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วัตถุประสงค ์

1. เพื่อผลิตนักวิจัยสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่สามารถพัฒนาความสามารถ
ในการวิเคราะห์ วิจัยอย่างเชี่ยวชาญ และมีความคิดริเริ่มตลอดการท างานวิจัยรวมทั้งการแก้ปัญหาโดยบูรณาการองค์
ความรู้ที่เหมาะสม 

2. เพื่อผลิตบุคลากร/นักวิชาการที่สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เหมาะสมส าหรับการท างานใน
มหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสถาบันต่าง ๆ ในภาครัฐและเอกชน  

3. เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมที่พร้อมเผยแพร่สู่สาธารณะ 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา จ าแนกตามแผนการศึกษา ดังนี้ 
(1) หลักสูตรแบบ 1.1 ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปรญิญาโท 

ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพหรือเทียบเท่า 
หรือปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ วิศวกรรมเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
โดยมีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป หรือมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ    

(2) หลักสูตรแบบ 2.1 ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปรญิญาโท 
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือเทียบเท่า 

หรือปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ วิศวกรรมเคมี หรือสาขาที่
เก่ียวข้อง  

(3) หลักสูตรแบบ 2.2 ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปรญิญาตรี 
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพหรือ

เทียบเท่า หรือปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยม สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ วิศวกรรมเคมี หรือ
สาขาที่เก่ียวข้อง   

กรณีไม่เป็นไปตามที่ก าหนดข้างต้นให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยความเห็นชอบ
ของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร อย่างไรก็ตาม 
หลักสูตรแบบ 2.2 นักศึกษาต้องมีผลการเรียนอยู่ในระดับดีมาก 
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2.  มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด หรือเป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3. ส าหรับผู้ที่จบปริญญาโท สาขาวิชาอื่น หรือปริญญาตรี สาขาวิชาอื่น จะต้องศึกษารายวิชาทาง
เทคโนโลยีชีวภาพตามดุลยพินิจของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพเพิ่มเติมจากหน่วยกิตที่ก าหนดตามหลักสูตร โดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในหลักสูตร 

4. ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาที่ อาจารย์
ประจ าหลักสูตรโดยความเห็นชอบของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
พิจารณาแล้วเห็นว่าเกี่ยวข้อง โดยได้ศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
ไม่ต่ ากว่าระดับ B+ หรือ 3.50 อาจสมัครเข้าหลักสูตรนี้ได้ โดยต้องผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying 
Examination) ก่อน  

โดยหากผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทประสงค์จะเข้าศึกษาตามหลักสูตรแบบ 2.2 ต้องส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพหรือเทียบเท่า หรือปริญญา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยม สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ วิศวกรรมเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ
นักศึกษาต้องมีผลการเรียนอยู่ในระดับดีมาก 

ส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทประสงค์จะเข้าศึกษาตามหลักสูตรแบบ 1.1 และ 2.1 
สามารถสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกได้ แต่จะเข้าศึกษาได้ก็ต่อเมื่อส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทแล้ว    

5. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบถ้วนตามข้อบังคับฯ และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 
โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ  แบ่งการศึกษาเป็น 3 แบบ คือ แบบ 1.1  
แบบ 2.1 และแบบ 2.2 ดังนี ้

แบบ 1.1 
วิชาสัมมนา (ไมน่ับหน่วยกิต) 4 หน่วยกิต 
วิทยานพินธ์ (มีคา่เทียบเทา่) 48 หน่วยกิต 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 

 
แบบ 2.1 

วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต 
วิชาสัมมนา (ไมน่ับหน่วยกิต) 3 หน่วยกิต 
วิชาเลือก ไม่น้อยกวา่ 6 หน่วยกิต 
วิทยานพินธ์ (มีคา่เทียบเทา่) 36 หน่วยกติ 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไมน่้อยกว่า 48 หน่วยกิต 

 
แบบ 2.2 

วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต 
วิชาสัมมนา (ไมน่ับหน่วยกิต) 6 หน่วยกิต 
วิชาเลือก ไม่น้อยกวา่ 18 หน่วยกิต 
วิทยานพินธ์ (มีคา่เทียบเทา่) 48 หน่วยกิต 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไมน่้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
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รายวิชา 
1. แบบ 1.1 

1.1 วิชาสัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต) วัดผลการศึกษาเปน็ S/U  จ านวน 4 หน่วยกิต 
613 791 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 1(0-2-1) 
 (Seminar in Biotechnology I)  
613 792 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 1(0-2-1)  
 (Seminar in Biotechnology II)  
613 793 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3 1(0-2-1)  
 (Seminar in Biotechnology III)  
613 794 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 4 1(0-2-1)  
 (Seminar in Biotechnology IV)  

 
1.2 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 48 หน่วยกิต 

613 891 วิทยานพินธ์                                         มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต   
 (Thesis) 
   

2. แบบ 2.1 
2.1 วิชาบังคับ จ านวน 6 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวชิาดงัตอ่ไปนี้ 

613 501 เทคโนโลยชีีวภาพร่วมสมัย  3(3-0-6) 
 (Contemporary Biotechnology) 
613 502 ระเบียบวิธีวิจัยขัน้สูงทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6) 
 (Advanced Research Methodology in Biotechnology) 
 

2.2 วิชาสัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต) วัดผลการศึกษาเปน็ S/U  จ านวน 3 หน่วยกิต 
613 791 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 1(0-2-1) 
 (Seminar in Biotechnology I)  
613 792 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 1(0-2-1)  
 (Seminar in Biotechnology II)  
613 793 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3 1(0-2-1)  
 (Seminar in Biotechnology III)  
 

2.3 วิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตโดยให้เลือกศึกษาจากรายวชิาต่อไปนี้ 
(1) กลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์  

613 511 วิศวกรรมเคมีชีวภาพขั้นสูง  2(2-0-4) 
 (Advanced Biochemical Engineering)  
613 512 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีชีวภาพขั้นสูง 1(0-3-0)  
 (Advanced Biochemical Engineering Laboratory)  
613 513 กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพขั้นสูง 3(3-0-6) 
 (Advanced Biotechnological Processes)  
613 514 กระบวนการปลายน้ าทางเทคโนโลยชีีวภาพ 2(2-0-4) 
 (Downstream Processing in Biotechnology)  
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613 515 ปฏิบัติการกระบวนการปลายน้ าทางเทคโนโลยีชวีภาพ 1(0-3-0) 
 (Downstream Processing in Biotechnology Laboratory)  
613 516 เทคโนโลยีแผ่นเยื่อ 2(2-0-4) 
 (Membrane Technology)  
613 517 ปฏิบัติการเทคโนโลยีแผ่นเยื่อ 1(0-3-0) 
 (Membrane Technology Laboratory)  
613 518 การอบแห้งวัสดุชีวภาพเชิงอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 (Industrial Drying of Biomaterials)  
613 519 ปฏิบัติการการอบแห้งวัสดชุีวภาพเชิงอุตสาหกรรม 1(0-3-0) 
 (Industrial Drying of Biomaterials Laboratory) 
  

