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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

 
ช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย   : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
 ภาษาอังกฤษ  : Master of Science Program in Biotechnology 
 
ช่ือปริญญา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)   : Master of Science  (Biotechnology) 
 ชื่อยอ (ภาษาไทย)   : วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)   : M.Sc. (Biotechnology) 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 คณะเทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพและอาหาร และบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ปรัชญา   
 หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยรังสิตมุงม่ันท่ีจะพัฒนาบัณฑิตใหเปนบุคลากรท่ี
มีความรูความสามารถในการคิด ใชเหตุผล และ แกปญหาในทางปฏิบัติไดอยางถูกตองและมีคุณธรรม เพ่ือเปน
บุคลากรท่ีมีศักยภาพ และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศตอไป นอกจากนั้นยังมุงม่ันท่ีจะจัดการศึกษา
เพ่ือใหนักศึกษาสามารถใชกระบวนการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเองไดตลอดชีวิต ภายใตปรัชญาการศึกษาของคณะ
เทคโนโลยีชีวภาพท่ีวา  “การเรียนรูเกิดจากการทํางานของตนเอง” 
 
ความสําคัญ 
 นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ จะเปนผูท่ีมีความสามารถในการทําวิจัย และสามารถถายทอด
เทคโนโลยีได นอกจากนั้นผลงานวิจัยจะนําไปประยุกตใชกับภาคอุตสาหกรรมอาหารและไมใชอาหารไดอยาง
แทจริง ซ่ึงจะชวยพัฒนาท้ังดานการสรางนวัตกรรม เทคโนโลยีใหมๆ หรือ งานวิจัยพ้ืนฐานท่ีสรางองคความรูใหม
สําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศตอไป 
 
วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1.  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการทําวิจัยและผลงานวิจัยสามารถนําไปประยุกตใชไดจริงใน
ภาคอุตสาหกรรม รวมท้ังสรางทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณธรรม และจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 
 2. เพ่ือสงเสริมการคนควา วิจัย และ พัฒนาวิชาการ ดานเทคโนโลยีชีวภาพ ท่ีสามารถ นําไปประยุกตใช
ดานอุตสาหกรรมอาหารและไมใชอาหาร ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ 
 3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาจารยในคณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต ในดานการคนควาวิจัย
ซ่ึงจะสงผลโดยตรงตอการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตวิทยาลัยท่ีเนนการพัฒนาเทคโนโลยี
และสรางสรรคนวัตกรรมใหม ๆ 
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วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  
 เรียน วันเสาร – วันอาทิตย  เวลา 9.00 - 16.00 น.  
 
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 1.  สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี (ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือสาขาท่ีเก่ียวของ) จาก
สถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการ หรือสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับรอง หรือมีคุณสมบัติ
อ่ืนตามท่ีคณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
เห็นสมควร 
 2.  ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล เวนแตในกรณีท่ีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันไดกระทําโดย
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 แตละรายวิชาท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน การวัดผล
และประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอ่ืนตามท่ีคณะท่ีรับผิดชอบรายวิชาจะกําหนดการสอบ
ในแตละรายวิชาใหมีอยางนอยสองครั้ง 

 2. การวัดและประเมินผลเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยผูสอน หรือผูท่ีคณะท่ีรับผิดชอบ
รายวิชาจะกําหนด 

 3. ทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ท้ังหมดหรือไดทํางานในรายวิชานั้น จนเปนท่ีเพียงพอตามท่ีอาจารยผูสอนกําหนด จึงจะมีสิทธิ์ไดรับ
การวัดและประเมินผล เวนแตจะไดรับการอนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เม่ือ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นวาเวลาศึกษาท่ีไมครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได 

 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธเปนหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบของผูอํานวยการหลักสูตรและอาจารยท่ีปรึกษา โดยจะตองเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 5. ผลงานวิทยานิพนธ หรือการศึกษาคนควาอิสระของนักศึกษาในระดับปริญญาโทจะตองไดรับการ
ตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ
ท่ีเปนท่ียอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือวารสารวิชาการท่ีอยูใน
ฐานขอมูลของ Thai-Journal Citation Index (TCI) หรือวารสารวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอก
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มารวมกลั่นกรอง (Peer Review) และเปนท่ียอมรับในสาขาวิชา หรือนําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท่ี
มีรายงานการประชุม (Proceedings) 

