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หลักสูตร 

จํานวนหนวยกิต  รวมตลอดหลักสูตร 133 หนวยกิต 

 

โครงสรางหลักสูตร 

โครงสรางของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ ประกอบดวย 2 แผน คือ 

1. แผนฝกงานและทําโครงการทางเทคโนโลยีชีวภาพ เปนแผนการศึกษาที่มีการเรียนรายวิชาตาง ๆ 

จํานวนไมนอยกวา 133 หนวยกิต 

2. แผนสหกิจศึกษา เปนแผนการศึกษาที่มีการเรียนรายวิชาตาง ๆ จํานวนไมนอยกวา 127 หนวยกิต

และสหกิจศึกษา ไมนอยกวา 6 หนวยกิต ซึ่งเปนการปฏิบัติงานในสถานประกอบการเต็มเวลาเปนเวลา 1  

ภาคการศึกษา 

 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 133 หนวยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต 

1.1 กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต 

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 6 หนวยกิต 

1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 12 หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 97 หนวยกิต 

2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 43 หนวยกิต 

2.2 กลุมวิชาบังคับ 48 หนวยกิต 

2.2.1 กลุมวิชาบังคับพื้นฐาน 9 หนวยกิต 

2.2.2 กลุมวิชาชีพ 33 หนวยกิต 

2.2.3 กลุมวิชาฝกงานและสหกิจศึกษา 6 หนวยกิต 

2.3 กลุมวิชาเลือก 6 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี 6 หนวยกิต 

 

โครงสรางของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

1. เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2562 หมวดที่ 8 ขอ 29 

หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม 

2.  สอบผานเกณฑการสอบวัดความรูความสามารถทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีข้ันพ้ืนฐาน สําหรับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

3.  เขารวมกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการครบตามเกณฑที่กําหนด ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

4.  ตองเรียนใหครบหนวยกิตที่ระบุไวตามหลักสูตร และไดระดับคะแนนรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชา

บังคับวิชาชีพที่ภาควิชาฯ กําหนด ไมต่ํากวา C ทุกรายวิชา หรือมีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในกลุม

รายวิชาดังกลาวไมต่ํากวา 2.00 โดยในกรณีที่ลงทะเบียนเรียนซ้ํารายวิชาในหมวดรายวิชาดังกลาว ใหใช

ระดับคะแนนสูงสุดทีไ่ดในการคดิแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

5. ไดรับการทดสอบหรือประเมินสมรรถนะทางภาษาอังกฤษกอนการสําเร็จการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

ตามเกณฑทีม่หาวิทยาลัยกําหนด (ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 2256/2560)) 

 

รายวชิาที่นักศึกษาตองมีระดับคะแนนไมต่ํากวา C หรือตองมีแตมระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 

TE 022 102  การถายโอนโมเมนตัม ความรอนและมวลสําหรับ 3(3-0-6) 

 วิศวกรรมกระบวนการ  

 Momentum, Heat and Mass Transfer for Process Engineering 

TE 022 103  ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการ  1(0-3-2)  

 Process Engineering Laboratory 

TE 022 203  หลักเทคโนโลยีชีวภาพ  2(2-0-4) 

 Principles of Biotechnology 

TE 022 204  ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 1  1(0-3-2) 

Biotechnology Laboratory I 

TE 023 102  หลักวิศวกรรมชีวเคมี  2(2-0-4) 

 Principles of Biochemical Engineering 

TE 023 103  ปฏิบัติการหลักวศิวกรรมชีวเคมี  1(0-3-2) 

 Principles of Biochemical Engineering Laboratory 

 

หมายเหตุ  ในกรณีที่ลงทะเบียนเรียนซ้ํารายวิชาขางตน ใหใชระดับคะแนนสูงสุดที่ไดในการคิดแตมระดับ

คะแนนเฉลี่ยสะสม 
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ปท่ี 1 ภาคการศึกษาที ่1 หนวยกิต 

LI 101 001 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6)  

 English I 

GE 321 415 ทักษะการเรียนรู 3(3-0-6)  

 Learning Skills 

SC 101 007 ชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6)  

 General Biology 

SC 101 008 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1(0-2-1)  

 General Biology Laboratory 

SC 201 006 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-2)  

 General Chemistry Laboratory 

SC 201 008 เคมีหลักมูล 3(3-0-6) 

 Fundamental Chemistry  

SC 401 203 แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตรชีวภาพ 1 3(3-0-6) 

 Calculus for Biological Science I  

SC 501 000 ฟสิกสเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

 Elementary Physics  

SC 501 003 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1 1(0-3-2) 

 General Physics Laboratory I 

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน     21 

 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม     21  

 

       แผนการศึกษา 
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ปท่ี 1 ภาคการศึกษาที ่2  หนวยกิต 

LI 101 002 ภาษาอังกฤษ 2  3(3-0-6)  

 English II 

GE 141 166 ศาสตรของความสุข  3(3-0-6)  

 Science of Happiness 

GE 151 144 พหุวัฒนธรรม  3(3-0-6)  

 Multiculturalism 

SC 201 101 เคมีอินทรียพ้ืนฐาน  3(3-0-6)  

 Basic Organic Chemistry 

SC 201 102 ปฏิบัติการเคมีอินทรียพ้ืนฐาน  1(0-3-2)  

 Basic Organic Chemistry Laboratory 

SC 401 204 แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตรชีวภาพ 2  3(3-0-6)  

 Calculus for Biological Science II 

TE 021 201 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องตน  2(2-0-4) 

Introductory Biotechnology 

XXX XXX วิชาเลือกเสรี     3 

Free Elective 

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 21 

 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 42 
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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาที ่1   หนวยกิต 

LI 102 003 ภาษาอังกฤษ 3   3(3-0-6)  

 English III 

GE 362 785 การคิดเชิงสรางสรรคและการแกปญหา   3(3-0-6)  

 Creative Thinking and Problem Solving 

SC 202 301 เคมีฟสิกัล   3(2-3-6)  

 Physical Chemistry 

SC 803 305 ชีวเคมีพื้นฐาน   3(3-0-6)  

 Basic Biochemistry 

SC 803 306 ปฏิบัติการชีวเคมีพ้ืนฐาน   1(0-3-2)  

 Basic Biochemistry Laboratory 

TE 022 101 หลักการพ้ืนฐานทางวิศวกรรม   2(2-0-4)  

 Basic Engineering Principles 

TE 022 201 การใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพและ   2(2-0-4)  

 ความปลอดภัย 

The Use of Instruments in Biotechnology and Safety 

TE 022 202 ปฏิบัติการการใชเครื่องมือทาง   1(0-3-2)  

 เทคโนโลยีชีวภาพและความปลอดภัย 

The Use of Instruments in Biotechnology Laboratory and Safety 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน  18 

รวมจํานวนหนวยกิตสะสม  60 
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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2  หนวยกิต 

LI 102 004 ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6) 

 English IV  

GE 362 198 พลังงานและสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

 Energy and Environment  

SC 202 401 เคมีวิเคราะห 2 2(2-0-4) 

 Analytical Chemistry II  

SC 202 402 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 2 1(0-3-2) 

 Analytical Chemistry Laboratory II  

SC 702 101 จุลชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 

 General Microbiology  

SC 702 102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-2) 

 General Microbiology Laboratory  

TE 022 102 การถายโอนโมเมนตัม ความรอน 3(3-0-6) 

 และมวลสําหรับวิศวกรรมกระบวนการ  

 Momentum, Heat and Mass Transfer for  

 Process Engineering 

TE 022 103 ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการ 1(0-3-2) 

 Process Engineering Laboratory  

TE 022 203 หลักเทคโนโลยีชีวภาพ 2(2-0-4) 

 Principles of Biotechnology  

TE 022 204 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 1 1(0-3-2) 

 Biotechnology Laboratory I 

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบยีนเรียน  20 

 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม  80 
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ปท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1   หนวยกิต 

GE 363 789 ผูประกอบการสรางสรรค  3(3-0-6) 

 Creative Entrepreneurs  

050 108 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร  3(3-0-6) 

 English for Sciences  

SC 703 113 สรีรวิทยาของจุลินทรีย  3(3-0-6) 

 Microbial Physiology  

SC 703 114 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของจุลินทรีย  1(0-3-2) 

 Microbial Physiology Laboratory  

TE 023 101 กระบวนการหลังการผลิตและหนวย  2(2-0-4) 

 ปฏิบัติการ 1  

 Downstream Processing and Unit Operations I  

TE 023 201 การประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพ  2(2-0-4) 

 Applications of Biotechnology  

TE 023 202 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 2  1(0-3-2) 

 Biotechnology Laboratory II  

TE 023 301 หลักมูลของพันธุวิศวกรรม  2(2-0-4) 

 Fundamental Genetic Engineering  

TE 023 302 ปฏิบัติการหลักมูลของพันธุวิศวกรรม  1(0-3-2) 

 Fundamental Genetic Engineering Laboratory  

TE 023 401 โครงสรางและการเปลี่ยนแปลงทาง  2(2-0-4) 

 เคมีกายภาพของวัสดุชีวภาพ  

 Structure and Physicochemical Changes of Biological Materials 

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบยีนเรียน  20 

 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม  100 
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ปท่ี 3 ภาคการศึกษาที ่2  หนวยกิต 

TE 023 102 หลักวิศวกรรมชีวเคมี 2(2-0-4)  

 Principles of Biochemical Engineering 

TE 023 103 ปฏิบัตกิารหลักวิศวกรรมชีวเคมี 1(0-3-2)  

 Principles of Biochemical Engineering Laboratory 

TE 023 104 กระบวนการหลังการผลิตและ 2(2-0-4) 

 หนวยปฏิบัติการ 2 

Downstream Processing and Unit Operations II 

TE 023 105 ปฏิบัติการกระบวนการหลังการผลิตและ 1(0-3-2)  

 หนวยปฏิบัติการ 

Downstream Processing and Unit Operations Laboratory 

TE 023 203 สถิติและการออกแบบการทดลองสําหรับ 3(3-0-6)  

