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หมูวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

(BIOT) 

                               หมูวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  หมวดวิชาวิทยาศาสตร จัดลักษณะเน้ือหา ดังน้ี  

 

1. พื้นฐานเทคโนโลยีชีวภาพ                                                                         ( BIOT – 1- - ) 

2. จุลินทรีย                                                                                                   ( BIOT – 2 - - ) 

3. พันธุศาสตร                                                                                              ( BIOT – 3 - - ) 

4. พันธุวิศวกรรม                                                                                          ( BIOT – 4 - -) 

5. อาหารเบื้องตน                                                                                          ( BIOT – 5 - -) 

6. เทคโนโลยีอาหาร อุตสาหกรรมอาหาร                                                     ( BIOT – 6 - -) 

7. มาตรฐานและกฏหมายทางเทคโนโลยีชีวภาพ                                          ( BIOT – 7 - -) 

8. การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ และการฝกประสบการณวิชาชีพ        ( BIOT – 8- - ) 

9. สัมมนาและการวิจัย                                                                 ( BIOT – 9 - - ) 
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หมูวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

(BIOT) 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

BIOT 2201 เทคโนโลยีชีวภาพสารสนเทศศาสตร 3(3-0-6) 

BIOT 2202 เทคโนโลยีจุลินทรีย 3(2-3-4) 

BIOT 2401 พนัธวุศิวกรรม 3(2-3-4) 

BIOT 3101 หลักเทคโนโลยีชีวภาพ 3(2-3-4) 

BIOT 3102 ยูนิตโอเปอเรชันในเทคโนโลยีชีวภาพ  3(2-3-4) 

BIOT 3103 เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย 3(2-3-4) 

BIOT 3104 เทคโนโลยีการหมักและผลิตภัณฑจากการหมัก 3(2-3-4) 

BIOT 3105 เทคโนโลยีชีวภาพยีสต 3(2-3-4) 

BIOT 3106 เทคโนโลยีชีวภาพสาหราย 3(2-3-4) 

BIOT 3107 เทคโนโลยีของเอนไซม 3(2-3-4) 

BIOT 3108 การกําจัดและการใชประโยชนจากการของเสีย 3(3-0-6) 

BIOT 3201 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช 3(2-3-4) 

BIOT 3202 เทคโนโลยีเกี่ยวกับเซลล 3(3-0-6) 

BIOT 3203 เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพสําหรับจุลินทรีย 3(2-3-4) 

BIOT 3301 พันธุศาสตรของพืช 3(2-3-4) 

BIOT 3302 ฮอรโมนพืชและสารที่เกี่ยวของ 3(3-0-6) 

BIOT 3303 พันธุศาสตรระดับโมเลกุล 3(3-0-6) 

BIOT 3401 วิศวกรรมชีวเคมี 3(3-0-6) 

BIOT 3402 ปฏิบัติการวิศวกรรมชีวเคมี 1(0-3-0) 

BIOT 3403 การควบคุมการแสดงออกของยีน 3(3-0-6) 

BIOT 3404 สรีรวิทยาและพันธุศาสตรของจุลินทรีย 3(2-3-4) 

BIOT 3405 จุลินทรียวิทยา 3(2-3-4) 

BIOT 3501 เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร 3(2-3-4) 

BIOT 3502 หลักการแปรรูปอาหารและการถนอมอาหาร 3(2-3-4) 

BIOT 3503 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารเบื้องตน 3(2-3-4) 

BIOT 3504 การวิเคราะหอาหาร 3(2-3-4) 

BIOT 3505 ผลิตภัณฑอาหารที่ใชจุลินทรีย 3(2-3-4) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

BIOT 3506 อุตสาหกรรมอาหารเบื้องตน 2(2-0-4) 

BIOT 3507 ระบบการผลิตอาหาร 2(2-0-4) 

BIOT 3508 การบรรจุผลิตภัณฑอาหาร 3(2-3-4) 

BIOT 3601 เทคโนโลยีธัญชาติและผลิตภัณฑ 3(2-3-4) 

BIOT 3602 เทคโนโลยีชีวภาพอาหารประเภทนมและผลิตภัณฑ 3(2-3-4) 

BIOT 3603 เทคโนโลยีการผลิตอาหารเบื้องตน 2(1-3-0) 

BIOT 3604 เทคโนโลยีเคร่ืองด่ืม 2(1-3-2) 

BIOT 3701 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑอาหาร 3(2-3-4) 

BIOT 3702 กฎหมายและมาตรฐานอาหาร 2(2-0-4) 

BIOT 3703 การเปนพิษของอาหาร 2(1-3-2) 

BIOT 3704 การบรรจุอาหาร 2(1-3-2) 

BIOT 3705 การบรรจุผลิตภัณฑทางพืช 2(1-3-2) 

BIOT 4101 เทคโนโลยีของแปง 3(2-3-4) 

BIOT 4102 เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมขั้นสูง 3(3-0-6) 

BIOT 4103 นาโนเทคโนโลยี 3(3-0-6) 

BIOT 4104 เทคโนเทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสีย 3(2-3-4) 

BIOT 4201 เทคโนโลยีชีวภาพการจัดการสิ่งแวดลอม 3(2-3-4) 

BIOT 4301 เทคโนโลยีขั้นสูงเกี่ยวกับเซลลของพืชและเซลลของสัตว 3(3-0-6) 

BIOT 4401 พันธุวิศกรรมจุลินทรีย 3(3-0-6) 

BIOT 4601 เทคโนโลยีผักและผลไม 3(2-3-4) 

