
 

รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา พระราชวังสนามจันทร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

1. ช่ือหลักสูตร 

 ภาษาไทย   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

 ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Engineering Program in Bioprocess Engineering 

2. ช่ือปริญญา 

 ช่ือเต็มภาษาไทย  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ)   

 ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ  Bachelor of Engineering (Bioprocess Engineering) 

 ช่ือยอภาษาไทย   วศ.บ. (วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ) 

 ช่ือยอภาษาอังกฤษ B.Eng. (Bioprocess Engineering) 

3. วิชาเอก 

  ไมมี 

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

  หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ ไมนอยกวา 140 หนวยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1  รูปแบบ    หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ป 

 5.2 ภาษาที่ใช    ภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษ 

 5.3   การรับเขาศึกษา รับทั้งนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางประเทศ 

 5.4  ความรวมมือกับสถาบันอื่น     เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  

6. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

  6.1 วิศวกรโรงงานในกลุมอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร ส่ิงแวดลอม 

 6.2 นักวิชาการดานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

         6.3 นักวิจัยงานวิศวกรรม/การผลิตในอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร ส่ิงแวดลอม 

7. สถานที่จัดการเรียนการสอน  

   คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน 

ตําบลพระปฐมเจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 

 

 

 

 

 

 



 

แสดงแผนการศึกษา  

ปที ่1  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

081 102 

511 104 

512 101 

512 103 

513 101 

513 103 

514 101 

514 103 

............. 

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 

แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 1 

ชีววิทยาทั่วไป  1 

ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป  1 

เคมีทั่วไป  1 

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  1 

ฟสิกสทั่วไป  1 

ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป  1 

วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่กําหนดโดยคณะวิชา 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

1(0-3-0) 

3(3-0-6) 

1(0-3-0) 

3(3-0-6) 

1(0-3-0) 

3 

 รวมจํานวน 21 

 

ปที ่1  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

081 103 

511 105 

513 102 

513 104 

614 201 

615 112 

621 101 

621 102 

 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 2 

เคมีทั่วไป  2 

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  2 

เขียนแบบวิศวกรรม 

กลศาสตรวิศวกรรม  

วิทยาศาสตรชีวภาพสําหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

ปฏิบัติการวิทยาศาสตรชีวภาพสําหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

1(0-3-0) 

3(2-3-4)  

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

1(0-3-0) 

 

 รวมจํานวน 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ปที ่2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

080 101 

513 255 

513 257 

600 101 

618 120 

618 121 

621 211 

………… 

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 

เคมีอินทรียพื้นฐาน 

ภาษาอังกฤษส่ือสารสําหรับวิทยาศาสตรประยุกต 

วิศวกรรมไฟฟาพื้นฐาน 

ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาพื้นฐาน 

การคํานวณพื้นฐานทางปฏิบัติการเฉพาะหนวย 

วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

3(3-0-6) 

1(0-3-0)  

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

1(0-3-0) 

3(3-0-6) 

3 

 รวมจํานวน 20 

 

ปที ่2  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

600 102 

620 201 

621 212 

 

621 221 

621 222 

621 223 

............. 

ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับวิทยาศาสตรประยุกต 

วัสดุวิศวกรรม 

วิธีและการปฏิบัติการทางคณิตศาสตรสําหรับวิศวกรรมกระบวนการ

ชีวภาพ 

การตรวจวัดสารในวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

ปฏิบัติการการตรวจวัดสารในวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

อุณหพลศาสตรสําหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

 

2(2-0-4) 

1(0-3-0)  

3(3-0-6) 

3 

 รวมจํานวน 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ปที ่3  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

621 321 

621 322 

621 351 

621 352 

621 361 

.............  

............. 

............. 

ปฏิบัติการเฉพาะหนวยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1 

การฝกปฏิบัติการเฉพาะหนวยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1 

จลนพลศาสตรวิศวกรรมเคมีชีวภาพและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ

ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีชีวภาพ  

เทคโนโลยีชีวภาพส่ิงแวดลอมในกระบวนการชีวภาพ 

วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่กําหนดโดยคณะวิชา 

วิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสรี 

3(3-0-6) 

1(0-3-0) 

3(3-0-6) 

1(0-3-0) 

3(3-0-6) 

3 

3 

3 

 รวมจํานวน 20 

     

ปที ่3  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

614 202 

621 311 

621 323 

621 324 

621 341 

 

621 362 

สถิติวิศวกรรม 

การจัดการความปลอดภัยในวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

ปฏิบัติการเฉพาะหนวยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2 

การฝกปฏิบัติการเฉพาะหนวยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2 

พลศาสตรกระบวนการและการควบคุมทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

การบําบัดของเสียจากอุตสาหกรรมกระบวนการชีวภาพ 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

1(0-3-0) 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 รวมจํานวน 16 

 

ปที ่3  ภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

621 391 การฝกงานทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1*  (ไมนอยกวา 

240 ชั่วโมง) 

 รวมจํานวน - 

 

 

 

 

 

 

 

 

* นักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนเรียน โดยไมนับหนวยกิตรวมเปนสวนหน่ึงของ

หลักสูตร 



 

ปที ่4  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

621 421 

621 454 

621 481 

 

621 491 

621 492 

………… 

ปฏิบัติการเฉพาะหนวยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 3 

วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพในอุตสาหกรรม 

ระบบการควบคุมและประกันคุณภาพทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

สัมมนา 

โครงงานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1 

วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

2(2-0-4) 

 

1(0-2-1) 

1(0-3-0) 

3 

 รวมจํานวน 13 

 

ปที ่4  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ-ป-น) 

621 451 

621 472 

 

621 493 

………… 

………… 

การออกแบบทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

จรรยาบรรณสําหรับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

โครงงานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2 

วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสรี 

3(2-3-4) 

1(1-0-2) 

 

2(0-6-0) 

3  

3 

 รวมจํานวน 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายวิชา 

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     จํานวน  30  หนวยกิต ประกอบดวย 

  (1)  วิชาบังคับ   จํานวน  9  หนวยกิต ประกอบดวย 

081 101  ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร                  3(3-0-6) 

  (Thai for Communication)  

081 102   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน       3(2-2-5) 

   (English for Everyday Use)  

081 103   การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ      3(2-2-5) 

  (English Skill Development)  

  (2)  วิชาบังคับเลือก   จํานวน   9  หนวยกิต โดยเลือกรายวิชาจากทั้ง  3  กลุมวิชา กลุมละ 3 หนวยกิต ตอไปน้ี 

      กลุมวิชามนุษยศาสตร 

082 101   มนุษยกับศิลปะ        3(3-0-6) 

  (Man and Art)  

082 102   มนุษยกับการสรางสรรค       3(3-0-6) 

  (Man and Creativity)  

082 103   ปรัชญากับชีวิต         3(3-0-6) 

  (Philosophy and Life) 

082 104   อารยธรรมโลก          3(3-0-6) 

  (World Civilization) 

082 105   อารยธรรมไทย         3(3-0-6) 

  (Thai Civilization) 

082 106  ศิลปะสถาปตยกรรมในประชาคมอาเซียน     3(3-0-6) 

  (Architecture and Related Art in ASEAN Community) 

082 107  สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต       3(3-0-6) 

  (Meditation for Self-Development) 

082 108  ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น      3(3-0-6) 

  (Art and Visual Culture) 

082 109  ดนตรีวิจักษ        3(3-0-6) 

  (Music Appreciation) 

082 110  ศิลปะการดําเนินชีวิตและทํางานอยางเปนสุข     3(3-0-6) 

            (Art of Living and Working for Happiness) 

   กลุมวิชาสังคมศาสตร 

083 101  มนุษยกับส่ิงแวดลอม        3(3-0-6) 

  (Man and His Environment)  

083 102   จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ       3(3-0-6)  

  (Psychology and Human Relations) 

083 103   หลักการจัดการ             3(3-0-6) 

  (Principles of Management) 



 

083 104   กีฬาศึกษา         3(2-2-5) 

    (Sport Education)  

083 105   การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย     3(3-0-6) 

  (Thai Politics, Government and Economy) 

083 106  ศิลปะการแสดงในอาเซียน       3(3-0-6) 

  (Performing Arts in ASEAN) 

083 107  วิถีวัฒนธรรมอาเซียน       3(3-0-6) 

  (Aspects of ASEAN Culture) 

083 108  วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน       3(3-0-6) 

  (ASEAN Music Culture) 

083 109  การใชชีวิตอยางสรางสรรค       3(3-0-6) 

   (Creative Living) 

083 110  กิจกรรมเพื่อชีวิตสรางสรรค       3(3-0-6) 

  (Activities for a Creative Life) 

083 111  ประสบการณนานาชาติ       3(3-0-6) 

  (International Experience) 

083 112  หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม     3(3-0-6) 

                      (Sufficiency Economy and Social Development) 

    กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร 

084 101   อาหารเพื่อสุขภาพ                3(3-0-6) 

       (Food for Health) 

084 102   ส่ิงแวดลอม มลพิษและพลังงาน                   3(3-0-6) 

  (Environment, Pollution and Energy) 

084 103   คอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร     3(3-0-6) 

  (Computer, Information Technology and Communication) 

084 104   คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน         3(3-0-6) 

  (Mathematics and Statistics in Everyday Life) 

084 105   โลกแหงเทคโนโลยีและนวัตกรรม       3(3-0-6) 

                 (World of Technology and Innovation) 

084 106  วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน     3(3-0-6) 

  (Science and Technology in ASEAN Community) 

084 107  พลังงานในอาเซียน        3(3-0-6) 

              (Energy in ASEAN) 

084 108  โลกและดาราศาสตร       3(3-0-6) 

  (Earth and Astronomy) 

 

 

 

 



 

     (3)  วิชาศึกษาทั่วไปที่กําหนดโดยคณะวิชา  จํานวน  12  หนวยกิต ประกอบดวย 

   วิชาบังคับ   จํานวน   6   หนวยกิต ประกอบดวย 

600 101   ภาษาอังกฤษส่ือสารสําหรับวิทยาศาสตรประยุกต                     3(3-0-6) 

(Communicative English for Applied Science) 

600 102  ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับวิทยาศาสตรประยุกต                  3(3-0-6) 

(Technical English for Applied Science) 

   วิชาบังคับเลือก  จํานวนไมนอยกวา   6   หนวยกิต โดยเลือกจากรายวิชาตอไปน้ี 

600 111  เทคโนโลยีสะอาดและส่ิงแวดลอม      3(3-0-6) 

  (Clean Technology and Environment) 

600 112  อาหารกับวิถีชีวิตประจําวัน       3(3-0-6) 

  (Food and Life Style) 

600 113  ศิลปะการดํารงชีวิต        3(3-0-6) 

                   (Art of Living) 

600 114  เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกตคอมพิวเตอร    3(2-3-4) 

สําหรับการวิจัยดานอาหาร  

  (Information Technology and Computer Applications for Food Research) 

600 115  เทคโนโลยีชีวภาพกับคุณภาพชีวิต       3(3-0-6) 

  (Biotechnology and Life Quality) 

600 116  ภาวะผูนํากับการพัฒนา       3(3-0-6) 

  (Leadership and Development) 

600 117  พลังงานและส่ิงแวดลอมกับชีวิต      3(3-0-6) 

  (Energy and Environment for Life) 

600 118  ธุรกิจสําหรับชีวิตประจําวัน       3(3-0-6) 

  (Business for Everyday Life) 

600 119  ไฟฟาและความปลอดภัย       3(3-0-6) 

  (Electricity and Safety) 

600 120  การตลาดและการเงิน       3(3-0-6)  

  (Marketing and Finance) 

600 121  เทคโนโลยีเครือขายและการส่ือสาร      3(3-0-6) 

  (Network Technology and Communication) 

หมวดวิชาเฉพาะ    จํานวนไมนอยกวา 104 หนวยกิต  ประกอบดวย  

(1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ      จํานวน    47  หนวยกิต    ประกอบดวย 

511 104  แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 1       3(3-0-6) 

  (Calculus for Engineers I)    

511 105  แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 2       3(3-0-6) 

(Calculus for Engineers II)        

512 101  ชีววิทยาทั่วไป 1        3(3-0-6) 

(General Biology I)        

 



 

512 103  ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1       1(0-3-0) 

(General Biology Laboratory I) 

513 101  เคมีทั่วไป 1        3(3-0-6) 

(General Chemistry I)               

513 102  เคมีทั่วไป 2                  3(3-0-6) 

(General Chemistry II) 

513 103  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1       1(0-3-0) 

(General Chemistry Laboratory I) 

513 104  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2       1(0-3-0) 

  (General Chemistry Laboratory II) 

513 255  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย        1(0-3-0) 

         (Organic Chemistry Laboratory) 

513 257  เคมีอินทรียพื้นฐาน                                               3(3-0-6) 

                    (Fundamental Organic Chemistry) 

514 101  ฟสิกสทั่วไป 1        3(3-0-6) 

(General Physics I)                                                                                                                   

514 103  ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1          1(0-3-0) 

(General Physics Laboratory I) 

614 201  เขียนแบบวิศวกรรม                  3(2-3-4) 

(Engineering Drawing) 

614 202  สถิติวิศวกรรม        3(3-0-6) 

(Engineering Statistics) 

615 112  กลศาสตรวิศวกรรม                    3(3-0-6) 

  (Engineering Mechanics) 

618 120  วิศวกรรมไฟฟาพื้นฐาน           3(3-0-6) 

  (Fundamental of Electrical Engineering) 

618 121  ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาพื้นฐาน      1(0-3-0) 

       (Fundamental ofวส Electrical Engineering Laboratory) 

620 201  วัสดุวิศวกรรม        3(3-0-6) 
 (Engineering Materials) 

621 101  วิทยาศาสตรชีวภาพสําหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ       3(3-0-6) 

(Bioscience for Bioprocess Engineering)                                                                                                                            

621 102  ปฏิบัติการวิทยาศาสตรชีวภาพสําหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ   1(0-3-0) 

(Bioscience for Bioprocess Engineering Laboratory)   

(2) วิชาบังคับ จํานวน     51   หนวยกิต    ประกอบดวย 

621 211  การคํานวณพื้นฐานทางปฏิบัติการเฉพาะหนวย     3(3-0-6) 

 (Basic Calculations in Unit Operations)                

621 212   วิธีและการปฏิบัติการทางคณิตศาสตรสําหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ   3(3-0-6) 

(Mathematical Methods and Operations for Bioprocess Engineering) 



 

621 221  การตรวจวัดสารในวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ              2(2-0-4) 

 (Substance Determination in Bioprocess Engineering) 

621 222  ปฏิบัติการการตรวจวัดสารในวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ    1(0-3-0) 

 (Substance Determination in Bioprocess Engineering Laboratory)         

621 223  อุณหพลศาสตรสําหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ    3(3-0-6) 

 (Thermodynamics for Bioprocess Engineering) 

621 311     การจัดการความปลอดภัยในวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ    3(3-0-6) 

        (Safety Management in Bioprocess Engineering) 

621 321  ปฏิบัติการเฉพาะหนวยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1    3(3-0-6) 

 (Unit Operations in Bioprocess Engineering I) 

621 322  การฝกปฏิบัติการเฉพาะหนวยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1     1(0-3-0) 

 (Unit Operations in Bioprocess Engineering Laboratory I) 

621 323  ปฏิบัติการเฉพาะหนวยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2    3(3-0-6) 

 (Unit Operations in Bioprocess Engineering II) 

621 324  การฝกปฏิบัติการเฉพาะหนวยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2     1(0-3-0) 

  (Unit Operations in Bioprocess Engineering Laboratory II) 

621 341     พลศาสตรกระบวนการและการควบคุมทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  3(3-0-6) 
      (Process Dynamics and Control in Bioprocess Engineering) 

621 351  จลนพลศาสตรวิศวกรรมเคมีชีวภาพและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ   3(3-0-6) 

 (Biochemical Engineering Kinetics and Reactor Design) 

621 352  ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีชีวภาพ       1(0-3-0) 

 (Biochemical Engineering Laboratory ) 

621 361  เทคโนโลยีชีวภาพส่ิงแวดลอมในกระบวนการชีวภาพ    3(3-0-6) 

 (Environmental Biotechnology in Bioprocesses)  

621 362  การบําบัดของเสียจากอุตสาหกรรมกระบวนการชีวภาพ    3(3-0-6) 

 (Bioprocess Industrial Waste Treatment) 

621 391  การฝกงานทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ          1*(ไมนอยกวา 240 ชัว่โมง)                                                                                              

  (Bioprocess Engineering Training)               

621 421  ปฏิบัติการเฉพาะหนวยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 3    3(3-0-6) 

 (Unit Operations in Bioprocess Engineering III) 

621 451  การออกแบบทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ                3(2-3-4) 

 (Bioprocess Engineering Design) 

621 454  วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพในอุตสาหกรรม      3(3-0-6) 

(Industrial Bioprocess Engineering) 

621 472  จรรยาบรรณสําหรับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ   1(1-0-2) 

  (Ethics for Professional Bioprocess Engineering) 

621 481  ระบบการควบคุมและประกันคุณภาพทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ     2(2-0-4) 

 (Quality Control and Assurance System in Bioprocess Engineering) 

621 491  สัมมนา             1(0-2-1) 

 (Seminar) 

* นักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนเรียน โดยไมนับหนวยกิตรวมเปนสวนหน่ึงของหลักสูตร 



 

621 492  โครงงานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1               1(0-3-0) 

 (Bioprocess Engineering Project  I) 

621 493  โครงงานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2     2(0-6-0) 

 (Bioprocess Engineering Project  II) 

(3) วิชาเลือก   จํานวนไมนอยกวา    6  หนวยกิต  โดยเลือกจากรายวิชาตอไปน้ี 

กลุมวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

613 411  เทคโนโลยีการหมัก                                    2(2-0-4) 

  (Fermentation Technology)                                   

613 412  ปฏิบัติการเทคโนโลยีการหมัก                                            1(0-3-0) 

  (Fermentation Technology Laboratory)   

613 367  เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตอาหารฟงกชนั     2(2-0-4) 

  (Biotechnology for Functional Food Production) 

613 351          การเตรียมนํ้าและบําบัดนํ้าเสีย                                            3(3-0-6) 

      (Water and Wastewater Treatment) 

613 352  ปฏิบัติการการเตรียมนํ้าและบําบัดนํ้าเสีย                                   1(0-3-0) 

  (Water and Wastewater Treatment Laboratory)   

613 451  การจัดการและการใชประโยชนจากของเสีย                    2(2-0-4) 

  (Waste Management and Utilization) 

613 333  เทคโนโลยีเซลลสัตว        2(2-0-4) 

  (Animal Cell Technology) 

613 334  ปฏิบัติการเทคโนโลยีเซลลสัตว      1(0-3-0) 

  (Animal Cell Technology Laboratory) 

613 431  วิศวกรรมเน้ือเยื่อ        2(2-0-4) 

                     (Tissue Engineering) 

 

   กลุมวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

621 220  วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพเบื้องตน      3(3-0-6) 

(Introduction to Bioprocess Engineering) 

621 327   วัสดุชีวภาพ        3(3-0-6) 

 (Biomaterials) 

621 342  แบบจําลองทางคณิตศาสตรของระบบชีวภาพ     2(2-0-4) 

(An Introduction to Mathematical Modelling of Biological Systems)  

621 355  วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ    2(2-0-4) 

(Bioprocess engineering in Pulp and Paper Industry) 

621 356  การศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ    1(0-3-0) 

(Bioprocess Engineering Industrial Plant Study) 

621 363  การพัฒนาที่ยั่งยืนและการสนองรับของวิศวกร     3(3-0-6) 

(Sustainable Development and Engineering Response) 

 



 

621 364  ส่ิงแวดลอมกับการพัฒนา       2(2-0-4) 

(Environment and Development) 

621 365  โรงกล่ันชีวภาพ         2(2-0-4)  

(Biorefinery) 

621 371  พอลิเมอรชีวภาพเบื้องตน       2(2-0-4) 

  (Introduction to Biopolymer) 

621 372   การใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการแกปญหาทาง                                1(0-3-0) 

วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ   

(Applied Software Package for Solving Problems in Bioprocess Engineering) 

621 442           การออกแบบและการควบคุมถังปฏิกรณชีวภาพ     3(3-0-6)  

                      (Bioreactor Design and Control) 

621 452  กระบวนการแยกดวยเยื่อแผนสังเคราะห          2(2-0-4) 

 (Synthetic Membrane Separation)     

621 453  ปฏิบัติการกระบวนการแยกดวยเยื่อแผนสังเคราะห    1(0-3-0) 

 (Synthetic Membrane Separation Laboratory)  

621 455   วิศวกรรมการหมัก        3(3-0-6) 

  (Fermentation Engineering) 

621 461  การทําแหงวัสดุชีวภาพ                  2(2-0-4) 

(Drying of Biomaterials) 

621 462  เชื้อเพลิงชีวภาพ        3(3-0-6) 

(Biofuels)  

621 471  วิศวกรรมระบบชีวภาพ                  3(3-0-6) 

  (Biosystems Engineering)      

621 494  เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ       3(3-0-6) 

 (Selected Topics in Bioprocess Engineering) 

หมวดวิชาเลือกเสรี     จํานวนไมนอยกวา  6  หนวยกิต 

ใหเลือกศึกษาไดจากทุกรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยอ่ืน โดย
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ ถานักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาในกลุมวิชาเลือกของหมวดวิชาเฉพาะของ
สาขาวิชา จะตองนําไปคิดคาระดับเฉล่ียในกลุมวิชาบังคับและกลุมวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะดวย เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จ
การศึกษา 

 
หมายเหตุ การนับหนวยกิตในแตละหมวดวิชาใหนับเปนรายวิชา จะแยกนับหนวยกิตรายวิชาใดรายวิชาหน่ึง 
            ไปไวทั้งสองหมวดวิชาไมได 
 
 



 

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

081 101 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร       3(3-0-6) 

  (Thai for Communication) 

  หลักและแนวคิดของการส่ือสาร ทักษะการใชภาษาไทยเพื่อการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพและสรางสรรค เพื่อใชใน

การดําเนินชีวิตและแสวงหาความรูไดดวยตนเอง 

 Principles and concepts of communication; the use of Thai language skills for effective and creative 

communication in daily life and for knowledge seeking. 

 

081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน   3(2-2-5) 

  (English for Everyday Use) 

  การฝกทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ดาน โดยฝกการฟงและการพูดในชีวิตประจําวัน และในสถานการณตางๆ ฝกอานเพื่อ

ความเขาใจ สามารถสรุปใจความสําคัญ ฝกเขียนในระดับยอหนา และสามารถใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือแสวงหาความรูไดดวย

ตนเอง 

  Practice of four language skills with an emphasis on listening and speaking in everyday life and in 

various situations; practice of reading comprehension to be able to summarize main points; practice of 

paragraph writing; ability to use English as a tool for knowledge seeking. 

 

081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 

  (English Skills Development) 

  การฝกทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ดาน โดยฝกการอานและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องที่อาน สามารถนําขอมูลที่ได

จากการอานไปประกอบการเขียน ฟงจับใจความและสามารถใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือแสวงหาความรูไดดวยตนเอง 

  Practice of four language skills with an emphasis on reading and discussion on what is read; ability 

to use information from reading to write; listening for main ideas; ability to use English as a tool for knowledge 

seeking. 

 

082 101 มนุษยกับศิลปะ  3(3-0-6) 

  (Man and Art) 

  ความสําคัญของศิลปะ บทบาทของมนุษยในฐานะผูสรางสรรคงานศิลปะ ที่มาของแรงบันดาลใจ วิวัฒนาการของ

ผลงานศิลปะในดานทัศนศิลป ศิลปะการแสดง และดนตรีจากอดีตถึงปจจุบัน ทั้งน้ีโดยครอบคลุมประเด็นสําคัญตอ ไปน้ี คือ 

ลักษณะเฉพาะของงานศิลปะ ศิลปะในฐานะส่ือความคิด อารมณ คติความเชื่อ และการสะทอนภาพสังคม วิธีการมองและชื ่นชม

ผลงานศิลปะจากแงมุมสุนทรียศาสตร ปฏิสัมพันธระหวางศิลปะกับมนุษยและสังคม 

  The significance of arts; the role of mankind as art creators; sources of inspiration; the evolution of 

art in the areas of visual arts, drama and music from the past to the present; unique characteristics of artworks, 

arts as an expression of mankind’s ideas, emotions, beliefs and as a reflection of society, art appreciation from 

aesthetic perspectives and the interaction between art, mankind and society. 

 

 

 



 

082 102  มนุษยกับการสรางสรรค  3(3-0-6) 

  (Man and Creativity) 

  วิวัฒนาการของมนุษยชาติและบทบาทของมนุษยในการสรางสรรคทั้งส่ิงที่เปนนามธรรมและรูปธรรม ซ่ึงเปนรากฐาน

ของความเจริญของสังคมมนุษยในดานตางๆ ที่สืบเน่ืองจากโบราณสมัยมาถึงปจจุบัน  ปจจัยที่เอ้ือตอการสรางสรรค กระบวนการ

สรางสรรค ลักษณะและผลผลิตของการสรางสรรค ตลอดจนผลกระทบตอมนุษยชาติในแตละยุคแตละสมัย ทั้งน้ี โดยการวิเคราะห

ขอมูลในปริทัศนประวัติศาสตร และจากมุมมองของศาสตรตางๆ ที่เก่ียวของ 

  The evolution of mankind; mankind’s role in abstract and concrete creation which have been the 

foundations of human civilization from the past to the present; contributing factors, processes, characteristics 

and outputs of creativity and impacts on mankind in each period; analysis from the perspective of history and 

relevant disciplines. 
 

082 103 ปรัชญากับชีวิต  3(3-0-6) 

  (Philosophy and Life) 

  ความหมาย ความคิดและวิธีการทางปรัชญาอันเก่ียวเน่ืองกับชีวิต การแสวงหาความจริง ความรู คุณคาทางจริยธรรม

และความงาม การคิดอยางมีเหตุผล การวิเคราะหประเด็น ปญหารวมสมัย อันจะนําไปสูการสรางสํานึกทางจรยิธรรม ความรับผิดชอบ

ตอตนเอง และสังคม 

  The significance of philosophy, concepts and philosophical methods related to life; the acquisition 

of truth, knowledge, ethical values and beauty; logical thinking and analysis of contemporary issues leading to 

ethical consciousness and social and personal responsibilities. 
 

082 104 อารยธรรมโลก  3(3-0-6) 

  (World Civilization) 

  ความหมายของคําวา อารยธรรม รูปแบบและปจจัยพื้นฐานที่นําไปสูกําเนิดของอารยธรรม ความรุงเรืองและความเส่ือม

ของอารยธรรมสําคัญของโลกในแตละยุคสมัย กระบวนการส่ังสมความเจริญที่มาจากความคิดสรางสรรค  การเรียนรูจาก

ประสบการณ  ปฏิสัมพันธระหวางอารยธรรมตางๆ ทั้งในดานวัตถุธรรมและจิตใจ ไมวาจะเปนระบบการเมืองการปกครอง กฎหมาย 

วรรณกรรม ศิลปกรรม ปรัชญา ศาสนาและคติความเชื่อ ซ่ึงยังคงมีคุณูปการตอสังคมมนุษยในปจจุบัน 

  The significance of civilization;  forms and fundamental factors leading to the origin of civilization, 

the glory and decline of world civilization in each period; the process of civilization accumulating from creativity 

and learning experience and material and spiritual interaction between civilizations related to politics and 

government, law, literature, art, philosophy, religions and beliefs benefiting present society.              
 

082 105 อารยธรรมไทย  3(3-0-6) 

  (Thai Civilization) 

  พื้นฐานและวิวัฒนาการของอารยธรรมไทย ภูมิหลังทางดานประวัติศาสตร การสรางสรรค คานิยม ภูมิปญญาไทย และ

มรดกทางวัฒนธรรม โดยครอบคลุมภาษา วรรณกรรม ศิลปะ ศาสนา การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งผลกระทบ

ของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและบทบาทของไทยในประชาคมระหวางประเทศ 

  Foundations and evolution of Thai civilization with an emphasis on historical background, creativity, 

social value, folk wisdom and cultural heritage: language, literature, art, religion, politics and government, the 

economy and society; the effects of science and technology; the role of Thailand as a member of the 

international community. 

 



 

082 106    ศิลปะสถาปตยกรรมในประชาคมอาเซียน                                               3(3-0-6) 

  (Architecture and Related Art in ASEAN Community) 

  การตั้งถิ่นฐานที่สัมพันธกับภูมิศาสตรและระบบนิเวศน รูปแบบที่หลากหลายของสถาปตยกรรมพื้นถิ่น  คติความเชื่อ 

ศาสนา วัฒนธรรม พัฒนาการทางสถาปตยกรรม ศิลปะและมรดกทางสถาปตยกรรมที่เก่ียวของ และสถาปตยกรรมรวมสมัยที่เปน

เอกลักษณของแตละชาติในประชาคมอาเซียน 

  The development of settlements in relation to geography and ecology. Examining different styles of 

vernacular architecture, in the context of belief, religion, and culture. The development of architecture, its 

related arts and architectural heritage. Contemporary architecture indicative of the identity of ASEAN countries.  

