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 ปจจุบันมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปดสอนท้ังระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตรายละเอียดของหลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอน สามารถศึกษาไดจากคูมือหลักสูตร

การศึกษาระดับปริญญาตรีและคูมือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดมีนโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 

การศึกษาและเปนศูนยกลางการพัฒนาสูภูมิภาคอินโดจีน เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล มหาวิทยาลัย

ก
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 6.  รานยามหาวิทยาลัย เปนแหลงบริการดานยา เครื่องมือแพทย และผลิตภัณฑสุขภาพ ที่มีคุณภาพ

ไดมาตรฐาน อีกทั้ง เปนแหลงบริการใหความรูในเรื่องยาและสุขภาพแกประชาชน

ข

เสริมความรู ความคิด ภูมิปญญา”

จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดอุบลราชธานี
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 7. ฟารมมหาวทิยาลยั เปนหนวยงานท่ีจดัต้ังข้ึนเพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั

เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนหนวยงานที่สนับสนุน

การเรียนการสอนภาคปฏิบัติของนิสิตในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและเทคโนโลยีใหมีความเหมาะสมกอน

ที่จะเผยแพรแกชุมชน

 8.  สถานวีิทยุกระจายเสียง ใหบริการความรู ความบันเทิง เผยแพรขาวสารทางราชการ สงเสริมศิลปะ

และวัฒนธรรมให บริการวิชาการแกชุมชน สงกระจายเสียงในระบบ เอฟ.เอ็ม. (F.M.) ความถ่ี 102.25 MHz 

พืน้ทีท่ีส่ามารถรับฟงไดม ี7 จงัหวัด ไดแก มหาสารคาม รอยเอ็ด กาฬสินธุ ขอนแกน ยโสธร มกุดาหาร และสกลนคร

 9.  โรงเรียนสาธิต เปนสถานศึกษาเพ่ือวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน รับนักเรียนทองถ่ิน

ในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

 10. ศนูยบรรพชวีนิ ศกึษาวจิยัซากดึกดําบรรพไดโนเสารทีค่นพบเปนจาํนวนมากในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื

และสรางบุคลากรดานบรรพชีวินวิทยา

 11.  ศูนยนวัตกรรรมไหม เปนหนวยงานที่ศึกษาวิจัยเพาะเลี้ยงไหมใหมีคุณภาพ และพัฒนาการเล้ียงไหม

ซึ่งเปนอาชีพดั้งเดิมของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 12.  ศูนยหนังสือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนศูนยจําหนายตํารา หนังสือเรียน หนังสือทั่วไป อุปกรณ 

การศึกษา ชุดนิสิต ชุดกีฬา ของที่ระลึกมหาวิทยาลัย และสินคาอุปโภคบริโภค

 13. งานบริการหอพักนิสิต เปนหนวยงานท่ีใหบริการและอํานวยความสะดวกเก่ียวกับท่ีพักอาศัยของ

อาจารยขาราชการ พนักงาน และนิสิต

ค
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ง

ปรัชญา
พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว

ผูมีปญญา พึงเปนอยูเพื่อมหาชน

วิสัยทัศน
“เปนเลิศทางวิชาการ บูรณาการความรูจากทองถิ่นสูสากล”

พันธกิจ
1)  จัดการศึกษาและวิชาชีพช้ันสูงโดยมุงเนนพัฒนาคุณภาพการศึกษาการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน
 และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
2)  สรางผลิตผลจากงานวิจัยที่เปนองคความรูใหมและมีคุณภาพในทุกสาขาวิชา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
 การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และนําไปใชประโยชนตามความเหมาะสม
3)  ใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม เพื่อใหชุมชนและสังคมสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน
4)  อนุรักษ ฟนฟู ปกปอง เผยแพร และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน

ปณิธาน
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนสถาบันท่ีมุงม่ันในการสั่งสมแสวงหาความเปนเลิศทางวิชาการ โดยศึกษา
ภูมิปญญาทองถ่ินผสานกับวิทยาการท่ีเปนสากลให เ กิดความงอกงามทางสติปญญา สามารถพัฒนาตนเอง
ใหเพียบพรอมดวยวิชาการ จริยธรรมและคุณธรรม

สัญลักษณประจํามหาวิทยาลัย

ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ปณิธาน ของมหาวิทยาลัย

สีและตนไมสัญลักษณประจํามหาวิทยาลัย
“สีเหลือง”  หมายถึง  ความเจริญรุงเรือง ความดีงาม ความอุดมสมบูรณ
“สีเทา”  หมายถึง  ความคิด หรือ ปญญา
“สีเหลือง-เทา”  หมายถึง  การมีปญญาและความคิดที่ดีงาม อันนําไปสูความเจริญรุงเรือง
“ตนราชพฤกษ” หรือ ตนคูน หมายถึง  ความคําคูน หรือ ความรุงเรือง

ใบเสมา หมายถึง ความรูหรือภูมิปญญา
องคพระธาตนุาดูน เปนปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเปนสัญลักษณ

แทนคุณธรรมและความดีงาม
สุริยรังสี หมายถึง ความเจริญรุงเรือง
ลายขิด หมายถึง ภูมิปญญาและมรดกทางวัฒนธรรมอีสาน

 “ตราโรจนากร”  หมายถึง  สัญลักษณแหงความเจริญรุงเรือง
 ตราโรจนากรมอีงคประกอบ เปนรูปใบเสมา ภายในมสีญัลักษณขององคพระธาตนุาดนู ดานลางมสีรุยิรังสีทีแ่ผขึน้
จากลายขิดซึ่งอยูเหนือปรัชญาภาษาบาลี วา “พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว” ซึ่งหมายความวา ผูมีปญญาพึงเปนอยูเพื่อมหาชน
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาคารราชนครินทร (RN) ชั้น 2 ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

โทรศัพท :  043-754412-3, 043-754333 ตอ 2012, 2013, 2014, 2015
โทรสาร :  043-754412-3
Website :  http://grad.msu.ac.th

จ

และความเปนสากลภายใตระบบการบริหารจัดการที่มีความคลองตัว มีประสิทธิภาพ และพึ่งตนเองได”

พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว
ผูมีปญญา พึงเปนอยูเพื่อมหาชน
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โครงสรางการบร�หาร

บุคลากรบัณฑิตว�ทยาลัย

	 เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัยมีบทบาทหน้าที่หลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับสูงของประเทศ	จึงต้อง

มีการวางนโยบายและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร	 และจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นหนวยงาน

ประสานและสนับสนุน	ได้แก	สนับสนุนการปรับปรุงและเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่หลากหลายและทันสมัย

และมีความเป็นสหวิทยาการให้มากยิ่งขึ้น	 พร้อมทั้งมี	 การประกันคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

มีการกำาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการทำางานที่สะดวก	 รวดเร็ว	 ดังนั้น	 บัณฑิตวิทยาลัยจึงมีการปรับเปลี่ยน

โครงสร้างการบริหาร	 โครงสร้างการปฏิบัติงาน	 แนวคิดในการปฏิบัติงาน	 ปรับปรุงสื่ออุปกรณ์เครื่องใช้ให้มี

ประสิทธิภาพ	ตลอดจนปรับปรุงความสามารถของบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีได้อยางเหมาะสม

ผู้บริห�ร
	 ศาสตราจารย์	ดร.ประดิษฐ์	 เทอดทูล	 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
	 ผู้ชวยศาสตราจารย์	ดร.โสภา	 แคนสี	 รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	ฝายบริหาร
	 ผู้ชวยศาสตราจารย์	ดร.กริสน์	 ชัยมูล	 รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	ฝายวิชาการ

กลุ่มง�นบริห�รและธุรก�ร
	 นางพิกุลศิลป์	 งามสูงเนิน	 นักวิชาการศึกษา	ชำานาญการพิเศษ
	 นางกนกนวล	 นรินยา	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
	 นางสาวสุภาภัทร	 บุตรไทย	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
	 นางสาวณัฏวรรณ์	 จันทะพิมพ์	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
	 นางลภัสรดา	 นรินยา	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
	 นางสาวสายฝน	 ทัพขวา	 นักวิชาการศึกษา
	 นางสาวสุพัตรา	 ตั้งวิเชียร	 เจ้าหน้าที่การเงิน
	 นายอนุสิษฐ์	 จันทร์หอม	 พนักงานขับรถ