BIOT 4602 เทคโนโลยีของสีและกลิ่นรส 3(3-0-6) 

BIOT 4603 เทคโนโลยีการสกัดนํ้ามันที่กินได 3(3-0-6) 

BIOT 4604 เทคโนโลยีการอาหารขั้นสูง 3(3-0-6) 

BIOT 4701 สุขวิทยาและสุขอนามัยทางอาหาร 3(3-0-6) 

BIOT 4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2(90) 

BIOT 4802 การฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยีชีวภาพ 5(450) 

BIOT 4901 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1(0-2-1) 

BIOT 4902 การวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3(0-6-3) 
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   รหัสและคําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวชิา    ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                 หนวยกิต (ท-ป-อ) 
 

 BIOT 2201  เทคโนโลยีชวีภาพสารสนเทศศาสตร                          3(3-0-6) 

                  Biotechnology Informatics 

   การศึกษาและใชประโยชนเทคนิคทางดานชีวสารสนเทศมาใชเกี่ยวของในการวิจัย

ทางดานพันธุวิศวกรรม การจัดการและการวิเคราะหขอมูลทางพันธุกรรม การพยากรณ

โครงสรางของโปรตีน  การคนหาโปรตีนหรือดีเอ็นเอที่สนใจ  การออกแบบ โครงสรางและ

การสรางแบบจําลองของสาร ไฟโลเจเนติกและความหลากหลายทางชีวภาพ การสืบคนขอมูล

และการรวบรวมขอมูลที่ตองการจากเครือขายฐานขอมูล การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางดาน

เทคโนโลยีชีวภาพสารสนเทศและการเขียนโปรแกรมเพื่อเขาถึงและใชประโยชนตลอดจน

วิเคราะหขอมูลทางพันธุกรรม 

 

BIOT 2202   เทคโนโลยีจุลินทรีย                                 3(2-3-4) 

                  Microbiology technology 

                    วิชาท่ีตองเรียนกอน:  BIOL 1106  ชีววิทยาพื้นฐาน 

 ความรูพื้นฐานดานจุลชีววิทยา โดยเนนความรูเบื้องตนของจุลินทรียชนิดตาง ๆ 

เทคนิคตางๆ ในการแยก การจัดจําแนก และการคัดเลือกสายพันธุของ        จุลินทรีย  การ

เพาะเลี้ยงและการเก็บรักษาจุลินทรียโดยวิธีตาง ๆ การสุขาภิบาลโรคติดตอและภูมิตานทาน 

รวมถึงความรูพื้นฐานทางพันธุศาสตร หลักการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมยีนและ

โครโมโซม การประยุกตใหจุลินทรียชนิดตาง ๆ ใหมีประโยชนทางดานการเกษตร 

อุตสาหกรรมและสาธารณสุข 

 

BIOT 2401  พันธุวิศวกรรม                                               3(2-3-4) 

                  Genetic Engineering 

 สมบัติของดีเอนเอ โครงสรางและบทบาทของดีเอ็นเอ  การแยกสกดัดีเอนเอ หลกัการ

และวิธีการที่ใชงานตัดตอดีเอ็นเอการควบคุมการแสดงออกของยีนในสิ่งมีชีวิตตางๆ ไดแก  

แบคทีเรีย  ยีสต  รา  พืช  และสตัว  เทคนิคการสรางดีเอ็นเอสายผสม (การขยายยีน การตัดตอ

ยีนจากโครโมโซม การใชเอนไซมตัดจําเพาะ  การเลือกเฟนหายีนที่ตองการ การสรางธนาคาร

ดีเอ็นเอ) และเทคนิคในการวิเคราะหยีนพันธุศาสตรของแบคทีเรีย(การถายทอดยนีโดยวิธีท

รานสฟอรเมชันคอนจุเกชัน ทรานสดักชัน และการปรับ ปรุงสายพันธุ) 
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รหัสวชิา    ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                 หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

BIOT 3101    หลักเทคโนโลยีชีวภาพ                              3(2-3-4) 

                  Principle of Biotechnology 

                    วิชาท่ีตองเรียนกอน: BIOL 1106  ชีววิทยาพื้นฐาน 

ความหมาย และขอบเขตเทคโนโลยีชีวภาพ  การประยุกตใช เทคโนโลยีชีวภาพดาน

การเกษตร   อุตสาหกรรม สิ่งแวดลอมและการแพทย โดย ใชหลักการทางดานจุลชีววิทยา 

และวิศวกรรมชีวเคมีที่เกี่ยวของกับกระบวนการที่ ผลิตโดยจุลินทรียในระดับอุตสาหกรรม

ตลอดจนศึกษาความรูทางดานเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมเทคโนโลยีชีวภาพระดับนาโนและ

สารสนเทศทางชีววิทยา  
 

BIOT 3102   ยูนิตโอเปอเรชันในเทคโนโลยีชีวภาพ                              3(2-3-4) 

  Unit  Operation in Biotechnology 

 หนวย มิติ ของไหล  การกรองในอุตสาหกรรม การลดขนาดของแข็ง  การถายโอน

 ความรอนเคร่ืองแลกเปลี่ยนความรอน  การผลิตความรอน การผลิตไอนํ้า การละลาย 

การระเหย การตกผลึก  การอบแหง และการสกัดแยกสาร 

 

BIOT 3103  เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย                        3(2-3-4)   

                  Microbial Biotechnology 

          เทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวกับการใชจุลินทรียที่เปนประโยชนทางดานอาหารดาน

อุตสาหกรรมเกษตร และจุลินทรียที่ชวยปรับปรุงสภาพแวดลอมและระบบนิเวศ 

 

