
ยินดีต้อนรบัว่าท่ี
#BIOT29
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ



เทคโนโลยีชีวภาพคืออะไร?
ท่ี
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เทคโนโลยชีวีภาพ

• การแปรรปู/พฒันาผลติภณัฑ์

• การพฒันา ปรบัปรงุพนัธุ์

• เพือ่คุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้

เทคโนโลยแีหง่
ศตวรรษที ่21



สดุยอดแห่งศาสตรบ์รูณาการ

คอมพวิเตอร์

จุลชวีวทิยา ชวีเคมี

สถติิชวีวทิยา

การแพทย์ BIOT



การเรียน
ท่ีไบโอเทค



เราอยู่ตึก BSC!

ชัน้ 2 และ ชัน้ 10





หอ้งวจิยัสลีกูกวาดกระตุน้การเรยีนรู้





อาจารยส์าขาเทคโนโลยชีวีภาพ

เกอืบครึง่จบจาก World's Top Universities
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TikTok
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Mahidol

Kyoto Institute 
of Technology

JAPAN



สร้างสรรค์

ทนัสมยั IT

เหตผุล

ค านวณ

ถึกทน

ท่องจ า

เชค็สเตตสั
ก่อนเรยีน

✓ ไมเ่น้นทอ่งจ า 
✓ ไมเ่น้นค านวน
✓ ชวนมาอยูด่ว้ยกนั



วชิาบงัคบั
ของคณะและสาขา

2nd YEAR

โปรเจคจบ หรอื สหกจิศกึษา
วชิาเลอืกตามชอบ

4th YEAR

เริม่เลอืกสายวชิา
ลงวชิาบงัคบัตามสายทีเ่ลอืก

3rd YEAR

เสน้ทางการเรยีนสายเทคโนโลยชีวีภาพ

เทอม 1 เทอม 2 เทอม 1 เทอม 2 เทอม 1 เทอม 2
ท างาน

เรียนต่อ



กลุ่มวิชาบงัคบั

พเิศษ ตอ้นรบั Thailand 4.0
ชวีสารสนเทศเบือ้งตน้ 

(Intro to Bioinformatics)#อยากเรยีนตอ้งไดเ้รยีน

เทคโนโลยฯี
สตัว์

เทคโนโลยฯี
พชืเทคโนโลยฯี

จุลนิทรยี์
เทคโนโลย-ี
ชวีภาพทัว่ไปอุตสาหกรรม

การเกษตร



วชิาบงัคบั
ของคณะและสาขา

2nd YEAR

โปรเจค็จบ หรอื สหกจิศกึษา
วชิาเลอืกตามชอบ

4th YEAR

เริม่เลอืกสาย
ลงวชิาบงัคบัตามสายทีเ่ลอืก

3rd YEAR

เสน้ทางการเรยีนสายเทคโนโลยชีวีภาพ

เทอม 1 เทอม 2 เทอม 1 เทอม 2 เทอม 1 เทอม 2

ฝึกงาน
ท างาน

เรียนต่อ

Field Trip Exit Exam



การฝึกงาน
ปิดเทอมขึน้ปี 4



ต่างประเทศ



ในประเทศ



กิจกรรมอ่ืนๆ



BIOT สญัจร



BIOT GAMES



นกัวจิยั

นกัควบคุมคุณภาพ
นกัวชิาการ ธุรกจิสว่นตวั

ผูเ้ชีย่วชาญดา้น
ผลติภณัฑ์

จบไบโอเทคโนโลย ี
มงีานดีๆ รองรบั



รุ่นพ่ี BIOT ท่ีจบไป

กมัพล ครีรีกัษ์
Production Supervisor
บ. คบินุ (ไทยแลนด)์ จ ากดั

ณชัพล ศรนีาค
R&D
Dutch Mill Co. Ltd.

วริทิธิพ์ล วงศพ์ศิาล
CPF (Thailand) Ltd.



รางวลั สดุยอด SME Start up
แอนโทนี่ ชยักุล

GreenTech BioLab



DOMESTIC

INTERNATIONAL



สอบถามข้อมลู
กด LIKE เลย

Welcome to #BIOT29

mbbpsuofficialwww.mbb.psu.ac.th
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มาดหู้องแลป็ของเรากนัก่อน
เข้า YouTube ค้นหา mbbpsu



BIOTECH
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การดงูาน 
นอกสถานท่ี

ปี 3 เทอม 2



มลูนิธิชยัพฒันา
จ. เพชรบรีุ

โครงการโรงงานสกดัน ้ามนัพชืและผลติไบโอดเีซลครบวงจร



พะตงโมเดล
อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา

เทคโนโลยชีวีภาพในระดบัชุมชน



โชตนิรนิทร ์คลา้ยอุดม

ไอศกรมี i-Think

นฤมล ภมูริะวิ

ไอศกรมี Siam Thai Fruit



ทุนการศึกษา
ทุนวิจยั
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ใหไ้ปฝึกท าวจิยัฟินๆในต่างประเทศ ป ตรี
โท เอก

ทนุเสริมสร้างประสบการณ์ ตปท.

เรียนดี เรามีทุนให้

ป โท 
ป เอก

ทุนระดบับณัฑิตศึกษา
ส าหรบันกัเรยีนทีม่ผีลการเรยีนดี



หาข้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็ภาค www.mbb.psu.ac.th



เกมเมอร์
ฮารด์คอร์

ไปให้สดุแล้ว
หยดุท่ี Biotech





วิชาเลือก อยากเรียนต้องได้เรียน ว่าซัน่!

❑ การดดัแปลงยนีในเซลล์
❑ เทคโนโลยชีีวีภาพการแพทย ์
❑ การเขยีนโปรแกรม Python

ส าหรบัชวีสารสนเทศ
❑ วศิวกรรมโปรตนีเบือ้งตน้

✓ สายหมอเรยีนได้
✓ สายคอมเรยีนได้
✓ สายไหนกเ็รยีนได้


