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หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ 

 

ชื่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย   : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

 ภาษาอังกฤษ   : Master of Science Program in Biotechnology 

 

ชื่อปริญญา 

 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)   : Master of Science  (Biotechnology) 

 ชื่อย�อ (ภาษาไทย)   : วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

 ชื่อย�อ (ภาษาอังกฤษ)   : M.Sc. (Biotechnology) 

 

หน�วยงานที่รับผิดชอบ 

 คณะเทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพและอาหาร และบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

ปรัชญา   

 หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยรังสิตมุ�งม่ันท่ีจะพัฒนาบัณฑิตให�เป�นบุคลากรที่มี

ความรู�ความสามารถในการคิด ใช�เหตุผล และ แก�ป�ญหาในทางปฏิบัติได�อย�างถูกต�องและมีคุณธรรม เพ่ือเป�น

บุคลากรที่มีศักยภาพ และเป�นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศต�อไป นอกจากนั้นยังมุ�งม่ันที่จะจัดการศึกษาเพ่ือให�

นักศึกษาสามารถใช�กระบวนการเรียนรู�เพ่ือพัฒนาตนเองได�ตลอดชีวิต ภายใต�ปรัชญาการศึกษาของคณะ

เทคโนโลยีชีวภาพที่ว�า  “การเรียนรู�เกิดจากการทํางานของตนเอง” 

 

ความสําคัญ 

 นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ จะเป�นผู�ที่มีความสามารถในการทําวิจัย และสามารถถ�ายทอด

เทคโนโลยีได� นอกจากนั้นผลงานวิจัยจะนําไปประยุกต�ใช�กับภาคอุตสาหกรรมอาหารและไม�ใช�อาหารได�อย�างแท�จริง 

ซึ่งจะช�วยพัฒนาทั้งด�านการสร�างนวัตกรรม เทคโนโลยีใหม�ๆ หรือ งานวิจัยพ้ืนฐานที่สร�างองค�ความรู�ใหม�สําหรับการ

พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศต�อไป 

 

วัตถุประสงค�ของหลักสูตร 

 1.  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการทําวิจัยและผลงานวิจัยสามารถนําไปประยุกต�ใช�ได�จริงใน

ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งสร�างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณธรรม และจรรยาบรรณแห�งวิชาชีพ 

 2. เพ่ือส�งเสริมการค�นคว�า วิจัย และ พัฒนาวิชาการ ด�านเทคโนโลยีชีวภาพ ที่สามารถ นําไปประยุกต�ใช�

ด�านอุตสาหกรรมอาหารและไม�ใช�อาหาร ซึ่งจะเป�นประโยชน�ต�อการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ 
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 3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาจารย�ในคณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต ในด�านการค�นคว�าวิจัย

ซึ่งจะส�งผลโดยตรงต�อการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตวิทยาลัยท่ีเน�นการพัฒนาเทคโนโลยีและ

สร�างสรรค�นวัตกรรมใหม� ๆ 

 

วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  

 เรียน วันเสาร� – วันอาทิตย�  เวลา 9.00 - 16.00 น.  

 

คุณสมบัติของผู�เข�าศึกษา 

 1.  สําเร็จการศึกษาไม�ตํ่ากว�าปริญญาตรี (ด�านวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี หรือสาขาท่ีเก่ียวข�อง) จาก

สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือสํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือนรับรอง หรือมีคุณสมบัติอื่น

ตามท่ีคณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีชีวภาพ

เห็นสมควร 

 2.  ไม�เคยต�องโทษตามคําพิพากษาของศาล เว�นแต�ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได�กระทําโดย

ประมาท หรือความผิดอันเป�นลหุโทษ 

 3.  ไม�เคยเป�นผู�มีความประพฤติเสียหาย 

 4.  ไม�เป�นคนวิกลจริต   

 

ระบบการจัดการศึกษา 

 1. ใช�ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ป�การศึกษาแบ�งออกเป�น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม�น�อยกว�า 15 สัปดาห� 