 

082 107  สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) 

  (Meditation for Self-Development) 

  ความหมายของการทําสมาธิ จุดประสงค วิธีการ ขั้นตอน จุดเริ่มตนของการทําสมาธิ ลักษณะของการบริกรรมและการ

ทําสมาธิ ประโยชนของสมาธิ ลักษณะอาการตอตานสมาธิ และการนําสมาธิไปใชในชีวิตประจําวัน สมาธิกับการเรียนและการงาน 

ลักษณะ ขั้นตอน คุณสมบัติ ประโยชนของฌานและญาณ ส่ิงที่ควรรูเรื่องวิปสสนา ความแตกตางระหวางสมถะกับวิปสสนา แผนผัง

สมถะกับวิปสสนา ชาวโลกกับวิปสสนา 

  Meanings, objectives, methods, and stages of meditation. The commencement of meditation, the 

characteristics, and benefits of recitation and meditation. Characteristics of anti-meditative states and the 

applications of meditation in daily life. Meditation for study and work, including the characteristics, stages, 

qualities, and benefits of Dhyana (contemplation) and jhana (awareness). Concepts of Vipassana (insight) and the 

differences between Samatha (serenity) and Vipassana, including diagrams of Samatha and Vipassana techniques. 

The relevance of Vipassana for global citizens. 

 

082 108   ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น                                                      3(3-0-6) 

             (Art and Visual Culture)   

  ผลผลิตทางวัฒนธรรมในดานศิลปะ การออกแบบ และสถาปตยกรรมจากปจจัยของปรัชญา การเมือง สังคม เศรษฐกิจ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสังคมตะวันตก ผลกระทบจากการรับวัฒนธรรมทางการเห็นจากตะวันตกเขามาในสังคมไทย 

  Cultural products in art, design and architecture as reflection of philosophy, politics, economics 

science and technology of western culture, effect of the adoption of Western visual culture on Thai society. 

 

082 109  ดนตรีวิจักษ                                                                                 3(3-0-6) 

             (Music Appreciation) 

  องคประกอบของดนตรี ดนตรีไทยและตางชาติ ผลงานของคีตกวีไทยและตางประเทศที่สําคัญ การเปรียบเทียบ

ลักษณะของดนตรีชาติตางๆ รวมทั้งดนตรีพื้นบาน ลักษณะเฉพาะของดนตรีประจําชาติไทย ความสัมพันธระหวางคีตศิลปกับศิลปะ

แขนงอ่ืน  

  Elements of music, Thai and foreign music; works of important Thai and foreign composers; 

comparison of characteristics of music from different nations and folk music; unique characteristics of Thai 

music, and the relationship between music and other art forms. 

 

 



 

082 110   ศิลปะการดําเนินชีวิตและทํางานอยางเปนสุข  3(3-0-6) 

        (Art of Living and Working for Happiness) 

  การเรียนรูเพื่อความเขาใจชีวิตของตนเองและผูอ่ืน บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบตอตัวเองและสังคม หลักการ

ทํางานรวมกับผูอ่ืน บุคลิกภาพและมารยาททางสังคม คุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตและการทํางานดวยความซ่ือสัตยสุจริต 

แนวทางการดําเนินชีวิตและการทํางานภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  Studying in order to understand oneself and others. Roles and responsibility for oneself and 

community. Principles of cooperation. Personality and social manners. Morals and ethics in everyday life and 

work. Ways of living and working based on principles of sufficiency economy 

 

083 101 มนุษยกับส่ิงแวดลอม  3(3-0-6) 

 (Man and His Environment)  

ความสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอมและภูมินิเวศน โดยพิจารณาถึงความสัมพันธของการอยูรวมกันของส่ิงมีชีวิต

เพื่อใหเกิดความสมดุลแหงธรรมชาติ ปจจัยที่นําไปสูความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอม ธรรมชาติ และภูมินิเวศน ลักษณะและขอบเขต

ของปญหาในปจจุบัน แนวโนมของปญหาในอนาคตและผลกระทบตอมนุษยชาติ ตลอดจนสงเสริมใหมีสวนรวมในการจัดการ

ส่ิงแวดลอมเพื่อนําไปสูสังคมแบบยั่งยืน 

The relationship among humans, environment and geographical ecology; the harmonious 

relationship of living things with the balance of nature; factors leading to degradation of natural environment 

and geographical ecology; characteristics and scopes of present problems; trends of problems in the future, the 

effect of the problems on human race; enhancement and involvement in environmental management for the 

sustainable society. 

 

083 102 จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ  3(3-0-6) 

(Psychology and Human Relations) 

  ธรรมชาติของมนุษยในดานพัฒนาการ พัฒนาการของชีวิตแตละชวงวัย ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการ กระบวนการ

คิดและการรับรูตนเองและบุคคลอ่ืน ทัศนคติและความพึงพอใจระหวางบุคคล การส่ือสาร สัมพันธภาพระหวางบุคคล หลักการจูงใจ

และการใหกําลังใจ อารมณ   การควบคุมอารมณและการจัดการความเครียด  การพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัว ภาวะผูนํา การ

ทํางานเปนหมูคณะ การประยุกตจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตนและสรางสรรคคุณภาพชีวิต 

  Human nature focuses on development, developmental stages, contributing factors to the 

development, self-perception and perception of others, attitude, interpersonal satisfaction, communication and 

interpersonal relations, principle of motivating people, emotion, emotional control and coping with stresses, 

personality development, adjustment, leadership, teamwork, an application of psychology for self improvement 

and to create the quality of life. 

 

 

 

 

 

 

 



 

083 103 หลักการจัดการ   3(3-0-6) 

  (Principles of Management) 

  ความหมาย นัยและความสําคัญของคําวา การจัดการ ตลอดจนจุดประสงคแนวคิดในเชิงปรัชญาและหลักการในเชิง

ทฤษฎีที่เอ้ือตอความสําเร็จในการดําเนินชีวิต การประกอบกิจหรือภารกิจใดๆ ก็ตามของปจเจกบุคคล องคกรและสังคมใหลุลวงไป

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งน้ี โดยครอบคลุมประเด็นวาดวยจริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม การกําหนดนโยบาย

และการวางแผน พฤติกรรมองคกร การจัดการองคกร การบริหารทรัพยากร และการติดตามประเมินผล 

  Meanings and importance of the management. Purposes and principles of philosophical concepts 

in theoretical contributing to success in life. Operation or mission of individual; organizations and societies to be 

accomplished efficiently and effectively with ethics and social responsibility. Policy and planning; organisational 

behavior; organising; resource management and evaluation. 

 

083 104 กีฬาศึกษา 3(2-2-5) 

  (Sport Education) 

  ความเปนมาของกีฬา เรียนรู ฝกฝน พัฒนาทักษะ เทคนิคกีฬา กฎระเบียบและกติกา มารยาทของผูเลนและผูชม 

สมรรถภาพทางกาย การปองกันอุบัติเหตุจากการเลนกีฬา การปฐมพยาบาลเบื้องตน รวมถึงบทบาทหนาที่การเปนนักกีฬาและผูชมที่

ดี ประโยชนของกีฬาที่มีตอการเสริมสรางสุขภาวะ โดยเลือกศึกษากีฬาสากล หรือกีฬาสมัยนิยมหน่ึงชนิดกีฬา 

  The history of sport education, learning, training, skills development, technical of sport, regulations 

and rules, etiquette of players and spectators, physical fitness, accident prevention of sport, first aid, the role of 

a good athlete and an audience, the benefits of sport to enhance wellness. A choice to study an international 

sport or contemporary sport. 

 

083 105  การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย 3(3-0-6) 

   (Thai Politics, Government and Economy) 

  โครงสราง ระบบ และกระบวนการทางการเมือง การปกครองและเศรษฐกิจ พัฒนาการบทบาทของภาครัฐ ภาค

ประชาสังคม วิเคราะหใหเห็นความสัมพันธระหวางกลไกทางการเมือง การปกครองและเศรษฐกิจที่สงผลกระทบตอการพัฒนา

ประเทศ ตลอดจนศึกษาผลกระทบของโลกาภิวัตนที่มีตอระบบการเมือง การปกครองและเศรษฐกิจ 

  Structure, system and processes of Thai politics; government and the economy; the development 

of government and civil society’s roles; analysis of the relationship between political mechanisms, government 

and the economy affecting national development; analysis of the impact of globalization on politics, 

government and economy. 

 

083 106    ศิลปะการแสดงในอาเซียน                                                             3(3-0-6) 

              (Performing Arts in ASEAN) 

    รู ป แบ บ  เน้ื อห า เอก ลั กษณ  แ ละบ ริบ ท ของการก อ เกิ ด ศิ ลป ะการแสด งในป ระชาคมอาเ ซี ยน  

จุดรวมในเชิงอัตลักษณที่สะทอนผานศิลปะการแสดง  

    Forms, content, uniqueness and context of the formation of performing arts in ASEAN 

countries; the shared identities reflected in performing arts. 

 

 



 

083 107  วิถีวัฒนธรรมอาเซียน                                                          3(3-0-6) 

    (Aspects of ASEAN Culture) 

    การกอเกิดของอาเซียนและประชาคมอาเซียน อัตลักษณ ความหลากหลาย และความสัมพันธทางวัฒนธรรมของ

ประเทศในประชาคมอาเซียน และการส่ือสารระหวางวัฒนธรรมของพลเมืองอาเซียน     

    The formation of ASEAN and the ASEAN community; identities, diversities and the cultural 

relationship among ASEAN countries and their intercultural communication. 

 

083 108  วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน                                                   3(3-0-6) 

              (ASEAN Music Culture) 

    วัฒนธรรมดนตรีในประชาคมอาเซียน ประวัติศาสตรและพัฒนาการดนตรีในพื้นที่วัฒนธรรมหลักของอาเซียน 

ทฤษฎีดนตรี เครื่องดนตรี วงดนตรี เพลงสําคัญ ศิลปนดนตรีอาเซียน ความสัมพันธของดนตรีกับศิลปวัฒนธรรมแขนงตางๆ 

สภาพปจจุบันของดนตรีอาเซียน 

    Musical culture in the ASEAN community; history and development of mainstream ASEAN 

music culture, music theories; musical instruments; ensembles; major songs and key ASEAN composers and 

musicians; the relationship between ASEAN music and other art forms; the present situation of ASEAN 

music. 

 

083 109    การใชชีวิตอยางสรางสรรค                                                           3(3-0-6) 

               (Creative Living) 

    ค วามคิ ด ส ร างส รร ค แ ละ สุน ท รี ย ภ าพ ใน การ ดํ า เนิ น ชี วิต  ร ะ ดั บ บุ ค ค ล  ค ร อบ ครั ว  แ ละชุ มช น  

ชุดความคิดตางๆ ที่กําหนดแบบแผนการดําเนินชีวิต การใชชีวิตอยางพอเพียง ลัทธิบริโภคนิยม ปจจัยพื้นฐานและส่ิงอํานวย

ความสะดวกในการดําเนินชีวิตของมนุษย การบริโภคทรัพยากร การอยูอาศัย ความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม  จิต

อาสา หนาที่พลเมือง 

    Creativity and aesthetics of individual, family and community life, including factors determining 

lifestyle.  Examining sufficiency living, consumerism, basic factors and facilities in human living.  

Understanding resource consumption, inhabitance, social and environmental responsibility and civil duty. 

 

083 110  กิจกรรมเพื่อชีวิตสรางสรรค                                                           3(3-0-6) 

               (Activities for a Creative Life) 

    ความหมายและความสําคัญในการพัฒนาตนเองของนักศึกษา คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค การปลูกฝง

ทัศนคติที่ดีของการเปนพลเมืองโลก การสรางเสริมจิตอาสา คุณธรรมจริยธรรมและความซ่ือสัตยสุจริต การพัฒนาการทํางานเปน

ทีม การเรียนรูเพื่อการพัฒนาชีวิตโดยการเรียนรูผานกิจกรรมพัฒนาในรูปแบบตางๆ 

    The meaning and importance of self-development for students. Desired graduate attributes 

and the cultivation of a positive attitude as a global citizen. The encouragement of volunteerism, morality, 

ethics and honesty. Teamwork development. Lifelong learning from student development activities.  

 

 

 

 



 

083 111  ประสบการณนานาชาติ 3(3-0-6) 

        (International Experience)  

     เงื่อนไขรายวิชา: โดยความยินยอมของคณะกรรมการประจําคณะ/ นักศึกษาออกคาใชจายเอง 

    ความสําคัญ และวัตถุประสงคของการเรียนรูแบบบูรณาการโดยการเดินทางและประสบการณในตางประเทศ การ

วางแผน และการเตรียมการเดินทาง ฝกประสบการณในมหาวิทยาลัย สถาบันทางวิชาการ หรือสถาบันอ่ืนในตางประเทศโดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ/ มหาวิทยาลัย และเรียนรูภาษา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 

ประวัติศาสตร ตลอดจนประชาชนของประเทศน้ันๆ 

    The importance and objectives of integrated learning through travels and international 

experiences, including planning and preparation of trips, training for experience at a university, academic 

institute or other institutions in a foreign country as suggested by the Faculty of University. Knowledge and 

experience of language, culture, tradition and history gained from the chosen country. 

 

083 112  หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม 3(3-0-6) 

    (Sufficiency Economy and Social Development) 

       ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสําคัญของหลักเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาโครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริที่เก่ียวของกับเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงใหเกิดการตระหนักที่ดีในวิถีการดํารงชีวิต 

         Definitions, principles, concepts and significance of sufficiency economy.  

Case studies of royally-initiated projects related to sufficiency economy. Application of sufficiency economy 

principles to proper awareness in ways of life. 

 

084 101 อาหารเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 

  (Food for Health) 

  ความรูพื้นฐานเก่ียวกับความตองการอาหารของรางกาย องคประกอบอาหาร สุขลักษณะของอาหารกับสุขภาพ 

อาหารที่ไมไดสัดสวนกับโรค อุปนิสัยการรับประทานอาหารกับสุขภาพ ปญหาโภชนาการ โรคจากโภชนาการ จากการปนเปอนของ

สารถนอมอาหารและบรรจุภัณฑ  ความปลอดภัยดานอาหารและการคุมครองผูบริโภค 

  Introduction to bodily needs of food; compositions of food; food hygiene and health; diet 

imbalanced with diseases; eating habits and health; nutritional problems and diseases; diseases from 

contamination of food preservatives and packaging; food safety and consumer protection. 

 

084 102 ส่ิงแวดลอม มลพิษและพลังงาน 3(3-0-6) 

  (Environment, Pollution and Energy) 

  สวนประกอบและความสัมพันธของส่ิงตางๆ ในธรรมชาติ สาเหตุ ผลกระทบ และการจัดการมลพิษชนิดตางๆ พลังงาน 

ผลกระทบจากการใชพลังงานและการจัดการ  

  Compositions and relationships of natural elements. Causes, impacts, and management of various 

types of pollutants. Energy. Impact and management of energy usage. 

