแสดงผล การประกาศตัวแปรเพ่ือเก็บข้อมูล

โครงสร้างเง่ือนไข (if-else) การทาํซํ้ า (for / while loop) การอ่านและเขียนไฟลเ์บ้ืองตน้ การเขียนโปรแกรม

เพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูลชีวสารสนเทศ การสกดัขอ้มูลจากไฟล์ การหา complementary sequence และ reverse

sequence การเปรียบเทียบ sequence เพ่ือหา variants และ sequence identity การใชค้าํสั่ง Perl สําหรับสร้าง

และใชฟั้งกช์นั โครงงานขนาดเลก็ทางดา้นชีวสารสนเทศ

Basic Perl operators and commands for processing and displaying information; variable

declaration for storing information; decision structures (if-else); loop structures (for / while loop); basic

commands for file reading and writing; programming for biological data analysis; data extraction;

complementary and reverse sequence determination; sequence comparison for finding variants and

sequence identity; Perl function determination and usage; bioinformatics mini project

348-320 เทคโนโลยขีองยนี 2((2)-0-4)

Gene Technology

ความรู้พ้ืนฐานทางกายภาพและเคมีของกรดนิวคลีอิค บทบาทของกรดนิวคลีอิคประเภทต่างๆ

ว่ามีความสาํคญัในการเป็นแหล่งเก็บถ่ายทอดและแสดงออกของขอ้มูลพนัธุกรรมของเซลล์ ความรู้พ้ืนฐาน

ของกระบวนการแสดงออกของยีน วิธีการและการประยกุตใ์ชง้านทางดา้นดีเอ็นเอ การอ่านลาํดบันิวคลีโอ

ไทด์ การทาํแผนท่ียีน ปฏิกิริยาลูกโซ่ เทคนิคไฮบริไดเซซัน่ และเทคนิคในการตรวจสอบการแสดงออกของ

ยนี ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั จีโนมิก โปรติโอมิก ทรานสคริปโตมิกและเมตาโบโลมิก

Basic knowledge in physical and chemical of nucleic acid, types of nucleic acid as genetic

information, basic molecular processes of gene expression, methodology and applications of chemical

DNA synthesis, DNA sequencing technology, gene mapping, polymerase chain reaction, hybridization,

real-time PCR, basic knowledge in genomics, proteomics, transcriptomics and metabolomics

348-321 เทคโนโลยชีีวภาพสัตว์เบ้ืองต้น 2((2)-0-4)

Introduction to Animal Biotechnology

สัตว์ทดลอง จริยธรรมการใช้สัตว์ทดลอง และการประยุกต์ใช้สัตว์และเซลล์สัตว์ใน

ห้องปฏิบติัการ ในการผลิตสารชีวภาพชีวโมเลกุล และการวิจัยทางเทคโนยีชีวภาพ ทางเกษตรกรรม



อุตสาหกรรม ทางการแพทย์ การเพาะเล้ียงเซลลส์ัตว์ การแยก เซลลต์น้กาํเนิด เทคโนโลยีการผลิตสัตว์

การทาํโคลนน่ิงของสตัว์

Experimental animal, ethtic for animal use, application of experimental animal and animal

cell culture for production biomolecules , research in biotechnology for agriculture and industry, medicine,

animal cell culture, stem cell culture, animal reproduction technology, animal cloning

348-322 ชุดวชิา ชุดตรวจทางชีวโมเลกุล 4((3)-3-6)

Module: Molecular Diagnostics Kit

ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับชุดตรวจทางชีวโมเลกุล; ไบโอมาร์คเกอร์ในการวินิจฉัยโรคทาง

การแพทย;์ ชุดตรวจทางชีวโมเลกุลทางการเกษตร; โรคติดเช้ือและการวินิจฉยั; การออกแบบไพรเมอร์และ

โพรบสาํหรับชุดทดสอบอยา่งรวดเร็ว; เทคนิคการผลิตแอนติบอดี; ชุดทดสอบแบบง่ายดว้ยเทคนิคแลมป์; นา

โนเทคโนโลยแีละไบโอเซนเซอร์; ชุดทดสอบวินิจฉยัภูมิคุม้กนั; การพฒันาชุดตรวจสอบแบบแถบเปล่ียนสี;

ชุดทดสอบแบบจุด; การพฒันาชุดตรวจสอบแบบเทคนิคแลมป์และแถบเปล่ียนสี; ความไวและความจาํเพาะ

ของชุดตรวจทางชีวโมเลกุล; ผลกระทบทางจริยธรรมและกฎหมาย; มาตรฐานสากล; การรับรองคุณภาพ;

องคป์ระกอบของการจดัการคุณภาพ; การควบคุมคุณภาพ; การประเมินและการตรวจสอบคุณภาพ

Introduction to Molecular Diagnostics kit ; Biomarkers in disease diagnostics ;Agricultural

diagnostics; Infectious diseases and diagnosis; Design primers and Probe for rapid test kit; Antibody

production techniques; Loop mediated isothermal amplification (lamp) rapid test kit; Nanotechnology and

biosensors; Immunodiagnostic techniques and Immunochromatographic test; Lateral flow dipstick

immunoassay; Loop mediated isothermal amplification (lamp) combine with Lateral flow dipstick; Dot

blot immunoassay; sensitivity and specificity of Molecular Diagnostics Kit, Ethical and Legal

Implications; International standards; Quality accreditation and certification; Elements of quality

management; Quality control; Quality assessment and validation.