 นักเทคโนโลย ี

Statistics and Experimental Design for Technologists 

TE 023 501 มลพิษและการกําจัดของเสีย 2(2-0-4)  

 Pollution and Waste Treatment 

TE 023 502 ปฏิบัติการมลพิษและการกําจัดของเสีย 1(0-3-2)  

 Pollution and Waste Treatment Laboratory 

TE 023 601 การประกันคุณภาพสําหรับ 2(2-0-4)  

 นักเทคโนโลยีชีวภาพ 

 Quality Assurance for Biotechnologists 

TE 023 XXX รายวิชาจากกลุมวิชาเลือก  3 

 Elective Course 

XXX XXX  วิชาเลือกเสรี  3 

 Free Elective 

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบยีนเรียน  20 

 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม  120 
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ปท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1      หนวยกิต  หนวยกิต 

 ฝกงาน    สหกิจศึกษา 

TE 024 101  การวิเคราะหกระบวนการ 3(3-0-6)  3(3-0-6) 

ผลิตและการออกแบบโรงงาน 

Process Analysis and Plant Design 

TE 024 761  สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1(1-0-2)   1(1-0-2) 

Biotechnology Seminar 

TE 024 773  การจัดทําขอเสนอโครงการทาง  1(1-0-2)     - 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

 Preparation for Biotechnological Project Proposal 

TE 024 796  การฝกงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ  1      -  

 Practical Work in Biotechnology 

TE 023 XXX รายวิชาจากกลุมวิชาเลือก   -      3 

 Elective Course 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน  6               7  

รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 126              127  

 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาที ่2       หนวยกิต  หนวยกิต  

       ฝกงาน           สหกิจศึกษา 

TE 024 774  โครงการทางเทคโนโลยีชีวภาพ   4(0-12-8)      -  

 Project in Biotechnology 

TE 024 785  สหกิจศึกษาทางดาน   -       6 

 เทคโนโลยีชีวภาพ 

 Co-operative Education for Biotechnology 

TE 023 XXX รายวิชาจากกลุมวิชาเลือก   3      -  

 Elective Course 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน           7                         6 

รวมจํานวนหนวยกิตสะสม         133                       133 
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LI 101 001  ภาษาอังกฤษ 1  3(3-0-6) 

 English I 

 เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี 

 การพัฒนาทักษะการอาน เขียน พูด ฟง เพ่ือสามารถสื่อสารไดในชีวิตประจําวันและในการเรียน 

 Development of reading, writing, speaking, and listening skills for use in every-day 

life and learning 

LI 101 002  ภาษาอังกฤษ 2  3(3-0-6) 

  English II 

  เงื่อนไขของรายวิชา: LI 101 001  

 การพัฒนาทักษะการอาน เขียน พูด ฟง เพ่ือสามารถสื่อสารไดในชีวิตประจําวันและในการเรียนใน

ระดับที่สูงข้ึนจากที่เรียนในวิชา LI 101 001 

 Development of reading, writing, speaking, and listening skills for use in every-day 

life and learning at a higher level than the course LI 101 001 

LI 102 003  ภาษาอังกฤษ 3  3(3-0-6) 

  English III 

  เงื่อนไขของรายวิชา: LI 101 002  

 การพัฒนาทักษะการอาน เขียน พูด ฟง นําเสนอ และอภิปรายไดในชีวิตประจําวัน การเรียนและอาชีพ 

 Development of reading, writing, speaking listening, presenting, and discussing in  

every-day life, learning, and occupation 

LI 102 004  ภาษาอังกฤษ 4  3(3-0-6) 

  English IV 

  เงื่อนไขของรายวิชา: LI 102 003  

 การพัฒนาทักษะการอาน เขียน พูด ฟง นําเสนอ และอภิปรายไดในชีวิตประจําวัน การเรียนและ

อาชีพในระดับที่สูงข้ึนจากที่เรียนในวิชา LI 102 003 

 Development of reading, writing, speaking listening, presenting, and discussing in every-

day life, learning, and occupation at a higher level than the course LI 102 003 

 

 

 

 

แนวสงัเขปรายวิชา  

Course Description 
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GE 141 166  ศาสตรของความสุข  3(3-0-6) 

  Science of Happiness 

  เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี 

แนวคิดและความสําคัญของความสุข มิติของความสุข ศลิปะการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข การปฏิบัติตน

ใหเกิดสุขภาวะทางกายและสุขภาวะทางใจ การดําเนินชีวิตอยางมีสุนทรียภาพ 

 Concepts and importance of happiness, dimensions of happiness, the art of happy 

lifestyle, practice for physical and mental well-being, aesthetic lifestyle 

GE 151 144  พหุวัฒนธรรม  3(3-0-6) 

  Multiculturalism 

  เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี  

 วัฒนธรรมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมตะวันตก วัฒนธรรมตะวันออก วัฒนธรรม

อาเซียน วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอีสาน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและกระแสโลกาภิวัตนกับผลกระทบ

ทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมกับวิถีชีวิต 

 Culture and cultural diversity, western culture, eastern culture, ASEN culture, Thai 

culture and Isan culture; social changes and globalization and their impact on culture and 

culture in way of life 

GE 362 198  พลังงานและสิ่งแวดลอม  3(3-0-6) 

  Energy and Environment 

  เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี 

 ธรรมชาติของพลังงานและสิ่งแวดลอม ผลกระทบของโลกาภิวัตนท่ีมีตอสถานการณพลังงานและ

สิ่งแวดลอม ผลของการใชพลังงานตอชีวิตและสิ่งแวดลอม หลักของการปองกันและวิธีแกปญหาดานพลังงาน 

และสิ่งแวดลอม กรณีศกึษาปญหาดานพลังงานและสิ่งแวดลอมในปจจุบัน 

Nature of energy and environment, impacts of globalization on energy and 

environment situation, result of energy consumption and environment, principle of prevention 

and solution for energy and environment, case studies on the current problems in energy and 

environment 

GE 321 415  ทักษะการเรียนรู  3(3-0-6) 

  Learning Skills 

  เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี  

 แนวค ิดและความสําคัญของทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 การรูดิจิทัล การคิดเชิงวิเคราะห การ

คัดสรรแหลงสารสนเทศ การแสวงหาสารสนเทศ การประเมิน การวิเคราะห การเขียนและการนําเสนอในเชิง

วิชาการ จรรยาบรรณและความเที่ยงตรงทางวิชาการ 
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 Concept and importance of the 21st century learning skills, digital literacy, 

analytical thinking, selection of information sources, information seeking, evaluation, analysis, 

academic writing and presentation, academic ethics and integrity 

GE 362 785  การคิดเชิงสรางสรรคและการแกปญหา 3 (3-0-6)  

  Creative Thinking and Problem Solving  

  เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี 

 หลักการ แนวคิดและกระบวนการคิดเชิงสรางสรรค การแสวงหาขอมูลและความรู การใหเหตุผล 

การตัดสินใจ เทคนิคการคิดเชิงสรางสรรค การประยุกตการคิดทางคณิตศาสตรวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร

สําหรับการแกปญหา 

 Principle, concept and process of creative thinking, formation and knowledge seeking, 

reasoning, thinking and decision making, develop and techniques of creative thinking, application 

of mathematic scientific and social thinking for problem solving 

GE 363 789  ผูประกอบการสรางสรรค  3(3-0-6) 

  Creative Entrepreneurs 

  เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี 

 คุณลักษณะผูประกอบการ หลักจริยธรรมสําหรับผูประกอบการ ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร 

การสรางแรงจูงใจ การตัดสินใจ การวิเคราะหตลาด การหาแหลงทุน การวางแผนธุรกิจ การสรางแบรนด และ

เครื่องหมายการคา การบัญชีเบื้องตน การชําระภาษีและการประเมินผลประกอบการ 

 Entrepreneurship characteristic, morals for entrepreneurs, corporate social 

responsibility, motivation, decision making, marketing analysis, investment fund, business plan, 

branding & trademark, basic accounting, tax payment, and business evaluation 

050 108  ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร  3(3-0-6) 

  English for Sciences 

  เงื่อนไขของรายวิชา: LI 102 003 

 โครงสรางภาษาอังกฤษ คําศัพท หลักการอาน การฟง การพูด การเขียน การนําเสนอ การคนควา 

และการวิเคราะหขอมูลภาษาอังกฤษในบริบททางดานวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม 

 English language structures, vocabulary, principles of reading, listening, speaking, 

writing, presenting, research and analysis of English information and criticism in science and 

environmental contexts 
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SC 101 007      ชีววิทยาทั่วไป  3(3-0-6) 

  General Biology 

  เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี 

 หลักการทางชีววิทยา โครงสรางและหนาที่ของเซลล พลังงานกับชีวิต ความตอเนื่องของชีวิตและ

พันธุศาสตร การสืบพันธุและพัฒนาการหลังการปฏิสนธิ โครงสรางและสรีรวิทยาของสัตว นิเวศวิทยา และ

กิจกรรมของมนุษยที่มีผลตอระบบนิเวศ 

 Principles of biology, structure and function of cells, energy and life, continuity of 

life and genetics, animal reproduction and development, structure and physiology of animals, 

ecology and human activities on ecosystem 

SC 101 008 ปฏิบตัิการชีววิทยาทั่วไป  1(0-2-1)  

  General Biology Laboratory  

  เงื่อนไขของรายวิชา: SC 101 007 หรือรายวิชาควบ 

  SC 101 007 

 การทดลองปฏิบัตกิารใหสอดคลองกับวิชา SC 101 007  ชีววิทยาทั่วไป 

 Laboratory experiments to accompany SC 101 007 General Biology 

SC 201 006 ปฏิบตัิการเคมีทั่วไป  1(0-3-2)  

  General Chemistry Laboratory  

  เงื่อนไขของรายวิชา : SC 201 005 หรือรายวิชาควบ 

  SC 201 005 หรอื SC 201 007 หรือรายวิชาควบ SC 201 007 หรือ 

  SC 201 008 หรือรายวิชาควบ SC 201 008 

 ปฏิบัติการเก่ียวกับเนื้อหาในวิชา SC 201 005 เคมี ทั่วไป (General Chemistry) SC 201 007 