 

 

 

 



 

084 103 คอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 3(3-0-6) 

  (Computer, Information Technology and Communication) 

  บทบาทและความสําคัญของคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในปจจุบัน แนวโนมในอนาคต ความรู

พื้นฐาน การประยุกตอยางสรางสรรค การรักษาความม่ันคง กฎหมายและจริยธรรมที่เก่ียวของ 

  Roles and significance of computers, information technology, and communication in modern days. 

Future trends. Basic knowledge, creative applications, securities, laws, and ethics related to computer and 

information. 

 

084 104 คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

  (Mathematics and Statistics in Everyday Life) 

  เซต ระบบจํานวนจริง ตรรกวิทยา ความนาจะเปน ประเภทของขอมูล สถิติพรรณนา เลขดัชนี ดอกเบี้ย ภาษีเงินได 

บัญชีรายรับ-รายจาย 

  Real number systems. Logic. Probability. Type of data. Descriptive statistics. Index number. Interest. 

Income tax. Basic accounting. 

 

084 105 โลกแหงเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3(3-0-6) 

  (World of Technology and Innovation) 

  ปรัชญา แนวคิด และการสรางสรรคเทคโนโลยีและนวัตกรรมตางๆ ในปจจุบันและอนาคต การพัฒนา การประยุกตใช

และการจัดการ บทบาทและผลกระทบจากการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตอชีวิต เศรษฐกิจและสังคม  

  Philosophy, concepts and innovative technology and various innovation in the present and future. 

Development, application and management. Role and effect of developed technology and innovation on the 

life, economics and social. 

 

084 106  วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน                                   3(3-0-6) 

           (Science and Technology in ASEAN Community) 

  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอการพัฒนาประชาคมอาเซียนอยางสรางสรรคและยั่งยืนในดานสังคม เศรษฐกิจ 

ศิลปวัฒนธรรม การศึกษา สาธารณสุข ส่ิงแวดลอม การเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากแหลงเรียนรูในชุมชน การแลกเปล่ียน

ความรูของนักวิทยาศาสตรและนักเทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน กิจกรรมการส่ือสารตอสาธารณะและการสรางส่ือประเภทตางๆ 

เพื่อแสดงผลกระทบของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีตอชุมชน 

  Science and technology for the creative and sustainable development of ASEAN community, with 

regards to society, economy, art, culture, education, public health environment. Examining community 

education resources for science and technology, and knowledge exchange between ASEAN scientists and 

technologists.  Public communication activities, and the creation of media resources to demonstrate the impact 

of science and technology on the community. 

 

 

 

 

 



 

084 107   พลังงานในอาเซียน                         3(3-0-6) 

             (Energy in ASEAN) 

  ความสําคัญของพลังงานและส่ิงแวดลอม ประเภทของพลังงาน เทคโนโลยีการผลิตพลังงาน สถานการณและแนวโนม

การใชพลังงานของอาเซียนและของโลก แหลงพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือกในอาเซียน  ศักยภาพในการผลิตพลังงานใน

อาเซียน นโยบายดานพลังงานในอาเซียน ภาวะโลกรอน ผลกระทบดานส่ิงแวดลอมเน่ืองจากการใชพลังงาน   

  Importance of energy and environment. Types of energy. Energy conversion technology. Situation 

and trend of energy use in ASEAN and in the world. Renewable and alternative energy resources in ASEAN. 

Potentials of energy production in ASEAN. Energy policies in ASEAN. Global warming. Environmental impacts due 

to energy use.  

 

084 108   โลกและดาราศาสตร                                                  3(3-0-6) 

              (Earth and Astronomy)      

  ความเปนมาและความสําคัญของวิชาดาราศาสตร บรรยากาศโลก การพยากรณทางอุตุนิยมวิทยา ปรากฏการณและ

สังเกตการณทางดาราศาสตร ระบบสุริยะและกลุมดาวบนทองฟา  การประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

  History and importance of astronomy, the earth’s atmosphere and meteorological forecasting. 

Astrological phenomena and observation, the solar system, constellations and application of this knowledge in 

everyday life. 

 

600 101 ภาษาอังกฤษส่ือสารสําหรับวิทยาศาสตรประยุกต 3(3-0-6) 

  (Communicative English for Applied Science) 

  การอานบทความและเขียนสรุปใจความสําคัญ การตีความหมายของสํานวน การเขียนรายงาน การเขียนจดหมาย

โตตอบและบันทึกขอความ การเขียนประวัติสวนตัว การติดตอส่ือสาร การใชภาษาอังกฤษในการสมัครงาน การแนะนําตัว การ

สัมภาษณงาน การนําเสนอดวยวาจา การอธิบายความ 

  Reading article and writing summary. Interpretation of idioms, Report writing. Writing of 

corresponding letter and memorandum. Curriculum vitae writing. Communication. English for job application. 

Self introducing. Job interview. Oral presentation. Explanation. 

 

600 102  ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับวิทยาศาสตรประยุกต  3(3-0-6) 

     (Technical English for Applied Science) 

     ก าร พู ด  ก าร ฟ ง  ก า รอ าน  และก าร เขี ย น สํ าห รับ การ ป ระ ยุ กต ท า งเท ค นิ ค  ก ารอ าน บ ท ความ แล ะ  

ส่ิงตีพิมพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การอธิบายกระบวนการ แผนภูมิ กราฟและตาราง การเขียนบทคัดยอและบทความทาง

วิชาการ 

     Speaking, listening, reading and writing for technical applications. Reading of scientific and 

technological articles and publications. Explanation of procedure, chart, graph and table.  Abstract and article 

writing. 

 

 

 

 



 

600 111  เทคโนโลยีสะอาดและส่ิงแวดลอม  3(3-0-6) 

     (Clean Technology and Environment) 

     ขอจํากัดของทรัพยากรธรรมชาติและอิทธิพลของมนุษย แหลงของมลภาวะและผลกระทบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 

แหลงของพลังงานและการนําไปใชโดยเนนพลังงานสะอาด เทคโนโลยีสะอาดและการนําไปใชในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเคมี

การเกษตร อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมฟอกยอมและส่ิงทอ และอุตสาหกรรมพลาสติก การสังเคราะหสะอาดและ การออกแบบเพื่อ

ส่ิงแวดลอม 

     Resource limitation and human influences. Sources of pollution and their impacts on society and 

environment. Energy resources and their emphasizing clean energy. Clean technology and its applications in 

food industries. agrochemical industries, pharmaceutical industries, bleaching, dyeing and textile industries, 

plastic industries. Clean synthesis and environmental designs. 

 

600 112  อาหารกับวิถีชีวิตประจําวัน  3(3-0-6) 

     (Food and Life Style) 

     ป ร ะ โย ชน ข อ งอาห ารแ ต ล ะป ระ เภ ท ใน ท างโภ ชน ศ าสต ร  ห ลั กการและ วิ ธี ก ารถน อมอาห ารทั่ ว ไป  

การสุขาภิบาลอาหารเบื้องตนในชีวิตประจําวัน หลักเกณฑที่ใชในการเลือกซ้ือสินคาผลิตภัณฑอาหารใหมีความปลอดภัย ภัยที่ควร

ระวังซ่ึงปนเปอนมากับอาหาร สถานการณของสินคา อาหารไทยและแนวทางการพัฒนาอาหารไทยสูตลาดโลก 

     Nutritional benefits of each category of food. Principles and procedure of typical food preservation. 

Basic food sanitation in daily life. Criteria for selective purchasing of safe food. Hazard bewareness of 

contaminants in food. Situation of Thai food commodity and development of Thai food products for global 

markets.  

 

600 113  ศิลปะการดํารงชีวิต  3(3-0-6) 

     (Art of Living) 

     การจัดระเบียบชีวิต การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม บทบาทและความรับผิดชอบตอครอบครัวและสังคม การ

คิดเชิงวิเคราะห การส่ือสารและการแสดงออก การสรางความสุขใหกับชีวิต แรงบันดาลใจในการสรางความสําเร็จในอาชีพ 

ความหมายและความสําคัญของจรรยาบรรณ จรรยาบรรณในการทํางานอุตสาหกรรม ความสัมพันธระหวางจรรยาบรรณกับการ

ดํารงชีวิตในสังคม 

     Life discipline. Personality development and social etiquette. Role and responsibility to family and 

society. Analytical thinking. Communication and significance.  Ethics in industry. Relationship between ethics and 

social living. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

600 114 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกตคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 สําหรับการวิจัยดานอาหาร 

 (Information Technology and Computer Applications for Food Research) 

 ประเภทของส่ิงตีพิมพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แหลงสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร วิธี

คนหาบทความ วิธีการคนหาสิทธิบัตร การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปใน

การคํานวณที่ใชในกระบวนการแปรรูปอาหาร 

 Types of scientific and technological publications. Sources of food science and technology 

information. Method of article searching. Method of patent searching. Using software for data analysis and 

presentation. Using software for calculation in food processing. 

 

600 115 เทคโนโลยีชีวภาพกับคุณภาพชีวิต      3(3-0-6) 

 (Biotechnology and Life Quality) 

 ประวัติ วิวัฒนาการและหลักการพื้นฐานของเทคโนโลยีชีวภาพ เซลลพื้นฐานของชีวิต ส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม 

เทคโนโลยีชีวภาพกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในดานพฤกษศาสตรและ ปศุสัตว การแพทย อุตสาหกรรมอาหาร ส่ิงแวดลอม จริยธรรม

ในการใชเทคโนโลยีชีวภาพ 

 History, evolution and fundamental of Biotechnology. Basic cells of life. Genetically modified 

organism. Biotechnology for life enhancement in plant biology, animal livestock, medicine, food industry, and 

environment. Ethical issues in biotechnology. 

 

600 116 ภาวะผูนํากับการพัฒนา       3(3-0-6) 

 (Leadership and Development) 

 ความตองการของมนุษยและภาวะผูนํา ทักษะจําเปนในการเปนผูนํา การพัฒนาภาวะผูนํา ความแตกตางของ

วัฒนธรรมสําหรับผูนํา การสรางทีม การสรางแรงจูงใจ มนุษยสัมพันธ การแกปญหา การตัดสินใจ การบริหารความขดัแยง การส่ือสาร

และการควบคุม และการจัดการความเครียด 

 Needs theories and leadership. Skills needed for leaders. Leadership development. Multicultural 

leaders. Team building, Motivation. Human relation. Problem solving. Decision Making. Conflict management. 

Communication and controls. Stress management. 

 

600 117 พลังงานและส่ิงแวดลอมกับชีวิต      3(3-0-6) 

 (Energy and Environment for Life) 

 ความสําคัญของพลังงานและส่ิงแวดลอมตอการดํารงชีวิต พลังงานประเภทฟอสซิล ปญหาการหมดไปของเชื้อเพลิง

ประเภทฟอสซิล ปญหาภาวะโลกรอนและผลกระทบของภาวะ มลพิษตอส่ิงแวดลอมดานอ่ืนๆ จากเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิล พลังงาน

ทางเลือกในปจจุบัน มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอม 

 Importance of energy and environment for living. Fossil energy. Depletion problem of fossil fuel.  

Global warming problem and other pollution impacts on environment from fossil fuels. Current alternative 

energy. Environmental quality standards. 

 

 



 

600 118 ธุรกิจสําหรับชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 (Business for Everyday Life) 

 แนวคิดเก่ียวกับการเปนผูประกอบการ การวางแผนและวิเคราะหการลงทุน วิธีการจัดตั้งสถาน ประกอบการ รูปแบบ

องคกรธุรกิจ กลยุทธการดําเนินธุรกิจ เอกสารทางธุรกิจ การบัญชีเบื้องตน การจัดทํางบประมาณ กฎหมายทางธุรกิจ การตลาด

ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ   

 Concept of entrepreneurship. Investment planning and analysis. Establishment of business 

enterprises. Business organizational structures. Business strategies. Business documents.  Fundamental 

accounting. Budgeting. Business laws and regulations. e-commerce marketing.  Codes of business conduct and 

ethics.  

   

600 119 ไฟฟาและความปลอดภัย       3(3-0-6)  

 (Electricity and Safety) 

 ความรูทั่วไปเก่ียวกับไฟฟาเบื้องตน ไฟฟาดูด ไฟฟาลัดวงจร การเกิดเพลิงไหมทางไฟฟาและวิธีปองกันเหตุการณที่

เกิดขึ้นจากไฟฟา เรียนรูเก่ียวกับสายไฟฟา ระบบสายดินและกระแสไหลลงดิน ความรูเรื่องการตรวจวัด ความปลอดภัยในการทํางาน 

และควรระวังเก่ียวกับไฟฟา 

 Fundamental knowledge of electricity. Electric shock and short circuit. Electric fire and protection. 

Study of electrical wiring. Grounding systems and ground leakage current.  Knowledge of work safety inspection. 

Caution and first aid for electrical accidents. 

 

600 120 การตลาดและการเงิน        3(3-0-6) 

 (Marketing and Finance) 

 ความสัมพันธระหวางการตลาดกับการเงินอุตสาหกรรม สภาพแวดลอมทางการตลาด การวิจัย การตลาด กลไกตลาด 

พฤติกรรมผูบริโภค สวนแบงตลาด การวางแผนการตลาด หลักการของเงินทุนทางธุรกิจอุตสาหกรรม การวางแผนเชิงกลยุทธทาง

การเงิน การคาดการณทางการเงิน การระดมทุนในระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว การบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

 Relation industrial marketing and finance. Marketing environment. Marketing research. Marketing 

mechanism. Customer behavior. Marketing segmentation. Marketing planning. Principles of industrial business 

finance. Financial strategic planning. Financial forecasts. Fundraising in short. Intermediate, and long terms. 

Finance risk management. 

 

600 121 เทคโนโลยีเครือขายและการส่ือสาร      3(3-0-6) 

 (Network Technology and Communication) 

 บทบาทและความสําคัญของเทคโนโลยีเครือขาย โครงสรางของระบบเครือขาย อุปกรณที่ใชในระบบเครือขาย 

มาตรฐานการส่ือสารแบบมีสาย มาตรฐานการส่ือสารแบบไรสาย อินเตอรเน็ตในทุกส่ิง ระบบฝงตัว การใชงานในชีวิตประจําวัน ใน

อุตสาหกรรม และในระบบสารสนเทศ 

 Role and Importance of network technology. Structure of network system. Devices used in network 

system. Wired communication standard. Wireless communication standard. Internet of things.  Embedded 

system. Applications in daily life, in industry, and in information system. 

