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รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมวดที่ 1. ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
Master of Science Program in Biotechnology

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) :
ชื่อย่อ (ไทย) :
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ )
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
Master of Science (Biotechnology)
M.Sc. (Biotechnology)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1. รู ปแบบ
เป็ นหลักสู ตรระดับปริ ญญาโท หลักสู ตร 2 ปี

5.2. ภาษาทีใ่ ช้

ภาษาไทย
5.3. การรับเข้ าศึกษา
ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วา่ ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
5.4. ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
ไม่มี
5.5. การให้ ปริญญาแก่ ผ้ สู าเร็จการศึกษา
ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ครู อาจารย์สอนในสถาบันการศึกษาระดับต่างๆ
8.2 นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
8.3 นักวิจยั เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
8.4 พนักงานบริ ษทั เอกชนและโรงงานอุตสาหกรรม
8.5 นักวิชาการของหน่วยงานองค์การปกครองส่ วนท้องถิ่นในระดับต่าง ๆ
7. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หมวดที่ 2. ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1. ปรัชญา

หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มุ่ง พัฒนาบุคลากรในสาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ มีความรู้ ความตระหนัก ทักษะ และจริ ยธรรม ให้เป็ นผูน้ าทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพแบบ
ผสมผสาน มีสติปัญญาในการสร้างสรรค์กิจกรรมการเรี ยนรู ้ และงานวิจยั ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ให้กบั ท้องถิ่น
หน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชนของประเทศอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีคุณธรรม
1.2. วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาผู้เรียนให้ มีคุณสมบัติดังนี้
1.2.1 มีความรู้ ความตระหนัก ทักษะ และจริ ยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพและสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในระดับท้องถิ่นและประเทศอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีคุณธรรม
1.2.2 มีทกั ษะในการจัดการการเรี ยนรู ้ การทางานวิจยั และการเผยแพร่ องค์ความรู ้ทางด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ
1.2.3 มีความสามารถในการวิจยั ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพแบบผสมผสานเพื่อพัฒนางานทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.2.4 มีความเป็ นผูน้ าด้านเทคโนโลยีชีวภาพให้กบั ชุมชนและท้องถิ่น
หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1. ระบบ
การจัดการศึกษาเป็ นแบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษา แบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษา ใน 1 ภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ โดยให้เป็ นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ค)
1.3. การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1. คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
2.2.1 เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขา วิทยาศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ สาขา สาธารณสุ ขศาสตร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องจากสถาบัน
อุดมศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรื อนและสภามหาวิทยาลัยให้การรับรอง
2.2.2 มีคุณสมบัติครบตามกาหนดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550

2.2.3 คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
โดยผ่านหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2.7. ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็ นแบบชั้นเรี ยน และเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ สู อน
3.1. หลักสู ตร
3.1.1. จานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
3.1.2. โครงสร้ างหลักสู ตร
(1) โครงสร้างหลักสู ตร แผน ก แบบ ก 1
นักศึกษาทาวิทยานิพนธ์ซ่ ึ งมีค่าเทียบได้ 36 หน่วยกิต และศึกษา 2 รายวิชาเรี ยน โดยไม่
นับหน่วยกิต รวมแล้ว 36 หน่วยกิต
รายวิชา
1) วิชาที่จะต้องเรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิต
BIOT 5801 การสัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1
(Biotechnology Seminar 1)
BIOT 5802 การสัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2
(Biotechnology Seminar 2)
2) วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
BIOT 5903 วิทยานิพนธ์ (แผน ก 1)
(Thesis Plan A1)

1(1-0-2) หน่วยกิต

1(1-0-2) หน่วยกิต

36

หน่วยกิต

(2) โครงสร้างหลักสู ตร แผน ก แบบ ก 2
นักศึกษาทาวิทยานิพนธ์ซ่ ึ งมีค่าเทียบได้ 12 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 24
หน่วยกิต รวมแล้วไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต ซึ่ งประกอบด้วย
1) วิชาบังคับ
14
หน่วยกิต
2) วิชาเลือก ไม่นอ้ ยกว่า
10
หน่วยกิต
3) วิทยานิพนธ์ (แผน ก 2)
12
หน่วยกิต
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 36
หน่วยกิต

แบบศึกษาเต็มเวลา ให้ศึกษาได้ไม่เกิน
แบบศึกษาบางเวลา ให้ศึกษาได้ไม่เกิน

5
5

ปี การศึกษา
ปี การศึกษา

รายวิชา
วิชาบังคับ 14 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
BIOT 5101 กระบวนวิชาทางเทคโนโลยีชีวภาพ
BIOT 5102 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
BIOT 5103 เครื่ องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
BIOT 5201 เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสู ง
BIOT 5801 การสัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1
BIOT 5802 การสัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(1-0-2)
1(1-0-2)

วิชาเลือก ไม่นอ้ ยกว่า 10 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
BIOT 5104 ชีวเคมีข้ นั สู ง
BIOT 5202 การควบคุมคุณภาพทางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ
BIOT 5203 การใช้ประโยชน์และการบาบัดของเสี ยโดยจุลินทรี ย ์
BIOT 5204 เทคโนโลยีกระบวนการหลังการหมัก
BIOT 5205 เทคโนโลยีคาร์โบไฮเดรต
BIOT 5206 เทคโนโลยีจุลินทรี ย ์
BIOT 5207 เทคโนโลยีสาหร่ าย
BIOT 5208 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
BIOT 5209 เทคโนโลยีหวั เชื้อบริ สุทธิ์
BIOT 5210 เทคโนโลยีเอนไซม์และเซลล์
BIOT 5211 ยีสต์เทคโนโลยีข้ นั สู ง
BIOT 5301 อณูพนั ธุศาสตร์และพันธุวศิ วกรรมศาสตร์
BIOT 5302 ชีวสารสนเทศศาสตร์
BIOT 5303 การปรับปรุ งสายพันธุ์จุลินทรี ย ์
BIOT 5401 นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ
BIOT 5501 การประกอบการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
BIOT 5502 เศรษฐศาสตร์การจัดการทางเทคโนโลยีชีวภาพ

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

BIOT 5503
BIOT 5803

เศรษฐศาสตร์ทางเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเกษตร
เรื่ องเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ

3(3-0-6)
3(3-0-6)

วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
BIOT 5902

วิทยานิพนธ์ (แผน ก 2)

12 (540)

(3)โครงสร้างหลักสู ตร แผน ข
นักศึกษาทาการศึกษาค้นคว้าแบบอิสระเชิงวิทยานิพนธ์ซ่ ึ งมีค่าเทียบได้ 6 หน่วยกิต และศึกษารายวิชา
เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต รวมแล้วไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต ซึ่ งประกอบด้วย
1) วิชาบังคับ
14
หน่วยกิต
2) วิชาเลือก ไม่นอ้ ยกว่า
16
หน่วยกิต
3) การค้นคว้าอิสระ
6
หน่วยกิต

รายวิชา
วิชาบังคับ 14 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
BIOT 5101 กระบวนวิชาทางเทคโนโลยีชีวภาพ
BIOT 5102 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
BIOT 5103 เครื่ องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
BIOT 5201 เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสู ง
BIOT 5801 การสัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1
BIOT 5802 การสัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(1-0-2)
1(1-0-2)

วิชาเลือก ไม่นอ้ ยกว่า 16 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
BIOT 5104 ชีวเคมีข้ นั สู ง
BIOT 5202 การควบคุมคุณภาพทางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ
BIOT 5203 การใช้ประโยชน์และการบาบัดของเสี ยโดยจุลินทรี ย ์
BIOT 5204 เทคโนโลยีกระบวนการหลังการหมัก
BIOT 5205 เทคโนโลยีคาร์โบไฮเดรต
BIOT 5206 เทคโนโลยีจุลินทรี ย ์

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

BIOT 5207
BIOT 5208
BIOT 5209
BIOT 5210
BIOT 5211
BIOT 5301
BIOT 5302
BIOT 5303
BIOT 5401
BIOT 5501
BIOT 5502
BIOT 5503
BIOT 5803

เทคโนโลยีสาหร่ าย
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีหวั เชื้อบริ สุทธิ์
เทคโนโลยีเอนไซม์และเซลล์
ยีสต์เทคโนโลยีข้ นั สู ง
อณูพนั ธุศาสตร์และพันธุวศิ วกรรมศาสตร์
ชีวสารสนเทศศาสตร์
การปรับปรุ งสายพันธุ์จุลินทรี ย ์
นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ
การประกอบการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
เศรษฐศาสตร์การจัดการทางเทคโนโลยีชีวภาพ
เศรษฐศาสตร์ทางเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเกษตร
เรื่ องเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
BIOT 5901

การค้นคว้าอิสระ

6 (270)

3.1.3 รายวิชาในหลักสู ตร
รหัสวิชา
หลักเกณฑ์ การใช้ รหัสวิชาในหลักสู ตร
รายวิชาในหลักสู ตร จะใช้ตวั อักษรภาษาอังกฤษ BIOT เว้นช่องว่างแล้วตามด้วยตัวเลข
อารบิก 4 ตัว นาหน้าชื่อวิชาทุกรายวิชา มีความหมายดังนี้
ตัวเลขลาดับ
ที่ 1 บ่งบอกถึงรายวิชาในระดับปริ ญญาโท
แทนด้วยตัวเลข
5
ตัวเลขลาดับที่ 2 บ่งบอกถึงกลุ่มวิชาดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น
แทนด้วยตัวเลข 1
2)
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสู ง
แทนด้วยตัวเลข 2
3)
กลุ่มวิชาพันธุ วศิ วกรรมศาสตร์ และชีวสารสนเทศศาสตร์ แทนด้วยตัวเลข 3
4)
กลุ่มวิชานวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพ
แทนด้วยตัวเลข 4
5) กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ และการจัดการเทคโนโลยีชีวภาพ
แทนด้วยตัวเลข 5
6) .................................
แทนด้วยตัวเลข 6
7) .................................
แทนด้วยตัวเลข 7
8)
การสัมมนาและเรื่ องเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ
แทนด้วยตัวเลข 8
9)
การค้นคว้าอิสระ ปัญหาพิเศษและวิทยานิพนธ์
แทนด้วยตัวเลข 9

ตัวเลขลาดับ

ที่ 3-4 บ่งบอกถึงลาดับวิชา

3.1.4 รายวิชาเสริม หมวดวิชาทีไ่ ม่ นับหน่ วยกิตสะสม
นักศึกษาแผน ก แบบ ก1 ก2 และแผน ข จะต้องสอบผ่านความรู ้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และ
การใช้คอมพิวเตอร์ อยูใ่ นเกณฑ์อยูท่ ี่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กาหนด กรณี
ความรู ้ ความสามารถต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดจะต้องเรี ยนรายวิชาต่อไปนี้ โดยไม่นบั หน่วยกิต
ENG 5101
ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
3 (3-0-6)
COM 5101
คอมพิวเตอร์สาหรับบัณฑิตศึกษา
3 (3-0-6)

3.1.5 แสดงแผนการศึกษา
(1) หลักสู ตรแผน ก แบบ ก 1
ปี ที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
ENG 5101
BIOT 5801
BIOT 5903

ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา*
การสัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1
(วิชาบังคับ)
วิทยานิพนธ์ (แผน ก1) (วิชาบังคับ)
รวม

3

3

0

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
6

1

1

0

2

9
10

0
1

405
27

0
2

หน่ วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

* ไม่นบั หน่วยกิต
ชัว่ โมง /สัปดาห์ = 30
ปี ที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
COM 5101
BIOT 5802
BIOT 5903

คอมพิวเตอร์สาหรับบัณฑิตศึกษา*
การสัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2
(วิชาบังคับ)
วิทยานิพนธ์ (แผน ก1) (วิชาบังคับ)
รวม

3

3

0

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
6

1

1

0

2

9
10

0
1

405
27

0
2

หน่ วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

* ไม่นบั หน่วยกิต
ชัว่ โมง /สัปดาห์ = 30
ปี ที่2 / ภาคการศึกษาที่ 1
หน่ วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้ วย

BIOT 5903

วิทยานิพนธ์ (แผน ก1) (วิชาบังคับ)
รวม
ชัว่ โมง /สัปดาห์ = 27
ปี ที่2 / ภาคการศึกษาที่ 2

9
9

วิทยานิพนธ์ (แผน ก1) (วิชาบังคับ)
รวม
ชัว่ โมง /สัปดาห์ = 27
(2) หลักสู ตรแผน ก แบบ ก 2

ENG 5101
BIOT 5101
BIOT 5801
BIOT 5102
BIOT 5206
BIOT 5207

405
27

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
405
0
27
0

หน่ วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

BIOT 5903

ปี ที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1

0
0

ตนเอง
0
0

9
9

0
0

3

3

0

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
6

3

3

0

6

1

1

0

2

3

3

0

6

3
3
13

2
2
11

2
2
4

5
5
24

หน่ วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา*
กระบวนวิชาทางเทคโนโลยีชีวภาพ
(วิชาบังคับ)
การสัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1
(วิชาบังคับ)
ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
(วิชาเลือก)
เทคโนโลยีจุลินทรี ย ์ (วิชาเลือก)
เทคโนโลยีสาหร่ าย (วิชาเลือก)
รวม

* ไม่นบั หน่วยกิต
ชัว่ โมง /สัปดาห์ = 39
ปี ที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
COM 5101
BIOT 5802
BIOT 5201
BIOT 5203

คอมพิวเตอร์สาหรับบัณฑิตศึกษา*
การสัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2
(วิชาบังคับ)
เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสู ง (วิชาเลือก)
การใช้ประโยชน์และการบาบัดของเสี ยโดย
จุลินทรี ย(์ วิชาเลือก)

3

3

0

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
6

1

1

0

2

3
3

2
2

2
2

5
5

หน่ วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

BIOT 5803

เรื่ องเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ(วิชาเลือก)
รวม

3
10

3
9

0
4

6
18

* ไม่นบั หน่วยกิต

ชัว่ โมง /สัปดาห์ = 30
ปี ที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
BIOT 5301
BIOT 5902

อณูพนั ธุศาสตร์และพันธุวศิ วกรรมศาสตร์
(วิชาเลือก)
วิทยานิพนธ์ (แผน ก2) (วิชาบังคับ)
รวม
ชัว่ โมง /สัปดาห์ = 27
ปี ที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2

BIOT 5902

วิทยานิพนธ์ (แผน ก2) (วิชาบังคับ)
รวม
ชัว่ โมง /สัปดาห์ = 18

หน่ วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

ศึกษาด้ วย
ตนเอง

3

2

2

5

6
9

0
2

270
20

0
5

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
270
0
18
0

หน่ วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ
6
6

0
0

3) หลักสู ตรแผน ข
ปี ที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
ENG 5101
BIOT 5101
BIOT 5801
BIOT 5102
BIOT 5206
BIOT 5207

ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา*
กระบวนวิชาทางเทคโนโลยีชีวภาพ
(วิชาบังคับ)
การสัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ (วิชาบังคับ)
ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
(วิชาบังคับ)
เทคโนโลยีจุลินทรี ย ์ (วิชาเลือก)
เทคโนโลยีสาหร่ าย (วิชาเลือก)
รวม