348-341 เทคโนโลยชีีวภาพส่ิงแวดล้อม 2((2)-0-4)

Environmental Biotechnology

ความหมายและขอบเขตของเทคโนโลยีชีวภาพดา้นส่ิงแวดลอ้ม การประยุกต์ใช้เทคนิคทาง

เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อประโยชน์ในการจดัการปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม การจดัการของเสียและควบคุมมลพิษ

การประยกุตใ์ชป้ระโยชน์จากของเหลือทิ้งทางการเกษตรและอุตสาหกรรม ดว้ยเทคโนโลยีชีวภาพแนวคิด

และวิธีการในการย่อยสลายทางชีวภาพวสัดุท่ีย่อยสลายยากหรือของเสียอนัตราย การพฒันาเทคนิคทาง

เทคโนโลยชีีวภาพสาํหรับประเมินมลพิษในระบบนิเวศ

Definition and scope of environmental biotechnology; Specific application of biotechnology

as tools to cope with environmental problems; waste management and pollution control; Biotechnology



application for utilization of agricultural and industrial residues; Concepts and methodology in

biodegradation of difficulty digestible materials and hazardous wastes; Development of techniques for

evaluation of specific pollutants in the ecosystem

348-342 การจัดการอุตสาหกรรมสําหรับเทคโนโลยชีีวภาพ 2((2)-0-4)

Industr ial Management for Biotechnology

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการจดัการอุตสาหกรรมสําหรับเทคโนโลยีชีวภาพ ทฤษฎีการจดัการ

การวางแผน วเิคราะห์และควบคุมระบบการผลิต การจดัการความเส่ียง

Basis knowledge in industrial management for biotechnology; Industrial management;

management theory; planning, analysis and control for manufacturing system; risk management

348-351 เทคโนโลยชีีวภาพพืชเบ้ืองต้น 3((2)-3-4)

Introduction to Plant Biotechnology

ความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีชีวภาพพืช ชนิดของการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช กระบวนการ

เปล่ียนแปลงรูปร่างของเซลล์และเน้ือเยื่อท่ีเพาะเล้ียง ประโยชน์ การประยุกต์ใช้ และความกา้วหน้าทาง

เทคโนโลยชีีวภาพพืช

Basic knowledge in plant biotechnology, types of plant tissue culture, morphogenesis of

cultured cells and tissues, advantages, applications and advances in plant biotechnology

348-361 พืน้ฐานชีววทิยาโมเลกุลและพนัธุวศิวกรรม 3((2)-2-5)

Pr inciples of Molecular Biology and Genetic Engineer ing

ขั้นตอนการโคลนน่ิง การสร้างดีเอ็นเอลูกผสม การสร้างห้องสมุดดีเอ็นเอ การใช้เทคนิค

เบ้ืองตน้ในการทดลองทางพนัธุวิศวกรรม การประมวลผลเบ้ืองตน้ดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ ตลอดจนผลดี

และผลเสียของ GMO ท่ีมีผลกระทบต่อสงัคมในดา้นต่างๆ

Recombinant DNA technology, cloning methods, basic techniques in genetic engineering,

advantages and disadvantages of genetic engineering in modern science

348-371 การเขียนโปรแกรมสําหรับชีวสารสนเทศเบ้ืองต้น 3((2)-2-5)

Introduction to Programming for Bioinformatics

ภาษาคอมพิวเตอร์และตวัอย่างการประยุกตใ์ชง้านในดา้นชีวสารสนเทศ การใชค้าํสั่ง Python

ในการประมวลผลและแสดงผลเบ้ืองตน้ การประกาศตวัแปรเพ่ือเก็บขอ้มูล โครงสร้างเง่ือนไข (if-else) การ

ทาํซํ้ า (for / while loop) ตวัแปรชนิดพิเศษเช่น string, list และ dictionary และคาํสั่งพิเศษ การอ่านและเขียน

ไฟลเ์บ้ืองตน้ การเขียนโปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูลในสาขาชีวสารสนเทศ การสกดัขอ้มูลจากไฟล์ การ



หา complementary sequence และ reverse sequence การเปรียบเ ทียบ sequence เพื่ อหา variants และ

sequence identity การสร้างและใชฟั้งกช์นั โครงงานขนาดเลก็ทางดา้นชีวสารสนเทศ

Computing language and its usage in bioinformatics field; basic Python operators and

commands for processing and displaying information; variable declaration for storing information;

decision structures (if-else); loop structures (for / while loop); special variables such as string, list, and

dictionary and their methods; basic commands for file reading and writing; programming for biological

data analysis; data extraction; complementary and reverse sequence determination; sequence comparison

for finding variants and sequence identity; function determination and usage; bioinformatics mini project

