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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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8  8

48 72 48
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605 705 

 Advanced Enzyme and DNA Technology

 Ecosystem, Ecology and Ecological Functions

 Advanced Genetic Diversity and Evolution of 

 Microorganisms and Parasites

 Advanced Forest Genetics

 Advanced Taxonomy of Medicinal Plants

 Applied Ethnobotany

 Applied Palynology

 Concepts of Population and Community Ecology 

 Advanced Modelling of Ecological Modelling 

 

 Advanced Geographic Information System for 

 Advanced Genetic Diversity of Populations 

 in Ecosystems

 Applied Genetics on Aquatic Research
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 Remote sensing for Natural Resources Management

 Advanced Ecological Principles for Natural 

 Resources Management

 Advanced Plant Genetic Conservation through 

 Tissue Culture 

 Advanced Methodology in Plant Taxonomy

 Industrial Products

 Advanced Phytogeography for Research

 Ecotechnology and Sustainable Development

 

 Resources Management

1605 720 

 Natural Resources and Community Environment 

 

 

 Thesis

 Thesis 

 Thesis
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modern interdisciplinary research and participatory action 

research; uses of appropriate statistical tools packages in  

biodiversity research

 

 Academic seminar presented by students and guest 

speakers on contemporary and interesting topics in biodiversity 

research

 

 Academic seminar presented by students on modern 

and interesting issues in biodiversity research

 

 Advance quantitative techniques for analyses of 

in biological sciences; application of statistical packages and 

program R for data analysis

 

 Newly development and ideas of biodiversity; ecosystem  

functioning, ecosystem services,global debate related to the 

concepts on biodiversity conservation, research on utilizations 

and assessment of biodiversity; overviews of status, programs 

and initiatives on biodiversity both at the global and local levels; 

guidelines on planning for conservation and management of  

biodiversity both within and outside protected areas; introduction 

of international agreements and measures related to Convention of 

 

research methods in biodiversity at genetic, species and ecosystem  

levels; examples of methods used in the research issues on  

biodiversity, biodiversity conservation and management including  



305ระดับบัณฑิตศึกษา 2561
คู  มื  อ  ห  ลั  ก  สู  ต  ร

 Analysis of data by computer program on molecular 

biology and population genetics of organisms

 

  

 The importance of biodiversity and natural 

products;Inovation of natural product research; essential 

substances derived from natural products; utilization of 

tries; inventions list and patent

 

 

Advanced aspects of bioassay; comparison between 

in vitro assays and animal testing; biological assessment of 

drug action; statistical methods in biological assays; application 

of monoclonal antibodies in bioassay; screening methods for 

 

 Ecology of wetlands; importance and difference of 

tropical and temperate wetlands; causes to and impacts on 

wetland degradation; international and national implementations 

on wetland conservation; sustainable wetland management and 

stakeholder participation

 

Advanced technique of data used in Geographic 

environmental data in GIS for wetland planning and management; 

learning lessons and experiences from projects and programs 

that focused on the use of GIS and spatial information system; 

people participation and community empowerment for sustainable 

wetland management

 

 A tailored primer of population genetics building 

concepts from basic genetic and applied statistical principles to 

the primary data of population genetics; organization of genetic 

variation into genotypes in populations; population structure 

and the forces that have an impact on levels of genetic variation; 

case studies will emphasize the application of population genetic 

analysis
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 Advanced molecular techniques for studying genetic 

diversity at the DNA level; the polymerase chain reaction; 

restriction fragment length analysis, microsatellite DNA, Random 

electrophoresis; statistical analysis and interpretation and the 

application of these techniques for biodiversity research

 

Advanced research approaches; information sources; 

tools for identifying research problems; research project planning; 

experimental and survey design; data collection and management;  

monitoring and evaluation; development of thesis research 

 

 

growth of aquatic organisms; domestication processes; local 

adaptation and broodstock management; genetic improvement 

technologies including selection; hybridization; sex control; 

population genetics and gene banking

 

 Values of river and riverine habitats biodiversity; 

threats on biological diversity on river basins and riverine areas; 

concepts and lessons on river bank restoration and management 

on biodiversity conservation; emphasizing situations and lessons 

in global context

 