3

3

0

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
6

3

3

0

6

1

1

0

2

3

3

0

6

3
3
13

2
2
11

2
2
4

5
5
24

หน่ วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

* ไม่นบั หน่วยกิต

ชัว่ โมง /สัปดาห์ = 39

ปี ที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
COM 5101
BIOT 5104
BIOT 5802
BIOT 5201
BIOT 5203
BIOT 5401

คอมพิวเตอร์สาหรับบัณฑิตศึกษา*
ชีวเคมีข้ นั สู ง(วิชาเลือก)
การสัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2
(วิชาบังคับ)
เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสู ง (วิชาบังคับ)
การใช้ประโยชน์และการบาบัดของเสี ยโดย
จุลินทรี ย(์ วิชาเลือก)
นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ
(วิชาเลือก)
รวม

3
3

3
3

0
0

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
6
6

1

1

0

2

3
3

2
2

2
2

5
5

3

2

2

5

13

10

6

23

หน่ วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

* ไม่นบั หน่วยกิต
ชัว่ โมง /สัปดาห์ = 39
ปี ที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
BIOT 5803
BIOT 5303
BIOT 5901

เรื่ องเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ (วิชาเลือก)
การประกอบการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
(วิชาเลือก)
การค้นคว้าอิสระ (วิชาบังคับ)
รวม
ชัว่ โมง /สัปดาห์ = 27

3

3

0

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
6

3

3

0

6

3
9

0
6

135
9

0
12

หน่ วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

ปี ที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
BIOT 5901

การค้นคว้าอิสระ (วิชาบังคับ)
รวม
ชัว่ โมง /สัปดาห์ = 9

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
135
0
9
0

หน่ วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ
3
3

0
0

5. ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการทาวิทยานิพนธ์ หรือการค้ นคว้าอิสระ
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การทาวิทยานิพนธ์ คือ การทาวิจยั เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ ในสาขา วิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีหน้าที่ให้คาปรึ กษาและควบคุมการทา
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาแต่ละคนจนแล้วเสร็ จ พร้อม เรี ยบเรี ยงเขียนเป็ นวิทยานิพนธ์ และตีพิมพ์หรื อเผยแพร่
ผ่านสื่ อทางวิชาการหรื อวิชาชีพต่างๆ ส่ วนการศึกษาอิสระ คือ การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองในเรื่ องที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีชีวภาพ ภายใต้ความดูแลของอาจารย์ที่ปรึ กษา โดยมุ่งเน้นความสามารถนาไปเพิ่มพูนองค์ความรู ้
ทางวิชาการ และประยุกต์ใช้ในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถทาวิทยานิพนธ์ หรื อการค้นคว้าอิสระได้อย่างมีคุณภาพ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของการ
วัดผลที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กาหนด
5.3 ช่ วงเวลา
1) หลักสู ตรแผน ก แบบ ก 1 เริ่ มทาวิทยานิพนธ์ต้ งั แต่ภาคการศึกษาที่ 1 ของปี การศึกษาที่1
2) หลักสู ตรแผน ก แบบ ก 2 เริ่ มทาวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาที่ 1 ของปี การศึกษาที่ 2
3) หลักสู ตรแผน ข เริ่ มทาการค้นคว้าแบบอิสระเชิงวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาที่ 1 ของปี การศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหน่ วยกิต
วิทยานิพนธ์
12
หน่วยกิต
การค้นคว้าอิสระ
6
หน่วยกิต

5.5. การเตรียมการ
ให้ความรู ้เกี่ยวกับการวางแผนการทาวิทยานิพนธ์ หรื อการค้นคว้าอิสระ จัดชัว่ โมงให้นกั ศึกษาได้เข้า
ศึกษา แนะนาแหล่งค้นคว้าการทาวิจยั ที่เกี่ยวกับภาษาไทย รวมทั้งจัดให้มีตวั อย่างงานวิจยั ที่มีคุณภาพใน
สาขาวิชา ให้นกั ศึกษาได้ศึกษา
5.6. กระบวนการประเมินผล

ประเมินผลจากการสอบโครงร่ างงานวิจยั จดบันทึกการให้คาปรึ กษาโดยอาจารย์ที่ปรึ กษาเป็ นระยะ
ๆ พร้อมทั้งจัดให้มีการสอบวิทยานิพนธ์ หรื อการค้นคว้าอิสระที่มีคณะกรรมการ ไม่ต่ากว่า 3 คน เป็ น
กรรมการสอบ

ภาคผนวก ก
คาอธิบายรายวิชา

BIOT 5101

กระบวนวิชาทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3(3-0-6)
Aspects of Biotechnology
ขอบเขตและการประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพในด้านต่าง ๆ ชนิดของสารเร่ งปฏิกิริยาทางชีวภาพ
อุณหพลศาสตร์ของระบบทางชีวภาพ สมดุลของชีวมวลและชีวพลังงานในกระบวนการทางชีวภาพ
จลนพลศาสตร์ ของการเจริ ญของจุลินทรี ยแ์ ละการเกิดผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนและปั จจัยที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
หมักในอุตสาหกรรม ตลอดจนเทคนิคที่จาเป็ นในการแยกสกัด การทาให้ผลิตภัณฑ์บริ สุทธิ์ และการผสมสู ตร
ทางการค้า
BIOT 5102

ระเบียบวิธีวจิ ัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ

3(3-0-6)

Biotechnological Research Methodology
การศึกษาระเบียบวิธีวจิ ยั การค้นคว้าหาข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล จัดเก็บเอกสารอ้างอิง
โดยอาศัยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ การเขียนโครงร่ างวิจยั การนาเสนองานวิจยั การเขียนงานวิจยั ทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ โดยอยูใ่ นกรอบของจริ ยธรรมทางวิทยาศาสตร์
BIOT 5103

เครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3(2-2-5)
Instrument of Biotechnology
หลักการและเทคนิคการใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ทางเทคโนโลยีชีวภาพ และปฏิบตั ิการที่
สอดคล้องกับเนื้อหา ได้แก่ เครื่ องมือทางพันธุ วศิ วกรรม เทคโนโลยีการหมัก เทคนิคสเปกโทรสโ
กปี
อิเล็กโทรโฟเรซิส โครมาโทกราฟี แมสสเปกโทรเม ตรี การวิเคราะห์สารชีวโมเลกุลในเชิงคุณภาพและ
ปริ มาณ
BIOT 5104

ชี วเคมีข้ นั สู ง
3(3-0-6)
Advanced Biochemistry
โครงสร้างและกระบวนการเม แทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล ได้แก่ คาร์ โบไฮเดรต โปรตีน
ไขมัน กรดนิวคลีอิก และความสัมพันธ์ระหว่างสารชีวโมเลกุลต่อสิ่ งมีชีวติ การทางานของเอนไซม์และชีว
พลังงานศาสตร์ รวมไปถึงหัวข้อที่น่าสนใจในปั จจุบนั เกี่ยวกับชีวเคมี โดยเน้นให้นกั ศึกษามีประสบการณ์ใน
การอ่านวารสารทั้งในและต่างประเทศ สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยตัวเอง
BIOT 5201

เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสู ง
3(2-2-5)
Advanced Biotechnology
หลักการและเทคนิคขั้นสู งของเทคโนโลยีชีวภาพ ศักยภาพของเทคนิคใหม่ ๆ ทางด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพที่จะมีส่วนช่วยในการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพของอุตสาหกรรมได้ดียงิ่ ขึ้น และปฏิบตั ิการที่
สอดคล้องกับเนื้อหา เช่น วิศวกรรมชีวเคมีและเทคโนโลยีการหมัก เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร พันธุ
วิศวกรรมศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช
BIOT 5202

การควบคุมคุณภาพทางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ
3(3-0-6)
Quality Control in Biotechnological Industry
การควบคุมคุณภาพของกระบวนการอุตสาหกรรมทางชีวภาพ กระบวนการผลิต การสกัด และ
การแปรรู ป หลักการออกแบบทางกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม การหาปั จจัยจากัดต่อการควบคุมคุณภาพ
ของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ พัฒนาขั้นตอนอุตสาหกรรมควบคุมของเสี ยและมลพิษที่เกิดขึ้น
BIOT 5203

การใช้ ประโยชน์ และการบาบัดของเสี ยโดยจุลนิ ทรีย์

3(2-2-5)

Microbial Waste Utilization and Treatment
การประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อการสร้างผลิตภัณฑ์จากของเสี ย การแปรสภาพ ชีวมวลให้การ
เป็ นพลังงานทดแทนและการใช้ทางการเกษตร การบาบัดของเสี ยด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม การสร้างและ
ออกแบบระบบบาบัดและกาจัดของเสี ยแบบต่างๆ จลน์พลศาสตร์ ของปฏิกิริยาในกรรมวิธีกาจัดของเสี ย และ
ปฏิบตั ิการที่สอดคล้องกับเนื้อหาการใช้ประโยชน์และการบาบัดของเสี ยโดยจุลินทรี ย ์
BIOT 5204

เทคโนโลยีกระบวนการหลังการหมัก
3(2-2-5)
Downstream Process Technology
ศึกษากระบวนการหลังการหมัก การแยกและเก็บเกี่ยวผลผลิต การทาให้บริ สุทธิ์ และการทาให้
สารผลิตภัณฑ์อยูใ่ นรู ปพร้อมที่จะนาไปใช้งาน และปฏิบตั ิการที่สอดคล้องกับเนื้อหา อาทิ การแยกสารโดยวิธี
กลัน่ วิธีสกัด การกรองแบบยิง่ ยวด การกรองแบบไหลขวาง ไดอะลิซิส และ รี เวอร์สออสโมซิส การแยกโดยวิธี
กลแบบ การกรองสุ ญญากาศ กรองด้วยแรงกด การแยกสารโดยวิธีปั่นเหวีย่ ง การแยกโดยวิธีโครมาโ ทกราฟี
การตกผลึก ทาให้ผลิตภัณฑ์อยูใ่ นรู ปต่างๆ ที่จะนาไปใช้งาน เช่น การอบแห้ง การย่อยเพื่อลดขนาด เป็ นต้น
BIOT 5205

เทคโนโลยีคาร์ โบไฮเดรต
3(2-2-5)
Carbohydrate Technology
โครงสร้างและสมบัติของสารประเภทคาร์โบไฮเดรต ประโยชน์ การดัดแปลง แปรรู ป และ
ประยุกต์คาร์โบไฮเดรตในอุตสาหกรรมเชิงการค้า
และปฏิบตั ิการที่สอดคล้องกับเนื้อหาของเทคโนโลยี
คาร์โบไฮเดรต
BIOT 5206

เทคโนโลยีจุลนิ ทรีย์
3(2-2-5)
Microbial Technology
การใช้ประโยชน์จากจุลินทรี ยท์ างด้านอาหาร การแพทย์ และสิ่ งแวดล้อม การเพิ่มผลผลิต
การเพาะเลี้ยง การคัดเลือก ปรับปรุ งพันธุ กรรม การตรวจสอบและคัดแยกจุลินทรี ย ์ เพื่อใช้ในชีวติ ประจาวัน
และพัฒนาไปสู่ ระดับอุตสาหกรรมต่อไป และปฏิบตั ิการที่สอดคล้องกับเนื้อหาของเทคโนโลยีจุลินทรี ย ์
BIOT 5207

เทคโนโลยีของสาหร่ าย
3(2-2-5)
Algae Technology
เทคนิคและการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสาหร่ ายชนิดต่างๆ การสกัดสารประกอบทางเคมีและเอม
ไซม์จากสาหร่ าย การเพิ่มผลผลิตชีวมวล การแปรรู ปสาหร่ ายให้เป็ นผลิตภัณฑ์แบบต่างๆ การประยุกต์
ประโยชน์จากสาหร่ ายทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพและสิ่ งแวดล้อม และปฏิบตั ิการที่สอดคล้องกับเนื้อหา ของ
เทคโนโลยีของสาหร่ าย

BIOT 5208

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Environmental Technology
ความหมายและขอบเขตของเทคโนโลยีชีวภาพด้านสิ่ งแวดล้อม
การประยุกต์เทคนิคทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อประโยชน์ในการจัดการปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อม การจัดการของเสี ยและควบคุมมลพิษ
การใช้ประโยชน์จากของเหลือทิง้ ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีชีวภาพแนวคิดและวิธีการ
ในการย่อยสลายทางชีวภาพวัสดุที่ยอ่ ยสลายยากหรื อของเสี ยอันตราย
การพัฒนาเทคนิคทาง
เทคโนโลยีชีวภาพสาหรับประเมินมลพิษในระบบนิเวศ และปฏิบตั ิการที่สอดคล้องกับเนื้อหา ของเทคโนโลยี
สิ่ งแวดล้อม
BIOT 5209 เทคโนโลยีหัวเชื้อบริสุทธิ์
3(2-2-5)
Pure Inoculums Technology
การประยุกต์เชื้อบริ สุทธิ์ เป็ นหัวเชื้อในอุตสาหกรรมการแปรรู ปอาหารและอุตสาหกรรมต่างๆ
รวมถึง เทคนิคการแยก คัดเลือก เก็บรักษาเชื้อจุลินทรี ยท์ ี่จะใช้เป็ นหัวเชื้อบริ สุทธิ์ การทาให้เชื้อจุลินทรี ยอ์ ยูใ่ น
รู ปที่เหมาะสม ในการนาไปประยุกต์เป็ นหัวเชื้อบริ สุทธิ์ ในผลิตภัณฑ์อาหาร และอุตสาหกรรมต่างๆ
และ
ปฏิบตั ิการที่สอดคล้องกับเนื้อหาของเทคโนโลยีหวั เชื้อบริ สุทธิ์
BIOT 5210

เทคโนโลยีเอนไซม์ และเซลล์
3(2-2-5)
Enzyme and Cell Technology
ศึกษาสมบัติของเอนไซม์จากจุลินทรี ย ์ การผลิตเอนไซม์ เทคนิคการแยก
จุลินทรี ยท์ ี่มีประโยชน์จากแหล่งต่างๆ การเก็บรักษาและการจดทะเบียนลิขสิ ทธิ์ ของยีนจุลินทรี ย ์
การสกัด
และทาให้เอนไซม์บริ สุทธิ์ การประยุกต์ใช้เอนไซม์ในทางด้านต่างๆ เทคนิคการตรึ งเอนไซม์และเซลล์จุลินทรี ย ์
เพื่อใช้เป็ นตัวเร่ งทางชีวภาพ การประยุกต์เอนไซม์และเซลล์จุลินทรี ยใ์ น การใช้ความรู้ทางด้านพันธุวศิ วกรรม
มาช่วยในการปรับปรุ งสายพันธุ์จุลินทรี ย ์ และปฏิบตั ิการที่สอดคล้องกับเนื้อหาของเทคโนโลยีเอนไซม์และ
เซลล์
BIOT 5211

ยีสต์ เทคโนโลยีช้ ั นสู ง
3(2-2-5)
Advanced Yeast Technology
เทคนิคและการพัฒนาการเพาะเลี้ยงยีสต์ชนิดต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการเพิม่ ชีวมวล
การแปรรู ป เพื่อปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพของยีสต์ในระดับอุตสาหกรรมให้ดียงิ่ ขึ้น ให้เป็ นผลิตภัณฑ์ในรู ปแบบ
ใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปั จจุบนั และปฏิบตั ิการที่สอดคล้องกับเนื้อหาของยีสต์เทคโนโลยี
BIOT 5301