BIOT 3104   เทคโนโลยีการหมักและผลิตภัณฑจากการหมัก                         3(2-3-4) 

Fermentation Technology and fermented product 

 เทคนิคเบื้องตนของกระบวนการหมักแบบตาง ๆ จลนพลศาสตรของการเจริญและ

การผลิตผลผลิต รูปแบบของถังปฏิกรณแบบตาง ๆ การฆาเชื้อ การควบคุมกระบวนการหมัก 

การหาภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการหมัก การแยกผลผลิตจากการหมัก และการวิเคราะห

ตนทุนของกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑที่ไดจากกระบวนการหมัก  
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รหัสวชิา    ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                 หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

BIOT 3105   เทคโนโลยีชวีภาพยีสต                                         3(2-3-4) 

                  Yeast  Biotechnology 

                   วิชาท่ีตองเรียนกอน: BIOT 2202 จุลชีววิทยา 

 ชนิดและลักษณะทั่วไปของยีสต ประโยชนและความสําคัญของยีสต เทคนิคการ

เพาะเลี้ยงยีสตระดับอุตสาหกรรม ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโต และภาวะที่เหมาะสมตอ

การเจริญเติบโตของยีสต การคัดเลือก และปรับปรุงสายพันธุยีสต การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ 

จากยีสตในระดับอุตสาหกรรม 

 

BIOT 3106  เทคโนโลยีชวีภาพสาหราย                       3(2-3-4) 

                   Algal Biotechnology  

                    วิชาท่ีตองเรียนกอน: BIOT 2202 เทคโนโลยีจุลินทรีย 

 ชนิดและลกัษณะทัว่ไปของสาหราย การแยกและจําแนกชนิดสาหราย ชนิดของ

สาหรายที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการเกษตร    รงควัตถุ และระบบการ

สังเคราะหแสงของสาหราย  เทคนิคในการเพาะเลี้ยงสาหรายระดับอุตสาหกรรม ปจจัยที่มีผล

ตอการเจริญเติบโต และภาวะที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของสาหราย การผลิตโปรตีน

เซลลเดียวจากสาหราย การผลิตเชื้อเพลิงจากสาหราย  การผลิตปุยชีวภาพจากสาหราย และ

พันธุวิศวกรรมของสาหราย 

 

BIOT  3107   เทคโนโลยีของเอนไซม                                  3(2-3-4) 

                  Enzyme Technology  

 ชนิด หนาที่  และภาวะที่มีผลตอการทํางานของเอนไซม  วิธีการและปจจัยที่มีผลตอ

การผลิตเอนไซม การสกัดเอนไซม โดยมีวิธีการทางเคมีและทางกายภาพ  การทําใหบริสุทธิ์

ความบริสุทธิ์ของเอนไซมจลนศาสตรของเอนไซม  การนําเอนไซมไปใชในรูปเอนไซมอิสระ  

และการตรึงเอนไซม  การประยุกตใชเอนไซมในระดับอุตสาหกรรม  
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รหัสวชิา    ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                 หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

BIOT 3108 การกําจัดและการใชประโยชนจากกากของเสีย                        3(3-0-6)    

                 Treatment and Utilization of Waste  

 สมบัติของของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ   และกรรมวิธีการกําจัดของเสีย

จากโรงงาน อุตสาหกรรมดวยระบบทางชีววิทยา และเคมี โดยเปนความรูพื้นฐานของ

ปฏิกิริยาในกรรมวิธีของเสียในแตละระบบภาวะที่เหมาะสมและปจจัยที่มีผลตอการกําจัดกาก

ของเสยี กรรมวิธีการนําเอาของเสียและของเหลือใชตาง ๆ มาใชประโยชน อยางคุมคาทาง

เศรษฐกิจ 
                

 BIOT 3201  เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช                        3(2-3-4) 

 Plant Biotechnology 

                   วิชาท่ีตองเรียนกอน: BIOL 1105 ชีววิทยาพื้นฐาน 

 ชีววิทยาของพืช เซลล เน้ือเยื่อ   สัณฐานวิทยา กายวิภาคของพืชมีดอก   สรีรวิทยา

นิเวศวิทยาของพืช การจําแนกพืชเปนหมวดหมู การรวบรวมเก็บตัวอยางพืชกระบวนการ

ดํารงชีวิตของพืช ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโต  และการเปลี่ยนแปลงสภาพของพืช นํ้า แร

ธาตุ แสง และฮอรโมน กลไกและ กระบวน การทางชีวเคมีของการสังเคราะหดวยแสง การ

หายใจ การขนสง การคายน้ํา กระบวนการงอก และการพักตัวของเมล็ด 

 

BIOT 3202  เทคโนโลยีเกี่ยวกับเซลล                             3(3-0-6)  

                  Cell  Technology 

 เซลล และวิธีการเพาะเลี้ยงเซลล เพื่อนําไปใชงานดานเทคโนโลยีชีวภาพ การผลิต

สารที่เปนประโยชนของเซลล โดยใชความรู หรือ หลักวิชาทางดาน     พนัธวุศิวกรรม 

 

BIOT  3203   เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพสําหรับจุลินทรีย                      3(2-3-4)  

                  Microbial Biodiversity 

 ความหมาย และ ความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพของ          จุลินทรีย 

ความหลากหลายทางดานนิเวศพันธุศาสตรและสปชีสของจุลินทรีย  เทคนิคทางโครโมโซม

ไดแก DNA ฟรินเกอรพรินท PCR  และเทคนิคใหม ๆ  ที่ใชในการศึกษาความ

หลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย  
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รหัสวชิา    ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                 หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