 

and nucleic acid metabolism; enzymes responsible for secondary 

metabolite formation; molecular mechanism of enzyme action; 

control of enzyme activity at the enzyme level and genetic 

level; cellular organization; biochemistry of cellular processes; 

DNA structure and DNA rearrangement, DNA replication and 

DNA engineering; mechanism of protein synthesis; intracellular 

transport, DNA expression in microorganisms and in plants and 

mammalian cells for advanced research

 

 Global issues and situations of biological resources; 

focusing on policies and implementation in Thailand; regional 

trip
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 Concept on conventional forest management; evolution 

natural resources management; using participatory tools and 

approaches in community and natural resources assessment; 

participatory techniques to assess and monitor forest conditions 

and natural resources; application of ecology and silviculture in 

natural resources management; sustainable management

 

data collection techniques; data quality and accuracy, data gaps 

and standardization; spatial information management using 

aerial photographs; remote sensing, and Geographical Information 

 Resource economic theories and concepts related 

to natural resource management and biodiversity; assessment 

and access on the uses and management; policies and politics 

of renewable resources management, advance research and 

sustainable development

 

Types of ecosystem; the role of biodiversity in ecosystem 

functioning; species diversity, functional diversity and ecosystem 

functioning; effect of biodiversity on ecosystem functioning in 

managed ecosystems, new perspectives on ecosystem; stability 

and future challenges

 

 An advanced concept of the patterns and ecological 

processes that occur across tropical and subtropical forest 

ecosystems; strong linkages between the ecology of terrestrial 

ecosystems in the tropics and nearby ecosystems in the landscape 

level; operation research in ecological applications; applications of 

making for sustainable ecosystem management
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 Type of plant genetic conservation; general aspect 

of collection and selection for plant germplasm; principles and 

genetic testing by molecular techniques

 

 Principles of applied systematics to classify organisms;  

 

botanical and microbiological codes; taxonomy, evolution, 

molecular taxonomy and biogeography

 

 Principles of plant taxonomy and phylogenetic based 

on chromosomal and chemical information and knowledge of plant 

geography, ecology, palynology and breeding systems

 

utilization, productivity, innovation, economic crops, animals and 

microorganism breeding; application of biotechnology for value 

added and inovation of natural products; biotechnology affecting 

 

physiology, phytochemistry, morphology, anatomy, mycorrhyzal 

symbiosis, pollination, embryology, reproduction, heredity and 

breeding, ecology, distribution; micropropagation of local orchids 

 

molecular biology techniques

 

 

 Concepts, principles, systems, mechanism, processes, 

developments and transfer of local wisdom in natural resources 

and community environment management; emphasis on 

traditional lifestyle; participatory management
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 General genetic structure of microorganism and 

parasites; genetic diversity and evolution of virus, bacteria,  

microorganism, parasites and their host; application of genetic 

parasites for advanced research

 

 Concept and application of genetics in all types of forest 

ranging from pristine natural forests to monoculture plantations; 

applications of molecular of inheritance; population genetic; tree 

improvement; evolution and potential of biotechnology in forest 

plants for conservation

 

weed ecology, weed management; trend of advanced weed 

research; methods and tools of weed management; herbicide use 

and application

 

 Distribution patterns of plants both in the past and in 

the present; the factors that determine these patterns; analysis 

and synthesis of related research articles

 

 Application of knowledge, synthesis, analysis, progress 

and organ; chemical, mathematical and molecular techniques 

relevant to basic needs for life of human beings; valuable usage 

of plants and plant products in industrial innovation, agriculture, 

nutrition, medicine and social and anthropological dimensions; 

systems in taxonomy of medicinal plant, plant taxonomic problems 

and the solution techniques in advanced analysis, taxonomic 

 



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

 

 Study the knowledge of botany of the local ethnic groups; 

the category of traditional native plant uses including the common 

 

 

 