เคมีพ้ืนฐาน (Basic Chemistry) และ SC 201 008 เคมีหลักมูล (Fundamental Chemistry) ไดแก เทคนิค 

พ้ืนฐานสําหรับปฏิบัติการเคมี ปริมาณสัมพันธ การหาสูตรโมเลกุลของเกลือไฮเดรต การประยุกตใชกฎของแกส

เพ่ือหาน้ําหนักโมเลกุล โครงสรางภายในของของแข็ง การหาน้ําหนักโมเลกุลของสารที่ไมระเหยและไมแตกตัวใน

ตัวทําละลาย โดยวิธีหาจุดเยือกแข็ง อุณหเคมี เซลลกัลวานิก การหาอันดับของปฏิกิริยาการสลายตัวของ

ไฮโดรเจนเพอรอกไซดการไทเทรตกรด/เบสและการเตรียมสารละลายเบสมาตรฐาน การวิเคราะหเชิงคุณภาพ

สําหรับแอนไอออน และการวิเคราะหเชิงคุณภาพสําหรับแคตไอออน 

 The laboratory experiments related to contents in SC 201 005 (General Chemistry), 

SC 201 007 (Basic Chemistry) and SC 201 008 (Fundamental Chemistry) such as basic 

techniques for chemistry laboratory, stoichiometry, determination of the formula of hydrate 

salts, application of gas law for molecular weight determination, internal structure of solids, 

molecular weight determination of non-volatile and undissociated compound by freezing 

point method, thermochemistry, galvanic cell, determination of reaction rate of hydrogen 
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peroxide dissociation, acid/base titration and preparation of standard solution, quantitative 

analysis for anions and cations 

SC 201 008   เคมีหลักมูล  3(3-0-6) 

  Fundamental Chemistry 

  เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี 

 โครงสรางอะตอม พันธะเคมี ตารางธาตุและธาตุ เรพรีเซนเททิฟ โลหะแทรนซิชัน ของแข็ง 

ปริมาณสัมพันธของเหลวและสารละลาย ระบบการถายโอนอิเล็กตรอน แกส จลนพลศาสตรเคมี อุณหพลศาสตร 

เคมสีมดุลเคมีและสมดุลไอออน เคมีนิวเคลียร มลพิษและสารมลพิษ 

 Atomic structure, chemical bonding, periodic table and representative elements, 

transition, solid, stoichiometry, liquid and solution, electron transferring system, gas, chemical 

kinetics, chemical thermodynamics, chemical and ionic equilibrium, nuclear chemistry and 

pollution and pollutant 

SC 201 101   เคมีอินทรียพื้นฐาน  3(3-0-6) 

  Basic Organic Chemistry 

  เงื่อนไขของรายวิชา: รายวิชาควบ SC 201 102  

 โครงสรางอะตอม พันธะเคมี ไฮบริไดเซชัน กรด-เบสไฮโดรคารบอน อัลเคน อัลคีน อัลไคน อะโรมาติก 

สเทอริโอเคมี อัลคิลเฮไลด อัลกอฮอล ฟนอล อีเทอร อีพอกไซด อัลด ีไฮด คีโทน กรดคารบอกซิลิกและอนุพันธ 

และ เอมีน 

 Atomic structure; Chemical bond; Polarity of bond and molecule; Functional groups; 

Structural writing; Alkanes; Cycloalkanes; Alkenes; Dienes; Polyenes; Alkynes; Benzene; 

Aromatic compounds; Alcohols and phenols; Ethers; Epoxides; Stereochemistry; Organic halides; 

Aldehydes and ketones ; Carboxylic acids and their derivatives; Amines 

SC 201 102 ปฏิบตัิการเคมีอินทรียพื้นฐาน  1(0-3-2)  

  Basic Organic Chemistry Laboratory  

  เงื่อนไขของรายวิชา : SC 201 101 หรือรายวิชาควบ SC 201 101 

การตกผลึก การหาจุดหลอมเหลว จุดเดือดและการกลั่น โครมาโตรกราฟ การสกัด ไฮโดรคารบอน

อิ่มตัวและไมอิ่มตัว สเตอริโอเคมี แอลกอฮอลและฟนอล อัลดีไฮดและคีโทน กรดคารบอกซิลิก เอมีนและการ

สกัด น้ํามันหอมระเหยจากพืช 

 

 Crystallization, determination of melting point, boiling point and distillation, 

chromatography, saturated and unsaturated hydrocarbons, stereochemistry, alcohols and 

phenols, aldehydes and ketones, carboxylic acids, amines, and extraction of essential oils from 

plants 
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SC 202 301   เคมีฟสิกัล  3(2-3-6) 

  Physical Chemistry 

  เงื่อนไขของรายวิชา: SC 201 001, SC 201 002, SC 

  201 003, SC201 004 หรือ SC 201 005, SC 201 006 หรือ SC 201 006, 

  SC 201 007 หรือ SC 201 006, SC 201 008 

 สถานะทางกายภาพของสสาร อุณหพลศาสตรเคมี สมดุลระหวางเฟสสารละลาย จลนพลศาสตรเคมี 

เคมีไฟฟาและอุณหพลศาสตรของระบบเคมีไฟฟา ภาคปฏิบัติการเปนการทดลองสอดคลองกับเนื้อหาบรรยาย 

 Physical state of matters, chemical thermody-namics, phase equilibria, solution, 

kinetics, electrochemistry and thermodynamics of electrochemical system, practical experiments 

based upon these topics 

SC 202 401   เคมีวิเคราะห 2  2(2-0-4) 

  Analytical Chemistry II 

  เงื่อนไขของรายวิชา: SC 201 001 หรือ SC 201 003 

  หรือ SC 201 005 หรือ SC 201 008 

บทนําที่เก่ียวกับเคมีว ิเคราะห หลักการวิเคราะหเชิงปริมาณแบบดั้งเดิม การประมวลผลการ

วิเคราะหโดยใชหลักการทางสถิติ การวิเคราะหเชิงปริมาณข้ันพ้ืนฐานโดยการวัดปริมาตรและการชั่งน้ําหนัก 

การวิเคราะหโดยปริมาตรจะเนนเก่ียวกับการไทเทรตกรด-เบส การไทเทรตแบบ การตกตะกอน การไทเทรต

สารประกอบเชิงซอนและการไทเทรตแบบรีดอกซ 

 Introduction to analytical chemistry, principles of classical quantitative analysis, 

statistical treatment of analytical data processing, fundamental of quantitative analysis concerning 

volumetric and gravimetric analyses, volumetric methods emphasized on acid-base titration, 

precipitation titration, complexometric titration and redox titration 

SC 202 402 ปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห 2  1(0-3-2) 

Analytical Chemistry Laboratory II  

   เงื่อนไขของรายวิชา: SC 202 401 หรือรายวิชาควบ 

  SC 202 401 

 ฝกฝนใหนักศึกษาไดคุนเคยและเรียนรูเกี่ยวกับเทคนิคที่ถูกตองของการวิเคราะหโดยปริมาตรและ

โดยการชั่งน้ําหนัก การทดลองจะสอดคลองกับเนื้อหาในวิชา SC 202 401 เคมีวิเคราะห 2 

 A laboratory course to acquaint students with proper techniques in volumetric and 

gravimetric analysis. Experiments are related to contents in SC 202 401 Analytical Chemistry II. 
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SC 401 203 แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตรชีวภาพ 1  3(3-0-6)  

  Calculus for Biological Science I  

  เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี 

 เรขาคณิตวิเคราะห ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน คาจริงตัวแปรเดียว อนุพันธของฟงกชันตัว

แปรเดียวและการประยุกตปริพันธ 

 Analytic geometry, limits and continuity of real valued functions of one variable, 

derivatives and their applications, integrals 

SC 401 204 แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตรชีวภาพ  3(3-0-6)  

  Calculus for Biological Science II  

  เงื่อนไขของรายวิชา: SC 401 203 

 เทคนิคการหาปริพันธ การประยุกตของปริพันธของฟงกชันตัวแปรเดียว ฟงกชันหลายตัวแปร ลิมิต

และความตอเนื่องของฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธยอย ลําดับและอนุกรมอนันตของจํานวนจริง 

 Techniques of integration, application of integration of variable, functions of several 

variables, limits and continuity of functions of several variable, partial derivatives, sequence 

and series of real numbers 

SC 501 000   ฟสิกสเบื้องตน  3(3-0-6) 

  Elementary Physics 

  เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี 

 ทฤษฎีและการประยุกตของกลศาสตร กลศาสตรของไหล ความรอนและอุณหพลศาสตร

กระแสไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส เสียง ทัศนศาสตร ฟสิกสอะตอม กัมมันตภาพรังสี 

 Theories and applications of mechanics, fluid mechanics, heat and thermodynamics, 

electric current electronics, acoustics, optics, physics, atomic radio activity 

SC 501 003 ปฏิบตัิการฟสิกสทั่วไป  1(0-3-2)  

  General Physics Laboratory I gy  

  เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี  

 การวัดและการวิเคราะหขอมูล การรวมแรงยอย โมดูลัสแบบของยัง ลูกตุมนาฬิกาอยางงาย เครื่อง

ชั่งความถวงจําเพาะ การวัดความหนืดของของเหลวโดยใชกฏของสโตกส พลศาสตรการหมุน สัมประสิทธิ์ของ

การขยายตัวตามเสน การสั่นพองในทออาการและการทดลองของเมลด 

 Measurement and data analysis, composition of forces, Young’s modulus, simple 

pendulum, westphal specific gravity balance, measurement of viscosity of liquid by Stokes’s law, 

rotational dynamics, coefficient of linear expansion, resonance in air columns, Meld’s 

experiment 
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SC 702 101   จุลชีววิทยาทั่วไป  3(3-0-6) 

  General Microbiology 

  เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี  

 หลักการทํางานและการเตรียมตัวอยางสําหรับกลองจุลทรรศนชนิดตาง ๆ การเรียกชื่อและการจัด

จําแนกประเภทของแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส และสาหราย โภชนาการ การเจริญ การตาย และการทําลาย 

จุลินทรีย เมแทบอลิซึมและพันธุศาสตรของจุลินทรีย ภูมิคุมกันวิทยาและโรคท่ีเกิดจากจุลินทรีย จุลชีววิทยาของ

ดิน น้ําเสีย อาหาร นม และอุตสาหกรรม 

 Working principle and slide sample preparation of various types of microscope, 

nomenclature and classification of bacteria, fungi, viruses and algae, nutrition, growth, death 

and destruction of microorganisms, metabolism and microbial genetics, immunology and 

microbial disease, microbiology of soil, waste water, food, milk and industry 

SC 702 102 ปฏิบตัิการจุลชีววิทยาทั่วไป  1(0-3-2)  

  General Microbiology Laboratory  

  เงื่อนไขของรายวิชา: SC 702 101 หรือรายวิชาควบ 

  SC 702 101 

 หองปฏิบัติการจุลชีววิทยาข้ันแนะนํา การใชกลองจุลทรรศน การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อและกําจัดเชื้อ 

เทคนิคบางอยางทางจุลชีววิทยา การแจงนับจํานวนจุลินทรีย การศึกษาเชื้อรา การยอมสีแบคทีเรีย การทําลาย

และการยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย 

 Introduction to the use of microbiological laboratory; the use of microscope; media 

preparation and sterilization; essential microbiological techniques; enumeration of microorganisms; 

study of fungi; bacteria staining; destruction and inhibition of microorganisms 

SC 703 113 สรีรวิทยาของจุลินทรีย  3(3-0-6) 

  Microbial Physiology 

  เงื่อนไขของรายวิชา: SC 702 101 หรือ SC 711 103, 

  SC 702 102 หรือ SC 711 104 

 โครงสรางของเซลลจุลินทรียและหนาที่การเจริญของจุลินทรียและการควบคุม การขนสงสารผาน

เขา-ออกของเซลลจุลินทรีย การสรางพลังงานเอทีพี เมแทบอลิซึมของจุลินทรียออโตโทรบ สารคารโบไฮเดรต 

ไขมัน สเทอรอลและสารประกอบไนโตรเจน กระบวนการสรางกรดอะมิโนพิวรีนและพิริมิดีน การควบคุมเมแทบอลิซึม 

 Structure in microbial cell and its function; microbial growth and its control; 

transportation in and out of microbial cell; adenosine triphosphate (ATP) generation; metabolism 

of the autotrophs, carbohydrate, fat, sterol, and nitrogen compounds; amino acids, purine and 

pyrimidine production; control of metabolisms 
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SC 703 114 ปฏิบตัิการสรีรวิทยาของจุลินทรีย  1(0-3-2)  

  Microbial Physiology Laboratory  

  เงื่อนไขของรายวิชา: SC 703 113 หรือรายวิชาควบ 

  SC 703 113 

 เม็ดสีโพรไดจิโอซิน กิจกรรมยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย กราฟการเจริญของแบคทีเรีย โปรโต พลาส

ของแบคทีเรีย เอนไซมดีไฮโดรจีเนสและเบตากาแลคโตซิเดสของจุลินทรีย การกระตุนการสรางและการงอกของ

เอนโดสปอรของแบคทีเรีย ผลของอุณหภูมิ ความชื้นและคาวอเทอร แอคทิวิตีตอการเจริญของจุลินทรีย อิทธิพล

ของรังสีอัลตราไวโอเลตและโฟโตรีแอคติเวชันตอการรอดชีวิตของจุลินทรีย 

 Prodigiosin pigment, antimicrobial activity, bacterial growth curve, bacterial 

protoplast, microbial dehydrogenase and beta-galactosidase enzymes, activation of bacterial 

spore and germination, effects of temperature, humidity and water activity on microbial growth, 

effects of ultraviolet radiation and photoreactivation on survival of microorganisms 

SC 803 305 ชีวเคมีพื้นฐาน  3(3-0-6) 

  Basic Biochemistry 

  เงื่อนไขของรายวิชา: 312 112 หรือ 312 114 หรือ 

  312 217 หรือ 313 213 หรือ 353 213 (รหัสวิชาแบบเดิม) 

 ชีวเคมีพ้ืนฐานเก่ียวกับเคมีของสารชีวโมเลกุล เอนไซมและโคเอนไซม ชีวพลังงานและกลยุทธของ

เมแทบอลิซึมและการควบคุมเมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต การขนสงอิเล็กตรอนและออกซิเดทีฟฟอสโฟริเลชัน 

และการสังเคราะหแสง เมแทบอลิซึมของลิปด เมแทบอลิซึมของกรดอะมิโน เมแทบอลิซึมของกรดนิวคลีอิก 

การสังเคราะหดีเอ็นเอและการแสดงออกของยีน 

 Basic biochemistry regarding chemistry of biomolecules, enzymes and coenzymes, 

bioenergetics and the strategy of metabolism and regulation, carbohydrate metabolism, 

electron transport and oxidative phosphorylation, and photosynthe- sis, lipid metabolism, amino 

acid metabolism, nucleic acid me- tabolism, DNA synthesis and gene expression 

SC 803 306 ปฏิบตัิการชีวเคมีพื้นฐาน  1(0-3-2)  

  Basic Biochemistry Laboratory  

  เงื่อนไขของรายวิชา: 312 113 หรือ 312 218 หรือ 

  313 214 หรือ 343 214 หรือ 353 214 (รหัสวิชาแบบเดิม) รายวิชาควบ 

  SC 803 305 

 ปฏิบัติการซึ่งเกี่ยวของกับเนื้อหาในวิชาบรรยาย  SC 803 305 ชีวเคมีพื้นฐาน 

 Laboratory related to contents of SC 803 305 Basic Biochemistry 
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TE 021 201 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องตน  2(2-0-4) 

Introductory Biotechnology  

   เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี 

 ความหมายและวิวัฒนาการของเทคโนโลยีชีวภาพ จริยธรรมของนัก เทคโนโลยีชีวภาพ 

เทคโนโลยีชีวภาพในแงมุมวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน 

ความเก่ียวของของสาขาเทคโนโลยีชีวภาพกับวิชาการดานตาง ๆ แนวโนมของเทคโนโลยี ชีวภาพในเชิง

วิทยาศาสตรและในเชิงวิศวกรรมศาสตรดานตาง ๆ แนวโนมของเทคโนโลยีชีวภาพในเชิงวิทยาศาสตรและในเชิง

วิศวกรรมศาสตร 

 Definition and evolution of biotechnology, eth- ics of biotechnologist, biotechnology 

in scientific and engineering viewpoints, biotechnology in daily life, multidisciplinary of 

biotechnology, trends of biotechnology in science and engineering aspects 

TE 022 101 หลักการพื้นฐานทางวิศวกรรม  2(2-0-4)  

  Basic Engineering Principles  

  เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี 

 บทนําสูวิศวกรรมกระบวนการ เครือ่งมือในกระบวนการ และอุณหพลศาสตรประยุกต 

 Introduction to process engineering, process equipment and applied thermodynamics 

TE 022 102 การถายโอนโมเมนตัม ความรอน  3(3-0-6)  

  และมวลสําหรับวิศวกรรมกระบวนการ  

  Momentum, Heat and Mass Transfer  

  for Process Engineering 

  เงื่อนไขของรายวิชา: TE 022 101 และรายวิชาควบ TE 

  022 103 

 หลักการถายโอนโมเมนตัม คุณสมบัติของของไหลของนิวโตเนียนและของไหลนอนนิวโตเนียน ชนิด

ของการไหลของของไหลและเรยโนลดนัมเบอร สมดุลมวลโดยรวมและสมการตอเนื ่อง สมดุลพลังงาน 

โดยรวม สมดุลโมเมนตัมโดยรวม หลักการถายโอนความรอนในสถานะคงตัวและในสถานะไมคงตัว การประยุกต

การถายโอนความรอน หลักการถายโอนมวล 

 Principles of momentum transfer, properties of Newtonian and non-Newtonian fluids, 

types of fluid flow and Reyn-olds number; overall mass balance and continuity equation, over-

all energy balance, overall momentum balance, principles of steady state heat transfer and 

unsteady state heat transfer, applications of heat transfer, principles of mass transfer 
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TE 022 103 ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการ  1(0-3-2)  

  Process Engineering Laboratory  

  เงื่อนไขของรายวิชา: รายวิชาควบ TE 022 102  

 การเขียนรายงานทางวิศวกรรม นิยามของตัวแปรในวิศวกรรมกระบวนการ กราฟกการฟตขอมูล 

การทดลองหาคาเลขเรยโนลด เครื่องวัดความหนืด เครื่องวัดอัตราการไหลผานออริฟซและเวนจูรี การสูญเสียใน

ระบบทอเน่ืองจากแรงเสียดทาน อัตราสวนความชื้นและความชื้นสัมพัทธ การนําและการพาความรอน การถายเท 

ความรอนรวมและระบบทางเทอรโมไดนามิกส เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน เครื่องทําความเย็น สัมประสิทธิ์ 

การแพร 

 Engineering report writing, definition of parameters in process engineering, graphical of 

data fitting, Reynolds number experiment, viscometer, flow measuring by orifice and ventury 

meter, friction loss in piping system, humidity ratio and relative humidity, conductive and 

convective heat transfer, overall heat transfer and thermodynamic system, heat exchanger, 

refrigerator, diffusivity coefficient 

TE 022 201 การใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ  2(2-0-4)  

  และความปลอดภัย 

  The Use of Instruments in Biotechnology and Safety 

  เงื่อนไขของรายวิชา: รายวิชาควบ TE 022 202 

 บทนําความปลอดภัยในงานเทคโนโลยีชีวภาพและการประเมินความเสี่ยง ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับ

เครื่องมือวิทยาศาสตร ไดแก พีเอชมิเตอร เครื่องหมุนเหวี่ยง ตูแชเยือกแข็ง เครื่องชั่ง หมอนึ่งแรงดันไอน้ํา ตูอบ