 



 

หมวดวิชาเฉพาะ 

511 104 แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 1  3(3-0-6) 
  (Calculus for Engineers I) 

ลิมิตและความตอเน่ือง การหาอนุพันธและการประยุกตในทางวิศวกรรมศาสตร    คาสุดขีดของฟงกชัน รูปแบบยังไม
กําหนด กฎโลปตาล ลําดับและอนุกรมอนันต อนุกรมกําลัง อนุกรมเทยเลอรและอนุกรมแมคคลอริน 
          Limits and continuity. Differentiation and applications of the derivative in engineering. Extrema of 
functions. Indeterminate forms. L’Hospital’s rule. Infinite sequences and series. Power series. Taylor and 
Maclaurin series.    

 
511 105 แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 2  3(3-0-6) 
  (Calculus for Engineers II) 
  วิชาบังคับกอน : 511 104  แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 1 

การหาปริพันธของฟงกชันคาจริง เทคนิคการหาปริพันธ การหาปริพันธเชิงตัวเลข การประยุกตการหาปริพันธในทาง
วิศวกรรมศาสตร ปริพันธไมตรงแบบ สมการเชิงอนุพันธเบื้องตนและการประยุกตในทางวิศวกรรมศาสตร สมการอิงตัวแปรเสริม พิกัด
เชิงขัว้ 

Integration of real-valued functions. Techniques of integration. Numerical integration. Applications of 
integration in engineering. Improper integrals. Introduction to differential equations and applications in 
engineering. Parametric equations. Polar coordinates. 

 

512 101   ชีววิทยาทั่วไป 1                                         3(3-0-6) 

 (General Biology I)                          

  วิชาบังคับกอน : * 512 103  ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1 

                       * อาจเรียนพรอมกันได 

 แนวคิดทางชีววิทยา พื้นฐานของชีวิตระดับโมเลกุล การจัดองคประกอบระดับเซลล เน้ือเยื่อและอวัยวะ พันธุกรรม

และวิวัฒนาการ การสืบพันธุและการเจริญของสัตว ฮอรโมนสัตว ระบบภูมิคุมกัน มนุษยกับระบบนิเวศ การปรับตัวและพฤติกรรมของ

สัตว ฮอรโมนพืชและไฟโตโครม เทคโนโลยีทางพืช ชีววิทยาประยุกต   

 Concepts in biology. Molecular basis of life. Cellular level of organization, tissues and organs. 

Genetics and evolution. Animal reproduction and development. Animal hormones. Immune system. Human and 

ecosystem. Adaptation and animal behavior. Plant hormones and phytochrome. Plant technology. Applied 

biology. 

 

512 103   ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1                                  1(0-3-0) 

 (General Biology Laboratory I)                         

           วิชาบังคับกอน:   * 512 101   ชีววิทยาทั่วไป 1 

                       * อาจเรียนพรอมกันได 

  ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเน้ือหาในรายวิชา 512 101  ชีววิทยาทั่วไป 1 
Laboratory work related to the contents in 512 101 General Biology I. 

 
 
 



 

513 101 เคมีทั่วไป 1  3(3-0-6) 
  (General Chemistry I) 

ปริมาณสัมพันธ โครงสรางอะตอมและสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ พันธะเคมี แกส ของแข็ง  เทอรโมไดนามิกส 
Stoichiometry. Atomic structures and properties of the elements in the periodic table. Chemical 

bonding. Gases. Solids. Thermodynamics. 
 

513 102 เคมีทั่วไป 2  3(3-0-6) 
  (General Chemistry II) 
  วิชาบังคับกอน :  513 101 เคมีทั่วไป 1 

ของเหลวและสารละลาย สมดุลเคมีและสมดุลของไอออน เคมีไฟฟา จลนเคมี เคมีอินทรียเบื้องตน 
Liquids and solutions. Chemical equilibrium and ionic equilibrium. Electrochemistry. Chemical 

kinetics. Introduction to organic chemistry. 
 
513 103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1  1(0-3-0) 
  (General Chemistry Laboratory I) 
  วิชาบังคับกอน :  513 101 เคมีทั่วไป 1 หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา 10 สัปดาห 

การทดลองที่สอดคลองกับเน้ือหาในรายวิชา 513 101 เคมีทั่วไป 1 
Experiments related to the contents in 513 101 General Chemistry I. 
 

513 104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2  1(0-3-0) 
  (General Chemistry Laboratory II) 
  วิชาบังคับกอน :  513 102 เคมีทั่วไป 2 หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา 10 สัปดาห 
                 513 103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 

การทดลองที่สอดคลองกับเน้ือหาในรายวิชา 513 102 เคมีทั่วไป 2 
Experiments related to the contents in 513 102 General Chemistry II. 
 

513 255      ปฏิบัติการเคมีอินทรีย                                                         1(0-3-0) 

      (Organic Chemistry Laboratory)                                                                   

                วิชาบังคับกอน: 513 104  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2                                                 

                                    513 250   เคมีอินทรีย หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา 10  สัปดาห 

 หรือ              513 104  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2                                                 

                                    513 257   เคมีอินทรียพื้นฐาน หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา 10  สัปดาห 

   การทดลองเก่ียวกับเทคนิคการแยกและการทําสารใหบริสุทธ์ิ  ปฏิกิริยาของสารประกอบอะลิฟาติกและอะโรมาติก  

การสังเคราะหสารอินทรีย  

                Experiments on separation and purification techniques. Reactions of aliphatic and aromatic 

compounds.  Synthesis of organic compounds. 

 

 

 

 

 

 



 

513 257 เคมีอินทรียพื้นฐาน                                                  3(3-0-6) 

 (Fundamental Organic Chemistry)                                                                             

 วิชาบังคับกอน:  513 102  เคมีทั่วไป 2          

 พันธะเคมี โครงสรางและสมบัติของสารประกอบอินทรีย การสังเคราะหและปฏิกิริยาของหมูฟงกชันตางๆ พอลิเมอร 

คารโบไฮเดรต ลิปด กรดอะมิโนและเปปไทด  การประยุกตเทคนิคอัลตราไวโอเลตและอินฟราเรด สเปกโทรสโกปในการพิสูจน

ประเภทของหมูฟงกชัน 

      Chemical bonding. Structures  and properties  of  organic compounds.  Synthesis  and  reactions of 

various functional groups.  Polymers.  Carbohydrates.  Lipids.  Amino acid and peptides.  Applications of 

ultraviolet and infrared spectroscopy in functional groups identification. 

 
514 101 ฟสิกสทั่วไป 1  3(3-0-6) 
  (General Physics I) 

กลศาสตรของอนุภาคและวัตถุเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตรของของไหล ทฤษฎีจลนของแกส เทอรโมไดนามิกส  
การส่ันและคล่ืน เสียง 

Mechanics of particles and rigid bodies. Properties of matter. Fluid mechanics. Kinetic theory of 
gases. Thermodynamics. Vibrations and waves. Sound. 

 
514 103 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1  1(0-3-0) 
  (General Physics Laboratory I) 

วิชาบังคับกอน :  514 101 ฟสิกสทัว่ไป 1 หรืออาจเรียนพรอมกันไมนอยกวา 10 สัปดาห 
การทดลองที่สอดคลองกับเน้ือหาในรายวิชา 514 101 ฟสิกสทั่วไป 1 
Experiments related to the contents in 514 101 General Physics I. 
 

613 333 เทคโนโลยีเซลลสัตว        2(2-0-4) 

 (Animal Cell Technology) 

 หลักการพื้นฐานการเพาะเล้ียงเซลลสัตว ประกอบดวยอุปกรณเครื่องมือและการวางผังในหองปฏิบัติการ  วิธีการทําไร

เชื้อและเทคนิคปลอดเชื้อ  อาหารเล้ียงเซลล  ชีววิทยาและสภาพแวดลอมของเซลลเพาะเล้ียง   การเตรียมเซลลปฐมภูมิและการสราง

เซลลไลน  เทคนิคพื้นฐานการศึกษาเซลลเพาะเล้ียง  การเก็บรักษาเซลลไลน การทําโคลนน่ิง  การควบคุมคุณภาพเซลลไลน  การ

ปองกัน การตรวจจับและกําจัดส่ิงปนเปอน ในเซลลไลน   การประยุกตใชเซลลสัตวในการตรวจสอบความเปนพษิตอเซลล 

 Basic principles of animal cell culture involving equipment, and layout of the laboratory.  

Sterilization and aseptic technique.  Culture media.  Biology and environment of cultured celled.  Preparation of 

primary cell culture and establishment of cell line.  Basic technique in cell culture study.  Maintenance of cell 

line.  Cloning technique.  Quality control of cell line.  Prevention, detection and contamination removal in cell 

line. Application of animal cell for cytotoxicity assay. 

 

 

 

 

 

 

 



 

613 334 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเซลลสัตว       1(0-3-0) 

 (Animal Cell Technology Laboratory ) 

 วิชาบังคับกอน :  * 613 333   เทคโนโลยีเซลลสัตว 

         * อาจเรียนพรอมกันได                         

 การทดลองที่สัมพันธกับเน้ือหาในวิชา 613 333 เทคโนโลยีเซลลสัตว 

 Experimentation related to the content of 613 333  Animal Cell Technology 

 

613 351 การเตรียมน้ําและบําบัดน้ําเสีย             3(3-0-6) 

 (Water and Wastewater Treatment)                                

 วิชาบังคับกอน:  518 201  จุลชีววิทยาทั่วไป     

 หรือ       621 201   วิทยาศาสตรชีวภาพสําหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  

       หลักการเตรียมนํ้าเพื่อใชในโรงงานอุตสาหกรรม  กรรมวิธีบําบัดและการจัดการของนํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม  

เทคโนโลยีบําบัดของเสียตางๆ 

  Principles of water treatment for industrial uses.  Treatment and management of industrial 

wastewater.  Various types of waste treatment technologies. 

 

613 352 ปฏิบัติการการเตรียมน้ําและบําบัดน้ําเสีย                            1(0-3-0) 

 (Water and Wastewater Treatment Laboratory)                     

           วิชาบังคับกอน: * 613 351   การเตรียมนํ้าและบําบัดนํ้าเสีย   

 หรือ        621 202 ปฏิบัติการวิทยาศาสตรชีวภาพสําหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ                    

      * อาจเรียนพรอมกันได 

 การทดลองที่สัมพันธกับเน้ือหาในวิชา   613 351   การเตรียมนํ้าและบําบัดนํ้าเสีย มีการทัศนศึกษา   

 Experiments related to the contents of 613 351 Water and Wastewater Treatment. Fieldtrips  are 

included.  

 

613 367      เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตอาหารฟงกชัน      2(2-0-4)  

                 (Biotechnology for Functional Foods Production)  

 หลักการพื้นฐานอาหารฟงกชันโดยทั่วไป  เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตอาหารฟงกชัน  โพรไบโอติก  พรีไบโอติก  ซิน

ไบโอติก  สารตานอนุมูลอิสระ  เสนใยอาหาร   

 General principle of functional foods.  Biotechnology for functional foods production. Probiotics. 

Prebiotics. Synbiotics. Aantioxidants. Dietary fibers.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

613 411 เทคโนโลยีการหมัก                                      2(2-0-4) 

 (Fermentation Technology)                                   

           วิชาบังคับกอน:  518 201  จุลชีววิทยาทั่วไป  

 หรือ               621 201 วิทยาศาสตรชีวภาพสําหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ   

 ประวัติความเปนมาและวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมการหมัก  จุลชีววิทยาและอุตสาหกรรมการหมัก   การคัดเลือก

จุลินทรียและวัตถุดิบที่ใชสําหรับการเตรียมสูตรอาหารแกจุลินทรียในอุตสาหกรรมการหมัก   รูปแบบและการใชงานของถังหมัก   

อุปกรณและเครื่องมือในการควบคุมการหมัก การเก็บเก่ียวผลิตภัณฑจากการหมัก   จลนศาสตรของการหมัก   การกําจัดเชื้อจุลินทรีย  

การใหอากาศและการกวนระหวางการหมัก  

 History, background, and evolution of industrial fermentation. Microbiology and industrial 

fermentation. Selection of microbes and raw materials used for microbial media preparation in industrial 

fermentation. Types and applications of bioreactors.  Equipment and tools used for the control of fermentation. 

Recovery of fermentation products. Kinetics of fermentation. Removal of microbes, aeration, and agitation during 

fermentation. 

 

613 412 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการหมัก                                           1(0-3-0) 

 (Fermentation Technology Laboratory)                        

 วิชาบังคับกอน:   518 202  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 

 หรือ                621 202 ปฏิบัติการวิทยาศาสตรชีวภาพสําหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

       * 613 411  เทคโนโลยีการหมัก                           

                           * อาจเรียนพรอมกันได 

 การทดลองที่สัมพันธกับเน้ือหาในวิชา 613 411 เทคโนโลยีการหมัก   

 มีการศึกษานอกสถานที่ 

 Experiments related to the contents of  613 411 Fermentation Technology  

 Industrial visit is included. 

 

613 431 วิศวกรรมเนื้อเย่ือ                2(2-0-4) 

 (Tissue Engineering) 

 หลักการวิศวกรรมเน้ือเยื่อ เซลลและชนิดของเซลล วัสดุชีวภาพ การสังเคราะห การขึ้นรูปโครงราง การตรวจสอบ

ความเปนพิษตอเซลล และความเปนพิษตอสารพันธุกรรมของวัสดุ การเพาะเล้ียงเซลล และถังปฏิกรณ การตรวจสอบสมบัติเซลลที่

พัฒนาและหนาที่ 

 Principle of tissue engineering, cell as building blocks and celltypes. Biomaterials, their synthesis 

and modeling of scaffolds. Cytotoxicity and genotoxicity assay of scaffolds. Cell cultivation and bioreactors. 

Assay of differentiated cells and their functions. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

613 451 การจัดการและการใชประโยชนจากของเสีย                         2(2-0-4) 

 (Waste Management and Utilization) 

วิชาบังคับกอน : 513 340    ชีวเคมีพื้นฐาน      

       518 201   จุลชีววิทยาทั่วไป 

หรือ      621 201   วิทยาศาสตรชีวภาพสําหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  

 ลักษณะของของเสียและของเหลือใชจากเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ระบบการเปล่ียนและใชประโยชนวัสดุของเสีย

เหลาน้ีโดยกรรมวิธีทางชีววิทยาและทางเคมี 

 Characterization  of  wastes  and  by-products  from  agriculture  and  industry.     Conversion 

system and utilization of waste materials by biological and chemical processes. 