BIOT 3207 การเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืช                  3(2-3-4)  

  Plant Tissue Culture 

   วิชาท่ีตองเรียนกอน : BIOL 2101 พฤกษศาสตร 

   หลักการเลี้ยงเน้ือเยื่อจากสวนของพืช รูปแบบการเจริญและพัฒนาการของเน้ือเยื่อ 

การควบคุมปจจัยที่มีอิทธิพลตอรูปแบบของการเจริญและพัฒนา เทคนิคการเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การนําไปใช

ประโยชนทางพฤกษศาสตร แนวทางการเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อเพื่อการสงออก 

 

BIOT 3301   พันธุศาสตรของพืช                                     3(2-3-4) 

                  Plant   Genetic 

 โครงสราง และลักษณะทางพันธุกรรมของพืช ชีวโมเลกุลของพืช การตรึงไนโตรเจน

และการตานทานโรค ระบบการสืบพันธุ การปรับปรุงพันธุพืช โดยใชเทคนิคทาง

เทคโนโลยีชีวภาพ   ความสําคัญของพืชแปลงพันธุ และการนําไปประยุกตใช 
        

BIOT 3302    ฮอรโมนพืชและสารท่ีเกี่ยวของ                        3(3-0-6) 

                 Plant hormones and their concerned compounds 

 ธรรมชาติของฮอรโมนพืช ฮอรโมนพืช -เคมีภัณฑเพื่อการเกษตร ฮอรโมนพืชและ

สารเคมีกําจัดวัชพืช เทคนิคตาง ๆ ดานฮอรโมนพืช  และการประยุกตใชฮอรโมนพืชเพื่อ

ควบคุมการเจริญเติบโต และการใหผลผลิตของพืช  

 

BIOT 3303   พันธุศาสตรระดับโมเลกุล                         3(3-0-6) 

                    Molecular Genetics 

 โครงสรางหนาที่ของยีน รหัสพันธุกรรม ระบบกรรมพันธุทางไซโต  พลาสซึม ระบบ

กรรมพันธุทางการเปลี่ยนแปลงรูปราง โครงสราง การใชจุลชีพในการทดลอง และ

วิวัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงในระดับเซลล และหนวยยอยภายในเซลล ซึ่งมีสาเหตุจาก

การควบคุมการทํางานของยีน 
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รหัสวิชา    ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                 หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

BIOT 3401   วิศวกรรมชีวเคมี                                                  3(3-0-6) 

                  Biochemical Engineering 

 ความสัมพันธของหลักการทางวิศวกรรมชีวเคมีกับเซลล การศึกษาชีวพลังงาน

ปฏิกิริยาแบบเน้ือเดียวของเซลล และเอนไซม ปฏิกิริยาแบบเน้ือผสม  การตรึงเซลล  และ

เอนไซม สวนประกอบพื้นฐานของถังหมัก ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสเตอริไลเซชัน  การกวน

ผสม  และการใหอากาศในถังหมัก 

 

BIOT 3402   ปฏิบัติการวิศวกรรมชีวเคมี                               1(0-3-0) 

                  Biochemical  Engineering Laboratory  

                   วิชาท่ีตองเรียนกอน หรือ เรียนควบคูกัน:  BIOT  3401 วิศวกรรมชีวเคมี    

                   การปฏิบัติการทดลองซึ่งสอดคลองกับเนื้อหาวิชาวิศวกรรมชีวเคมี 
 

BIOT 3403   การควบคุมการแสดงออกของยีน                                 3(3-0-6) 

                  Gene Regulation 

 การควบคุมการแสดงออกของยีนในระบบตางๆ ของเซลล จุลินทรีย (แบคทีเรีย ยีสต 

รา ไวรัส ) เซลลของพืช เซลลของสัตวชั้นตํ่าและชั้นสูง ศึกษาเกี่ยวกับขบวนการพื้นฐานที่

ควบคุมการแสดงออกของยีนในระดับ โมเลกุล รวมถึงขั้นตอนการถอดรหัสจากสาร

พนัธกุรรม (ดีเอ็นเอ) และการแปลรหัสเปนโปรตีน ศึกษาการตอบสนองในระดับโมเลกุลของ

สิ่งที่มีชีวิตตอการเปลี่ยนแปลงของสารอาหาร หรือสภาวะแวดลอมอ่ืนๆ เน้ือหาจะกลาวถึง

เนนความรูใหมๆ ของการศึกษาทางดานนี้ 
 

BIOT 3404    สรีรวิทยาและพันธุศาสตรของจุลินทรีย                      3(2-3-4) 

                  Microbial Physiology and Genetics 

                   วิชาท่ีตองเรียนกอ: BIOT 2202 เทคโนโลยีจุลินทรีย 

 ความรูเกี่ยวกับสรีรวิทยาและพันธุกรรมของจุลินทรียประเภทตางๆ  โดยเนน

ความสําคัญของจุลินทรียที่มีประโยชนในดานเศรษฐกิจ ขบวนการเจริญเติบโต ปจจัยที่

เกี่ยวของกับการเจริญและขบวนการเมทาบอลิซึม การใชสารอาหารเพื่อสรางพลังงานและการ

ควบคุมเมทาบอลิซึม รวมทั้งขบวนการควบคุมการควบคุมพันธุศาสตรของจุลินทรีย รวมถึง

ทฤษฎีพื้นฐานทางดานพันธุศาสตร และอนูพันธุศาสตร และเทคนิคใหมทางดานพันธุ

วิศวกรรมศาสตรดวย  
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รหัสวชิา    ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                 หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