กลุ่มง�นบริก�รก�รศึกษ�
	 นางศรินทร์ยา	 เกียงขวา	 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
	 นางวิชชุลดา	 ลดาวัลย์	 นักประชาสัมพันธ์
	 นายจักรกฤษณ์	 บุญสีลา	 นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กลุ่มง�นม�ตรฐ�นบทนิพนธ์
	 นางสาวอรไท	 สีหาบุญมี	 นักวิชาการศึกษา
	 นางอุบลรัตน์	 ป้านภูมิ	 นักวิชาการศึกษา
	 นางสาวศิริจรรยา	 ใจการ	 นักวิชาการศึกษา
	 นางสุนทรี	 เซ็นเมืองปัก	 เจ้าหน้าที่ประจำาโครงการ
	 นางสาววรรณวิษา	 ปินะสา	 เจ้าหน้าที่ประจำาโครงการ
	 นางสาวรัตนาภรณ์	 สมนึก	 เจ้าหน้าที่ประจำาโครงการบริการวิชาการ

ผู้บริหาร
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กริสน์	 ชัยมูล	 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
	 รองศาสตราจารย์	ดร.มณีรัตน์	 องค์วรรณด	ี	 รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	ฝ่ายบริหาร
	 รองศาสตราจารย์	ดร.สุมัทนา	 กลางคาร	 รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	ฝ่ายวิชาการ
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธัชชัย	 จิตรนันท์	 รองคณบดบีณัฑติวทิยาลยั	ฝา่ยประกนัคณุภาพการศกึษา
	 	 	 และกิจการพิเศษ
	 นางพิกุลศิลป์		 งามสูงเนิน		 หัวหน้าสำานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย	

กลุ่มงานบริหาร
	 นางกนกนวล		 นรินยา		 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
	 นางสาวสุภาภัทร		 บุตรไทย		 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
	 นางสาวณัฏวรรณ์		 จันทะพิมพ	์	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
	 นางสาวลภัสรดา		 ชัยประสิทธิ	์	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
	 นางสาวสายฝน	 ทัพขวา	 นักวิชาการศึกษา	ชำานาญการ
	 นายวัฒนชัย	 สร้อยดั้น	 นักวิชาการเงินและบัญชี

กลุ่มงานบริการการศึกษา
	 นางศรินทร์ยา		 เกียงขวา		 นักวิชาการคอมพิวเตอร	์ชำานาญการ
	 นางวิชชุลดา		 ลดาวัลย	์	 นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
	 นายจักรกฤษณ์		 บุญสีลา		 นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กลุ่มงานมาตรฐานบทนิพนธ์
	 นางสาวอรไท		 สีหาบุญม	ี	 นักวิชาการศึกษาฏิบัติการ
	 นางภัทรวรรธน์	 ชนพัฒน์จิรโชติ	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ชำานาญการพิเศษ
	 นางอุบลรัตน์		 ป้านภูม	ิ	 นักวิชาการศึกษาฏิบัติการ
	 นางสาวศิริจรรยา		 ใจการ		 นักวิชาการศึกษา
	 นางสาววัลภา	 โชคบัณฑิต	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ฉ
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FACULTY OF TECHNOLOGY

http://www.techno.msu.ac.th

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (นานาชาติ)
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 6

 6

 6

18

48 48
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 Research

 

 

 

 

 

 

 Advance Fermentation Technology 

 Integrated Pest Management

 Probiotics and Prebiotics

0804 641

Nutraceutical and Functional Food 

 Protein Engineering

0804 682

 Flavor and Fragrance Technology

 Natural Products and Applications 

 Thesis 1 

  Thesis 2



119ระดับบัณฑิตศึกษา 2561
คู  มื  อ  ห  ลั  ก  สู  ต  ร

carbohydrate, lipid, protein, nucleic acid, enzyme, vitamin 

application of microorganisms including bacteria, fungi, algae, 

protozoa, and viruses

 

 

 

 Advanced techniques in biotechnology disciplines 

that important role in human life, such as agriculture, industries, 

medicine, environments and their impacts on human life, research 

and development on new biotechnology, recent publications, 

biotechnological database 

 Presentation of literature review on biotechnological 

topic of interest and writing up a review article

 

 

 

Principles of electron microscope, Gas Liquid  

 

 

instruments

 The principles of statistics in experimental design 

in biotechnology and analyzing data from experiments using 

statistical packages. The writing of research proposals, reports 

 

 Calculation of various type of unit operations in 

biotechnology, principle of separation instruments such 

 

freezing, extraction, and crystallization 
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 Presentation of literature review relevant to the thesis 

title and writing up a review article

 

and writing up a research manuscript

 

and writing up a research manuscript

 

and writing up a research manuscript

 

 Current knowledge in biotechnology and application 

for conducting research, instruments usage and current research 

techniques involving on the selected topics of student thesis, 

preliminary the experiments, data collection, data interpretation, 

presentation, and report

 

 

property management, knowledges and laws related to 

management, business plan writing, marketing, branding, service 

 

in biological process, scale up, product recovery

 

 Theory of bioconversion to various types of energy 

 Scoped and background of insect biotechnology, 

importance and application of insects, microorganisms related to 

insect and insect’s product in agriculture, genetic engineering 

and human and for trading 
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of agricultural pest, epidemiology of agricultural pest, economic 

evaluation of damages caused by agricultural pest, principles of 

integrate pest management and elimination by various methods 

and their effect on ecology, current effective techniques for 

protection and elimination of agricultural pest

 

 

 

Probiotic microorganisms, screening and selection of probiotics, 

probiotic property determination, maintenance of probiotic 

microorganisms, safety aspects of probiotics. Types and sources 

of prebiotics, prebiotic production, prebiotic property evaluation. 

regulation issues.

 

 

for 16S rRNA, 26S rRNA gene analyses, genetic engineering for 

DNA recombination, DNA primer design for gene cloning, gene 

 

technology for treatment of contaminated area

 

 

roles of nutraceutical and functional food, product development of 

nutraceutical and functional food, dietary supplement production. 

Types of active ingredients, source and extraction methods of 

publication articles on nutraceutical and functional food, laws 

and regulation issues

 Structure of protein in various levels, protein structure 

structure and function of protein by chemical methods and genetic 
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fragrance sources from plants, animals and microorganisms, 

 

cosmetics, foods, beverages and dietary supplement products

 

Conducting an advanced biotechnological research 

project in order to generate a new body of knowledge under the 

supervision of a thesis advisory committee, part of research works 

should have high quality for publishing in an international journal

 

biotechnology in order to generate a new body of knowledge under 

a supervision of a thesis advisory committee and the research 

paper could be published in an international journal
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Course Category

Courses on offer

- -
6 12

 
- - 6 12

48 72 36 48

48 48
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

ชื่อหลักสูตร
 ภาษาไทย  :   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

 ภาษาอังกฤษ  :   Master of Science Program in Biotechnology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 ภาษาไทย  (ชื่อเต็ม) :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)

  (ชื่อยอ) :   วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)

 ภาษาอังกฤษ  (ชื่อเต็ม) :  Master of Science (Biotechnology)

   (ชื่อยอ) :   M.Sc. (Biotechnology)

โครงสรางหลักสูตร

หมวดวิชา

 หลักสูตร(หนวยกิต) 

แผน ก แบบ ก1

(หนวยกิต)

แผน ก แบบ ก2 

(หนวยกิต)

1. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 

2. หมวดวิชาเฉพาะ

    2.1 วิชาบังคับ

    2.2 วิชาเลือก

3. หมวดวิชาประสบการณวิจัย

    วิทยานิพนธ

(11)*

(**)

-

36

 (11)*

9**

 15

 

 12

รวมหนวยกิต ไมนอยกวา 36 หนวยกิต ไมนอยกวา 36 หนวยกิต

หมายเหตุ

 1. * สาํหรบัผูเรียน แผน ก แบบ ก1 และแผน ก แบบ ก2 ทีไ่มมพีืน้ฐานทางเทคโนโลยีชวีภาพในรายวชิาใดวชิาหน่ึงตองเรยีนในหมวด

วิชาปรับพื้นฐานใหครบ โดยไมนับหนวยกิต และตองไดผลการเรียนระดับข้ัน S (Satisfactory) ทั้งน้ีอยูในดุลพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร

 2. **รายวิชา 0804 591 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 และ 0804 592 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 เปนรายวิชาในวิชาบังคับ 

นิสิตทั้ง แบบ ก1 และแบบ ก2 ตองลงทะเบียนโดยไมนับหนวยกิต และไดผลการประเมินระดับข้ัน S (Satisfactory)

 3.  มหาวิทยาลัยกําหนดใหนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาตองมีความรูและทักษะดานภาษาอังกฤษ ทั้งนี้นิสิตสามารถย่ืนเทียบผลการ

สอบวัดความรูภาษาอังกฤษจากสถาบันหรือศูนยสอบภาษาที่มีระยะเวลาไมเกิน 5 ป นบัจากวันประกาศผลทดสอบ ทั้งน้ีใหเปนไปตามประกาศ

มหาวิทยาลัย เรื่องเกณฑการสอบและการเทียบผลการสอบวัดความรูภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 

 4.  หากนิสิตมีความจําเปนตองเรียนรายวิชาท่ีเปนพื้นฐานหรือเกี่ยวของโดยตรงกับหัวขอวิทยานิพนธ แตไมมีรายวิชาดังกลาว

ในหลกัสตูรนี ้นสิติสามารถเลอืกเรยีนรายวชิาเลอืกจากหลกัสตูร วทิยาศาสตรมหาบณัฑติในสาขาอืน่ๆ ทีม่รีายวชิาทีเ่กีย่วของกบัหวัขอวทิยานพินธ

เพื่อลงทะเบียนเรียนได ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและกรรมการบริหารหลักสูตร และวิชาดังกลาวน้ีใหเรียนไดโดย

ไมนับหนวยกิต และไดผลการประเมินระดับขั้น S (Satisfactory) 
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รายวิชา
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 11 หนวยกิต

 ทัง้แผน ก แบบ ก1 และแผน ก แบบ ก2 ทีผู่เรียนไมมพีืน้ฐานความรู

ทางเทคโนโลยีชวีภาพ ตองเรียนเพ่ือปรับความรูพืน้ฐาน ผูเรยีนท่ีเคยเรียนใน

รายวิชาใดท่ีสามารถเทียบเคียงกับรายวิชาพ้ืนฐานแลวไมตองเรียนซ้ํา ยกเวน

มีคะแนนตํ่ากวา C (2.00) ตองเรียนใหมใหผานในระดับ S ทั้งนี้เรียนโดย

ไมนับหนวยกิต และไดผลการประเมินระดับขั้น S (Satisfactory) ทั้งนี้ขึ้น

อยูกับดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร รายวิชาที่ปรับพื้นฐานมีดังนี้

0804 502 เครื่องมือวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ  2(1-2-3)

 Research Instruments in Biotechnology 

0804 506 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6)

 Research Methodology in Biotechnology

0804 511 กระบวนการแยกสารทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6)

 Separation Processes in Biotechnology

0804 532 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6)

 Biochemistry and Microbiology in Biotechnology

หมวดวิชาเฉพาะ

 วิชาบังคับ

 มีรายวิชาบังคับ ไมนอยกวา 9 หนวยกิต

0804 508 การเปนผูประกอบการเชิงนวัตกรรม 3(3-0-6)

 ดานเทคโนโลยีชีวภาพ

 Entrepreneurship in Biotechnological Innovation

0804 513 เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง 3(3-0-6)

 Advanced Biotechnology

0804 591* สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 1(1-1-1)

 Seminar in Biotechnology 1

0804 592* สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 1(1-1-1)

 Seminar in Biotechnology 2

0804 595 เทคนิคการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม 3(1-2-6)

 Research Techniques in Modern Biotechnology

หมายเหตุ

 * ทัง้แผน ก แบบ ก1 และแผน ก แบบ ก2 ตองเรียนรายวิชาสัมมนา

โดยไมนับหนวยกิต และใหผลการเรียนระดับขั้น S (ผาน) U (ไมผาน) 

นิสิตตองลงทะเบียนเรียนจนกวาจะผานทั้ง 2 รายวิชา 

 วิชาเลือก 

 นิสิตสามารถเลือกเรียนในรายวิชาเลือกของสาขาวิชาเทคโนโลยี

ชีวภาพ หรือรายวิชาในสาขาอ่ืนที่เกี่ยวของกับวิทยานิพนธได ไมนอยกวา 

15 หนวยกติ โดยมีกรรมการบริหารหลกัสตูรใหคาํแนะนําและดูแลอยางใกล

ชดิ ขึน้อยูกบัดลุพนิจิของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร รายวชิาเลอืกมดีงันี้

 แผน ก แบบ ก2 เลือกเรียนไดไมนอยกวา 15 หนวยกิต

0804 509 การเขาถึงผูประกอบการทางเทคโนโลยีชีวภาพ  3(3-0-6)

 Biotechnology Enterprise Access 

0804 514 การออกแบบถังหมักและกระบวนการหมัก 3(2-3-4)

 ในอุตสาหกรรม

 Bioreactor Design and Industrial Fermentation 

 Processes 

0804 521 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 3(2-3-4)

 Biotechnology in Agriculture 

0804 527 เทคโนโลยีชวีภาพทางอาหารสัตว  3(3-0-6)

 Biotechnology in Animal Feed

0804 531 เทคโนโลยีจุลินทรียขั้นสูง 3(2-3-4)

 Advanced Microbial Technology

0804 535 สารชีวภาพสําหรับควบคุมศัตรูพืช 3(2-3-4)

 Bio-compounds for Biocontrol 

0804 543 ชีววิทยาระดับโมเลกุลและเทคโนโลยีของยีน 3(2-3-4)

 Molecular Biology and Gene Technology

0804 544 เทคโนโลยีชีวสารสนเทศ 3(2-3-4)

 Bioinformatic Technology

0804 545 วิทยาศาสตรขอมูลสําหรับเทคโนโลยีชีวภาพ 3(2-3-4)

 Data Science for Biotechnology

0804 546 นาโนเทคโนโลยีชีวภาพ  3(2-3-4)

 Nanobiotechnology

0804 551 เทคโนโลยีชีวภาพทางผลิตภัณฑธรรมชาติ 3(3-0-6)

 Biotechnology in Natural Products

0804 553 เทคโนโลยีชีวภาพทางพฤกษเคมี  3(2-3-4)

 Biotechnology in Phytochemistry 

0804 554 เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมสุขภาพ 3(3-0-6)

 และความงาม 

 Biotechnology in Healthcare and Beauty Industries 

0804 562 เทคโนโลยีชีวภาพทางส่ิงแวดลอม 3(2-3-4)

 Biotechnology in Environment

0804 571 เทคโนโลยีอาหารข้ันสูงและการพัฒนาผลิตภัณฑ 3(3-0-6)

 Advanced Food Technology and Product

 Development 

0804 581 เทคโนโลยีเอนไซมขั้นสูง 3(2-3-4)

 Advanced Enzyme Technology

หมวดวิชาประสบการณวิจัย

 แผนการเรียนทั้ง 2 แผน มีรายวิชาในหมวดวิชาประสบการณวิจัย 

ดังนี้

แผน ก แบบ ก1

0804 593  วิทยานิพนธ  36 หนวยกิต

 Thesis 

แผน ก แบบ ก2

0804 594  วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต

 Thesis 
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คําอธิบายรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

 Potential products in bio-industries, biotechnological 

innovation, innovation and intellectual property management, 

knowledge and laws related to entrepreneurship in innovative 

biotechnology, standard, service innovation, biotechnological 

business management, business plan writing, marketing and 

branding

 

0804 509  การเขาถึงผูประกอบการทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6)

 Biotechnology Enterprise Access

 อุตสาหกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพ การประกันคุณภาพและ

ระบบมาตรฐานในอุตสาหกรรมชีวภาพ การวิเคราะหโจทยปญหาของ

ผูประกอบการ การแกปญหากระบวนการผลิตหรือการพัฒนาผลิตภณัฑโดย

ใชเทคโนโลยีชีวภาพรวมกับผูประกอบการ การวิเคราะหขอมูล การวิจารณ

ผล การสืบคนงานวิจัยที่เกี่ยวของ การเขียนรายการและนําเสนอผลงาน 

 Biotechnological industries, quality assurance and 

standard system in bio-industries, problem analysis, process or 

product development solution using biotechnological methods for 

entrepreneurs, data analysis and discussion, searching for related 

research articles, report writing and presentation. 