 
614 201 เขียนแบบวิศวกรรม  3(2-3-4) 
  (Engineering Drawing) 

 การเขียนตัวอักษร การฉายภาพออรโธกราฟฟก การรางแบบดวยมือเปลา การเขียนภาพออรโธกราฟฟก การเขียน
ภาพพิคทอเรียล การเขียนแบบภาพตัด การเขียนแบบภาพชวย การเขียนวัสดุยึดเหน่ียว การเขียนแผนคล่ี การเขียนแบบรายละเอียด
และสวนประกอบของชิ้นงาน การใหขนาดและความคลาดเคล่ือน การเขียนแบบดวยการใชคอมพิวเตอรชวยขั้นพื้นฐาน 

Lettering. Orthographic projection. Freehand sketches. Orthographic drawing. Pictorial drawing. 
Section. Auxiliary views. Fastener drawing. Development. Detail and assembly drawing. Dimensioning and 
tolerancing. Basic computer-aided drawing. 
 
614 202 สถิติวิศวกรรม  3(3-0-6) 
    (Engineering Statistics) 

ทฤษฎีความนาจะเปน ตัวแปรสุม การคาดคะเนทางคณิตศาสตร การแจกแจงความนาจะเปนแบบตอเน่ืองและไม
ตอเน่ือง คาคาดหมายและโมเมนตฟงกชั่น การประยุกตใชทฤษฎีความนาจะเปน ทฤษฎีการสุมตัวอยาง การประมาณคา  การอนุมาน
ทางสถิติ  การทดสอบสมมุติฐาน  สหสัมพันธและการถดถอย  การวิเคราะหความแปรปรวน การออกแบบการทดลองเบื้องตน การใช
เครื่องมือทางสถิติเพื่อแกปญหาทางดานวิศวกรรมและการประยุกตใชคอมพิวเตอรชวยในการแกปญหา 

Probability theory.  Random variables. Mathematical expectation. Continuous probability 
distributions and discrete probability distributions.  Expected value and moment function.  Application of 
probability theory.  Random sampling theory.  Parameter estimation.  Statistical inference.  Hypothesis testing.  
Correlation and regression analysis.  Analysis of variance.  Fundamentals of experiment design.  Use of statistical 
methods as tools in engineering problem solving and application of computer for problem solving. 
 
615 112   กลศาสตรวิศวกรรม    3(3-0-6) 
  (Engineering  Mechanics)   

ระบบของแรง    แรงลัพธ     สมดุลของอนุภาคและวัตถุเกร็ง    สถิตยศาสตรของไหล            จุดเซ็นทรอยดและ
โมเมนตของความเฉื่อย  จลนศาสตรและจลนพลศาสตรของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง  กฎการเคล่ือนที่ของนิวตัน งานและพลังงาน 
อิมพัลสและโมเมนตัม 

Force  systems.  Resultants.  Equilibrium  of  particles  and  rigid  bodies. Fluid statics. Centroid  
and  moment  of  inertia. Kinetics and kinematics of  particles  and  rigid  bodies.  Newton’s  laws  of  motion. 
Work and energy. Impulse and momentum. 
 
 
 
 



 

618 120   วิศวกรรมไฟฟาพื้นฐาน  3(3-0-6) 
  (Fundamental of Electrical Engineering) 

การวิเคราะหวงจรไฟฟาพื้นฐานทั้งวงจรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ  แรงดันกระแสไฟฟาและกําลังไฟฟา  หมอ
แปลงไฟฟา  เครื่องจักรกลไฟฟาเบื้องตน  เครื่องกําเนิดไฟฟา  มอเตอรและการนําไปใชงาน   แนวคิดระบบไฟฟาสามเฟส  วิธีการสง
ถายกําลังไฟฟา  เครื่องมือวัดทางไฟฟาเบื้องตน  วงจรอิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน  

Basic direct current and alternative current circuit analysis. Voltage, current and power. 
Transformers. Introduction to electrical machinery. Generators, motors and their uses. Concepts of three-phase 
systems. Method of power transmission. Introduction to some basic electrical instruments. Basic electronic 
circuits. 
 
618 121   ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาพื้นฐาน  1(0-3-0) 
   (Fundamental of  Electrical Engineering Laboratory) 
  วิชาบังคับกอน :  * 618 120 วิศวกรรมไฟฟาพื้นฐาน 
                    * อาจเรียนพรอมกันได  
  การทดลองที่สัมพันธกับเน้ือหาในรายวิชา  618 120 วิศวกรรมไฟฟาพื้นฐาน  
  Experiments related to 618 120 Fundamental of Electrical Engineering. 

 

620 201     วัสดุวิศวกรรม          3(3-0-6) 

                (Engineering Materials) 

      เงื่อนไข: โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ 

 การศึกษาความสัมพันธระหวางโครงสราง สมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกตใชงานของวัสดุวิศวกรรมหลัก 

โลหะ พอลิเมอร เซรามิกส และวัสดุเสริมองคประกอบ แผนภูมิสมดุลวัฏภาคและการแปลความหมายของวัฏภาคตางๆ สมบัติเชิงกล 

และการเส่ือมสภาพของวัสด ุ

 Study of relationship between structures, properties, production processes and applications of main 

groups of engineering materials : metals, polymers, ceramics and composites. Phase equilibrium diagrams and 

their interpretation. Mechanical properties and materials degradation. 

 

621 101  วิทยาศาสตรชีวภาพสําหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ     3(3-0-6) 

 (Bioscience for Bioprocess Engineering) 

 วิชาบังคับกอน : 512 101 ชีววิทยาทั่วไป 1   

 ระบบชีววิทยาของจุลินทรีย เซลลพืชและเซลลสัตวในระดับเซลลที่เก่ียวกับสัณฐานวิทยา และสภาวะที่เหมาะสมตอ

การเจริญเติบโต เมแทบอลิซึมของเซลล พันธุศาสตรระดับโมเลกุล การใชประโยชนจากจุลินทรีย พืช และสัตวในการผลิตชีวภัณฑ 

 Biological systems of microorganism, plant and animal cells at the cellular level in the aspect of 

morphology and growth condition. Cellular metabolism. Molecular genetics. Applications of microorganism, 

plant and animal for production of bio-products.  

 

 

 

 



 

621 102 ปฏิบัติการวิทยาศาสตรชีวภาพสําหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ   1(0-3-0) 

 (Bioscience for Bioprocess Engineering Laboratory) 

 วิชาบังคับกอน:  512 103  ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1 

      * 621 201 วิทยาศาสตรชีวภาพสําหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  

      * อาจเรียนพรอมกันได 

 การทดลองที่สัมพันธกับเน้ือหาในวิชา 621 201 วิทยาศาสตรชีวภาพสําหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

 Experiments related to the content of 621 201 Bioscience for Bioprocess Engineering . 

 

621 211 การคํานวณพื้นฐานทางปฏิบัติการเฉพาะหนวย     3(3-0-6) 

 (Basic Calculations in Unit Operations) 

           วิชาบังคบักอน :   * 511 104 แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 1 

          * 513 101 เคมีทั่วไป 1      

                    * 514 101 ฟสิกสทั่วไป 1 

 หรือ        * 511 106 แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ 1  

          * 513 101 เคมีทั่วไป 1      

                    * 514 101 ฟสิกสทั่วไป 1 

          * อาจเรียนพรอมกันได 

           มิติ หนวย และการแปลงหนวย ฐานการคํานวณ ปริมาณสารสัมพันธ การดุลมวลสําหรับกระบวนการที่มีและไมมี

ปฏิกิริยาเคมีทั้งระบบที่สภาวะคงที่และไมคงที่ การดุลมวลสําหรับกระบวนการที่มีการปอนเวียนรอบและการปอนขาม  แกสอุดมคติ

และแกสจริง  ระบบสองเฟสองคประกอบเดียว สมดุลไอและของเหลวสององคประกอบ หลักการดุลพลังงาน การคํานวณการ

เปล่ียนแปลงเอนทัลป การดุลพลังงานสําหรับกระบวนการที่มีและไมมีปฏิกิริยาเคมีทั้งระบบที่สภาวะคงที่และไมคงที่ ความรอนของ

การละลายและการผสม แผนภูมิความชื้น 

 Dimensions, units and conversion. Basis of calculation. Stoichiometry. Mass balance with and 

without chemical reaction, in both steady state and unsteady state systems. Mass balance for recycle and by-

pass processes. Ideal gases and real gases. Single component two-phase systems. Two component vapour-

liquid equilibria. Concepts of energy balance. Calculation of enthalpy changes. Energy balances with and 

without chemical reaction, in both steady state and unsteady state systems. Heat of solution and mixing. 

Humidity charts. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

621 212   วิธีและการปฏิบัติการทางคณิตศาสตรสําหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ   3(3-0-6) 

                (Mathematical Methods and Operations for Bioprocess Engineering) 

     วิชาบังคับกอน :  511 105 แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 2    

               รูปแบบคณิตศาสตรที่ใชในวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ การหารากของสมการโดยวิธีเชิงตัวเลข การหาคําตอบ

สําหรับระบบสมการเสนตรง การพลอตเสนโคงเพื่อหาคําตอบที่เหมาะสม การหาอนุพันธและอินทิกรัล สมการเชิงอนุพันธสามัญอันดับ

ที่ 1 และ 2 เทคนิคการหาคําตอบสําหรับสมการเชิงอนุพันธสามัญ และโดยการแปลงลาปลาซ วิธีการหาคําตอบโดยประมาณและเชิง

ตัวเลขสําหรับสมการเชิงอนุพันธสามัญ   สมการเชิงอนุพันธยอยและการหาคําตอบ 

     Mathematical modeling used in bioprocess engineering. Numerical finding of roots of equations. 

Solutions to linear systems. Curve fitting and optimization. Differentiation and integration. 1st and 2nd order 

Ordinary Differential Equations. Solutions for ODEs. Solution for ODEs using Laplace transforms. Estimated and 

numerical solutions for ODEs. Partial differential equations and solutions. 

 

621 220 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพเบื้องตน      3(3-0-6) 

 (Introduction to Bioprocess Engineering) 

 กระบวนการชีวภาพเบื้องตน เซลลและเอนไซม พื้นฐานของการดุลมวลและการดุลพลังงาน การถายโอนมวลและการ

ถายโอนพลังงาน พื้นฐานของปฏิกิริยา  ปฏิบัติการเฉพาะหนวยเบื้องตน  กระบวนการหมักเบื้องตน  กระบวนการกอนการหมักและ

กระบวนการแยกผลิตภัณฑเบื้องตน การนําเสนอและวิเคราะหขอมูล   ผลิตภัณฑและอุตสาหกรรมทางกระบวนการชีวภาพ   

 Introduction to bioprocesses. Cells and enzymes. Basics of mass and energy balances. Mass and 

energy transfer. Basics of reactions. Introduction to unit operations. Introduction to fermentation processes. 

Introduction to upstream and downstream processing. Presentation and analysis of data. Bioprocess products 

and industries.  

 

621 221 การตรวจวัดสารในวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ       2(2-0-4) 

 (Substance Determination in Bioprocess Engineering)      

 วิชาบังคับกอน :  513 102 เคมีทั่วไป 2 

 บทนําการตรวจวัดสาร  เทคนิคทางสเปกโทรสโกป ครอบคลุมอัลตราไวโอเลต วิซิเบิล และอินฟราเรดสเปกโทรโฟโต

เมตรี ฟลูออโรและฟอสโฟริเมตรี นิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซ สเปกโทเมตรี-มวล  เทคนิคแกสและลิควิดโครมาโทกราฟ ดิฟเฟอเรน

เชียลสแกนน่ิงแคลอริเมตรี 

 Introduction to substance determination. Spectroscopy techniques  covering ultraviolet, visible and 

infrared spectrophotometry. Fluoro and phosphorimetry. Nuclear magnetic resonance. Mass spectrometry.  Gas 

and liquid chromatography techniques. Differential scanning calorimetry. 

 

 

 

 

 

 



 

621 222  ปฏิบัติการการตรวจวัดสารในวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ      1(0-3-0) 

 (Substance Determination in Bioprocess Engineering Laboratory)     

 วิชาบังคับกอน :   513 104  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 

             * 621 221  การตรวจวัดสารในวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ                                                

                                    * อาจเรียนพรอมกันได 

 การทดลองที่สอดคลองกับเน้ือหาในรายวิชา 621 221 การตรวจวัดสารในวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  

 Experiments related to the content of 621 221 Substance Determination in Bioprocess Engineering. 

621 223 อุณหพลศาสตรสําหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ    3(3-0-6) 

 (Thermodynamics for Bioprocess Engineering) 

 กฎขอที่หน่ึงและกฎขอที่สองของอุณหพลศาสตร สมบัติอุณหพลศาสตรและความสัมพันธระหวางสมบัติ   สมดุลเคมี   

สมดุลเฟสและการประยุกต   เคมีไฟฟา  สมบัติคอลลอยด  เคมีพื้นผิว  อุณหพลศาสตรชีวเคมี 

 The first law and the second law of thermodynamics. Thermodynamics properties and their 

relationships. Chemical equilibrium. Phase equilibrium and applications. Electrochemistry.  Colloidal properties.  

Surface chemistry.  Biochemical thermodynamics. 

621 311     การจัดการความปลอดภัยในวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ     3 (3-0-6) 

 (Safety Management in Bioprocess Engineering) 

      ความหมายและความสําคัญในทฤษฎีความปลอดภัย   ชนิดและสาเหตุของอุบัติเหตุ   การจัดการความปลอดภัย   

การปองกันการเกิดอุบัติเหตุและการตรวจสอบอุบัติเหตุ   การจัดการปองกันอัคคีภัย การปองกันการสูญเสีย   ความปลอดภัยในการ

ทํางานกับสารเคมี   สารชีวภาพ และพิษวิทยา  สุขศาสตร   ทัศนคติความปลอดภัยและจรรยาบรรณ   กฎหมายความปลอดภัย 

กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม 

 Meaning and importance of safety theories.Types and causes of accidents. Safety management. 

Accident prevention and investigation.  Fire safety management.  Loss prevention.  Chemical, biological, and 

toxicological safe work practices.  Hygiene.  Safety attitudes and ethics.  Safety legislations and laws. Industrial 

case study. 

621 321 ปฏิบัติการเฉพาะหนวยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  1        3(3-0-6) 

 (Unit Operations in Bioprocess Engineering I)                

           วิชาบังคับกอน : 621 211  การคํานวณพื้นฐานทางปฏิบัติการเฉพาะหนวย 

 หลักการและสมการของการถายโอนโมเมนตัม สถิตยศาสตรของของไหลและการประยุกต พลศาสตรของไหล  

ปรากฏการณของการไหล สมการพื้นฐานของการไหล การไหลของของไหลชนิดอัดตัวไมไดและชนิดอัดตัวไดในทอและชั้นบาง  

ปฏิบัติการเฉพาะหนวยเบื้องตน อุปกรณสงผานของไหล เครื่องมือที่ใชวัดอัตราการไหล การผสมและการกวน  กลศาสตรของอนุภาค 

หลักการแยกดวยแรงโนมถวงและแรงเหว่ียง  การตกของอนุภาคและการตกตะกอน การกรอง การตกผลึก เบดน่ิงและการเกิดฟลูอิ

ไดซ การลดขนาด  การคัดแยกอนุภาคทางกล ตัวอยางทางดานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  

 Principles and equations of momentum transfer. Fluid statics and its applications. Fluid dynamics. 