 Spore and pollen morphology, evolutionary and 

morphological trends of spore and angiosperm pollen, pollen and 

spore morphology of some selected families; applied to the pollination  

ecology and biology, plant geography, geology, archeology, 

paleontology, forensic science and medical science including 

the preparation of applied acetolysis method through permanent 

of related research articles

 

traditional knowledge, linkage of sciences, natural resources 

and local community, natural capital, local technology and local 

wisdom; management of natural resources and environment by 

with economics, local wisdom, integrity and social ethics, 

sustainable development

 

 Roots of community ecology; patterns and processes 

networks; food chains and food web; metapopulation theory;  

theory of dynamics and regulation of plant and animal 

communities; phylogenetic assembly of communities; and 

evolution of populations and communities

 

 Fundamental mathematics in ecological research; 

basic probability theory; deterministic and stochastic models; 

 

 Techniques, problems and interpretation in natural 

resources sampling on spatial context; spatial processes of point 

pattern analysis and statistical testing; spatial covariance and 

autocorrelation; spatial autoregression; spatial estimation and 
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of evolution theory; evolutionary process, variation, mutation, 

adaptation and natural selection, population genetics; speciation;  

extinction; biogeography; paleontology and fossil records;  

 

 

and Lamarckian evolution; iImportance of evolution on biodiversity 

and systematics

 Conducting an advanced research work in order 

supervision of a thesis advisory committee, the results must be 

presented nationally or internationally

 Conducting an advanced research work in order 

supervision of a thesis advisory committee, the results must be 

presented nationally or internationally

 

 Conducting an advanced research work in order 

supervision of a thesis advisory committee, the results must be 

presented nationally or internationally
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816

 (1) 

    1  

  S (Satisfactory)

1605 602  3(2-2-5) 

 Research Methodology in Biodiversity

1605 605  3(2-2-5)

   

 Applied Statistics for Biodiversity Research 

1605 631    1(0-2-1)

 Seminar in Topics of Biodiversity 

1605 632  2(1-2-3)

 Local Wisdom in Biodiversity

 

    2  12  

1605 601  3(3-0-6) 

 Global Biodiversity and Conservation

1605 602  3(2-2-5)

 Research Methodology in Biodiversity

1605 605  3(2-2-5)

  

 Applied Statistics for Biodiversity Research 

1605 631    1(0-2-1)

 Seminar in Topics of Biodiversity 

1605 632  2(1-2-3)

 Local Wisdom in Biodiversity

 (2) 

    2  13  

 

 

1605 606  3(2-2-5)

 Bioinformatics   

1605 608   2(2-0-4)

 

 Biochemical Aspects of Bioassay

1605 609   3(2-2-5)

 Analytical Techniques in Aquaculture

1605 615  3(2-2-5)

 

 Molecular Techniques for Genetic Studies of 

 Populations

1605 616  2(1-2-3)

 

 Thesis Proposal Development Workshop

1605 621  3(3-0-6)

 Enzyme and DNA Technology

1605 622  2(1-2-3)

 

 Molecular Biology of Systems under Environmental 

 Stress

1605 627  2(2-0-4)

 Biodiversity of Bombyx Silk

1605 628  2(2-0-4)

  

 Biodiversity and Ecosystem Functions  

1605 633   3(2-2-5)

 Systematic Classi cation of Organism 

1605 638   2(2-0-4)

  

 Genetic Diversity and Evolution of Microorganisms 

 and Parasites

1605 639  3(2-2-5)

 Forest Genetic

1605 643   3(2-2-5)

 Taxonomy of Medicinal Plants  

1605 644  3(2-2-5)

 Ethnobotany

1605 645  3(2-2-5)

 Palynology

 

1605 607  3(2-2-5)

 Biodiversity and Natural Products 

1605 610  2(2-0-4)

 Genetic Resources and Management 

1605 611  2(2-0-4)

 

 Natural Reservoirs and Inland Fisheries Management

1605 612  2(2-0-4)

 Wetland Ecosystem Management 

1605 613  3(2-2-5)

 

 Geographic Information System for Wetland Planning 

 and Management  

1605 614  2(2-0-4)

 

 Genetic Diversity of Populations in Ecosystems  

1605 617   2(2-0-4)

 Aquatic Resources and Environmental Assessment
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1605 618  1(1-0-2)

