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โครงสรา้งหลกัสูตร  

 
หมวดวิชา หน่วยกิต 

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกติ 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ 

    2.1) กลุ่มเอกบังคับ 

           2.1.1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์พ้ืนฐานเฉพาะสาขา 

       2.1.2) กลุ่มวิชาพัฒนาทกัษะการเรียนรู้ 

            2.1.3) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลติภณัฑก์ารเกษตร 
2.2) กลุ่มวิชาเอกเลือก   

98 หน่วยกติ 

89 หน่วยกติ 

24 หน่วยกติ 

20 หน่วยกติ  

 45 หน่วยกติ 

   9 หน่วยกติ 

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกติ 

รวมไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกติ 
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แผนการศึกษา 

 

แผนการศึกษาท่ี 1 แผนปกติ และแผนการศึกษาท่ี 2 แผนสหกิจศึกษา 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 (แผนปกติ) ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 (แผนสหกิจ) 

วิชาศึกษาทัว่ไป (บงัคบั) 9 หน่วยกิต วิชาศึกษาทัว่ไป (บงัคบั) 9 หน่วยกิต 

มศว121 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพ

การสื่อสาร 1 

3(2-2-5) มศว121 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพ

การสื่อสาร 1 

3(2-2-5) 

มศว141 ชีวิตในโลกดิจิทลั 3(3-0-6) มศว141 ชีวิตในโลกดิจิทลั 3(3-0-6) 

มศว151 การศกึษาทั่วไปเพ่ือพัฒนา

มนุษย ์

3(3-0-6) มศว151 การศกึษาทั่วไปเพ่ือพัฒนา

มนุษย ์

3(3-0-6) 

วิชาศึกษาทัว่ไป (เลือก) 1 หน่วยกิต วิชาศึกษาทัว่ไป (เลือก) 1 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาพลานามยั 1(0-2-1) กลุ่มวิชาพลานามยั 1(0-2-1) 

วิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรพ์ื้ นฐาน

เฉพาะสาขา 

6 หน่วยกิต วิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรพ์ื้ นฐาน

เฉพาะสาขา 

6 หน่วยกิต 

ทนก100 ชีววิทยาพ้ืนฐานส าหรับ

นวัตกรรมผลิตภณัฑก์ารเกษตร 

3(3-0-6) ทนก100 ชีววิทยาพ้ืนฐานส าหรับ

นวัตกรรมผลิตภณัฑก์ารเกษตร 

3(3-0-6) 

ทนก105 เคมีพ้ืนฐานส าหรับนวัตกรรม

ผลิตภัณฑก์ารเกษตร 

2(2-0-4) ทนก105 เคมีพ้ืนฐานส าหรับนวัตกรรม

ผลิตภัณฑก์ารเกษตร 

2(2-0-4) 

ทนก106 ปฏบิัติการเคมีพ้ืนฐานส าหรับ

นวัตกรรมผลิตภณัฑก์ารเกษตร 

1(0-2-1) ทนก106 ปฏบิัติการเคมีพ้ืนฐานส าหรับ

นวัตกรรมผลิตภณัฑก์ารเกษตร 

1(0-2-1) 

วิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภณัฑ์

การเกษตร 

2 หน่วยกิต วิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภณัฑ์

การเกษตร 

2 หน่วยกิต 

ทชว101 เทคโนโลยีชีวภาพและ

ผลิตภัณฑก์ารเกษตรเบื้องต้น 

2(2-0-4) ทชว101 เทคโนโลยีชีวภาพและ

ผลิตภัณฑก์ารเกษตรเบื้องต้น 

2(2-0-4) 

รวมหน่วยกิต 18  รวมหน่วยกิต 18 
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แผนการศึกษาท่ี 1 แผนปกติ และแผนการศึกษาท่ี 2 แผนสหกิจศึกษา (ต่อ) 

 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 (แผนปกติ) ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 (แผนสหกิจ) 

วิชาศึกษาทัว่ไป (บงัคบั) 8 หน่วยกิต วิชาศึกษาทัว่ไป (บงัคบั) 8 หน่วยกิต 

มศว111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) มศว111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

มศว122 ภาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการ

สื่อสาร 2 

3(2-2-5) มศว122 ภาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการ

สื่อสาร 2 

3(2-2-5) 

มศว161 มนุษย์ในสงัคมแห่งการเรียนรู้ 2(2-0-4) มศว161 มนุษย์ในสงัคมแห่งการเรียนรู้ 2(2-0-4) 

วิชาศึกษาทัว่ไป (เลือก) 1 หน่วยกิต วิชาศึกษาทัว่ไป (เลือก) 1 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) กลุ่มวิชาพลานามยั 1(0-2-1) 

วิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรพ์ื้ นฐาน

เฉพาะสาขา 

7 หน่วยกิต วิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรพ์ื้ นฐาน

เฉพาะสาขา 

7 หน่วยกิต 

ทนก103 จุลชีววิทยา 2(2-0-4) ทนก103 จุลชีววิทยา 2(2-0-4) 

ทนก104 ปฏบิัติการจุลชีววิทยา 1(0-2-1) ทนก104 ปฏบิัติการจุลชีววิทยา 1(0-2-1) 

ทนก107 คณติศาสตร์พ้ืนฐานและการ

ค านวณ 

2(1-2-3) ทนก107 คณติศาสตร์พ้ืนฐานและการ

ค านวณ 

2(1-2-3) 

ทนก108 ฟิสกิสพ้ื์นฐานส าหรับนวัตกรรม

ผลิตภัณฑก์ารเกษตร 

2(2-0-4) ทนก108 ฟิสกิสพ้ื์นฐานส าหรับนวัตกรรม

ผลิตภัณฑก์ารเกษตร 

2(2-0-4) 

วิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภณัฑ์

การเกษตร 

4 หน่วยกิต วิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภณัฑ์

การเกษตร 

4 หน่วยกิต 

ทชว102 โครงสร้างและการท างานของ

เซลล ์

2(2-0-4) ทชว102 

 

โครงสร้างและการท างานของ

เซลล ์

2(2-0-4) 

ทชว111 เศรษฐกจิชีวภาพส าหรับ

ผลิตภัณฑก์ารเกษตร 

2(2-0-4) ทชว111 

 

เศรษฐกจิชีวภาพส าหรับ

ผลิตภัณฑก์ารเกษตร 

2(2-0-4) 

รวมหน่วยกิต 20 รวมหน่วยกิต 20 

 

 

  



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 
5 

แผนการศึกษาท่ี 1 แผนปกติ และแผนการศึกษาท่ี 2 แผนสหกิจศึกษา (ต่อ) 

 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 (แผนปกติ) ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 (แผนสหกิจ) 

วิชาศึกษาทัว่ไป (บงัคบั) 3 หน่วยกิต วิชาศึกษาทัว่ไป (บงัคบั) 3 หน่วยกิต 

มศว261 พลเมืองวิวัฒน ์ 3(3-0-6) มศว261 พลเมืองวิวัฒน ์ 3(3-0-6) 

วิชาพฒันาทกัษะการเรียนรู ้ 2 หน่วยกิต วิชาพฒันาทกัษะการเรียนรู ้ 2 หน่วยกิต 

ทนก126 การคิดและสร้างนวัตกรรม 2(0-4-2) ทนก126 การคิดและสร้างนวัตกรรม 2(0-4-2) 

วิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรพ์ื้ นฐาน

เฉพาะสาขา 

7 หน่วยกิต วิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรพ์ื้ นฐาน

เฉพาะสาขา 

7 หน่วยกิต 

ทนก109 เคมีอนิทรีย ์ 2(2-0-4) ทนก109 เคมีอนิทรีย ์ 2(2-0-4) 

ทนก200 ปฏบิัติการเคมีอนิทรีย ์ 1(0-2-1) ทนก200 ปฏบิัติการเคมีอนิทรีย ์ 1(0-2-1) 

ทนก203 ชีวเคมี 3(3-0-6) ทนก203 ชีวเคมี 3(3-0-6) 

ทนก204 ปฏบิัติการชีวเคม ี 1(0-3-0) ทนก204 ปฏบิัติการชีวเคมี 1(0-3-0) 

วิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภณัฑ์

การเกษตร 

10 หน่วยกิต วิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภณัฑ์

การเกษตร 

10 หน่วยกิต 

ทชว201 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช 3(2-3-4) ทชว201 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช 3(2-3-4) 

ทชว204 เทคโนโลยีชีวภาพทางจุลินทรีย์

และนวัตกรรม 

3(2-3-4) ทชว204 เทคโนโลยีชีวภาพทางจุลินทรีย์

และนวัตกรรม 

3(2-3-4) 

ทชว234 กฎหมายและจริยธรรมใน

เทคโนโลยีชีวภาพ 

1(1-0-2) ทชว234 กฎหมายและจริยธรรมใน

เทคโนโลยีชีวภาพ 

1(1-0-2) 

ทชว241 นวัตกรรมผลิตภณัฑช์ีวภาพ 1 1(1-0-2) ทชว241 นวัตกรรมผลิตภณัฑช์ีวภาพ 1 1(1-0-2) 

ทชว261 ความปลอดภัยทางชีวภาพ 2(2-0-4) ทชว261 ความปลอดภัยทางชีวภาพ 2(2-0-4) 

รวมหน่วยกิต 22 รวมหน่วยกิต 22 
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แผนการศึกษาท่ี 1 แผนปกติ และแผนการศึกษาท่ี 2 แผนสหกิจศึกษา (ต่อ) 

 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 (แผนปกติ) ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 (แผนสหกิจ) 

วิชาศึกษาทัว่ไป (เลือก) 3 หน่วยกิต วิชาศึกษาทัว่ไป (เลือก) 3 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ 

เทคโนโลยี) 

3(3-0-6) กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ 

เทคโนโลยี) 

3(3-0-6) 

วิชาพฒันาทกัษะการเรียนรู ้ 4 หน่วย วิชาพฒันาทกัษะการเรียนรู ้ 4 หน่วย 

ทนก127 การพัฒนาผลิตภณัฑต้์นแบบ

และการทวนสอบ 

1(0-2-1) ทนก127 การพัฒนาผลิตภณัฑต้์นแบบ

และการทวนสอบ 

1(0-2-1) 

ทนก211 ภาษาองักฤษเฉพาะทาง 1 3(2-2-5) ทนก211 ภาษาองักฤษเฉพาะทาง 1 3(2-2-5) 

วิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรพ์ื้ นฐาน

เฉพาะสาขา 

4 หน่วยกิต วิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรพ์ื้ นฐาน

เฉพาะสาขา 

4 หน่วยกิต 

ทนก205 เคมีวิเคราะห์ 3(3-0-6) ทนก205 เคมีวิเคราะห์ 3(3-0-6) 

ทนก206 ปฏบิัติการเคมีวิเคราะห์ 1(0-3-0) ทนก206 ปฏบิัติการเคมีวิเคราะห์ 1(0-3-0) 

วิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภณัฑ์

การเกษตร 

7 หน่วยกิต วิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภณัฑ์

การเกษตร 

7 หน่วยกิต 

ทชว202 เทคโนโลยีชีวภาพทางเอนไซม ์ 2(1-3-2) ทชว202 เทคโนโลยีชีวภาพทางเอนไซม ์ 2(1-3-2) 

ทชว205 พันธุศาสตร์โมเลกุล 3(2-3-4) ทชว205 พันธุศาสตร์โมเลกุล 3(2-3-4) 

ทชว242 นวัตกรรมผลิตภณัฑช์ีวภาพ 2 2(1-3-2) ทชว242 นวัตกรรมผลิตภณัฑช์ีวภาพ 2 2(1-3-2) 

วิชาเอกเลือกไม่นอ้ยกว่า 2 หน่วยกิต วิชาเอกเลือกไม่นอ้ย 2 หน่วยกิต 

รวมหน่วยกิต 20 รวมหน่วยกิต 20 
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แผนการศึกษาท่ี 1 แผนปกติ และแผนการศึกษาท่ี 2 แผนสหกิจศึกษา (ต่อ) 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 (แผนปกติ) ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 (แผนสหกิจ) 

วิชาศึกษาทัว่ไป (เลือก) 3 หน่วยกิต วิชาศึกษาทัว่ไป (เลือก) 3 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศ์าสตร์และ

สงัคมศาสตร์) 

3(3-0-6) กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศ์าสตร์และ

สงัคมศาสตร์) 

3(3-0-6) 

วิชาพฒันาทกัษะการเรียนรู ้ 3 หน่วยกิต วิชาพฒันาทกัษะการเรียนรู ้ 3 หน่วยกิต 

ทนก313 วิธกีารทางสถติสิ าหรับ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