348-391 การฝึกงาน 1(0-6-0)

Job Training

การฝึกงานและดูงานในห้องปฏิบติัการวิจยัในสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม หรือ

หน่วยงานราชการ ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาเทคโนโลยชีีวภาพ โดยใชเ้วลาไม่นอ้ยกวา่ 100 ชัว่โมง ตอ้งส่ง

รายงาน เสนอผลการฝึกงาน และประเมินผลโดยแหล่งฝึกงานตามท่ีหลกัสูตรกาํหนด

A hundred hour training and practice in biotechnological industry or government laboratory,

preparation of report and presentation, evaluation by the trainer or the organizer

348-401 การประกอบการธุรกิจเทคโนโลยชีีวภาพ 1((1)-0-2)

Biotechnology Entrepreneurship

ความสําคัญและคุณลักษณะของการประกอบธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรม

เทคโนโลยีชีวภาพ ความรู้พ้ืนฐานทางธุรกิจสําหรับนกัเทคโนโลยีชีวภาพ แนวโนม้และประเภทของธุรกิจ

เทคโนโลยีชีวภาพในระดบัประเทศและระดบัสากล กระบวนการท่ีสําคญัในการดาํเนินการเพื่อประกอบ

ธุรกิจ เทคโนโลยีชีวภาพ กลยทุธ์ทางธุรกิจ การจดัทาํแผนธุรกิจ การพฒันาการตลาดทางเทคโนโลยีชีวภาพ

กรณีศึกษาเก่ียวกับการดาํเนินธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ การฝึกทาํแผนธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพและการ

นาํเสนอ ตวัอยา่งบริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจเทคโนโลยชีีวภาพ

Significance and characteristics of biotechnology entrepreneurship; biotechnology industry;

basic business principles for biotechnologists; trends in biotechnology business at national and

international levels; important process in biotechnology entrepreneurship business initiation; business

strategy and plan; biotechnology market development; case studies in biotechnology business; practice on

developing biotechnology business plan and presentation, examples of biotechnology companies



348-402 วศิวกรรมกระบวนทางชีวภาพเบ้ืองต้น 2((2)-0-4)

Introduction to Bioprocess Engineer ing

การแปลงหน่วย คุณสมบติัของของไหลและก๊าซ เทอร์โมไดนามิกส์ในกระบวนการชีวภาพ

กระบวนการเคล่ือนท่ีของของไหลในกระบวนการหมกั; ปฏิกิริยาเคมีและสมดุลเคมีในวฎัภาคเอกพนัธุ์และ

วิวิธพนัธุ์; รูปแบบการเจริญเติบโตเซลลจุ์ลินทรียแ์บบแบทช์ อตัราการตายของเซลลจุ์ลินทรีย์ ความตอ้งการ

ออกซิเจนสําหรับการเพาะเล้ียงแบบใชอ้ากาศ อตัราการเกิดปฏิกิริยาในกระบวนการทางชีวภาพ หลกัการ

อนุรักษม์วลและพลงังานในวิศวกรรมกระบวนการ การถ่ายโอนมวลสารและความร้อนในกระบวนการทาง

ชีวภาพ การประยกุตห์ลกัการอนุรักษม์วลสารในกระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพ

Unit conversion; thermodynamics of bioprocess; transport processes of rheology of

fermentation; chemical reactions and chemical equilibrium in homogeneous and heterogeneous phases;

how microbial cells grow (batch growth patterns); microbial cell death rate; oxygen demand for aerobic

fermentation; chemical reactions and reaction rates in biological processes; mass and heat transfer in

bioprocess; application of conservation principle in biotechnology process

348-403 การดดัแปลงยนีในเซลล์ช้ันสูง 2((2)-0-4)

Gene Manipulation in Eukaryotes

ระบบชีวภาพชนิดต่างๆ สรีรวิทยาของสัตวเ์บ้ืองตน้ การจดัการยีนต่างถ่ินในยูแคริโอท การ

แสดงออกของยีนในยูแคริโอท การเตรียมบริสุทธ์ิโปรตีนลูกผสมโดยใช้ยูแคริโอทเป็นเจ้าบา้นและการ

ประยกุตใ์ช้ การใชย้แูคริโอทเป็นโมเดลในการศึกษาหนา้ท่ีของยนี

The different biological systems, basic physiology of animal, manipulation of foreign gene

into eukaryotic cell, gene expression in eukaryotes, purification of recombinant protein and application of

recombinant protein, eukaryotic models for study gene function

348-404 สรีรวทิยาเชิงโมเลกุลพืช 2((2)-0-4)

Molecular Plant Physiology

ความรู้พ้ืนฐานของโครงสร้างและหน้าท่ีในพืช ท่ีเ ก่ียวข้องกับโภชนาการของแร่ธาตุ

ความสัมพนัธ์ระหว่างนํ้ าและพืช กระบวนการสร้างสารเมตาบอลิซึมระดับปฐมภูมิและระดับทุติยภูมิ