BIOT 3405   จุลินทรียวิทยา                          3(2-3-4) 

                  Microbial Ecology 

                    วิชาท่ีตองเรียนกอน: BIOT 2202  เทคโนโลยีจุลินทรีย 

 ความสัมพันธระหวางจุลินทรียกับสภาพแวดลอม ปจจัยตางๆที่มีผลตอการ

เจริญเติบโตและกระบวนการทางชีวเคมีที่มีผลตอจุลินทรีย  การนําไปประยุกตใชประโยชน

ดานเทคโนโลยีชีวภาพ 

 

BIOT  3501   เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร                        3(2-3-4) 

     Food Biotechnology 

 ความสําคัญของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร การใชประโยชนของเทคโนโลยีชีวภาพ

ในกระบวนการถนอมอาหาร แปรรูปอาหาร และการผลิตอาหารสําเร็จรูปแบบตาง ๆ จาก

ผลิตภัณฑเน้ือ นม ผักและผลไม ธัญชาติ รวมถึงการศึกษาการผลิตเอนไซม สารปรุงแตง

อาหาร และอาหารหมัก  ศึกษาวิธีการ เคร่ืองมือที่ใช และสภาวะที่เหมาะสมสําหรับการผลิต

อาหาร ชนิดตาง ๆ ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพของอาหารที่ผานการแปรรูปแลว และความ

ปลอดภัยของอาหาร 

 

BIOT 3502   หลักการแปรรูปอาหารและการถนอมอาหาร                     3(2-3-4) 

                 Principle of Food Processing and Preservation          

 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอาหาร สารอาหาร และผลิตผลทางอาหาร            จุลินทรียที่มี

ความสําคัญดานอาหาร หลกัการและวิธกีารแปรรูปอาหาร และการถนอมอาหาร  การ

เปลี่ยนแปลงทางเคมีที่เกิดขึ้นในการแปรรูปอาหารและการถนอมอาหาร   การควบคุมคุณภาพ

และมาตรฐานอาหาร  เทคนิคใหม ๆ ในการแปรรูปและถนอมอาหาร การศึกษางานวิจัยที่

เกี่ยวของกับการแปรรูปอาหารและการถนอมอาหาร  
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รหัสวชิา    ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                 หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

BIOT 3503   วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารเบื้องตน                      3(2-3-4) 

                  Introduction to Food Science and Technology 

 แหลงอาหารมนุษย องคประกอบของอาหาร โภชนศาสตรขององคประกอบของ

อาหาร  ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพอาหาร  การเสื่อมเสียของอาหารและการควบคุมหลักเบื้องตน

ของการแปรรูปอาหารชนิดตาง ๆ ผลิตภัณฑอาหารชนิดตาง ๆ  การบรรจุภัณฑอาหารความ

ปลอดภัยและกฏหมายดานอาหาร การประยุกตใชประโยชนดานเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร  

 

BIOT 3504   การวิเคราะหอาหาร                       3(2-3-4 )  

                  Food Analysis  

 หลักการวิเคราะหอาหาร การวิเคราะหสารอาหารประเภทตางๆ เชิงคุณภาพและเชิง

ปริมาณ การวิเคราะหหาสัดสวนขององคประกอบอาหารสําเร็จรูปเพื่อศึกษาสูตรอาหาร และ

นําไปพฒันากระบวนการผลิต เทคนิคใหมๆ ในการวิเคราะหอาหาร การประยุกตใช

ประโยชนดานเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร  

 

BIOT  3505   ผลิตภัณฑอาหารท่ีใชจุลินทรีย                       3(2-3-4) 

                  Microbial Food Product 

                  วิชาทีต่องเรียนกอน: BIOT 2202  เทคโนโลยีจุลินทรีย 

 จุลินทรียที่มีความสําคัญดานอาหาร การใชประโยชนจากจุลินทรียใน   อุตสาหกรรม

อาหาร การแปรรูปและการถนอมอาหารเทคนิคและกรรมวิธีการผลิตอาหารหมักจากจุลินทรีย  

การพฒันาผลิตภัณฑอาหารจากจุลินทรียการประยุกตใชประโยชนดานทคโนโลยีชีวภาพ

อาหาร 

 

BIOT 3506   อุตสาหกรรมอาหารเบื้องตน                               2(2-0-4) 

                  Introduction to Food Industry   

 ความหมายและความสําคัญของอุตสาหกรรมอาหาร คุณภาพ ปริมาณ   และราคาของ

วัตถุดิบที่ใชในอุตสาหกรรมอาหาร ปจจัยที่มีผล ตอกระบวนการผลิตอาหารการลงทุน การ

ดําเนินงาน และการจัดการที่เกี่ยวของในอุตสาหกรรมอาหารขนาดตาง ๆ   การประยุกตใช

ประโยชนดานเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร  
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รหัสวชิา    ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                 หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

BIOT 3507   ระบบการผลิตอาหาร                       2(2-0-4)  

                  Food Production System 

  การวางแผนการเลือกใช และการควบคุมกระบวนการผลิต อาหารระดับอุตสาหกรรม

ระบบการขนสงวัตถุดิบและผลิตภัณฑการประเมินราคาของกระบวน การผลิตวิธีการ

ตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพอาหารและกระบวนการผลิตอาหาร การพัฒนาระบบการ

ผลิตอาหาร 

 

BIOT 3508   การบรรจุผลิตภัณฑอาหาร                       3(2-3-4)  