 6. การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหประเมินเปนอักษรระดับข้ัน (Letter Grades)  ท่ีมีคาระดับ
ข้ัน (Numeric Grades)  ดังตอไปนี้ 

   ระดับข้ัน  ความหมาย   คาระดับข้ัน (ตอหนึ่งหนวยกิต) 
    A    ดีเยี่ยม    4.0 
    B+    ดีมาก    3.5 
    B    ดี     3.0 
    C+    พอใช    2.5 
    C    ออนมาก   2.0 
    F    ตก     0.0 
 7. สัญลักษณท่ีไมมีคาระดับ มีความหมายดังนี้ 
  S หมายความวา ผลการศึกษาอยูในระดับข้ันเปนท่ีนาพอใจและหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมได 
  U หมายความวา ผลการศึกษาอยูในข้ันไมเปนท่ีพอใจ และไมนับหนวยกิตให 

  W  หมายความวา ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเม่ือนักศึกษาเรียนวิชานั้นตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2556 หรือเม่ือไดรับการอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

  I หมายความวา การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณใชเม่ืออาจารยผูสอน โดยความเห็นชอบ
ของผูอํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรใหรอการวัดและ
ประเมินผลไวกอน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซ่ึงเปนสวนประกอบ
การศึกษารายวิชานั้นยังไมสมบูรณ เม่ือไดสัญลักษณ I ในรายวิชาใดนักศึกษา
ตองดําเนินการติดตออาจารยผูสอนหรือภาควิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น 
เพ่ือใหมีการวัดและประเมินผลเพ่ิมเติมภายในเวลา 3 สัปดาห ในกรณีท่ีมีเหตุ
อันควร อาจารยผูสอน หรือภาควิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตให
ขยายกําหนดเวลาดังกลาวได แตท้ังนี้ไมเกิน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษา
ปกติถัดไป เม่ือพนกําหนดดังกลาวยังไมสามารถวัดและประเมินผลไดสัญลักษณ 
I  จะเปลี่ยนเปนระดับข้ัน F หรือสัญลักษณ U แลวแตกรณีทันที 

  IP  หมายความวา การศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด การใหสัญลักษณ IP จะกระทําไดเฉพาะ
รายวิชาท่ีมีการเรียนหรือปฏิบัติงานตอเนื่องกันมากกวาหนึ่งภาคการศึกษา  
สัญลักษณ IP จะถูกเปลี่ยนเม่ือการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด 
และมีการประเมินผลการศึกษาเปนระดับข้ัน หรือสัญลักษณ S หรือ U ตามแต
กรณี 

 
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก 1 

1. ไดสอบผานวิทยานิพนธและไดสอบผานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑ
มาตรฐานความรูภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆ 
ครบถวนตามหลักสูตร และขอกําหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา 

 2.  ตีพิมพผลงานจากวิทยานิพนธใน 
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   ก.  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสท่ีเปนท่ียอมรับโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) หรือ 

   ข.  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสท่ีอยูในฐานขอมูลของ Thai-Journal 
Citation Index (TCI) หรือ 

   ค.  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสท่ีมีกรรมการภายนอกมารวม
กลั่นกรอง (Peer Review) และเปนท่ียอมรับในสาขาวิชา หรือ 

   ง.  นําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท้ังในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร 
และบทความฉบับสมบูรณไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceeding) 

 3. ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาชั่วระยะเวลา
หนึ่ง 

 
โครงสรางหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก 1 (ทําเฉพาะวิทยานิพนธ) หนวยกิตตลอดหลักสูตร    36  หนวยกิต 
  1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน             (ไมนับหนวยกิตรวม) 
    1)  กลุมภาษาอังกฤษ       3 หนวยกิต 
    2) กลุมพ้ืนฐานวิชาชีพ          9 หนวยกิต 
  2. วิทยานิพนธ           36 หนวยกิต 
 