ลมรอน ตูปลอดเชื้อและตูดูดควัน ตูบมแบบนิ่งและเขยา กลองจุลทรรศน สเปคโทรโฟโตมิเตอร ปเปตและปเปต

อัตโนมัติ และแกสโครมาโตกราฟ 

 Introduction, bio-safety in biotechnology and risk assessment, basic knowledge 

about scientific instruments including pH meter, centrifuge, freeze, balance, autoclave, hot air 

oven, laminar flow and fume cabinets, static and shaking incubator, microscope, spectrophotometer, 

pipette and autopipette and gas chromatography 

TE 022 202 ปฏิบัติการการใชเครื่องมือทาง  1(0-3-2) 

เทคโนโลยีชีวภาพและความปลอดภัย 

  The Use of Instruments in Biotechnology Laboratory and Safety 

  เงื่อนไขของรายวิชา: รายวิชาควบ TE 022 201  

 บทนํา ระเบียบและความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ การใชเครื่องมือไดแก พีเอชมิเตอร เครื่องหมุน

เหวี่ยง เครื่องชั่ง ตูอบลมรอน หมอนึ่งแรงดันไอน้ํา ตูบม กลองจุลทรรศน สเปคโทรโฟโตมิเตอร ปเปตและปเปต 

อัตโนมัติ และแกสโครมาโตกราฟ 
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 Introduction, regulations and safety in laboratory, the use of instruments including 

pH meter, centrifuge, balance, hot air oven, autoclave, incubator, microscope, spectrophotometer, 

pipette and autopipette, gas chromatography 

TE 022 203 หลักเทคโนโลยีชีวภาพ  2(2-0-4) 

Principles of Biotechnology  

  เงื่อนไขของรายวิชา: SC 201 101# และรายวิชาควบ 

  TE 022 204 

 ความสําคัญและกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ วัตถุดิบที ่ใ ช ใน ก ระบ วน กา รท า ง

เทคโนโลยีชีวภาพ การคัดเลือก การเตรียมกลาเชื้อและเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย ชนิดและลักษณะของตัวเรง

ปฏิกิริยาทางชีวภาพ การปรับปรุงสายพันธุของจุลินทรียโดยเหนี่ยวนําใหเกิดการกลายพันธุ ความรูและเทคนิค

พ้ืนฐานทางพันธุวิศวกรรมเพ่ือปรับปรุงสายพันธจุลอินทรีย เซลลพืชและเซลลสัตว และการประยุกตใช

เทคโนโลยีชีวภาพในการเพ่ิมผลผลิตโดยการควบคุมวิถีสังเคราะห 

 Significance and biotechnology processes, biological raw materials used in 

biotechnology, screening and starter preparation and preservation of microorganisms, types 

and characteristics of biocatalysts, strain improvement of microorganism via mutagenesis, basic 

principle of genetic engineering techniques for improvement of microorganism and plant cell 

and animal cell and biotechnology application for increase products by metabolic pathway 

regulation 

TE 022 204 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 1  1(0-3-2) 

Biotechnology Laboratory I  

  เงื่อนไขของรายวิชา: รายวิชาควบ TE 022 203 

 เทคนิคพนสารคมีและการเตรียมสารเคมี เทคนิคการวิเคราะหหาองคประกอบของวัตถุดิบ การเตรียม

วัตถุดิบเพ่ือใชในกระบวนการหมัก การคัดแยกและการเก็บรักษาจุลนิทรีย 

 Basic concept on biotechnological laboratory, chemical and solution  

preparation, analytical techniques of raw material, raw material preparation for fermentation  

process, isola-tion and preservation of microorganisms 

TE 023 101 กระบวนการหลังการผลิตและ  2(2-0-4) 

  หนวยปฏิบัติการ 1 

  Downstream Processing and Unit operations I 

  เงื่อนไขของรายวิชา: TE 022 102 # 

 บทนํา การรวมตะกอน การตกตะกอน การหมุนเหวี่ยง การกรอง การทําใหเซลลแตก การดูดซับ    

การสกัด การแยกดวยเมมเบรน และการกลั่น 

 Introduction, coagulation, precipitation, centrifugation, filtration, cell disruption,  

adsorption, extraction, membrane separation and distillation 
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TE 023 102 หลักวิศวกรรมชีวเคม ี 2(2-0-4)  

  Principles of Biochemical Engineering  

  เงื่อนไขของรายวิชา: TE 022 102, TE 022 203 และ 

  รายวิชาควบ TE 023 103 

 บทนํา รูปรางและชนิดของเครื่องปฏิกรณชีวภาพ การออกแบบ และการควบคุมเครื่องปฏิกรณ

ชีวภาพ เครื่องปฏิกรณชีวภาพแบบถังกวน เครื่องปฏิกรณชีวภาพแบบแพคเบดและเครื่องปฏิกรณชีวภาพแบบ

ฟลูอิดไดซเบด การถายโอนออกซิเจนในเครื่องปฏิกรณชีวภาพ รูปแบบกระบวนการหมักแบบแบตซ เฟดแบตซ 

และตอเนื่อง หลักการและวิธีการขยายขนาด กระบวนการหมักในสภาพของแข็ง กระบวนการตรึงและการใช

เอนไซมและเซลลที่ถูกตรึง หลักการของไบโอเซนเซอร กระบวนการเพาะเลี้ยงเซลลพืช และเซลลสัตวเพ่ือผลิต

สารชีวภัณฑ แบบจําลองและการจําลองแบบกระบวนการทางชีวภาพ 

Introduction, configuration and types of bioreactors, design and controlling of 

bioreactors, stirred tank bioreactors, packed bed and fluidized bed bioreactors, oxygen 

transfer in bioreactors, modes of batch, fed-batch and continuous fermentation, principles 

and methods of scale up, solid state fermentation process, process of immobilization and 

utilization of immobilized enzymes and cells, principles of biosensors, process of plant cell 

and animal cell culture for bio-products, modeling and simulation of bioprocess 

TE 023 103 ปฏิบัติการหลักวิศวกรรมชีวเคม ี  1(0-3-2) 

Principles of Biochemical Engineering Laboratory 

  เงื่อนไขของรายวิชา: รายวิชาควบ TE 023 102  

 การทดลองปฏิบัติการประกอบดวย การศึกษารูปรางและชนิดของถังหมัก รูปแบบการไหลและการใช

พลังงานในถังหมักกวน การถายโอนออกซิเจนในถังหมัก กระบวนการหมักแบบแบตซ กระบวนการตรึงและการใช 

เอนไซมและเซลลที่ถูกตรึง กระบวนการหมักในสภาพของแข็ง การออกแบบ ถังหมัก หลักการและวิธีการในการ

ขยายขนาด การจําลองแบบและการควบคุม กระบวนการหมัก 

 The laboratory experiments consisted of configuration and types of fermenters, 

flow pattern and energy consumption in stirred tank bioreactor, oxygen transfer in fermenters, 

batch fermentation, process of immobilization and utilization of immobilized enzymes and 

cells, solid state fermentation process, design of fermenters, principles and methods of scale 

up, modeling and control of fermentation process 
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TE 023 104 กระบวนการหลังการผลิตและ  2(2-0-4) 

  หนวยปฏิบัติการ 2 

  Downstream Processing and Unit operations II 

  เงื่อนไขของรายวิชา: TE 023 101 และรายวิชาควบ 

  TE 023 105 

 บทนํา การระเหย การตกผลึก การทําใหแหง การแยกและเตรียมผลิตภัณฑโปรตีน การตรวจสอบ

คุณภาพผลิตภัณฑดวยแกส โครมาโตกราฟและโครมาโตกราฟของเหลวสมรรถนะสูง การจําแนกคุณภาพ 

ผลิตภัณฑ การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑโปรตีน กรณีศกึษาเรื่องกระบวนการหลังการผลิต 

 Introduction, evaporation, crystallization, drying, separation and preparation of 

protein products, assessments of product quality by gas chromatography and high 

performance liquid chromatography, chemical product classification, quality assessment of 

protein product, case studies of downstream processes 

TE 023 105 ปฏิบัติการกระบวนการหลังการผลิต   1(0-3-2)  

  และหนวยปฏิบัติการ 

  Downstream Processing and Unit operations Laboratory  

  เงื่อนไขของรายวิชา: รายวิชาควบ TE 023 104 

 การรวมและตกตะกอน การกรอง การทําใหเซลลแตก การสกัด การกลั่น การดูดซับ การตกผลึก 

เจลฟลเตรชันโครมาโทกราฟ โครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง อิเล็กโทรโฟรีซิส การอภิปรายผลปฏิบัติการ 

 Coagulation & flocculation, filtration, cell breakage, extraction, distillation, adsorption, 

crystallization, gel filtration chromatography, high performance liquid chromatography,  

electrophoresis, laboratory results discussions 

TE 023 201 การประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพ  2(2-0-4) 

Applications of biotechnology  

   เงื่อนไขของรายวิชา: TE 022 203 และรายวิชาควบ 

  TE 023 202 

 การประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพในดานตาง ๆ เชนอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม การเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตร การดูแลสุขภาพ เภสัชภัณฑและชีวเคมีภัณฑ รวมทั้งการผลิตพลังงานชีวภาพ 

 Application of biotechnology in various fields such as food and beverage industries, 

agriculture and agro-industry, medical healthcare, pharmaceutics and biochemical products 

including biofuel production 
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TE 023 202 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 2  1(0-3-2) 

Biotechnology Laboratory II  

  เงื่อนไขของรายวิชา: รายวิชาควบ TE 023 201  

 ฝกปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวของกับฝกการดําเนินงานวิจัย เชน การเตรียมวัสดุและ

เครื่องมือ การเตรียมเชื้อและกลาเชื้อจุลินทรีย การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย การหมัก การเก็บตัวอยาง 