3(2-2-5) ทนก313 วิธกีารทางสถติสิ าหรับ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

3(2-2-5) 

วิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภณัฑ์

การเกษตร 

9 หน่วยกิต วิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภณัฑ์

การเกษตร 

9 หน่วยกิต 

ทชว311 เทคโนโลยีชีวภาพหลังการเกบ็

เกี่ยว 

3(3-0-6) ทชว311 เทคโนโลยีชีวภาพหลังการเกบ็

เกี่ยว 

3(3-0-6) 

ทชว312 เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร 3(2-3-4) ทชว312 เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร 3(2-3-4) 

ทชว324 เทคโนโลยกีระบวนการชีวภาพ 2(2-0-4) ทชว324 เทคโนโลยีกระบวนการชีวภาพ 2(2-0-4) 

ทชว325 ปฏบิัติการเฉพาะหน่วยทาง

เทคโนโลยีกระบวนการชีวภาพ 

1(0-3-0) ทชว325 ปฏบิัติการเฉพาะหน่วยทาง

เทคโนโลยีกระบวนการชีวภาพ 

1(0-3-0) 

วิชาเอกเลือกไม่นอ้ยกว่า 3 หน่วยกิต วิชาเอกเลือกไม่นอ้ยกว่า 3 หน่วยกิต 

รวมหน่วยกิต 18 รวมหน่วยกิต 18 
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แผนการศึกษาท่ี 1 แผนปกติ และแผนการศึกษาท่ี 2 แผนสหกิจศึกษา (ต่อ) 

 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 (แผนปกติ) ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 (แผนสหกิจ) 

วิชาศึกษาทัว่ไป (เลือก) 2 หน่วยกิต วิชาศึกษาทัว่ไป (เลือก) 2 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศ์าสตร์และ

สงัคมศาสตร์) 

2(2-0-4) กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศ์าสตร์และ

สงัคมศาสตร์) 

2(2-0-4) 

วิชาพฒันาทกัษะการเรียนรู ้ 1 หน่วยกิต วิชาพฒันาทกัษะการเรียนรู ้ 1 หน่วยกิต 

ทนก316 โครงการวิจยัเบื้องต้น 1(0-2-1) ทนก317 เตรียมสหกจิศกึษา 1(0-2-1) 

วิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภณัฑ์

การเกษตร 

13 หน่วยกิต วิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภณัฑ์

การเกษตร 

13 หน่วยกิต 

ทชว313 เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ 3(2-3-4) ทชว313 เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ 3(2-3-4) 

ทชว314 เทคโนโลยีการหมัก 3(2-3-4) ทชว314 เทคโนโลยีการหมัก 3(2-3-4) 

ทชว321 เทคโนโลยีผู้ประกอบการและ

การจัดการนวัตกรรม 

2(1-3-2) ทชว321 เทคโนโลยีผู้ประกอบการและ

การจัดการนวัตกรรม 

2(1-3-2) 

ทชว326 การใช้ประโยชน์จากของเสยี

และการจัดการสเีขียว 

3(3-0-6) ทชว326 การใช้ประโยชน์จากของเสยี

และการจัดการสเีขียว 

3(3-0-6) 

ทชว333 การควบคุมคุณภาพและการ

ประกนัคุณภาพ 

2(1-3-2) ทชว333 การควบคุมคุณภาพและการ

ประกนัคุณภาพ 

2(1-3-2) 

วิชาเอกเลือกไม่นอ้ยกว่า 3 หน่วยกิต วิชาเอกเลือกไม่นอ้ยกว่า 3 หน่วยกิต 

รวมหน่วยกิต 19 รวมหน่วยกิต 19 
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แผนการศึกษาท่ี 1 แผนปกติ และแผนการศึกษาท่ี 2 แผนสหกจิศึกษา (ต่อ) 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 (แผนปกติ) ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 (แผนสหกิจ) 

วิชาพฒันาทกัษะการเรียนรู ้ 9 หน่วยกิต วิชาพฒันาทกัษะการเรียนรู ้ 4 หน่วยกิต 

ทนก315 สมัมนา 1(0-2-1) ทนก315 สมัมนา 1(0-2-1) 

ทนก411 ภาษาองักฤษเฉพาะทาง 2 3(2-2-5) ทนก411 ภาษาองักฤษเฉพาะทาง 2 3(2-2-5) 

ทนก413 โครงงาน 3(0-6-3)    

ทนก418* ฝึกงาน 2(0-17-0)    

วิชาเอกเลือกไม่นอ้ยกว่า 1 หน่วยกิต วิชาเอกเลือกไม่นอ้ยกว่า 1 หน่วยกิต 

  วิชาเลือกเสรีไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต 

รวมหน่วยกิต 10 รวมหน่วยกิต 11 

*ก าหนดช่วงเวลาฝึกงานในปีการศึกษาที่ 3 ภาคฤดูร้อน โดยลงทะเบียนเพ่ือบันทกึผลการเรียนในปีการศึกษาที่ 4 ภาคต้น 

 

 

 

 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 (แผนปกติ) ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 (แผนสหกิจ) 

วิชาพฒันาทกัษะการเรียนรู ้ 1 หน่วยกิต วิชาพฒันาทกัษะการเรียนรู ้ 6 หน่วยกิต 

ทชว451 โครงงานสู่พาณชิย ์ 1(0-2-1) ทนก419  สหกจิศึกษา 6(0-36-0) 

วิชาเลือกเสรีไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต    

รวมหน่วยกิต 7 รวมหน่วยกิต 6 
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รายวิชา  

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยเลือกจากกลุ่มวิชา

ต่างๆ ดังนี้  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชาพลานามัย กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ 

คณติศาสตร์ และเทคโนโลยี) กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์)  

      วิชาบังคับ 

1.1) กลุ่มวชิาภาษา ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกติ ดังนี้ 
  1.1.1) ภาษาไทย ก าหนดให้เรียน 3 หน่วยกติ  

มศว111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

SWU111 Thai for Communication  

   

1.1.2) ภาษาต่างประเทศ ก าหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต   

จากรายวิชาต่อไปนี้ 

มศว121 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 

SWU121 English for Effective Communication I  

มศว122 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 

SWU122 English for Effective Communication II  

    

1.2) กลุ่มวิชาพลานามัย ก าหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกติ จากรายวิชาต่อไปนี้ 

มศว131 ลีลาศ 1(0-2-1) 

SWU131 Social Dance  

มศว132 สมรรถภาพส่วนบุคคล                                                                                1(0-2-1) 

SWU132 Personal Fitness  

มศว133 การวิ่งเหยาะเพื่อสขุภาพ                                                                             1(0-2-1) 

SWU133 Jogging for Health  

มศว134 โยคะ                                                                                                    1(0-2-1) 

SWU134 Yoga  

มศว135 ว่ายน า้                                                                                                  1(0-2-1) 

SWU135 Swimming   

มศว136 แบดมนิตัน 1(0-2-1) 

SWU136 Badminton   

มศว137 เทนนิส 1(0-2-1) 

SWU137 Tennis  

มศว138 กอล์ฟ 1(0-2-1) 

SWU138 Golf  
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มศว139 การฝึกโดยการใช้น า้หนัก 1(0-2-1) 

SWU139 Weight Training  

    

1.3) กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) ก าหนดให้เลือกเรียน

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ จากรายวิชาต่อไปนี้ 

  1.3.1) วิชาบังคับ ก าหนดให้เรียน 3 หน่วยกติ ดังนี้ 

มศว141 ชีวิตในโลกดิจิทลั 3(3-0-6) 

SWU141 Life in a Digital World  

    

  1.3.2) วิชาเลือก ก าหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกติ จากรายวิชาต่อไปนี้ 

มศว241 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทลัและสงัคม 2(1-2-3) 

SWU241 Digital Technology and Society Trends  

มศว242 คณติศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

SWU242 Mathematics in Daily Life  

มศว243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล 3(3-0-6) 

SWU234 Personal Financial Management  

มศว244 วิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ด ี 3(3-0-6) 

SWU244 Science for Better Life and Environment  

มศว245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสงัคม 2(2-0-4) 

SWU245 Science, Technology and Society  

มศว246 วิถีชีวิตเพ่ือสขุภาพ                                             2(2-0-4) 

SWU246 Healthy Lifestyle  

มศว247 อาหารเพ่ือชีวิต                                                              2(1-2-3) 

SWU247 Food for Life  

มศว248 พลังงานทางเลือก                                                                                      2(2-0-4) 

SWU248 Alternative Energy  

มศว341 ธุรกจิในโลกดจิิทลั                                                                                     2(1-2-3) 

SWU341 Business in a Digital World  

    

1.4) กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์) ก าหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 

13 หน่วยกติ จากรายวิชาต่อไปนี้ 
  1.4.1) วิชาบังคับ ก าหนดให้เรียน 8 หน่วยกติ ดังนี้  

มศว151 การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์ 3(3-0-6) 

SWU151 General Education for Human Development   

มศว161 มนุษย์ในสงัคมแห่งการเรียนรู้                                                                         2(2-0-4) 

SWU161 Human in Learning Society  
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มศว261 พลเมืองวิวัฒน ์                                                                                        3(3-0-6) 

SWU261 Active Citizens  

    

  1.4.2) วิชาเลือก ก าหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกติ จากรายวิชาต่อไปนี้ 

มศว251 ดนตรีและจติวิญญาณมนุษย์                                                                         2(1-2-3) 

SWU251 Music and Human Spirit  

มศว252 สนุทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต                                                                               3(3-0-6) 

SWU252 Aesthetics for Life  

มศว253 สนุทรียสนทนา                                                                                         2(1-2-3) 

SWU253 Dialogue  

มศว254 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์                                                                       2(1-2-3) 

SWU254 Art and Creativity  

มศว255 ธรรมนูญชีวิต                                                                                           2(1-2-3) 

SWU255 Constitution for Living  

มศว256 การอ่านเพื่อชีวิต                                                                                       2(2-0-4) 

SWU256 Reading for Life  

มศว257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา                                                                     2(2-0-4) 

SWU257 Literature for Intellectual Powers  

มศว258 ศิลปะการพดูและการน าเสนอ                                                                       2(2-0-4) 

SWU258 Arts of Speaking and Presentation  

มศว262 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคล่ือนสงัคม                                                             2(2-0-4) 

SWU262 History and Effects on Society  

มศว263 มนุษย์กบัสนัติภาพ                                                                                    2(2-0-4) 

SWU263 Human and Peace  

มศว264 มนุษย์ในสงัคมพหุวัฒนธรรม                                                                         2(2-0-4) 

SWU264 Human in Multicultural Society  

มศว265 เศรษฐกจิโลกาภิวตัน์                                                                                  3(3-0-6) 

SWU265 Economic Globalization  

มศว266 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง                                                                            2(2-0-4) 

SWU266 Sufficiency Economy  

มศว267 หลักการจัดการสมัยใหม่                                                                              2(2-0-4) 

SWU267 Principles of Modern Management  

มศว268 การศึกษาทางสงัคมด้วยกระบวนการวิจัย                                                          2(1-2-3) 

SWU268 Social Study by Research 
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มศว351 การพัฒนาบุคลิกภาพ                                                                                 3(2-2-5) 

SWU351 Personality Development  

มศว352 ปรัชญาและกระบวนการคดิ                                                                          3(3-0-6) 

SWU352 Philosophy and Thinking Process  

มศว353 การคิดอย่างมเีหตุผลและจริยธรรม                                                                 3(3-0-6) 

SWU353 Logical Thinking and Ethics  

มศว354 ความคิดสร้างสรรค์กบันวัตกรรม                                                                    3(2-2-5) 

SWU354 Creativity and Innovation  

มศว355 พุทธธรรม                                                                                               3(3-0-6) 

SWU355 Buddhism  

มศว356 จิตวิทยาสงัคมในการด าเนินชีวิต                                                                    2(2-0-4) 

SWU356 Social Psychology for Living  

มศว357 สขุภาพจิตและการปรับตัวในสงัคม                                                                 2(2-0-4) 

SWU357 Mental Health and Social Adaptability  

มศว358 กจิกรรมสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาชีวิตและสงัคม                                                      2(1-2-3) 

SWU358 Creative Activities for Life and Social Development  

มศว361 มศว เพ่ือชุมชน                                                                                        3(1-4-4) 

SWU361 SWU for Communities  

มศว362 ภมูิปัญญาท้องถิ่น                                                                                      2(1-2-3) 

SWU362 Local Wisdom  

มศว363 สมัมาชีพชุมชน                                                                                        2(1-2-3) 