(2) กลุ่มวิชาทางชีวโมเลกุลและพันธุวิศวกรรม 
613 521 วิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับเซลลแ์ละโมเลกุลขั้นสูง 3(3-0-6) 
 (Advanced cellular and Molecular Bioscience)  
613 522 เทคโนโลยยีีน 3(3-0-6) 
 (Gene Technology)  
613 523 ยีนบ าบัด 2(2-0-4) 
 (Gene Therapy)  
613 524 ชีววิทยาโมเลกุลขั้นสูงในการปรับปรุงพนัธุ์พืช 2(2-0-4) 
 (Advanced Molecular Biology in Crop Improvement)  
613 525 โครงสร้างของกรดนิวคลีอิก 3(2-3-4) 
 (Nucleic Acid Structure)  
 

(3) กลุ่มวิชาทางเทคโนโลยีของเซลล์และเนื้อเยื่อ 
613 531 เทคโนโลยีเซลล์และเนื้อเยื่อพืชขั้นสูง 3(2-3-4) 
 (Advanced Plant Cell and Tissue Technology)  
613 532 เทคโนโลยีเซลล์สัตว์ขัน้สูง 2(2-0-4) 
 (Advanced Animal Cell Technology)  
613 533 วิศวกรรมเนื้อเยื่อ 3(2-3-4) 
 (Tissue Engineering)  
613 534 พิษวิทยาระดับเซลล ์ 3(2-3-4) 
 (Cell Based Toxicology)  
 

(4) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี 
613 541 เทคโนโลยตีัวเร่งชีวภาพขัน้สูง 2(2-0-4) 
 (Advanced Biocatalyst Technology)  
613 542 เทคโนโลยพีอลิเมอร์ชีวภาพ 3(3-0-6) 
 (Biopolymer Technology)  
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(5) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
613 551 เทคโนโลยชีีวภาพด้านสิ่งแวดลอ้ม 3(3-0-6) 
 (Environmental Biotechnology)  
613 552 การควบคุมโรคพืชด้วยชีววิธีขั้นสูง 3(3-0-6) 
 (Advanced Biological Control of Plant Pathogens)  
613 553 ปฏิบัติการการควบคุมโรคพืชด้วยชีววิธีขั้นสูง 1(0-3-0) 
 (Advanced Biological Control of Plant Pathogens Laboratory)  
613 554 การย่อยสลายและการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมด้วยชีววธิี 3(3-0-6) 
 (Biodegradation and Bioremediation)  
613 555 แบคเทอริโอเฟจบ าบัด 3(2-3-4) 
 (Bacteriophage Therapy) 
  

(6) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมและพลังงานชีวภาพ 
613 561 เทคโนโลยีการบ าบัดน้ าเสียขั้นสงู 3(3-0-6) 
 (Advanced Wastewater Treatment  Technology)  
613 562 ความก้าวหน้าและเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ 3(3-0-6) 
 (Bio-energy Technology and Progress)  
613 563 เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงจุลนิทรีย์ 3(3-0-6) 
 (Microbial Fuel Cell Technology)  
 

(7) กลุ่มวิชาการบริหาร การจดัการและการควบคุมคุณภาพ 
613 571 ทรัพย์สินทางปัญญาและธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ 2(2-0-4) 
 (Intellectual Properties and Business in Biotechnology)  
613 572 การจัดการและควบคุมสารอันตราย 3(3-0-6) 
 (Management and Control of Hazardous Substances)  
613 573 จรรยาบรรณและจริยธรรมในงานวิจัยด้านเทคโนโลยชีีวภาพ 2(2-0-4) 
  (Ethics and Morality in Biotechnology Research)  
 

(8) กลุ่มวิชาอ่ืนๆ 
613 581 เร่ืองคัดเฉพาะทางเทคโนโลยชีีวภาพ 1(0-2-1)  
 (Selected Topics in Biotechnology)  
 

2.4 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 36 หน่วยกิต 
613 892 วิทยานพินธ์                                         มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต    
  (Thesis) 
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3. แบบ 2.2 
3.1 วิชาบังคับ จ านวน 6 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวชิาดงัตอ่ไปนี้ 

613 501 เทคโนโลยชีีวภาพร่วมสมัย  3(3-0-6) 
 (Contemporary Biotechnology)  
613 502 ระเบียบวิธีวิจัยขัน้สูงทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6)  
 (Advanced Research Methodology in Biotechnology)  
 

3.2 วิชาสัมมนา (ไม่นับหน่วยกติ)  วัดผลการศึกษาเป็น S/U  จ านวน 6 หน่วยกิต 
613 791 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 1(0-2-1) 
 (Seminar in Biotechnology I)  
613 792 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 1(0-2-1)  
 (Seminar in Biotechnology II)  
613 793 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3 1(0-2-1)  
 (Seminar in Biotechnology III)  
613 794 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 4 1(0-2-1)  
 (Seminar in Biotechnology IV)  
613 795 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 5 1(0-2-1)  
 (Seminar in Biotechnology V)  
613 796 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 6 1(0-2-1)  
 (Seminar in Biotechnology VI)  
 

3.3 วิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิตโดยให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
(1) กลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์  

613 511 วิศวกรรมเคมีชีวภาพขั้นสูง  2(2-0-4) 
 (Advanced Biochemical Engineering)  
613 512 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีชีวภาพขั้นสูง 1(0-3-0)  
 (Advanced Biochemical Engineering Laboratory)  
613 513 กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพขั้นสูง 3(3-0-6)  
 (Advanced Biotechnological Processes)  
613 514 กระบวนการปลายน้ าทางเทคโนโลยชีีวภาพ 2(2-0-4) 
 (Downstream Processing in Biotechnology)  
613 515 ปฏิบัติการกระบวนการปลายน้ าทางเทคโนโลยีชวีภาพ 1(0-3-0) 
 (Downstream Processing in Biotechnology Laboratory)  
613 516 เทคโนโลยีแผ่นเยื่อ 2(2-0-4) 
 (Membrane Technology)  
613 517 ปฏิบัติการเทคโนโลยีแผ่นเยื่อ 1(0-3-0) 
 (Membrane Technology Laboratory)  
613 518 การอบแห้งวัสดุชีวภาพเชิงอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 (Industrial Drying of Biomaterials)  
613 519 ปฏิบัติการการอบแห้งวัสดชุีวภาพเชิงอุตสาหกรรม 1(0-3-0) 
 (Industrial Drying of Biomaterials Laboratory)  
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(2) กลุ่มวิชาทางชีวโมเลกุลและพันธุวิศวกรรม 
613 521 วิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับเซลลแ์ละโมเลกุลขั้นสูง 3(3-0-6) 
 (Advanced cellular and Molecular Bioscience)  
613 522 เทคโนโลยยีีน 3(3-0-6) 
 (Gene Technology)  
613 523 ยีนบ าบัด 2(2-0-4) 
 (Gene Therapy)  
613 524 ชีววิทยาโมเลกุลขั้นสูงในการปรับปรุงพนัธุ์พืช 2(2-0-4) 
 (Advanced Molecular Biology in Crop Improvement)  
613 525 โครงสร้างของกรดนิวคลีอิก 3(2-3-4) 
 (Nucleic Acid Structure) 
  

