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หนวยงานที่รับผิดชอบ
คณะเทคโนโลยี ชีวภาพ วิทยาลั ยนวัตกรรมเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพและอาหาร และบัณฑิตวิทยาลัย
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หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยรังสิตมุง มั่นที่จะพัฒนาบัณฑิตใหเปนบุคลากรที่
มีความรูความสามารถในการคิด ใชเหตุผล และ แกปญหาในทางปฏิบัติไดอยางถูกตองและมีคุณธรรม เพื่อเปน
บุคลากรที่มีศักยภาพ และเปน กําลังสําคัญในการพัฒ นาประเทศตอไป นอกจากนั้ นยังมุงมั่นที่จะจัดการศึกษา
เพื่อใหนักศึกษาสามารถใชกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองไดตลอดชีวิต ภายใตปรัชญาการศึกษาของคณะ
เทคโนโลยีชีวภาพที่วา “การเรียนรูเกิดจากการทํางานของตนเอง”

ความสําคัญ
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ จะเปนผูที่มีความสามารถในการทําวิจัย และสามารถถายทอด
เทคโนโลยีได นอกจากนั้ นผลงานวิจัยจะนําไปประยุกตใชกับภาคอุตสาหกรรมอาหารและไมใชอาหารไดอยาง
แทจริง ซึ่งจะชวยพัฒนาทั้งดานการสรางนวัตกรรม เทคโนโลยีใหมๆ หรือ งานวิจัยพื้นฐานที่สรางองคความรูใหม
สําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศตอไป
วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการทําวิจัยและผลงานวิจัยสามารถนําไปประยุกตใชไดจริงใน
ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งสรางทรัพยากรบุคคลที่มีคุณธรรม และจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
2. เพื่อสงเสริมการคนควา วิจัย และ พัฒนาวิชาการ ดานเทคโนโลยีชีวภาพ ที่สามารถ นําไปประยุกตใช
ดานอุตสาหกรรมอาหารและไมใชอาหาร ซึ่งจะเปนประโยชนตอการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารยในคณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต ในดานการคนควาวิจัย
ซึ่งจะสงผลโดยตรงตอการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตวิทยาลัยที่เนนการพัฒนาเทคโนโลยี
และสรางสรรคนวัตกรรมใหม ๆ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
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วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
เรียน วันเสาร – วันอาทิตย เวลา 9.00 - 16.00 น.
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
1. สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี (ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือสาขาที่เกี่ยวของ) จาก
สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับรอง หรือมีคุณสมบัติ
อื่นตามที่คณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
เห็นสมควร
2. ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล เวนแตในกรณี ที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาท หรือความผิดอันเปนลหุโทษ
3. ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย
4. ไมเปนคนวิกลจริต
ระบบการจัดการศึกษา
1. ใช ร ะบบการศึ ก ษาแบบทวิ ภ าค โดย 1 ป ก ารศึ ก ษาแบ งออกเป น 2 ภาคการศึ ก ษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห
2. ระยะเวลาการศึกษา 2 ป
3. ใชภาษาไทยในการเรียนการสอน
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับ มหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2556 ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล แตละรายวิชาที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน การวัดผล
และประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอื่นตามที่คณะที่รับผิดชอบรายวิชาจะกําหนดการสอบ
ในแตละรายวิชาใหมีอยางนอยสองครั้ง
2. การวัดและประเมินผลเปนหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยผูสอน หรือผูที่คณะที่รับผิดชอบ
รายวิชาจะกําหนด
3. ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ทั้งหมดหรือไดทํางานในรายวิชานั้น จนเปนที่เพียงพอตามที่อาจารยผูสอนกําหนด จึงจะมีสิทธิ์ไดรับ
การวัด และประเมิ นผล เว นแต จะได รับ การอนุมัติเปน กรณี พิเศษจากคณบดีบัณ ฑิตวิทยาลัย เมื่ อ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นวาเวลาศึกษาที่ไมครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได
4. การวัดผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธเปนหนาที่และ
ความรับ ผิด ชอบของผู อํานวยการหลักสู ตรและอาจารยที่ป รึกษา โดยจะตองเป น ไปตามขอบั งคั บ
มหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556