 2.  ระยะเวลาการศึกษา 2 ป� 

 3.  ใช�ภาษาไทยในการเรียนการสอน 

 

กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ�ในการให�ระดับคะแนน (เกรด) 

 การวัดผล ให�เป�นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตว�าด�วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  

2556  ดังนี้ 

 1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล แต�ละรายวิชาท่ีนักศึกษาได�ลงทะเบียนเรียน การวัดผลและ

ประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอื่นตามที่คณะที่รับผิดชอบรายวิชาจะกําหนดการสอบในแต�ละ

รายวิชาให�มีอย�างน�อยสองครั้ง 

 2. การวัดและประเมินผลเป�นหน�าที่และความรับผิดชอบของอาจารย�ผู�สอน หรือผู�ที่คณะที่รับผิดชอบ

รายวิชาจะกําหนด 

 3. ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต�องมีเวลาศึกษาไม�น�อยกว�าร�อยละแปดสิบของเวลาศึกษา

ทั้งหมดหรือได�ทํางานในรายวิชานั้น จนเป�นที่เพียงพอตามที่อาจารย�ผู�สอนกําหนด จึงจะมีสิทธ์ิได�รับการ

วัดและประเมินผล เว�นแต�จะได�รับการอนุมัติเป�นกรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เม่ือคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัยเห็นว�าเวลาศึกษาที่ไม�ครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผู�นั้นมิได� 
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 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู� การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธ�เป�นหน�าที่และความ

รับผิดชอบของผู�อํานวยการหลักสูตรและอาจารย�ท่ีปรึกษา โดยจะต�องเป�นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัย

รังสิตว�าด�วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 5. ผลงานวิทยานิพนธ� หรือการศึกษาค�นคว�าอิสระของนักศึกษาในระดับปริญญาโทจะต�องได�รับการตีพิมพ�

หรืออย�างน�อยดําเนินการให�ผลงานหรือส�วนหนึ่งของผลงานได�รับการตีพิมพ�ในวารสารวิชาการที่เป�นที่

ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือวารสารวิชาการที่อยู�ในฐานข�อมูลของ 

Thai-Journal Citation Index (TCI) หรือวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร�วมกลั่นกรอง (Peer 

Review) และเป�นที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือนําเสนอต�อที่ประชุมวิชาการที่ มีรายงานการประชุม 

(Proceedings) 

 6. การวัดและประเมินผลในแต�ละรายวิชาให�ประเมินเป�นอักษรระดับข้ัน (Letter Grades)  ที่มีค�าระดับขั้น 

(Numeric Grades)  ดังต�อไปนี้ 

   ระดับขั้น   ความหมาย   ค�าระดับขั้น (ต�อหนึ่งหน�วยกิต) 

    A    ดีเย่ียม    4.0 

    B+    ดีมาก    3.5 

    B    ดี     3.0 

    C+    พอใช�    2.5 

    C    อ�อนมาก    2.0 

    F    ตก     0.0 

 7. สัญลักษณ�ที่ไม�มีค�าระดับ มีความหมายดังนี้ 

 S หมายความว�า ผลการศึกษาอยู�ในระดับขั้นเป�นที่น�าพอใจและหน�วยกิตเป�นหน�วยกิตสะสมได� 

 U หมายความว�า ผลการศึกษาอยู�ในขั้นไม�เป�นที่พอใจ และไม�นับหน�วยกิตให� 

 W  หมายความว�า ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใช�เม่ือนักศึกษาเรียนวิชานั้นตามข�อบังคับ

มหาวิทยาลัยรังสิต ว�าด�วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 หรือ

เม่ือได�รับการอนุมัติให�ลาพักการศึกษา 

 I หมายความว�า การวัดและประเมินผลยังไม�สมบูรณ�ใช�เม่ืออาจารย�ผู�สอน โดยความเห็นชอบของ

ผู�อํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรให�รอการวัดและประเมินผล

ไว�ก�อน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป�นส�วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยัง

ไม�สมบูรณ� เม่ือได�สัญลักษณ� I ในรายวิชาใดนักศึกษาต�องดําเนินการติดต�ออาจารย�

ผู�สอนหรือภาควิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น เพ่ือให�มีการวัดและประเมินผลเพ่ิมเติม

ภายในเวลา 3 สัปดาห� ในกรณีที่ มีเหตุอันควร อาจารย�ผู�สอน หรือภาควิชาที่

รับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตให�ขยายกําหนดเวลาดังกล�าวได� แต�ท้ังนี้ไม�เกิน 2 

สัปดาห�แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป เม่ือพ�นกําหนดดังกล�าวยังไม�สามารถวัด

และประเมินผลได�สัญลักษณ� I  จะเปลี่ยนเป�นระดับข้ัน F หรือสัญลักษณ� U แล�วแต�

กรณีทันที 

 IP  หมายความว�า การศึกษาในรายวิชานั้นยังไม�สิ้นสุด การให�สัญลักษณ� IP จะกระทําได�เฉพาะรายวิชา

ที่มีการเรียนหรือปฏิบัติงานต�อเนื่องกันมากกว�าหนึ่งภาคการศึกษา  สัญลักษณ� IP จะ
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ถูกเปลี่ยนเม่ือการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการประเมินผล

การศึกษาเป�นระดับขั้น หรือสัญลักษณ� S หรือ U ตามแต�กรณี 

 

เกณฑ�การสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

 แผน ก แบบ ก 1 

1. ได�สอบผ�านวิทยานิพนธ�และได�สอบผ�านภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑ�

มาตรฐานความรู�ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมทั้งเกณฑ�อื่นๆ 

ครบถ�วนตามหลักสูตร และข�อกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา 

 2.  ตีพิมพ�ผลงานจากวิทยานิพนธ�ใน 

   ก.  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิ เล็กทรอนิกส�ที่ เป�นที่ยอมรับโดยสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) หรือ 

   ข.  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส�ที่อยู�ในฐานข�อมูลของ Thai-Journal 

Citation Index (TCI) หรือ 

   ค.  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส�ท่ีมีกรรมการภายนอกมาร�วมกลั่นกรอง 

(Peer Review) และเป�นที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือ 

   ง.  นําเสนอต�อที่ประชุมวิชาการทั้งในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร� และ

บทความฉบับสมบูรณ�ได�รับการตีพิมพ�ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 

 3. ไม�อยู�ในระหว�างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ระบุให�งดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

 

โครงสร�างหลักสูตร 

 แผน ก แบบ ก 1 (ทําเฉพาะวิทยานิพนธ�) หน�วยกิตตลอดหลักสูตร    36  หน�วยกิต 

  1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน            (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

    1)  กลุ�มภาษาอังกฤษ        3 หน�วยกิต 

    2) กลุ�มพ้ืนฐานวิชาชีพ         9 หน�วยกิต 

  2. วิทยานิพนธ�           36 หน�วยกิต 

 

รายวิชาในหลักสูตร     

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน       (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

 นักศึกษาจะต�องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน ตามความเห็นของหัวหน�าหลักสูตรหรือคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและ

ผลการสอบคัดเลือก และไม�นับรวมเป�นหน�วยกิตของหลักสูตร ส�วนการวัดผลรายวิชาเสริมพ้ืนฐานในระบบ S/U 

(พอใจ/ไม�พอใจ) มีดังต�อไปนี้ 

กลุ�มภาษาอังกฤษ             3  หน�วยกิต 

             จํานวนหน�วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด�วยตนเอง) 

ENG  500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา      3(3-0-6) 

   (English for Graduate Studies) 
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กลุ�มพื้นฐานวิชาชีพ            9 หน�วยกิต 

                        จํานวนหน�วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด�วยตนเอง) 

BIT  621  เครื่องมือสําหรับเทคโนโลยีชีวภาพ      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   

ชัน้ป�ที ่1 

ภาคการศกึษาที ่1 ภาคการศกึษาที ่2 

BIT 621 เคร่ืองมือสําหรับเทคโนโลยีชีวภาพ         3(3-0-6) 