กระบวนการตอบสนองต่อส่ิงกระตุน้ทั้งจากปัจจยัภายในและจากส่ิงแวดลอ้ม กระบวนการเจริญเติบโตและ

พัฒนาการของพืช รวมทั้ งความรู้ทางชีววิทยาโมเลกุลพืชในการควบคุมการแสดงออกของยีนใน

กระบวนการตอบสนองการพฒันาเจริญเติบโตและพฒันาของพืชจากปัจจยัเกิดจากส่ิงมีชีวติหรือไม่ไดม้าจาก

ส่ิงมีชีวติ

The principles of plant physiology and function in plant involving in plant nutrition,

interaction between plant and water, biochemistry of primary and secondary metabolisms, plant defense



responses to constitutive and environment ,a growth and development. Additionally, knowledge in plant

molecular biotechnology, gene expression and regulation in plant response and development process and

development from abiotic and biotic stress.

348-405 บทนําชีววทิยาชีวโมเลกุลทางการแพทย์ 2((2-)0-4)

Introduction to Molecular Medicine

โครงสร้างของจีโนม เทคโนโลยีจีโนม การตรวจสอบดีเอ็นเอโอมิค ชีวสารสนเทศ การ

วิเคราะห์การโคลนน่ิงโดยคอมพิวเตอร์ ความผิดปกติทางพนัธุกรรมของกระบวนการเผาผลาญอาหาร การ

รักษาระดบัยนีและเซลล์ และ การวเิคราะห์ลายพิมพดี์เอน็เอ

The course covers the topics of genome anatomy, genome technology, DNA testing, omics,

bioinformatics, in silico position cloning, inborn errors in metabolism, genetic and cellular therapies,

Fingerprinting analysis

348-406 ความฉลาดทางอารมณ์สําหรับนักวทิยาศาสตร์ 2((1)-2-3)

Emotional Intelligent for Scientists

ความหมายของความฉลาดทางอารมณ์ ทกัษะความฉลาดทางอารมณ์ ทกัษะการส่ือสารโดย

คาํพดูและท่าทาง การจดัการและความรับผดิชอบต่อสงัคม เคร่ืองมือในการควบคุมทางอารมณ์

Meaning of emotional Intelligence, skills in emotional intelligence, verbal and non-verbal

communication skills, social management and responsibility, tools to regulate your emotions

348-407 การพฒันาโปรแกรมประยุกต์เทคโนโลยชีีวภาพบนมือถือ 3((2)-3-4)

Mobile Application Development for Biotechnological use

ภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการพฒันาโปรแกรมสาํหรับใชง้านบนเคร่ืองมือส่ือสาร เทคนิคการ

เขียนโปรแกรมขั้นสูง โครงสร้างขอ้มูล การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ (OOP) การพฒันาแอปพลิเคชันบน

เคร่ืองมือส่ือสารเพ่ือการใชง้านดา้นชีวสารสนเทศ และเทคโนโลยชีีวภาพ โครงงานขนาดเลก็

Programming language for mobile application development; advanced programming

techniques; data structures; object-oriented programming (OOP); mobile application development for

bioinformatics and biotechnological usage; mini project

348-408 พืน้ฐานการเขียนโปรแกรมสําหรับนักชีววทิยา 3((2)-3-4)

Fundamental Programming for Biologists

ภาษาคอมพิวเตอร์และตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานในด้านชีววิทยา การใช้คาํสั่งในการ

ประมวลผลและแสดงผลเบ้ืองตน้ การประกาศตวัแปรเพ่ือเก็บขอ้มูล โครงสร้างเง่ือนไข (if-else) การทาํซํ้ า



(for / while loop) ตวัแปรชนิดพิเศษเช่น string, list และ dictionary และคาํสั่งพิเศษ การอ่านและเขียนไฟล์

เบ้ืองต้น การเขียนโปรแกรมเพ่ือการวิเคราะห์ขอ้มูลในสาขาชีววิทยา การสกัดขอ้มูลจากไฟล์ การหา

complementary sequence และ reverse sequence การเปรียบเทียบ sequence เพ่ือหา variants และ sequence

identity การสร้างและใชฟั้งกช์นั โครงงานขนาดเลก็ทางดา้นชีววทิยา

Computing language and its usage in biological field; basic operators and commands for

processing and displaying information; variable declaration for storing information; decision structures (if-

else); loop structures (for / while loop); special variables such as string, list, and dictionary and their

methods; basic commands for file reading and writing; programming for biological data analysis; data

extraction; complementary and reverse sequence determination; sequence comparison for finding variants

and sequence identity; function determination and usage; biology mini project

348-409 ชุดวชิา เทคโนโลยชีีวภาพสมัยใหม่สําหรับผลิตโปรตีนลูกผสม 9((7)-6-14)