(3) กลุ่มวิชาทางเทคโนโลยีของเซลล์และเนื้อเยื่อ 
613 531 เทคโนโลยีเซลล์และเนื้อเยื่อพืชขั้นสูง 3(2-3-4) 
 (Advanced Plant Cell and Tissue Technology)  
613 532 เทคโนโลยีเซลล์สัตว์ขัน้สูง 2(2-0-4) 
 (Advanced Animal Cell Technology)  
613 533 วิศวกรรมเนื้อเยื่อ 3(2-3-4) 
 (Tissue Engineering)  
613 534 พิษวิทยาระดับเซลล ์ 3(2-3-4) 
 (Cell Based Toxicology)  
 

(4) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี 
613 541 เทคโนโลยตีัวเร่งชีวภาพขัน้สูง 2(2-0-4) 
 (Advanced Biocatalyst Technology)  
613 542 เทคโนโลยพีอลิเมอร์ชีวภาพ 3(3-0-6) 
 (Biopolymer Technology)  
 

(5) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
613 551 เทคโนโลยชีีวภาพด้านสิ่งแวดลอ้ม 3(3-0-6) 
 (Environmental Biotechnology)  
613 552 การควบคุมโรคพืชด้วยชีววิธีขั้นสูง 3(3-0-6) 
 (Advanced Biological Control of Plant Pathogens)  
613 553 ปฏิบัติการการควบคุมโรคพืชด้วยชีววิธีขั้นสูง 1(0-3-0) 
 (Advanced Biological Control of Plant Pathogens Laboratory)  
613 554 การย่อยสลายและการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมด้วยชีววธิี 3(3-0-6) 
 (Biodegradation and Bioremediation)  
613 555 แบคเทอริโอเฟจบ าบัด 3(2-3-4) 
 (Bacteriophage Therapy) 
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(6) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมและพลังงานชีวภาพ 
613 561 เทคโนโลยีการบ าบัดน้ าเสียขั้นสงู 3(3-0-6) 
 (Advanced Wastewater Treatment  Technology)  
613 562 ความก้าวหน้าและเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ 3(3-0-6) 
 (Bio-energy Technology and Progress)  
613 563 เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงจุลนิทรีย์ 3(3-0-6) 
 (Microbial Fuel Cell Technology)  
 

(7) กลุ่มวิชาการบริหาร การจดัการและการควบคุมคุณภาพ 
613 571 ทรัพย์สินทางปัญญาและธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ 2(2-0-4) 
 (Intellectual Properties and Business in Biotechnology)  
613 572 การจัดการและควบคุมสารอันตราย 3(3-0-6) 
 (Management and Control of Hazardous Substances)  
613 573 จรรยาบรรณและจริยธรรมในงานวิจัยด้านเทคโนโลยชีีวภาพ 2(2-0-4) 
 (Ethics and Morality in Biotechnology Research)  
 

(8) กลุ่มวิชาอ่ืนๆ 
613 581 เร่ืองคัดเฉพาะทางเทคโนโลยชีีวภาพ 1(0-2-1)  
 (Selected Topics in Biotechnology)  
 

3.4 วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า) 48 หน่วยกิต 
613 891 วิทยานพินธ์                                         มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต   
 (Thesis)   
 
ค าอธิบายรายวิชา 
613 501 เทคโนโลยีชีวภาพร่วมสมัย  3(3-0-6) 
 (Contemporary Biotechnology) 
 หลักการพื้นฐานและพัฒนาการของเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีเซลล์และเนื้อเยื่อพืชและสัตว์ อณู
ชีววิทยา วิศวกรรมพันธุศาสตร์ เทคโนโลยีตัวเร่งชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพสิ่ง แวดล้อม 
เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม เทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ พลังงานชีวภาพ เทคโนโลยีการหมักและแยกผลิตภัณฑ์ 
การบริหารจัดการและ การควบคุมคุณภาพด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
 Basic principles and development of biotechnology.  Plant and animal cell and 
tissue technology.  Molecular biology. Genetic engineering. Biocatalyst technology.  Agricultural 
biotechnology. Environmental biotechnology. Industrial biotechnology. Bioresource technology.  
Bio-energy.  Fermentation and separation technology.  Management and quality control in 
biotechnology.  Advancements in biotechnology. 
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613 502 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6) 
 (Advanced Research Methodology in Biotechnology)   
 งานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ การวางแผน การสืบค้นข้อมูล และการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 
ขั้นตอนของการท างานวิจัย การวิเคราะห์และประมวลผลการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ หลักสถิติในงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ การเขียนบทความและการน าเสนอในที่ประชุมทางวิชาการ การตีพิมพ์ผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
 Biotechnological research. Planning, searching and reseach proposal writing. Steps in 
research. Qualitative and quantitative analysis and processing of research results. Statistical 
principles in scientific research. Articles writing and presentation for academic conferences. 
Research publications in biotechnology. 
 
613 511 วิศวกรรมเคมีชีวภาพขั้นสูง 2(2-0-4) 
 (Advanced Biochemical Engineering) 
 ลักษณะและการท างานของเครื่องปฏิกรณ์ชีวเคมีในกระบวนการหมักขั้นสูง หลักการและเทคนิค
ทางจุลชีววิทยา ชีวเคมีและวิศวกรรมเคมีในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และผลผลิตของการหมักทั้งในระดับวิจัยและ
อุตสาหกรรม เมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์ จลนพลศาสตร์ของการหมัก การหาสภาวะที่เหมาะสม การสร้างแบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตร์ การประมาณค่าและคาดการณ์การหมัก การท ารายงานและน าเสนองานวิจัยด้านการหมักขั้นสูง 
 Characteristics and functions of biochemical reactors in advanced fermentation 
process. Principles and techniques in microbiology, biochemistry and chemical engineering in the 
improvement of fermented products and yields in research and industrial levels. Microbial 
metabolism. Fermentation kinetics. Optimization. Mathematical modeling. The estimation and 
prediction of fermentation. Reports and presentations of research articles on advanced 
fermentation. 
 
613 512 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีชีวภาพขั้นสูง 1(0-3-0) 
 (Advanced Biochemical Engineering Laboratory) 
 วิชาบังคับก่อน: 613 511 วิศวกรรมเคมีชีวภาพขั้นสูง 
  อาจเรียนพร้อมกันได ้
 การทดลองที่สัมพนัธ์กับเนื้อหาในวิชา 613 511 วิศวกรรมเคมีชีวภาพขั้นสูง 
 Experiments related to the contents of 613 511 Advanced Biochemical Engineering. 
 