                  Food Packaging 

 ความสําคัญและวัตถุประสงคของการบรรจุผลิตภัณฑชนิดของวัสดุ ประเภทและ

คุณสมบัติทางดานกายภาพ และเคมีของภาชนะบรรจุผลิตภัณฑอาหารตาง ๆ หลักการเลือกใช

ภาชนะบรรจุใหเหมาะสมกับวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑอาหาร การออกแบบภาชนะบรรจุ

กฎหมายที่เกี่ยวกับภาชนะบรรจุผลิตภัณฑอาหาร ฉลากโภชนาการและรหัสผลิตภัณฑ 

 

BIOT 3601   เทคโนโลยีธัญชาติและผลิตภัณฑ                      3(2-3-4) 

                  Cereal and Cereal Product Technology  

  ความหมาย และความสําคัญของธัญชาติ ลกัษณะโครงสราง  คุณสมบัติ การ

เปลี่ยนแปลงทางเคมี กายภาพ    และชีววิทยาระหวางการผลิตของธัญชาติชนิดตาง ๆ  

กรรมวิธีการแปรรูป และการใชผลิตภัณฑธัญชาติ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ การเสื่อมเสีย

เทคโนโลยีการเก็บรักษาธัญชาติและผลิตภัณฑตางๆ จากธัญชาติ การพัฒนาผลิตภัณฑ การ

ประยุกตใชประโยชนดานเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร  

 

BIOT 3602   เทคโนโลยีชีวภาพอาหารประเภทนมและผลิตภัณฑ                      3(2-3-4)  

                  Biotechnology for Milk  and  Milk  Product 

                โครงสรางเตานม สรีรวิทยาของการกลั่นสรางน้ํานม การปลดปลอยน้ํานม 

องคประกอบคุณสมบัติดานเคมี กายภาพและจุลชีววิทยาของนมและ      ผลิตภัณฑนม  ปจจัย

ที่มีผลตอปริมาณและคุณภาพของนํ้านม การเสื่อมเสีย การตรวจสอบ และการควบคุมคุณภาพ

และมาตรฐานของน้ํานมและผลิตภัณฑนม การสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรม การ

ประยุกตใชประโยชนดานเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร  
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รหัสวชิา    ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                 หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

BIOT 3603   เทคโนโลยีการผลิตอาหารเบื้องตน                                         2(1-3 -2) 

                  Fundamental of  Food products Technology 

หลักการผลิตอาหาร  เทคนิคการผลิตอาหารในรูปแบบตาง ๆ ปจจัยที่มีผลตอการ

ผลิตอาหาร  การควบคุมการผลิตและเคร่ืองมือที่เกี่ยวของ  การเลือกวัตถุดิบ  เพื่อนํามาใชใน

การผลิตอาหารการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอาหารและแนวโนมตลาดการศึกษางานวิจัดาน  

เทคโนโลยีการผลิตอาหารการศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม  

 

BIOT 3604   เทคโนโลยีเคร่ืองดื่ม                      2(1-3-2)  

                  Beverage   Technology 

   ชนิดและประเภทของเคร่ืองด่ืม สวนประกอบของเคร่ืองด่ืม  หลักการ และ

กรรมวิธีการผลิตเคร่ืองด่ืมชนิดมแีอลกอฮอล และ ไมมีแอลกอฮอลและไมอัดแกส  รวมทั้ง

เคร่ืองด่ืมชนิดอ่ืน ๆ  เทคโนโลยีเคร่ืองด่ืมในระดับ อุตสาหกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี

เคร่ืองด่ืมและแนวโนมตลาด 

   

BIOT 3605        อาหารหมักทองถิ่นไทย                         3(2-3-4) 

                             Fermented Foods of Thai Local Knowledge 

ประเภทอาหารหมักทองถิ่น   ภูมิปญญาทองถิ่นในการผลิต            การใชจุลินทรีย

และปจจัยอ่ืนที่เกี่ยวของตอการผลิตอาหารหมักทองถิ่น  การต้ังขอกาํหนด วัตถุดิบ การ

สรางสูตร    และการเสื่อมสภาพอาหารหมัก    การพัฒนาและควบคุม  คุณภาพอาหาร

หมักทองถิ่น  

 

BIOT 3701    การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑอาหาร                    3(2-3-4) 

                  Quality Control of Food Product 

                   วิชาท่ีตองเรียนกอน: BIOT 2202  เทคโนโลยีจุลินทรีย 

                    ความสําคัญ หลักการ วิธีการ และเทคนิคการควบคุมคุณภาพอาหารและผลิตภัณฑ

อาหารในทางอุตสาหกรรมในดานเคมีกายภาพของจุลินทรีย เพื่อใหมี คุณภาพตรงตามมาตรฐาน

ทีก่าํหนด การประยุกตใชประโยชนดานเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร 
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รหัสวชิา    ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                 หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

BIOT 3702    กฎหมายและมาตรฐานอาหาร                        2(2-0-4) 

                  Food  Standard  and  Regulations  

กฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิตและการควบคุม คุณภาพ และ

มาตรฐานของอาหาร กฎหมายเกี่ยวกับฉลากอาหารและฉลากโภชนาการ กฎหมายและ

ขอบังคับที่เกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ขอกําหนดทางการคาระหวางประเทศ  และ

องคกรที่เกี่ยวของกับมาตรฐานและกฎหมายอาหาร 

  

BIOT 3703    การเปนพิษของอาหาร                         2(1-3-2) 