และการประยุกต์ใช้

Module: Modern Biotechnology for Recombinant Protein Production

and Application

โมดูลน้ีจะประกอบดว้ยหลกัการและทฤษฏีเก่ียวกบัการผลิตโปรตีนลูกผสมในหอ้งปฏิบติัการ

โดยใชค้วามรู้พื้นฐานทางดา้นเทคโนโลยขีองยนี พนัธุวศิวกกรม และ ชีวสารสารสนเทศเบ้ืองตน้ โดยเน้ือหา

ประกอบดว้ยโครงสร้างและหน้าท่ีของดีเอ็นเอ เทคนิคพ้ืนฐานเก่ียวกบัการศึกษาดีเอ็นเอ ปฏิกิริยาลูกโซ่

เทคนิคไฮบริไดเซซั่น การหาการเรียงตวัของลาํดบัเบส ขั้นตอนการสร้างดีเอ็นเอลูกผสม การศึกษาการ

แสดงออกยีนและโปรตีน การคน้หาขอ้มูลพนัธุกรรมและโปรตีนจากฐานขอ้มูลบนเวบ็ไซต์ NCBI, Uniprot

และ RSCB protein data bank การใชโ้ปรแกรม BLAST บนเวบ็ไซต์ NCBI การเปรียบเทียบ sequence หลาย

sequence การใชโ้ปรแกรมออกแบบและตรวจสอบไพร์เมอร์ การสร้างแผนภูมิชาติพนัธ์ุ การทาํนายโปรตีน

โครงสร้างโปรตีน ฟังก์ชันโปรตีน แบบจาํลองโปรตีน การจดัการ sequence ดว้ยโปรแกรม BioEdit การ

ประยกุตใ์ชโ้ปรตีนลูกผสม

This module contains principles and theories about recombinant protein production in the

laboratory using basic knowledge of gene technology genetic engineering and bioinformatics in which the

content consists of structure and function of DNA basic techniques in DNA studies, polymerase chain

reaction, hybridization, DNA sequencing, cloning, and gene and protein expression, searching nucleic

acid and protein databases on NCBI, Uniprot and RSCB protein data bank, using variant and disease

databases, sequence alignment, BLAST on NCBI website, multiple sequence alignment, designing and

checking primers, phylogenetic trees, protein prediction, structure, function and modeling, sequence

manipulation using BioEdit, application of recombinant protein



348-410 ชุดวชิา การวเิคราะห์และวธิีการใช้เคร่ืองมือสําหรับเทคโนโลยชีีวภาพ 5((3)-6-6)

Module: Analysis and Instrumental Methods for Biotechnology

ทกัษะพ้ืนฐานท่ีจาํเป็นสําหรับการปฏิบติังานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ จริยธรรมและความ

ปลอดภยั ของตนเอง ผูอ่ื้นและส่ิงแวดลอ้ม อุปกรณ์เบ้ืองตน้สําหรับการปฏิบติังานทางเทคโนโลยีชีวภาพ

การ ชัง่ตวงวดั การเตรียมสารละลาย การใชเ้คร่ืองวดัค่าความเป็นกรด-เบส การเตรียมสารท่ีมีความเขม้ขน้

ต่างๆ การเตรียมสารละลายมาตรฐานและการสร้างกราฟมาตรฐาน การเตรียมอุปกรณ์ใหป้ลอดเช้ือ การเตรี

ยมสารละลายและอาหารเล้ียงเช้ือ การบนัทึกผล และการทาํรายงานผลการทดลอง เทคนิคการทาํงานเป็นทีม

อย่างมีประสิทธิภาพ หลกัการและแนวทางการประยุกต์การวิเคราะห์โดยเคร่ืองมือ ระเบียบวิธีการใช้

เคร่ืองมือต่างๆ เพ่ือการวิเคราะห์สมบติัทางกายภาพและการวิเคราะห์ทางเคมี ไดแ้ก่ เทคนิคทางก๊าซและลิค

วิดโครมาโตกราฟฟีและสเปคโตรสโคปี (NMR, IR, MS) ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมไปถึงปฏิบติัการ

วิธีการวิเคราะห์และฝึกหัดการใชเ้คร่ืองมือต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อใชใ้นการ วิเคราะห์

ตวัอยา่งในเชิงคุณภาพและปริมาณ

Basic skills required for biotechnological laboratory; ethics and safety concerns on self,

others, and environment; general equipments used in biotechnological laboratory; measuration; solution

preparation; pH measurement; serial dilution technique; preparation of standard solution and calibration

curve; media preparation and sterilization; data records and experimental report; effective teamwork

technique. Principles and applications of instrumental analysis, methodology; instrument operations for

physical and chemical analysis i.e. gas and liquid chromatography, spectroscopic techniques (NMR, IR,

MS) in both qualitative and quantitative aspects including laboratory on methods of analysis and operation

of analytical instruments relating to biotechnology for quantitative and qualitative analysis

348-411 ชุดวชิา จากจีโนมสู่ผลิตภัณฑ์ 5((3)-6-6)