613 513 กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง 3(3-0-6) 
 (Advanced Biotechnological Processes) 
 กระบวนการขั้นสูงทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่ประยุกต์ใช้ในการวิจัยและการผลิตในระดับ
อุตสาหกรรม กระบวนการชีวภาพ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทั้งในระดับเซลล์และกระบวนการผลิต การใช้คอมพิวเตอร์
ในกระบวนการทางชีวภาพ  การพัฒนากระบวนการทางชีวภาพอย่างยั่งยืน  
 Advanced processes in biotechnology applied in research and industrial production. 
Bioprocesses for industrial products at cellular and process level. Computer application in 
biotechnological processes. Sustainable development of biological processes.  
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613 514 กระบวนการปลายน้ าทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2(2-0-4) 
 (Downstream Processing in Biotechnology) 
 หลักการ วิธีการและเครื่องมือในการแยกผลิตภัณฑ์ออกจากน้ าหมัก การแยกเซลล์และการท าให้
เซลล์แตก  เทคนิคการท าให้ผลิตภัณฑ์บริสุทธิ์ หัวข้อที่ทันสมัยในการแยกทางชีวภาพ กรณีศึกษา 
 Principles, methods and instruments used in separation of products from 
fermented broth. Cell separation and breakage. Product purification techniques. Recent topics in 
bioseparation. Case studies. 
 
613 515 ปฏิบัติการกระบวนการปลายน้ าทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1(0-3-0) 
 (Downstream Processing in Biotechnology Laboratory) 
 วิชาบังคับก่อน: 613 514 กระบวนการปลายน้้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
  อาจเรียนพร้อมกันได้ 
 การทดลองที่สัมพันธ์กับเนื้อหาในวิชา 613 514 กระบวนการปลายน้ าทางเทคโนโลยีชีวภาพ   
 มีการศึกษานอกสถานที่ 
 Experiments related to the contents of 613 514 Downstream Processing in 
Biotechnology.  
 Field trips required. 
 
613 516 เทคโนโลยีแผ่นเยื่อ 2(2-0-4) 
 (Membrane Technology) 
 หลักการและทฤษฎีที่ใช้ในกระบวนการแยกสารและการท าให้เข้มข้นโดยแผ่นเยื่อสังเคราะห์ ชนิด 
การเตรียม การล้างและเก็บรักษาแผ่นเยื่อสังเคราะห์ คุณลักษณะแผ่นเยื่อ เครื่องมืออุปกรณ์และการประยุกต์
กระบวนการแผ่นเยื่อสังเคราะห์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
 Principles and theories used in separation and concentration processes utilizing 
synthetic membranes. Types, preparation, cleaning and storage of synthetic membranes. 
Membrane characteristics. Equipment, apparatus and application of synthetic membrane process in 
various industries. 
 
613 517 ปฏิบัติการเทคโนโลยีแผ่นเยื่อ 1(0-3-0) 
 (Membrane Technology Laboratory) 
 วิชาบังคับก่อน: 613 516 เทคโนโลยีแผ่นเยื่อ 
  อาจเรียนพร้อมกันได ้
 การทดลองที่สัมพนัธ์กับเนื้อหาในวิชา 613 516 เทคโนโลยีแผ่นเยื่อ 
 Experiments related to the contents of 613 516 Membrane Technology. 
 
613 518   การอบแห้งวัสดุชีวภาพเชิงอุตสาหกรรม  3(3-0-6)  
  (Industrial Drying of Biomaterials) 
 หลักการพื้นฐานของการอบแห้ง สมบัติทางอุณหพลศาสตร์ของระบบอากาศ–น ้า และของแข็งชื้น 
ความชื้นสมดุล จลนพลศาสตร์การอบแห้งและการจ าลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการอบแห้ง  การแบ่งประเภท
และการเลือกใช้เครื่องอบแห้งในอุตสาหกรรม เครื่องอบแห้งส าหรับอนุภาคของแข็ง วัสดุผสมลักษณะเหลวข้น และ
วัสดุแผ่น การอบแห้งวัสดุชีวภาพบางประเภท พัฒนาการใหม่ของเทคโนโลยีการอบแห้ง  
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 Fundamental principles of drying. Thermodynamic properties of air-water system 
and moist solids, equilibrium moisture content, kinetics of drying and mathematical simulation of 
drying process. Classification and selection of dryers in industries. Dryers for solid particles, slurries 
and sheet materials. Drying of selected biomaterials. Innovations in drying technology. 
 
613 519   ปฏิบัติการการอบแห้งวัสดุชีวภาพเชิงอุตสาหกรรม  1(0-3-0) 
 (Industrial Drying of Biomaterials Laboratory) 
 วิชาบังคับก่อน: 613 518 การอบแห้งวัสดุชีวภาพเชิงอุตสาหกรรม 
  อาจเรียนพร้อมกันได ้
 การทดลองที่สัมพนัธ์กับเนื้อหาในวิชา 613 518 การอบแห้งวัสดุชีวภาพเชงิอุตสาหกรรม 
 Experiments related to the contents of 613 518 Industrial Drying of Biomaterials. 
 
613 521 วิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับเซลล์และโมเลกุลขั้นสูง 3(3-0-6) 
 (Advanced Cellular and Molecular Bioscience) 
 ภาพรวมของเซลล์และเครื่องมือในการวิจัยเกี่ยวกับเซลล์ อณูชีววิทยา  การถ่ายทอดข้อมูลทาง
พันธุกรรม โครงสร้างและการท างานของเซลล์ในการคัดแยกและส่งผ่านโปรตีน ชีวพลังงานและเมแทบอลิซึม การ
เคลื่อนที่ของเซลล์ ผิวของเซลล์และนิวเคลียส การสื่อสัญญาณของเซลล์ วงจรของเซลล์และการตายของเซลล์ การ
พัฒนาการของเซลล์ สายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการในระดับโมเลกุลและการวิวัฒนาการ ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 Overview study of cells and tools used in cell research. Molecular biology. Flow of 
genetic information. Structures and functions of cells in protein sorting and transport. Bioenergetics 
and metabolism. Cell movement. Cell surface and nucleus. Cell signaling. Cell cycle and cell 
death. Cell differentiation.  Molecular phylogeny and evolution. Biodiversity. 
 