และวิธีการวิเคราะหตาง ๆ รวมทั้ง การอภิปรายผลและสรุปผลการทดลอง 

 Biotechnology laboratory practice deal with research methodology such as materials 

and instrument arrangement, microbial and inoculum preparation, formulation of microbial 

medium, fermentation, sampling design and analytical methods including experimental discussion 

and conclusion 

TE 023 203  สถิติและการออกแบบการทดลอง  3(3-0-6)  

  สําหรับนักเทคโนโลยี 

  Statistics and Experimental Design for Technologists 

  เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี 

บทนํา ความนาจะเปนและการแจกแจงขอมูลทางสถิติ การทดสอบสมมติฐาน ระบบและวิธีการสุม

ตัวอยาง การวางแผนการทดลอง เมื่อมีประชากรสองกลุม การวางแผนการทดลองแบบปจจัยเดียว วิธีวิเคราะห 

และประเมินผล การวางแผนการทดลองแบบหลายปจจัย และการหาความสัมพันธระหวางชุดขอมูล การใช

โปรแกรมทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล 

 Introduction, probability and data distribution, hypothesis testing, sampling system 

and methods, experimental design for two-group population, experimental design for single 

factor, analysis and evaluation, experimental design for multiple factors, data correlation 

analysis, application of statistical program for data analysis 

TE 023 204 เรื่องคัดสรรทางเทคโนโลยีชีวภาพ  2(2-0-4)  

  Selected Topics in Biotechnology  

  เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี  

 หัวขอดานเทคโนโลยีและการวิทยาการทางดานเทคโนโลยีชีวภาพในสาขาตาง ๆ ที่นาสนใจใน

ปจจุบัน ซึ่งครอบคลุมทางดานอุตสาหกรรมการแพทยและเภสัชกรรม การเกษตรและวิทยาการดานมลภาวะ

สิ่งแวดลอมและการควบคุม 

 Recent topics in biotechnology techniques and scientific knowledge in various areas 

of biotechnology such as industrial biotechnology, medical and pharmaceutical biotechnology, 

agricultural biotechnology and pollution and environment control 
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TE 023 205 เทคโนโลยีพรีไบโอติกและโพรไบโอติก  1(1-0-2)  

  Prebiotic and Probiotic Technology  

  เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี  

 นิยามและความสําคัญของพรีไบโอติกและโพรไบโอติกคุณลักษณะและการผลิตจุลินทรียโพรไบโอติก 

คุณลักษณะและการผลิตพรีไบโอติก การประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ การประยุกตใชพรีไบโอติก และ

โพรไบโอติกในอุตสาหกรรม 

 Definition and the importance prebiotic and probiotic, characterization and production 

of probiotic microorganism, characterization and production of prebiotics, product safety 

assessment, applications of prebiotic and probiotic in industries 

TE 023 301 หลักมูลของพันธุวิศวกรรม  2(2-0-4) 

Fundamental Genetic Engineering  

   เงื่อนไขของรายวิชา: SC 803 305# และรายวิชาควบ 

โครงสรางและการสังเคราะหกรดนิวคลีอิคที่ทําหนาที่เปนสารพันธุกรรม การสรางดีเอ็นเอสายผสม การ

คนหาและเตรียมชิ้นสวนดีเอ็นเอที่มียีนที่ตองการ และนํามาโคลนปฏิกิริยาลูกโซพอลิเมอเรส การเตรียมดีเอ็นเอ 

พาหะ ชนิดและการเตรียมเซลลเจาบาน เทคนิคการนําดีเอ็นเอเขาสูเซลลเจาบาน และเทคนิคท่ีใชในการตรวจ

ติดตาม หรือเลือกเฟนเซลลเจาบานที่ไดรับดีเอ็นเอสายผสม การหาลําดับนิวคลีโอไทดของดีเอ็นเอท่ีสนใจ 

เทคโนโลยีชีวสารสนเทศเบื้องตน และการควบคุมความปลอดภัยในการใชสิ่งมีชีวิตท่ีไดรับการตัดแตงยีนใน

เทคโนโลยีชีวภาพ 

 Structure and synthesis of nucleic acids as genetic material. Construction of a 

recombinant DNA. Identification and preparation of a gene of interest which is desired to be 

cloned, polymerase chain reaction, preparation of cloning vector, host cell preparation, gene 

transfer method, screening techniques for the desired clone, DNA sequencing, bioinformatics and 

safety regulations for using genetically modified organisms in biotechnology 

TE 023 302 ปฏิบัติการหลักมูลของพันธุวิศวกรรม  1(0-3-2) 

Fundamental Genetic Engineering Laboratory 

  เงื่อนไขของรายวิชา: รายวิชาควบ TE 023 301  

 ปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับเทคนิคทางพันธุวิศวกรรม เชน การคนหาและวิเคราะหขอมูลดานชีววิทยา 

ระดับโมเลกุลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรและระบบฐานขอมูลออนไลน การสกัดดีเอ็นเอและอารเอ็นเอจาก 

สิ่งมีชีวิต การวิเคราะหคุณภาพและปริมาณของดีเอ็นเอและอารเอ็นเอที่สกัดได การเพ่ิมปร ิมาณย ีนท  ีตองการ

ดวยปฏิกิริยาลูกโซพอลิเมอเรส การเชื่อมตอยีนที่สนใจกับดีเอ็นเอพาหะเพ่ือสรางพลาสมดิลูกผสม การสงถายยีน

เขาสูแบคทีเรียและคัดเลือกแบคทีเรียท่ีไดรับพลาสมิดลูกผสม การวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทด ของยีนท่ีโคลนได

โดยใชโปรแกรมวิเคราะหดานชีววิทยาระดับโมเลกุล การแสดงออกของโปรตีนลูกผสมในแบคทีเรียและวิเคราะห

ดวยวิธี sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) 
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 Laboratory experiments correlated to genetic engineering techniques: searching and 

analyzing the molecular data using computer programs and online databases, DNA and RNA 

extraction from living organisms, qualitative and quantitative analyses of extracted DNA and 

RNA, targeted gene amplification by polymerase chain reaction (PCR), ligation of the gene of 

interest with the cloning vector to construct recombinant DNA, bacterial gene transfer and 

screening techniques for the desired clone, sequence analysis of the cloned gene using 

programs in molecular biology, recombinant protein expression in bacteria and analysis by 

sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) 

TE 023 303   เทคโนโลยีชีวภาพระดับโมเลกุล  2(2-0-4) 

  Molecular Biotechnology 

  เงื่อนไขของรายวิชา: TE 023 301  

 เทคโนโลยีดีเอ็นเอสายผสม การประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพระดับโมเลกุลดานตาง ๆ ไดแก ระบบ

การแสดงออกของยีนในโปรแคริโอตและยูแคริโอต ผลิตภัณฑทางการคาจากจุลินทรีย สารฆาแมลงจากจุลินทรีย 

การวินิจฉัยโรคระดับโมเลกุล วัคซีนและสารท่ีใชในการบําบัดโรค การบําบัดสารมลพิษทางชีวภาพและการใช

ประโยชนจากชีวมวล การควบคุมการใชผลิตภัณฑทางเทคโนโลยีชีวภาพ การจดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐทาง

เทคโนโลยีชีวภาพ 

 Recombinant DNA technology; applications of molecular biotechnology, gene 

expression in prokaryotes and eukaryotes, microbial synthesis of commercial products, 

microbial insecticides, molecular diagnostics, vaccines and therapeutic agents, bioremediation 

and biomass utilization; regulating the use of biotechnology; patenting biotechnology 

inventions 

TE 023 401  โครงสรางและการเปลี่ยนแปลงทาง  2(2-0-4)  

  เคมีกายภาพของวัสดุชีวภาพ 

Structure and Physicochemical Changes of Biological Materials 

เงื่อนไขของรายวิชา: SC 803 305# 

 โครงสรางและการเปลี่ยนแปลงทางเคมีกายภาพของวัสดุชีวภาพ รวมถึงการประยุกตใชใน

อุตสาหกรรมชีวภาพของพอลิแซคคาไรด และลิกนินที่ใชในอุตสาหกรรมชีวภาพ โปรตีนที่ใชในอุตสาหกรรม

ชีวภาพ ไขมันในอุตสาหกรรมชีวภาพ สารใหกลิ่นรสในอุตสาหกรรมชีวภาพ สีธรรมชาติในอาหารและอุตสาหกรรม 

อาหาร 

 Structure and physicochemical changes of biological materials and also the 

application in biotechnological industries of polysaccharides, lignin, proteins, lipids, flavor and 

color compounds that being used in biotechnological processes 
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TE 023 402 เทคโนโลยีเอนไซม  2(2-0-4) 

  Enzyme technology 

  เงื่อนไขของรายวิชา : TE 022 203 และรายวชิาควบ 

  TE 023 403 

 ความร ูท ั่วไปเก่ียวกับเอนไซม  การผลิตเอนไซมในระดับอุตสาหกรรม การทําเอนไซมใหบริสุทธิ์และ

การศึกษาลักษณะของเอนไซม การศึกษาจลนพลศาสตรของเอนไซม หลักการและวิธีการตรึงเอนไซม การ

ประยุกตใชเอนไซมในดานตาง ๆ เชน อุตสาหกรรม การแพทย และการตรวจวิเคราะห 

 Introduction to enzyme, industrial production, purification and characterization of 

enzyme, kinetics of enzyme catalysis, principle and method in immobilization of enzymes, 

application and example of enzyme in industry, medicine and analysis 

TE 023 403 ปฏิบัติการเทคโนโลยีของเอนไซม  1(0-3-2)  

  Enzyme technology laboratory  

  เงื่อนไขของรายวิชา: รายวิชาควบ TE 023 402  

 เทคนิคในการปฏิบัติการทางเอนไซมที่สอดคลองกับเนื้อหาใน TE 023 402 เชน การผลิตเอนไซม

จากแบคทีเรีย ยีสต หรือ รา การทําเอนไซมใหบริสุทธิบ์างสวน การศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม การตรึงเอนไซม 

หรือเซลล 

 Enzyme laboratory techniques in line with the content in TE 023 402 such as 

production of enzyme from bacteria, yeast or fungi, partial purification of enzyme, 

characterization of enzyme, immobilization of enzymes or microbial cells 

TE 023 404 หลักการทางเทคโนโลยีชีวภาพดานพืช  2(2-0-4) 