SWU363 Ethical Careers for Community  

มศว364 กจิการเพ่ือสงัคม                                                                                       2(1-2-3) 

SWU364 Social Enterprise  

มศว342 ธุรกจิพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส ์ 3(2-2-5) 

SWU342 Electronic Commerce  

มศว343 ธุรกจิพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกสใ์นประเทศ 3(2-2-5) 

SWU343 Thailand Electronic Commerce  

มศว344 ธุรกจิพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกสร์ะหว่างประเทศ 3(2-2-5) 

SWU344 International Electronic Commerce  

    

(2) หมวดวิชาเฉพาะ ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 98 หน่วยกติ โดยเลือกจากกลุ่มวิชาต่างๆ ดังนี้ 

2.1)  กลุ่มเอกบังคับ 

2.1.1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐานเฉพาะสาขา ก าหนดให้เรียน              

24 หน่วยกติ ดังนี้  
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ทนก100 ชีววิทยาพื้นฐานส าหรับนวัตกรรมผลิตภัณฑก์ารเกษตร 3(3-0-6) 

AIT100 Fundamental Biology for Agricultural Product Innovation  

ทนก103 จุลชีววิทยา 2(2-0-4) 

AIT103 Microbiology  

ทนก104 ปฏบิัติการจุลชีววิทยา 1(0-2-1) 

AIT104 Microbiology Laboratory  

ทนก105 เคมีพ้ืนฐานส าหรับนวัตกรรมผลิตภัณฑก์ารเกษตร 2(2-0-4) 

AIT105 Fundamental Chemistry for Agricultural Product Innovation 

 

 

ทนก106 ปฏบิัติการเคมีพ้ืนฐานส าหรับนวัตกรรมผลิตภัณฑก์ารเกษตร 1(0-2-1) 

AIT106 Fundamental Chemistry Laboratory for Agricultural Product 

Innovation 

 

ทนก107 คณติศาสตร์พ้ืนฐานและการค านวณ 2(1-2-3) 

AIT107 Fundamental Mathematics and Calculations  

ทนก108 ฟิสกิสส์ าหรับนวัตกรรมผลติภัณฑก์ารเกษตร 2(2-0-4) 

AIT108 Physics for Agricultural Product Innovation  

ทนก109 เคมีอนิทรีย์ 2(2-0-4) 

AIT109 Organic Chemistry  

ทนก200 ปฏบิัติการเคมีอนิทรีย์ 1(0-2-1) 

AIT200 Organic Chemistry Laboratory  

ทนก203 ชีวเคมี  3(3-0-6) 

AIT203 Biochemistry  

ทนก204 ปฏบิัติการชีวเคมี 1(0-3-0) 

AIT204 Biochemistry Laboratory   

ทนก205 เคมีวิเคราะห์ 3(3-0-6) 

AIT205 Analytical Chemistry  

ทนก206 ปฏบิัติการเคมีวิเคราะห์ 1(0-3-0) 

AIT206 Analytical Chemistry Laboratory  

    

2.1.2) กลุ่มวิชาพัฒนาทกัษะการเรียนรู้  ก าหนดให้เรียน 20 หน่วยกติ โดยเลือก

แผนการศึกษาที่ 1 (แผนปกติ) หรือแผนการศึกษาที่ 2 (แผนสหกจิศึกษา) 

  ก. แผนการศกึษาที่ 1 (แผนปกติ) ลงเรียนรายวิชาดังนี้ 

ทนก126 การคิดและสร้างนวัตกรรม 2(0-4-2) 

AIT126 Innovation Thinking and Creation  

 

 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 
15 

ทนก127 การพัฒนาผลิตภัณฑต้์นแบบและการทวนสอบ 1(0-2-1) 

AIT127 Development of Product Prototype and Validation  

ทนก211 ภาษาองักฤษเฉพาะทาง 1 3(2-2-5) 

AIT211 English for Specific Purpose I  

ทนก313 วิธกีารทางสถติิส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 3(2-2-5)  

AIT313 Statistical Methods for Science and Technology  

ทนก315 สมัมนา 1(0-2-1) 

AIT315 Seminar   

ทนก316 โครงการวิจัยเบื้องต้น 1(0-2-1) 

AIT316 Introduction to Project Research   

ทนก411 ภาษาองักฤษเฉพาะทาง 2 3(2-2-5) 

AIT411 English for Specific Purpose II  

ทนก413 โครงงาน 3(0-6-3) 

AIT413 Project    

ทนก418 ฝึกงาน 2(0-17-0) 

AIT418 Practicum  

ทชว451 โครงงานสู่พาณิชย ์ 1(0-2-1) 

BOT451 Project to Commerce  

    

  ข. ข. แผนการศึกษาที่ 2 (แผนสหกจิศึกษา) ลงเรียนรายวิชาดังนี้   

ทนก126 การคิดและสร้างนวัตกรรม 2(0-4-2) 

AIT126 Innovation Thinking and Creation   

ทนก127 การพัฒนาผลิตภัณฑต้์นแบบและการทวนสอบ 1(0-2-1) 

AIT127 Development of Product Prototype and Validation  

ทนก211 ภาษาองักฤษเฉพาะทาง 1 3(2-2-5) 

AIT211 English for Specific Purpose I  

ทนก313 วิธกีารทางสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(2-2-5)  

AIT313 Statistical Methods for Science and Technology  

ทนก315 สมัมนา 1(0-2-1) 

AIT315 Seminar   

ทนก317 เตรียมสหกจิศึกษา 1(0-2-1) 

AIT317 Pre Cooperative Education  

ทนก411 ภาษาองักฤษเฉพาะทาง 2 3(2-2-5) 

AIT411 English for Specific Purpose II 
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ทนก419 สหกจิศึกษา  6(0-36-0) 

AIT419 Cooperative Education  

 

2.1.3) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร ก าหนดให้เรียน 45  

หน่วยกติ จากรายวิชาต่อไปนี้ 

ทชว101 เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑก์ารเกษตรเบื้องต้น 2(2-0-4) 

BOT101  Introduction to Biotechnology and Agricultural Products  

ทชว102 โครงสร้างและการท างานของเซลล์ 2(2-0-4) 

BOT102  Cell Structure and Function  

ทชว111 เศรษฐกจิชีวภาพส าหรับผลิตภัณฑก์ารเกษตร 2(2-0-4) 

BOT111 Bioeconomy for Agricultural Products  

ทชว201 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช 3(2-3-4) 

BOT201 Plant Biotechnology  

ทชว202 เทคโนโลยีชีวภาพทางเอนไซม ์ 2(1-3-2) 

BOT202 Enzyme Biotechnology  

ทชว204  เทคโนโลยีชีวภาพทางจุลินทรีย์และนวัตกรรม 3(2-3-4) 

BOT204  Microbial Biotechnology and Innovation  

ทชว205  พันธุศาสตร์โมเลกุล 3(2-3-4) 

BOT205  Molecular Genetics  

ทชว234  กฎหมายและจริยธรรมในเทคโนโลยีชีวภาพ 1(1-0-2) 

BOT234  Laws and Ethics in Biotechnology  

ทชว241 นวัตกรรมผลติภัณฑชี์วภาพ 1 1(1-0-2) 

BOT241 Innovation of Bio-based Products I  

ทชว242 นวัตกรรมผลติภัณฑชี์วภาพ 2 2(1-3-2) 

BOT242 Innovation of Bio-based Products II  

ทชว261 ความปลอดภยัทางชีวภาพ 2(2-0-4) 

BOT261 Biosafety   

ทชว311 เทคโนโลยีชีวภาพหลังการเกบ็เกี่ยว 3(3-0-6) 

BOT311  Postharvest Biotechnology  

ทชว312  เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร 3(2-3-4) 

BOT312  Food Biotechnology  

ทชว313 เทคโนโลยีพลงังานชีวภาพ 3(2-3-4) 

BOT313 Bioenergy Technology  

ทชว314  เทคโนโลยีการหมัก 3(2-3-4) 

BOT314  Fermentation Technology  
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ทชว321  เทคโนโลยีผู้ประกอบการและการจัดการนวัตกรรม 2(1-3-2) 

BOT321  Entrepreneur Technology and Innovation Management  

ทชว324  เทคโนโลยีกระบวนการชีวภาพ 2(2-0-4) 

BOT324  Bioprocess Technology  

ทชว325  ปฏบิัติการเฉพาะหน่วยทางเทคโนโลยีกระบวนการชีวภาพ 1(0-3-0) 

BOT325  Unit Operation in Bioprocess Technology Laboratory  

ทชว326 การใช้ประโยชน์จากของเสยีและการจัดการสเีขียว 3(3-0-6) 

BOT326 Waste Utilization and Green Management  

ทชว333  การควบคุมคุณภาพและการประกนัคุณภาพ 2(1-3-2) 

BOT333  Quality Control and Quality Assurance  

   

2.2) กลุ่มวิชาเอกเลือก ก าหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกติ จากรายวิชาต่อไปนี้ 

ทชว260 ผลิตภณัฑย่์อยสลายได้ทางชีวภาพ 3(2-3-4) 

BOT260 Biodegradable Products  

ทชว302 ปุ๋ยชีวภาพ 2(1-3-2) 

BOT302 Biofertilizer 

 

 

ทชว303 การควบคุมแมลงและศัตรพืูชด้วยชีววิธ ี 2(2-0-4) 

BOT303 Biological Pest Control  

ทชว304 เทคโนโลยีการฟ้ืนฟูทางชีวภาพ 2(2-0-4) 

BOT304 Bioremediation Technology  

ทชว351 การตลาดโซเซียลมีเดียส าหรับผลิตภัณฑเ์ทคโนโลยีชีวภาพ 2(1-2-3) 

BOT351 Social Media Marketing for Biotechnology Products  

ทชว361 ชีวสารสนเทศ 1(1-0-2) 

BOT361 Bioinformatics  

ทชว362 นวัตกรรมผลติภัณฑเ์พ่ือสขุภาพ 2(1-3-2) 

BOT362 Innovation of Health Products  

ทชว401 เทคโนโลยีชีวภาพการแพทย์เบื้องต้น 3(3-0-6) 

BOT401 Basic Medical Biotechnology  

ทชว402 เทคโนโลยีชีวภาพยีสตแ์ละรา 2(2-0-4) 

BOT402 Fungi Biotechnology  

ทชว403 เทคโนโลยีเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 3(2-3-4) 

BOT403 Alcoholic Beverage Technology  

ทชว404 ภมูิปัญญาไทยและเทคโนโลยีชีวภาพ 1(1-0-2) 

BOT404 Thai Wisdom and Biotechnology  
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ทชว405 เทคนิคทางอณชีูววิทยา 3(2-3-4) 

BOT405 Molecular Biology Techniques   

ทชว406 ไวรัสวิทยา 2(2-0-4) 

BOT406 Virology  

ทชว461 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6) 

BOT461 Selected Topics in Biotechnology  

ทนก124 

AIT124 

ทนก125 

พลาสติกและสิ่งแวดล้อม 

Plastic and Environment 

เทคโนโลยีชีวภาพกบัคุณภาพชีวิต 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

AIT125 Biotechnology and Quality of Life  

ทนก417 การศึกษาอสิระ 2(0-6-0) 

AIT417 Idenpendent Study  

   

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาใดๆ ใน

หลักสตูรระดับปริญญาตรี ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
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ความหมายของเลขรหสัประจ าวิชาในหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภณัฑก์ารเกษตร 

 

รายวิชาซึ่งเปิดสอนในแต่ละสาขาวิชามีความหมายตามรหัสอกัษร ดังนี้   

 มศว หรือ  SWU หมายถึง รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ทนก หรือ  AIT หมายถึง รายวิชาในคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑก์ารเกษตร 

 ทชว  หรือ  BOT หมายถึง รายวิชาในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑก์ารเกษตร 
  

ในสาขาวิชานั้นๆ สามารถแยกหมวดวิชา ตามตัวเลข 3 หลักน าหน้าช่ือวิชา  โดยแต่ละหลักมีความหมาย

ดังนี้ 

 เลขตัวหน้า หมายถึง  ระดับช้ันปีที่ควรเรียน 

 เลขตัวกลาง หมายถึง   กลุ่มวิชา 

 เลขตัวท้าย หมายถึง   ล าดับวิชาในแต่ละกลุ่ม 

 

โดยความหมายของเลขรหัสกลาง (ทนก) สามารถแยกได้ตามหมวดวิชา ดังนี้ 

 