Module: From Genome to Products

การวิเคราะห์ฐานขอ้มูลจีโนม; การคดัเลือกและเพ่ิมจาํนวนยีนเป้าหมาย; การคดัเลือกสายพนัธุ์

และการพฒันาสายพนัธ์ุจุลชีพท่ีมีประโยชน์ดา้นอุตสาหกรรม; การโคลนและการคดัเลือกรีคอมบิแนนท์

โคลน; เทคนิคผลิตโปรตีนและการทาํโปรตีนบริสุทธ์ิ; ความเขม้ขน้และความคงตวัของโปรตีน; การทดสอบ

การทาํงานของโปรตีนและเอนไซม;์ การผลิตผงโปรตีนแห้งและไมโครแคปซูล; การตรึงเอนไซม;์ อนุภาค

นาโนของโปรตีน; ผลิตภณัฑ์ตา้นจุลชีพ; ผลิตภณัฑ์ทางการแพทยแ์ละเคร่ืองสําอาง; สารเติมแต่งอาหาร

สาํหรับผลิตภณัฑท์างการเกษตร; ผลิตภณัฑล์ดความเป็นพิษและการบาํบดัทางชีวภาพ; การเปล่ียนของเหลือ

ท้ิงทางชีวภาพเป็นวสัดุทางชีวภาพ; ผลกระทบทางจริยธรรมและกฎหมาย; มาตรฐานสากล; การรับรองและ

รับรองคุณภาพ; แผนธุรกิจและรูปแบบธุรกิจ

Genome database analysis; Target gene selection and amplification technique; Microbial

strain selection and genetic modification of industrial microorganisms; Cloning and screening of



recombinant clones; Protein expression and Purification technique; Protein concentration and stabilization;

Protein and enzyme activity assay; Spray-dried protein powders and microencapsulate; Immobilization of

enzymes; Protein nanoparticles; Antimicrobial products; Medical and cosmetic products; Feed additive in

agriculture products; detoxification and bioremediation products; Conversion of biowastes to biomaterial;

Ethical and Legal Implications; International standards; Quality accreditation and certification; Business

plan and business model

348-412 เทคโนโลยแีละวศิวกรรมโปรตีนเบ้ืองต้น 2((2)-0-4)

Introduction to Protein Technology and Engineer ing

ศึกษาเก่ียวกับคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของโปรตีน ประเภทต่าง ๆ ของโปรตีน

จลนศาสตร์ของเอนไซม์ การแยกและเตรียมโปรตีนประเภทต่าง ๆ การใชค้วามรู้ทางพนัธุวิศวกรรมศาสตร์

มาดดัแปลงโปรตีนใหเ้ป็นไปตามตอ้งการ

Chemical and physical properties of protein, type of proteins, enzyme kinetics, separation

and purification of protein, protein engineering by genetic engineering method

348-413 เคร่ืองหมายโมเลกุล 2((2)-0-4)

Molecular Markers

คาํจาํกดัความของเคร่ืองหมายโมเลกลุ วิธีการท่ีใชใ้นการแยกเคร่ืองหมายโมเลกลุ อาร์เอพีดี เอ

เอฟแอลพี ไมโครแซทเทิลไลท์ เอสเอสซี การใช้เคร่ืองหมายโมเลกุลในการคดัเลือกพนัธ์ุ การค้นหา

เคร่ืองหมาย

โมเลกลุท่ีใชร้ะบุโรค

Definition of molecular markers, the methodology to identifying molecular markers, RAPD,

AFLP, microsatellite, SSC, implementation of markers assisted selection into breeding programs and

identifying molecular predictive markers for disease

348-422 การจัดการของเสีย 2((2)-0-4)

Waste Management

ของเสียประเภทต่างๆ ในรูปแบบของแขง็ นํ้ าเสียและมลพิษทางอากาศ มาตรฐานและกฏหมาย

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัของเสียทั้งจากบา้นเรือนและอุตสาหกรรม การจดัการของเสียเหล่าน้ีตั้งแต่แหล่งท่ีมา การ

ป้องกนั การลดปริมาณ การใชซ้ํ้ า การนาํกลบัมาใชใ้หม่ การใชป้ระโยชน์ การบาํบดัและการกาํจดัของเสีย

Various types of wastes: solid waste, wastewater, and air pollution; standard and law for both

domestic and industrial wastes; waste management from waste source, waste prevention, waste reduction,

waste reuse and recycle, waste utilization, waste treatment, and waste disposal



348-451 หลักเทคโนโลยชีีวภาพพืช 2 2((2)-0-4)

Plant Biotechnology 2

การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยชีีวภาพและชีววิทยาโมเลกลุพืชในการเพิ่มจาํนวนและปรับปรุงพนัธ์ุ

พืช เทคนิคพิเศษของการเกิดตน้ การกลายพนัธ์ุ การเก็บรักษาสายพนัธุ์ในหลอดทดลอง เทคนิคทางพนัธุ