BIT 691 วิธีการวิจัยและการวางแผนการทดลอง     3(3-0-6) 

BIT 699 วิทยานิพนธ�                           3(3-0-6) 

 รวม 9 หน�วยกิต 

BIT 692 สัมมนา                                1(1-0-2) 

BIT 699 วิทยานิพนธ�                         9(0-27-13) 

  

รวม 10 หน�วยกิต 

 

ชัน้ป�ที ่2 

ภาคการศกึษาที ่1 ภาคการศกึษาที ่2 

BIT693 สัมมนา 2                             1(1-0-2) 

BIT699 วิทยานิพนธ�                        12(0-36-18) 

 รวม 13 หน�วยกิต 

BIT 694 สัมมนา 3                              1(1-0-2) 

BIT 699 วิทยานิพนธ�                        12(0-36-18) 

 รวม 13 หน�วยกิต 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน                           (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

กลุ�มภาษาอังกฤษ             3  หน�วยกิต 

ENG  500    ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา      3(3-0-6)   

     (English for Graduate Studies) 
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 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน�นที่การพัฒนาทักษะการอ�าน การพัฒนาการเขียนทางวิชาการเพ่ือเสริมให�

ผู�เรียนมีความสามารถในการอ�านภาษาอังกฤษเพ่ือทําความเข�าใจเรื่องท่ีอ�านโดยเฉพาะเอกสารทางวิชาการท่ีเป�นทั้ง

ศัพท�เทคนิคและที่ไม�ใช� เนื้อหาเอกสารที่ใช�นํามาจากหนังสือพิมพ� บทความทางวิชาการ วารสาร รวมทั้งหนังสือตํารา

ที่เก่ียวข�องกับสาขาวิชาของนักศึกษา 

 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. 

 

กลุ�มพื้นฐานวิชาชีพ            9  หน�วยกิต 

BIT  621  เครื่องมือสําหรับเทคโนโลยีชีวภาพ      3(3-0-6) 

      (Instrumentation for Biotechnology) 

 กระบวนวิชาแบบบูรณาการด�านวิธีการ และ เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร�อย�าง

เหมาะสม โดยเน�นเครื่องมือที่ทันสมัย และ เป�นป�จจุบัน ที่ใช�ในด�านเทคโนโลยีชีวภาพ  และ วิทยาศาสตร� และ 

เทคโนโลยีอาหาร นอกจากการบรรยาย ในชั้นเรียน จะพานักศึกษาไปดูอุปกรณ�เครื่องมือ มีการสาธิตการใช�เครื่องมือ

จากผู�เชี่ยวชาญในห�องปฏิบัติการที่ทันสมัยของภาคอุตสาหกรรม หรือ สถาบันวิจัยท่ีมีความร�วมมือกับมหาวิทยาลัย 

และให�นักศึกษาได�ทดลองใช�เครื่องมือนั้นๆโดยอยู�ในความดูแลของผู�เชี่ยวชาญ   

 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) 

 ศึกษาระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร�และการออกแบบการทดลองในงานวิจัย หลักการทางสถิติเพ่ือใช�ในการ

วางแผนและวิเคราะห�ข�อมูลที่ได�จากการทดลอง การใช�โปรแกรมสําเร็จรูปสถิติเพ่ือช�วยในการวิเคราะห�ข�อมูล การ

เขียนโครงการวิจัย และ บทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ�ในวารสารวิชาการ 

 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) 

 การนําเสนอความรู�ใหม�ๆที่เก่ียวข�องกับงานวิจัยของนักศึกษาในรูปแบบปากเปล�า และให�มีการอภิปรายใน 
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ชั้นเรียน พร�อมทั้งนําเสนอรายงาน ในบางครั้งจะมีการเชิญวิทยากรพิเศษมาร�วมการอภิปรายและนําเสนอความรู�

ใหม�ๆด�านเทคโนโลยีชีวภาพและ/หรือ เทคโนโลยี/วิทยาศาสตร�อาหารเป�นภาษาอังกฤษ 

 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) 