 0 หมายถึง   หมวดวิชาในหมวดวิชาพ้ืนฐาน 

 1 หมายถึง   หมวดวิชาในหมวดวิจัยและพัฒนาทกัษะการเรียนรู้ 

   2 หมายถึง  หมวดวิชาในหมวดนวัตกรรม 
 

และความหมายของเลขรหัสกลางสาขาวิชา (ทชว) สามารถแยกได้ตามหมวดวิชาดังสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้

  

0 หมายถึง กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ 

1 หมายถึง กลุ่มเทคโนโลยีการเกษตร 

2 หมายถึง กลุ่มเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

3 หมายถึง กลุ่มการประกนัคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ ์ 

4 หมายถึง กลุ่มการวิจัยและพัฒนาทกัษะวิชาชีพ  

5 หมายถึง กลุ่มธุรกจิและการตลาด 

6 หมายถึง กลุ่มเทคโนโลยีเฉพาะทาง 
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ค าอธิบายรายวิชา 

(1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

1.1) กลุ่มวิชาภาษา 

มศว111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

SWU111 Thai for Communication  

ศึกษาองค์ประกอบของการสื่อสาร การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การสังเคราะห์

ความคิด และกลวิธกีารใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในสถานการณต่์างๆ โดยเน้นทกัษะการเขียนสรุปความ 

ย่อความ ขยายความ และพรรณนาความ 

    

มศว121 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 

SWU121 English for Effective Communication I  

ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟังและการพูดภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาต่างประเทศในสถานการณต่์างๆ ผ่านการท าแบบฝึกหัดการฟังและการพูด โดยใช้กระบวนการเรียนรู้  

สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 

    

มศว122 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 

SWU122 English for Effective Communication II  

ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการท าแบบฝึกหัดการอ่านและการเขียน โดยใช้กระบวนการ

เรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 

    

1.2) กลุ่มวิชาพลานามยั 

มศว131 ลีลาศ 1(0-2-1) 

SWU131 Social Dance  

เทคนิคและทักษะเบื้ องต้นในการเต้นลีลาศในจังหวะต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทาง

กายและบุคลิกที่เหมาะสมส าหรับการเต้นลีลาศ ตลอดจนมารยาทในการเต้นลีลาศเพื่อสขุภาพ 

    

มศว132 สมรรถภาพส่วนบุคคล                                                                                 1(0-2-1) 

SWU132 Personal Fitness  

หลักการพ้ืนฐานของการสร้างและพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านความแขง็แรง ความเร็ว 

ความอดทน และความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและการท างานของระบบการไหลเวียนโลหิต 
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มศว133 การวิ่งเหยาะเพื่อสขุภาพ                                                                             1(0-2-1) 

SWU133 Jogging for Health  

หลักการออกก าลังกายด้วยการวิ่งเหยาะ การว่ิงเหยาะที่มุ่งเน้นความอดทนของระบบการ

ไหลเวียนโลหิตและความยืดหยุ่นของร่างกาย การจัดโปรแกรมการออกก าลังกายด้วยการวิ่งเหยาะเพ่ือ

สขุภาพ 

    

มศว134 โยคะ                                                                                                    1(0-2-1) 

SWU134 Yoga  

เทคนิคและทกัษะเบื้องต้นในการฝึกโยคะ การฝึกระบบการหายใจ ความอ่อนตัว และความ

แขง็แรงของร่างกายเพ่ือสขุภาพ 

    

มศว135 ว่ายน า้                                                                                                  1(0-2-1) 

SWU135 Swimming   

เทคนิคและทกัษะเบื้องต้นของการว่ายน า้ การว่ายน า้ท่าต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทาง

กาย กติกาการแข่งขัน การเกบ็รักษาอปุกรณ์ และความปลอดภัยในการว่ายน า้เพ่ือสขุภาพ 

    

มศว136 แบดมนิตัน 1(0-2-1) 

SWU136 Badminton   

ทักษะการยืน การเคล่ือนที่ การจับไม้ การตีลูกหน้ามือและหลังมือ การตบ การส่งลูก การ

เล่นลูกหน้าตาข่าย กลวิธีการเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเกบ็รักษาอุปกรณ์และความปลอดภัยใน

การเล่นแบดมินตันเพื่อสขุภาพ 

 

มศว137 เทนนิส 1(0-2-1) 

SWU137 Tennis  

เทคนิคและทักษะเบื้ องต้นในการเล่นเทนนิส มารยาทในการชมเทนนิส กติกาการแข่งขัน 

กลวิธกีารเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเกบ็รักษาอปุกรณ ์และความปลอดภัยในการเล่นเทนนิสเพ่ือ

สขุภาพ 

 

มศว138 กอล์ฟ 1(0-2-1) 

SWU138 Golf   

ความเป็นมาของกีฬากอล์ฟ ทักษะการยืน การจับไม้ การเหว่ียงไม้ กติกาการเล่นกอล์ฟ  

การใช้และเกบ็รักษาอปุกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นกอล์ฟเพ่ือสขุภาพ 
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มศว139 การฝึกโดยการใช้น า้หนัก 1(0-2-1) 

SWU139 Weight Training  

เทคนิคการออกก าลังกายแบบใช้เคร่ืองมือช่วย หลักการปฏบิัติ การฝึกโดยการใช้น า้หนักและ

การประยุกต์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ ควบคู่ไปกบัการศึกษาเทคนิค

การฝึกโดยการใช้น า้หนักเพ่ือสขุภาพ 
    

1.3) กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี) 

มศว141 ชีวิตในโลกดิจิทลั 3(3-0-6) 

SWU141 Life in a Digital World  

ศึกษาความส าคัญของกระบวนการสื่อสารและเทคโนโลยีในโลกดิจิทลั ทกัษะการสืบค้น การ

ประเมินสื่อสารสนเทศ การอ้างอิงข้อมูล จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภัยอันตรายในโลกดิจิทลัและ

แนวทางการป้องกนั การน าเสนอในรูปแบบต่างๆ การจัดการความรู้ เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการรู้ เท่า

ทนัสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี 
    

มศว241 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทลัและสงัคม 2(1-2-3) 

SWU241 Digital Technology and Society Trends  

ศึกษาวิวัฒนาการและแนวคิดของเทคโนโลยีดิจิทลัที่มีผลกระทบต่อสังคมในด้านวัฒนธรรม 

เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม ประเมินพฤติกรรมการบริโภคเทคโนโลยีของสังคมและสมาชิก 

รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยีดิจิทลัในสงัคมโลกอนาคต 
    

มศว242 คณติศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

SWU242 Mathematics in Daily Life  

ศึกษาวิธีคิดและหลักการคณิตศาสตร์กับความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล คณิตศาสตร์

ส าหรับผู้บริโภคและการค านวณภาษี คณิตศาสตร์กับความงาม การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การแปล

ความหมาย การประยุกต์ใช้คณติศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน 

 
มศว243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล 3(3-0-6) 

SWU243 Personal Financial Management  

ศึกษาหลักการวางแผนและการจัดการทางการเงิน เคร่ืองมือทางการเงินในการบริหารสภาพ

คล่องส่วนบุคคล มูลค่าเงินตามเวลา และเทคโนโลยีทางการเงิน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทาง

การเงินส่วนบุคคล การวางแผนทางภาษี การวางแผนการออมและประกนั การบริหารหนี้  และการวางแผน

ลงทุน 
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มศว244 วิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ด ี 3(3-0-6) 

SWU244 Science for Better Life and Environment  

ศึกษาเจตคติและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ระบบนิเวศวิทยาและความส าคัญของการ

อยู่ร่วมกันอย่างสมดุล วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี ผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีที่มีต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์อย่างรู้ เท่าทนัและ

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

    

มศว245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสงัคม 2(2-0-4) 

SWU245 Science, Technology and Society  

ศึกษากระบวนทัศน์ และวิธีคิดของนักวิทยาศาสตร์ที่มีบทบาทในเหตุการณ์ส าคัญของโลก 

ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมิติทางสังคม การสะท้อนคิดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ

บริบทสงัคมไทยในปัจจุบัน 

    

มศว246 วิถีชีวิตเพ่ือสขุภาพ                                             2(2-0-4) 

SWU246 Healthy Lifestyle  

ศึกษาองค์ประกอบและความส าคัญของสุขภาพแบบองค์รวม ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อสุขภาพ 

โรควิถีชีวิตกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์ สาเหตุ วิธีป้องกันและการรักษา การพัฒนาวิถีชีวิต        

เชิงสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ 

    

มศว247 อาหารเพ่ือชีวิต                                                              2(1-2-3) 

SWU247 Food for Life  

ศึกษาความส าคัญของอาหารและโภชนาการส าหรับทุกช่วงวัย อาหารเพ่ือสุขภาพ สมุนไพร 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อันตรายจากอาหารและมาตรฐานความปลอดภัย หลักการเลือกซื้ อและการเกบ็

รักษาอาหาร การเลือกบริโภคด้วยปัญญา และการฝึกประกอบอาหารอย่างง่ายจากวัตถุดิบที่ปลอดภัยและ

มีคุณค่า 

 

มศว248 พลังงานทางเลือก                                                                                      2(2-0-4) 

SWU248 Alternative Energy  

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ กระบวนการ บทบาทและผลกระทบของการใช้พลังงานหลัก

และพลังงานทดแทน ปรากฏการณ์โลกร้อน การอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม การใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงานชุมชน ขยะชุมชน และวัสดุเหลือใช้         

ด้วยภมิูปัญญาและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
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มศว341 ธุรกจิในโลกดจิิทลั                                                                                     2(1-2-3) 

SWU341 Business in a Digital World  

ศึกษาแนวคิดและหลักการท าธุรกิจในโลกดิจิทลั แนวปฏิบัติ หลักจริยธรรมและกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 

 

1.4) กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์ 

มศว151 การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์ 3(2-2-5) 

SWU151 General Education for Human Development   

                ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทั่ วไป ประวัติและปรัชญาของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป้าหมายที่แท้จริงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ความส าคัญและแนว

ทางการพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา การพัฒนาทักษะการเรียนรู้  การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์  

การสงัเคราะห์ และการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 

    

มศว161 มนุษย์ในสงัคมแห่งการเรียนรู้                                                                         2(2-0-4) 

SWU161 Human in Learning Society  

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก ผลกระทบของการ

เปล่ียนแปลงทางสังคมต่อการด าเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อม ความส าคัญของการแสวงหาความรู้             

อย่างต่อเนื่อง และการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมในสงัคมแห่งการเรียนรู้ 

    

มศว251 ดนตรีและจติวิญญาณมนุษย์                                                                         2(1-2-3) 

SWU251 Music and Human Spirit  

ศึกษาวิเคราะห์จิตวิญญาณ อารมณ์ และพฤติกรรมของมนุษย์ โดยใช้ดนตรีเป็นเคร่ืองมือใน

การเรียนรู้ คุณค่าของตนเองและบริบทของสังคม รวมทั้งฝึกประยุกต์และถ่ายทอดศิลปกรรมแบบ      

บูรณาการสู่สาธารณชน 

 
มศว252 สนุทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต                                                                               3(3-0-6) 

SWU252 Aesthetics for Life  

ศึกษาแนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการทั้งที่เกี่ยวข้องกับ

ธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะที่ผสานสัมพันธ์กับบริบทสังคม วัฒนธรรม      

และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
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มศว253 สนุทรียสนทนา                                                                                         2(1-2-3) 

SWU253 Dialogue  

ศึกษาฐานคิด ทฤษฎี กลวิธี แนวทางปฏิบัติของสุนทรียสนทนา ระดับของการสื่อสาร การ

ประยุกต์ใช้สุนทรียสนทนาในการด าเนินชีวิต โดยการแลกเปล่ียนประสบการณ์ การถ่ายทอดความคิดและ

ความรู้สกึร่วมกนัผ่านศิลปะการฟังอย่างลึกซึ้ ง การเรียนรู้ ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ และการฝึกปฏบิัติสนุทรีย

สนทนาในสถานการณท์ี่หลากหลาย 

 

มศว254 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์                                                                       2(1-2-3) 

SWU254 Art and Creativity  

ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่ก่อให้เกิดความงามและ

สนุทรียะในงานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

    

มศว255 ธรรมนูญชีวิต                                                                                           2(1-2-3) 

SWU255 Constitution For Living  

ศึกษาหลักธรรมนูญชีวิต วินัยชีวิต กฎการสร้างทุนชีวิต การน าชีวิตไปสู่เป้าหมายที่ดีงาม 

หลักการปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน และหลักการพัฒนาชีวิต โดยการวิเคราะห์และสร้าง    

แนวทางการพัฒนาตนเองพร้อมฝึกปฏบิัติ 

    

มศว256 การอ่านเพื่อชีวิต                                                                                       2(2-0-4) 