Principles in Plant Biotechnology  

  เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี 

 บทนํา หลักการพื้นฐานและวิธีการเพาะเลี้ยงเซลลพืช การเพาะเลี้ยงเซลลพืชในถังปฏิชีวภาพ เทคนิค

การตรึงเซลลพืช เทคนิคการเก็บรักษาเซลลพืชเพาะเลี้ยง เทคนิคการสงถายยีนเขาสูเซลลพืช ความปลอดภัย

เก่ียวกับพืชไบโอเทค และกรณีศกึษา: การประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพของพืช 

 Introduction, principle and methods of plant cell culture, cultivation of plant cell in 

bioreactor, plant cell immobilization techniques, techniques of plant cell preservation, gene 

transformation techniques for plant cell, safety of biotech crop and case study: application of 

plant biotechnology 
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TE 023 501 มลพิษและการกําจัดของเสีย  2(2-0-4)  

  Pollution and Waste Treatment  

  เงื่อนไขของรายวิชา: รายวิชาควบ TE 023 502  

 การควบคุมมลพิษ ณ แหลงกําเนิดเทคโนโลยีสะอาด การควบคุมและการกําจัดมลพิษน้ํา มลพิษทาง

อากาศ มลพิษกากอุตสาหกรรมเกษตร การกําจัดสารพิษ การจัดการมลพิษทางเสียง มาตรฐานสิ่งแวดลอมและ

กฎหมายที่เก่ียวของ 

 Pollution control at source, clean technology, water, air, agro-industry pollution 

control and treatment, hazardous waste treatment, noise pollution management, environmental 

standards and regulations 

TE 023 502 ปฏิบัติการมลพิษและการกําจัดของเสีย  1(0-3-2)  

  Pollution and Waste Treatment Laboratory 

  เงื่อนไขของรายวิชา: รายวิชาควบ TE 023 501 

 การตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําเสีย การจัดการของเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยี

สะอาด และมาตรฐานการจัดการดานสิ่งแวดลอม 

 Wastewater quality analysis, agro-industry waste management, clean technology 

and environmental regulations 

TE 023 503 การใชประโยชนจากกากของเสีย  2(2-0-4) 

  Waste Utilization 

  เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี  

 หลักการพ้ืนนฐานของของเสีย บทนิยาม วัตถุประสงคและแรงจูงใจ ขอดี ขอเสียการใชประโยชน

กากของเสีย คุณลักษณะของกากของเสีย เทคโนโลยีการใชประโยชนจากกากของเสียจากแหลงชุมชน โรงงาน

อุตสาหกรรม การเกษตร ปญหาจากการใชประโยชนกากของเสีย การประเมินตนทุนการใชประโยชนกากของเสีย 

 Basic principle of waste, definition, purposes, motivations, advantages, disadvantages, 

waste characterization, waste utilization technologies, utilization of waste from municipal, 

industry, agriculture, problems in waste utilization, cost-benefit  

evaluation of waste utilization 
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TE 023 504   เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิต  2(2-0-4)  

  แกสชีวภาพ 

  Biotechnology for Biogas Production 

  เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี 

 ภาพรวมของเทคโนโลยีชีวภาพแบบไรอากาศ จุลชีววิทยาและชีวเคมีของเทคโนโลยีชีวภาพ

แบบไรอากาศ ปจจัยทางสิ่งแวดลอมที่มีผลตอเทคโนโลยีชีวภาพแบบไรอากาศ การผลิตแกสชีวภาพ ลักษณะ

ของถังปฏิกรณแบบไรอากาศเพ่ือการผลิตแกสชีวภาพ การใชประโยชน แกสชีวภาพ การผลิตแกสไฮโดรเจนโดย

วิธีชีวภาพ 

 Overview of anaerobic biotechnology, microbiology and biochemistry of 

anaerobic biotechnology, environmental factors affecting anaerobic biotechnology, biogas 

production, anaerobic reactor configurations for biogas production, biogas utilization, bio-

hydrogen production 

TE 023 505  เทคโนโลยีการผลิตน้ํามันชวีภาพ  1(1-0-2)  

  และไบโอดีเซล 

  Bio-oil and Biodiesel Production Technology 

  เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี 

 น้ํามันเซลลเดียว น้ํามันไพโรไลซีส ไบโอดีเซล วัตถุดิบ ชีวมวลสําหรับการผลิตน้ํามันชีวภาพ

และไบโอดีเซลเคมีของการผลิตน้ํามันชีวภาพและไบโอดีเซล กระบวนการผลิตน้ํามันชีวภาพและไบโอดีเซล 

คุณสมบัตขิองน้ํามันชีวภาพและไบโอดีเซล การประยุกตใชน้ํามันชีวภาพและไบโอดีเซล 

 Single cell oil, pyrolysis oil, biodiesel, biomass feedstocks for bio-oil and biodiesel 

production, chemistry of bio-oil and biodiesel production, bio-oil and biodiesel production 

processes, properties of bio-oil and biodiesel, application of bio-oil and biodiesel 

TE 023 506 เทคโนโลยีการผลิตไบโอเอทานอล  1(1-0-2) 

Bioethanol Production Technology  

  เงื่อนไขของรายวิชา: ไมม ี

 บทนํา จุลชีววิทยาและชีววิทยาเคมีของการผลิตเอทานอล สารตั้งตนเพื่อผลิตเอทานอลระดับ

อุตสาหกรรมและกระบวนการบําบัดกอนการผลิต ปจจัยที่อิทธิพลตอการหมักเอทานอล กระบวนการหมักของ

การผลิตเอทานอลและผลพลอยได การคํานวณและการวิเคราะหทีเ่ก่ียวของกับประสิทธิภาพ การผลิตเอทานอล 

เทคนิคในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเอทานอล และการผลิตไบโอบิวทานอล 

 Introduction, microbiology and biochemistry of ethanol production, substrates for 

industrial ethanol production and pretreatment processes, factors influencing ethanol fermentation, 

fermentation processes for ethanol production and its by-products, calculation and analyses 

relating to ethanol production efficiency, techniques for improvement of ethanol production 

efficiency and biobutanol production 
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TE 023 601  การประกันคุณภาพสําหรับนักเทคโนโลยีชีวภาพ  2(2-0-4)  

  Quality Assurance for Biotechnologists 

  เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี 

 หลักการ ความหมาย และความสําคัญของการประกันคุณภาพ หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิต 

การวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ตองควบคุมอนุกรมมาตรฐาน ISO 22000 อนุกรมมาตรฐาน ISO 9000 

อนุกรมมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เทคนิคและการปฏิบัติในดานการประกันคุณภาพ 

 Principles, definition and significance of quality assurance, good manufacturing 

practice, hazard analysis and critical control point, ISO 22000, ISO 9000, ISO/IEC 17025, 

techniques and practices in quality assurance 

TE 023 602  เทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมอาหารสัตว  2(2-0-4)  

  Biotechnology in the Feed Industry 

  เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี 

 วัตถุดิบอาหารสัตว ความตองการโภชนาการตาง ๆ ของสัตว การประกอบสูตรอาหารสัตวและ

กระบวนการผลิต กฎหมายอาหารสัตว การประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว ไดแก 

การผลิตวัตถุเจือปนในอาหารสัตว (เชน สารเสริมชีวนะ เอนไซม กรดอะมิโน เปนตน) และการเพ่ิมปริมาณ

วัตถุดิบอาหารสัตว (เชน พืชทนเคม็ ทนแลง พืช ทนตอโรคและแมลงศัตรูพืช เปนตน) 

 Feed raw materials, requirement of nutrition in farm animal, feed formulations and 

feed production process, animal feed laws, application of biotechnology in feed quality 

improvement which are production of feed additive (such as probiotics, enzymes and amino 

acid etc.) and increasing feed raw material (such as salt-tolerant crop, drought tolerance plant, 

disease-resistant plants and pest resistant crop etc.) 

TE 023 603 เทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล  2(2-0-4)  

  Alcoholic Beverage Production Technology  

  เงื่อนไขของรายวิชา: รายวิชาควบ TE 023 604 

 บทนํา จุลชีววิทยาและชีวเคมีของเครื่องดื่มแอลกอฮอล การเสื่อมเสียและการยอยสลายของ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล กระบวนการผลิตเบียร การจําแนกชนิดของไวน กระบวนการผลิตไวน กระบวนการผลิต

ไวนสปารกลิ้ง  (sparkling wines) และไวนฟอรติไฟด  (fortified wines) กระบวนการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล

พ้ืนบาน กระบวนการผลิตเครื่องดื่มประเภทสุรากลั่น และเทคนิคพิเศษในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล 

 Introduction, microbiology and biochemistry of alcoholic beverage, spoilage and 

degradation of alcoholic beverages, beer brewing, classification of wines, making of wines, 

fortified wines, production of traditional alcoholic beverages and distilled spirits, and special 

technique in alcoholic industry 
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TE 023 604 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่ม  1(0-3-2) 

แอลกอฮอล 

  Alcoholic Beverage Production Technology Laboratory  

  เงื่อนไขของรายวิชา: รายวิชาควบ TE 023 603 

 การวิเคราะหหาปริมาณแอลกอฮอล การวิเคราะหหาปริมาณสารละลายทัง้หมดและสารสกัดทัง้หมด

ยกเวนน้ําตาล การวิเคราะหหาปริมาณกรด ปริมาณฟนอลิกทั้งหมด และปริมาณซัลเฟอรไดออกไซดในเครื่องดื่ม 

การทดลองในกระบวนการหมักไวน การเตรียมกลาเชื้อยีสตและรา การผลิตสาโท การยอยสลายมอลทเพื่อทํา

น้ําเวิรท การทดสอบดานกลิ่นรสของเบียร การกลั่นและการวิเคราะหองคประกอบแอลกอฮอลและเอสเตอรชนิด

