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หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ 

 
ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย   : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
 ภาษาอังกฤษ   : Master of Science Program in Biotechnology 
 
ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)   : Master of Science  (Biotechnology) 
 ชื่อยอ (ภาษาไทย)   : วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)   : M.Sc. (Biotechnology) 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 คณะเทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพและอาหาร และบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ปรัชญา   
 หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยรังสิตมุงมั่นที่จะพัฒนาบัณฑิตใหเปนบุคลากรที่มี
ความรูความสามารถในการคิด ใชเหตุผล และ แกปญหาในทางปฏิบัติไดอยางถูกตองและมีคุณธรรม เพื่อเปน
บุคลากรที่มีศักยภาพ และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศตอไป นอกจากนั้นยังมุงมั่นที่จะจัดการศึกษาเพื่อให
นักศึกษาสามารถใชกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองไดตลอดชีวิต ภายใตปรัชญาการศึกษาของคณะ
เทคโนโลยีชีวภาพที่วา  “การเรียนรูเกิดจากการทํางานของตนเอง” 
 
ความสําคัญ 
 นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ จะเปนผูที่มีความสามารถในการทําวิจัย และสามารถถายทอด
เทคโนโลยีได นอกจากนั้นผลงานวิจัยจะนําไปประยุกตใชกับภาคอุตสาหกรรมอาหารและไมใชอาหารไดอยางแทจริง 
ซึ่งจะชวยพัฒนาทั้งดานการสรางนวัตกรรม เทคโนโลยีใหมๆ หรือ งานวิจัยพื้นฐานที่สรางองคความรูใหมสําหรับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศตอไป 
 
วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1.  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการทําวิจัยและผลงานวิจัยสามารถนําไปประยุกตใชไดจริงใน
ภาคอุตสาหกรรม รวมท้ังสรางทรัพยากรบุคคลที่มีคุณธรรม และจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 
 2. เพื่อสงเสริมการคนควา วิจัย และ พัฒนาวิชาการ ดานเทคโนโลยีชีวภาพ ที่สามารถ นําไปประยุกตใช
ดานอุตสาหกรรมอาหารและไมใชอาหาร ซึ่งจะเปนประโยชนตอการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ 
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 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารยในคณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต ในดานการคนควาวิจัย
ซึ่งจะสงผลโดยตรงตอการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตวิทยาลัยท่ีเนนการพัฒนาเทคโนโลยีและ
สรางสรรคนวัตกรรมใหม ๆ 
 
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  
 เรียน วันเสาร – วันอาทิตย  เวลา 9.00 - 16.00 น.  
 
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 1.  สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรี (ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือสาขาที่เก่ียวของ) จาก
สถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการ หรือสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับรอง หรือมีคุณสมบัติอ่ืน
ตามท่ีคณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
เห็นสมควร 
 2.  ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล  เวนแตในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาท หรือความผิดอันเปนลหุโทษ 
 3.  ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย 
 4.  ไมเปนคนวิกลจริต   
 
ระบบการจัดการศึกษา 
 1. ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค  โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 
 2.  ระยะเวลาการศึกษา  2 ป 
 3.  ใชภาษาไทยในการเรียนการสอน 
 
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  
2556  ดังนี้ 

 1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล  แตละรายวิชาที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน  การวัดผล
และประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอ่ืนตามที่คณะที่รับผิดชอบรายวิชาจะกําหนดการสอบใน
แตละรายวิชาใหมีอยางนอยสองคร้ัง 

 2. การวัดและประเมินผลเปนหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยผูสอน  หรือผูที่คณะท่ีรับผิดชอบ
รายวิชาจะกําหนด 

 3. ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ทั้งหมดหรือไดทํางานในรายวิชานั้น จนเปนที่เพียงพอตามท่ีอาจารยผูสอนกําหนด  จึงจะมีสิทธิ์ไดรับ
การวัดและประเมินผล  เวนแตจะไดรับการอนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  เมื่อ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นวาเวลาศึกษาท่ีไมครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได 
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 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู   การสอบวัดคุณสมบัติ  และการสอบวิทยานิพนธเปนหนาที่และ
ความรับผิดชอบของหัวหนาหลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษา  โดยจะตอง เปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 5. ผลงานวิทยานิพนธ หรือการศึกษาคนควาอิสระของนักศึกษาในระดับปริญญาโทจะตองไดรับการตีพิมพ
หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการที่เปนที่
ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลของ 
Thai-Journal Citation Index (TCI) หรือวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer 
Review) และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 
(Proceedings) 