วศิวกรรมและความปลอดภยัทางชีวภาพ

The application of biotechnology and molecular biology in plant, plant breeding and

multiplication, special technique for plant mutation and storage of strains in vitro, genetic engineering and

biosafety

348-461 ชีวสารสนเทศเบ้ืองต้น 2((1)-2-3)

Introduction to Bioinformatics

การคน้หาขอ้มูลพนัธุกรรมและโปรตีนจากฐานขอ้มูลบนเวบ็ไซต์ NCBI, Uniprot และ RSCB

protein databank การใชเ้คร่ืองมือชีวสารสนเทศทาํนายโปรตีน motif และ domain ดว้ยเคร่ืองมือชีวสารสน

เทศ การใชโ้ปรแกรมเปรียบเทียบลาํดบัเบสและโปรตีน การสร้างแผนภูมิชาติพนัธุ์ดว้ยโปรแกรม MEGA

และ PHYLIP การใชโ้ปรแกรมออกแบบไพร์เมอร์สาํหรับปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรส การเรียนรู้ชีวสารสน

เทศโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน

Genetics and protein searching on NCBI, Uniprot and RSCB protein databank, Protein,

motif and domain prediction by bioinformatics tools, DNA and protein sequences alignments and BLAST,

phylogenetic tree construction with MEGA and PHYLIP, using primers design programs for polymerase

chain reaction, problem-based learning in bioinformatics

348-471 หัวข้อพเิศษทางเทคโนโลยชีีวภาพ 1 1((1)-0-2)

Special Topics in Biotechnology I

หวัขอ้พิเศษเร่ืองท่ีน่าสนใจและทนัสมยัทางเทคโนโลยชีีวภาพ

Modern topics in biotechnology

348-481 สัมมนาวชิาการทางเทคโนโลยชีีวภาพ 1 1(0-2-1)

Seminar in Biotechnology I

คน้ควา้รวบรวมเร่ืองต่าง ๆ ท่ีสนใจในสาขาเทคโนโลยชีีวภาพมานาํเสนอ

Presentation of interesting topics in Biotechnology



348-482 สัมมนาวชิาการทางเทคโนโลยชีีวภาพ 2 1(0-2-1)

Seminar in Biotechnology II

นักศึกษาค้นควา้รวบรวมเร่ืองต่าง ๆ ท่ีสนใจในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพมานําเสนอเป็น

ภาษาองักฤษ

Presentation in English language of interesting topics in Biotechnoogy

349-320 ปฏิบัติการเทคโนโลยขีองยนี 1(0-3-0)

Gene Technology Laboratory

ศึกษาเก่ียวกบัจุลินทรียแ์ละเวคเตอร์ดีเอ็นเอท่ีเก่ียวขอ้งกบังานดา้นพนัธุวิศวกรรม การสกดั

โครโมโซม และพลาสมิดดีเอ็นเอจากจุลินทรีย์ การตรวจสอบดีเอ็นเอดว้ยอีเลคโตรโฟริซิส การเหน่ียวนาํดี

เอ็นเอเขา้สู่แบคทีเรียเป้าหมาย รวมทั้งการทดสอบผลท่ีได้ วิธีทาํแผนท่ีพนัธุกรรม การประยุกตใ์ชเ้ทคนิค

พนัธุวศิวกรรมในทางการแพทยแ์ละการเกษตร

Microorganism, DNA vector in genetics engineering, chromosome isolation, plasmid from

microorganism, DNA electrophoresis, transformation of DNA into host and selection, methods of genetic

mapping, application of genetic engineering in medicine and agriculture

349-491 โครงงานทางเทคโนโลยชีีวภาพ 1 3(0-9-0)

Project in Biotechnology I

ฝึกทาํวิจยัในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ดา้นสัตว์ พืช จุลินทรีย์ หรือ การแพทย์ ตามความ

ถนดั ภายใตก้ารดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษา จดัทาํรายงาน และนาํเสนอผลงาน

Research topic in animal biotechnology or plant biotechnology or medical biotechnology

under supervision, oral and report presentation in the class

349-492 โครงงานทางเทคโนโลยชีีวภาพ 2 3(0-9-0)

Project in Biotechnology II

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 349-491

Prerequisite: 349-491

ฝึกทําวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ต่อเน่ืองจากรายวิชา 349-491 โครงงานทาง

เทคโนโลยชีีวภาพ 1 ภายใตก้ารดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษา จดัทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน

Continue research project from 349-491 course (Project in Biotechnology I) in advance

manner under supervision of project supervisor, oral and report presentation in the class



349-493 สหกิจศึกษา 6(0-40-0)

Co-operative Education

ฝึกปฏิบติังานเสมือนเป็นบุคลากรในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชนท่ีใชท้กัษะ

ดา้นเทคโนโลยีชีวภาพในการปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ 16 สัปดาห์ต่อเน่ืองภายใตก้ารดูแลของพ่ีเล้ียงในสถาน

ประกอบการและพ่ีเล้ียงมีส่วนร่วมประเมินผลการดาํเนินงานร่วมกบักบัอาจารยนิ์เทศในสัดส่วนไม่นอ้ยกวา่