 

0804 511  กระบวนการแยกสารทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6)

 Separation Processes in Biotechnology

 การคาํนวณของหนวยปฏบิตักิารแยกสารทางเทคโนโลยชีวีภาพ

แบบตางๆ หลักการของเคร่ืองแยกสารแบบตางๆ ไดแก การกรอง การปน

เหว่ียง การสกัด โครมาโตกราฟ รีเวิสออสโมซีส การกล่ัน การทําใหแหงดวย

ความรอนและแชแข็ง การสกัด และการตกผลึก

 Calculation of various type of unit operations in 

biotechnology, principle of separation instruments such 

as filtration, centrifugation, extraction, chromatography, 

reverse-osmosis, distillation, dehydration process by heating and 

freezing, extraction, and crystallization

 

0804 502  เครื่องมือวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3(2-3-4)

 Research Instruments in Biotechnology 

 หลักการทํางานและวิธีการใชกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน 

แกสลิควิดโครมาโตกราฟ ไฮเปอฟอรมแมนลิควิดโครมาโตกราฟ 

สเปคโตโฟโตเมททรี อะตอมมิกแอปซอฟชันสเปคโตโฟโตเมททรี 

แกสโครมาโตกราฟ แมสสเปคโตรเมททรีอเิลค็โตรโฟรลิซสี และเคร่ืองมือท่ี

มคีวามสําคญัตองานดานเทคโนโลยีชวีภาพ ปฏบิตักิารและการใชเครือ่งมือ

ชนิดตางๆ

 Principles of electron microscope, Gas Liquid 

Chromatography (GC), High Performance Liquid Chromatography 

(HPLC), Spectrophotometry, Atomic Absorption Spectrophotometry 

(AAS), GC-Mass Spectrometry, Electrophoresis, and instruments 

related to Biotechnology, laboratory and demonstration of 

instruments

 

0804 506  วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6)

 Research Methodology in Biotechnology 

 หลักการใชสถิติเพื่อการออกแบบการทดลองทางเทคโนโลยี

ชีวภาพ การวิเคราะหขอมูลจากการทดลองดวยวิธีทางสถิติแบบตางๆ โดย

การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ การเขียนเคาโครงวิจัย การรายงานผล

การทดลองดวยวิธทีางสถติแิบบตางๆ โดยการใชโปรแกรมสําเรจ็รูปทางสถิติ 

การเขยีนเคาโครงวจิยั การรายงานผล และการเขยีนผลงานวทิยาศาสตรเพือ่

การตีพิมพ

 The principles of statistics in experimental design 

in biotechnology and analyzing data from experiments using 

statistical packages. The writing of research proposals, reports 

and scientific publications

 

0804 508  การเปนผูประกอบการเชิงนวัตกรรมดาน 3(3-0-6)

 เทคโนโลยีชีวภาพ

 Entrepreneurship in Biotechnological Innovation

 ผลิตภัณฑที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมชีวภาพ นวัตกรรมทาง

เทคโนโลยีชีวภาพ การจัดการนวัตกรรมและทรัพยสินทางปญญา ความรู

และกฎหมายที่เก่ียวของกับการการเปนผูประกอบการ เชิงนวัตกรรมดาน

เทคโนโลยีชีวภาพ นวัตกรรมบริการ การบริหารจัดการธุรกิจทางเทคโนโลยี

ชีวภาพ การทําแผนธุรกิจ การตลาด การสรางแบรนด
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0804 513  เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Biotechnology

 บทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมตางๆ การใช

เทคนิคใหมๆ ทางดานเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือชวยในการปรับปรุงการผลิต

และสรางนวัตกรรมในอุตสาหกรรม การคนควาและการนําไปประยุกตใช

จากการศกึษาบทความตพีมิพ ทรัพยสนิทางปญญาและการจัดการทรพัยสนิ

ทางปญญาดานเทคโนโลยีชีวภาพ

 The role of biotechnology in various industries, using 

new biotechnology techniques to improve production and 

innovation in the industry. Research and application of published 

articles, intellectual property in biotechnology and intellectual 

property management

 

0804 514  การออกแบบถังหมักและกระบวนการหมัก 3(2-3-4)

 ในอุตสาหกรรม

 Bioreactor Design and Industrial Fermentation 

 Processes

 การออกแบบและการทํางานของถังหมกัแบบตางๆ กระบวนการ

หมักในอุตสาหกรรม การควบคุมกระบวนการหมัก การคํานวณผลได และ

ปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการหมัก 

 Design and operation of various type of bioreactors, 

fermentation processes in industry, fermentation control, yield 

and various parameters calculation

 

0804 521  เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 3(2-3-4)

 Biotechnology in Agriculture

 หลกัพืน้ฐานและการประยกุตเทคโนโลยชีวีภาพทางการเกษตร

และอตุสาหกรรมการเกษตรรวมถงึการควบคมุ การทดสอบ และการจดสทิธิ

บัตรผลิตภัณฑทางเทคโนโลยีชีวภาพ

 Principles and application of biotechnology in 

agriculture and agro-industry, control, field trial and patent 

application of biotechnological products

 

0804 527  เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหารสัตว 3(3-0-6) 

 Biotechnology in Animal Feed 

 การใชจุลินทรียในการผลิตสารเสริมในอาหารสัตว ไดแก 

เอนไซม พรีและโพรไบโอติค ฮอรโมนกรดอะมิโนและวิตามิน การปรับปรุง

คุณภาพอาหารสัตว ปญหาและขอจํากัดของการใชเทคโนโลยีชีวภาพทาง

อาหารสัตว

 The use of microorganisms in supplement production 

such as enzymes, pre-and probiotics, hormones, amino acid and 

vitamin, improvement of feed quality, problems and limitations 

of using biotechnology in animal feed 

 

0804 531  เทคโนโลยีจุลินทรียขั้นสูง 3(2-3-4)

 Advanced Microbial Technology

 แนวคิดทางการวิจัย และวิชาการที่ทันสมัยของการประยุกต

ใชจุลินทรียเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร เภสัชกรรม เคร่ืองสําอาง การเกษตร 

สิ่งแวดลอม และอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ

 Current research and academic concepts of microbial 

application for food industry, pharmaceuticals, cosmetics, 

agriculture, environments and other industries

 

0804 532  ชีวเคมีและจุลชีววิทยาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6)

 Biochemistry and Microbiology in Biotechnology

 โครงสราง คุณสมบัติ และหนาที่ของสารชีวโมเลกุลตางๆ 

เชน คารโบไฮเดรต ลิปด โปรตีน กรดนิวคลีอิก เอนไซม วิตามิน และ

ฮอรโมน การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา การเจริญเติบโต การจัด

กลุม การประยุกตใชของจุลินทรียชนิดตางๆ ไดแก แบคทีเรีย รา สาหราย 

โปรโตซัว และไวรัส

 Structures and functions of bio-molecules such as 

carbohydrate, lipid, protein, nucleic acid, enzyme, vitamin 

and hormone. Study on morphology, growth, classification and 

application of microorganisms including bacteria, fungi, algae, 

protozoa, and viruses

 

0804 535  สารชีวภาพสําหรับควบคุมศัตรูพืช 3(2-3-4)

 Bio-compounds for Biocontrol 

 คําจํากัดความ ประเภท รูปแบบ การผลิต และมาตรฐานของ

สารชีวภาพสําหรับควบคุมศัตรูพืช และการประยุกตใชประโยชน

 Definition, type, formulation, production, and standard 

of bio-compounds for biocontrol, and their applications

 

0804 543  ชีววิทยาระดับโมเลกุลและเทคโนโลยีของยีน 3(2-3-4)

 Molecular Biology and Gene Technology 

 ชวีวทิยาและสารพนัธกุรรมของเซลลยคูารโิอตและโปรคารโิอต 

การแสดงออกของยนีและ การผลติโปรตนีในเซลล เทคนคิในการตัดตอและ

ดดัแปลงสารพันธกุรรมสาํหรบัดเีอน็เอรีคอมไบแนนต เทคนคิทางหองปฏบิตัิ

การเพ่ือการวิเคราะห 16S rRNA, 26S rRNA เทคนิคการนําพาสาร

พันธุกรรมเขาสูเซลล การวิเคราะหโปรตีนดวยเทคนิค SDS-PAGE และ

การใชเครื่องมือทางชีวสารสนเทศ

 Biology of genetic materials of eukaryotic and 

prokaryotic cells, cellular gene expression and protein production, 

genetic engineering techniques for DNA recombination, 

laboratory techniques for 16S rRNA, 26S rRNA gene analysis, 

gene transformation, protein analysis by SDS-PAGE and usage 

of bioinformatics tools
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0804 544  เทคโนโลยีชีวสารสนเทศ 3(2-3-4)