 6. การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหประเมินเปนอักษรระดับข้ัน (Letter Grades)  ที่มีคาระดับข้ัน 
(Numeric Grades)  ดังตอไปนี้ 

   ระดับขั้น   ความหมาย   คาระดับขั้น (ตอหนึ่งหนวยกิต) 
    A    ดีเย่ียม    4.0 
    B+    ดีมาก    3.5 
    B    ดี     3.0 
    C+    พอใช    2.5 
    C    ออนมาก    2.0 
    F    ตก     0.0 
 7. สัญลักษณที่ไมมีคาระดับ มีความหมายดังนี้ 
 S หมายความวา ผลการศึกษาอยูในระดับข้ันเปนที่นาพอใจและหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมได 
 U หมายความวา ผลการศึกษาอยูในขั้นไมเปนที่พอใจ และไมนับหนวยกิตให 
 W  หมายความวา ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเมื่อนักศึกษาเรียนวิชานั้นตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 หรือ
เมื่อไดรับการอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

 I หมายความวา การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณใชเมื่ออาจารยผูสอน โดยความเห็นชอบของ
ผูอํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรใหรอการวัดและประเมินผล
ไวกอน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยัง
ไมสมบูรณ เมื่อไดสัญลักษณ I  ในรายวิชาใดนักศึกษาตองดําเนินการติดตออาจารย
ผูสอนหรือภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชานั้น เพื่อใหมีการวัดและประเมินผลเพิ่มเติม
ภายในเวลา 3 สัปดาห ในกรณีที่มีเหตุอันควร อาจารยผูสอน หรือภาควิชาที่
รับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตใหขยายกําหนดเวลาดังกลาวได แตทั้งนี้ไมเกิน 2 
สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป  เมื่อพนกําหนดดังกลาวยังไมสามารถวัด
และประเมินผลได สัญลักษณ I  จะเปล่ียนเปนระดับข้ัน F หรือสัญลักษณ U แลวแต
กรณีทันที 

 IP  หมายความวา การศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด  การใหสัญลักษณ IP จะกระทําไดเฉพาะรายวิชา
ที่มีการเรียนหรือปฏิบัติงานตอเนื่องกันมากกวาหนึ่งภาคการศึกษา  สัญลักษณ IP จะ
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ถูกเปลี่ยนเมื่อการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการประเมินผล
การศึกษาเปนระดับข้ัน หรือสัญลักษณ S หรือ U ตามแตกรณี 

 
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก 1 

1. ไดสอบผานวิทยานิพนธและไดสอบผานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเร่ืองเกณฑ
มาตรฐานความรูภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆ 
ครบถวนตามหลักสูตร และขอกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา 

 2.  ตีพิมพผลงานจากวิทยานิพนธใน 
   ก.  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่ เปนที่ยอมรับโดยสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) หรือ 
   ข.  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่อยูในฐานขอมูลของ Thai-Journal 

Citation Index (TCI) หรือ 
   ค.  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง 

(Peer Review) และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือ 
   ง.  นําเสนอตอที่ประชุมวิชาการทั้งในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร และ

บทความฉบับสมบูรณไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 
 3. ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาชั่วระยะเวลาหนึ่ง 
 
โครงสรางหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก 1 (ทําเฉพาะวิทยานิพนธ) หนวยกิตตลอดหลักสูตร    36  หนวยกิต 
  1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน            (ไมนับหนวยกิตรวม) 
    1)  กลุมภาษาอังกฤษ        3 หนวยกิต 
    2) กลุมพื้นฐานวิชาชีพ         9 หนวยกิต 
  2. วิทยานิพนธ           36 หนวยกิต 
 
รายวิชาในหลักสูตร     

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน       (ไมนับหนวยกิตรวม) 
 นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐาน ตามความเห็นของหัวหนาหลักสูตรหรือคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและ
ผลการสอบคัดเลือก และไมนับรวมเปนหนวยกิตของหลักสูตร สวนการวัดผลรายวิชาเสริมพื้นฐานในระบบ S/U 
(พอใจ/ไมพอใจ) มีดังตอไปนี้ 
กลุมภาษาอังกฤษ             3  หนวยกิต 
             จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
ENG  500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา      3(3-0-6) 
   (English for Graduate Studies) 
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กลุมพื้นฐานวิชาชีพ            9 หนวยกิต 
                        จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
BIT  621  เคร่ืองมือสําหรับเทคโนโลยีชีวภาพ      3(3-0-6) 
   (Instrumentation for Biotechnology) 
BIT  691  วิธีการวิจัยและการวางแผนการทดลอง     3(3-0-6) 
   (Research Methodology and Experimental Design) 
BIT  692  สัมมนา 1           1(1-0-2) 
   (Seminar I) 
BIT  693  สัมมนา 2           1(1-0-2) 
   (Seminar II) 
BIT  694  สัมมนา 3           1(1-0-2) 
   (Seminar III) 
 

