หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2
1. จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
2. โครงสรางหลักสูตร
ก. วิชาเอก ไมนอยกวา
24 หนวยกิต
- สัมมนา
2 หนวยกิต
- วิชาเอกบังคับ
10 หนวยกิต
- วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา
12 หนวยกิต
ข. วิทยานิพนธ ไมนอยกวา
12 หนวยกิต
3. รายวิชา
ก. วิชาเอก
ไมนอยกวา
24 หนวยกิต
- สัมมนา
2 หนวยกิต
03688597* สัมมนา
1,1
(Seminar)
- วิชาเอกบังคับ
10 หนวยกิต
03688521* เมแทบอไลตจากผลิตภัณฑธรรมชาติ
3(3-0-6)
(Metabolites from Natural Products)
03688522* เทคนิคการสกัด การแยกและการวิเคราะหสารผลิตภัณฑธรรมชาติ 4(3-3-8)
(Techniques on Extraction, Separation and Analysis
of Natural Products)
03688531* ฤทธิท์ างชีวภาพของผลิตภัณฑธรรมชาติ
3(2-3-6)
(Biological Activities of Natural Products)
- วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา
12 หนวยกิต
โดยเลือกเรียนรายวิชาดังตัวอยางตอไปนี้

______________
*วิชาเปิ ดใหม่

03688511* ผลิตภัณฑธรรมชาติจากพืช
(Plant Natural Products)
03688512* ผลิตภัณฑธรรมชาติจากจุลินทรีย
(Microbial Natural Products)
03688523* วิถีชีวสังเคราะหของผลิตภัณฑธรรมชาติ
(Biosynthetic Pathway of Natural Products
03688524* การพิสูจนโครงสรางของผลิตภัณฑธรรมชาติ
(Structural Elucidations of Natural Products)
03688525* การสังเคราะหสารผลิตภัณฑธรรมชาติ
(Synthesis of Natural Products)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

03688532* พิษวิทยาของผลิตภัณฑธรรมชาติ
(Toxicology of Natural Products)
03688541* ผลิตภัณฑธรรมชาติจากการเพาะเลี้ยงเซลลและเนื้อเยื่อ
(Natural Products from Cell and Tissue Cultures)
03688551* การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑธรรมชาติ
(Quality Control of Natural Products)
03688552* การพัฒนาผลิตภัณฑธรรมชาติเชิงพาณิชย
(Development of Natural Products for Commercial)

3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

03688596* เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีผลิตภัณฑธรรมชาติ
1-3
(Selected Topics in Natural Products Science and Technology)
03688598* ปญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
ข. วิทยานิพนธ ไมนอยกวา
12 หนวยกิต
03688599* วิทยานิพนธ
1-12
(Thesis)

______________
*วิชาเปิ ดใหม่

4. ตัวอยางแผนการศึกษา
หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2
ปที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

03688521 เมแทบอไลตจากผลิตภัณฑธรรมชาติ
03688522 เทคนิคการสกัด การแยกและการ
วิเคราะหสารผลิตภัณฑธรรมชาติ
วิชาเอกเลือก
รวม
ปที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

03688531 ฤทธิ์ทางชีวภาพของผลิตภัณฑธรรมชาติ
03688597 สัมมนา
วิชาเอกเลือก
รวม
ปที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

03688597 สัมมนา
03688599 วิทยานิพนธ
รวม
ปที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 2

03688599 วิทยานิพนธ
รวม

จํานวนหนวยกิต

(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัตกิ าร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

3(3-0-6)
4(3-3-8)
3( - - )
10( - - )
จํานวนหนวยกิต

(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัตกิ าร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

3(2-3-6)
1
9( - - )
13( - - )
จํานวนหนวยกิต

(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัตกิ าร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

1
6
7
จํานวนหนวยกิต

(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัตกิ าร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

6
6

5. คําอธิบายรายวิชา
3(3-0-6)
03688511* ผลิตภัณฑธรรมชาติจากพืช
(Plant Natural Products)
หน า ที่ ท างชี ว ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ ธ รรมชาติ จ ากพื ช การป อ งกั น
ตอตานการเขาทําลายของจุลินทรียและแมลง การสนับสนุน การแขงขัน
และการรุกรานพืชใกลเคียง ชีวสังเคราะหของสารเมแทบอไลตทุติยภูมิจาก
พืช การประยุกตใชผลิตภัณฑธรรมชาติจากพืชสําหรับมนุษยและสัตว มี
การศึกษานอกสถานที่
Biological functions of plant natural products. Protection
against attack of microbes and insects. Contribution of
competition and invasion neighboring plants. Biosynthesis of
plant secondary metabolites. Applications of plant natural
products for human and animals. Field trip required.
03688512* ผลิตภัณฑธรรมชาติจากจุลินทรีย
3(3-0-6)
(Microbial Natural Products)
จุ ลิ น ทรี ย ที่ เ ป น แหล ง ของผลิ ต ภั ณ ฑ ธ รรมชาติ เมแทบอไลต ข อง
จุลินทรียที่ผลิตผลิตภัณฑธรรมชาติ วิธีวิเคราะหสารผลิตภัณฑธรรมชาติ
จากจุ ลิน ทรีย การประยุกตใชผ ลิตภัณฑธรรมชาติจ ากจุลินทรียสําหรับ
มนุษยและสัตว กรณีศึกษาและศึกษานอกสถานที่
Microorganisms as a source of natural products. Microbial
metabolisms to produce natural products. Analytical method
of natural products from microbes. Applications of microbial
natural products for human and animals. Case study and field
trip required.
03688521* เมแทบอไลตจากผลิตภัณฑธรรมชาติ
3(3-0-6)
(Metabolites from Natural Products)
สารเมแทบอไลตป ฐมภูมิและทุติย ภูมิที่ไดจ ากพืช สัตว เห็ด และ
จุลินทรีย การจําแนกประเภทของเมแทบอไลตทุติยภูมิ วิถีชีวสังเคราะห
Primary and secondary metabolite compounds derived
from plants, animals, mushrooms and microbes. Classification
of secondary metabolites. Biosynthetic pathways.
______________
*วิชาเปิ ดใหม่