อณูพนั ธุศาสตร์ และพันธุวศิ วกรรมศาสตร์
Molecular Genetics and Genetic Engineering

3(2-2-5)

หลักการ และเทคนิคทางอณูพนั ธุศาสตร์ และพันธุวศิ วกรรมศาสตร์ของจุลินทรี ยท์ ี่ทนั สมัยทัน
ต่อเหตุการณ์ในปั จจุบนั เพื่อนาไปประยุกต์ในด้านต่างๆ และปฏิบตั ิการที่สอดคล้องกับเนื้อหาของอณูพนั ธุ
ศาสตร์และพันธุวศิ วกรรมศาสตร์

BIOT 5302

ชีวสารสนเทศศาสตร์
3(3-0-6)
Bioinformatics
การนาข้อมูลทางเทคโนโลยีมาใช้อย่างเป็ นระบบ รวมทั้งการจัดเก็บ และพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์แบบต่าง ๆ สาหรับเปรี ยบเทียบ วิเคราะห์ คานวณ และประเมินผลข้อมูลที่ได้มาจากการสื บค้นจาก
คอมพิวเตอร์ ระดับองค์กรหรื อระหว่างองค์กร ทั้งในและต่างประเทศผ่านเครื อข่ายสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อใช้ใน
การหาคาตอบหรื อตอบคาถามทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพในหลายรู ปแบบ
BIOT 5303

การปรับปรุ งสายพันธุ์จุลนิ ทรีย์
3(2-2-5)
Microbial Manipulation
การเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรี ยท์ ี่มีความสาคัญ เทคนิคการปรับปรุ งสายพันธุ์
จุลินทรี ย ์
เพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพที่ดีในการเพิ่มผลผลิต สู่ ระดับ อุตสาหกรรม และปฏิบตั ิการที่สอดคล้องกับเนื้อหาการ
ปรับปรุ งสายพันธุ์จุลินทรี ย ์
BIOT 5401

นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ ทางชีวภาพ
3(2-2-5)
Biological Product Innovation
หลักการและเหตุผลของนวัตกรรม และกระบวนการนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพและ
เทคโนโลยี ของประเทศไทย และต่างประเทศ เพื่อนาไปพัฒนา และใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ และ
ปฏิบตั ิการที่สอดคล้องกับเนื้อหาของนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ
BIOT 5501

การประกอบการด้ านเทคโนโลยีชีวภาพ
3(3-0-6)
Entrepreneurship in Biotechnology
ศึกษาเปรี ยบเทียบภาพรวมของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศไทย
และต่างประเทศ แนวทางที่จะสามารถเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน อาทิเช่น การสร้างสรรค์ หรื อปรับปรุ ง
สิ่ งประดิษฐ์ที่มีอยูใ่ ห้เป็ นนวัตกรรมใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิ ชย์ หลักการในการดาเนินธุ รกิจได้แก่ การหา
แหล่งทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเริ่ มต้นธุ รกิจ หลักการเบื้องต้นทางด้านการตลาดในส่ วนของผลิตภัณฑ์
ทางเทคโนโลยีชีวภาพจากกรณี ศึกษาทั้งในและต่างประเทศ การทาแผนการตลาด การทาแผนการเงินและบัญชี

การทาแผนการผลิต และการทาแผนการบริ หารบุคลากรเพื่อรวมเป็ นแผนธุ รกิจ กฎหมายสาคัญที่เกี่ยวข้องและ
การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
BIOT 5502

เศรษฐศาสตร์ การจัดการทางเทคโนโลยีชีวภาพ

3(3-0-6)

Managerial Economics of Biotechnology
ศึกษาถึงการนาเอาทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์การผลิต กระบวนการดาเนินการผลิตโดยใช้
ขั้นตอนทางเทคโนโลยีชีวภาพไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ เพื่อการตัดสิ นใจในการ กาหนดนโยบายและ
ขนาดของธุ รกิจ เช่น นโยบายการผลิต นโยบายการตลาด นโยบาย การกาหนดราคา การบริ หารเงินทุน โดย
เกี่ยวข้องกับ การพยากรณ์และการตัดสิ นใจ
ทฤษฎี อุปสงค์ ทฤษฎีการผลิต การศึกษากระบวนการทาง
เทคโนโลยีชีวภาพที่มีความสมดุล เพื่อการวิเคราะห์ตน้ ทุน กาไร และการวิเคราะห์การลงทุน การจัดการและการ
บริ หารความเสี่ ยงและความไม่แน่นอน ตลอดจนการกาหนด แนวทางในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
BIOT 5503

เศรษฐศาสตร์ ทางเทคโนโลยีชีวภาพเพือ่ การเกษตร

3(3-0-6)

Economics of Agricultural Biotechnology
ศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ การผลิตทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ ลักษณะ ความสาคัญ และปัญหาทางการเกษตร ของไทย การจัดการฟาร์ม การวิเคราะห์การ
ผลิตและการใช้ทรัพยากร เช่น วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ปั จจัยการผลิตและผลผลิต การเสี่ ยงภัยกับความ
ไม่แน่นอนในการผลิตความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาด การปรับปรุ งและรักษาสิ นค้า
BIOT 5801

การสั มมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1
1(1-0-2)
Biotechnology Seminar 1
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่ใหม่และทันสมัย อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับทาง
เทคโนโลยีชีวภาพในด้านต่างๆ อาทิ ทางการเกษตร ทางการแพทย์ ทางสิ่ งแวดล้อม
BIOT 5802

การสั มมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2
1(1-0-2)
Biotechnology Seminar 2
อภิปรายบางส่ วนในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ของผูเ้ รี ยน อาทิ บทนา เอกสารที่
เกี่ยวข้อง วิธีการทดลอง

BIOT 5803

เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ
Selected Topics in Biotechnology

3(3-0-6)

ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ ปัจจุบนั ปัญหา ความก้าวหน้าและ ทิศทาง การพัฒนาทาง
เทคโนโลยีชีวภาพจากแหล่งข้อมูลทั้งในประเทศ และต่างประเทศ วิเคราะห์ สรุ ปผล นาเสนอและอภิปราย ตาม
ประเด็นที่กาหนด
BIOT 5901 การค้ นคว้าอิสระ
6(270)
Independent Study
ศึกษาค้นคว้าในเรื่ องที่เกี่ยวข้องในรายวิชาตามความสนใจของผูเ้ รี ยน ภายใต้ความเห็นชอบ
ของอาจารย์ผคู้ วบคุม
BIOT 5902

วิทยานิพนธ์ (แผน ก2) 12(
540)
Thesis (Plan A2)
ศึกษาค้นคว้าอย่างลึก ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องในรายวิชาตามความสนใจของผูเ้ รี ยน ภายใต้ความ
เห็นชอบของอาจารย์ผคู้ วบคุม วิทยานิพนธ์
BIOT 5903

วิทยานิพนธ์ (แผน ก1)
36(1620)
Thesis (Plan A1)
ศึกษาค้นคว้าอย่างลึกซึ้ ง เน้นกระบวนการปฏิบตั ิ และการวิเคราะห์ผล ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องใน
รายวิชาตามความสนใจของผูเ้ รี ยน ภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์ผคู้ วบคุม วิทยานิพนธ์

ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่ าด้ วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

พ.ศ. 2550

ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่าด้ วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2550
----------------------------------------------------------------------เพื่อเป็ นการรักษามาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและการรับรองวิทยฐานะ
และเพื่อให้การ
บริ หารงานด้านวิชาการดาเนินไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพได้คุณภาพตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง แนวทางการ
บริ หารเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๐ เมื่อ วันที่๒๗ เมษายน พ.ศ.
๒๕๕๐ จึงออกข้อบังคับไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรี ยกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๐”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ใช้บงั คับสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐
เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คาสัง่ หรื อประกาศอื่นใดในส่ วนที่กาหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรื อ
ซึ่ งขัดหรื อแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ขอ้ บังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิ การบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“คณะหรื อวิทยาลัย ” หมายความว่า คณะหรื อวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่เปิ ด
สอนหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา
“คณบดี ” หมายความว่า คณบดีของคณะหรื อวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่เปิ ด
สอนหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา

“สานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน ” หมายความว่า สานักส่ งเสริ มวิชาการและงาน
ทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“คณะกรรมการประจาคณะหรื อวิทยาลัย ” หมายความว่า คณะกรรมการประจาคณะหรื อ
วิทยาลัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่เปิ ดสอนหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา
“คณะกรรมการประจาหลักสู ตร ” หมายความว่า คณะกรรมการประจาในแต่ละหลักสู ตรที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร เพื่อทาหน้าที่ในการบริ หารหลักสู ตรและการเรี ยนการ
สอน การพัฒนาหลักสู ตร การติดตามประเมินผลหลักสู ตร และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
“อาจารย์ประจา ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจยั และปฏิบตั ิหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่
รับผิดชอบในหลักสู ตรที่เปิ ดสอน
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“นักศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จัดให้เรี ยนในเวลาราชการหรื อหากมีความจาเป็ นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อาจจัดให้เรี ยนนอกเวลาราชการ
ด้วยก็ได้
“นักศึกษาภาคพิเศษ ” หมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่จดั ให้เรี ยนในวันหยุดราชการหรื อนอกเวลาราชการ หากมีความจาเป็ นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อาจจัดให้เรี ยนในเวลาราชการด้วยก็ได้
ข้อ ๕ ให้อธิ การบดีเป็ นผูร้ ักษาการตามข้อบังคับนี้ ให้มีอานาจออกคาสั่งและประกาศเพื่อประโยชน์ใน
การปฏิบตั ิตามข้อบังคับนี้ ในกรณี ที่มีปัญหาจากการใช้ขอ้ บังคับนี้ให้อธิ การบดีนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาวินิจฉัย
หมวด ๑
หลักสู ตรและการจัดการศึกษา
ข้ อ ๖ ปรัชญาและวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
๖.๑ หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้ นสู ง มุ่งให้มีความสัมพันธ์
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ
ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของ
มหาวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความชานาญใน
สาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบตั ิงานได้ดียงิ่ ขึ้นและควรเป็ นหลักสู ตรการศึกษาที่
มีลกั ษณะเบ็ดเสร็ จในตัวเอง

อนึ่ง ผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเข้าศึกษาต่อระดับปริ ญญาโทใน
สาขาวิชาเดียวกันหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั ให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ๔๐ ของหลักสู ตรที่จะเข้า
ศึกษา
๖.๒ หลักสู ตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัยและมาตรฐานวิชาการ
และวิชาชีพที่เป็ นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ ที่มีความรู้ความสามารถระดับสู งในสาขาวิชา
ต่างๆ โดยกระบวนการวิจยั เพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู ้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้งมีความสามารถใน
การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์ อื่นได้
อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
ข้ อ ๗ ระบบการจัดการศึกษา
ใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ
ให้มีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า ๑๕ สัปดาห์ หากมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้กาหนดระยะเวลาและ
จานวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่ วนเทียบเคียงกันได้กบั การศึกษาภาคปกติ
สาหรับการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ๑ ปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น ๓ ภาคการศึกษาโดย
ประกอบด้วย ๒ ภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อน
การกาหนดและการปรับเปลี่ยนวันเปิ ดและวันปิ ดของแต่ละภาคการศึกษาให้จดั ทาเป็ น
ประกาศมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ต้องมีระยะเวลาศึกษารวมกันในแต่ละภาคการศึกษาตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
แล้วแต่กรณี
กรณี ที่มหาวิทยาลัยจะใช้ระบบการศึกษาอื่นเฉพาะหลักสู ตรสาขาวิชาใดของคณะหรื อวิทยาลัย
ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการจัดการศึกษานั้น รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบ
ทวิภาคไว้ในหลักสู ตรให้ชดั เจน หรื อกรณี มหาวิทยาลัยจะกาหนดวิธีการให้การศึกษาทั้งในมหาวิทยาลัยและ
นอกมหาวิทยาลัย หรื อทั้งระบบในชั้นเรี ยนและนอกชั้นเรี ยนตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น แต่ตอ้ งสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของหลักสู ตร ให้นา เสนอสภาวิชาการพิจารณาให้
ความเห็นและเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
ข้ อ ๘ การคิดหน่ วยกิต
๘.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรื ออภิปรายปัญหา ไม่นอ้ ยกว่า ๑๕ชัว่ โมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๘.๒ รายวิชาภาคปฏิบตั ิ ที่ใช้เวลาฝึ กปฏิบตั ิหรื อทดลองไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ ชัว่ โมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๘.๓ การฝึ กงานหรื อการฝึ กภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึ กไม่นอ้ ยกว่า ๔๕ ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค

๘.๔ การทาโครงงานหรื อกิจกรรมการเรี ยนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทาโครงงาน
หรื อกิจกรรมนั้นไม่นอ้ ยกว่า ๔๕ ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๘.๕ การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่นอ้ ยกว่า ๔๕ ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๘.๖ วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่นอ้ ยกว่า ๔๕ ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่า
เท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
ข้ อ ๙ โครงสร้ างหลักสู ตร
๙.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้ นสู ง ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมต
ลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
๙.๒ ปริญญาโท ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร ไม่นอ้ ยกว่า ๓๖ หน่วยกิต โดยแบ่ง
การศึกษาเป็ น ๒ แผน คือ
แผน ก เป็ นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจยั โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ดงั นี้
แบบ ก ๑ ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์ซ่ ึ งมีค่าเทียบได้ไม่นอ้ ยกว่า ๓๖หน่วยกิต
มหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้เรี ยนรายวิชาเพิม่ เติมหรื อทากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิม่ ขึ้น โดยไม่นบั หน่วยกิต
และต้องมีผลสัมฤทธิ์ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
แบบ ก ๒ ทาวิทยานิพนธ์ซ่ ึ งมีค่าเทียบได้ไม่นอ้ ยกว่า ๑๒ หน่วยกิตและศึกษา
งานรายวิชาอีกไม่นอ้ ยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
แผน ข เป็ นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ตอ้ งทาวิทยานิพนธ์ แต่
ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่นอ้ ยกว่า ๓ หน่วยกิต และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต
๙.๓ ปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็ น ๒ แบบ โดยเน้นการวิจยั เพื่อพัฒนานักวิชาการและนัก
วิชาชีพชั้นสู ง คือ
แบบ ๑ เป็ นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจยั โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ก่อให้เกิดความรู ้ใหม่
มหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้เรี ยนรายวิชาเพิ่มเติมหรื อทากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นบั หน่วยกิต
แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ดังนี้
แบบ ๑.๑ ผูเ้ ข้าศึกษาที่สาเร็ จปริ ญญาโท จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า ๔๘ หน่วย
กิต
แบบ ๑.๒ ผูเ้ ข้าศึกษาที่สาเร็ จปริ ญญาตรี จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า ๗๒
หน่วยกิตทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
แบบ ๒ เป็ นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจยั โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสู งและก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ ๒.๑ ผูเ้ ข้าศึกษาที่สาเร็ จปริ ญญาโท จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า ๓๖ หน่วย
กิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่นอ้ ยกว่า ๑๒ หน่วยกิต