 Applied Genetics on Fish Research

1605 620  2(2-0-4)

 Aquaculture and Aquatic Resource Systems  

1605 625  3(2-2-5)

 

 Spatial Information Systems in Natural Resources 

 Management  

1605 629  3(3-0-6)

 

 Ecological Principles for Natural Resources 

 Management

1605 630  3(2-2-5)

 Plant Genetic Conservation through Tissue Culture 

1605 634   3(2-2-5)

 Modern Methodology in Plant Taxonomy 

1605 635  3(2-2-5)

 Biotechnology and Bio-based Industrial Products 

1605 636   3(2-2-5)

 Biology of Local Orchids  

1605 641  2(1-2-3)

 Advanced Phytogeography

1605 642  3(2-2-5)

 Applied Botany

1605 646  3(2-2-5)

 Ecotechnology

 

1605 619  3(3-0-6)

 Riverine Biodiversity and Conservation  

1605 623  1(1-0-2)

 Biological Resources Management Issues in Asia  

1605 624   3(2-2-5)

 Community-Based Natural Resources Management  

1605 626  3(3-0-6)

 

 Economic Values of Biodiversity 

1605 637  3(2-2-5)

  

 Local Wisdom in Natural Resources and Community 

 Environment Management  

1605 640             3(2-2-5)

 Weed Ecology 

  

 (3) 

   1

1605 696  36 

 Thesis

   2

1605 697  15 

 Thesis
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 (  . . 2558)

 

 

 Quantitative techniques for analyses of data derived 

from eld observations (surveys) and experiments in biological 

sciences; application of statistical packages for analysis of data

 

1605 631  1(0-2-1)

 Seminar in Topics of Biodiversity 

 

 

 Academic seminar presented by students and guest 

speakers on contemporary and interesting topics and modern 

issues in biodiversity research

 

1605 632  2(1-2-3)

 Local Wisdom in Biodiversity

 

 

   

 

 Biodiversity and local wisdom in North-East Thailand, 

relevance of local wisdom with sciences and social sciences, 

eld studies, searching literatures, scrutinizing and presenting 

interesting topics of local wisdom in biodiversity

 

1605 606  3(2-2-5)

 Bioinformatics

 

 

 

 Use of computer-based system to retrieve, collect, 

store, display, manipulate, and analyze biological data

 

1605 601  3(3-0-6)

 Global Biodiversity and Conservation

  

   

   

 

  

  

 

 De nition of biodiversity; global debate related to the 

concepts on biodiversity conservation, research on utilizations 

and assessment of biodiversity; overviews of status, programs 

and initiatives on biodiversity both at the global and local levels; 

guidelines on planning for conservation and management of 

biodiversity both within and outside protected areas; introduction 

of international agreements and measures related to Conservation 

of Biological Diversity (CBD)

 

1605 602  3(2-2-5)

 Research Methodology in Biodiversity

  

   

  

 

  

 Theories and de nitions of methodology; common 

research methods in biodiversity at genetic, species and 

ecosystem levels; examples of methods used in the research 

issues on biodiversity, biodiversity conservation and management 

including interdisciplinary research and participatory action 

research; uses of statistical packages in biodiversity research

 

1605 605  3(2-2-5)

 

 Applied Statistics for Biodiversity Research
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1605 607   3(2-2-5)

 Biodiversity and Natural Products

    

    

   

  

 Natural products of polyketides, alkaliods, shikimates, 

terpenoids, steroids, and antibiotic with an emphasis on their 

resources, biological production, biosynthesis and their properties 

and its bene t in foods and medical industries

 

1605 608   2(2-0-4)

 

 Biochemical Aspects of Bioassay

  

 

  

  

  

 

 Fundamental aspects of bioassay; comparison between 

in vitro assays and animal testing; biological assessment of 

drug action; statistical methods in biological assays; application 

of monoclonal antibodies in bioassay; screening methods for 

anti-microbial assays and assays for other biological activities

 

1605 609   3(2-2-5)

 Analytical Techniques in Aquaculture

    

   

    

   

 