 Bioinformatic Technology

 การคนคืนขอมูลและฝากขอมูลทางชีววิทยา บนฐานขอมูล

ออนไลน การวิเคราะหข อมูลเชิงลําดับ การวิเคราะหความสัมพันธ

เชงิววิฒันาการระดับชวีโมเลกุล วเิคราะหเชงิโครงสรางและหนาทีข่อง สารชีว

โมเลกลุ ใชโปรแกรมการวิเคราะหทางชีวสารสนเทศท่ีจาํเปน การประยุกตใช

ชีวสารสนเทศในดาน เทคโนโลยีชีวภาพหรือสาขาที่เกี่ยวของ

 Retrieving and depositing biological data from online 

database, sequences analysis, molecular evolutionary genetics 

analysis, structural and functional analysis, using essential 

bioinformatic softwares, application of bioinformatics technology 

for biotechnology or related fields

 

0804 545  วิทยาศาสตรขอมูลสําหรับเทคโนโลยีชีวภาพ 3(2-3-4)

 Data Science for Biotechnology

 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการใชเทคนิคทางสถิติเพื่อสกัด

สารสนเทศจากขอมูล แบบจําลองทางคณิตศาสตรที่สําคัญ การเรียนรู

แบบมีผูสอนและการเรียนรูแบบไมมีผูสอน การใชโปรแกรมภาษา R เปน

เครือ่งมอืในการวเิคราะห และการประยกุตใชในเทคโนโลยีชวีภาพและสาขา

ที่เกี่ยวของ

 An introduction to various statistical techniques for 

extracting useful information from data, essential mathematical 

models, supervised and unsupervised learning, R program used 

as analysis tool, and applications in biotechnology and related 

fields

 

0804 546  นาโนเทคโนโลยีชีวภาพ 3(2-3-4)

 Nanobiotechnology

 การนําสารชีวโมเลกุล สารอนินทรีย และอินทรีย มาประยุกต 

การประดิษฐ และออกแบบวัสดุขนาดนาโนดานเทคโนโลยีชีวภาพ 

การแกไขปญหาแบบเดมิดวยเทคโนโลยใีหมดานนาโนและการใชประยกุตใช 

การศึกษาดูงานนอกสถานที่

 Biomaterials application with inorganic and 

organic materials, invention and design of nanomaterials in 

biotechnology field, traditional technology resolutions with modern 

nanotechnologies and their applications, field trips

 

0804 551 เทคโนโลยีชีวภาพทางผลิตภัณฑธรรมชาติ  3(3-0-6) 

 Biotechnology in Natural Products

 ชนิดของสารผลิตภัณฑธรรมชาติจากพืช สัตว และจุลินทรีย 

ผลิตภัณฑธรรมชาติของสารกลุมโพลีเปบไทด อัลคาลอยด ชิกิเมท 

เทอรปนอยด สเตียรอยด ยาปฏิชีวนะ และสารอื่นๆ การสกัด การคัดแยก

และพิสูจนเอกลักษณ การผลิตสารผลิตภัณฑธรรมชาติดวยวิธีการทาง

เทคโนโลยีชีวภาพ การใชประโยชนจากสารผลิตภัณฑธรรมชาติ

 Natural  products from plants,  animals and 

microorganisms, polypeptides, alkaloids, shikimates, terpenoids, 

steroids, antibiotics etc. Extraction, isolation and identification of 

natural products, production of natural products by biotechnology 

techniques, application from natural products 

 

0804 553  เทคโนโลยีชีวภาพทางพฤกษเคมี 3(2-3-4)

 Biotechnology in Phytochemistry

 ความรูพื้นฐานทางพฤกษเคมี วิถีการสังเคราะหสารทุติยภูมิ

ในพืช กลุมของสารทุติยภูมิ ที่สําคัญที่พบในพืช เทคนิคการสกัดแยกสาร

ทางพฤกษเคมี การตรวจสอบ การวิเคราะหปริมาณสาร ประโยชนในทาง

เภสชักรรม และเกษตรกรรม ตลอดจนการนําเทคนิคทางเทคโนโลยีชวีภาพ

มาใชในการผลิตสารทุติยภูมิจากพืชและสมุนไพร

 General  concepts and basic knowledge of 

phytochemistry, the biosynthesis of plant secondary metabolites 

and important groups of secondary metabolites, phytochemical 

methods for extraction, characterization, quantitative analytical 

methods, pharmacological activities and agricultural, biotechnology 

techniques for production of secondary metabolites from medicinal 

plants

0804 554  เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมสุขภาพ 3(3-0-6)

 และความงาม

 Biotechnology in Healthcare and Beauty Industries

 บทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพในผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและ

ความงาม การผลิตสารสําคัญโดยกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

การประเมินประสิทธิภาพของสารสําคัญ การพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ

และความงามโดยใชเทคโนโลยีชีวภาพ การประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ 

กฎหมายและขอบังคับท่ีเกี่ยวของ

 Role of biotechnology in healthcare and beauty products, 

active compound production by biotechnological process, 

efficiency assessment of active compounds, healthcare and beauty 

product development using biotechnological techniques, quality 

evaluation of products, laws and regulation issues

 

0804 562  เทคโนโลยีชีวภาพทางส่ิงแวดลอม 3(2-3-4)

 Biotechnology in Environment

 การบําบัดและการปองกันมลพิษสิง่แวดลอมโดยใชเทคนิคทาง

เทคโนโลยีชีวภาพ การประยุกต ใชจุลินทรียเพื่อประโยชนทางอุตสาหกรรม 

และเกษตรกรรมดวยหลักปฏิบัติที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

 Treatment and prevention of environmental pollution 

using biotechnological techniques, applications of microorganism 

for benefiting industrial and agriculture with environmental 

friendly practice
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0804 571  เทคโนโลยีอาหารขั้นสูงและการพัฒนาผลิตภัณฑ 3(3-0-6)

 Advanced Food Technology and Product Development

 ความรูขั้นสูงและเทคโนโลยีในเร่ืองตางๆ ที่กําลังเปนที่สนใจ

ในดานกระบวนการแปรรูปอาหาร เคมีอาหาร จุลชีววิทยาทางอาหาร การใช

ประโยชนจากจุลินทรียในอุตสาหกรรมอาหาร การประกันคุณภาพอาหาร 

หลักปฏิบัติที่ดีในการดําเนินงาน การวิเคราะหอันตรายจุดควบคุมวิกฤติ

และระบบมาตรฐานสากลอื่นๆ ที่เกี่ยวของกบัอุตสาหกรรมอาหาร การวิจัย

และพัฒนาผลิตภัณฑใหม 

 Current advanced knowledge and technology in food 

processing. Food chemistry, food microbiology, utilization of 

microorganisms in food industry, food quality assurance, Good 

Manufacturing Practice (GMP), Hazard Analysis Critical Control 

point (HACCP) and other international standard systems related 

to food industry. Research and new product development

 

0804 581  เทคโนโลยีเอนไซมขั้นสูง 3(2-3-4)

 Advanced Enzyme Technology 

 ความสําคัญของเอนไซมจากจุลินทรียในอุตสาหกรรมเกษตร 

การผลติ การทาํบรสิทุธิ ์การตรงึรปูและการประยกุตใช การตดัตอพนัธกุรรม

ในอุตสาหกรรมการผลิตเอนไซม กระบวนการเกิดปฏิกริยิาของเอนไซมชนดิ

ตางๆ ที่เกี่ยวของในอุตสาหกรรมเกษตร

 Role of microbial enzymes in agro-industries, 

production, purification immobilization and application. Genetic 

modification in the enzyme production industry. Reaction process 

of different enzymes used in agro-industry

 

0804 591  สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 1(1-1-1)

 Seminar in Biotechnology 1

 การสบืคน การนาํเสนอและวจิารณผลงานวจิยัใหมๆ  ทีน่าสนใจ

ทางเทคโนโลยีชีวภาพ การเขียนรายงาน

 Searching, oral presentation and discussion on 

biotechnological topics of current interest and writing a 

manuscript

 