แบบ ๒.๒ ผูเ้ ข้าศึกษาที่สาเร็ จปริ ญญาตรี จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า ๔๘
หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่นอ้ ยกว่า ๒๔ หน่วยกิตทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ ๒.๑ และ แบบ ๒.๒
จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
ข้ อ ๑๐ การรับและเทียบโอนหน่ วยกิต
มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรื อเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา หรื อวิทยานิพนธ์จากหลักสู ตรระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาให้กบั นักศึกษาที่มีความรู ้ความสามารถที่สามารถวัด
มาตรฐานได้ ทั้งนี้ นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร และ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรี ยนระดับปริ ญญาเข้าสู่ การศึกษาในระบบ
และแนวปฏิบตั ิที่ดี
เกี่ยวกับการเทียบโอนของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อ ๑๑ จานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจาหลักสู ตรตลอดระยะเวลาที่จดั การศึกษา
ตามหลักสู ตรนั้น จานวนไม่นอ้ ยกว่า ๕ คน โดยเป็ นอาจารย์ประจาหลักสู ตรเกินกว่า ๑หลักสู ตรในเวลาเดียวกัน
ไม่ได้ นอกจากนี้อาจารย์ประจาหลักสู ตรแต่ละหลักสู ตรจะต้องทาหน้าที่เป็ นอาจารย์ประจาตามที่ระบุไว้ใน
หลักสู ตรหนึ่งหลักสู ตรใดเท่านั้น และต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
๑๑.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้ นสู ง
๑๑.๑.๑ อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสู ตร ต้องเป็ นอาจารย์ประจาหลักสู ตรมีคุณวุฒิ
ปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ า รงตา แหน่งทางวิชาการไม่ต่า กว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั จานวนอย่างน้อย ๓ คน
๑๑.๑.๒ อาจารย์ผสู้ อน ต้องเป็ นอาจารย์ประจาหรื อผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผูช้ ่วยศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ดา้ นการสอนและการทาวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
๑๑.๒ ปริญญาโท
๑๑.๒.๑ อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสู ตร ต้องเป็ นอาจารย์ประจา
หลักสู ตร มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั จานวนอย่างน้อย ๓ คน
๑๑.๒.๒ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็ น ๒ ประเภท คือ
๑) อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็ นอาจารย์ประจามีคุณวุฒิ
ปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
๒) อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี ) ต้องเป็ นอาจารย์ประจาหรื อ
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่าหรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่า
กว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่มิใช่

ส่ วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญาในกรณี ที่มีความจาเป็ นอย่างยิง่ เป็ นสาขาวิชาที่ขาดแคลนผูท้ รงคุณวุฒิ
อาจแต่งตั้งผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่วมให้ทาหน้าที่เป็ นอาจารย์
ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลักได้โดยอนุโลม
อนึ่ง อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่วมอาจเป็ น
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได้ แต่ตอ้ งไม่เป็ นประธานกรรมการและต้องเข้าสอบวิทยานิพนธ์ดว้ ยทุกครั้ง
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลักต้องเป็ นบุคลากรประจา
ในมหาวิทยาลัยเท่านั้น ส่ วนผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่วมอาจเป็ นบุคลากรประจา
ในมหาวิทยาลัยหรื อผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงใน
สาขาวิชานั้น ๆ เป็ นที่ยอมรับในระดับหน่วยงานหรื อระดับกระทรวงหรื อวงการวิชาชีพด้านนั้น ๆ เทียบได้ไม่ต่า
กว่าตา แหน่งระดับ ๙ ขึ้นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด
๑๑.๒.๓ อาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระ ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึ กษาการ
ค้นคว้าอิสระหลักและอาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระร่ วม โดยคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึ กษาค้นคว้าอิสระ
ต้องเป็ นอาจารย์ประจาหรื อผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า หรื อ
เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผูช้ ่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั
และ
ต้องมีประสบการณ์ดา้ นการสอน และการทาวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
๑๑.๒.๔ อาจารย์ผสู้ อบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยอาจารย์ประจาและผูท้ รงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
๑๑.๒.๕
อาจารย์ผสู้ อบการค้นคว้าอิสระ ประกอบด้วยอาจารย์ประจาและ
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติเป็ นอาจารย์ประจาหรื อผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมี
คุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผูช้ ่วยศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ดา้ นการสอน และการทาวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
๑๑.๒.๖
อาจารย์ผสู้ อน ต้องเป็ นอาจารย์ประจาหรื อผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัยมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่าหรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ดา้ นการสอนและการทาวิจยั ที่
มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
๑๑.๓ ปริญญาเอก

๑๑.๓.๑ อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสู ตร ต้องเป็ นอาจารย์ประจาหลักสู ตรมีคุณวุฒิปริ ญญาเอก
หรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กนั จานวนอย่างน้อย ๓ คน มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรตามวรรคหนึ่งเป็ น
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสู ตรนั้นก็ได้
๑๑.๓.๒ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็ น ๒ ประเภท คือ
๑) อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็ นอาจารย์ประจามีคุณวุฒิปริ ญญาเอก
หรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
๒) อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี ) ต้องเป็ นอาจารย์ประจาหรื อผูท้ รงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
๑๑.๓.๓ อาจารย์ผสู้ อบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยอาจารย์ประจาและ
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย อาจารย์ประจาและผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิปริ ญญาเอก
หรื อเทียบเท่าหรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
๑๑.๓.๔ อาจารย์ผสู้ อน ต้องเป็ นอาจารย์ประจาหรื อผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ดา้ นการสอนและการทาวิจยั ที่
มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
ในกรณี ไม่มีอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผสู้ อบวิทยานิพนธ์ หรื ออาจารย์ผสู้ อน ที่
ได้รับคุณวุฒิปริ ญญาเอก หรื อไม่เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ข้ ึนไปในสาขาวิชาที่เปิ ด
สอน มหาวิทยาลัยอาจจะแต่งตั้งผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านแทนเป็ นกรณี ๆ
ไปโดยความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย และต้องแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้รับทราบการแต่งตั้งนั้นด้วย
กรณี ไม่สามารถดาเนินการตามวรรคหนึ่งได้
มหาวิทยาลัยอาจดาเนินการตามมติของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ เรื่ อง กาหนด
แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับจานวนอาจารย์ประจาหลักสู ตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
ดังนี้
๑) กรณี ที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้อาจารย์ประจาผูใ้ ดเป็ นอาจารย์ประจาหลักสู ตรระดับ
ปริ ญญาตรี หรื อระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสู ตรใดหลักสู ตรหนึ่งแล้ว มหาวิทยาลัยอาจกา หนดให้อาจารย์ประจา

ผูน้ ้ นั เป็ นอาจารย์ประจา หลักสู ตรที่เป็ นหลักสู ตรพหุวทิ ยาการ (Multidisciplinary) ได้อีก ๑ หลักสู ตร โดยต้อง
เป็ นหลักสู ตรที่ตรงหรื อสัมพันธ์กบั หลักสู ตรที่ได้ประจาอยูแ่ ล้ว
๒) กรณี ที่มหาวิทยาลัยได้กาหนดให้อาจารย์ประจาผูใ้ ดเป็ นอาจารย์ประจาหลักสู ตรระดับ
ปริ ญญาโทหรื อปริ ญญาเอกในหลักสู ตรใดหลักสู ตรหนึ่งแล้ว มหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้อาจารย์ประจาผูน้ ้ นั
เป็ นอาจารย์ประจาหลักสู ตรในระดับปริ ญญาเอกหรื อปริ ญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันได้อีก ๑ หลักสู ตร
ข้ อ ๑๒ ภาระงานทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้าอิสระ
๑๒.๑ อาจารย์ประจา ๑ คน ให้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริ ญญาโทและ
ปริ ญญาเอกได้ไม่เกิน ๕ คน หากหลักสู ตรใดมีอาจารย์ประจาที่มีศกั ยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า
๕ คน ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของมหาวิทยาลัย แต่ท้ งั นี้ตอ้ งไม่เกิน ๑๐ คน
๑๒.๒ อาจารย์ประจา ๑ คน ให้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริ ญญา
โทได้ไม่เกิน ๑๕ คน
กรณี เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาทั้งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่ วนจานวนนักศึกษา
ที่ทาวิทยานิพนธ์ ๑ คน เทียบได้กบั จานวนนักศึกษาที่คน้ คว้าอิสระ ๓ คนทั้งนี้ ให้นบั รวมนักศึกษาที่ยงั ไม่สาเร็ จ
การศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน ภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระจะสิ้ นสุ ดต่อเมื่อ
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาได้เสร็ จสิ้ นอย่างสมบูรณ์และส่ งผลการประเมินวิทยานิพนธ์หรื อ
การค้นคว้าอิสระแล้วแต่กรณี
๑๒.๓ อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสู ตรต้องทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
และ/หรื ออาจารย์ผสู้ อบวิทยานิพนธ์ และ/หรื ออาจารย์ผสู ้ อนในหลักสู ตรนั้นด้วย

หมวด ๒
การรับเข้ าเป็ นนักศึกษา
ข้ อ ๑๓ คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
๑๓.๑ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จะต้องเป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อ
เทียบเท่า และมีคุณสมบัติตรงตามที่กาหนดไว้ในหลักสู ตรในแต่ละสาขาวิชา
โดยผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการประจาหลักสู ตรนั้น ๆ
๑๓.๒ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้ นสู ง จะต้องเป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโทหรื อ
เทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรื อสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและมีคุณสมบัติตรงตามที่กาหนดไว้
ในหลักสู ตรในแต่ละสาขาวิชา โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประจาหลักสู ตรนั้น ๆ

๑๓.๓ ระดับปริญญาโท จะต้องเป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า และมี
คุณสมบัติตรงตามที่กาหนดไว้ในหลักสู ตรในแต่ละสาขาวิชา โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประจา
หลักสู ตรนั้น ๆ
สาหรับผูเ้ ข้าศึกษาแผน ก แบบ ก ๑ จะต้องเป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
ที่มีผลการเรี ยนระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๒.๕๐ จากระบบ ๔ คะแนนหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูม้ ี
ประสบการณ์ดา้ นการวิจยั หรื อวิชาชีพที่เกี่ยวข้องหรื อสัมพันธ์กบั สาขาวิชาที่จะศึกษาต่อไม่นอ้ ยกว่า ๒ ปี และมี
พื้นฐานความรู ้ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะทาวิทยานิพนธ์ได้
โดยให้เป็ นไปตามเงื่อนไขของ
คณะกรรมการประจาหลักสู ตรนั้น ๆ
๑๓.๔ ระดับปริญญาเอก มีคุณสมบัติตรงตามที่กาหนดไว้ในหลักสู ตรในแต่ละสาขาวิชา โดย
ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประจาหลักสู ตรนั้น ๆ ดังนี้
๑๓.๔.๑ สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าโดยได้รับเกียรตินิยมใน
สาขาวิชาเดียวกันหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กบั หลักสู ตรที่จะศึกษาต่อ และมีพ้นื ความรู ้
ความสามารถ และศักยภาพเพียงพอที่จะทาวิทยานิพนธ์ได้ หรื อ
๑๓.๔.๒ สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโทที่มีผลการเรี ยนดี หรื อ
๑๓.๔.๓ ผูท้ ี่กาลังศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาโท มีผลการเรี ยนและหรื อการวิจยั ตามที่
สาขาวิชากาหนดได้ผลดีเป็ นพิเศษ
๑๓.๕ ไม่เคยถูกคัดชื่อออก อันเนื่องมาจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
๑๓.๖ มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัย กาหนด
มหาวิทยาลัยอาจไม่อนุมตั ิให้ผสู ้ าเร็ จการศึกษาหลักสู ตรบางหลักสู ตรตามที่มหาวิทยาลัย
ประกาศให้เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยก็ได้
ข้ อ ๑๔ การรับเข้ าเป็ นนักศึกษา
๑๔.๑ มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษา โดยวิธีการคัดเลือกหรื อสอบ
คัดเลือกหรื ออื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๑๔.๒ ผูส้ มัครที่ผา่ นการคัดเลือกเข้าศึกษาแต่กาลังรอผลการศึกษาอยู่
มหาวิทยาลัยจะรับรายงานตัวเป็ นนักศึกษา เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๑๔.๓
มหาวิทยาลัยอาจรับนักศึกษาในหลักสู ตรเดียวกันจากสถาบันการศึกษาอื่นที่
ลงทะเบียนศึกษารายวิชาและหรื อทาวิจยั กับมหาวิทยาลัยเพื่อนาหน่วยกิตไปคิดรวมกับหลักสู ตรของ
สถาบันการศึกษาที่ตนสังกัดได้ โดยต้องเป็ นไปตามข้อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
สถาบันการศึกษานั้นๆ และได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
๑๔.๔ การขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา ผูท้ ี่ได้รับพิจารณาให้เข้าศึกษาตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย จะต้องไปรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด มิฉะนั้น

จะถือว่าสละสิ ทธิ์ ผทู ้ ี่มหาวิทยาลัยจะรับรายงานตัวเพื่อเป็ นนักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษาตามข้อ
๑๓ และมีหลักฐานประกอบการรายงานตัวครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๑๔.๔ ประเภทของนักศึกษา
๑๔.๔.๑ นักศึกษาสามัญ ได้แก่ ผูส้ มัครที่ผา่ นการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเข้าศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
ประกาศนียบัตรบัณฑิตหรื อประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู งจาก
มหาวิทยาลัย
๑๔.๔.๒ นักศึกษาสมทบ ได้แก่ ผูส้ มัครเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับให้ลงทะเบียนเรี ยนและ
หรื อทาวิจยั โดยไม่มีสิทธิ รับปริ ญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตหรื อประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู งจากมหาวิทยาลัย

หมวด ๓
การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา
ข้ อ ๑๕ การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา
๑๕.๑ ให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่ต่ากว่า ๖ หน่วยกิต และไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิตในภาคการศึกษา
ปกติ และไม่เกิน ๙ หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน
กรณี ที่มีการกาหนดให้ลงทะเบียนแบ่งจานวนหน่วยกิตของรายวิชาวิทยานิพนธ์สามารถ
กระทาได้ แต่จานวนหน่วยกิตรวมต้องไม่เกินกว่าที่กาหนดตามวรรคหนึ่ง
๑๕.๒ ระยะเวลาที่ใช้เวลาศึกษาในแต่ละหลักสู ตรกาหนดดังนี้
๑๕.๒.๑ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้ นสู ง ให้ใช้เวลา
ศึกษาไม่เกิน ๓ ปี การศึกษา
๑๕.๒.๒ ระดับปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๕ ปี การศึกษา
๑๕.๒.๓ ระดับปริญญาเอก ผูท้ ี่สาเร็ จปริ ญญาตรี แล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริ ญญา
เอก ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปี การศึกษา ส่ วนผูท้ ี่สาเร็ จปริ ญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริ ญญาเอก ให้ใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน ๖ ปี การศึกษา
กรณี มหาวิทยาลัยมีเหตุผลและความจาเป็ นพิเศษ การลงทะเบียนที่มีจานวนหน่วยกิ
ตแตกต่างไปจากเกณฑ์ขา้ งต้นก็อาจทาได้ โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประจาหลักสู ตรนั้น ๆ แต่
ทั้งนี้ตอ้ งไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
ข้ อ ๑๖ การลงทะเบียนเรียน
๑๖.๑ การกาหนดวัน และวิธีการลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาให้เป็ นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