 ลักษณะวิชาคล�ายกับสัมมนา 1 นักศึกษาต�องแสดงให�เห็นถึงพัฒนาการจากวิชาสัมมนา 1พร�อมทั้งการ

นําเสนอผลงานวิจัยที่มีความก�าวหน�า และอภิปรายร�วมกันและนําเสนอความรู�ใหม� ๆ ด�านเทคโนโลยีชีวภาพ และ 

วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีอาหารเป�นภาษาอังกฤษ 

 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) 

 ลักษณะวิชาคล�ายกับสัมมนา 1 และ 2 นักศึกษาต�องแสดงให�เห็นถึงความก�าวหน�าจากการทําวิจัย และ ให�

อภิปรายร�วมกัน เป�นภาษาอังกฤษ 

 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  หน�วยกิต   

BIT  699  วิทยานิพนธ�           36(0-108-54)

    (Thesis) 

 การศึกษาและทําวิจัยเก่ียวกับด�านเทคโนโลยีชีวภาพ หรือ วิทยาศาสตร� หรือ เทคโนโลยีอาหาร เพ่ือ

ก�อให�เกิดการพัฒนาความรู� พ้ืนฐาน หรือ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม�ๆ ตลอดจนเพ่ือแก�ป�ญหาในระดับ

อุตสาหกรรม ซึ่งจะเป�นประโยชน�ต�อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเกษตร นักศึกษาจะต�องวางแผนการทดลอง และ 

วิเคราะห�ข�อมูลจากผลการทดลองได�อย�างเหมาะสมภายใต�การให�คําปรึกษาของอาจารย�ท่ีปรึกษา ก�อนลงมือทําวิจัย 

นักศึกษาจะต�องสอบผ�านโครงร�างงานวิจัย หลังจากนั้นจะต�องสอบความก�าวหน�างานวิจัยทุกภาคการศึกษา ในการ

สําเร็จการศึกษานักศึกษาจะต�องสอบปากเปล�าป�องกันวิทยานิพนธ� รวมทั้งต�องตีพิมพ�ผลงานในวารสารวิชาการที่เป�น

ที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือวารสารวิชาการที่อยู�ในฐานข�อมูลของThai-Journal 

Citation Index (TCI) หรือวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร�วมกล�นกรอง (Peer review) และเป�นที่ยอมรับใน

สาขาวิชา หรือนําเสนอต�อที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ� ได�รับการตีพิมพ�ในรายงานสืบเนื่องจากการ

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. 

 

ข�อกําหนดเกี่ยวกับการทําการศึกษาค�นคว�าอิสระหรือวิทยานิพนธ� 

 1.  คําอธิบายโดยย�อ 

  เป�นการศึกษาและทําวิจัยเก่ียวกับด�านเทคโนโลยีชีวภาพ หรือ วิทยาศาสตร� หรือ เทคโนโลยีอาหาร 

เพ่ือก�อให�เกิดการพัฒนาความรู�พ้ืนฐาน หรือ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม�ๆ ตลอดจนเพ่ือแก�ป�ญหาในระดับ

อุตสาหกรรม ซึ่งจะเป�นประโยชน�ต�อการพัฒนา ภาคอุตสาหกรรมเกษตร นักศึกษาจะต�องวางแผนการทดลอง และ 

วิเคราะห�ข�อมูลจากผลการ ทดลองได�อย�างเหมาะสมภายใต�การให�คําปรึกษาของอาจารย�ที่ปรึกษา ก�อนลงมือทําวิจัย 

นักศึกษาจะต�องสอบผ�านโครงร�างงานวิจัย หลังจากนั้นจะต�องสอบความก�าวหน�างานวิจัยทุกภาคการศึกษา ในการ

สําเร็จการศึกษานักศึกษาจะต�องสอบปากเปล�าป�องกัน  

 2.  มาตรฐานผลการเรียนรู� 

  นักศึกษาต�องสอบความก�าวหน�าทุกภาคการศึกษา และ สอบปากเปล�าเม่ือทําวิทยานิพนธ�เสร็จสิ้น โดย