0804 592  สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2  1(1-1-1)

 Seminar in Biotechnology 1

 การนําเสนอสวนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธทางเทคโนโลยี

ชีวภาพระดับปริญญาโท การจัดทําตนฉบับของบทความวิจัย

 Presentation of partial research results from the thesis 

in MSc Biotechnology, writing a research manuscript

 

0804 593  วิทยานิพนธ 36 หนวยกิต

 Thesis 

 การทําวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการคนหา

องคความรู ใหม จากทรัพยากรธรรมชาติ  ภายใต การควบคุมของ

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ

 Conducting research in the fields of biotechnology in 

order to generate a new body of knowledge under supervision by 

a thesis advisor committee

 

0804 594  วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต

 Thesis 

 การทําวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เพ่ือแกปญหา

หรือสรางองคความรูใหม ภายใตการควบคุมของคณะกรรมการควบคุม

วิทยานิพนธ

 Conducting research in the fields of biotechnology 

in order to solve problem or generate a new body of knowledge 

under supervision by a thesis advisor committee

 

0804 595  เทคนิคการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม 3(1-2-6)

 Research Techniques in Modern Biotechnology 

 เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ นวัตกรรมที่เกี่ยวของ

กบัวทิยานพินธทีน่สิติแตละคนเลอืก การเลอืกใชสถิตทิีเ่หมาะสมกบัลกัษณะ

งานและขอมูล การใชเครื่องมือ การคนควาและวิเคราะหขอมูล การเตรียม

เอกสารวิจัยทางวิทยาศาสตรเพื่อการเผยแพรผลงาน

 Qualitative and quantitative research techniques, 

innovation involving on the selected thesis topics by students, 

appropriate statistical analysis for data interpretation, instrument 

usage, literature survey and scientific manuscript preparation
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0803 591 สัมมนา 1 1(0-2-1)
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  :    

  :   Master of Science Program in Agricultural Technology 

  

  ( ) :    ( ) 

          ( ) :   . . ( ) 

   ( ) :   Master of Science (Agricultural Technology) 

           ( )     :   M.Sc. (Agricultural Technology) 

 

   1     2

1. 

 - 

   -  ( )

-

-

4*

        3

        3

         4*

2.  

    - 

    -  

    -  ( )

-

-

-

2**

        21

        6

        15

       -

3.  36         12

36         36

 ( . )
 (  . . 2558)

- -

 *     1  0801 591  1, 0801 592 

    2 
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 21  

  6  

0801 502   3(2-3-5) 

     

 Quality System Management for Production and   

 Inspection of Agricultural Production System 

0801 503  1(1-0-4)    

 Selected Topic in Agricultural 

0801 591**  1 1(1-0-4) 

 Seminar in Agricultural Technology 1 

0801 592**  2 1(1-0-4) 

 Seminar in Agricultural Technology 2 

 

**     1     

   S (Satisfactory)  

  2  

 

  15  

   

    2  1   

0801 511  3(2-3-5) 

 Advanced Plant Breeding 

0801 521  3(2-3-5) 

 Advanced Plant Physiology 

0801 541  3(2-3-5) 

 Advanced Plant Post Harvest Physiology   

0801 551  3(2-3-5) 

 Seed  Physiology   

0801 561    3(2-3-5)                               

 Advanced Soil Fertility 

0801 571  3(3-0-6) 

 Organic Farming Systems  

0801 581  3(2-3-5) 

 Advanced Technology for Renewable 

 Energy Crop Production   

0801 601  3(2-3-5) 

 Advanced Pests Management 

0801 611  3(2-3-5) 

  General Agricultural Extension 

0801 621  3(2-3-5) 

 Planning and Analysis in Agricultural Project 

 

   

    2  12  

 

 

0801 512  3(2-3-5) 

 Quantitative Genetics in Plant Breeding 

0801 513  3(2-3-5) 

 Biotechnology for Plant Breeding  

0801 514     3(2-3-5) 

        

 Plant Breeding for Biotic and Abiotic Stress 

0801 515  3(1-6-5) 

 Plant Breeding Techniques 

0801 516        3(2-3-5) 

 Population Genetics in Plant Breeding  

0801 517  3(2-3-5) 

  

 Advanced Genetic Development in Tissue  

 Culture for Plant Production  

0801 522  3(2-3-5) 

 Agricultural System Analysis 

0801 523  3(2-3-5) 

 Advanced Plant Nutrition 

0801 524  3(2-3-5) 

 Crop Adaptations 

0801 525  3(2-3-5) 

 Biochemistry for Plant Production  

0801 531  3(2-3-5) 

 Advanced Technology in Economic 

 Vegetable Productions  

 3  

0801 501  3(2-3-5) 

 Statistical Methods for Agricultural Research 
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0801 532   3(2-3-5) 

 Advanced Technology in Economic 

 Orchard Fruit Productions  

0801 533   3(2-3-5) 

   

 Advanced Technology in Economic 

 Floriculture and Ornamental 

0801 534   3(2-3-5) 

 Plant Morphology 

0801 535  3(2-3-5) 

 Plant Taxonomy 

0801 536  3(2-3-5) 

   

 Plant Growth Regulators and Their Uses 

0801 537  3(2-3-5)

 Plant Growth and Development Analysis  

 Plant Productions 

0801 538  3(2-3-5) 

 Vegetable and Fruit Quality Control    

0801 539  3(2-3-5) 

Floriculture and Ornamental Product Quality Control   

0801 542  3(2-3-5) 

 Plant Product Packaging Technology  

0801 552  3(2-3-5) 

 Seed Quality Control 

0801 553  3(2-3-5) 

 Seed Production    

0801 562  3(2-3-5) 

 Problem Soils and Their Management  

0801 563    3(2-3-5)    

Soil, Water and Fertilizer Resource Management 

0801 564  3(2-3-5) 

 Advanced Soil and Plant Analysis 

0801 565  3(2-3-5) 

 Microbes for Natural Farming  

0801 566  3(3-0-6)

   

 Nano Technology and Biotechnology for 

 Soil Microbes 

0801 572      3(2-3-5) 

 Soil Management for Organic Farming 

0801 573  3(2-3-5) 

 Organic Plant Production 

0801 582  3(2-3-5) 

 Oil Palm Crop Production Technology 

0801 583  3(2-3-5) 

 Agricultural Biomass for Zero West Management 

0801 602  3(2-3-5) 

 Plant Resistance to Disease and Insect Pests 

0801 603  3(2-3-5) 

 Toxicology of Pesticides 

0801 604  3(2-3-5) 

 Insects Ecology 

0801 605  3(2-3-5) 

 Plant Disease Diagnosis 

0801 612  3(2-3-5) 

   

 Geographic Information System and  

 Application in Agriculture 

0801 613  3(2-3-5) 

  Principles of Agricultural Development 

0801 614  3(2-3-5) 

 Organization and Farmer Institute 

0801 615  3(2-3-5) 

      Graphical Media Production and Utilization 

 in Agricultural Extension 

0801 622  3(2-3-5) 

 Agricultural Goods in the World Situation 

0801 623  3(2-3-5) 

 Agricultural Policy 

 

 

  2  

  

0801 593*   36  

 Thesis   

0801 594**  12  

 Thesis     

 *       1 

 **     2 
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 21  

 6  

0801 502  3(2-3-5) 

     

 Quality System Management for Production and

 Inspection of Agricultural Production System 

  

 

(GAP)  

 (GMP)  

 ( . )
 (  . . 2558)

 3  

0801 501  3(2-3-5) 

 Statistical Methods for Agricultural Research   

 

  

      

    

    

   

 

 Principles of statistic study  and methods to be 

used in the laying out of the experimental design; popular 

experimental designs being used with one, two, three 

factors or more; method to be used in comparing a pair 

and groups and analysis of variance; techniques for use in 

various statistical calculations such as regression, 

correlation, co-variance and Chi-square; and analysis of 

data from a series of experiment 

 

 Quality System Management for Production and

inspection of agricultural production system in Good 

Agricultural Practice (GAP) standard, Organic standard and  

Good Manufacturing Practice (GMP) of factory or rice mill 

 

0801 503  1(1-0-4) 

 Selected Topic in Agriculture 

 