                  Food  Poisoning  

สาเหตุการเกิดมลพิษในอาหารทั้งจากสารเคมีและจุลินทรีย ประเภทและความรุนแรง

ของอาหารเปนพิษโรคที่เกิดจากอาหารเปนพิษ ผลกระทบตอสุขภาพการควบคุมคุณภาพ

อาหาร  การตรวจวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพ   เคมีและชีวภาพ   การศึกษางานวิจัยที่

เกี่ยวของกับอาหารปลอดภัย 

 

BIOT 3704    การบรรจอุาหาร                           2(1-3-2) 

                  Food Packaging 

สมบัติทางกายภาพ ทางเคมี ทางชีว วิทยา และทางกลศาสตรของการบรรจุอาหาร

แบบตาง ๆ  วัสดุที่ใชในการบรรจุเทคนิคการบรรจุใหม ๆ   ปจจัยที่มีผลตออายุและคุณภาพ

ของผลิตภัณฑอาหารชนิดตาง ๆ  กฎหมายเกี่ยวกับการบรรจุหลักการออกแบบการบรรจุ 

ฉลากและการโฆษณา  การประยุกตใชประโยชนดานเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร  

 

BIOT 3705    การบรรจุผลิตภัณฑทางพืช                         2(1-3-2) 

                  Plant Products Packaging 

หลักการบรรจุผลิตภัณฑจากพืช   วัสดุตาง ๆ เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการบรรจุ   ปจจัยที่

มีผลตออายุและคุณภาพของผลิตภัณฑหลังการบรรจุ  ความสัมพันธของผลิตภัณฑพืชกับ

ภาชนะบรรจุ ปฏิกิริยาการเสื่อมเสียของอาหารในภาชนะการแปรรูปแบบตาง ๆ การเก็บรักษา

ภาชนะหลังบรรจุ  เทคนิคใหม ๆ และการ พัฒนาดานการบรรจุผลิตภัณฑทางพืช 
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รหัสวชิา    ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                 หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

BIOT  4101    เทคโนโลยีของแปง                       3(2-3-4)  

                  Starch Technology 

กระบวนการผลิตแปงจากแหลงตาง ๆ เชน ขาวเจา มันสําปะหลัง มันฝร่ังขาวโพด 

การดัดแปลงแปงเปนชนิดตาง ๆ ไดแก พวกคอสลิ้งค พวกออกซิไดสพวกแคทอิออนิค พวก

แอนไอออนิกและการนําแปงเหลานี้ไปใชประโยชนรวมทั้งวิธีการทดสอบ คุณสมบัติการ

ไหล กายภาพและเคมีของแปงดวย 

 

BIOT  4102    เทคโนโลยีชวีภาพอตุสาหกรรมข้ันสูง                       3(3-0-6) 

                  Advanced Industrial Biotechnology 

บทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมการผลิต   ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ

กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม โดยเนนใหเห็นถึงศักยภาพของเทคนิคใหมๆ ทางดาน

เทคโนโลยีชีวภาพที่อาจจะมีสวน ชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมเหลาน้ี

ใหดียิ่งขึ้น วิธีการใชและศักยภาพในการใชเอ็นไซมในอุตสาหกรรมหลายๆ ประเภท  การ

เสนอรายละเอียดของขบวนการ ผลิตภัณฑตางๆ ที่ทันสมัย และการวิจารณถึงความจําเปน

ของการพัฒนาขบวนการ เหลาน้ันขึ้นมาใช สงเสริมใหนักศึกษาไดอานบทความตีพิมพของ

ผลงานวิจัยใหมๆ สิทธิบัตรดานเทคนิค ตางๆ รวมทั้ง รูจักกับฐานขอมูลทางดาน

เทคโนโลยีชีวภาพ 

 

BIOT 4103    นาโนเทคโนโลยี                    3(3-0-6) 

                  Nanotechnology 

ความหมายและความรูพื้นฐานของนาโนเทคโนโลยีดานตาง ๆ    การ ประยุกตใชนา

โนเทคโนโลยใีนดานตางๆ  เชน  การเกษตร  อุตสาหกรรมสิ่งแวดลอมและการแพทย   

แนวโนม  และการพฒันานาโนเทคโนโลยใีนอนาคต 

 

 

 

 

 

 



130 

 

รหัสวชิา    ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

BIOT  4104    เทคโนโลยีการบําบัดนํ้าเสีย                      3(2-3-4) 

                  Waste Treatment Technology 

น้ําเสียและประเภทของการการบําบัดน้ําเสีย ลักษณะเฉพาะของระบบบําบัดนํ้าเสีย

แบบตางๆ  การเลือกระบบบําบัดนํ้าเสียใหเหมาะกับสภาพพื้นที่ และ ลักษณะนํ้าทิ้ง มาตรฐาน

น้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน การวางแผนจัดการคุณภาพการออกแบบระบบ

บําบัดนํ้าเสียพื้นฐาน 

 

BIOT 4201   เทคโนโลยีชีวภาพการจัดการสิ่งแวดลอม                    3(2-3-4) 

                  Environmental  Biotechnology Mannagement 

ชนิดและความสําคัญของจุลินทรียในสิ่งแวดลอม จุลินทรียในอาหาร นํ้า ดิน และการ

สุขาภิบาล อิทธิพลของจุลินทรียตอสิ่งแวดลอมและการควบคุมแกไข การประยุกตใชจุลินทรีย

ในดานเทคโนโลยชีวีภาพสิง่แวดลอม 

 

BIOT 4301    เทคโนโลยีข้ันสูงเกี่ยวกับเซลลของพืชและเซลลของสัตว              3(3-0-6) 