รายวิชาในหลักสูตร     

1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน       (ไมนับหนวยกิตรวม) 
 นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน ตามความเห็นของหัวหนาหลักสูตรหรือคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษา
และผลการสอบคัดเลือก และไมนับรวมเปนหนวยกิตของหลักสูตร สวนการวัดผลรายวิชาเสริมพ้ืนฐานในระบบ 
S/U (พอใจ/ไมพอใจ) มีดังตอไปนี ้
กลุมภาษาอังกฤษ             3  หนวยกิต 
             จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
ENL  500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา      3(3-0-6) 
   (English for Graduate Studies) 
กลุมพ้ืนฐานวิชาชีพ             9  หนวยกิต 
                        จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
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) 
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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   

ช้ันปท่ี 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 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 

 
ช้ันปท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 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 

 
คําอธิบายรายวิชา  
 1.  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน                            (ไมนับหนวยกิตรวม) 
กลุมภาษาอังกฤษ             3 หนวยกิต 
ENL  500 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา      3(3-0-6)   
      (English for Graduate Studies) 
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเนนท่ีการพัฒนาทักษะการอาน การพัฒนาการเขียนทางวิชาการเพ่ือเสริม
ใหผูเรียนมีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือทําความเขาใจเรื่องท่ีอานโดยเฉพาะเอกสารทางวิชาการท่ี
เปนท้ังศัพทเทคนิคและท่ีไมใช เนื้อหาเอกสารท่ีใชนํามาจากหนังสือพิมพ บทความทางวิชาการ วารสาร รวมท้ัง
หนังสือตําราท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา 
 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. 
 