2. วิทยานิพนธ   แผน ก  แบบ ก 1  
BIT  699  วิทยานิพนธ               36(0-108-54) 
   (Thesis)  
 
แผนการศึกษา   

ชัน้ปที ่1
ภาคการศกึษาที ่1 ภาคการศกึษาที ่2 

BIT 621 เครื่องมือสําหรับเทคโนโลยีชีวภาพ         3(3-0-6)
BIT 691 วิธีการวิจัยและการวางแผนการทดลอง     3(3-0-6)
BIT 699 วิทยานิพนธ                           3(3-0-6) 

 รวม 9 หนวยกิต

BIT 692 สัมมนา                              1(1-0-2)
BIT 699 วิทยานิพนธ                         9(0-27-13) 

 
รวม 10 หนวยกิต

 
ชัน้ปที ่2

ภาคการศกึษาที ่1 ภาคการศกึษาที ่2 
BIT693 สัมมนา 2                             1(1-0-2)
BIT699 วิทยานิพนธ                        12(0-36-18)

 รวม 13 หนวยกิต

BIT 694 สัมมนา 3                              1(1-0-2)
BIT 699 วิทยานิพนธ                        12(0-36-18)

 รวม 13 หนวยกิต
 
คําอธบิายรายวิชา 
 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน                           (ไมนับหนวยกิตรวม) 
กลุมภาษาอังกฤษ             3  หนวยกิต 
ENG  500    ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา      3(3-0-6)   
     (English for Graduate Studies) 
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 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเนนที่การพัฒนาทักษะการอาน การพัฒนาการเขียนทางวิชาการเพื่อเสริมให
ผูเรียนมีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือทําความเขาใจเร่ืองที่อานโดยเฉพาะเอกสารทางวิชาการท่ีเปนทั้ง
ศัพทเทคนิคและที่ไมใช เนื้อหาเอกสารที่ใชนํามาจากหนังสือพิมพ บทความทางวิชาการ วารสาร รวมท้ังหนังสือตํารา
ที่เก่ียวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา 
 Development of English language skills with the emphasis on reading comprehension in content areas, 
and academic writing to enhance student’s ability to read and understand technical and non-technical English;  
course materials taken from newspapers, journal articles, websites as well as textbooks relevant to the 
student’s various fields of study. 
 
กลุมพื้นฐานวิชาชีพ            9  หนวยกิต 
BIT  621  เครื่องมือสําหรับเทคโนโลยีชีวภาพ       3(3-0-6) 
      (Instrumentation for Biotechnology) 
 กระบวนวิชาแบบบูรณาการดานวิธีการ และ เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตรอยาง
เหมาะสม โดยเนนเคร่ืองมือที่ทันสมัย และ เปนปจจุบัน ที่ใชในดานเทคโนโลยีชีวภาพ  และ วิทยาศาสตร และ 
เทคโนโลยีอาหาร นอกจากการบรรยาย ในชั้นเรียน จะพานักศึกษาไปดูอุปกรณเคร่ืองมือ มีการสาธิตการใชเคร่ืองมือ
จากผูเช่ียวชาญในหองปฏิบัติการที่ทันสมัยของภาคอุตสาหกรรม หรือ สถาบันวิจัยท่ีมีความรวมมือกับมหาวิทยาลัย 
และใหนักศึกษาไดทดลองใชเคร่ืองมือนั้นๆโดยอยูในความดูแลของผูเช่ียวชาญ   
 An integrated course concerning current methods and instrument for research and development which 
is focused especially on biotechnology and food science and technology areas.  The course may also provide 
laboratory experience or demonstration at an industrial company or at the research institutes where 
cooperated with the university.Moreover, Students will be allowed toexperimental use those advanced 
instrument under expertist supervise. 
 
BIT  691    วิธีการวิจัยและการวางแผนการทดลอง                               3(3-0-6)     
   (Research Methodology and Experimental Design) 
 ศึกษาระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตรและการออกแบบการทดลองในงานวิจัย หลักการทางสถิติเพื่อใชในการ
วางแผนและวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการทดลอง การใชโปรแกรมสําเร็จรูปสถิติเพื่อชวยในการวิเคราะหขอมูล การ
เขียนโครงการวิจัย และ บทความวิจัยเพื่อตีพิมพในวารสารวิชาการ 
 To study scientific methodologies and experimental designs for doing research. The course includes 
the application of principle of statistics to design and analyze data from experiment as well as use of a 
statistic program for data analyzes.  Research writing and writing for research scientific publications will be 
taught.  
 