 Rationale and scope for measurements of relevant 

physical, chemical and biological properties in aquaculture 

systems; techniques for measuring hydrological and 

meteorological features; eld methods for sampling water, soil, 

sh, and natural foods; quantitative determination of biological 

productivity; analyses of water quality and soil; laboratory methods 

for nutritional studies

 

1605 610  2(2-0-4)

 Genetic Resources and Management

   

 

  

 

 Molecular basis of heredity and variation; the 

nature and value of genetic diversity in plants, animals and 

microorganisms; techniques for characterizing genetic diversity; 

genetic improvement strategies

 

1605 611   2(2-0-4)

 

 Natural Reservoirs and Inland Fisheries Management

  

   

  

 

   

 Management issues and concepts that can exert 

formulating management advices; the biological assessment; 

policy and plan development for sheries management; 

management of legal issues; stakeholder roles; the economic 

relationships in the shery and ef ciency of those economic 

arrangements; monitoring, control and surveillance over 

government administration functions

 

1605 612   2(2-0-4)

 Wetland Ecosystem Management

  

  

  

 

 De nition and types of wetland; importance of 

tropical wetlands; causes to and impacts on wetland degradation; 

international and national implementations on wetland 

conservation; sustainable wetland management and stakeholder 

participation
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1605 613  3(2-2-5)

 

 Geographic Information System for Wetland 

 Planning and Management

  

   

   

  

  

 

 De nitions; data used in Geographic Information 

System (GIS): remote sensing data, aerial photographs and 

other spatial information; integration of socio-economic and 

environmental data in GIS for wetland planning and management; 

learning lessons and experiences from projects and programs 

that focused on the use of GIS and spatial information system, 

people participation and community empowerment for sustainable 

wetland management

 

1605 614  2(2-0-4)

 

 Genetic Diversity of Populations in Ecosystems

  

 

  

 A tailored primer of population genetics building 

concepts from basic genetic and statistical principles to the 

primary data of population genetics, organization of genetic 

variation into genotypes in populations, population structure 

and the forces that have an impact on levels of genetic variation. 

Case studies will emphasize the application of population genetic 

analysis

 

1605 615   3(2-2-5)

 

 Molecular Techniques for Genetic Studies of 

 Populations 

 

  

    RAPD 

 AFLP    

 Molecular techniques for studying genetic diversity at 

the DNA level, the polymerase chain reaction, restriction fragment 

length analysis, microsatellite DNA, Random Ampli ed Polymeric 

DNA (RAPD), Ampli ed Fragment Length Polymorphism (AFLP) 

analysis, DNA sequencing, allozyme electrophoresis and the 

application of these techniques to management of population 

and ecosystems

1605 616  2(1-2-3)

 Thesis Proposal Development Workshop

   

   

   

 

 Research approaches; information sources; tools 

for identifying research problems; research project planning; 

experimental and survey design; data collection and management; 

monitoring and evaluation; development of thesis research 

proposal; writing scienti c research paper 

 

1605 617  2(2-0-4)

 Aquatic Resources and Environmental Assessment

  

 

  

 

  

 

 Overview of organization and assimilation of data on 

natural resources; stock assessment and comparison of productive 

potentials for shery and other production systems; carrying 

capacity of aquatic resources production; analysis and modeling 

of resource ows and transformation in aquaculture production 

systems; principles and guidelines on international standards 

for food safety and good practice; principles and approaches 

on environmental assessment on shery or any activities that 

impact shery and aquatic creatures’ habitats in freshwater 

ecological systems
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1605 618  1(1-0-2) 

 Applied Genetics on Fish Research 

  

    

 

   

  

 Basic genetics and its role in reproduction and growth 

of sh; domestication processes, local adaptation and broodstock 

management; genetic improvement technologies including 

selection, hybridization, sex control, genetic manipulations 

(including transgenesis); genetic diversity, population genetics 

and gene banking

 

1605 619  3(3-0-6)

 Riverine Biodiversity and Conservation

 

 

   

  

 Values of river and riverine habitats biodiversity; 

threats on biological diversity on river basins and riverine areas; 

concepts and lessons on river bank restoration and management 

on biodiversity conservation, emphasizing situations and lessons 

in the Mekong Basin

 

1605 620  2(2-0-4)