03688522* เทคนิคการสกัด การแยก และการวิเคราะหสารผลิตภัณฑธรรมชาติ
4(3-3-8)
(Techniques on Extraction, Separation and Analysis of Natural
Products)
วิธีการสกัดสารผลิตภัณฑธรรมชาติ เทคนิคทางโครมาโทกราฟที่ใช
ในการแยกผลิ ตภัณฑธ รรมชาติ วิธีทางสเปกโทรสโกปที่ใชในการศึกษา
ผลิตภัณฑธรรมชาติ
Extraction methods of natural products. Chromatographic
techniques for separation of natural products. Spectroscopic
methods for study of natural products.
03688523* วิถีชีวสังเคราะหของผลิตภัณฑธรรมชาติ
3(3-0-6)
(Biosynthetic Pathway of Natural Products)
กลไกการเกิดปฏิกิริยาในชีวสังเคราะห วิถีชิคิเมท วิถีแอซิเทต วิถี
ผสมชิคิเมทและแอซิเทต วิถีเมวาโลเนต วิถีไนโตรเจนเฮเทอโรไซคลิก การ
เสนอทิศทางชีวสังเคราะหของสารผลิตภัณฑธรรมชาติใหมๆ
Biosynthetic reaction mechanism. Shikimate pathway.
Acetate pathway. Sikimate and acetate mix pathway.
Mevalonate pathway. Nitrogen heterocycle pathway. Guide to
biosynthetic pathway of novel natural products.
03688524* การพิสูจนโครงสรางของผลิตภัณฑธรรมชาติ
3(3-0-6)
(Structural Elucidation of Natural Products)
หลักการวิเคราะหโครงสรางผลิตภัณฑธรรมชาติดวยสเปกโทรสโกป
การหาสู ต รโครงสร า งด ว ย อั ล ตราไวโอเลต-วิ ซิ เ บิ ล สเปกโทรสโกป
อินฟราเรดสเปกโทรสโกป นิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซสเปกโทรสโกป
และ แมสสเปกโทรเมตรี การพิสูจนโครงสรางของสารผลิตภัณฑธรรมชาติ
จากขอมูลสเปกตรัม
Principle for structural of natural products by
spectroscopy. Structural identification by ultraviolet-visible
spectroscopy, infrared spectroscopy, nuclear magnetic
resonance spectroscopy and mass spectrometry. Structural
elucidations of natural compound from all spectral data.
______________
*วิชาเปิ ดใหม่

3(3-0-6)
03688525* การสังเคราะหสารผลิตภัณฑธรรมชาติ
(Synthesis of Natural Products)
ปฎิกิริยาเคมีเกี่ยวของกับการสังเคราะหสารผลิตภัณฑธรรมชาติ การ
สั ง เคราะห แ ละกึ่ ง สั ง เคราะห ส ารธรรมชาติ ที่ ออกฤทธิ์ ท างชี ว ภาพ การ
ปรับเปลี่ย นโครงสรางของสารผลิต ภัณฑ ธรรมชาติดว ยปฏิ กิริย าทางเคมี
จุลินทรีย และ เอนไซม ความสัมพันธระหวางโครงสรางกับการออกฤทธิ์
ทางชีวภาพ
Chemical reaction for synthesis of natural product.
Synthesis and semi-synthesis of natural bioactive compounds.
Structural modification of natural compounds by chemical
reactions, microbes and enzymes. Structure and biological
activity relationships.
03688531* ฤทธิท์ างชีวภาพของผลิตภัณฑธรรมชาติ
3(2-3-6)
(Biological Activities of Natural Products)
การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารผลิตภัณฑธรรมชาติ การศึกษา
กลไกการออกฤทธิ์ การทดสอบฤทธิ์ ฤทธิ์ ต า นอนุ มู ล อิ ส ระ ฤทธิ์ ต า น
เชื้อจุลินทรีย ฤทธิ์ตานมะเร็ง
Determination of biological activities of natural products.
Study of mechanism of action. Action determination,
antioxidant, antimicrobial, anticancer activities.
03688532* พิษวิทยาของผลิตภัณฑธรรมชาติ
3(3-0-6)
(Toxicology of Natural Products)
สารพิ ษในผลิตภัณ ฑธ รรมชาติ การทดสอบพิษ ในมนุษย และ
สัตวทดลอง การประเมินระดับความเปนพิษ การแยกและเปลี่ยนรูปสารพิษ
จากผลิตภัณฑธรรมชาติ มีการศึกษานอกสถานที่
Toxic compounds in natural products. Cytotoxicity tests
in human and animals. Evaluation the level of toxicity.
Isolation and transformation of toxic compounds from natural
products. Field trip required.
______________
*วิชาเปิ ดใหม่