BIT  691   สัมมนา 1                                                       1(1-0-2)       
   (Seminar I) 
 การนําเสนอความรูใหมๆที่เก่ียวของกับงานวิจัยของนักศึกษาในรูปแบบปากเปลา และใหมีการอภิปรายใน 
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ชั้นเรียน พรอมทั้งนําเสนอรายงาน ในบางคร้ังจะมีการเชิญวิทยากรพิเศษมารวมการอภิปรายและนําเสนอความรู
ใหมๆดานเทคโนโลยีชีวภาพและ/หรือ เทคโนโลยี/วิทยาศาสตรอาหารเปนภาษาอังกฤษ 
 To present and submit a report of the advanced knowledge or technology related to the student’s 
research followed by open discussion. To listen to representatives from academia, industry, and government 
who provide presentations on a wide variety of topicsin biotechnology and food science and technologyin 
English language.   
 
BIT  693  สัมมนา 2           1(1-0-2) 
    (Seminar II) 
 ลักษณะวิชาคลายกับสัมมนา 1 นักศึกษาตองแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการจากวิชาสัมมนา 1พรอมทั้งการ
นําเสนอผลงานวิจัยท่ีมีความกาวหนา และอภิปรายรวมกันและนําเสนอความรูใหม ๆ ดานเทคโนโลยีชีวภาพ และ 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหารเปนภาษาอังกฤษ 
 The course is conducted similar to Seminar I. The student’s thesis progress and current literature 
throughout a wide range of subject areas in biotechnology and food science and technology will be reviewed 
and discussed in English language. 
 
BIT  694  สัมมนา 3           1(1-0-2)
    (Seminar III) 
 ลักษณะวิชาคลายกับสัมมนา 1 และ 2 นักศึกษาตองแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาจากการทําวิจัย และ ให
อภิปรายรวมกัน เปนภาษาอังกฤษ 
 The course is conducted similar to Seminar I and II. The student’s advanced thesis will be reviewed 
and discussedin English language. 
 