   

 

 Selected topic that hot issue in agricultural 

technology by student, academic staffs and agriculture 

stack holders, and conference presentation 

 

0801 591  1 1(1-0-4) 

 Seminar in Agricultural Technology 1 

  

  

 Searching and generating of the agricultural 

progress research in the review article and oral presentation 

 
0801 592  2 1(1-0-4)

Seminar in Agricultural Technology 2 

  

  

 Presentation of research results; related to the 

student’s thesis discussion on plant production 

technology and crop production management methods for 

use in looking after the plants being used for thesis work 
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0801 514  3(2-3-5) 

  

 Plant Breeding for Biotic and Abiotic Stress 

    

 

      

  

 The genetic relationship between plant, 

disease and insect. The interrelation between genotype 

and environment. Techniques in plant breeding for 

disease, pest and environmental resistance, and 

management of resistant plants 

 

0801 515  3(2-3-5) 

 Plant Breeding Techniques 

  

  

 

 Plant genetic resources, sampling collection 

and crossing techniques, tools and equipment application 

for plant breeding 

 

0801 516   3(2-3-5)  

 Population Genetics in Plant Breeding 

 

 Application of population genetic theory for 

plant breeding 

 

0801 517  3(2-3-5) 

  

 Advanced Genetic Development in Tissue   

 Culture for Plant Production 

   

  

 

    

 

 

  15  

0801 511  3(2-3-5)

Advanced Plant Breeding 

 

 

Agricultural product standard and principle 

plant breeding application for plant breeding program 

0801 512  3(2-3-5) 

Quantitative Genetics in Plant Breeding 

  

 

 Planning and application of genetics and 

statistics for facilitate improvement in quantitative traits 

of cultivated plants 

0801 513  3(2-3-5)

Biotechnology for Plant Breeding 

 

 

  

 

 

 Application of biotechnology in plant breeding 

program, tissue culture techniques for plant breeding, 

Molecular markers systems, gene tagging and QTL 

mapping, marker assisted selection, using genetic 

engineering technique for plant breeding program, 

standard process of GMOs plant 
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 Plant tissue culture for the establishment of 

haploid (a set of unpaired chromosomes), in vitro 

induction on plant mutation, aids for the embryo recue of 

off-springs derived from interspecific hybridization, 

techniques use in the process of protoplast fusion, 

somaclonal variation in genes derived from tissue culture, 

transplanting plant gene into plant cell under in vitro 

conditions, technologies in identifying genetic 

characteristics in plants 

0801 521  3(2-3-5) 

 Advanced Plant Physiology 

     

  

    

   

 

 Structure and role of plant cell, transport and 

translocation of water and solutes, relationships among 

plant nutrients, biochemistry and bio-molecules being 

used in photosynthesis, protein and lipid processes, 

physiological aspects on plant growth regulators, 

defending mechanisms in plants, responses of plants 

under stress conditions 

0801 522  3(2-3-5) 

 Agricultural System Analysis 

   

  

   

 

 

 Agricultural systems, components and 

characteristics of the agricultural system, Agro-ecological 

aspects and analysis on Agro-ecological system, 

approaches for use in rural study and analysis on system 

agricultural production, problems and conditions on 

sustainable agriculture in Thailand, location analysis for 

agricultural development plans and management 

strategies for sustainable agriculture 

0801 523  3(2-3-5)   

 Advanced Plant Nutrition 

   

    

 

 Mechanism of solution from the external 

solution into root, role and benefit of plant nutrition, 

relationship among plant nutrition, plant growth, and 

yield, Mineral nutrition and yield response 

 

0801 524  3(2-3-5) 

 Crop Adaptations 

  

    

 

 

 Origins of economic crops, crop adaptations 

under different environmental conditions, crop plant responses

under stress conditions, factors affecting crop adaptation, 

adaptation of crop plants under unfavorable conditions 

 

0801 525  3(2-3-5) 

  Biochemistry for Plant Production 

     

  

 

 Study on carbohydrates, proteins, fats and plant 

metabolism, ions balance in plants, and biochemical 

processes on plant aging and senescence 

 

0801 531  3(2-3-5) 

 Advanced Technology in Economic 

 Vegetable Productions 

   

    

 

 An application of various formula technologies 

in producing economic vegetables in order to increase the 

product quality, marketing systems and agricultural 

product standard 
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0801 532  3(2-3-5)

Advanced Technology in Economic Orchard   

Fruit Productions 

   

  

 

 Technologies in producing economic fruits, 

system being operated for orchard farms, bushy 

management, cultural practices in improving and 

developing the production, situation trends and marketing 

system of the economic fruits 

0801 533   3(2-3-5)

     

Advanced Technology in Economic Floriculture

and Ornamental Plant Productions 

 

  

   

 Plant physiological knowledgeandadvanced 

techniquesin the production of high quality for economic 

floricultural and ornamental crops. Cost reduction, year – 

long production, harvesting, packaging and marketing. 

0801 534  3(2-3-5)

Plant Morphology 

  

     

  

 Study of plant structure by morphology in term 

of root, stem, leaf, flower, fruit and seed; plant identification, 

herbarium specimens, construction and how to use 

dichotomous key 

0801 535   3(2-3-5)

Plant Taxonomy 

   

  

   

 

 Study of classification and identification plant, 

plant nomenclature, taxonomy study in Thailand, scientific 

classification in major taxa and minor taxa 

 

0801 536  3(2-3-5) 

 

 Plant Growth Regulators and Their Uses 

      

 

 Principles, mechanism, effects, techniques and 

application for crop production 

 

0801 537  3(2-3-5) 

      

 Plant Growth and Development Analysis 

  

 

  

 Plant growth and development stage, techniques 

for plant growth and development analysis, crop yield 

components, and other related information 

 

0801 548  3(2-3-5) 

 Vegetable and Fruit Quality Control    

 

    

 

 Standard and quality of post harvest vegetables 

and fruits for export, quality control and extending storage 

life of products by modern technologies 

 

0801 539  3(2-3-5) 

 Floriculture and Ornamental Product Quality Control  

    

 

 standard and Quality of floricultural and post 

harvest ornamental products for export, quality control and 

extending storage life by modern technologies 
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0801 541  3(2-3-5) 

 Advanced Plant Post Harvest Physiology      

  

 

 

 Physiological changes, effect of physiology on 

quality of products and control of post harvest changes, 

and role of genetic changes on post harvest physiology 

0801 542  3(2-3-5) 

 Plant Product Packaging Technology   

   

      

 Effect of packaging on quality of plant products, 

type and selection of packaging for vegetables, fruits, 

flowers, ornamental plants and seeds 

 

0801 551  3(2-3-5) 

 Seed Physiology   

   

   

  

  

 Seed structure, the forming of seeds, processes 

in control seed development, photosynthesis and 

translocation of assimilates to seeds, physiological 

maturity of seeds, physiological deterioration in seeds  

 

0801 552   3(2-3-5) 

 Seed Quality Control 

 

 

   

 

 Improvement of seed deterioration. Seed 

quality control methods during seed development, 

harvesting, seed processing to delay seed deterioration 

and repairing for high quality  

 

0801 553   3(2-3-5) 

 Seed Production 

    

  

  

  

 The important locale of seed production in the 

world, the situation of seed production and using seed in 

Thailand, the processing seed production, development 

and propagation of seed for business 

 

0801 561   3(2-3-5) 

  Advanced Soil Fertility 

   

  

   

  

  

   

 

 

  

 Concepts for studying soil fertility including soil 

as a colloidal system and nutrient availability, soil as a 

major source of nutrient supply to plant, nutrient cycles, 

natural sources of nutrients, form of nutrients in soil 

including available forms, nutrient retentions and its 

losses in soils, nutrients transformation in soils, nutrients 

transport to plant roots, soil improvement using organic 

materials affecting plant growth, roles of soil fertility in 

plant nutrition, an evaluation on soil fertility, role of macro 

and micronutrients in plant growth, evaluation of plant 

nutrient requirements  
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0801 562  3(2-3-5)

Problem Soils and Their Management  

    

      

   

Soils of Thailand, problem soils of Thailand including 

coarse-textured, shallow, acid, saline, heavy clay, organic, 

calcareous and other problem soils, management and 

conservation of these soils 

0801 563    3(2-3-5)

Soil, Water and Fertilizer Resources Management 

    

  

   

   