613 522 เทคโนโลยียีน 3(3-0-6) 
 (Gene Technology) 
 หลักการของเทคโนโลยียีน ภาพรวมของพันธุศาสตร์โมเลกุล เทคนิคเกี่ยวกับพันธุศาสตร์โมเลกุล 
รวมถึงการโคลนยีน เทคโนโลยีของปฏิกริยาลูกโซ่ดีเอ็นเอ ลายพิมพ์นิ้วมือดีเอ็นเอ การไฮบริไดเซชันสารพันธุกรรม 
และเครื่องมือการวิเคราะหย์ีน การน าเทคโนโลยียีนมาประยุกต์ในการดัดแปลงพันธุกรรมของเซลล์จุลินทรีย์  เซลล์พืช 
และเซลล์สัตว์ เพื่อการเพิ่มผลผลิตสารชีวภาพ การประยุกต์สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ในด้าน
การเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร สิ่งแวดล้อม และการแพทย์   
 Principles of gene technology. Overview of molecular genetics. Techniques in 
molecular genetics including gene cloning, polymerase chain reaction based technology, DNA 
fingerprinting, nucleic acid hybridization, and tools for gene analysis. Application of gene 
technology to modify genetic materials of microbial, plant and animal cells for improvement on 
yield of biological substance. Applications of genetically modified organisms in agriculture, agro-
industry, environment and medicine. 
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613 523 ยีนบ าบัด 2(2-0-4) 
 (Gene Therapy) 
 มูลฐานระดับโมเลกุลของยีนและการเกิดโรค หลักการของยีนบ าบัดในการรักษาโรค แนวการศึกษา
การถ่ายโอนยีนและการวิเคราะห์การแสดงออกของยีนในปัจจุบัน ชนิดของพาหะน ายีน การพัฒนาพาหะน ายีนบ าบัด
ในการน าส่งยีน โอลิโกนิวคลีโอไทด์หรืออาร์เอ็นเอไอเข้าสู่เซลล์เป้าหมาย  ยีนบ าบัดและเซลล์บ าบัด งานวิจัยและ
แนวโน้มในอนาคตของยีนบ าบัด 
 Molecular basis of genes and causes of diseases. Principles of gene therapy in 
treatment of diseases. Current study approaches in gene transfer and gene expression analysis. 
Types of gene delivery vehicles. Development of vehicles to deliver therapeutic genes, 
oligonucleotides, or RNAi into target cells. Gene therapy and cell therapy. Research and future 
trends in gene therapy. 
 
613 524 ชีววิทยาโมเลกุลขั้นสูงในการปรับปรุงพันธุ์พืช    2(2-0-4) 
 (Advanced Molecular Biology in Crop Improvement) 
 โครงสร้างของสารพันธุกรรมพืชครอบคลุมนิวเคลียส คลอโรพลาสต์ และไมโตคอนเดรียในส่วน  
ต่าง ๆ ของพืช การศึกษาองค์ประกอบของยีนในพืช ชิ้นส่วนของดีเอ็นเอที่เกิดขึ้นซ้ ากัน และสารพันธุกรรมที่สามารถ
เคลื่อนที่ได้ การใช้ดีเอ็นเอเครื่องหมายที่ครอบคลุมอาร์เอฟแอลพี เอเอฟแอลพี และอาร์เอพีดีในการปรับปรุงพันธุ์พืช 
การหาดีเอ็นเอเครื่องหมายที่วางตัวอยู่ใกล้ยีนที่ส าคัญทางการเกษตร การสร้างแผนที่ยีนบนโครโมโซม การตัดต่อยีนที่
วางตัวอยู่ใกล้ดีเอ็นเอเครื่องหมายและการใช้เครื่องหมายเหล่านั้นช่วยในการคัดเลือกพันธุ์พืช ทบทวนวรรณกรรม 
ศึกษาและวิเคราะห์งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการใช้เทคโนโลยีดีเอ็นเอในการปรับปรุงพันธุ์พืช 
 Plant genetic material structures including nucleus, chloroplast, and mitochondria 
in various parts of plants. Study on components of plant genes, repeated (satellite) DNA, and plant 
transposable genetic materials. Use of DNA markers including RFLP, AFLP and RAPD in crop 
improvement. Identification of DNA markers that are closely linked to important genes in 
agriculture. Gene mapping on chromosome. Genetic engineering of genes closely linked to DNA 
markers and use of those markers in the selection of crops. Review, study and analysis of research 
papers related to use of DNA technology in crop improvement. 
 
613 525 โครงสร้างของกรดนิวคลีอิก 3(2-3-4) 
 (Nucleic Acid Structure) 
 หน่วยย่อยและโครงสร้างของดีเอ็นเอ โครงสร้างและความหลากหลายของอาร์เอ็นเอ การจดจ า
ระหว่างดีเอ็นเอและดีเอ็นเอ ประกอบด้วย ดีเอ็นเอเกลียวสาม จีควอดรูเพรซ และ ดีเอ็นเอจังก์ชั่น ชนิดของการจดจ า
สารสังเคราะห์และดีเอ็นเอแบบต่าง ๆ รวมถึงการแทรกระหว่างเบส การจับกับร่องดีเอ็นเอ และการจับแบบโควาเลนต์ 
วิธีการศึกษาโครงสร้างของกรดนิวคลีอิกโดยเครื่องมือวิเคราะห์ งานวิจัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา มีปฏิบัติการที่
สัมพันธ์กับเทคนิคต่าง ๆ 
 The building blocks and structures of DNA. RNA structure and diversity. DNA-DNA 
recognition including DNA triple helices, G-quadruplexes and DNA junctions. Types of synthetic 
agent and DNA recognition, including intercalation, groove DNA binding and covalent binding. 
Methods of studying nucleic acid structure via analytical instrument. New research related to the 
field. Laboratory related to various techniques. 
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613 531 เทคโนโลยีเซลล์และเนื้อเยื่อพืชขั้นสูง  3(2-3-4) 
 (Advanced Plant Cell and Tissue Technology) 
 หลักพันธุวิศวกรรมด้านพืช วิธีการถ่ายโอนยีนเข้าสู่พืชและการวิเคราะห์พืชดัดแปลงพันธุกรรม 
การศึกษาการควบคุมและการแสดงออกของยีนในพืช การประยุกต์เทคโนโลยีรีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์
จากเซลล์และเนื้อเยื่อพืช มีปฏิบัติการที่สัมพันธ์กับเทคนิคต่าง ๆ  
 Principles of plant genetic engineering. Plant gene transfer methods and transgenic 
plant analysis. Plant gene regulation and expression study. Application of recombinant DNA 
technology for production of products from plant cells and tissues. Laboratory exercises related to 
various techniques. 
 
613 532 เทคโนโลยีเซลล์สัตว์ขั้นสูง 2(2-0-4) 
 (Advanced Animal Cell Technology) 
 ชีววิทยาของเซลล์สัตว์เพาะเลี้ยง พันธุวิศวกรรมเซลล์สัตว์ การดัดแปลงรีคอมบิแนนโปรตีนหลังการ
แปลรหัส การประยุกต์เซลล์สัตว์เพาะเลี้ยงเพื่อผลิตโปรตีนที่มีสมบัติเป็นยารักษาโรค ไฮบริโดมาและการผลิตโมโน
โคลนัลแอนติบอดี การเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ในระดับอุตสาหกรรม การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ 
 Biology of animal cell culture. Genetic engineering of animal cells. Post- 
translational modification of recombinant proteins. Applications of animal cell culture for 
therapeutic protein production. Hybridoma and monoclonal antibody production. Animal cell 
culture in industry. Quality control of biotechnological products. 
 