 3. วิทยานิพนธ            36  หนวยกิต   
BIT  699  วิทยานิพนธ           36(0-108-54)
    (Thesis) 
 การศึกษาและทําวิจัยเก่ียวกับดานเทคโนโลยีชีวภาพ หรือ วิทยาศาสตร หรือ เทคโนโลยีอาหาร เพื่อ
กอใหเกิดการพัฒนาความรูพื้นฐาน หรือ  เทคโนโลยี และ นวัตกรรมใหมๆ ตลอดจนเพื่อแกปญหาในระดับ
อุตสาหกรรม ซึ่งจะเปนประโยชนตอการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเกษตร นักศึกษาจะตองวางแผนการทดลอง และ 
วิเคราะหขอมูลจากผลการทดลองไดอยางเหมาะสมภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา  กอนลงมือทําวิจัย 
นักศึกษาจะตองสอบผานโครงรางงานวิจัย หลังจากนั้นจะตองสอบความกาวหนางานวิจัยทุกภาคการศึกษา ในการ
สําเร็จการศึกษานักศึกษาจะตองสอบปากเปลาปองกันวิทยานิพนธ รวมท้ังตองตีพิมพผลงานในวารสารวิชาการที่เปน
ที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลของThai-Journal 
Citation Index (TCI) หรือวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลนกรอง (Peer review) และเปนที่ยอมรับใน
สาขาวิชา หรือนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) 
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 To study and do research related to biotechnology or food science/technology for the developments 
of new basic knowledge or innovation and technology to solve problems occurred in agro-industries. The 
experiment will be scientifically designed and analyzed under the guidance of an advisor. Before starting the 
thesis, the student must pass the proposal examination and then submit progress report at the end of each 
semester. To complete the course, he or she must pass the thesis oral presentation, submit the final written 
report to the university and publish one paper in an journalwhich is inThai-Journal Citation Index (TCI) 
database or outstanding journal with peer review or proceedings. 
 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําการศึกษาคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธ 
 1.  คําอธิบายโดยยอ 
 เปนการศึกษาและทําวิจัยเก่ียวกับดานเทคโนโลยีชีวภาพ หรือ วิทยาศาสตร หรือ  เทคโนโลยีอาหาร เพื่อ
กอใหเกิดการพัฒนาความรูพื้นฐาน หรือ  เทคโนโลยี และ นวัตกรรมใหมๆ ตลอดจนเพื่อแกปญหาในระดับ
อุตสาหกรรม ซึ่งจะเปนประโยชนตอการพัฒนา ภาคอุตสาหกรรมเกษตร นักศึกษาจะตองวางแผนการทดลอง และ 
วิเคราะหขอมูลจากผลการ ทดลองไดอยางเหมาะสมภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา  กอนลงมือทําวิจัย 
นักศึกษาจะตองสอบผานโครงรางงานวิจัย หลังจากนั้นจะตองสอบความกาวหนางานวิจัยทุก ภาคการศึกษา ในการ
สําเร็จการศึกษานักศึกษาจะตองสอบปากเปลาปองกัน   
 2.  มาตรฐานผลการเรียนรู 
 นักศึกษาตองสอบความกาวหนาทุกภาคการศึกษา และ สอบปากเปลาเมื่อทําวิทยานิพนธเสร็จส้ิน โดยมี
คณะกรรมการสอบเปนผูทรงคุณวุฒิในเร่ืองวิจัยนั้นซึ่งไดรับแตงต้ังจากมหาวิทยาลัยเปนผูประเมินคุณภาพของ
วิทยานิพนธ   
 นอกจากนั้นนักศึกษาจะตองสงผลงานวิจัยไปตีพิมพในวารสารที่ได รับการยอมรับในประเทศ หรือ 
ตางประเทศ และไปนําเสนอผลงาน (Oral Presentation) ในงานวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัยอยางนอย 1 คร้ัง 
 หลักสูตรนี้ยังกําหนดใหนักศึกษาลงวิชาเสริมพื้นฐาน ซึ่งเปนรายวิชาที่เปนพื้นฐานความรูของนักศึกษา เชน
วิชาเทคนิคการวิจัยและการวางแผนการทดลอง วิชาการใชเคร่ืองมือทางเทคโนโลยีชีวภาพเปนตน รวมท้ังวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาปริญญาโท โดยมีการวัดผลเปนระบบ S/U  
 3.  ชวงเวลา 
 ชวงระยะเวลาของหลักสูตรท่ีกําหนดใหทําโครงงานหรืองานวิจัย ไดแก ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษาที่ 1 
- ภาคการศึกษาท่ี 2   ปการศึกษาท่ี 2 
 4.  จํานวนหนวยกิต    36    หนวยกิต 
 5.  การเตรียมการ 
 กอนเขาศึกษา นักศึกษาจะตองเขียนบทสรุปของงานวิจัยท่ีจะศึกษาเพื่อใหคณะกรรมการพิจารณา และ 
จัดหาอาจารยที่ปรึกษาท่ีเหมาะสมกับหัวของานวิจัยใหกับ นักศึกษา รวมทั้ งจัดหา เค ร่ืองมือต างๆทั้ งภายใน
มหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอกที่คณะมี ความรวมมือดวย 
 6.  กระบวนการประเมินผล 
 การวัดผลการสอบประมวลความรูการสอบวัดคุณสมบัติและการสอบวิทยานิพนธเปน ห น า ที่ แ ล ะ ค ว า ม
รับผิดชอบของผูอํานวยการหลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษาโดยจะตองเปนไปตามที่บณัฑิตวิทยาลัยกําหนดและการ 
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ประเมินผลระหวางภาคการศึกษากําหนดใหประเมินผลจากรายงานความกาวหนาของนักศึกษา  
 สําหรับวิชาพื้นฐานที่นักศึกษาเรียนในชั้นเรียนประเมินผลดวยวิธีการสอบกลางภาค และปลายภาค และ
ประเมินดวยระบบ S/U 
 
อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 1. นักวิจัย / นักวิทยาศาสตร 
 2. ผูเช่ียวชาญทางดานเทคโนโลยีชีวภาพในบริษัท โรงงานอุตสาหกรรมทางอาหารหรืออ่ืน ๆ  ที่เก่ียวของ 
 3. อาจารยในภาครัฐ / เอกชน 
 
สถานที่ติดตอ 
 คณะเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้น 3  อาคารวิษณุรัตน(ตึก 5/1)  มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน 
ตําบลหลักหก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 
โทร 0-2997-2222 ตอ 3431, 3432 
www.rsu.ac.th/biotech/master-biotechnology.aspx  e-mail: kamlai.l@rsu.ac.th 
 บัณฑิตวิทยาลัย  ชั้น 2  อาคารรัตนคุณากร(ตึก 11) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถ.พหลโยธิน             
ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
โทร 02-997 2200 ตอ 4001-4005 
http://grad.rsu.ac.th         e-mail: grad@rsu.ac.th 