 Soil genesis, soil component, soil, water and 

plant nutrient relationships, different forms of soil nutrient 

solutions, soil organic matter management and their 

forms, water conservation and movement in soils, soil, 

water and fertilizer resource management for plant 

0801 564  3(2-3-5)

Advanced Soil and Plant Analysis

  

  

 ( )  

 

 

 Preparing of soil samples and plants for 

analysis, theory and the applied use of advanced 

instruments e.g., total organic carbon analyzer (dry 

combustion method), gas chromatography and 

spectroscopy (e.g., mid-infrared spectroscopy) for soil and 

plant analyses, interpretation of analytic results and 

fertilizer recommendation for plant 

0801 565    3(2-3-5) 

  Microbes for Natural Farming 

  

 

 

 

 

 Concepts and theory on nature farming, role 

and benefit of microorganisms, apply microbes for 

agricultural waste products, technique in producing 

nature farming crops with the use of microbes, including 

the use of microorganisms against diseases and insect pests 

 

0801 566  3(3-0-6) 

 Nano Technology and Biotechnology for Soil  

 Microbes 

  

 

  

 

 

  

  

 DNA    

 

 Soil biological properties, soil microbes and 

organic material decomposition processes for the release 

of plant nutrients, microbial activities in soils, activities in 

soils of anaerobic bacteria, estimation on microbial 

activities, the use of microbes to eradicate chemical 

pollutants in soils, the use of biotechnology to increase 

crop production and quality of crops, geo-microbiology, 

the use of nano technology to investigate the origin of 

living organisms, life and nature, nutrients in soils and 

results of microbial activities on soil forming particles in 

the environments where the case derived from ribosome 

and DNA, decomposition and deterioration of pollutants 

due to microbial activities 
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0801 571  3(3-0-6) 

 Organic Farming Systems 

  

  

 

 Components and properties of organic farming 

systems, comparative profits between organic farming 

and chemical farming, plans for development on 

sustainable organic farming systems 

 

0801 572   3(2-3-5) 

 Soil Management for Organic Farming 

  

   

  

  Importance and role of organic maters, 

decomposition processes of organic maters organic 

maters analysis soil management by organic meters, the 

use of bio-organic fertilizers for plant production  

 

0801 573    3(2-3-5)  

 Organic Plant Production 

   

   

 Plant organic production techniques for 

fertilizer management for high products and eating quality 

 

0801 581  3(2-3-5) 

 Advanced Technology for Renewable Energy   

 Crop Production  

  

    

  

 Importance of renewable energy crops, botanical 

characteristics, varieties and breeding, crop cultivation 

technique, plant propagation methods, crop management, 

harvesting and processing technology in biofuel 

production. 

 

0801 582  3(2-3-5) 

 Oil Palm Crop Production Technology 

    

    

  

 Importance of economic oil palm, botanical 

characteristics, varieties and breeding, crop cultivation 

technique, plant propagation methods, crop management, 

harvesting, post harvest technology and extraction 

processes for oil contents of oil palm 

 

0801 583  3(2-3-5) 

    

 Agricultural Biomass for Zero West Management 

  

 

 Importance of biomass and agricultural waste, 

biomass production, processing and utilization of biomass 

and agricultural waste for zero waste 

 

0801 601  3(2-3-5) 

 Advanced Pests Management 

  

 

    

   

 

 Development of important economic pests, 

damage mechanisms to plant, relationship between pests 

and plant physiology, surveying, sampling, evaluation 

methods and forecasting of economic pest outbreaks, 

including modern of advanced technologies for pest 

management. 

 

0801 602  3(2-3-5)  

 Plant Resistance to Disease and Insect Pests 
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 Importance of plant resistance to destruction 

from disease and insect pests, resistance mechanisms, 

expression characteristics of the resistance, plant 

resistant varieties and hybrids in the field, evaluations, 

utilization of plant resistant varieties to diseases and 

insects in pest management. 

0801 603  3(2-3-5)

Toxicology of Pesticides 

  

   

    

 

  

 

Importance of pesticide toxicity, type of pesticides, 

formula manufacturing, chemical properties, mode of 

action, metabolism process, bioassay, their application, 

evaluation methods of efficacy in field and experiment 

trial conditions, factors affecting on effectiveness of 

pesticides, residue toxicity, effects of pesticide to human 

and animal, analysis and discuss of up to date insecticides 

toxicology research. 

0801 604  3(2-3-5)

Insects Ecology 

   

  

  

 Ecological principles and theory, relationship of 

insect population upon environmental conditions, 

distribution and infestation of insect, application of control 

measurements against the spread out of insect population 

0801 605  3(2-3-5)

Plant Disease Diagnosis 

 

   

 Techniques used for diagnosis and evaluation 

of plant diseases in field and laboratory, identifying 

disease in field crops, vegetable crops, fruit crops and 

ornamental crops  

 

0801 611   3(2-3-5) 

 General Agricultural Extension 

     

 

    

 

   

 

  Basic knowledge relating to meanings, concepts 

and principles of agricultural extension, contemporary 

agricultural extension approaches; trends and concepts in 

agricultural extension; impact of information technology 

on agricultural extension approaches; changing of 

economic, social, and politic in agricultural sector; roles of 

government and non-government organizations on 

agricultural extension. 

 

0801 612   3(2-3-5) 

     

 Geographic Information System and  

 Application in Agriculture  

   

   

  

  

 (GIS) 

  

 

 Concepts to be used for agricultural system 

operations and decision making, the use of information 

services and quantitative analysis methods, agricultural 

plans and management on natural resources, analysis and 

estimation on land assets for agricultural production with 
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the use of satellite GIS information and the forecast of crop 

production, the use of meteorological information for 

agricultural productivity including the use of computer 

programs on both crop production and natural resources 

management  

 

0801 613   3(2-3-5) 

 Principles of Agricultural Development 

  

  

     

   

 

 

 Role of agriculture in developing countries; 

evolution of agriculture; theory of development and 

agricultural development; agricultural system agrarian 

society; policies and strategies in agricultural 

development area; agricultural organization; globalization 

and agriculture; development and change in the 

agriculture of Thailand; analysis of areas for investment in 

agriculture 

 

0801 614   3(2-3-5) 

 Organization and Farmer Institute 

   

  

 

 

 Group theory and its fundamental concepts; 

types, patterns, foundations and processes, important  

of organizations and agricultural institutes related to 

agricultural development; agricultural development and 

rural’ roles of organizations and agricultural institutes; 

major organizations and agricultural institutions. 

0801 615  3(2-3-5) 

    

 Graphical Media Production and Utilization in  

 Agricultural Extension 

  

  

   

 

 Basic knowledge in picture media, properties

benefits and influence of picture media, Plan for producing 

and using picture media for transfer agricultural news, 

photography, slide and slide show with sound producing, 

usage of light and sound devices, assessment of media 

usage. 

 

0801 621  3(2-3-5) 

 Planning and Analysis in Agricultural Project 

  

  

  

  

 Meaning and characteristics of project. Project’s

concepts, plan, and design. Project Life Cycle. Agricultural 

Investment Projects of Public Sector and Agricultural 

Business. Project’s costs and return. Project’s feasibility. 

Criteria for selecting project; Project’s follow-up and 

evaluation. 

 

0801 622    3(2-3-5) 

 Agricultural Goods in the World Situation 

 

  

 

 /Studying on 

Agricultural Trade  

 Principles under World Trade Organization 

regulation. Trade association and Free Trade Zone. Non-

Tariff Barriers and analysis on Thai Agricultural Goods 

Trading under Dynamics of World’s Economic. 
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0801 623  3(2-3-5)

Agricultural Policy 

  

  

  

   

     

  

 Meaning and importance of agricultural policy. 

Principle of agricultural policy formulation and its relevant 

theories. Past and present agricultural policy of Thailand. 

Evaluation of specialized agricultural policy and planning 

of Thailand. Analysis on agricultural policy of trading 

partner countries and important competitive countries.  

  

0801 593  36  

Thesis           

   

 

 

 Advance research to search for knowledge or 

develop knowledge on plant production technology under 

close supervising of committee, and presentation of

research result in the form of thesis 

0801 594  12  

Thesis  

    

 

  

 Study, research or analysis to search for new 

knowledge or develop new knowledge on plant production 

technology, and presentation of research result in the form 

of thesis 
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- -

 

* -
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in vivo, in vitro, in sacco
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