613 533 วิศวกรรมเน้ือเย่ือ 3(2-3-4) 
 (Tissue Engineering) 
 หลักการวิศวกรรมเนื้อเยื่อ เซลล์หน่วยย่อยเนื้อเยื่อและชนิดของเซลล์ วัสดุชีวภาพ การสังเคราะห์ 
การขึ้นรูปโครงร่าง การตรวจสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ และความเป็นพิษต่อสารพันธุกรรมของวัสดุ การเพาะเลี้ยง
เซลล์ และถังปฏิกรณ์  การตรวจสอบสมบัติเซลล์ที่พัฒนาและหน้าที่ การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อวิจัยเกี่ยวกับ
วิศวกรรมเนื้อเยื่อ มีปฏิบัติการที่สัมพันธ์กับเทคนิคต่าง ๆ 
 Principles of tissue engineering, cell building blocks and cell types. Biomaterials, 
synthesis and modeling of scaffolds. Cytotoxicity and genotoxicity assay of scaffolds. Cell 
cultivation and bioreactors. Assay of differentiated cells and their functions. Presentations and 
discussions on research topics related to tissue engineering. Laboratory exercises related to various 
techniques. 
  
613 534 พิษวิทยาระดับเซลล ์ 3(2-3-4) 
 (Cell Based Toxicology) 
 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับพิษวิทยา ชีววิทยาของเซลล์ ชนิดของเซลล์และการเพาะเลี้ยงเซลล์เพื่อเป็นต้น
แบบจ าลองในการศึกษาพิษ พิษจลนพลศาสตร์ในเซลล์เพาะเลี้ยง หลักการและวิธีวิเคราะห์พิษระดับเซลล์ พิษต่อ
โครงสร้าง เมมเบรน การเจริญ เมแทบอลิซึมของเซลล์ และพิษต่อสารพันธุกรรมของเซลล์ เกณฑ์และการตรวจสอบ
การประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อวิจัยเกี่ยวกับพิษวิทยา
ระดับเซลล์ มีปฏิบัติการที่สัมพันธ์กับเทคนิคต่าง ๆ 
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 General knowledge of toxicology. Biology of cells. Cell types and cell cultivation as 
model for toxicity studies. In vitro toxicokinetics. Principles and assay methodology of toxicity in 
cells. Toxicity in structures, membrane, proliferation, cell metabolism and cell genotoxicity. Criteria 
and validation for safety assessments of biotechnological products. Presentations and discussions 
on research topics related to cell based toxicology. Laboratory exercises related to various 
techniques. 
 
613 541 เทคโนโลยีตัวเร่งชีวภาพขั้นสูง 2(2-0-4) 
 (Advanced Biocatalyst Technology) 
 เทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ในการเตรียมและจ าแนกคุณลักษณะของตัวเร่งชีวภาพต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบตัวเร่ง
ชีวภาพอิสระและรูปแบบเซลล์ การใช้ตัวเร่งชีวภาพภายใต้สภาวะที่ต่างจากสภาวะแวดล้อมทั่วไป  ตัวเร่งชีวภาพใน
เทคโนโลยีสะอาด การศึกษากลไกการเร่งปฏิกริยา    
 Novel technologies for the preparation and characterization of biocatalysts in 
individual biocatalysts and cells. Use of biocatalysts in non-conventional conditions. Biocatalyst in 
clern technology. Study of reaction mechanisms. 
 
613 542 เทคโนโลยีพอลิเมอร์ชีวภาพ 3(3-0-6) 
 (Biopolymer Technology) 
 ลักษณะ โครงสร้าง สมบัติ และการใช้ประโยชน์ของพอลิเมอร์ชีวภาพและพลาสติกจากจุลินทรีย์ 
ต่าง ๆ กระบวนการผลิต วัตถุดิบ การตรวจวิเคราะห์ และการทดสอบสมบัติของพอลิเมอร์ชีวภาพและพลาสติก 
เทคโนโลยีกระบวนการแปรรูปพอลิเมอร์ชีวภาพและพลาสติก การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อวิจัยด้านพอลิเมอร์
ชีวภาพและพลาสติกจากจุลินทรีย์ 
 Characteristics, structures, properties and applications of biopolymers and plastics 
from various microbes. Production processes, raw materials, analysis and testing of biopolymers 
and plastic properties. Technology in the processing of biopolymers and plastics. Presentations and 
discussions on research topics related to biopolymer and microbial plastics. 
 
613 551 เทคโนโลยีชีวภาพด้านสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 (Environmental Biotechnology) 
 ความหมายและขอบเขตของเทคโนโลยีชีวภาพด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการและการประยุกต์ใช้
ประโยชน์จากของเหลือทิ้งจากชุมชน การเกษตรและอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ การประยุกต์ใช้เทคนิคทาง
เทคโนโลยีชีวภาพที่ทันสมัยเพื่อประโยชน์ในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม นโยบายและกฎหมายสิ่งแวดล้อม 
 Definition and scope of environmental biotechnology. Management and application 
of biotechnology in reusing municipal, agricultural and industrial biotechnology residues. 
Application of current biotechnological techniques in solving environmental problems. 
Environmental policies and laws. 
 
 
 
 
 



หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  หน้า 15 

613 552 การควบคุมโรคพืชด้วยชีววิธีขั้นสูง 3(3-0-6)  
 (Advanced Biological Control of Plant Pathogens) 
 ประวัติ การพัฒนา และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคพืช การผลิตปฏิชีวนสารโดยจุลินทรีย์
ปฏิปักษ์และกลไกการออกฤทธิ์ เทคโนโลยีการปรับปรุงสายพันธุ์จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ รูปแบบของชีวภัณฑ์จากแบคทีเรีย
และเชื้อรา การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมเชื้อโรคพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ 
 History, development and factors related to biological control of plant pathogens. 
Production of antibiotic substances by antagonistic microorganisms and their mode of actions. 
Strain improvement technology for antagonistic microorganisms. Formulation of bioproducts from 
bacteria and fungi.  Applications of antagonistic microorganisms to control of plant pathogens in 
organic agricultural systems. 
 
613 553 ปฏิบัติการการควบคุมโรคพืชด้วยชีววิธีขั้นสูง 1(0-3-0) 
 (Advanced Biological Control of Plant Pathogens Laboratory) 
 วิชาบังคับก่อน: 613 552 การควบคุมโรคพืชด้วยชีววิธีขัน้สูง 
  อาจเรียนพร้อมกันได ้
 การทดลองที่สัมพนัธ์กับเนื้อหาในรายวิชา 613 552 การควบคมุโรคพืชด้วยชวีวิธีขั้นสงู 
 Experiments related to the contents of 613 522 Advanced Biological   
 Control of Plant Pathogens. 
 