5. ผลงานวิทยานิพนธ หรือการศึกษาคนควาอิสระของนักศึกษาในระดับปริญญาโทจะตองไดรับการ
ตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ
ที่ เป น ที่ ย อมรับ โดยสํ า นั กงานคณะกรรมการการอุด มศึกษา (สกอ.) หรือวารสารวิช าการที่ อยูใน
ฐานข อ มู ล ของ Thai-Journal Citation Index (TCI) หรือ วารสารวิช าการที่ มี ก รรมการภายนอก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
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มารวมกลั่นกรอง (Peer Review) และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่
มีรายงานการประชุม (Proceedings)
6. การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหประเมินเปนอักษรระดับขั้น (Letter Grades) ที่มีคาระดับ
ขั้น (Numeric Grades) ดังตอไปนี้
ระดับขั้น
ความหมาย
คาระดับขั้น (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. สัญลักษณที่ไมมีคาระดับ มีความหมายดังนี้
S หมายความวา ผลการศึกษาอยูในระดับขั้นเปนที่นาพอใจและหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมได
U หมายความวา ผลการศึกษาอยูในขั้นไมเปนที่พอใจ และไมนับหนวยกิตให
W หมายความวา ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเมือ่ นักศึกษาเรียนวิชานั้นตามขอบังคับ
มหาวิ ทยาลั ย รังสิ ต วาด ว ยมาตรฐานการศึก ษาในระดับ บั ณ ฑิ ต ศึก ษา พ.ศ.
2556 หรือเมื่อไดรับการอนุมัติใหลาพักการศึกษา
I หมายความวา การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณ ใชเมื่ออาจารยผูสอน โดยความเห็นชอบ
ของผูอํานวยการหลักสูตรที่รับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรใหรอการวัดและ
ประเมิ น ผลไว ก อ น เนื่ อ งจากนั ก ศึ ก ษายั ง ปฏิ บั ติ ง านซึ่ ง เป น ส ว นประกอบ
การศึกษารายวิชานั้นยังไมสมบูรณ เมื่อไดสัญลักษณ I ในรายวิชาใดนักศึกษา
ต อ งดํ าเนิ น การติ ด ต อ อาจารย ผู ส อนหรือ ภาควิ ช าที่ รั บ ผิ ด ชอบรายวิ ช านั้ น
เพื่อใหมีการวัดและประเมินผลเพิ่มเติมภายในเวลา 3 สัปดาห ในกรณีที่มีเหตุ
อันควร อาจารยผู สอน หรือภาควิช าที่รับ ผิดชอบรายวิช านั้ น อาจอนุญาตให
ขยายกําหนดเวลาดังกลาวได แตทั้งนี้ไมเกิน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษา
ปกติถัดไป เมื่อพนกําหนดดังกลาวยังไมสามารถวัดและประเมินผลไดสัญลักษณ
I จะเปลี่ยนเปนระดับขั้น F หรือสัญลักษณ U แลวแตกรณีทันที
IP หมายความวา การศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด การใหสัญลักษณ IP จะกระทําไดเฉพาะ
รายวิ ช าที่มีการเรีย นหรือปฏิ บัติ งานต อเนื่ องกัน มากกวาหนึ่ งภาคการศึกษา
สัญลักษณ IP จะถูกเปลี่ยนเมื่อการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด
และมีการประเมินผลการศึกษาเปนระดับขั้น หรือสัญลักษณ S หรือ U ตามแต
กรณี
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 1
1. ไดส อบผานวิทยานิ พนธและได สอบผ านภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลั ยรังสิ ตเรื่องเกณฑ
มาตรฐานความรูภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมทั้งเกณฑอื่นๆ
ครบถวนตามหลักสูตร และขอกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา
2. ตีพิมพผลงานจากวิทยานิพนธใน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
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ก. วารสารวิ ช าการในรู ป แบบกระดาษหรื อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ที่ เ ป น ที่ ย อมรั บ โดยสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) หรือ
ข. วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่อยูในฐานขอมูลของ Thai-Journal
Citation Index (TCI) หรือ
ค. วารสารวิ ช าการในรู ป แบบกระดาษหรื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ที่ มี ก รรมการภายนอกมาร ว ม
กลั่นกรอง (Peer Review) และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือ
ง. นําเสนอตอที่ ประชุมวิชาการทั้งในรูป แบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร
และบทความฉบั บ สมบู ร ณ ได รั บ การตี พิ ม พ ในรายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม วิช าการ
(Proceeding)
3. ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ระบุใหงดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาชั่วระยะเวลา
หนึ่ง
โครงสรางหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 1 (ทําเฉพาะวิทยานิพนธ) หนวยกิตตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
1) กลุมภาษาอังกฤษ
2) กลุมพื้นฐานวิชาชีพ
2. วิทยานิพนธ