SWU256 Reading for Life  

ศึกษาหลักการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ ตีความ วิจารณ์และประเมินค่างานเขียน โดยการ

อ่านจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

    

มศว257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา                                                                     2(2-0-4) 

SWU257 Literature for Intellectual Powers  

ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสนุทรียะจากวรรณกรรมไทยหลากรูปแบบทั้งในอดีตและร่วมสมัย 

การวิเคราะห์วรรณกรรมที่ก่อให้เกดิพลังทางปัญญาและยกระดับจิตใจ 

    

มศว258 ศิลปะการพดูและการน าเสนอ                                                                       2(2-0-4) 

SWU258 Arts of Speaking and Presentation  

ศึกษาองค์ประกอบ ความหมาย ความส าคัญ ประเภทและกลวิธกีารพูด การเตรียมภาษาและ

เนื้ อหา การเรียบเรียงความคิด การร่างบทพูด การพัฒนาวัจนภาษาและอวัจนภาษากับการพูดประเภท

ต่างๆ 
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มศว261 พลเมืองวิวัฒน ์                                                                                        3(3-0-6) 

SWU261 Active Citizens  

ศึกษาประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองของไทย กระบวนทัศน์

เกี่ยวกบัพลเมืองในระบอบประชาธปิไตย กฎหมาย ระบบภาษี หน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญ ความส าคัญ

ของการยึดหลักสนัติวิธใีนการด าเนินชีวิต การมีจิตส านึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมลดความเหลื่อมล า้ใน

สงัคม รวมทั้งแนวทางการปรับตัวในฐานะพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก 
    

มศว262 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคล่ือนสงัคม                                                             2(2-0-4) 

SWU262 History and Effects on Society  

ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่เป็นพลังขับเคล่ือนสังคมจาก

อดีตสู่ปัจจุบัน วิเคราะห์กระบวนการเปล่ียนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และแนวโน้มการก่อรูป

ทางสงัคมในบริบทของโลกาภิวัตน์ 
    

มศว263 มนุษย์กบัสนัติภาพ                                                                                    2(2-0-4) 

SWU263 Human and Peace  

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสันติภาพ หลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเช่ือ 

วัฒนธรรม และการจัดการความขัดแย้งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม รวมทั้งแนวคิดและการปฏบิัติของ

ผู้ที่มีอดุมการณเ์กี่ยวกบัสนัติภาพและสนัติสขุของมนุษยชาติ 

    

มศว264 มนุษย์ในสงัคมพหุวัฒนธรรม                                                                         2(2-0-4) 

SWU264 Human in Multicultural Society  

ศึกษาความหมายและความส าคัญของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยการวิเคราะห์ปัจจัย          

ด้านโครงสร้างทางสังคม เช้ือชาติ ศาสนา การศึกษา ที่มีผลต่อความเช่ือและวิถีชีวิตของกลุ่มคนในสังคม 

การเสริมสร้างกระบวนทศัน์ และการปรับตัวในสงัคมพหุวัฒนธรรม 
    

มศว265 เศรษฐกจิโลกาภิวตัน์                                                                                  3(3-0-6) 

SWU265 Economic Globalization  

ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศที่ มีอิทธิพลต่อ     

โลกาภิวัตน์ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจโลก แนวโน้มใน

อนาคตและผลกระทบต่อการด ารงชีวิต ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง 
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มศว266 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง                                                                            2(2-0-4) 

SWU266 Sufficiency Economy  

ศึกษาภมูิหลังและสภาพทั่วไปของสงัคมไทย แนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง เปรียบเทยีบ

กับเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก โดยการเรียนรู้ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ การวิเคราะห์หา

แนวทางประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ อันจะน าไปสู่การพ่ึงตนเองบนความ

รับผดิชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 

    

มศว267 หลักการจัดการสมัยใหม่                                                                              2(2-0-4) 

SWU267 Principles of Modern Management  

ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ

องค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กร แนวโน้มการจัดการสมัยใหม่และการพัฒนาสังคม

อย่างยั่งยืน 

    

มศว268 การศึกษาทางสงัคมด้วยกระบวนการวิจัย                                                          2(1-2-3) 

SWU268 Social Study by Research  

ศึกษาข้อมูลและเหตุการณท์ี่มีผลกระทบส าคัญต่อการเปล่ียนแปลงทางสงัคมปัจจุบันโดยการ

เรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ งและสามารถเช่ือมโยงข้อมูลจากการวิจัยไปสู่ 

การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง สงัคม และสิ่งแวดล้อม 

    

มศว351 การพัฒนาบุคลิกภาพ                                                                                 3(2-2-5) 

SWU351 Personality Development  

ศึกษาความหมายและความส าคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

การวิเคราะห์และประเมินบุคลิกภาพภายในและภายนอกของตนเอง การพัฒนาเจตคติที่ดีต่อตนเองและ

ผู้อื่น มารยาทพ้ืนฐานทางสงัคม ทกัษะสื่อสารและการสร้างสมัพันธภาพที่ดีงามกบัผู้อื่น 

    

มศว352 ปรัชญาและกระบวนการคดิ                                                                          3(3-0-6) 

SWU352 Philosophy and Thinking Process  

ศึกษาแนวคิดและปรัชญาทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตกในเชิงบูรณาการ พัฒนาทกัษะการ

คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรัชญาที่เป็นกระบวนการคิดที่สัมพันธ์กับชีวิต สังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม    

บนพื้นฐานความมีเหตุผล อดุมการณ ์และคุณธรรมจริยธรรม 
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มศว353 การคิดอย่างมเีหตุผลและจริยธรรม                                                                 3(3-0-6) 

SWU353 Logical Thinking and Ethics  

ศึกษากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลบนพ้ืนฐานความรู้  คุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้

ความส าคัญของวิธีคิดอย่างมีเหตุผลจากตัวแบบทางสังคม และฝึกพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ใฝ่รู้ความจริง  

คิดอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางพลวัตทางสังคมและ

สิ่งแวดล้อม 

 

มศว354 ความคิดสร้างสรรค์กบันวัตกรรม                                                                    3(2-2-5) 

SWU354 Creativity and Innovation  

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ วิธีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

กฎหมายลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมที่ส าคัญของโลก การฝึกปฏบิัติ

พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพ่ือชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งน าเสนอผลงานต่อ

สาธารณชน 

    

มศว355 พุทธธรรม                                                                                               3(3-0-6) 

SWU355 Buddhism  

ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต การพัฒนา

คุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา การวิเคราะห์และพัฒนาแนว

ทางการด าเนินชีวิตที่มีศีลธรรมและสนัติสขุ 

    

มศว356 จิตวิทยาสงัคมในการด าเนินชีวิต                                                                    2(2-0-4) 

SWU356 Social Psychology for Living  

ศึกษาโครงสร้างและพฤติกรรมทางสงัคม พ้ืนฐานทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกบัพฤติกรรมมนุษย์ 

ตัวแปรทางสงัคมที่ท าให้เกดิพฤติกรรมและสภาวะทางจิต การวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มจาก

ปรากฏการณ์ทางสังคม การหาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การส่งเสริมพฤติกรรมเอื้ อสังคมและ  

การด าเนินชีวิตอย่างมีความสขุ 

    

มศว357 สขุภาพจิตและการปรับตัวในสงัคม                                                                 2(2-0-4) 

SWU357 Mental Health and Social Adaptability  

ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างสขุภาพจิต การปรับตัวในสงัคม การวิเคราะห์สาเหตุ

และการป้องกนัสขุภาพจิตเสื่อมโทรม รวมทั้งการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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มศว358 กจิกรรมสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาชีวิตและสงัคม                                                      2(1-2-3) 

SWU358 Creative Activities for Life and Social Development  

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ทรัพยากร ประเภทและรูปแบบของกิจกรรมสร้างสรรค์                       

แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์จากกิจกรรมที่ตนเองสนใจ ค้นคว้าเพ่ิมเติม วิเคราะห์ สังเคราะห์         

และพัฒนากจิกรรมให้มีคุณค่าต่อการพัฒนาชีวิตและสงัคม 

 
มศว361 มศว เพ่ือชุมชน                                                                                        3(1-4-4) 

SWU361 SWU for Communities  

ศึกษาวิธกีารและเคร่ืองมือศึกษาชุมชน กระบวนการมีส่วนร่วม โดยการบูรณาการการเรียนรู้

ผ่านกิจกรรมนิสิต เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบริบทชุมชนด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้ง

เสริมสร้างสมัพันธภาพที่ดีและเช่ือมโยงไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 

    

มศว362 ภมูิปัญญาท้องถิ่น                                                                                      2(1-2-3) 

SWU362 Local Wisdom  

ศึกษาค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการด ารงชีวิตและ

พัฒนาการของชุมชน ตลอดจนผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์กับการพัฒนาภมูิปัญญาท้องถิ่น โดยการ

เรียนรู้ ร่วมกับชุมชน เพ่ือหาแนวทางสืบสานและพัฒนาตามบริบทสังคม รวมทั้งประยุกต์ให้เป็นประโยชน์

ต่อการด ารงชีวิต การพัฒนาชุมชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

    

มศว363 สมัมาชีพชุมชน                                                                                        2(1-2-3) 

SWU363 Ethical Careers for Community  

ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่ ผูกพันและเคารพในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

คุณธรรม และวัฒนธรรมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ ร่วมกับชุมชน เสริมสร้างจิตส านึก 

ความสามัคคี และความตระหนักในศักดิ์ศรีของชุมชน อนัจะท าให้เกดิแนวทางการพัฒนาสมัมาชีพชุมชนที่

เข้มแขง็และยั่งยืน 

 
มศว364 กจิการเพ่ือสงัคม                                                                                       2(1-2-3) 

SWU364 Social Enterprise  

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ หลักการเป็นผู้ประกอบการและกระบวนการบริหารจัดการ

กจิการเพ่ือสงัคม เรียนรู้กจิการเพ่ือสงัคมในรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์ สงัเคราะห์องค์ความรู้จากกจิการเพ่ือ

สงัคมต้นแบบ และน าเสนอแนวทางสร้างสรรค์กจิการเพ่ือสงัคม พร้อมทั้งฝึกปฏบิัติร่วมกบัชุมชน 
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มศว342 ธุรกจิพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส ์       3(2-2-5) 

SWU342 Electronic Commerce   

ศึกษาหลักการและองค์ประกอบของการพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ที่ครอบคลุม พ้ืนฐานการใช้

อินเทอร์เนต็เพ่ือสร้างรายได้ ระบบช าระเงินออนไลน์ การบรรจุภัณฑ์ การขนส่งสินค้า การถ่ายภาพสินค้า 

การสร้างเนื้อหาเพ่ือสื่อสารกบักลุ่มเป้าหมายการตลาดออนไลน์ ภัยคุกคามไซเบอร์ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกบั

การพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ ฝึกทกัษะการเป็นผู้ประกอบการ ผ่านการสร้างแผนและการท าวิจัย การตลาด

ส าหรับพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส ์

   

มศว343 ธุรกจิพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกสใ์นประเทศ    3(2-2-5) 

SWU343 Thailand Electronic Commerce   

ศึกษาหลักการเป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยตลอดจนการ

วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายตลาดออนไลน์ ความมั่นคงปลอดภัย การใช้งานแพลตฟอร์ม เคร่ืองมือนวัตกรรม 

การบริหารจัดการคลังสินค้า การเงินและการบัญชี และข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์ 

อเิลก็ทรอนิกส ์เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกสใ์นประเทศ    

   

มศว344 ธุรกจิพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกสร์ะหว่างประเทศ    3(2-2-5) 

SWU344 International Electronic Commerce   

ศึกษาหลักการบริหารจัดการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศและการใช้

เคร่ืองมือนวัตกรรมในเชิงลึกเพ่ือการน าเข้าและส่งออกสินค้า/บริการไป ต่างประเทศ รวมทั้งเสริมสร้าง

ทกัษะที่ดีและเช่ือมโยงไปสู่กระบวนการพัฒนาพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกสร์ะดับประเทศ 

 

                         2.1) กลุ่มเอกบงัคบั 

                                2.1.1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรพ์ื้ นฐานเฉพาะสาขา 

ทนก100 ชีววิทยาพื้นฐานส าหรับนวัตกรรมผลิตภัณฑก์ารเกษตร 3(3-0-6) 

AIT100 Fundamental Biology for Agricultural Product Innovation  

                ศึกษาหลักการทางชีววิทยา โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ การหายใจระดับเซลล์              

การสังเคราะห์ด้วยแสง การสืบพันธุ์ระดับเซลล์และพันธุศาสตร์โครงสร้าง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 