ตาง ๆ ในสวนหัว บอดี้ หาง ที่ไดในสุรากลั่น 

Alcohol content analysis, analysis of total extract and sugar-free extract, analysis of 

acid, total phenolic content and sulfur dioxide in beverages, experiment on wine fermentation 

process, preparation of yeast and fungal inocula, sato production, mashing, sensory evaluation 

of beers, distillation and analysis of alcoholic and ester compounds in head, body, tail of 

distilled spirits 

TE 023 605 เทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมอาหาร  2(2-0-4) 

Biotechnology in Food Industry  

  เงื่อนไขของรายวิชา: รายวิชาควบ TE 023 606  

 สาเหตุของการเสื่อมเสียของอาหารและหลักการถนอมอาหาร การประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพ

ในอุตสาหกรรมอาหาร ความปลอดภัยของอาหารที่ไดจากการประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพ มาตรฐานการผลิต

ในอุตสาหกรรมอาหาร 

 Causes of food spoilage and principle of food preservations, application of 

biotechnology in food industry, safety evaluation of food derived from modern biotechnology, 

standards for food processing in food industry 

TE 023 606 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ  1(0-3-2)  

  ในอุตสาหกรรมอาหาร 

  Biotechnology in Food Industry Laboratory 

  เงื่อนไขของรายวิชา: รายวิชาควบ TE 023 605 

 ปฏิบัติการที่เก่ียวของกับการถนอมอาหารโดยใชความรอนและการทําใหแหง การตรวจหาจุลินทรีย

ชนิดตาง ๆ ในอาหาร การประยุกตใชเอนไซมในอุตสาหกรรมอาหาร การผลิตสีอาหารและเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด

จากจุลินทรีย การใชประโยชนจากของเสียที่ไดจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร การอภิปรายผลปฏิบัติการ 
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 Course topics include laboratory experiments related to food preservation by 

heating and drying, detection of food microorganisms, application of enzymes in food 

industry, production of food colorants and exopolysaccharide by microor-ganisms, food 

industrial waste utilization, laboratory results discussions 

TE 023 607   เทคโนโลยีพอลิเมอรชีวภาพ  2(2-0-4) 

  Biopolymer Technology 

  เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 การศึกษาความเปนมาของพอลิเมอรชีวภาพ โครงสรางคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี การผลิต

พอลิเมอรชีวภาพรูปแบบตาง ๆ เชน พลูลูแลน ไคติน ไคโตซาน เซลลูโลส ยางธรรมชาติ กรดพอลิไฮดรอกซีอัล

คาโนอิก (พีเอชเอ) และโคพอลิเมอร และพอลิเมอรกรดแลคติก การยอยสลายทางชีวภาพ การปรับปรุงคุณภาพ 

เทคโนโลยีและการนําไปใชประโยชนในงานอุตสาหกรรมดานตาง ๆ 

 Study of biopolymer history, structure, physical and chemical properties and 

production in various biopolymer forms such as pullulan, chitin and chitosan, cellulose, 

natural rubber, polyhydroxyalkanoic acids (PHAs) and copolymer and polylactic acid etc. 

biodegradation, quality improvement, technology and applications for various industries 

TE 023 608   สุขศาสตรอุตสาหกรรม  2(2-0-4) 

  Industrial Hygiene 

  เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี 

 การศึกษาเก่ียวกับความหมาย ความเปนมา วัตถุประสงค ขอบเขตของการดําเนินงานสุขอนามัย 

สิ่งแวดลอมในการทํางาน และสิ่งคุกคามสุขภาพอนามัย โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ ความปลอดภัย ในการ

ทํางานและอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล เออรโกโนมิกสของผูปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมดาน

เทคโนโลยีชีวภาพ หลักทั ่วไปในการควบคุมโรคและการสุขาภิบาล องคกรและกฎหมายท่ีเก่ียวของในงาน

สุขอนามัย ในโรงงาน 

 Study of definition, history, scope for environ- mental health work and health risk, 

occupation disease, work safety and personal protection equipments, ergonomics for peoples 

who work in biotechnology industries, general concepts for control and sanitary, sector and 

related law for industrial hygiene work 
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TE 023 609 เทคโนโลยีการผลิตน้ําตาลและแปง  2(2-0-4)  

  และผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวของ 

  Sugar and Starch Production Technologies and Related products  

  เงื่อนไขของรายวิชา: ไมม ี

 อุตสาหกรรมการผลิตน้ําตาลขั้นแนะนํา กระบวนการผลิตน้ําตาลจากออย ผลิตภัณฑจาก

อุตสาหกรรมน้ําตาลและผลิตภัณฑที่เก่ียวของ การวิเคราะหในอุตสาหกรรมน้ําตาล ปญหาในกระบวนการผลิต 

น้ําตาล อุตสาหกรรมผลิตแปงข้ันแนะนํา กระบวนการผลิตแปง ผลิตภัณฑจากอุตสาหกรรมแปงและผลิตภัณฑท่ี

เก่ียวของ 

 Introduction to sugar industry, cane sugar production process, products from sugar 

industry and their related products, analysis in sugar industry, problems in sugar production 

process, introduction to starch industry, starch production process, products from starch 

industry and related products 

TE 024 101 การวิเคราะหกระบวนการผลิตและ  3(3-0-6)  

  การออกแบบโรงงาน 

  Process Analysis and Plant Design  

  เงื่อนไขของรายวิชา : TE 022 102  

 การวิเคราะหกระบวนการผลิตและการออกแบบโรงงานเปนการออกแบบโรงงานโดยคํานึงถึงหลัก

ปรัชญาการออกแบบโรงงาน การวิเคราะหออกแบบกระบวนการผลิต การตรวจวิเคราะหคุณภาพและ

มาตรฐานการผลิต การเลือกวัสดุและการสรางเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ การออกแบบแผนผังติดตั้งเครื่องมือ

เครื่องจักรอุปกรณ การกําหนดที่ตั้งและการออกแบบแผนผังโรงงาน การออกแบบระบบควบคุมดูแลปองกัน

ผลกระทบสิ่งแวดลอม การประมาณราคาการออกแบบโรงงานและตนทุนผลิตภัณฑ รวมทั้งการวิเคราะห

การลงทุนโครงการออกแบบโรงงาน 

 Process analysis and plant design are aim to the plant design of philosophical 

principle of plant design, process analysis design, quality control and production standard, 

material selection and equipment fabrication, machine layout design, plant location and plant 

layout, environmental impact assessment control and design, the cost estimation of plant 

design and total product cost, including the project investment analysis of plant design 

TE 024 761 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ  1(1-0-2) 

  Biotechnology Seminar 

  เงื่อนไขของรายวิชา : TE 022 203 และ TE 023 201  

 การคนควาและการเรียบเรียงบทความวิ จัยทางเทคโนโลยีชีวภาพที่นาสนใจจากวารสารดาน

เทคโนโลยีชีวภาพฉบับปจจุบันที่สืบคนจากฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับและไดมาตรฐานสากล พรอมกับการ

นําเสนอในรูปปากเปลาตอสาธารณชนไดอยางมีคุณภาพ 
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 Searching and compiling of interesting research articles from current international journals 

in the field of biotechnology which is searched from highly-recognized databases according to 

international standard, and delivering effective oral presentation in front of an audience 

TE 024 773 การจัดทําขอเสนอโครงการทาง  1(1-0-2) 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

  Preparation for Biotechnological Project Proposal 

  เงื่อนไขของรายวิชา : 000 160, TE 022 201, TE 022 

  203, TE 023 102, TE 023 401# 

 การสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลวิชาการตาง ๆ การทบทวนวรรณกรรมทเก่ียวของ การวางแผน 

การทดลองในโครงการ การเขียน และนําเสนอขอเสนอโครงการ 

 Information retrieval from various academic databases, literature review, planning for 

experimental works, report writing and presentation of project proposal 

TE 024 774   โครงการทางเทคโนโลยีชีวภาพ  4(0-12-8) 

  Project in Biotechnology 

  เงื่อนไขของรายวิชา : TE 024 773  

 การดําเนินการทดลองตอเนื่องจากขอเสนอโครงการในรายวิชา TE 024 773 การวิเคราะหขอมูล 

สรุปผลการทดลอง การเขียนรายงานและการนําเสนอผลการทําโครงการ 

 Conducting the experiments which have been proposed in TE 024 773, data analysis, 

concluding the experimental results, report writing and presentation of the results of the project 

TE 024 785  สหกิจศึกษาทางดานเทคโนโลยีชีวภาพ  6 หนวยกิต  

  Co-operative Education for Biotechnology  

  เงื่อนไขของรายวิชา : 000 160, TE 022 201, 

  TE 022 203, TE 023 102, TE 023 401# 

 การฝกปฏิบัติงานเต็มเวลาในสถานประกอบการที่เก่ียวของกับเทคโนโลยีชีวภาพทั้งสวนราชการและ

เอกชนที่ไดรับความเห็นชอบจากภาควิชาฯ นักศึกษาตองมีหัวขอและโครงงานที่ครอบคลุมการไปปฏิบัติงาน ใน

สถานประกอบการอยางชัดเจน หลังจากปฏิบัติสหกิจนักศึกษาตองนําเสนองานและสงรายงานการปฏิบัติงาน 

ในสถานประกอบการ 

 Full-time participation in private or government organization associated with 

biotechnology that has been approved by the department, proposal development, presentation 

and report of the results of the co-operative education work 
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TE 024 796 การฝกงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ  1 หนวยกิต 

   Practical Work in Biotechnology  

  เงื่อนไขของรายวิชา : TE 022 203  

 การฝกงานตามหนวยงานของเอกชนหรือรัฐที่ไดรับความเห็นชอบจากภาควิชาฯ เปนเวลาอยางนอย 

180 ชั่วโมงทําการ การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การสรุปขอมูล การเขียนรายงาน และการนําเสนอ

ผลงานหรือดําเนินการฝกงานตามที่สาขาเห็นสมควร 

 Training in private or governmental organization approved by the department at least 

180 working hours, data collection, data analysis, data construction, report writing and 

presentation or internship as appropriate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