36 หนวยกิต
(ไมนับหนวยกิตรวม)
3 หนวยกิต
9 หนวยกิต
36 หนวยกิต

รายวิชาในหลักสูตร
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
(ไมนับหนวยกิตรวม)
นั กศึ กษาจะต องลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิช าเสริมพื้น ฐาน ตามความเห็น ของหัว หนาหลักสูตรหรือคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษา
และผลการสอบคัดเลือก และไมนับรวมเปนหนวยกิตของหลักสูตร สวนการวัดผลรายวิชาเสริมพื้นฐานในระบบ
S/U (พอใจ/ไมพอใจ) มีดังตอไปนี้
กลุมภาษาอังกฤษ
3 หนวยกิต
จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
ENL 500 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
(English for Graduate Studies)
กลุมพื้นฐานวิชาชีพ
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)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
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BIT

694

สัมมนา 3
(Seminar III)

BIT

2. วิทยานิพนธ แผน ก แบบ ก 1
699 วิทยานิพนธ
(Thesis)

แผนการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1

1(1-0-2)

36(0-108-54)

ชั้นปที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

BIT 621 เครื่องมือสําหรับเทคโนโลยีชีวภาพ
3(3-0-6) BIT 692 สัมมนา
BIT 691 วิธีการวิจัยและการวางแผนการทดลอง 3(3-0-6) BIT 699 วิทยานิพนธ
BIT 699 วิทยานิพนธ
3(3-0-6)
รวม 9 หนวยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1

BIT693 สัมมนา 2
BIT699 วิทยานิพนธ

ชั้นปที่ 2

รวม

ภาคการศึกษาที่ 2

1(1-0-2) BIT 694 สัมมนา 3
12(0-36-18) BIT 699 วิทยานิพนธ
รวม 13 หนวยกิต

1(1-0-2)
9(0-27-13)
10 หนวยกิต

1(1-0-2)
12(0-36-18)
รวม 13 หนวยกิต

คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
(ไมนับหนวยกิตรวม)
กลุมภาษาอังกฤษ
3 หนวยกิต
ENL 500 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
(English for Graduate Studies)
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเนนที่การพัฒนาทักษะการอาน การพัฒนาการเขียนทางวิชาการเพื่อเสริม
ใหผูเรียนมีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อทําความเขาใจเรื่องที่อานโดยเฉพาะเอกสารทางวิชาการที่
เปนทั้งศัพทเทคนิคและที่ไมใช เนื้อหาเอกสารที่ใชนํามาจากหนังสือพิมพ บทความทางวิชาการ วารสาร รวมทั้ง
หนังสือตําราที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา
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 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตรอยาง
เหมาะสม โดยเนนเครื่องมือที่ทันสมัย และ เปนปจจุบัน ที่ใชในดานเทคโนโลยีชีวภาพ และ วิทยาศาสตร และ
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เทคโนโลยีอาหาร นอกจากการบรรยาย ในชั้น เรี ยน จะพานั กศึกษาไปดู อุป กรณ เครื่องมื อ มีการสาธิต การใช
เครื่องมือจากผูเชี่ยวชาญในหองปฏิบัติการที่ทันสมัยของภาคอุตสาหกรรม หรือ สถาบันวิจัยที่มีความรวมมือกับ
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 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