Fluid flow phenomena. Basic equations of fluid flow. Flow of incompressible and compressible fluids in 

pipelines and thin layers. Introduction to unit operations. Fluid transporting devices. Fluid flow rate measuring 

devices. Mixing and agitation. Particle mechanics. Principles of gravitational and centrifugal separations. Particle 

settling and sedimentation. Filtration. Crystallisation. Packed bed and fluidization.  Size reduction. Mechanical 

particle separation. Examples in bioprocess engineering. 

 



 

621 322 การฝกปฏิบัติการเฉพาะหนวยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1   1(0-3-0) 

 (Unit Operations in Bioprocess Engineering Laboratory I)                 

           วิชาบังคับกอน : * 621 321  ปฏิบัติการเฉพาะหนวยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1 

                           * อาจเรียนพรอมกันได 

 การทดลองที่สัมพันธกับเน้ือหาในวิชา 621 321 ปฏิบัติการเฉพาะหนวยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  1 

 มีการเยี่ยมชมโรงงาน 

                 Experiments related to the contents of 621 321 Unit Operations in Bioprocess Engineering I. 

 Industrial visit is included. 
 

621 323  ปฏิบัติการเฉพาะหนวยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2    3(3-0-6) 

 (Unit Operations in Bioprocess Engineering II) 

 วิชาบังคับกอน:  621 321  ปฏิบัติการเฉพาะหนวยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1 

 หลักการการถายโอนพลังงาน การนําความรอน การพาความรอน การแผรังสีความรอน  เครื่องแลกเปล่ียนความรอน

แบบทอสองชั้น เครื่องแลกเปล่ียนความรอนแบบเชลลและทอ เครื่องแลกเปล่ียนความรอนแบบแผน  เครื่องควบแนน เครื่องตมระเหย  

การคํานวณขั้นตอนสมดุล การกล่ัน การเพิ่มความชื้นและการลดความชื้น การแชแข็งและการทําความเย็น ตัวอยางทางดานวิศวกรรม

กระบวนการชีวภาพ  

 Principles of energy transfer. Heat conduction. Heat convection. Heat radiation. Double pipe heat 

exchangers. Shell and tube heat exchangers. Plate heat exchangers. Condenser. Evaporator. Equilibrium stage 

calculations. Distillation. Humidification and dehumidification. Freezing and refrigeration. Examples in bioprocess 

engineering. 

 

621 324 การฝกปฏิบัติการเฉพาะหนวยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  2   1(0-3-0) 

 (Unit Operations in Bioprocess Engineering Laboratory II) 

 วิชาบังคับกอน   : * 621 323  ปฏิบัติการเฉพาะหนวยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2 

                                       * อาจเรียนพรอมกันได 

 การทดลองที่สัมพันธกับเน้ือหาในวิชา 621 323 ปฏิบัติการเฉพาะหนวยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2 

 มีการเยี่ยมชมโรงงาน 

                 Experiments related to the contents of 621 323 Unit Operations in Bioprocess Engineering II.  

  Industrial visit is included. 

 

621 327 วัสดุชีวภาพ         3(3-0-6) 

 (Biomaterials) 

 วัสดุชีวภาพเบื้องตน หลักการของวัสดุชีวภาพ ชนิดของวัสดุชีวภาพ ลักษณะสมบัติของวัสดุชีวภาพสมบัติทาง

วิศวกรรมของวัสดุชีวภาพ การวิเคราะหวัสดุชีวภาพ การประยุกตของวัสดุชีวภาพ 

 Introduction to biomaterials.  Principles of biomaterials.  Types of biomaterials. Characteristics of 

biomaterials.  Engineering properties of biomaterials. Analysis of biomaterials. Biomaterial applications. 

 
 
 
 



 

621 341 พลศาสตรกระบวนการและการควบคุมทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  3(3-0-6) 
  (Process Dynamics and Control in Bioprocess Engineering) 
  วิชาบังคับกอน: 621 212 วิธีและการปฏิบัติการทางคณิตศาสตรสําหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
  แบบจําลองทางคณิตศาสตรของระบบทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ เทคนิคการหาคําตอบและพลศาสตรของ
ระบบเหลาน้ี การประยุกตการแปลงลาปลาซและแผนภาพในการสรางจําลองระบบ การควบคุมแบบอัตโนมัติเบื้องตน หลักการการ
ควบคุมแบบปอนกลับและปอนลวงหนา การวิเคราะหเสถียรภาพ การตอบสนองความถี่และการออกแบบระบบควบคุม ฟงกชันการ
เปล่ียนของการควบคุมแบบพีไอดี ลักษณะของเครื่องมือวัดและเครื่องมือควบคุม ตัวอยางทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
  Mathematical models of Bioprocess Engineering systems.  Solution techniques and dynamics of 
these systems.  Applications of Laplace transform and block diagrams in modeling.  Introduction to automatic 
control. Principles of feedback and feedforward control.  Stability analysis.  Frequency response and control 
system designs.  Transfer functions of PID controllers.  Characteristics of measurement and control instruments. 
Examples in Bioprocess Engineering. 
 

621 342  แบบจําลองทางคณิตศาสตรของระบบชีวภาพ     2(2-0-4) 

(An Introduction to Mathematical Modelling of Biological Systems)  

       วิชาบังคับกอน: 621 212 วิธีและการปฏิบัติการทางคณิตศาสตรสําหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

  ภาพรวมของการสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร ชนิดของแบบจําลองตางๆและแบบจําลองทางคณิตศาสตร

สําหรับกระบวนการชีวภาพและกระบวนการในเซลล ความรูเบื้องตนเก่ียวกับโครงรางในปจจุบันที่ใชสําหรับการพัฒนาออกแบบ 

แบบจําลองทางคณิตศาสตรขึ้นมา ซ่ึงรวมถึงการประเมินความมีตัวตนและความถูกตองของแบบจําลองทางคณิตศาสตรที่สรางขึ้นมา 

การประยุกตใช แบบจําลองทางคณิตศาสตรในอุตสาหกรรมทางกระบวนการชีวภาพ 

  An overview of mathematical model development, model classification, and existing 

mathematical models for biological and cellular processes. An introduction to currently used frameworks for 

developing a mathematical model; including model identifiability evaluation and model validation. Applications 

of the developed mathematical models in the industrial bioprocess scale. 
 

621 351 จลนพลศาสตรวิศวกรรมเคมีชีวภาพและการออกแบบเคร่ืองปฏิกรณ    3(3-0-6) 

 (Biochemical Engineering Kinetics and Reactor Design)                                    

  วิชาบังคับกอน:   621 101 วิทยาศาสตรชีวภาพสําหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  

                                     * 621 211 การคํานวณพื้นฐานทางปฏิบัติการเฉพาะหนวย  

         * 621 220 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพเบื้องตน 

        * อาจเรียนพรอมกันได 

     หลักการพื้นฐานเก่ียวกับจลนพลศาสตรทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  จลนพลศาสตรทางเคมี จลนพลศาสตร

ของเอนไซม การเจริญของจุลินทรีย เซลลพืช และเซลลสัตว  การใชสารอาหารและการเกิดผลิตภัณฑ   ปริมาณสัมพันธของการเจริญ

ของเซลลและการสรางผลิตภัณฑ   การประยุกตความรูพื้นฐานทางจลนพลศาสตรสําหรับวิเคราะหและออกแบบเครื่องปฏิกรณ

ชีวภาพ  ชนิดของถังปฏิกรณชีวภาพ  การใหอากาศ  การทําไรเชื้อ ระบบเครื่องมือและระบบควบคุม   การประยุกตจลนพลศาสตรกับ

นํ้าหมักจากกระบวนการชีวภาพ ระบบการหมักแบบตาง ๆ การเพาะเล้ียงในถังปฏิกรณชีวภาพ 

 Basic principles of kinetics for bioprocess engineering. Chemical kinetics. Enzyme kinetics. Growth of 

microbial, plant, and animal cells. Substrate consumption and product formation. Stoichiometry of cell growth 

and product formation. Applications of fundamental kinetics for the analysis and design of bioreactors. Types of 

bioreactors. Aeration. Sterilization. Instrumentation and control system. Applications of kinetics to fermentation 

broth from bioprocesses. Types of fermentation. Cultures in bioreactors. 



 

621 352 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีชีวภาพ                   1(0-3-0) 

 (Biochemical Engineering Laboratory)                        

 วิชาบังคับกอน:   621 102  ปฏิบัติการวิทยาศาสตรชีวภาพสําหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ                 

* 621 351 จลนพลศาสตรวิศวกรรมเคมีชีวภาพและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ 

                         * อาจเรียนพรอมกันได 

  การทดลองที่สัมพันธกับเน้ือหาในวิชา 621 351  จลนพลศาสตรวิศวกรรมเคมีชีวภาพและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ 

 มีการเยี่ยมชมโรงงาน 

 Experiments related to the content of 621 351 Biochemical Engineering I. 

 Industrial visit is included. 
 

621 355 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพในอุตสาหกรรมเย่ือและกระดาษ    2(2-0-4)  

 (Bioprocess Engineering in Pulp and Paper Industry) 

หลักพื้นฐานของกระบวนการผลิตเยื่อและกระดาษ ลักษณะสมบัติทางเคมีและกายภาพของวัตถุดิบ เสนใย 

กระบวนการเตรียมเยื่อ กระบวนการผลิตกระดาษ การประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพในกระบวนการผลิตเยื่อและกระดาษ 

 มีการเยี่ยมชมโรงงาน 

 Basic concepts of pulp and paper processing. Physical and chemical characteristics of fibrous raw 

materials. Pulp preparation processes. Paper processing. Applications of biotechnology in pulp and paper 

processing. 

 Industrial visit is included. 

 

621 356 การศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ     1(0-3-0) 

 (Bioprocess Engineering Industrial Plant Study) 

 วิชาบังคับกอน: 621 321 ปฏิบัติการเฉพาะหนวยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1 

 ทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมดานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

 Visit bioprocess engineering plants. 

 

621 361  เทคโนโลยีชีวภาพส่ิงแวดลอมในกระบวนการชีวภาพ    3(3-0-6) 

                (Environmental Biotechnology in Bioprocesses) 

 วิชาบังคับกอน :  621 101 วิทยาศาสตรชีวภาพสําหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  

 หรือ       518 201 จุลชีววิทยาทั่วไป 

 การแปลงสารโดยจุลินทรีย  การเส่ือมทางชีวภาพ  ไบโอริมิดิชั่น   ของเสียของแข็งและการเส่ือมสลาย  การบําบัดนํ้า

เสียทางชีวภาพ    กระบวนการตะกอนเรง   การบําบัดแบบใชและไมใชอากาศ กระบวนการชีวภาพสะอาดและกรณีศึกษา 

เทคโนโลยีชีวภาพส่ิงแวดลอมในอุตสาหกรรม นโยบายทางส่ิงแวดลอม   กฎหมายส่ิงแวดลอม 

 Microbial transformations. Biodegradation. Bioremediation. Solid waste and decomposition. 

Biological waste water treatment.  Activated sludge process. Aerobic and anaerobic treatment.  Clean bioprocess 

and case studies. Environmental biotechnology in industries. Environmental policy. Environmental laws. 

 

 



 

621 362 การบําบัดของเสียจากอุตสาหกรรมกระบวนการชีวภาพ    3(3-0-6) 

 (Bioprocess Industrial Waste Treatment) 

 วิชาบังคับกอน :  621 361 เทคโนโลยีชีวภาพส่ิงแวดลอมในกระบวนการชีวภาพ 

 ลักษณะของของเสียและนํ้าเสียจากอุตสาหกรรม หลักการบําบัดของเสียและนํ้าเสียจากอุตสาหกรรมโดยวิธีทาง

กายภาพ เคมี และชีวภาพ ตนแบบกระบวนการบําบัดนํ้าเสีย หนวยปฏิบัติการสําหรับบําบัดนํ้าเสีย ครอบคลุม การจัดการของเสีย

ของแข็ง วิธีบําบัดอากาศที่ปลอยจากโรงงานอุตสาหกรรม 

 Characteristics of industrial waste and waste water. Principles of physical, chemical and biological 

methods of industrial waste and waste water treatment. Prototypes of waste water treatment processes. Unit 

operations of waste water treatment. Solid waste management. Treatment methods for air discharged  from 

industrial plants. 
 

621 363      การพัฒนาที่ย่ังยืนและการสนองรับของวิศวกร     3(3-0-6) 

                 (Sustainable Development and Engineering Response) 

                  วิศวกรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ปญหาและขอจํากัด การวิเคราะหความยั่งยืนของกิจกรรมทางวิศวกรรมดวยเครื่องมือ

และตัวบงชี้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางวิศวกรรมในการแกไขปญหา ผลกระทบโลกรอน การจัดการขยะ พลังงานทดแทน การ

จัดสรรนํ้าดื่มนํ้าใช การสนองรับของวิศวกรตอการพัฒนาที่ยั่งยืน หนาที่ของวิศวกรในการตัดสินใจ การดําเนินงานตามแนวการพัฒนา

ที่ยั่งยืน 

       Engineering and sustainable development.  Problems and limitations. Assessment of engineering 

activity sustainability through tools and indicators. Engineering technologies and innovations in problem solving. 

Impact of climate change; Waste management; Alternative  energy. Provision of drinking water and sanitation. 

Engineers’ response to sustainable development. The role of engineers in decision making. Implementation of 

sustainable development. 

 

621 364       ส่ิงแวดลอมกับการพัฒนา       2(2-0-4) 

                   (Environment and Development) 

          ส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้น การพัฒนาและผลกระทบตอส่ิงแวดลอม นโยบายทางส่ิงแวดลอม 

การวิเคราะหกรอบการพัฒนา ดานเศรษฐกิจ  การเกษตร การอุตสาหกรรม เทคโนโลยีและวัฒนธรรม  การนําเสนอแนวคิดดานการ

พัฒนาที่ยั่งยืน ปญหาและขอจํากัด แผนการพัฒนาที่ยั่งยืนของชาติ  กรณีศึกษาโครงงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 

                    The natural and man-made environments. Development and its impact on environment.  

Environmental policies.  Assessment of development frameworks (in economics, agriculture, industry, 

technology and culture). Introduction of sustainable development concept. Problems and limitations. National 

sustainable development plan. Case studies of sustainable development projects. 