ไวรัส แบคทเีรีย อาเคียร์ และยูคาริโอต เนื้อเยื่อและสรีรวิทยาของพืชและสตัว์ นิเวศวิทยาและวิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม 

   

ทนก103 จุลชีววิทยา                                                                      2(2-0-4) 

AIT103 Microbiology  

ศึกษาการจัดจ าแนกกลุ่ม ประเภท โครงสร้าง ภาวะและปัจจัยที่ควบคุมการเจริญของ

จุลินทรีย์ บทบาทของจุลินทรีย์กับการใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม 

สิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ทรัพยากรจุลินทรีย์ที่เปล่ียนแปลงในปัจจุบัน 
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ทนก104 ปฏบิัติการจุลชีววิทยา 1(0-2-1) 

AIT104 Microbiology Laboratory  

ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการจัดกลุ่มจุลินทรีย์ ภาวะและปัจจัยที่ควบคุมการเจริญ และ     

การผลิตสารจากจุลินทรีย์ 

   

ทนก105 เคมีพ้ืนฐานส าหรับนวัตกรรมผลิตภัณฑก์ารเกษตร 2(2-0-4) 

AIT105 Fundamental Chemistry for Agricultural Product Innovation  

ศึกษาสารประกอบ การจ าแนกประเภทของสารอินทรีย์ พันธะเคมี ของแขง็ ของเหลว แกส๊ 

อณุหพลศาสตร์เชิงเคมี จลนพลศาสตร์เชิงเคมี ปริมาณสารสมัพันธ ์ความเข้มข้นของสารละลาย สมดุลเคมี 

การประยุกต์ใช้ในนวัตกรรมผลิตภัณฑก์ารเกษตร 

   

ทนก106 ปฏบิัติการเคมีพ้ืนฐานส าหรับนวัตกรรมผลิตภัณฑก์ารเกษตร 1(0-2-1) 

AIT106 Fundamental Chemistry Laboratory for Agricultural Product 

Innovation 

 

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการเคมี การเลือกใช้เคร่ืองแก้ว

อุปกรณ์และเคร่ืองมือพ้ืนฐานทางเคมี การเตรียมสารละลาย การเตรียมสารละลายบัฟเฟอร์                

และการไทเทรต 

   
ทนก107 คณติศาสตร์พ้ืนฐานและการค านวณ    2(1-2-3) 

AIT107 Fundamental Mathematics and Calculations  

ศึกษาเมตริกซ์ การหาอนุพันธ์ ปริพันธ์ของฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 

สมการเชิงอนุพันธ ์เวกเตอร์ ปฏบิัติการและการประยุกต์ใช้งานโปรแกรมส าเรจ็รูปช่วยค านวณ 

   
ทนก108 ฟิสกิสส์ าหรับนวัตกรรมผลติภัณฑก์ารเกษตร 2(2-0-4) 

AIT108 Physics for Agricultural Product Innovation  

ศึกษาทฤษฎีพ้ืนฐานทางฟิสิกส์ ระบบของมิติและหน่วย สมบัติพ้ืนฐานของของสสาร คลื่น 

เสียง แสง แรงและกฎการเคล่ือนที่ หลักการของกลศาสตร์ของไหล กลศาสตร์ของแขง็ และการทดสอบ

สมบัติทางกายภาพและทางกลของสสารเบื้องต้น การประยุกต์ใช้ในนวัตกรรมผลิตภัณฑก์ารเกษตร 

   

ทนก109 เคมีอนิทรีย์ 2(2-0-4) 

AIT109 Organic Chemistry  

ศึกษาโครงสร้างและสมบัติทั่วไปของสารอนิทรีย์ การจ าแนกประเภทสารอนิทรีย์ การเรียกช่ือ 

การเตรียมและปฏกิิริยาที่ส าคัญของสารอินทรีย์และอนุพันธ ์รวมทั้งพอลิเมอร์ ไขมัน คาร์โบไฮเดรต และ

โปรตีน 
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ทนก200 ปฏบิัติการเคมีอนิทรีย์  1(0-2-1) 

AIT200 Organic Chemistry Laboratory  

ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการหาจุดหลอมเหลวและจุดเดือด การตกผลึก การแยกสารด้วย

เทคนิคโครมาโตกราฟี การสกดั การกลั่น สารประกอบไฮโดรคาร์บอน แอลกอฮอล์ เอมีน เอไมด์ อลัดีไฮด์ 

คีโตน การวิเคราะห์หมู่ฟังกชั์น 

   

ทนก203 ชีวเคมี  3(3-0-6) 

AIT203 Biochemistry  

ศึกษาสารชีวโมเลกุล การเปล่ียนแปลงทางชีวเคมี การสังเคราะห์สารชีวโมเลกุลและสมดุล

ของเซลล์มีชีวิต พลังงานระดับเซลล์ กระบวนการควบคุมเมตาบอลิซึมและการเคลื่อนย้ายสารชีวโมเลกุล 

 

ทนก204 ปฏบิัติการชีวเคมี 1(0-3-0) 

AIT204 Biochemistry Laboratory   

ปฏิบัติการที่ เกี่ ยว ข้องกับการสั ง เคราะ ห์  การสกัด  การแยก การท า ใ ห้บ ริสุทธิ์   

และการวิเคราะห์สารชีวโมเลกุล 

    

ทนก205 เคมีวิเคราะห์ 3(3-0-6) 

AIT205 Analytical Chemistry  

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเคมีวิเคราะห์ การวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยการช่ังน า้หนักและ

การวัดปริมาตร สมดุลเคมีของปฏกิริิยากรด-เบส การตกตะกอน การเกดิสารเชิงซ้อนและปฏกิริิยารีดอกซ์

ในสารละลาย การไทเทรตและการน าไปประยุกต์ใช้ การแยกสาร การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณโดย

ใช้เคร่ืองมือทางสเปกโทรสโกปีและโครมาโทกราฟี 

 

ทนก206 ปฏบิัติการเคมีวิเคราะห์ 1(0-3-0) 

AIT206 Analytical Chemistry Laboratory  

ปฏบิัติการที่เกี่ยวข้องกบัการวิเคราะห์สารประกอบเชิงคุณภาพและปริมาณโดยใช้เทคนิคทาง

เคมีวิเคราะห์ 

   

2.1.2) กลุ่มวิชาพฒันาทกัษะการเรียนรู ้

ทนก126 การคิดและสร้างนวัตกรรม 2(0-4-2) 

AIT126 Innovation Thinking and Creation   

ศึกษาความส าคัญและกลยุทธ์การสร้างนวัตกรรม ฝึกการใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์และ

ความคิดเชิงออกแบบต่อการสร้างนวัตกรรม และน าเสนอความคิดที่สอดคล้องกบัสถานการณ ์
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ทนก127 การพัฒนาผลิตภัณฑต้์นแบบและการทวนสอบ 1(0-2-1) 

AIT127 Development of Product Prototype and Validation  

ศึกษาการบูรณาการความคิดสู่การออกแบบไปสู่การสร้างผลิตภัณฑต้์นแบบ การทวนสอบกบั

ผู้บริโภคเป้าหมาย การปรับปรุง และการน าเสนอผลิตภัณฑต้์นแบบที่ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีที่สอดคล้องกบับริบททางสงัคม 

 
ทนก211 ภาษาองักฤษเฉพาะทาง 1  3(2-2-5) 

AIT211 English for Specific Purpose I  

                ศึกษาและฝึกทกัษะการใช้ภาษาองักฤษด้านการฟังและการพูด ในเนื้อหาเกี่ยวกบัวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

   

ทนก313 วิธกีารทางสถติิส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(2-2-5)  

AIT313 Statistical Methods for Science and Technology  

ศึกษาการรวบรวมและน าเสนอข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน 

การวางแผนการทดลองแบบตัวแปรเดี่ยว การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและ

สหสัมพันธ์เชิงเดี่ยว การประยุกต์วิธีการทางสถิติกับปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ การรายงานข้อมูล และมีปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้ อหา      

ภาคบรรยาย 

   

ทนก315 สมัมนา 1(0-2-1) 

AIT315 Seminar   

                สมัมนาในประเดน็ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี วิเคราะห์ วิจารณผ์ลงานวิจัย และเรียบ

เรียงเป็นเอกสารรายงาน และน าเสนอในที่ประชุม การปฏบิัตติามจรรยาบรรณนักวิจัยและ/หรือนักวิชาการ 

 

ทนก316 โครงการวิจัยเบื้องต้น 1(0-2-1) 

AIT316 Introduction to Project Research   

ค้นคว้างานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักการและวิธีการเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัย หลักการท าวิจัย การวางแผนการท างานวิจัย การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือประเมินข้อมูล

เชิงสถิติและการสร้างกราฟ การเข้าถงึสารสนเทศ การปฏบิัติตามจรรยาบรรณนักวิจัย 
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ทนก317  เตรียมสหกจิศึกษา    1(0-2-1) 

AIT317 Pre Cooperative Education  

ศึกษาหลักการและแนวคิดเกี่ยวกบัสหกจิศึกษา กระบวนการ ข้ันตอน และระเบียบข้อบังคับ

ที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ความรู้ พ้ืนฐานใน

การสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ การสมัภาษณง์าน ความรู้ พ้ืนฐานระบบบริหารงานคุณภาพและ

ความปลอดภัยในสถานประกอบการ การน าเสนอ การเขียนรายงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ 

   

ทนก411 ภาษาองักฤษเฉพาะทาง 2 3(2-2-5) 

AIT411 English for Specific Purpose II  

ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการอ่านและการเขียนในเนื้ อหาเกี่ยวกับ

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 

ทนก413 โครงงาน 3(0-6-3) 

AIT413 Project    

ศึกษาค้นคว้าก าหนดปัญหาวิจัยและออกแบบการทดลอง ด าเนินการวิจัย และการวิเคราะห์

ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ แล้วน ามาเรียบเรียงเป็นเอกสารรายงานตลอดจนการ

เผยแพร่ในที่สาธารณะ อันเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ และการพัฒนาประเทศ การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

นักวิจัย 

 

ทนก418 ฝึกงาน  2(0-17-0) 

AIT418 Practicum  

ศึกษาระบบการท างานและฝึกปฏบิัติงานในสถานที่ฝึกงานที่เกี่ยวข้องกบัวิชาชีพอุตสาหกรรม

เกษตร ในระดับชุมชน วิสาหกจิชุมชน หรืออุตสาหกรรม  

   

ทนก419 สหกจิศึกษา  6(0-36-0) 

AIT419 Cooperative Education  

ศึกษาระบบการท างานและฝึกปฏบิัติงานในสถานที่ฝึกงานที่เกี่ยวข้องกบัวิชาชีพอุตสาหกรรม

เกษตรในระดับชุมชน วิสาหกิจชุมชน หรืออุตสาหกรรม โดยปฏิบัติงานในหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับ

มอบหมายจากสถานที่ฝึกงาน และท าโครงงานวิจัยในส่วนผลิต ควบคุมคุณภาพ วิจัย พัฒนาระบบ 

วิเคราะห์และทดสอบ ออกมาตรฐานและกฎหมาย หรือส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง   
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ทชว451 โครงงานสู่พาณชิย ์        1(0-2-1) 

BOT451 Project to Commerce  

                ศึกษาการพัฒนาและต่อยอดโครงงานทางเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร      

การขยายขนาดของกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ การน ากระบวนการผลิตทางชีวภาพไปพัฒนา

และประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ การพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ การท าแบบจ าลองทางธุรกิจ 

(Business Model Canvas)  

 

2.1.3) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภณัฑก์ารเกษตร 

ทชว101 เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑก์ารเกษตรเบื้องต้น  2(2-0-4) 

BOT101  Introduction to Biotechnology and Agricultural Products  

ศึกษาพ้ืนฐานความรู้เทคโนโลยีชีวภาพ ค านิยามและค าศัพทท์ี่เกี่ยวข้องกบัเทคโนโลยีชีวภาพ

จุลินทรีย์ พืช สัตว์ พันธุศาสตร์ การหมักและกระบวนการทางชีวภาพทั้งจากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่

และภูมิ ปัญญาไทย ความปลอดภัยในเทคโนโลยี ชีวภาพ จรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องกับงานด้าน

เทคโนโลยีชีวภาพ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตร สิ่งแวดล้อม พลังงาน อาหาร   

และยา 

   

ทชว102 โครงสร้างและการท างานของเซลล์ 2(2-0-4) 