613 554 การย่อยสลายและการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมด้วยชีววิธี 3(3-0-6) 
 (Biodegradation and Bioremediation) 
 ความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์กับการสลายตัวของสารปนเปื้อนในสภาพแวดล้อม ปัจจัยที่มีต่อการ
สลายตัวและการเสื่อมสภาพ การสลายตัวของสารปนเปื้อน การเสื่อมสภาพและการป้องกันการเสื่อมสภาพ การก าจัด
โลหะหนักโดยวิธีทางชีวภาพ เทคโนโลยีการก าจัดสารปนเปื้อน เทคนิคการวิเคราะห์ประเภทต่าง ๆ การน าเสนอและ
รายงานความก้าวหน้าทางการย่อยสลายและการก าจัดสารปนเปื้อน กรณีศึกษาการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ
โครงการพระราชด าริ 
 Relationship between microorganisms and degradation of contaminants in the 
environment. Factors affecting biodegradation and biodeterioration. Biodegradation of 
contaminants. Biodeterioration and its prevention. Elimination of heavy metals. Contaminant 
elimination technology. Analytical techniques. Presentations and reports on the advancements of 
biodegradation and bioremediation. Environmental Bioremediation of Royal Initiative Project. 
 
613 555 แบคเทอริโอเฟจบ าบัด  3(2-3-4) 
 (Bacteriophage Therapy) 
 ประวัติและการพัฒนาแบคเทอริโอเฟจบ าบัด วงจรชีวิตของแบคเทอริโอเฟจ กลไกการติดเชื้อ
แบคทีเรียของแบคเทอริโอเฟจ การจ าแนกแบคเทอริโอเฟจ การควบคุมเชื้อแบคทีเรียก่อโรคโดยแบคเทอริโอเฟจ การ
ประยุกต์แบคเทอริเฟจบ าบัดในปศุสัตว์ อุตสาหกรรมอาหาร และการแพทย์ การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อวิจัย
เก่ียวกับเฟจบ าบัด มีปฏิบัติการที่สัมพันธ์กับเทคนิคต่าง ๆ 
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 History and development of phage therapy. Life cycles of bacteriophages. 
Mechanisms of bacteriophage infection of bacteria. Bacteriophage classification. Bacteriophage 
control of pathogenic bacteria. Applications of bacteriophage therapy in livestock, food industry 
and medicine. Presentations and discussions on research topics related to phage therapy. 
Laboratory related to various techniques. 
 
613 561 เทคโนโลยีการบ าบัดน้ าเสียขั้นสูง 3(3-0-6) 
 (Advanced Wastewater Treatment Technology) 
 ลักษณะและแหล่งน้ าเสีย สิ่งปนเปื้อน ขั้นตอนการบ าบัดน้ าเสียในระดับอุตสาหกรรมและชุมชน 
ระบบการบ าบัดน้ าเสียโดยระบบปฏิบัติการทางกายภาพ การก าจัดตะกอนแบบต่าง ๆ ครอบคลุมการแยกและการรวม
ตะกอนโดยวิธีการทางเคมีและกายภาพ การบ าบัดน้ าเสียโดยกระบวนการทางชีวภาพแบบให้อากาศและไร้อากาศใน
ระบบแขวนลอยและระบบเกาะบนผิวตัวกลาง เทคนิคการตรวจสอบจุลินทรีย์ที่ทันสมัยในระบบบ าบัด ระบบการเติม
อากาศ ถังปฏิกรณ์บ าบัดน้ าเสียแบบต่าง ๆ ระบบการบ าบัดน้ าเสียทางเคมีครอบคลุมการดูดซับด้วยคาร์บอน การ
แลกเปลี่ยนประจุ การแยกด้วยไฟฟ้าและเยื่อกรองและออสโมซิสแบบผันกลับ ปัจจัย การค านวณและการออกแบบ
ระบบบ าบัดแบบต่าง ๆ  
 มีการศึกษานอกสถานที่ 
 Wastewater sources and characteristics. Contaminants. Municipal and industrial 
wastewater treatment processes. Wastewater treatment systems utilizing physical operational 
system. Various methods for sediment removal, including separation and chemical and physical 
flocculation. Wastewater treatment in aerobic and anaerobic biological processes within suspension 
and media attachment systems. Novel microbial determination techniques in treatment systems. 
Aeration systems. Various types of wastewater treatment reactors. Chemical wastewater treatment 
systems, including carbon absorption, ion exchange, electrodialysis and reverse osmosis. Factors, 
calculations and operational designs for various waste treatment systems.  
 Field trips required. 
 
613 562 ความก้าวหน้าและเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ 3(3-0-6) 
 (Bio-energy Technology and Progress) 
 เทคโนโลยีและกระบวนการแปรสภาพด้วยวิธีการทางฟิสิกส์ เคมีและชีววิธีของชีวมวล วัสดุเศษ
เหลือทางการเกษตรและอุตสาหกรรมให้เป็นพลังงานชีวภาพ เชื้อเพลิงเหลวและแก๊สเชื้อเพลิง พลังงานชีวมวลพลังงาน
ความร้อนจากชีวมวลโดยกระบวนการสันดาป ไพโรไลซีสและแก๊สซิฟิเคชั่น การผลิตแอลกอฮอล์โดยการหมัก แก๊ส
โซฮอล์ ไบโอดีเซล แก๊สชีวภาพ   พลังงานไฮโดรเจน ผลิตภัณฑ์พลอยได้และผลกระทบของการผลิตพลังงานต่าง  ๆ 
การน าเสนอและรายงานความก้าวหน้าด้านพลังงาน 
 Technology and conversion processes utilizing physical, chemical and biological 
methods to convert biomass, agriculture and industrial waste into bio-energy, liquid and gaseous 
fuels. Biomass energy. Biomass heat energy produced by combustion, pyrolysis and gasification 
processes. Production of alcohols by fermentation. Gasohol. Biodiesel. Biogas. Bio-hydrogen energy. 
Energy production byproducts and impacts.  Presentations and reports on advancements in bio-
energy. 
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613 563 เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์ 3(3-0-6) 
 (Microbial Fuel Cell Technology) 
 ความหมาย หลักการ กลไกของเซลล์เชื้อเพลิงเคมี เซลล์เชื้อเพลิงชีวเคมี และเซลล์เชื้อเพลิง
จุลินทรีย์ ระบบเคมีไฟฟ้าชีวภาพ เซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์ (เอ็มเอฟซี) และการประยุกต์ใช้เซลล์อิเลกโทรไลซิสของ
จุลินทรีย์ (เอ็มอีซี) ส าหรับการผลิตแก๊สไฮโดรเจน ชนิดและแหล่งของจุลินทรีย์ เอนไซม์และสารตัวกลางส าหรับเซลล์
เชื้อเพลิงจุลินทรีย์ เครื่องมือและส่วนประกอบของเซลล์ เชื้อเพลิงจุลินทรีย์ ประเภทและประสิทธิภาพของขั้ว 
อิเลกโทรดและเยื่อเมมเบรนตัวกลาง ปัจจัยและสภาวะที่เหมาะสม การประยุกต์ใช้และประโยชน์ของเซลล์เชื้อเพลิง
จุลินทรีย์ มีการน าเสนอรายงานความก้าวหน้าด้านเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์  
 Definition and principles; mechanism of chemical, bio-chemical and microbial fuel 
cells. Bio-electrochemical systems, microbial fuel cells (MFC) and application of microbial 
electrolysis cells (MEC) for hydrogen gas production. Types and sources of microorganisms, 
enzymes and mediator substances for microbial fuel cells. Instruments and compositions of MFC. 
Types and efficiency of electrodes and membrane mediators. Factors and optimal conditions. 
Applications and benefits of MFC. Presentations on MFC advancements. 
 