ร้อยละ 50 โดยนักศึกษาตอ้งทาํโครงงานท่ีเน้นประสบการณ์การทาํงานท่ีตรงกบัสาขาวิชา รายงานและ

นาํเสนอในท่ีประชุม ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งผ่านการอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมเขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษา

อยา่งนอ้ย 30 ชัว่โมงก่อนไปปฏิบติัสหกิจศึกษา

Training as a personel in government agencies, public or industrial organization related to

biotechnology skills at least 16 weeks under the job supervisors, job assessment was evaluated by job

supervisor and academic advisors at least 50%; do projects that emphasize the work assessment related to

biotechnology skills; carry out a report and submit to academic advisors and the organization’s officer for

the assessment process; preparation course before training for 30 hours

348-302 เทคนิคทางชีวโมเลกุลเบ้ืองต้นสาหรับการวเิคราะห์ดเีอ็นเอ 5((4)-3-8)

Basic molecular biology techniques for DNA analysis

โครงสร้างและหนา้ท่ีของดีเอน็ อาร์เอน็เอ เทคนิคพ้ืนฐานเก่ียวกบัการศึกษายีน ปฏิกิริยาลูกโซ่ การ

หาการเรียงตวัของลาํดบัเบส การศึกษาการแสดงออกของยนี การออกแบบไพรเมอร์ เทคนิคการสร้างดีเอน็เอ

ลูกผสม การคน้หาขอ้มูลพนัธุกรรมจากฐานขอ้มูลบนเว็บไซต์ NCBI การเปรียบเทียบ sequence หลาย

sequence การทาํแผนภูมิชาติพนัธ์ุ ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั จีโนมิก โปรติโอมิก ทรานสคริปโตมิกและเมตา

โบโลมิก

Structure and function of DNA and RNA, Basic techniques for studying the gene, polymerase

chain reaction, DNA sequencing, gene expression, primer design, cloning, searching nucleic acid on NCBI

databases, multiple sequences alignment, phylogenetic trees, basic knowledge in genomics, proteomics,

transcriptomics and metabolomics

348-361 พืน้ฐานชีววทิยาโมเลกุลและพนัธุวศิวกรรม 3((2)-2-5)

Pr inciple of Molecular Biology and Genetic Engineer ing Laboratory

Prerequisite: 328-206 and 328-331

ขั้นตอนการโคลนน่ิง การสร้างดีเอน็เอลูกผสม การสร้างหอ้งสมุดดีเอน็เอ การใชเ้ทคนิคเบ้ืองตน้ใน

การทดลองทางพนัธุวิศวกรรม การประมวลผลเบ้ืองตน้ดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศตลอดจนผลดีและผลเสีย

ของ GMO ท่ีมีผลกระทบต่อสงัคมในดา้นต่างๆ

Recombinant DNA technology, cloning methods, basic techniques in genetic engineering,

advantages and disadvantages of genetic engineering in modern science



850-404 การแปรรูปอาหารเบ้ืองต้น 3((3)-0-6)

Introduction to Food Processing

วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานเก่ียวกับอาหาร หลักการปฏิบัติภายหลงัการเก็บเก่ียวผลิตผลเกษตร

หลกัการแปรรูปอาหาร การบรรจุอาหาร ระบบควบคุมคุณภาพและความปลอดภยัของอาหาร รวมถึง

กรณีศึกษาระดบัชุมชนท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติัภายหลงัการเกบ็เก่ียวคุณภาพ การแปรรูปและบรรจุอาหาร

Basic aspects related to food science, postharvest technology of agricultural material,

principle of food processing, food packaging, food quality and safety, case study relating to postharvest,

food quality, food processing and food packaging

853-541 การใช้ประโยชน์และการบําบัดวสัดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมเกษตร 3((3)-0-6)

Waste Utilization and Treatment in Agro-Industry

รายวชิาบงัคบัก่อน: 853-211 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของหลกัสูตร

Prerequisite: 853-211 or Consent of the program

ลาํดบัขั้นตอนในการจดัการวสัดุเศษเหลือ เทคโนโลยีสะอาด หลกัการพ้ืนฐานในการแปร

สภาพวสัดุเศษเหลือดว้ยกระบวนการทางชีวภาพ ผลิตภณัฑชี์วภาพจากการใชป้ระโยชนจ์ากวสัดุเศษเหลือใน

โรงงานอุตสาหกรรมเกษตรต่างๆ หลกัการในการบาํบดันํ้ าเสีย ระบบบาํบดันํ้ าเสีย การรายงานความกา้วหนา้

ดา้นการใชป้ระโยชนแ์ละบาํบดัวสัดุเศษเหลือ การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี

Waste management hierarchy, clean technology, basic principles of biological conversion of

waste, bioproducts from waste utilization in various agro-industries; principles of wastewater treatment,

wastewater treatment system; recent research and development in waste utilization and wastewater

treatment; field trip
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