03688541* ผลิตภัณฑธรรมชาติจากการเพาะเลี้ยงเซลลและเนื้อเยื่อ
3(2-3-6)
(Natural Products from Cell and Tissue Cultures)
การเพาะเลี้ยงเซลล เนื้อเยื่อ แฮรี่รูท และสว นอื่น ๆ ของพืช การ
แสดงออกของยีนและการหลั่งผลิตภัณฑธรรมชาติ การถายยีนในพืชและ
จุ ลิ น ทรี ย สิ่ งมี ชี วิ ต ที่ มี การดั ดแปลงพั น ธุ ก รรม การใส ตัว กระตุ น เพื่ อ ชี ว
สังเคราะหของเซลลและเพื่อการปลดปลอยผลิตภัณฑธรรมชาติ การสกัด
ผลิ ตภั ณฑ ธ รรมชาติจ ากการเพาะเลี้ย งเซลลและเนื้อเยื่อพืช นิว เคลี ย ร
เทคนิคสําหรับการศึกษาวิถีชีวสังเคราะห หลักการทําใหเอนไซมบริสุทธิ์จาก
ชีวสังเคราะห
Cell, tissue, hairy root and other plant organs cultures.
Gene expression and secretion of natural products. Gene
transformation in plant and microorganisms. Genetically
modified organisms. Adding elicitors for cell biosynthesis and
releasing natural products. Natural product extraction from cell
and tissue cultures. Nuclear technique to study of biosynthesis
pathways. Concept of enzyme purification from biosynthesis.
03688551* การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑธรรมชาติ
3(3-0-6)
(Quality Control of Natural Products)
การควบคุมคุณภาพในระดับหองปฏิบัติการและระดับอุตสาหกรรม
การสุมตัวอยางเพื่อตรวจสอบปริมาณสารออกฤทธิ์ที่ใหตอครั้ง ตรวจสอบ
สารพิษและการปนเปอน การควบคุมคุ ณภาพในชุ ดการผลิต สภาวะที่
เหมาะสมและระยะเวลาในการเก็บรักษาผลิตภัณฑธรรมชาติ มีการศึกษา
นอกสถานที่
Quality control in laboratory level and industrial level.
Random sampling to test active dose, evaluation of toxic
compounds and contamination. Quality control of batches
production. Suitable condition and keeping duration of natural
products. Field trip required.
03688552* การพัฒนาผลิตภัณฑธรรมชาติเชิงพาณิชย
(Development of Natural Products for Commercial)
______________
*วิชาเปิ ดใหม่

3(3-0-6)

ผลิตภัณฑที่ไดจากธรรมชาติในรูปของ สมุนไพร สารสกัดหยาบ สาร
สกัดกึ่งบริสุทธิ์ สารบริสุทธิ์ และอื่นๆ สวนประกอบของสารออกฤทธิ์
หลักการแปรรูปในรูปแบบของแข็ง ของเหลว กึ่งของแข็ง การพัฒนา
ผลิตภัณฑและวิธีการขยายระดับโรงงานนํารองและและระดับการคา
กรณีศึกษาและศึกษานอกสถานที่
Products from nature as medicinal plants, crude
extract, semi-pure compounds, pure compounds and others.
Active ingredients. Fundamental processing of natural products
to solid, semi-solid and liquid. Product development and
method for pilot plant and commercial scale. Case study and
field trip required.
03688596* เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีผลิตภัณฑธรรมชาติ
1-3
(Selected Topics in Natural Products Science and Technology)
เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีผลิตภัณฑธรรมชาติใน
ระดับปริญญาโท หัวขอเปลี่ยนแปลงไปในแตละภาคการศึกษา
Selected topics in natural products science and
technology at the master’s degree level. Topics are subjected
to change each semester.
03688597* สัมมนา
1
(Seminar)
การนํ า เสนอและอภิ ป รายหั ว ข อที่ น า สนใจทางวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีผลิตภัณฑธรรมชาติในระดับปริญญาโท
Presentation and discussion on current interesting topics
in natural product science and technology at the master’s
degree level.
03688598* ปญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
การศึ ก ษาค น คว า ทางวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ
ธรรมชาติระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน
Study and research in natural products science and
______________
*วิชาเปิ ดใหม่

technology at the master’s degree level and compile into a
written report.
03688599* วิทยานิพนธ
1-12
(Thesis)
วิจัยในระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเปนวิทยานิพนธ
Research at the master’s degree level and compile into a
thesis.