613 571 ทรัพย์สินทางปัญญาและธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ 2(2-0-4) 
 (Intellectual Properties and Business in Biotechnology) 
 ประเภท ความส าคัญ ข้อบังคับ และกฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ 
เครื่องหมายการค้าและการแสดงความเป็นเจ้าของ  การสืบค้นข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทรัพย์สินทาง
ปัญญา การวางแผนวิจัยเพื่อให้ได้ทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ การเขียนแผนธุรกิจเบื้องต้น 
การด าเนินธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ 
 Types, importance, regulations and laws governing intellectual properties. Patents, 
copyrights, trademarks and ownership. Searching and utilization of intellectual property database. 
Intellectual property research planning and commercialization. Basic business plan writing. 
Biotechnology business operations. 
 
613 572 การจัดการและควบคุมสารอันตราย 3(3-0-6) 
 (Management and Control of Hazardous Substances) 
 ลักษณะของเสียเคมีและสารชีวภาพ ผลกระทบของการใช้สารอันตรายในโรงงาน ส ถาน
ประกอบการและเกษตรกรรม มาตรการและหลักเกณฑ์ปฏิบัติตั้งแต่การรับเข้า การคัดแยก การเก็บรวบรวมและการ
ขนส่งจากแหล่งที่มาไปยังสถานที่ใช้งาน วิธีการ เครื่องมือและเทคนิคส าหรับการควบคุมและการก าจัดสารพิษอย่าง
ครบวงจร 
 Chemical and biological waste characteristics. Impacts of hazardous substance 
utilization in factories, establishments and agriculture. Measures and protocols for receiving, 
separation, storage and transport from source to site. Methods, instruments and techniques for 
control and complete eradication of hazardous substances. 
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613 573 จรรยาบรรณและจริยธรรมในงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 2(2-0-4) 
 (Ethics and Morality in Biotechnological Research) 
 ความเข้าใจด้านชีวจริยศาสตร์ ผลกระทบของการท าวิจัยและความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีต่อชีวิต สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ กฎหมายและการจัดการเพื่อควบคุม แก้ไขหรือลด
ปัญหาจากการท างานวิจัย     จรรยาบรรณวิชาชีพและการปฏิบัติตัวที่ดีส าหรับนักเทคโนโลยีชีวภาพ 
 Understanding of bioethics. Impacts of research and advancement in science and 
technology upon life, society, culture, environment and economy. Law and management for 
controlling, solving or reducing problems resulting from research. Professional ethics and good 
practices for biotechnologists. 
 
613 581 เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1(0-2-1) 
 (Selected Topics in Biotechnology) 
 การค้นคว้าและน าเสนอหัวข้องานวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพที่น่าสนใจ และร่วมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเก่ียวกับหัวข้อในชั้นเรียน 
 Literature review and presentations topics of interest in biotechnological research 
and class discussions on the topics. 
 
613 791 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 1(0-2-1) 
 (Seminar in Biotechnology I) 
 การน าเสนอและการอภิปรายหัวข้อวิจัยที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีชีวภาพเป็นภาษาอังกฤษ 
 Presentations and discussions on topics of interest in biotechnological research 
topics in English. 
 
613 792 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 1(0-2-1) 
 (Seminar in Biotechnology II) 
 การน าเสนอและการอภิปรายหัวข้อวิจัยที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีชีวภาพเป็นภาษาอังกฤษ 
 Presentations and discussions on topics of interest in biotechnological research 
topics in English. 
 
613 793 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3 1(0-2-1) 
 (Seminar in Biotechnology III) 
 การน าเสนอและการอภิปรายหัวข้อวิจัยที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีชีวภาพเป็นภาษาอังกฤษ 
 Presentations and discussions on topics of interest in biotechnological research 
topics in English. 
 
613 794 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 4 1(0-2-1) 
 (Seminar in Biotechnology IV) 
 การน าเสนอและการอภิปรายหัวข้อวิจัยที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีชีวภาพเป็นภาษาอังกฤษ 
 Presentations and discussions on topics of interest in biotechnological research 
topics in English. 
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613 795 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 5 1(0-2-1) 
 (Seminar in Biotechnology V) 
 การน าเสนอและการอภิปรายหัวข้อวิจัยที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีชีวภาพเป็นภาษาอังกฤษ 
 Presentations and discussions on topics of interest in biotechnological research 
topics in English. 
 
613 796 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 6 1(0-2-1) 
 (Seminar in Biotechnology VI) 
 การน าเสนอและการอภิปรายหัวข้อวิจัยที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีชีวภาพเป็นภาษาอังกฤษ 
 Presentations and discussions on topics of interest in biotechnological research 
topics in English. 
 
613 891 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 
 (Thesis)  
 งานวิจยัในสาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 Biotechnological research under the supervision of a thesis advisor. 
 
613 892 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต 
 (Thesis)  
 งานวิจยัในสาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 Biotechnological research under the supervision of a thesis advisor. 
 
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร   

1. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 และ/ หรือ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  

2. เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2558 และ/ หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  

3. เป็นไปตามข้อก าหนดเพิ่มเติมของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ดังนี้ 

3.1 การได้รับการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร 
(1) นักศึกษาในหลักสูตร แบบ 1.1 ต้องมีผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ที่จะต้อง

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติอย่างน้อย 2 เรื่อง โดยอย่างน้อย 1 เรื่องต้องเป็น
วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI   

(2) นักศึกษาในหลักสูตร แบบ 2.1 ต้องมีผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ที่จะต้อง
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI อย่างน้อย 1 เร่ือง 

(3) นักศึกษาในหลักสูตร แบบ 2.2 ต้องมีผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ที่จะต้อง
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติอย่างน้อย 2 เรื่อง โดยอย่างน้อย 1 เรื่องต้องเป็น
วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI   

3.2 การเสนอผลงานต่อทีป่ระชมุวิชาการ 
นักศึกษาในทุกแผนการศึกษาต้องเสนอผลงานแบบปากเปล่าต่อที่ประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ อย่างน้อย 1 เร่ือง  