กลุมพ้ืนฐานวิชาชีพ             9  หนวยกิต 
BIT  621  เครื่องมือสําหรับเทคโนโลยีชีวภาพ      3(3-0-6) 
      (Instrumentation for Biotechnology) 
 กระบวนวิชาแบบบูรณาการดานวิธีการ และ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตรอยาง
เหมาะสม โดยเนนเครื่องมือท่ีทันสมัย และ เปนปจจุบัน ท่ีใชในดานเทคโนโลยีชีวภาพ  และ วิทยาศาสตร และ 
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เทคโนโลยีอาหาร นอกจากการบรรยาย ในชั้นเรียน จะพานักศึกษาไปดูอุปกรณเครื่องมือ มีการสาธิตการใช
เครื่องมือจากผูเชี่ยวชาญในหองปฏิบัติการท่ีทันสมัยของภาคอุตสาหกรรม หรือ สถาบันวิจัยท่ีมีความรวมมือกับ
มหาวิทยาลัย และใหนักศึกษาไดทดลองใชเครื่องมือนั้นๆโดยอยูในความดูแลของผูเชี่ยวชาญ   
 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 หลักการทางสถิติเพ่ือใชในการ
วางแผนและวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการทดลอง การใชโปรแกรมสําเร็จรูปสถิติเพ่ือชวยในการวิเคราะหขอมูล การ
เขียนโครงการวิจัย และ บทความวิจัยเพ่ือตีพิมพในวารสารวิชาการ 
 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) 
 การนําเสนอความรูใหมๆท่ีเก่ียวของกับงานวิจัยของนักศึกษาในรูปแบบปากเปลา และใหมีการอภิปรายใน 
ชั้นเรียน พรอมท้ังนําเสนอรายงาน ในบางครั้งจะมีการเชิญวิทยากรพิเศษมารวมการอภิปรายและนําเสนอความรู
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 1พรอมท้ังการ
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. 
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BIT  694  สัมมนา 3           1(1-0-2)
    (Seminar III) 
 ลักษณะวิชาคลายกับสัมมนา 1 และ 2 นักศึกษาตองแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาจากการทําวิจัย และ 
ใหอภิปรายรวมกัน 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 เพ่ือ
กอใหเกิดการพัฒนาความรูพ้ืนฐาน หรือ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหมๆ ตลอดจนเพ่ือแกปญหาในระดับ
อุตสาหกรรม ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเกษตร นักศึกษาจะตองวางแผนการทดลอง และ 
วิเคราะหขอมูลจากผลการทดลองไดอยางเหมาะสมภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยท่ีปรึกษา กอนลงมือทํา
วิจัย นักศึกษาจะตองสอบผานโครงรางงานวิจัย หลังจากนั้นจะตองสอบความกาวหนางานวิจัยทุกภาคการศึกษา 
ในการสําเร็จการศึกษานักศึกษาจะตองสอบปากเปลาปองกันวิทยานิพนธ รวมท้ังตองตีพิมพผลงานใน
วารสารวิชาการท่ีเปนท่ียอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือวารสารวิชาการท่ีอยูใน
ฐานขอมูลของThai-Journal Citation Index (TCI) หรือวารสารวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมารวมกลนกรอง 
(Peer review) และเปนท่ียอมรับในสาขาวิชา หรือนําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ ไดรับ
การตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
 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 
เพ่ือกอใหเกิดการพัฒนาความรูพ้ืนฐาน หรือ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหมๆ ตลอดจนเพ่ือแกปญหาในระดับ
อุตสาหกรรม ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการพัฒนา ภาคอุตสาหกรรมเกษตร นักศึกษาจะตองวางแผนการทดลอง และ 
วิเคราะหขอมูลจากผลการ ทดลองไดอยางเหมาะสมภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยท่ีปรึกษา กอนลงมือ
ทําวิจัย นักศึกษาจะตองสอบผานโครงรางงานวิจัย หลังจากนั้นจะตองสอบความกาวหนางานวิจัยทุกภาค
การศึกษา ในการสําเร็จการศึกษานักศึกษาจะตองสอบปากเปลาปองกัน   
 2.  มาตรฐานผลการเรียนรู 
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  นักศึกษาตองสอบความกาวหนาทุกภาคการศึกษา และ สอบปากเปลาเม่ือทําวิทยานิพนธเสร็จสิ้น 
โดยมีคณะกรรมการสอบเปนผูทรงคุณวุฒิในเรื่องวิจัยนั้นซ่ึงไดรับแตงตั้งจากมหาวิทยาลัยเปนผูประเมินคุณภาพ
ของวิทยานิพนธ   
  นอกจากนั้นนักศึกษาจะตองสงผลงานวิจัยไปตีพิมพในวารสารท่ีไดรับการยอมรับในประเทศ หรือ 
ตางประเทศ และไปนําเสนอผลงาน (Oral Presentation) ในงานวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัยอยางนอย 1 ครั้ง 
  หลักสูตรนี้ยังกําหนดใหนักศึกษาลงวิชาเสริมพ้ืนฐาน ซ่ึงเปนรายวิชาท่ีเปนพ้ืนฐานความรูของ
นักศึกษา เชนวิชาเทคนิคการวิจัยและการวางแผนการทดลอง วิชาการใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพเปนตน 
รวมท้ังวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาปริญญาโท โดยมีการวัดผลเปนระบบ S/U  
 3.  ชวงเวลา 
  ชวงระยะเวลาของหลักสูตรท่ีกําหนดใหทําโครงงานหรืองานวิจัย ไดแก ภาคการศึกษาท่ี 1 ป
การศึกษาท่ี 1 - ภาคการศึกษาท่ี 2   ปการศึกษาท่ี 2 
 4.  จํานวนหนวยกิต    36    หนวยกิต 
 5.  การเตรียมการ 
  กอนเขาศึกษา นักศึกษาจะตองเขียนบทสรุปของงานวิจัยท่ีจะศึกษาเพ่ือใหคณะกรรมการพิจารณา 
และ จัดหาอาจารยท่ีปรึกษาท่ีเหมาะสมกับหัวของานวิจัยใหกับนักศึกษา รวมท้ังจัดหาเครื่องมือตางๆ ท้ังภายใน
มหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอกท่ีคณะมี ความรวมมือดวย 
 6.  กระบวนการประเมินผล 
  การวัดผลการสอบประมวลความรูการสอบวัดคุณสมบัติและการสอบวิทยานิพนธเปนหนาท่ีและความ
รับผิดชอบของผูอํานวยการหลักสูตรและอาจารยท่ีปรึกษาโดยจะตองเปนไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนดและการ 
ประเมินผลระหวางภาคการศึกษากําหนดใหประเมินผลจากรายงานความกาวหนาของนักศึกษา  
  สําหรับวิชาพ้ืนฐานท่ีนักศึกษาเรียนในชั้นเรียนประเมินผลดวยวิธีการสอบกลางภาค และปลายภาค 
และประเมินดวยระบบ S/U 
 
อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 1. นักวิจัย / นักวิทยาศาสตร 
 2. ผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีชีวภาพในบริษัท โรงงานอุตสาหกรรมทางอาหารหรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
 3. อาจารยในภาครัฐ / เอกชน 
 
สถานท่ีติดตอ 
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: hathairat.u@rsu.ac.th   
  
 

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