BOT102 Cell Structure and Function  

                ศึกษาทฤษฎีเซลล์ การเกิดของเซลล์ การเจริญเติบโตของเซลล์ การเสื่อมสลายของเซลล์ 

โครงสร้างและองค์ประกอบของเซลล์สัตว์ พืช สาหร่าย เหด็รา และจุลินทรีย์ การท างานของออร์แกนเนล

ในสิ่งมีชีวิตจากโพรแคริโอตและยูแคริโอต กระบวนการขนส่งโปรตีนภายในเซลล์ สารปฐมภมูิและทุติยภมูิ

ที่ผลิตจากเซลล์ การควบคุมเมตาบอลิซึม พลังงานระดับเซลล์ การล าเลียงสารเข้าออกเซลล์ สมดุลของ

เซลล์ กลไกการชักน าและยับยั้งการท างานของเซลล์ การเปล่ียนโครงสร้างของเซลล์และออร์แกเนล ความ

ผิดปกติของเซลล์ ความสัมพันธ์ระหว่างเซลล์ การประยุกต์ใช้หลักการโครงสร้างและการท างานของเซลล์

ในงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

 

ทชว111 เศรษฐกจิชีวภาพส าหรับผลิตภัณฑก์ารเกษตร 2(2-0-4) 

BOT111 Bioeconomy for Agricultural Products  

                ศึกษาหลักการเศรษฐกิจชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ พ้ืนฐาน

และกระบวนการผลิตและเปล่ียนผลิตภัณฑ์การเกษตรในประเทศไทยไปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นที่มีมูลค่า     

โดยการใช้เทคโนโลยีสีเขียวเป็นกระบวนการหลักในการผลิต และการน าผลิตภัณฑท์ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ใน

อุตสาหกรรมอาหาร พลังงานชีวภาพ พลาสติกชีวภาพ เคร่ืองส าอาง และยา แนวทางและวิธีการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กบัการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
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ทชว201 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช 3(2-3-4) 

BOT201 Plant Biotechnology  

                ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของชีวมวลพืชและการหาปริมาณองค์ประกอบทางเคมี การใช้

ประโยชน์จากองค์ประกอบทางเคมีของชีวมวลพืชด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ การเพาะเลี้ ยง

เนื้ อเยื่ อพืช เทคนิคการถ่ายสารพันธุกรรมพืช การปรับปรุงพันธุ์ พืช พืชดัดแปลงพันธุกรรม     

เทคโนโลยีไบโอพลาสติกจากพืช สารประกอบทุติยภมูิพืชและการใช้ประโยชน์ พืชพลังงาน การต้านทาน

และการควบคุมโรคพืช  

   

ทชว202 เทคโนโลยีชีวภาพทางเอนไซม ์ 2(1-3-2) 

BOT202 Enzyme Biotechnology  

                ศึกษาการสกัดและการท าเอนไซม์ให้บริสุทธิ์ การหาและเปรียบเทียบล าดับกรดอะมิโนของ

เอนไซม์ โครงสร้างและการท างานของเอนไซม์ในระดับโมเลกุล การตรึงเอนไซม์ วิศวกรรมเอนไซม์ 

เทคโนโลยีการเพ่ิมศักยภาพการผลิตเอนไซม์ของจุลินทรีย์ การประยุกต์ใช้เอนไซม์จากจุลินทรีย์เพ่ือพัฒนา

นวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหาร ยา เคร่ืองหนัง พอลิเมอร์ และการแพทย์ 

 

ทชว204 เทคโนโลยีชีวภาพทางจุลินทรีย์และนวัตกรรม 3(2-3-4) 

BOT204 Microbial Biotechnology and Innovation  

                ศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์ จ านวน ชนิด ความหลากหลายทางพันธุกรรม สภาวะ

แวดล้อมและถิ่นอาศัย การจัดกลุ่มแบคทีเรียตามจีนัสและสปีชีส์ วิธีคัดแยกและจ าแนกชนิดจุลินทรีย์ 

สรีรวิทยาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ สารอาหารและกระบวนการเมตาบอลิซึม 

การสังเคราะห์สารเมตาบอไลท์ เอนไซม์และจลนพลศาตร์ของเอนไซม์ การปรับปรุงสายพันธุ์จุลินทรีย์ 

เทคนิคการคัดแยกสายพันธุ์ปรับปรุง หลักการและการฝึกทกัษะทางเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ การเกบ็

เกี่ยวผลผลิตและการวิเคราะห์คุณภาพในระดับห้องปฏิบัติการ แนวคิดทางนวัตกรรมและการน า

เช้ือจุลินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ 

 

ทชว205  พันธุศาสตร์โมเลกุล 3(2-3-4) 

BOT205  Molecular Genetics  

                ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของสารพันธุกรรม พันธุศาสตร์ของเซลล์โปรคาริโอตและยูคาริโอต 

พันธุศาสตร์ของไวรัส การกลายพันธุ์ การสกัดแยกดีเอน็เอและอาร์เอน็เอ การวิเคราะห์ปริมาณดีเอน็เอ

และโปรตีน การเพ่ิมจ านวนดีเอน็เอ เทคนิคอิเลค็โตรโฟรีซีส หลักการและการใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์ทาง

พันธุศาสตร์ การเปรียบเทยีบล าดับดีเอน็เอและกรดอะมิโน การประยุกต์พันธุศาสตร์โมเลกุลในงานทาง

เทคโนโลยีชีวภาพ 
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ทชว234  กฎหมายและจริยธรรมในเทคโนโลยีชีวภาพ 1(1-0-2) 

BOT234  Laws and Ethics in Biotechnology  

                ศึกษาความเป็นมาและความหมายของกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพและ     

ความปลอดภัยทางชีวภาพ ชีวจริยธรรม ความส าคัญของเทคโนโลยีชีวภาพเชิงจริยธรรม ความรับผิดชอบ

ต่องานนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ จรรยาบรรณวิชาชีพ จริยธรรมในการวิจัยมนุษย์และสัตว์ทดลอง 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการน าไปใช้ประโยชน์ 

 

ทชว241  นวัตกรรมผลติภัณฑชี์วภาพ 1 1(1-0-2) 

BOT241  Innovation of Bio-based Products I  

                ศึกษาหลักการในการสร้างผลิตภัณฑจ์ากผลผลิตทางการเกษตร และการใช้ประโยชน์จากวัสดุ

เหลือทิ้ งทางการเกษตร ชีวมวล และวัชพืช ชนิดของผลิตภัณฑ์ชีวภาพ กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑจ์าก

วัสดุฐานชีวภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้ความรู้ทางนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ 

   

ทชว242  นวัตกรรมผลติภัณฑชี์วภาพ 2 2(1-3-2) 

BOT242  Innovation of Bio-based Products II  

                บูรพวิชา:  ทชว241                 

                ศึกษาการพัฒนาและการสร้างผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์อาหาร       

การทดสอบประสาทสัมผัส การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้ งทางการเกษตร วัชพืช ชีวมวลพืช รวมถึง

สารส าคัญจากพืชและจุลินทรีย์ กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑจ์ากวัสดุฐานชีวภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

การสมัมนาและประชุมเชิงปฏบิัติการเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตและความเป็นไปได้ในเชิงธุรกจิ 

   

ทชว261  ความปลอดภยัทางชีวภาพ 2(2-0-4) 

BOT261  Biosafety  

                ศึกษาข้อบังคับ กฎเกณฑ ์พ้ืนฐานความปลอดภัยทั่วไป และแนวทางปฏบิัติความปลอดภัยใน

ห้องปฏิบัติการทางเคมีและห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ ระดับความปลอดภัยชีวภาพในอุตสาหกรรมที่

เกี่ยวข้องกบัเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มจุลินทรีย์ที่ปลอดภัยและจุลินทรีย์ก่อโรค การป้องกนัการติดเชื้ อในการ

ปฏบิัติงาน การท าให้ปลอดเช้ือ การจัดการและการก าจัดสารเคมี สารปนเป้ือน และขยะติดเช้ืออย่างถูกวิธ ี

 

ทชว311 เทคโนโลยีชีวภาพหลังการเกบ็เกี่ยว 3(3-0-6) 

BOT311 Postharvest Biotechnology  
                ศึกษาส่วนประกอบของผัก ผลไม้ และธัญพืช กระบวนการเปล่ียนแปลงและวิธีการติดตาม

ทางชีวเคมีและจุลินทรีย์ การใช้สารชีวภาพในการก าจัดศัตรูพืชและโรคพืชหลังการเกบ็เกี่ยวเพ่ือลดมลพิษ

ในสิ่งแวดล้อม การลดอุณหภมิู การควบคุมความช้ืน การควบคุมบรรยากาศหลังการเกบ็เกี่ยว บรรจุภัณฑ ์

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพด้านอณูชีววิทยาและนวัตกรรมเพ่ือยืดอายุการเกบ็รักษาผลผลิตหลัง   

การเกบ็เกี่ยว 
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ทชว312  เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร 3(2-3-4) 

BOT312  Food Biotechnology  
                ศึกษาสมบัติและการเปล่ียนแปลงของอาหารทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ การผลิตอาหาร 

และการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพในกระบวนการผลิตอาหาร เช้ือจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งที่ให้ประโยชน์และให้โทษ การตรวจสอบคุณภาพอาหารทั้งด้านจุลินทรีย์ เคมี กายภาพ ประสาทสัมผัส 

อาหารตัดต่อพันธุกรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ หลักการและการใช้เคร่ืองมือที่

เกี่ยวข้องกบัการวิเคราะห์อาหาร การพัฒนานวัตกรรมทางผลิตภัณฑอ์าหารด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ 

   
ทชว313 เทคโนโลยีพลงังานชีวภาพ 3(2-3-4) 

BOT313 Bioenergy Technology  

ศึกษาการผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลพืช และวัสดุเหลือทิ้ งการเกษตร การแปรสภาพ

วัตถุดิบให้เหมาะสมกับการผลิตพลังงาน การเลือกใช้เทคโนโลยีการหมักจากจุลินทรีย์ที่มีความส าคัญต่อ

การผลิตเอทานอล ก๊าซชีวภาพ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตพลังงาน 

   

ทชว314  เทคโนโลยีการหมัก 3(2-3-4) 

BOT314  Fermentation Technology  

                ศึกษาบทบาทของจุลินทรีย์ที่มีความส าคัญในอุตสาหกรรมการหมัก หลักการเบื้องต้นของการ

หมัก จลนพลศาสตร์ของกระบวนการหมัก กระบวนการหมักผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ปัจจัยที่

เกี่ยวข้องในกระบวนการหมักของจุลินทรีย์ อุปกรณ์การหมักในระดับห้องปฏิบัติการและถังหมัก          

การควบคุมสภาวะการหมัก การขยายขนาดการผลิต กระบวนการแยกและท าผลิตภัณฑท์ี่ได้จากการหมัก

ให้บริสทุธิ์ 

ทชว321 เทคโนโลยีผู้ประกอบการและการจัดการนวัตกรรม 2(1-3-2) 

BOT321 Entrepreneur Technology and Innovation Management  

                ศึกษาความส าคัญของธุรกิจเทคโนโลยี การเปล่ียนแปลงเชิงเทคโนโลยี ความเป็นไปได้เชิง

พาณชิย์ของเทคโนโลยี สญัญาที่เกี่ยวข้องในการถ่ายทอดเทคโนโลยี การจัดการทรัพย์สนิทางปัญญา วิธกีาร

วิจัยทางธุรกิจเทคโนโลยี พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และกิจการดิจิทัล การเป็นผู้ประกอบการ วางแผน

การตลาดและสร้างธุรกจิ 

 

ทชว324  เทคโนโลยีกระบวนการชีวภาพ 2(2-0-4) 

BOT324  Bioprocess Technology  

ศึกษาระบบหน่วยทางวิทยาศาสตร์ หลักการและการค านวณพ้ืนฐานเกี่ยวกับสมดุลมวล 

พลังงาน อุณหพลศาสตร์ และการถ่ายเทความร้อนในกระบวนการทางชีวภาพ กระบวนการพ้ืนฐานที่

เกี่ยวข้องกบักระบวนการปลายน า้ส าหรับผลิตภัณฑชี์วภาพโดยค านึงถงึผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
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ทชว325 ปฏบิัติการเฉพาะหน่วยทางเทคโนโลยีกระบวนการชีวภาพ 1(0-3-0) 

BOT325 Unit Operation in Bioprocess Technology Laboratory  

ปฏบิัติการที่เกี่ยวกบัสมดุลและการถ่ายเทมวลและพลังงาน การตกตะกอน การกรอง การป่ัน

เหว่ียง การสกดั การกล่ัน การตกผลึก การระเหย การแยกสารชีวภาพด้วยวิธกีารทางโครมาโตกราฟี  