BIT

693

สัมมนา 1
1(1-0-2)
(Seminar I)
การนําเสนอความรูใหมๆที่เกี่ยวของกับงานวิจัยของนักศึกษาในรูปแบบปากเปลา และใหมีการอภิปรายใน
ชั้นเรียน พรอมทั้งนําเสนอรายงาน 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.
สัมมนา 2
1(1-0-2)
(Seminar II)
ลักษณะวิชาคลายกับสัมมนา 1 นักศึกษาตองแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการจากวิชาสัมมนา 1พรอมทั้งการ
นําเสนอผลงานวิจัยที่มีความกาวหนา 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
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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)
การศึกษาและทํ าวิจัย เกี่ยวกับ ดานเทคโนโลยีชี วภาพ หรือ วิทยาศาสตร หรือ เทคโนโลยีอาหาร เพื่ อ
ก อ ให เกิ ด การพั ฒ นาความรู พื้ น ฐาน หรื อ เทคโนโลยี และนวั ต กรรมใหม ๆ ตลอดจนเพื่ อ แก ป ญ หาในระดั บ
อุตสาหกรรม ซึ่งจะเปนประโยชนตอการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเกษตร นักศึกษาจะตองวางแผนการทดลอง และ
วิเคราะหขอมูลจากผลการทดลองไดอยางเหมาะสมภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา กอนลงมือทํา
วิจัย นักศึกษาจะตองสอบผานโครงรางงานวิจัย หลังจากนั้นจะตองสอบความกาวหนางานวิจัยทุกภาคการศึกษา
ในการสํ า เร็ จ การศึ ก ษานั ก ศึ ก ษาจะต อ งสอบปากเปล า ป อ งกั น วิ ท ยานิ พ นธ รวมทั้ ง ต อ งตี พิ ม พ ผ ลงานใน
วารสารวิ ช าการที่ เป น ที่ ย อมรั บ โดยสํ านั กงานคณะกรรมการอุดมศึก ษา (สกอ.) หรือวารสารวิช าการที่ อ ยูใน
ฐานขอมูลของThai-Journal Citation Index (TCI) หรือวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลนกรอง
(Peer review) และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ 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
เปนการศึกษาและทําวิจัยเกี่ยวกับดานเทคโนโลยีชีวภาพ หรือ วิทยาศาสตร หรือ เทคโนโลยีอาหาร
เพื่อกอใหเกิดการพัฒ นาความรูพื้นฐาน หรือ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหมๆ ตลอดจนเพื่อแกปญหาในระดับ
อุตสาหกรรม ซึ่งจะเปนประโยชนตอการพัฒนา ภาคอุตสาหกรรมเกษตร นักศึกษาจะตองวางแผนการทดลอง และ
วิเคราะหขอมูลจากผลการ ทดลองไดอยางเหมาะสมภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา กอนลงมือ
ทํ าวิ จั ย นั ก ศึ ก ษาจะต อ งสอบผ า นโครงร างงานวิ จั ย หลั งจากนั้ น จะต อ งสอบความก าวหน างานวิจั ย ทุ ก ภาค
การศึกษา ในการสําเร็จการศึกษานักศึกษาจะตองสอบปากเปลาปองกัน
2. มาตรฐานผลการเรียนรู
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นักศึกษาตองสอบความกาวหนาทุกภาคการศึกษา และ สอบปากเปลาเมื่อทําวิทยานิพนธเสร็จสิ้น
โดยมีคณะกรรมการสอบเปนผูทรงคุณวุฒิในเรื่องวิจัยนั้นซึ่งไดรับแตงตั้งจากมหาวิทยาลัยเปนผูประเมินคุณภาพ
ของวิทยานิพนธ
นอกจากนั้นนักศึกษาจะตองสงผลงานวิจัยไปตีพิมพในวารสารที่ไดรับการยอมรับในประเทศ หรือ
ตางประเทศ และไปนําเสนอผลงาน (Oral Presentation) ในงานวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัยอยางนอย 1 ครั้ง
หลั ก สู ต รนี้ ยั งกํ าหนดให นั ก ศึ ก ษาลงวิ ช าเสริ ม พื้ น ฐาน ซึ่ งเป น รายวิ ช าที่ เป น พื้ น ฐานความรูข อง
นักศึกษา เชนวิชาเทคนิคการวิจัยและการวางแผนการทดลอง วิชาการใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพเปนตน
รวมทั้งวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาปริญญาโท โดยมีการวัดผลเปนระบบ S/U
3. ชวงเวลา
ช ว งระยะเวลาของหลั ก สู ต รที่ กํ า หนดให ทํ าโครงงานหรื อ งานวิจั ย ได แ ก ภาคการศึ ก ษาที่ 1 ป
การศึกษาที่ 1 - ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษาที่ 2
4. จํานวนหนวยกิต 36 หนวยกิต
5. การเตรียมการ
กอนเขาศึกษา นักศึกษาจะตองเขียนบทสรุปของงานวิจัยที่จะศึกษาเพื่อใหคณะกรรมการพิจารณา
และ จัดหาอาจารยที่ปรึกษาที่เหมาะสมกับหัวของานวิจัยใหกับนักศึกษา รวมทั้งจัดหาเครื่องมือตางๆ ทั้งภายใน
มหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอกที่คณะมี ความรวมมือดวย
6. กระบวนการประเมินผล
การวัดผลการสอบประมวลความรูการสอบวัดคุณสมบัติและการสอบวิทยานิพนธเปนหนาที่และความ
รับผิดชอบของผูอํานวยการหลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษาโดยจะตองเปนไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดและการ
ประเมินผลระหวางภาคการศึกษากําหนดใหประเมินผลจากรายงานความกาวหนาของนักศึกษา
สําหรับวิชาพื้นฐานที่นักศึกษาเรียนในชั้นเรียนประเมินผลดวยวิธีการสอบกลางภาค และปลายภาค
และประเมินดวยระบบ S/U
อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
1. นักวิจัย / นักวิทยาศาสตร
2. ผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีชีวภาพในบริษัท โรงงานอุตสาหกรรมทางอาหารหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
3. อาจารยในภาครัฐ / เอกชน
สถานที่ติดตอ
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ

ชั้ น 3 อาคารวิษ ณุ รัตน(ตึก 5/1) มหาวิ ทยาลั ย รังสิ ต 52/347 ถนนพหลโยธิ น
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
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