๑๖.๒ การลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อนักศึกษาได้ชาระเงินตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาเรี ยบร้อยแล้ว และภายในกาหนดเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๑๖.๓ กรณี ที่นกั ศึกษาไม่ได้ชาระเงินตามข้อ ๑๖.๒ จะไม่มีสิทธิ เรี ยนในภาคการศึกษานั้น เว้น
แต่จะมีเหตุผลจาเป็ นและได้รับการอนุมตั ิจากมหาวิทยาลัย
๑๖.๔ กรณี ที่นกั ศึกษาต้องลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาเพิ่มเติมจากแผนการเรี ยนที่กาหนดต้องผ่าน
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรก่อนการลงทะเบียนเรี ยน
ข้ อ ๑๗ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริม
มหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาเสริ มโดยไม่นบั หน่วยกิต
ซึ่ง
เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในหลักสู ตรนั้น ๆ โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการเกี่ยวกับการลงทะเบียน
เรี ยนรายวิชาเสริ มให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้ อ ๑๘ การลงทะเบียนเพือ่ รักษาสภาพนักศึกษา
๑๘.๑ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาครบตามที่กาหนดในหลักสู ตรแต่ยงั ไม่สาเร็ จ
การศึกษา ต้องลงทะเบียนชาระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษาจนกว่าจะสาเร็ จ
การศึกษา
๑๘.๒ การลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษาให้ดาเนินการให้เสร็ จภายใน
สัปดาห์ที่ ๓ นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษา
ข้ อ ๑๙ การเพิม่ และการถอนรายวิชา
การเพิ่มหรื อการถอนรายวิชาจะกระทาได้ภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ ส่ วน
ภาคฤดูร้อนให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้ อ ๒๐ การยกเลิกรายวิชา (Withdrawal)
๒๐.๑ การยกเลิกรายวิชา จะกระทาได้เมื่อพ้นกาหนดการถอนรายวิชาและต้องดาเนินการให้
เสร็ จสิ้ นก่อนกาหนดการสอบปลายภาคการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า ๒ สัปดาห์
๒๐.๒ การยกเลิกรายวิชาจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผสู้ อนและอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร

หมวด ๔
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ข้ อ ๒๑ การวัดและประเมินผลการศึกษา
๒๑.๑ ระบบการให้ คะแนนการเรียนรายวิชา
๒๑.๑.๑ การให้คะแนนด้วยระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็ น ๘ ระดับดังนี้

ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ความหมายของผลการเรียน
ดีเยีย่ ม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ดีพอใช้ (Fairly Good)
พอใช้ (Fair)
อ่อน (Poor)
อ่อนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)

ค่ าระดับคะแนน
๔.๐
๓.๕
๓.๐
๒.๕
๒.๐
๑.๕
๑.๐
๐.๐

การประเมินผลรายวิชาทีเ่ รียนตามหลักสู ตรให้ ถือเกณฑ์ ดังนี้
(๑) หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตต้องได้ระดับคะแนนไม่ต่ากว่า B ในรายวิชาบังคับ ถ้าได้
ระดับคะแนนต่ากว่าที่ระบุตอ้ งลงทะเบียนซ้ าจนกว่าจะได้รับระดับคะแนนไม่ต่ากว่า B
(๒) หลักสู ตรปริ ญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง และปริ ญญาเอกต้องได้ระดับคะแนน
ไม่ต่ากว่า B ในหมวดวิชาเฉพาะด้าน ถ้าได้ระดับคะแนนต่ากว่าที่ระบุตอ้ งลงทะเบียนซ้ าจนกว่าจะได้รับระดับ
คะแนนไม่ต่ากว่า B
๒๑.๑.๒ การให้คะแนนด้วยระบบไม่มีค่าระดับคะแนน
๑) การประเมินผลรายวิชาเสริม รายวิชาทีเ่ รียนโดยไม่ นับหน่ วยกิตการสอบ
ประมวลความรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติให้ กระทาดังนี้
ระดับคะแนน
ความหมาย
S
เป็ นที่พอใจ (Satisfactory)
U
ยังไม่เป็ นที่พอใจ (Unsatisfactory)
๒) การประเมินวิทยานิพนธ์ หรือการค้ นคว้าอิสระให้ กระทาดังนี้
๒.๑) วิทยานิพนธ์ ทแี่ บ่ งหน่ วยกิตลงทะเบียนตามทีม่ หาวิทยาลัย
กาหนด
ระดับคะแนน
ความหมาย
S เ
ป็ นที่พอใจ (Satisfactory)
U
ยังไม่เป็ นที่พอใจ (Unsatisfactory)

ผลการประเมิน
Excellent

๒.๒) วิทยานิพนธ์ หรือการค้ นคว้าอิสระทั้งรายวิชา
ความหมาย
ดีเยีย่ ม

Good
Pass
Fail
สั ญลักษณ์
I
IP
M
W
V
N

ดี
ผ่าน
ไม่ผา่ น
๒.๓) สั ญลักษณ์อนื่ ๆ
ความหมาย
การวัดผลไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
การศึกษายังไม่สิ้นสุ ด (In progress)
นักศึกษาขาดสอบ (Missing)
ยกเลิกรายวิชา (Withdrawal)
ผูเ้ ข้าร่ วมการศึกษา (Visitor)
ยังไม่ได้รับผลการประเมิน(No report)
๒๑.๑.๓ การให้สัญลักษณ์
๒๑.๑.๓.๑ การให้ A B+ B C+ C D+ D และ F จะกระทาได้ในกรณี ต่อไปนี้
๑) ในรายวิชาที่นกั ศึกษาเข้าสอบ และ/หรื อ มีผลงานที่ประเมินผลได้

ตามลาดับขั้น
๒) เปลี่ยนจาก I IP และ M โดยส่ งผลการประเมินภายในระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
๒๑.๑.๓.๒ การให้ F นอกเหนือจากข้อ ๒๑.๑.๓.๑ จะกระทาได้ในกรณี ต่อไปนี้
๑) เมื่อนักศึกษาทาผิดระเบียบการสอบ
๒) เปลี่ยนจาก I IP และ M ในกรณี ที่ผสู ้ อนไม่ได้ส่งผลการประเมินภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๓) นักศึกษาขาดสอบปลายภาคการศึกษาโดยไม่ได้รับอนุมตั ิ
๔) นักศึกษาทุจริ ตในการสอบ
๒๑.๑.๓.๓ การให้ S และ U จะกระทาได้ในรายวิชาที่หลักสู ตรกาหนดให้เรี ยนเพิ่ม
เป็ นรายวิชาเสริ มตามข้อกาหนดเฉพาะและรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้เรี ยนเพิ่มตามเกณฑ์ดงั นี้
๑) รายวิชาที่ผลการประเมินเป็ นที่พอใจได้ระดับคะแนน S
๒) รายวิชาที่ผลการประเมินยังไม่เป็ นที่พอใจได้ระดับคะแนน U
๓) ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนน U ในรายวิชาใดนักศึกษาต้องลงทะเบียน
เรี ยนใหม่จนกว่าจะได้ระดับคะแนน S
๒๑.๑.๓.๔ การให้ I จะกระทาได้ในกรณี ที่นกั ศึกษายังทางานไม่เสร็ จ และนักศึกษา
ต้องดาเนินการขอรับการประเมินเพื่อเปลี่ยน I เป็ นระดับคะแนน ถ้าไม่ดาเนินการให้อาจารย์ผสู ้ อนประเมิน

เฉพาะผลงานที่มีอยูใ่ ห้เสร็ จสิ้ น และส่ งผลการประเมินภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
หากพ้น
กาหนดให้นายทะเบียนเปลี่ยน I เป็ น F หรื อ Uแล้วแต่กรณี
๒๑.๑.๓.๕ การให้ IP จะกระทาได้ในกรณี ที่รายวิชานั้นยังมีการศึกษาต่อเนื่องอยู่ ยัง
ไม่มีการวัดและประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ให้ใช้เฉพาะรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
และ IP จะถูกเปลี่ยนเมื่อได้รับการวัดผลและประเมินผลโดยส่ งผลการประเมินภายในวันสุ ดท้ายของการเรี ยน
การสอนของภาคการศึกษาถัดไป ทั้งนี้ตอ้ งอยูใ่ นเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนดหากพ้นกาหนดให้สานักส่ งเสริ ม
วิชาการและงานทะเบียนเปลี่ยน IP เป็ น F หรื อ U แล้วแต่กรณี
๒๑.๑.๓.๖ การให้ M จะกระทาได้ในรายวิชาที่นกั ศึกษามีสิทธิ สอบปลายภาคแต่ขาด
สอบ และเมื่อได้รับอนุมตั ิจากคณะให้สอบ นักศึกษาจะต้องดาเนินการเพื่อเปลี่ยน M เป็ นระดับคะแนนและ
ผูส้ อนส่ งผลการประเมินภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนดหากพ้นกาหนดให้สานักส่ งเสริ มวิชาการและ
งานทะเบียนเปลี่ยน M เป็ น F หรื อ U แล้วแต่กรณี
๒๑.๑.๓.๗ การให้ W จะกระทาได้ในกรณี ตอ่ ไปนี้
๑) นักศึกษาได้รับอนุมตั ิการยกเลิกรายวิชาเมื่อพ้นกาหนดการถอน และก่อน
กาหนดการสอบปลายภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยไม่นอ้ ย
กว่า 2 สัปดาห์
๒) นักศึกษาลงทะเบียนไว้แล้ว และได้รับอนุมตั ิให้ลาพักการศึกษาในภาค
การศึกษานั้น
๓) นักศึกษาลงทะเบียนไว้แล้ว แต่ถูกสั่งให้พกั การเรี ยนในภาคการศึกษานั้น
๒๑.๑.๓.๘ การให้ V จะกระทาได้ในรายวิชาที่นกั ศึกษาได้รับอนุมตั ิให้ลงทะเบียน
เรี ยนเป็ นผูร้ ่ วมฟังการบรรยายโดยไม่นบั หน่วยกิต และสามารถปฏิบตั ิตามเกณฑ์ที่อาจารย์ผสู ้ อนกาหนด หากไม่
สามารถปฏิบตั ิตามเกณฑ์ที่กาหนดให้ถือว่านักศึกษาขอยกเลิก ซึ่งจะได้รับสัญลักษณ์ W แทน
๒๑.๑.๓.๙ การให้ N จะกระทาได้เฉพาะในรายวิชาที่มหาวิทยาลัยยังไม่ได้รับรายงาน
ผลการประเมินการศึกษาของรายวิชานั้นๆ ตามกาหนด
๒๑.๒ การนับจานวนหน่ วยกิต และการคานวณค่ าระดับคะแนน
๒๑.๒.๑ การนับจานวนหน่วยกิตเพื่อใช้ในการคานวณหาค่าระดับคะแนน ให้นบั จาก
รายวิชาที่มีการประเมินผลการศึกษาที่มีค่าระดับคะแนน
๒๑.๒.๒ การนับจานวนหน่วยกิตสะสมเพื่อให้ครบตามจานวนที่กาหนดในหลักสู ตร
ให้นบั เฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้เท่านั้น
๒๑.๒.๓ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษาให้คานวณจากผลการเรี ยนของ
นักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจานวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
วิชาเป็ นตัวตั้งแล้วหารด้วยจานวนหน่วยกิตของภาคการศึกษานั้นโดยใช้ทศนิยม ๒ ตาแหน่งไม่ปัดเศษ

๒๑.๒.๔ ค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย ให้คานวณจากผลการเรี ยนของนักศึกษาตั้งแต่
เริ่ มเข้าเรี ยนจนถึงภาคการศึกษาสุ ดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจานวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนน
ของแต่ละรายวิชาที่เรี ยนทั้งหมดตามข้อ ๒๑.๒.๑ เป็ นตัวตั้งหารด้วยจานวนหน่วยกิตรวมที่มีค่าระดับคะแนน
๒๑.๒.๕ ในภาคศึกษาที่นกั ศึกษาได้ I และหรื อ M ให้คานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
รายภาคการศึกษานั้นโดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้ I และหรื อ M เท่านั้น
๒๑.๓ สั ญลักษณ์อนื่ ๆ มีดังนี้
๒๑.๓.๑ S (Satisfactory) ใช้สาหรับประเมินวิทยานิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระที่แบ่งหน่วยกิ
ตลงทะเบียนและประเมินผลงานผ่าน
๒๑.๓.๒ U (Unsatisfactory) ใช้สาหรับประเมินวิทยานิพนธ์หรื อ การค้นคว้าอิสระที่แบ่ง
หน่วยกิต ลงทะเบียนและประเมินผลงานไม่ผา่ น
๒๑.๓.๓ V (Visitor) ใช้สาหรับการลงทะเบียนเพื่อร่ วมฟังโดยไม่นบั หน่วยกิต
๒๑.๓.๔ W (Withdraw) ใช้สาหรับการยกเลิกก่อนกาหนดสอบปลายภาคไม่นอ้ ยกว่า ๒
สัปดาห์ ซึ่งจะได้รับอนุมตั ิให้ยกเลิกวิชาเรี ยนในกรณี ที่นกั ศึกษาลาพักการศึกษา หรื อถูกสั่งให้พกั การศึกษา
หลังจากลงทะเบียนเรี ยนในภาคการศึกษานั้นแล้ว
๒๑.๓.๕ I (Incomplete) ใช้สาหรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ในรายวิชาที่นกั ศึกษายัง
ทางานไม่เสร็ จ เมื่อสิ้ นภาคการศึกษานักศึกษาที่ได้ “I” ต้องดา เนินการขอรับการประเมินเพื่อเปลี่ยนระดับ
คะแนนให้เสร็ จสิ้ นภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด หากพ้นกาหนด สานักส่ งเสริ มวิชาการและงาน
ทะเบียนจะเปลี่ยนค่าระดับคะแนนเป็ น “F”
๒๑.๓.๖ M (Missing) ใช้สาหรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ในรายวิชาที่นกั ศึกษาขาด
สอบปลายภาคการศึกษา นักศึกษาที่ได้ “M” ต้องดาเนินการขอรับการประเมินเพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็ จ
สิ้ นภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด หากพ้นกาหนดสานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนจะเปลี่ยนค่า
ระดับคะแนนเป็ น “F”
๒๑.๔ การเรียนเพิม่
กรณี ที่นกั ศึกษาเรี ยนรายวิชาครบตามหลักสู ตรแต่คะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ถึง๓.๐๐ นักศึกษาต้อง
ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาในระดับเดียวกันเพิ่ม โดยให้อยูใ่ นดุลพินิจของ
อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสู ตร
ข้ อ ๒๒ การดาเนินการเกี่ยวกับการสอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้ายวิทยานิพนธ์ปริ ญญาโท (Oral Examination)
การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) การสอบวัด
คุณสมบัติ (Qualifying Examination) และ การสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ปริ ญญาเอก (Oral Examination) ให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด

หมวด ๕
การลา การลาพักการศึกษา และการลาออก
ข้ อ ๒๓ การลา
๒๓.๑ การลาป่ วย ลากิจ ที่รวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของเวลาเรี ยนทั้งหมดของรายวิชา
นั้น ให้อยูใ่ นดุลพินิจของอาจารย์ผสู ้ อน หากเกินจากนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณบดี
๒๓.๒ นักศึกษาที่ได้รับอนุมตั ิให้ลาได้ มีสิทธิ ได้รับผ่อนผันด้านการนับเวลาเรี ยนและสิ ทธิ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนและการสอบ
ข้ อ ๒๔ การลาพักการศึกษา
๒๔.๑ นักศึกษาอาจยืน่ คาร้องขอลาพักการศึกษาด้วยเหตุผลความจาเป็ นแล้วแต่กรณี โดย
คณบดีเป็ นผูอ้ นุมตั ิ
๒๔.๒ การลาพักการศึกษา กระทาได้ครั้งละไม่เกิน ๑ ภาคการศึกษา ถ้าจาเป็ นต้องลาพัก
การศึกษาต่อให้ยนื่ คาร้องใหม่
๒๔.๓ นักศึกษาที่ได้รับอนุมตั ิให้ลาพักการศึกษาต้องชา ระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพ
นักศึกษา
ข้ อ ๒๕ การลาออก
การลาออกให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

หมวด ๖
การเทียบโอนหน่ วยกิตและการยกเว้นการเรียน
ข้ อ ๒๖ การเทียบโอนหน่ วยกิตและการยกเว้นการเรียน
การเทียบโอนหน่วยกิตของหลักสู ตรในระดับเดียวกัน จานวนหน่วยกิตที่เทียบโอนได้ตอ้ งไม่
เกินหนึ่งในสามของจานวนหน่วยกิตทั้งหมดตลอดหลักสู ตรที่กาลังศึกษาอยู่
ข้ อ ๒๗ รายวิชาทีจ่ ะรับและเทียบโอนหน่ วยกิตได้
๒๗.๑ ต้องเป็ นรายวิชาที่เรี ยนในระดับบัณฑิตศึกษา
๒๗.๒ เป็ นรายวิชาที่มีในหลักสู ตรที่รับเข้าศึกษาและมีเนื้อหาเทียบเคียงกันได้
๒๗.๓ เป็ นรายวิชาที่เรี ยนมาแล้วไม่เกิน ๕ ปี การศึกษา นับจากปี การศึกษาที่ลงทะเบียนใน
รายวิชานั้น
๒๗.๔ เป็ นรายวิชาที่ได้รับการประเมินผลได้ระดับคะแนนไม่ต่ากว่า B

ข้ อ ๒๘ นักศึกษาทีข่ อเทียบโอนจะต้ องมีระยะเวลาในการศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่ น้อยกว่า
การศึกษา

๑ ปี

หมวด ๗
การพ้นสภาพนักศึกษา
ข้ อ ๒๙ นักศึกษาพ้นสภาพนักศึกษาในกรณีต่อไปนี้
๒๙.๑ ตาย
๒๙.๒ ลาออก
๒๙.๓ โอนไปเป็ นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น
๒๙.๔ ขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็ นนักศึกษาข้อหนึ่งข้อใดตามข้อ ๑๓
๒๙.๕ ไม่ลงทะเบียนเรี ยนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด และมิได้ลาพักการศึกษาภายใน
๓๐ วันนับจากวันเปิ ดภาคการศึกษา
๒๙.๖ เป็ นนักศึกษาครบระยะเวลาศึกษาตามหลักสู ตร ในข้อ ๑๕ นับตั้งแต่วนั ขึ้นทะเบียนเป็ น
นักศึกษา
๒๙.๗ เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษา
๒๙.๘ เป็ นนักศึกษาที่ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยต่ากว่า ๒.๗๕ เมื่อเรี ยนครบ ๒ ภาคการศึกษาเป็ น
ต้นไป
๒๙.๙ เป็ นนักศึกษาปริ ญญาโทที่สอบไม่ผา่ นการสอบประมวลความรู ้ ๓ ครั้ง
๒๙.๑๐ เป็ นนักศึกษาปริ ญญาเอกที่สอบไม่ผา่ นการสอบวัดคุณสมบัติ และไม่ได้รับอนุมตั ิจาก
มหาวิทยาลัยให้โอนไปเป็ นนักศึกษาปริ ญญาโท หรื อประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง
๒๙.๑๑ ไม่ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๒๙.๑๒ เป็ นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ ๒ ภาคการศึกษาแต่ไม่มีหน่วยกิตสะสม ยกเว้น
หลักสู ตรที่มีเฉพาะวิทยานิพนธ์
๒๙.๑๓ ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสู ตรและได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยต่ากว่า
๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรื อเทียบเท่าข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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๒๙.๑๔ มีระยะเวลาที่ศึกษาครบตามเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ ๑๕ และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยต่า
กว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรื อเทียบเท่า
๒๙.๑๕ ได้ผลการประเมินวิทยานิพนธ์ในขั้นไม่ผา่ น
๒๙.๑๖ มหาวิทยาลัยสั่งให้พน้ สภาพ นอกเหนือจากข้อดังกล่าวข้างต้น

หมวด ๘
เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาและการขอรับปริญญา
ข้ อ ๓๐ เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษา
๓๐.๑ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้ นสู ง ต้องเรี ยนครบตาม
จานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๓.๐๐จากระบบ ๔ ระดับ
คะแนนหรื อเทียบเท่า
๓๐.๒ ระดับปริญญาโท
๓๐.๒.๑ แผน ก แบบ ก ๑ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น
สุ ดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรื ออย่างน้อย
ดาเนินการให้ผลงานหรื อส่ วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการ
หรื อเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม(Proceeding)
๓๐.๒.๒ แผน ก แบบ ก ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสู ตร โดย
จะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรื อเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบ
ประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรื อปากเปล่าในสาขาวิชานั้นพร้อมทั้งเสนอ
วิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และผลงาน
วิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรื ออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรื อส่ วนหนึ่งของผลงานได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการ หรื อเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
(Proceeding)
๓๐.๒.๓ แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสู ตรโดยจะต้องได้
ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรื อเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวล
ความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรื อปากเปล่า 22 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าดว้ ยการ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 ในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปาก
เปล่าขั้นสุ ดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
๓๐.๓ ระดับปริญญาเอก
๓๐.๓.๑ แบบ ๑ สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย ๑ ภาษา ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกาหนด สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)เพื่อเป็ นผูม้ ีสิทธิขอทา
วิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้ายโดยคณะกรรมการซึ่ งจะต้อง
ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์
หรื ออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรื อส่ วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์
ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่ วมกลัน่ กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็ นที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้น

๓๐.๓.๒ แบบ ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสู ตร โดยจะต้องได้
ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรื อเทียบเท่าสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่าง
น้อย ๑ ภาษา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกาหนด สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying
Examination) เพื่อเป็ นผูม้ ีสิทธิ์ ขอทาวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้าย
โดยคณะกรรมการ ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และผลงาน
วิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรื ออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรื อส่ วนหนึ่งของผลงานได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่ วมกลัน่ กรอง (Peer Review)
ก่อนการตีพิมพ์ และเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
ข้ อ ๓๑ การขออนุมัติสาเร็จการศึกษาและขอรับปริญญา
(๑) นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ ๓๐ ต้องยืน่ คาร้องขอสาเร็ จการศึกษา
และขอรับปริ ญญาต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่กาหนด มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อ
อนุมตั ิปริ ญญาในภาคการศึกษานั้น
(๒) กรณี ที่นกั ศึกษายังไม่ขออนุมตั ิสาเร็ จการศึกษา และมีความประสงค์จะลงทะเบียนรายวิชา
เพิ่มเติมในภาคการศึกษาถัดไป นักศึกษาต้องยืน่ คาร้องขออนุมตั ิต่อมหาวิทยาลัยพร้อมกับการยืน่ คาร้องตามข้อ
๓๑ (๑) ระยะเวลาในการศึกษาเพิม่ เติมรวมกับระยะเวลาที่ศึกษาตามหลักสู ตรต้องไม่เกินระยะเวลาที่กาหนดตาม
ข้อ ๑๕
(๓) นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ ๓๐ แต่มิได้ยนื่ คาร้องขอสาเร็ จ
การศึกษาและขอรับปริ ญญาตามข้อ ๓๑ (๑) และไม่ได้ขออนุมตั ิลงทะเบียนเพิ่มเติมรายวิชาต่างๆ ตามข้อ ๓๑
(๒) มหาวิทยาลัยอาจรวบรวมรายชื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่ออนุมตั ิปริ ญญาข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 23ในภาคการศึกษาถัดไป ทั้งนี้นกั ศึกษาจะต้องรักษาสถานภาพการเป็ น
นักศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป
(๔) การขอรับปริ ญญา หรื อประกาศนียบัตร ให้นกั ศึกษายืน่ คาร้องขอรับปริ ญญาหรื อ
ประกาศนียบัตรต่อมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็ จการศึกษา ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
ข้ อ ๓๒ ชื่อประกาศนียบัตรและชื่อปริญญา
๓๒.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้ใช้ชื่อว่า “ประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Diploma)”
อักษรย่อ “ป.บัณฑิต (Grad. Dip.)” แล้วตามด้วยชื่อสาขาวิชาต่อท้าย
๓๒.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง ให้ใช้ชื่อว่า “ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง (Higher
Graduate Diploma)” อักษรย่อ “ป.บัณฑิตชั้นสู ง (Higher Grad. Dip.)” แล้วตามด้วยชื่อสาขาวิชาต่อท้าย
๓๒.๓ ปริ ญญาโทและปริ ญญาเอก ให้ใช้ชื่อปริ ญญาตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
ปริ ญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยหรื อกรณี ที่มหาวิทยาลัยไม่มีการตราพระ

ราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริ ญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ให้ใช้ชื่อปริ ญญาตามหลักเกณฑ์การ
กาหนดชื่อปริ ญญาตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
หมวด ๙
การประกันคุณภาพของหลักสู ตร
ข้ อ ๓๓ การประกันคุณภาพของหลักสู ตร
ให้ทุกหลักสู ตรกาหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสู ตรให้ชดั เจนอย่างน้อย
ประกอบด้วยประเด็นหลัก ๔ ประเด็น คือ
๓๓.๑ การบริ หารหลักสู ตร
๓๓.๒ ทรัพยากรประกอบการเรี ยนการสอนและการวิจยั
๓๓.๓ การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
๓๓.๔ ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรื อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต

ข้ อ ๓๔ การพัฒนาหลักสู ตร
ให้ทุกหลักสู ตรมีการพัฒนาหลักสู ตรให้ทนั สมัย แสดงการปรับปรุ งดัชนีดา้ นมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษาเป็ นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ ๕ ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสู ตรอย่างต่อเนื่องทุก ๕ ปี

บทเฉพาะกาล
ข้ อ ๓๕ นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยก่อนที่ขอ้ บังคับนี้ประกาศใช้ ให้ใช้ขอ้ บังคับระเบียบ และ
ประกาศที่เกี่ยวข้องสาหรับนักศึกษาดังกล่าวจนสาเร็ จการศึกษาหรื อพ้นสภาพนักศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรี ศุกรี )
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ตารางเปรียบเทียบหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับปริญญาโท

42

ตารางเปรียบเทียบหลักสู ตรเก่ าและหลักสู ตรปรับปรุ งใหม่
ตารางเปรียบเทียบหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับปริญญาโท
หลักสู ตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่ พุทธศักราช 2549
หลักสู ตร
สาขาวิชา
ชื่อปริ ญญา

หลักสู ตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่ พุทธศักราช 2554

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสู ตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) ชื่อปริ ญญา
Master of Science (Biotechnology)
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
M.Sc. (Biotechnology)

1) วิชาเอกบังคับ
5
2) วิชาเอกบังคับเลือก ไม่นอ้ ยกว่า
9
3) วิชาเอกเลือก ไม่นอ้ ยกว่า
10
4) วิทยานิพนธ์
12
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 36

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
เทคโนโลยีชีวภาพ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
Master of Science (Biotechnology)
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
M.S. (Biotechnology)

1) วิชาบังคับ
14
2) วิชาเลือก ไม่นอ้ ยกว่า
10
3) วิทยานิพนธ์
12
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 36

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

เหตุผล

BIO 5101 กระบวนวิชาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6)
(Aspects of Biotechnology)
ขอบเขตและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพใน
ด้านต่าง ๆ ชนิดของสารเร่ งปฏิกิริยาทางชีวภาพ อุณหพล
ศาสตร์ของระบบทางชีวภาพ สมดุลของชีวมวลและชีว
พลังงานในกระบวนการทางชีวภาพ จลนพลศาสตร์ของการ
เจริ ญของจุลินทรี ยแ์ ละการเกิดผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนและปั จจัย
ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการหมักในอุตสาหกรรม ตลอดจน
เทคนิคที่จาเป็ นในการแยกสกัด การทาให้ผลิตภัณฑ์บริ สุทธิ์
และการผสมสู ตรทางการค้า

BIOT 5101 กระบวนวิชาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6)
(Aspects of Biotechnology)
ขอบเขตและการประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพในด้าน
ต่าง ๆ ชนิดของสารเร่ งปฏิกิริยาทางชีวภาพ อุณหพลศาสตร์
ของระบบทางชีวภาพ สมดุลของชีวมวลและชีวพลังงานใน
กระบวนการทางชีวภาพ จลนพลศาสตร์ของการเจริ ญของ
จุลินทรี ยแ์ ละการเกิดผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนและปั จจัยที่เกี่ยวข้อง
ในกระบวนการหมักในอุตสาหกรรม ตลอดจนเทคนิคที่
จาเป็ นในการแยกสกัด การทาให้ผลิตภัณฑ์บริ สุทธิ์ และการ
ผสมสู ตรทางการค้า

BIO 5102 ระเบียบวิธีวจิ ัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6)
(Biotechnological Research Methodology)
การศึกษาระเบียบวิธีวจิ ยั การค้นคว้าหาข้อมูล การ
เก็บรวบรวมข้อมูล จัดเก็บเอกสารอ้างอิงโดย Endnote การ
เขียนโครงร่ างวิจยั การนาเสนองานวิจยั การเขียนงานวิจยั ทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ โดยอยูใ่ น
กรอบของจริ ยธรรมทางวิทยาศาสตร์