มีคณะกรรมการสอบเป�นผู�ทรงคุณวุฒิในเรื่องวิจัยนั้นซึ่งได�รับแต�งต้ังจากมหาวิทยาลัยเป�นผู�ประเมินคุณภาพของ

วิทยานิพนธ�   

  นอกจากนั้นนักศึกษาจะต�องส�งผลงานวิจัยไปตีพิมพ�ในวารสารที่ได�รับการยอมรับในประเทศ หรือ 

ต�างประเทศ และไปนําเสนอผลงาน (Oral Presentation) ในงานวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัยอย�างน�อย 1 ครั้ง 

  หลักสูตรนี้ยังกําหนดให�นักศึกษาลงวิชาเสริมพ้ืนฐาน ซึ่งเป�นรายวิชาที่เป�นพ้ืนฐานความรู�ของนักศึกษา 

เช�นวิชาเทคนิคการวิจัยและการวางแผนการทดลอง วิชาการใช�เครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพเป�นต�น รวมทั้งวิชา

ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาปริญญาโท โดยมีการวัดผลเป�นระบบ S/U  

 3.  ช�วงเวลา 

  ช�วงระยะเวลาของหลักสูตรที่กําหนดให�ทําโครงงานหรืองานวิจัย ได�แก� ภาคการศึกษาที่ 1 ป�การศึกษา

ที่ 1 - ภาคการศึกษาที่ 2   ป�การศึกษาที่ 2 

 4.  จํานวนหน�วยกิต    36    หน�วยกิต 

 5.  การเตรียมการ 

  ก�อนเข�าศึกษา นักศึกษาจะต�องเขียนบทสรุปของงานวิจัยที่จะศึกษาเพ่ือให�คณะกรรมการพิจารณา และ 

จัดหาอาจารย�ที่ปรึกษาที่ เหมาะสมกับหัวข�องานวิจัยให�กับนักศึกษา รวมทั้งจัดหาเครื่องมือต�างๆ ทั้งภายใน

มหาวิทยาลัยและหน�วยงานภายนอกที่คณะมี ความร�วมมือด�วย 

 6.  กระบวนการประเมินผล 

  การวัดผลการสอบประมวลความรู�การสอบวัดคุณสมบัติและการสอบวิทยานิพนธ�เป�นหน�าที่และความ

รับผิดชอบของผู�อํานวยการหลักสูตรและอาจารย�ที่ปรึกษาโดยจะต�องเป�นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดและการ 
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คูมือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปการศึกษา  2560 - 2561 10 

ประเมินผลระหว�างภาคการศึกษากําหนดให�ประเมินผลจากรายงานความก�าวหน�าของนักศึกษา  

  สําหรับวิชาพ้ืนฐานที่นักศึกษาเรียนในชั้นเรียนประเมินผลด�วยวิธีการสอบกลางภาค และปลายภาค และ

ประเมินด�วยระบบ S/U 

 

อาชีพที่สามารถประกอบได�หลังสําเร็จการศึกษา 

 1. นักวิจัย / นักวิทยาศาสตร� 

 2. ผู�เชี่ยวชาญทางด�านเทคโนโลยีชีวภาพในบริษัท โรงงานอุตสาหกรรมทางอาหารหรืออื่น ๆ ที่เก่ียวข�อง 

 3. อาจารย�ในภาครัฐ / เอกชน 

 

สถานที่ติดต�อ 

 คณะเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้น 3  อาคารวิษณุรัตน�(ตึก 5/1)  มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน 

ตําบลหลักหก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 

โทร 0-2997-2222 ต�อ 3431, 3432 

www.rsu.ac.th/biotech/master-biotechnology.aspx   

 บัณฑิตวิทยาลัย  ช้ัน 2  อาคารรัตนคุณากร(ตึก 11) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถ.พหลโยธิน              

ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 

โทร 02-997 2200 ต�อ 4001-4005 

http://grad.rsu.ac.th         e-mail: grad@rsu.ac.th 

http://www.rsu.ac.th/biotech/master-biotechnology.aspx
http://grad/