 

ทชว326 การใช้ประโยชน์จากของเสยีและการจัดการสเีขียว  3(3-0-6) 

BOT326 Waste Utilization and Green Management  

                ศึกษาประเภทของของเสียจากการเกษตรและกระบวนการผลิตอาหาร การใช้ประโยชน์จาก

ของเสียโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ เพ่ือให้เกิดการแปรรูปของเสียให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า การสร้าง

ผลิตภัณฑจ์ากวัตถุดิบทางชีวภาพโดยระบบการจัดการที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 

    

ทชว333  การควบคุมคุณภาพและการประกนัคุณภาพ 2(1-3-2) 

BOT333  Quality Control and Quality Assurance  

ศึกษาคุณภาพ การตรวจวัดคุณภาพ กระบวนการผลิตทางเทคโนโลยีชีวภาพ ผังงานและการ

วิเคราะห์กระบวนการผลิต ข้อมูล ความแปรปรวน เคร่ืองมือคุณภาพ สถิติในการควบคุมคุณภาพ        

การจัดการกระบวนการที่อยู่นอกค่าควบคุม หลักการปรับปรุงกระบวนการผลิต หลักการประกันคุณภาพ  

5ส GMP GAP HACCP มาตรฐานระดับสากลที่ ว่าด้วยระบบบริหารคุณภาพที่ทันสมัย สัมมนาเชิง

ปฏบิัติการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกบัการประกนัคุณภาพ 

 

2.2) กลุ่มวิชาเอกเลือก 

ทชว260 ผลิตภณัฑย่์อยสลายได้ทางชีวภาพ 3(2-3-4) 

BOT260 Biodegradable Products  

                ศึกษาชนิด ประเภท โครงสร้างและองค์ประกอบของผลิตภัณฑธ์รรมชาตทิี่ย่อยสลายได้ ปัจจัย

ในการย่อยสลายผลิตภัณฑ ์การใช้จุลินทรีย์ในการผลิตสารตั้งต้นของพลาสติกย่อยสลายได้ นวัตกรรมและ

อุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ฝึกปฏิบัติการและทดสอบการย่อยสลาย   

บรรจุภัณฑใ์นสภาวะฝงักลบ 

   

ทชว302 ปุ๋ยชีวภาพ 2(1-3-2) 

BOT302 Biofertilizer  

                ศึกษาองค์ประกอบของปุ๋ยชีวภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างปุ๋ยชีวภาพและผลผลิตทางการ

เกษตร การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตปุ๋ย จุลินทรีย์ในปุ๋ยชีวภาพ ฝึกปฏิบัติการผลิตและการใช้ปุ๋ย

ชีวภาพในแปลงทดลอง 
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ทชว303 การควบคุมแมลงและศัตรพืูชด้วยชีววิธ ี 2(2-0-4) 

BOT303 Biological Pest Control  

                ศึกษาหลักการการควบคุมแมลงและศัตรูพืชด้วยชีววิธีและเทคโนโลยีชีวภาพ การลดการใช้

สารเคมีที่มีผลกระทบต่อสขุภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยสาธารณะ บทบาทของสารชีวภาพจากพืช

ในการควบคุมแมลงและศัตรูพืชที่พบในพืชเศรษฐกิจ วิธีการจัดการแมลงและศัตรูพืชที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

 

ทชว304 เทคโนโลยีการฟ้ืนฟูทางชีวภาพ 2(2-0-4) 

BOT304 Bioremediation Technology  

                ศึกษาวิธีการฟ้ืนฟู การบ าบัด การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการจัดการมลพิษในดิน น า้ อากาศ 

การตรวจสอบสารปนเป้ือนและวิเคราะห์สารตกค้าง ได้แก่ ยาฆ่าแมลงศัตรูพืช ปริมาณโลหะหนักและ

อโลหะที่มีผลกระทบต่อการเกษตร ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

 

ทชว351 การตลาดโซเซียลมีเดียส าหรับผลิตภัณฑเ์ทคโนโลยีชีวภาพ 2(1-2-3) 

BOT351 Social Media Marketing for Biotechnology Products  

                ศึกษาหลักการของการตลาดโซเซียลมีเดีย รูปแบบสื่อ การสร้างโมเดลธุรกิจ การโฆษณา   

การประเมินความเสี่ยงในการลงทุน กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ฝึกปฏบิัติการทดลองการท า

ตลาดโซเซียลมีเดีย และการเป็นผู้ประกอบการส าหรับการตลาดของผลิตภัณฑเ์ทคโนโลยีชีวภาพ 

 

ทชว361 ชีวสารสนเทศ 1(1-0-2) 

BOT361 Bioinformatics  

                ศึกษาขอบเขตของชีวสารสนเทศ เวบ็ไซต์ที่เกี่ยวข้องกบัชีวสารสนเทศ การวิเคราะห์ล าดับเบส

บนสายดีเอน็เอ การสบืค้นและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมส าเรจ็รูปบนเครือข่ายอนิเตอร์เนต็ 

การเปรียบเทียบและการแปรผลข้อมูลของโครงสร้างโปรตีน ล าดับสารพันธุกรรมเพ่ือตรวจสอบสปีชีส์  

และการประยุกต์ใช้ชีวสารสนเทศในงานเทคโนโลยีชีวภาพ 

 

ทชว362 นวัตกรรมผลติภัณฑเ์พ่ือสขุภาพ 2(1-3-2) 

BOT362 Innovation of Health Products  

                ศึกษาองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพในประเดน็ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีชีวภาพที่มีความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมและ

สขุภาพ ปัญหาสขุภาพที่พบบ่อยในแต่ละช่วงวัย การเลือกใช้วัสดุทางชีวภาพ ศาสตร์การชะลอวัยและฟ้ืนฟู

สขุภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑธ์รรมชาติเพ่ือสขุภาพในแต่ละช่วงวัย ผลิตภัณฑเ์คร่ืองส าอางจากสมุนไพร ยา

และผลิตภัณฑเ์สริมอาหาร 
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ทชว401 เทคโนโลยีชีวภาพการแพทย์เบื้องต้น 3(3-0-6) 

BOT401 Basic Medical Biotechnology  

                ศึกษาประวัติและความรู้ พ้ืนฐานระดับโมเลกุลของการเกิดโรคและการตรวจสอบ โรคทาง

พันธุกรรมและมะเร็งบางชนิด การพัฒนาการตรวจสอบโรคด้วยวิธีการใหม่ๆ รวมถึงการค้นพบสาร

ปฏิชีวนะ การผลิตสารปฏิชีวนะ การจ าแนกชนิด กลไกการออกฤทธิ์ การทดสอบประสิทธิภาพของสาร

ปฏชีิวนะ การดื้อยา การประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ อุตสาหกรรมเกษตรทั้งในปศุสตัว์และพืช ผลกระทบ

ของสารปฏชีิวนะต่อสขุภาพและสิ่งแวดล้อม ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการใช้สารปฏชีิวนะ 

 

ทชว402 เทคโนโลยีชีวภาพยีสตแ์ละรา 2(2-0-4) 

BOT402 Fungi Biotechnology  

ศึกษาพ้ืนฐานของพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพของยีสต์และรา การเลือกใช้สายพันธุ์

ยีสต์และสายพันธุ์ราเพ่ือใช้ผลิตสารส าคัญในอุตสาหกรรมอาหารและยา เทคโนโลยีการหมักให้เกิด

ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าจากการใช้ยีสต์และรา การศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เมตาบอลิซึม ปัจจัยและ

สิ่งแวดล้อมที่ควบคุมการเจริญ การปรับปรุงสายพันธุยี์สต์และรา 

 

ทชว403 

 

เทคโนโลยีเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

 

3(2-3-4) 

BOT403 Alcohol Beverage Technology  

               ศึกษาวัฒนธรรมของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ประเภทของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ กระบวนการ

ผลิตเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการพัฒนากระบวนการผลิตเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ การเสื่อมเสียและการย่อยสลายของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ แนวโน้มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ใน

ปัจจุบัน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ปฏิบัติการวิเคราะห์หาปริมาณแอลกอฮอล์        

การวิเคราะห์หาปริมาณสารละลายได้ทั้งหมดและสารสกัด การวิเคราะห์หาปริมาณกรด ปริมาณฟีนอลิก

ทั้งหมด และปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ การทดลองกระบวนการหมักเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ การทดสอบด้านกลิ่นรสของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ การกลั่นและการวิเคราะห์องค์ประกอบ

แอลกอฮอล์และเอสเทอร์ของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ที่กล่ันได้ 

   
ทชว404 ภมูิปัญญาไทยและเทคโนโลยีชีวภาพ 1(1-0-2) 

BOT404 Thai Wisdom and Biotechnology  

ศึกษาความรู้และภมูิปัญญาไทย ทางด้านอาหาร การเกษตร สิ่งแวดล้อม และใช้ความรู้ ด้าน

เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการอนุรักษ์ และพัฒนาภมูิปัญญาไทยให้ยั่งยืน 
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ทชว405  เทคนิคทางอณชีูววิทยา 3(2-3-4) 

BOT405  Molecular Biology Techniques   

ศึกษาการสกัดดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอ การเพ่ิมจ านวนดีเอ็นเอโดยวิธีพีซีอาร์ เทคนิค      

อเิลค็โตรโฟรีซีส การวิเคราะห์ปริมาณดีเอน็เอและโปรตีน เทคโนโลยีรีคอมบิแนนทด์ีเอน็เอ การพัฒนายา

และวัคซีน การศึกษายีนบ าบัด การสร้างสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม โมโนโคลนอลแอนติบอดี 

ไบโอเซนเซอร์ อมิมูโนเอสเสย์ นวัตกรรมและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม 

    

ทชว406 ไวรัสวิทยา 2(2-0-4) 

BOT406 Virology  

ศึกษาสมบัติ โครงสร้าง การจัดจ าแนก การเพ่ิมจ านวน การก่อให้เกิดโรคตลอดจน          

การเพาะเลี้ ยง และการตรวจหาไวรัสในคน สัตว์ พืช และแบคทีเรีย การใช้ประโยชน์และนวัตกรรมของ

ไวรัสที่เกี่ยวข้องกบัเทคโนโลยีชีวภาพ  

 

ทชว461 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6) 

BOT461 Selected Topics in Biotechnology  

ศึกษาเร่ืองเฉพาะด้านทางเทคโนโลยีชีวภาพทางด้าน การเกษตร อาหาร สิ่งแวดล้อม       

และพลังงาน โดยเป็นหัวข้อเร่ืองที่ทนัสมัยและก าลังได้รับความสนใจในขณะนั้น 

 

ทนก124     พลาสติกและสิ่งแวดล้อม                                                                   3(3-0-6)                                                    

AIT124      Plastic and Environment                                                                    

ศึกษาสถานการณ์ปัจจุบัน บทบาทและความส าคัญของพลาสติกต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์

พลาสติกในชีวิตประจ าวัน บรรจุภัณฑ์พลาสติกเพ่ือการอุปโภคและบริโภค พลาสติกย่อยสลายได้และ

พลาสติกรีไซเคิล นวัตกรรมผลิตภัณฑพ์ลาสติกที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ การรีไซเคิล 

คาร์บอนฟุตพร้ินต์ 

 

ทนก125 เทคโนโลยีชีวภาพกบัคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 

AIT125 Biotechnology and Quality of Life  

                ศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพที่ เกี่ ยวข้องกับคุณภาพชีวิต การก้าวทันต่อวิทยาการด้าน

เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ ทั้งด้านอาหาร ความงามกบัการชะลอวัย เคร่ืองส าอาง ยา การแพทย์ พลังงาน

ทางเลือก การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ สารประกอบจากธรรมชาติ พลาสติกชีวภาพ สิ่งแวดล้อม 

การเกษตรและผลิตภัณฑ์จากการเกษตร ข่าวสารด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการน า

เทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกต์ใช้ 
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ทนก417 การศึกษาอสิระ 2(0-6-0) 

AIT417 Independent study  

                ศึกษาประเดน็ในขอบเขตสาระที่ผู้เรียนสนใจเป็นพิเศษ และเพ่ิมพูนประสบการณ์จากการไป

ศึกษาหรือท าวิจัยในต่างประเทศเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ สรุปและน าเสนอผลการเรียนรู้ เป็น

ภาษาอังกฤษในรูปแบบของการเขียนรายงาน และการน าเสนอปากเปล่า ทั้งนี้ ประเดน็ที่ศึกษาข้ึนอยู่กับ

ความเหน็ชอบของสาขาวิชา ภายใต้การดูแลให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่รับผดิชอบรายวิชา 

 