BIOT 5102 ระเบียบวิธีวจิ ัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6)
(Biotechnological Research Methodology)
การศึกษาระเบียบวิธีวจิ ยั การค้นคว้าหาข้อมูล การ
เก็บรวบรวมข้อมูล จัดเก็บเอกสารอ้างอิงโดยอาศัยโปรแกรม
ทางคอมพิวเตอร์ การเขียนโครงร่ างวิจยั การนาเสนองานวิจยั
การเขียนงานวิจยั ทางเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อเผยแพร่ ผลงาน
ทางวิชาการ โดยอยูใ่ นกรอบของจริ ยธรรมทางวิทยาศาสตร์

BIO 5103 เครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
(Instrument of Biotechnology)

BIOT 5103 เครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3(2-2-5)
(Instrument of Biotechnology)

3(2-2-5)

หลักการและเทคนิคการใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์ตา่ ง ๆ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ได้แก่ เครื่ องมือทางพันธุ วศิ วกรรม
เทคโนโลยีการหมัก เทคนิคสเปกโทรสโคปี อิเล็กโทรโฟเร
ซิส โครมาโทรกราฟฟี แมสสเปกโทรเมทรี การวิเคราะห์
สารชีวโมเลกุลในเชิงคุณภาพและปริ มาณ

หลักการและเทคนิคการใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์ตา่ ง ๆ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ และปฏิบตั ิการที่สอดคล้องกับเนื้อหา
ได้แก่ เครื่ องมือทางพันธุ วศิ วกรรม เทคโนโลยีการหมัก
เทคนิคสเปกโทรสโ กปี อิเล็กโทรโฟเรซิส โครมาโทกราฟี
แมสสเปกโทรเม ตรี การวิเคราะห์สารชีวโมเลกุลในเชิง
คุณภาพและปริ มาณ

BIO 5201 เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสู ง
3(2-2-5)
(Advanced Biotechnology)
(เงื่อนไขรายวิชา ต้องเรี ยน Biotechnology พื้นฐานมาก่อน)
หลักการและเทคนิคขั้นสู งของเทคโนโลยีชีวภาพ
ศักยภาพของเทคนิคใหม่ ๆ ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่จะมี
ส่ วนช่วยในการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพของอุตสาหกรรมได้ดี
ยิง่ ขึ้น เช่น วิศวกรรมชีวเคมีและเทคโนโลยีการหมัก
เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร พันธุวศิ วกรรมศาสตร์ จุล
ชีววิทยาอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช

BIOT 5201 เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสู ง
3(2-2-5)
(Advanced Biotechnology)
(เงื่อนไขรายวิชา ต้องเรี ยน Biotechnology พื้นฐานมาก่อน)
หลักการและเทคนิคขั้นสู งของเทคโนโลยีชีวภาพ
ศักยภาพของเทคนิคใหม่ ๆ ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่จะมี
ส่ วนช่วยในการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพของอุตสาหกรรมได้ดี
ยิง่ ขึ้น และปฏิบตั ิการที่สอดคล้องกับเนื้อหา เช่น วิศวกรรม
ชีวเคมีและเทคโนโลยีการหมัก เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร
พันธุวศิ วกรรมศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม และ
เทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช

BIO 5202 ชี วเคมีข้ นั สู ง
3(3-0-6)
(Advanced Biochemistry)
โครงสร้างและกระบวนการเมตาบอลิซึมของสารชีว
โมเลกุล ได้แก่ คาร์ โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน กรด
นิวคลีอิก และความสัมพันธ์ระหว่างสารชีวโมเลกุลต่อ
สิ่ งมีชีวติ การทางานของเอนไซม์และชีวพลังงานศาสตร์
รวมไปถึงหัวข้อที่น่าสนใจในปั จจุบนั เกี่ยวกับชีวเคมี โดย
เน้นให้นกั ศึกษามีประสบการณ์ในการอ่านวารสารทั้งในและ
ต่างประเทศ สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยตัวเอง
BIO 5203 เทคโนโลยีกระบวนการหลังการหมัก 3(2-2-5)
(Downstream Processes Technology)
ศึกษากระบวนการหลังการหมัก การแยกและเก็บ
เกี่ยวผลผลิต การทาให้บริ สุทธิ์ และการทาให้สารผลิตภัณฑ์
อยูใ่ นรู ปพร้อมที่จะนาไปใช้งาน อาทิ การแยกสารโดยวิธี
กลัน่ วิธีสกัด การกรองแบบ ultrafiltration, cross-flow
filtration, dialysis และ reverse osmosis การแยกโดยวิธี กล
แบบ vacuum filter, leaf filter, filter press การแยกสารโดย
วิธีปั่นเหวีย่ ง การแยกโดยวิธี
โครมาโทกรา ฟี การ
ตกผลึก ทาให้ผลิตภัณฑ์อยูใ่ นรู ปต่างๆ ที่จะนาไปใช้งาน เช่น
การอบแห้ง การย่อยเพื่อลดขนาด เป็ นต้น

BIOT 5104 ชี วเคมีข้ นั สู ง
3(3-0-6)
(Advanced Biochemistry)
โครงสร้างและกระบวนการเมแทบอลิซึมของสารชีว
โมเลกุล ได้แก่ คาร์ โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน กรด
นิวคลีอิก และความสัมพันธ์ระหว่างสารชีวโมเลกุลต่อ
สิ่ งมีชีวติ การทางานของเอนไซม์และชีวพลังงานศาสตร์
รวมไปถึงหัวข้อที่น่าสนใจในปั จจุบนั เกี่ยวกับชีวเคมี โดย
เน้นให้นกั ศึกษามีประสบการณ์ในการอ่านวารสารทั้งในและ
ต่างประเทศ สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยตัวเอง
BIOT 5204 เทคโนโลยีกระบวนการหลังการหมัก 3(2-2-5)
(Downstream Processes Technology)
ศึกษากระบวนการหลังการหมัก การแยกและเก็บ
เกี่ยวผลผลิต การทาให้บริ สุทธิ์ และการทาให้สารผลิตภัณฑ์
อยูใ่ นรู ปพร้อมที่จะนาไปใช้งาน และปฏิบตั ิการที่สอดคล้อง
กับเนื้อหา อาทิ การแยกสารโดยวิธีกลัน่ วิธีสกัด การกรอง
แบบยิง่ ยวด การกรองแบบไหลขวาง ไดอะลิซิสและ
รี เวอร์สออสโมซิส การแยกโดยวิธี กลแบบ การกรอง
สุ ญญากาศ กรองด้วยแรงกด การแยกสารโดยวิธีปั่นเหวีย่ ง
การแยกโดยวิธีโครมาโ ทกราฟี การตกผลึก ทาให้ผลิตภัณฑ์
อยูใ่ นรู ปต่างๆ ที่จะนาไปใช้งาน เช่น การอบแห้ง การย่อย
เพื่อลดขนาด เป็ นต้น

BIO 5204

เทคโนโลยีเอนไซม์ และเซลล์ 3(2-2-5)
(Enzyme and Cell Technology)
ศึกษาสมบัติของเอนไซม์จากจุลินทรี ย ์ การผลิต
เอนไซม์ เทคนิคการแยก จุลินทรี ยท์ ี่มีประโยชน์จาก
แหล่งต่างๆ การเก็บรักษาและการจดทะเบียนลิขสิ ทธิ์ ของยีน
จุลินทรี ย ์
การสกัด และทาให้เอนไซม์บริ สุทธิ์ การ
ประยุกต์ใช้เอนไซม์ในทางด้านต่างๆ เทคนิคการตรึ งเอนไซม์
และเซลล์จุลินทรี ยเ์ พื่อใช้เป็ นตัวเร่ งทางชีวภาพ
การ
ประยุกต์ใช้เอนไซม์และเซลล์จุลินทรี ยใ์ น การใช้ความรู้
ทางด้านพันธุ วศิ วกรรมมาช่วยในการปรับปรุ งสายพันธุ์
จุลินทรี ย ์

BIOT 5210

BIO 5205

BIOT 5205

เทคโนโลยีคาร์ โบไฮเดรต
3(2-2-5)
(Carbohydrate Technology)
โครงสร้างและสมบัติของสารประเภท
คาร์โบไฮเดรต ประโยชน์ การดัดแปลง แปรรู ป และ
ประยุกต์ใช้คาร์โบไฮเดรตในอุตสาหกรรมเชิงการค้า
BIO 5206

เทคโนโลยีหัวเชื้อบริสุทธิ์
3(2-2-5)
(Pure Inoculums Technology)

เทคโนโลยีเอนไซม์ และเซลล์
3(2-2-5)
(Enzyme and Cell Technology)
ศึกษาสมบัติของเอนไซม์จากจุลินทรี ย ์ การผลิต
เอนไซม์
เทคนิคการแยก จุลินทรี ยท์ ี่มีประโยชน์จาก
แหล่งต่างๆ การเก็บรักษาและการจดทะเบียนลิขสิ ทธิ์ ของยีน
จุลินทรี ย ์
การสกัด และทาให้เอนไซม์บริ สุทธิ์ การ
ประยุกต์ใช้เอนไซม์ในทางด้านต่างๆ เทคนิคการตรึ งเอนไซม์
และเซลล์จุลินทรี ยเ์ พื่อใช้เป็ นตัวเร่ งทางชีวภาพ การประยุกต์
เอนไซม์และเซลล์จุลินทรี ยใ์ น การใช้ความรู้ทางด้านพันธุ
วิศวกรรมมาช่วยในการปรับปรุ งสายพันธุ์จุลินทรี ย ์
และ
ปฏิบตั ิการที่สอดคล้องกับเนื้อหาของเทคโนโลยีเอนไซม์และ
เซลล์
เทคโนโลยีคาร์ โบไฮเดรต
3(2-2-5)
(Carbohydrate Technology)
โครงสร้างและสมบัติของสารประเภทคาร์โบไฮเดรต
ประโยชน์ การดัดแปลง แปรรู ป และประยุกต์
คาร์โบไฮเดรตในอุตสาหกรรมเชิงการค้า และปฏิบตั ิการที่
สอดคล้องกับเนื้อหาของเทคโนโลยีคาร์ โบไฮเดรต
BIOT 5209 เทคโนโลยีหัวเชื้อบริสุทธิ์
3(2-2-5)
(Pure Inoculums Technology)

การประยุกต์ใช้เชื้อบริ สุทธิ์ เป็ นหัวเชื้อใน
อุตสาหกรรมการแปรรู ปอาหารและอุตสาหกรรมต่างๆ
เทคนิคการแยก คัดเลือก เก็บรักษาเชื้อจุลินทรี ยท์ ี่จะใช้เป็ น
หัวเชื้อบริ สุทธิ์ การทาให้เชื้อจุลินทรี ยอ์ ยูใ่ นรู ปที่เหมาะสม
ในการนาไปประยุกต์ใช้เป็ นหัวเชื้อบริ สุทธิ์ ในผลิตภัณฑ์
อาหาร และอุตสาหกรรมต่างๆ

การประยุกต์เชื้อบริ สุทธิ์ เป็ นหัวเชื้อในอุตสาหกรรม
การแปรรู ปอาหารและอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงเทคนิคการ
แยก คัดเลือก เก็บรักษาเชื้อจุลินทรี ยท์ ี่จะใช้เป็ นหัวเชื้อ
บริ สุทธิ์ การทาให้เชื้อจุลินทรี ยอ์ ยูใ่ นรู ปที่เหมาะสม ในการ
นาไปประยุกต์เป็ นหัวเชื้อบริ สุทธิ์ ในผลิตภัณฑ์อาหาร และ
อุตสาหกรรมต่างๆ และปฏิบตั ิการที่สอดคล้องกับเนื้อหาของ
เทคโนโลยีหวั เชื้อบริ สุทธิ์

BIO 5207

การควบคุมคุณภาพทางอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพ
3(3-0-6)
(Quality Control in Biotechnological
Industry)
การควบคุมคุณภาพของกระบวนการอุตสาหกรรม
ทางชีวภาพ กระบวนการผลิต การสกัด และการแปรรู ป
หลักการออกแบบทางกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม
การหาปั จจัยจากัดต่อการควบคุมคุณภาพของอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพ พัฒนาขั้นตอนอุตสาหกรรมควบคุมของ
เสี ยและมลพิษที่เกิดขึ้น

BIOT 5202

BIO 5208

BIOT 5302

ชีวสารสนเทศศาสตร์
(Bioinformatics)

3(3-0-6)

การควบคุมคุณภาพทางอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพ
3(3-0-6)
(Quality Control in Biotechnological
Industry)
การควบคุมคุณภาพของกระบวนการอุตสาหกรรม
ทางชีวภาพ กระบวนการผลิต การสกัด และการแปรรู ป
หลักการออกแบบทางกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม การ
หาปั จจัยจากัดต่อการควบคุมคุณภาพของอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพ พัฒนาขั้นตอนอุตสาหกรรมควบคุมของ
เสี ยและมลพิษที่เกิดขึ้น
ชีวสารสนเทศศาสตร์
(Bioinformatics)

3(3-0-6)

การนาข้อมูลทางเทคโนโลยีมาใช้อย่างเป็ นระบบ
รวมทั้งการจัดเก็บ และพัฒนาโปรแกรมประยุกต์แบบต่าง ๆ
สาหรับเปรี ยบเทียบ วิเคราะห์ คานวณ และประเมินผล
ข้อมูลที่ได้มาจากการสื บค้นจากคอมพิวเตอร์ระดับองค์กร
หรื อระหว่างองค์กร ทั้งในและต่างประเทศผ่านเครื อข่าย
สารสนเทศต่าง ๆ เพื่อใช้ในการหาคาตอบหรื อตอบคาถาม
ทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพในหลายรู ปแบบ

การนาข้อมูลทางเทคโนโลยีมาใช้อย่างเป็ นระบบ
รวมทั้งการจัดเก็บ และพัฒนาโปรแกรมประยุกต์แบบต่าง ๆ
สาหรับเปรี ยบเทียบ วิเคราะห์ คานวณ และประเมินผล
ข้อมูลที่ได้มาจากการสื บค้นจากคอมพิวเตอร์ระดับองค์กร
หรื อระหว่างองค์กร ทั้งในและต่างประเทศผ่านเครื อข่าย
สารสนเทศต่าง ๆ เพื่อใช้ในการหาคาตอบหรื อตอบคาถาม
ทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพในหลายรู ปแบบ

BIO 5209

BIOT 5208

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
(Environmental Technology)
การควบคุมและการป้ องกันมลพิษที่มีต่อสิ่ งแวดล้อม
โดยใช้เทคนิคต่างๆ ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เช่นการใช้
สิ่ งมีชีวติ และ/หรื อสิ่ งมีชีวติ ที่ปรับปรุ งพันธ์และลักษณะการ
ดารงชีวติ มาใช้ในการแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อม การใช้
จุลินทรี ยท์ ี่สามารถแปรเปลี่ยนรู ปสารที่ทาให้เกิดมลพิษ
การศึกษาการต้านสารเคมีของสิ่ งมีชีวติ ชนิดต่างๆ การพัฒนา
ศักยภาพในการใช้สิ่งมีชีวติ ติดตามตรวจสอบสภาพมลพิษ
การควบคุมสลายตัวและการเน่าเสี ยของของเสี ยโดยสิ่ งมีชีวติ