 

621 365  โรงกล่ันชีวภาพ         2(2-0-4)  

(Biorefinery) 

แนวคิดโรงกล่ันชีวภาพ วัตถุดิบลิกโนเซลลูโลสและการปรับสภาพ การเปล่ียนชีวมวลโดยวิธีชีวเคมี โรงกล่ันชีวภาพ

สําหรับอาหาร เชื้อเพลิง และสารเคมี 

Biorefinery concept. Lignocellulosic feedstock and pretreatment.  Biochemical conversion of 

biomass. Biorefinery for foods, fuels and chemicals. 

 



 

621 371  พอลิเมอรชีวภาพเบื้องตน       2(2-0-4) 

 (Introduction to Biopolymer) 

 คําจํากัดความของพอลิเมอรชีวภาพ โครงสรางและคุณสมบัติของพอลิเมอรชีวภาพ การผลิตพอลิเมอรชีวภาพ การ

ประยุกตใชพอลิเมอรชีวภาพ 

 Definition of biopolymer. Structure and properties of biopolymer. Biopolymer production. 

Application of biopolymer. 

 

621 372     การใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการแกปญหาทาง        1(0-3-0) 

 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

 (Applied Software Package for Solving Problems in Bioprocess Engineering) 

 การใชโปรแกรมสําเร็จรูป เชน แมตแลป เคมแคด โพลีแมต ซูเปอรโปร และโปรแกรมอ่ืนๆที่ 

เก่ียวของสําหรับการแกปญหาเพื่อวิเคราะห ออกแบบ และควบคุมกระบวนการทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

 Application of software packages such as Matlab, ChemCad, Polymath, Superpro  

and other solution programs for analyzing, designing and controlling processes in bioprocess engineering. 

 

621 391 การฝกงานทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ          1* (ไมนอยกวา 240 ช่ัวโมง) 

 (Bioprocess Engineering Training)                                        

 เงื่อนไข: โดยความยินยอมของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

        รายวิชาน้ีวัดผลเปน S หรือ U 

 ฝกปฏิบัติงานในโรงงานหรือสถาบันที่ไดรับความเห็นชอบจากภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เปนเวลาไมนอยกวา 240 

ชั่วโมง และสงรายงานตอภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

 Apprenticeship in industrial factories or institutes, approved by the Biotechnology department. For 

at least 240 hours. A report is required by the Department of Biotechnology. 

 

621 421 ปฏิบัติการเฉพาะหนวยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 3    3(3-0-6) 

 (Unit Operations in Bioprocess Engineering III) 

 วิชาบังคับกอน: 621 323  ปฏิบัติการเฉพาะหนวยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2 

 การถายโอนมวล การแพร  สมการกฎทรงมวล  การดูดซึมแกส การอบแหง การสกัด การดูดซับ เยื่อแผน อุปกรณ

สําหรับการปฏิบัติการแบบกาซ-ของเหลว ภาพรวมของการแยกผลิตภัณฑทางชีวภาพ  ตัวอยางทางดานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  

 Mass transfer. Diffusion. Equations of continuity. Gas absorption. Drying. Extraction.  Adsorption. 

Membrane. Equipment for gas-liquid operations. Overview of bioseparations. Examples in bioprocess engineering. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

621 442 การออกแบบและการควบคุมถังปฏิกรณชีวภาพ     3(3-0-6) 

 (Bioreactor Design and Control) 

 การออกแบบถังปฏิกรณชีวภาพ การเพิ่มขนาด การดําเนินการของกระบวนการเปล่ียนแบบขั้นตอนเดียวและหลาย

ขั้นตอน พื้นฐานของปรากฏการณถายโอนและจลนพลศาสตรที่เกิดขึ้นในถังหมัก การผนวกปรากฏการณและแบบจําลองทาง

คณิตศาสตร การพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตรเพื่อควบคุมถังปฏิกรณชีวภาพ 

 Bioreactor design. Scale-up. Operations of single-step and multi-step  conversion processes. 

Fundamentals of transport phenomena and kinetics encountered in bioreactors. Incorporation of phenomena to 

mathematical models.  Mathematical model development for bioreactor control. 

 

621 451 การออกแบบทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ                           3(2-3-4) 

           (Bioprocess Engineering Design) 

 วิชาบังคับกอน:  621 351  วิศวกรรมเคมีชีวภาพและจลนพลศาสตร 

                 621 421 ปฏิบัติการเฉพาะหนวยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 3   

 การสังเคราะหกระบวนการ การเตรียมแผนผังกระบวนการ การจัดทําดุลมวลและดุลพลังงาน ขอกําหนดและการ

ออกแบบหนวยปฏิบัติการ การประยุกตโปรแกรมจําลองกระบวนการ การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร 

 Process synthesis. Process flow sheet preparation. Organization of mass and energy balances. 

Specifications and designs of unit operations. Applications of process simulators. Economic analysis. 

 

621 452 กระบวนการแยกดวยเย่ือแผนสังเคราะห      2(2-0-4) 

 (Synthetic Membrane Separation) 

 หลักการและทฤษฎีในการแยกสารและการทําใหเขมขนโดยกระบวนการเยื่อแผน-สังเคราะห อุลตราฟลเตรชัน  

ออสโมซิสผันกลับ  ไมโครฟลเตรชัน ไดอะไลซิส เพอเวปปอเรชัน ชนิดและการเตรียมเยื่อแผนสังเคราะห อุปกรณ เครื่องมือ และการ

ประยุกตกระบวนการเยื่อแผนสังเคราะหในอุตสาหกรรมตางๆ 

 Principles and theories of synthetic membrane separation and concentration. Ultrafiltration. 

Reverse osmosis. Microfiltration. Dialysis. Pervaporation. Types and preparation of synthetic membranes. 

Equipment, instrument, and applications of synthetic membranes in industries. 

 

621 453 ปฏิบัติการกระบวนการแยกดวยเย่ือแผนสังเคราะห     1(0-3-0) 

 (Synthetic Membrane Separation Laboratory) 

 วิชาบังคับกอน : * 621 452 กระบวนการแยกดวยเยื่อแผนสังเคราะห 

        * อาจเรียนพรอมกันได 

 การทดลองที่สัมพันธกับเน้ือหาในวิชา 621 452 กระบวนการแยกดวยเยื่อแผนสังเคราะห 

  Experiment related to the content of 621 452 Synthetic Membrane Separation. 
 

 

 

 



 

621 454 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพในอุตสาหกรรม      3(3-0-6) 

 (Industrial Bioprocess Engineering) 

 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพในอุตสาหกรรมตาง ๆ โดยเนนวัตถุดิบ กระบวนการตาง ๆ และ 

เครื่องมือในกระบวนการ การผลิตในผลิตภณัฑพื้นบานไทย 

 มีการเยี่ยมชมโรงงาน 

 Bioprocess engineering in industries emphasizing raw materials, processes and  

process instruments. Production of Thai native products. 

 Industrial visit is included. 

 

621 455  วิศวกรรมการหมัก        3(3-0-6) 

 (Fermentation Engineering) 

อุณหพลศาสตร์ของจุลินทรีย์ การวิเคราะห์การควบคุมฟลกัซ์ การออกแบบถังปฏิกิริยาชนิดต่าง ๆ กระบวนการ

ขนสง่ การวัดและการควบคมุ การจําลองแบบทางคณิตศาสตร์และการเลียนแบบของระบบในถงัปฏิกรณ์และในเซลล์ การขยาย

ขนาด วิศวกรรมการเพาะเลยีงเซลล์ต่าง ๆ  เศรษฐศาสตร์ของการหมกั 

Microbial Thermodynamics. Flux control analysis. Design and analysis of bioreactor engineering. 

Transport process. Measurement and Control.  Mathematical modeling and simulation of bioreactors and 

cellular systems.  Culture scale-up. Cell culture engineering.  Fermentation Economics.  

 

621 461 การทําแหงวัสดุชีวภาพ        2(2-0-4) 

 (Drying of Biomaterials) 

 สมบัติของอากาศชื้น  การเคล่ือนที่ของอากาศ  ความชื้นสมดุล  สมบัติทางอุณหกายภาพของวัสดุชีวภาพ การ

วิเคราะหการทําแหงวัสดุชีวภาพแบบเบดน่ิงและเบดเคล่ือนที่  เครื่องอบแหงแบบพน-ฝอย   เครื่องอบแหงแบบลูกกล้ิง  แบบจําลอง

ทางคณิตศาสตรของกระบวนการและกลไกการทําแหง 

 Moist air properties. Air movement. Equilibrium moisture contents. Thermophysical properties of 

biomaterials. Analysis of biomaterial drying for fixed bed and moving bed. Spray drying. Drum drying. 

Mathematical model of drying process and drying mechanism. 

 

621 462 เช้ือเพลิงชีวภาพ        3(3-0-6) 

 (Biofuels)       

 เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ             

              แหลงพลังงานปฐมภูมิกับปญหาการหมดไปและปญหาส่ิงแวดลอมโลก เชื้อเพลิงชีวภาพที่เปนแหลงพลังงานยั่งยืน    

วัตถุดิบของเชื้อเพลิงชีวภาพ   การเปล่ียนแปลงทางชีวภาพ   ดุลพลังงานและมวลในการผลิตพลังงานชีวมวล   การผลิตแกสชีวภาพ  

เอธานอลชีวภาพ  ไบโอดีเซล  2,5-ไดเม็ททิลฟวแรน (ดีเอ็มเอฟ)  และ  เชื้อเพลิงชีวภาพพลังงานสูงอ่ืนๆ   หลักการ กระบวนการผลิต 

และเครื่องมือในกระบวนการ  มีการเยี่ยมชมโรงงาน 

 Depletion of primary energy resources and global environmental problems. Biofuels as sustainable 

energy sources. Biofuel feedstock. Bioconversion. Energy and mass balances of biomass energy production. 

Production of biogas, bioethanol, biodiesel, 2,5-dimethylfuran (DMF), and other high-energy biofuels. Their 

principles, production processes, and process equipment. 

 Industrial visit is included. 



 

621 471  วิศวกรรมระบบชีวภาพ       3(3-0-6) 

 (Biosystems Engineering) 

  หลักการเบื้องตนทางวิศวกรรมศาสตรในระบบทางชีวภาพ เทคนิคการทดลองเชิงปริมาณและแบบจําลองทาง

คณิตศาสตรของกระบวนการทางโมเลกุลระดับเซลล การวินิจฉัยและการรักษาระดับโมเลกุล 

 Introduction to engineering principles in biological systems. Quantitative experimental techniques 

and mathematical modeling of molecular processes at the cellular level.  Molecular diagnosis and therapeutics. 

 

621 472 จรรยาบรรณสําหรับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  1(1-0-2) 

 (Ethics for Professional Bioprocess Engineering) 

 ความหมายและความสําคัญของจรรยาบรรณ จรรยาบรรณสําหรับวิศวกร นักวิทยาศาสตรและนักเทคโนโลยี 

จรรยาบรรณสําหรับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ความสัมพันธของจรรยาบรรณกับการดํารงชีวิตในสังคม

ปจจุบัน 

 Meanings and importance of ethics. Ethics for engineers, scientists and technologists. Ethics for 

professional bioprocess engineering. Relationship of ethics and living in the present society. 

 

621 481  ระบบการควบคุมและประกนัคณุภาพทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ   2(2-0-4) 

 (Quality Control and Assurance System in Bioprocess Engineering) 

 ขอกําหนดมาตรฐาน และแนวทางที่ใชควบคุมกระบวนการผลิตชีวภัณฑในระดับอุตสาหกรรมที่มาจากจุลินทรีย เซลล

พืช และเซลลสัตว ระบบจัดการคุณภาพที่ครอบคลุม 5ส การฝกปฏิบัติการที่ดี (จีแอลพี)  มาตรฐานการปฎิบัติงาน (เอสโอพี) การฝก

การผลิตที่ดี (จีเอ็มพี) การบริหารจัดการคุณภาพแบบองครวม (ทีคิวเอ็ม) และ ไอเอสโอ 9000  การใชการควบคุมคุณภาพ (คิวซี) และ

การประกันคุณภาพ (คิวเอ) เปนเครื่องมือตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑและกระบวนการผลิต 

 Regulations and guidelines for bioproduct manufacturing from microorganisms, plant cells, and 

animal cells. Quality management systems in bioprocesses: incorporating 5S, good laboratory practices (GLP), 

standard operating procedure (SOP), good manufacturing practices (GMP), total quality management (TQM) and 

ISO 9000. Use of quality control (QC) and quality assurance (QA) as tools to validate the standards of product 

and manufacturing process. 

 

621 491  สัมมนา                                                 1(0-2-1) 

 (Seminar)                                                  

           เงื่อนไข :   โดยความยินยอมของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

 การนําเสนอบทความในหัวขอที่นาสนใจ และการอภิปรายในดานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ   รวมฟงการสัมมนา    

สงรายงาน 

  Presentation of intriguing scientific papers and discussions in bioprocess engineering. Seminar 

attendance. Submission of reports. 

 

 

 

 

 



 

621 492  โครงงานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1                                1(0-3-0) 

 (Bioprocess Engineering Project I)       

                 เงื่อนไข: โดยความยินยอมของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

         รายวิชาน้ีวัดผลเปน S หรือ U 

  เลือกหัวขอวิจัย  คนควาขอมูลทางวิชาการและผลงานวิจัยที่เคยมีการนําเสนอมากอน ในดานวิศวกรรมกระบวนการ

ชีวภาพและสาขาที่เก่ียวของ  การวางแผนงานวิจัย  เขียนโครงรางงานวิจัย   นําเสนอโครงรางงานวิจัย  

  Selection of research topic.  Literature review in bioprocess engineering and other related 

disciplines.  Research planning.  Research proposal writing. Research proposal presentation.  

 

621 493  โครงงานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2                                2(0-6-0) 

 (Bioprocess Engineering Project II)   

 วิชาบังคับกอน : 621 492 โครงงานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1 

  ดําเนินการทํางานวิจัยตามโครงรางงานวิจัยที่ไดเสนอไวแลวในรายวิชา 621 492  โครงงานวิศวกรรมกระบวนการ

ชีวภาพ 1   เขียนรายงานผลการวิจัย  นําเสนอผลงานวิจัย และสอบปากเปลาตอคณะกรรมการสอบของภาควิชา 

  Conducting a research project according to the research proposal submitted for  62 1  492 

Bioprocess Engineering Project I. Research report writing . Research presentation and oral examination by 

department examination committee. 

 

621 494 เร่ืองคัดเฉพาะทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ     3(3-0-6) 

 (Selected Topics in Bioprocess Engineering) 

 เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

 หัวขอที่เปนที่สนใจในปจจุบันและการพัฒนาใหม ๆ ในแขนงตาง ๆ ของวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

 Current topics of interest and new developments in bioprocess engineering fields. 

 

 

 

 

 