                  Advanced Plant and Animal Cell Technology 

ความรูพื้นฐาน และการประยุกตใชงานวิจัยทางอณูชีววิทยา ของเซลลของพืชและ

เซลลของสัตว โดยศึกษาการควบคุมการแสดงออกของยีนและเทคนิคที่ใชปรับปรุงและ

เปลี่ยนแปลงพันธุกรรมในสิ่งที่มีชีวิตชั้นสูง การสราง transgenic material และการนําไป

ประยุกตใช 
 

BIOT 4401   พันธุวิศวกรรมจุลินทรีย                        3(3-0-6) 

                  Microbial Genetic Engineering 

พันธุศาสตรระดับโมเลกุลของจุลินทรียชนิดตาง ๆ องคประกอบของ  โครงสรางและ

การจัดเรียงตัวของสารพันธุกรรมของจุลินทรียชนิดตางๆ การแสดงออกของยีนและการ

ควบคุมการแสดงออกของยีน การเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรรม การตัดตอยีน และการถายยีน

ในจุลินทรีย การคัดเลือกและการปรับปรุง การประยุกตใชเทคโนโลยีดีเอ็นเอในจุลินทรียใน

ชนิดตางๆ 
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รหัสวชิา    ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

BIOT 4601    เทคโนโลยีผักและผลไม                                   3(2-3-4) 

                  Vegetable and Fruit Technology   

โครงสรางทางสรีรวิทยาและองคประกอบทางเคมีของผักและผลไม การแปรรูป

ผลิตภัณฑโดยใชอุณหภูมิสูงหรือตํ่า และโดยการทําแหง  การทํานํ้าผลไม  แยม  เยลลี่  และ

มารมาเลดและผลิตภัณฑแปรรูปอ่ืนๆ 

                  

BIOT 4602    เทคโนโลยีของสีและกลิ่นรส                      3(3-0-6) 

                  Color and Flavor Technology 

                   วิชาท่ีตองเรียนกอน: BIOT 2202 เทคโนโลยีจุลินทรีย 

คุณสมบัติทั่วไปของสีกลิ่นรสธรรมชาติ  การผลิตสีและกลิ่นรสโดยใชจุลินทรีย

รวมทั้งการสังเคราะหทางเคมี  แหลงวัตถุดิบรวมทั้งการนําไปใชใน อุตสาหกรรมตางๆ 

 

BIOT  4603   เทคโนโลยีการสกัดนํ้ามันท่ีกินได                         3(3-0-6) 

                 Technology of Edible oil Extraction 

                    วิชาท่ีตองเรียนกอน: BIOT 2101 หลักเทคโนโลยีชีวภาพ 

                  เทคโนโลยีการออกแบบ การสกัด และการทําน้ํามันและไขมันตางๆให

บริสุทธิ์รวมทั้งเทคโนโลยีใหมๆที่เกี่ยวของกับกระบวนการ  

 

BIOT 4604    เทคโนโลยีการอาหารข้ันสูง                  3(3-0-6) 

                  Advanced Food Biotechnology 

                   วิชาท่ีตองเรียนกอน : BIOT 3501 เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร 

การศึกษาขั้นสูงในเร่ืองตางๆ ที่กําลังเปนที่สนใจในดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี

การอาหาร การบรรยาย การวิจารณบทความของผลงานวิจัยใหมๆ และการเขียนรายงาน  
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รหัสวชิา    ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

BIOT 4701   สุขวิทยาและสุขอนามัยทางอาหาร                             3(3-0-6) 

                  Food Hygiene and Sanitation 

สุขวิทยาดานสิ่งแวดลอม      ที่มีความสัมพันธเกี่ยวกับการผลิตอาหารสุขวิทยาอาหาร 

สุขวิทยาของบุคคล  จุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคทางเดินอาหารและอาหารเปนพิษ หลักการ

ทางดานเคมี ฟสิกสและจุลชีววิทยาในการทําความสะอาดและสุขอนามัยของเคร่ืองมือใน

กระบวนการผลิตอาหาร การพัฒนาโปรแกรมสุขอนามัย ซึ่งประกอบดวย Good 

Manufacturing Practices (GMPs) และ Hazard Analysis & Critical Control Point (HACCP) 

น้ํายาชําระลางและตัวทําละลาย ชีวภาพที่ใชในอาหาร 

 

BIOT 4801   การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยีชีวภาพ               2(90) 

                  Preparation for Professional Experience in Biotechnology 

                 การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนฝกประสบการณวิชาชีพ ในการพัฒนา

ความรู เจตคติ ทักษะดานเทคโนโลยีชีวภาพ โดยปฏิบัติในสถานการณหรือรูปแบบตางๆซึ่ง

เกี่ยวของกับวิชาชีพ 

 

BIOT 4802   การฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยีชีวภาพ                           5(450) 

                  Field  Experience  in Biotechnology 

          การฝกประสบการณวิชาชีพในหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่เกี่ยวของกับ

งานดานเทคโนโลยีชีวภาพ 
 

BIOT 4901  สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ                                1(0–2-1) 

                  Seminar in Biotehnology 

               การคนควา รวบรวมขอมูลเอกสารและงานวิจัย การอภิปรายปญหาเกี่ยวกับ

เทคโนโลยีชีวภาพ การเขียนโครงการและรายงานการสัมมนา การนําเสนอผลงานและการ

แลกเปลี่ยนประสบการณทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

 

BIOT 4902  การวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ                               3(0-6-3) 

                  Research in Biotechnology 

การคนควาและวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ การเขียนรายงานและการเสนอผลงานวิจัย

ภายใตการควบคุม ดูแลของอาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัย 
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