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
(Environmental Technology)
ความหมายและขอบเขตของเทคโนโลยีชีวภาพด้าน
สิ่ งแวดล้อม การประยุกต์เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อ
ประโยชน์ในการจัดการปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อม การจัดการ
ของเสี ยและควบคุมมลพิษ การใช้ประโยชน์จากของเหลือ
ทิ้งทางการเกษตรและอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
แนวคิดและวิธีการในการย่อยสลายทางชีวภาพวัสดุที่ยอ่ ย
สลายยากหรื อของเสี ยอันตราย
การพัฒนาเทคนิคทาง
เทคโนโลยีชีวภาพสาหรับประเมินมลพิษในระบบนิเวศ
และปฏิบตั ิการที่สอดคล้องกับเนื้อหา
ของเทคโนโลยี
สิ่ งแวดล้อม

BIO 5701

เทคโนโลยีของสาหร่ าย
3(2-2-5)
(Algae Technology)
เทคนิคและการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสาหร่ าย
ชนิดต่างๆ การสกัดสารประกอบทางเคมีและเอมไซม์จาก
สาหร่ าย การเพิ่มผลผลิตชีวมวล การแปรรู ปสาหร่ ายให้เป็ น
ผลิตภัณฑ์แบบต่างๆ การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากสาหร่ าย
ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพและสิ่ งแวดล้อม

BIOT 5207

เทคโนโลยีของสาหร่ าย
3(2-2-5)
(Algae Technology)
เทคนิคและการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสาหร่ าย
ชนิดต่างๆ การสกัดสารประกอบทางเคมีและเอมไซม์จาก
สาหร่ าย การเพิ่มผลผลิตชีวมวล การแปรรู ปสาหร่ ายให้เป็ น
ผลิตภัณฑ์แบบต่างๆ การประยุกต์ประโยชน์จากสาหร่ าย
ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพและสิ่ งแวดล้อม และปฏิบตั ิการที่
สอดคล้องกับเนื้อหาของเทคโนโลยีของสาหร่ าย

BIO 5702

ยีสต์ เทคโนโลยีช้ ั นสู ง
3(2-2-5) BIOT 5211 ยีสต์ เทคโนโลยีช้ ั นสู ง
3(2-2-5)
(Advanced Yeast Technology)
(Advanced Yeast Technology)
บทบาทของเทคโนโลยีของยีสต์ในอุตสาหกรรมการ
เทคนิคและการพัฒนาการเพาะเลี้ยงยีสต์ชนิดต่างๆ
ผลิต โดยเน้นเทคนิคใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพของ เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการเพิ่มชีวมวล การแปรรู ป เพื่อ
ยีสต์ในระดับอุตสาหกรรมให้ดียงิ่ ขึ้น
ปรับปรุ งประสิ ทธิภาพของยีสต์ในระดับอุตสาหกรรมให้ดี
ยิง่ ขึ้นให้เป็ นผลิตภัณฑ์ในรู ปแบบใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ในปั จจุบนั และปฏิบตั ิการที่สอดคล้องกับเนื้อหา
ของยีสต์เทคโนโลยี
BIO 5703

เทคโนโลยีจุลนิ ทรีย์
3(2-2-5)
(Microbial Technology)
การใช้ประโยชน์จากจุลินทรี ยท์ างด้านอาหาร

BIOT 5206

เทคโนโลยีจุลนิ ทรีย์
3(2-2-5)
(Microbial Technology)
การใช้ประโยชน์จากจุลินทรี ยท์ างด้านอาหาร

การแพทย์และสิ่ งแวดล้อม การเพิม่ ผลผลิต การเพาะเลี้ยง
การแพทย์ และสิ่ งแวดล้อม การเพิม่ ผลผลิต การเพาะเลี้ยง
การคัดเลือก ปรับปรุ งพันธุกรรม การตรวจสอบและคัดแยก การคัดเลือก ปรับปรุ งพันธุกรรม การตรวจสอบและคัดแยก
จุลินทรี ย ์
จุลินทรี ย ์ เพื่อใช้ในชีวติ ประจาวัน และพัฒนาไปสู่ ระดับ
อุตสาหกรรมต่อไป และปฏิบตั ิการที่สอดคล้องกับเนื้อหาของ
เทคโนโลยีจุลินทรี ย ์
BIO 5704

อณูพนั ธุศาสตร์ และพันธุ
วิศวกรรมศาสตร์
3(2-2-5)
(Molecular Genetics and
Genetic Engineering)
(เงื่อนไขรายวิชา ต้องเรี ยน ชีววิทยาระดับเซลล์และ
โมเลกุลมาก่อน)
เทคนิคในการทางานทดลองและแนะนา
หลักการ และวิธีการทาวิจยั ในระดับ อณูโมเลกุลของ
จุลินทรี ย ์ โดยเน้นเทคนิค เช่น isolation, cloning and
sequencing of DNA, in vitro mutagenesis, polymerase
chain reaction (PCR), Northern blot hybridization,
Southern blot hybridization and Westhern blot
hybridization, immunoassay
BIO 5705 การปรับปรุ งสายพันธุ์จุลนิ ทรีย์ 3(2-2-5)
(Microbial Manipulation)

BIOT 5301

อณูพนั ธุศาสตร์ และพันธุ
วิศวกรรมศาสตร์
3(2-2-5)
(Molecular Genetics and
Genetic Engineering)
หลักการ และเทคนิคทางอณูพนั ธุศาสตร์
และพันธุ วศิ วกรรมศาสตร์ ของจุลินทรี ยท์ ี่ทนั สมัยทันต่อ
เหตุการณ์ในปัจจุบนั เพื่อนาไปประยุกต์ในด้านต่างๆ และ
ปฏิบตั ิการที่สอดคล้องกับเนื้อหาของอณูพนั ธุ ศาสตร์ และ
พันธุวศิ วกรรมศาสตร์

BIOT 5303 การปรับปรุ งสายพันธุ์จุลนิ ทรีย์ 3(2-2-5)
(Microbial Manipulation)

1

การเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรี ยท์ ี่มีความสาคัญ
เทคนิคการปรับปรุ งสายพันธุ์
จุลินทรี ยเ์ พื่อให้มี
ประสิ ทธิ ภาพที่ดีในการเพิ่มผลผลิตในกระบวนการหมักทาง
อุตสาหกรรม

การเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรี ยท์ ี่มีความสาคัญ
เทคนิคการปรับปรุ งสายพันธุ์
จุลินทรี ยเ์ พื่อให้มี
ประสิ ทธิ ภาพที่ดีในการเพิ่มผลผลิตสู่ ระดับอุตสาหกรรม และ
ปฏิบตั ิการที่สอดคล้องกับเนื้อหาการปรับปรุ งสายพันธุ์
จุลินทรี ย ์

BIO 5706

การใช้ ประโยชน์ และการบาบัดของเสี ย
โดยจุลนิ ทรีย์
3(2-2-5)
(Microbial Waste Utilization
and Treatment)
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการสร้างผลิตภัณฑ์
จากของเสี ย การแปรสภาพ ชีวมวลให้การเป็ นพลังงาน
ทดแทนและการใช้ทางการเกษตร การบาบัดของเสี ยด้วย
เทคโนโลยีที่เหมาะสม การสร้างและออกแบบระบบบาบัด
และกาจัดของเสี ยแบบต่างๆ จลน์พลศาสตร์ ของปฏิกิริยาใน
กรรมวิธีกาจัดของเสี ย

BIOT 5203

BIO 5707 นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ ทางชีวภาพ 3(2-2-5)
(Biological Product Innovation)
หลักการและเหตุผลของนวัตกรรม และ

BIOT 5401 นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ ทางชีวภาพ 3(2-2-5)
(Biological Product Innovation)
หลักการและเหตุผลของนวัตกรรม และกระบวนการ

การใช้ ประโยชน์ และการบาบัดของเสี ย
โดยจุลนิ ทรีย์
3(2-2-5)
(Microbial Waste Utilization
and Treatment)
การประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อการสร้างผลิตภัณฑ์จาก
ของเสี ย การแปรสภาพ ชีวมวลให้การเป็ นพลังงานทดแทน
และการใช้ทางการเกษตร การบาบัดของเสี ยด้วยเทคโนโลยีที่
เหมาะสม การสร้างและออกแบบระบบบาบัดและกาจัดของ
เสี ยแบบต่างๆ จลน์พลศาสตร์ ของปฏิกิริยาในกรรมวิธีกาจัด
ของเสี ย และปฏิบตั ิการที่สอดคล้องกับเนื้อหาการใช้
ประโยชน์และการบาบัดของเสี ยโดยจุลินทรี ย ์

กระบวนการนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพและ
เทคโนโลยี

นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพและเทคโนโลยีของ
ประเทศไทย และต่างประเทศ เพื่อนาไปพัฒนา และใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในด้านต่างๆ และปฏิบตั ิการที่สอดคล้องกับเนื้อหา
ของนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ
BIOT 5501 การประกอบการด้ านเทคโนโลยีชีวภาพ3(3-0-6)
(Entrepreneurship in Biotechnology)
ศึกษาเปรี ยบเทียบภาพรวมของอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ แนวทางที่จะสามารถเพิม่ ศักยภาพทางการ
แข่งขัน อาทิเช่น การสร้างสรรค์ หรื อปรับปรุ งสิ่ งประดิษฐ์ที่มี
อยูใ่ ห้เป็ นนวัตกรรมใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิ ชย์
หลักการในการดาเนินธุ รกิจได้แก่ การหาแหล่งทุนในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และเริ่ มต้นธุ รกิจ หลักการเบื้องต้นทางด้าน
การตลาดในส่ วนของผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพจาก
กรณี ศึกษาทั้งในและต่างประเทศ การทาแผนการตลาด การ
ทาแผนการเงินและบัญชี การทาแผนการผลิต และการทา
แผนการบริ หารบุคลากรเพื่อรวมเป็ นแผนธุ รกิจ กฎหมาย
สาคัญที่เกี่ยวข้องและการจัดการทรัพย์สินทางปั ญญา และมี
การศึกษาดูงานนอกสถานที่

BIOT 5502

เศรษฐศาสตร์ การจัดการ
เทคโนโลยีชีวภาพ
(Managerial Economics of
Biotechnology)

3(3-0-6)

ศึกษาถึงการนาเอาทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์การผลิต
กระบวนการดาเนินการผลิตโดยใช้ข้ นั ตอนทาง
เทคโนโลยีชีวภาพไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ เพื่อการ
ตัดสิ นใจในการ กาหนดนโยบายและขนาดของธุ รกิจ เช่น
นโยบายการผลิต นโยบายการตลาด นโยบาย การกาหนด
ราคา การบริ หารเงินทุน โดยเกี่ยวข้องกับ การพยากรณ์และ
การตัดสิ นใจ ทฤษฎี อุปสงค์ ทฤษฎีการผลิต การศึกษา
กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพที่มีความสมดุล เพื่อการ
วิเคราะห์ตน้ ทุน กาไร และการวิเคราะห์การลงทุน การจัดการ
และการบริ หารความเสี่ ยงและความไม่แน่นอน ตลอดจนการ
กาหนด แนวทางในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
BIOT 5503

เศรษฐศาสตร์ ทางเทคโนโลยีชีวภาพเพือ่
การเกษตร
3(3-0-6)
(Economics of Agricultural
Biotechnology)

ศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ การผลิตทางการเกษตรที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ ลักษณะ
ความสาคัญ และปัญหาทางการเกษตร ของไทย การจัดการ
ฟาร์ม การวิเคราะห์การผลิตและการใช้ทรัพยากร
เช่น
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ปั จจัยการผลิตและผลผลิต
การเสี่ ยงภัยกับความไม่แน่นอนในการผลิตความรู ้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการตลาด การปรับปรุ งและรักษาสิ นค้า
BIO 5901 การสั มมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 1(3-0-6)
(Biotechnology Seminar 1)
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่ใหม่และทันสมัย อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับทางเทคโนโลยีชีวภาพใน
ด้านต่างๆ อาทิ ทางการเกษตร ทางการแพทย์ ทางสิ่ งแวดล้อม
เป็ นต้นฯ
BIO 5902 การสั มมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 1(3-0-6)
(Biotechnology Seminar 2)
อภิปรายบางส่ วนในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยานิพนธ์ของผูเ้ รี ยน อาทิ บทนา เอกสารที่เกี่ยวข้อง วิธีการ
ทดลอง เป็ นต้นฯ

BIOT 5801 การสั มมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 1(1-0-2)
(Biotechnology Seminar 1)
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่ใหม่และทันสมัย อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับทางเทคโนโลยีชีวภาพใน
ด้านต่างๆ อาทิ ทางการเกษตร ทางการแพทย์ ทางสิ่ งแวดล้อม
BIOT 5802 การสั มมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 1(1-0-2)
(Biotechnology Seminar 2)
อภิปรายบางส่ วนในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยานิพนธ์ของผูเ้ รี ยน อาทิ บทนา เอกสารที่เกี่ยวข้อง วิธีการ
ทดลอง

BIO 5903 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6)
(Selected Topics in Biotechnology)
ความรู ้ใหม่ที่น่าสนใจ ผลงานวิจยั ในด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพที่ทนั สมัยทั้งในวิชาการและเชิงสังคม
ผลกระทบและการประยุกต์ใช้

BIOT 5803

เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6)
(Selected Topics in Biotechnology)
ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ ปัจจุบนั ปัญหา
ความก้าวหน้าและ ทิศทาง การพัฒนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ
จากแหล่งข้อมูลทั้งในประเทศ และต่างประเทศ วิเคราะห์
สรุ ปผล นาเสนอและอภิปรายตามประเด็นที่กาหนด

BIO 5904 ค้ นคว้าแบบอิสระเชิงวิทยานิพนธ์ 6(0-24-12) BIOT 5901 การค้ นคว้าอิสระ
6(270)
(Independent Study for Graduate)
(Independent Study)
ศึกษาค้นคว้าในเรื่ องที่เกี่ยวข้องในรายวิชาตามความ
ศึกษาค้นคว้าในเรื่ องที่เกี่ยวข้องในรายวิชาตามความ
สนใจของผูเ้ รี ยน ภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์ผคู้ วบคุม สนใจของผูเ้ รี ยน ภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์ผคู้ วบคุม
BIO 5905

วิทยานิพนธ์
12(0-48-24)
(Thesis)
ศึกษาค้นคว้าอย่างลึกซึ้ ง ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องใน
รายวิชาตามความสนใจของผูเ้ รี ยน ภายใต้ความเห็นชอบของ
อาจารย์ผคู้ วบคุมวิทยานิพนธ์

BIOT 5902

วิทยานิพนธ์ (แผน ก2)
12 (540)
(Thesis (Plan A2))
ศึกษาค้นคว้าอย่างลึก ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องใน
รายวิชาตามความสนใจของผูเ้ รี ยน ภายใต้ความเห็นชอบของ
อาจารย์ผคู้ วบคุมวิทยานิพนธ์
BIOT 5903

วิทยานิพนธ์ (แผน ก1)
36 (1620)
(Thesis (Plan A1))
ศึกษาค้นคว้าอย่างลึกซึ้ ง เน้นกระบวนการ

ปฏิบตั ิ และการวิเคราะห์ผล ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องในรายวิชาตาม
ความสนใจของผูเ้ รี ยน ภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์ผู้
ควบคุมวิทยานิพนธ์