 Aquaculture and Aquatic Resource Systems

  

  

  

  

   

 

 

 De nitions of aquaculture and aquatic resource 

systems; aquacultural and aquatic resource systems classi cation; 

aquatic resource systems in the development context such as 

population, food security, poverty alleviation and sustainability; 

holistic approach to understanding resource-poor livelihood 

systems; status, institutions and supporting services of aquaculture 

in the Mekong countries; strategies of promoting the sustainable 

development of Asian small-holder aquaculture and aquatic 

resource systems

1605 621  3(3-0-6)

 Enzyme and DNA Technology

   

  

  

 

   

  

   

 Principles of protein chemistry, protein puri cation, 

protein identi cation; enzymes involved in general metabolism 

and nucleic acid metabolism, enzymes responsible for secondary 

metabolite formation; molecular mechanism of enzyme action; 

control of enzyme activity at the enzyme level and genetic 

level; cellular organization, biochemistry of cellular processes; 

DNA structure and DNA rearrangement, DNA replication and 

DNA engineering; mechanism of protein synthesis, intracellular 

transport, DNA expression in microorganisms and in plants and 

mammalian cells

 

1605 622  2(1-2-3)

  

 Molecular Biology of Systems under Environmental 

 Stress

  

   

 Stress responses at the molecular level, protective and 

repairable process; mechanism of gene expression; expression 

of stress proteins in stress condition of prokaryotic cells and 

biosensors

 

1605 623  1(1-0-2)

 Biological Resources Management Issues in Asia

 

  

 

 

 Issues and situations of biological resources 

management in Asia, focusing on policies and implementation in 

Thailand; regional concepts and implementation on bio-resource 

management; direct experiencing through eld trip
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1605 624  3(2-2-5)

Community-Based Natural Resources Management

 

   

 

  

 

  

 Concept on conventional forest management; evolution 

of forest management and people participation; de nitions and 

levels of people participation; de nitions of community-based 

natural resources management; using participatory tools and 

approaches in community and natural resources assessment; 

participatory techniques to assess and monitor forest conditions 

and natural resources; application of ecology and civil culture in 

natural resources management

 

1605 625  3(2-2-5)

  

 Spatial Information Systems in Natural Resources 

 Management

   

  

 

  

  

 Concepts and de nitions of Spatial Information 

Systems; basics of spatial/geographic data; spatial data 

collection techniques; data quality and accuracy, data gaps and 

standardization; spatial information management using aerial 

photographs; remote sensing, and Geographical Information 

System (GIS)

 

1605 626  3(3-0-6)

 

 Economic Values of Biodiversity

 

 

  

 (  

 )  

 

 Resource economic theories and concepts related 

to natural resource management and biodiversity; assessment 

of economic values of bio-resource focusing on forest products; 

considerations of types of resources (public, private, common) 

and access on the uses and management; policies and politics of 

renewable resources management and sustainable development

 

1605 627  2(2-0-4)

 Biodiversity of Bombyx Silk

 

 

 

 Biology of Bombyx silk and wild silk-moths in Thailand 

and other countries; potential utilizations of Bombyx Silk and its 

products in household cottages and industries

 

1605 628   2(2-0-4)

 

 Biodiversity and Ecosystem Functions

 

 

  

 

 

 De nition of biodiversity and ecosystem functions; the 

role of biodiversity in ecosystem functioning; species diversity, 

functional diversity and ecosystem functioning; effect of 

biodiversity on ecosystem functioning in managed ecosystems, 

new perspectives on ecosystem; stability and future challenges

 

1605 629  3(3-0-6)

 

 Ecological Principles for Natural Resources 

 Management

 

 

  

 An overview of the patterns and ecological processes 

that occur across tropical and subtropical forest ecosystems of 

Asia; strong linkages between the ecology of terrestrial ecosystems 

in the tropics and nearby ecosystems in the landscape level; 

applications of ecological principles and relationships to planning 

and decision-making for sustainable ecosystem management



ระดับบัณฑิตศึกษา 2561
คู  มื  อ  ห  ลั  ก  สู  ต  ร

823

1605 630  3(2-2-5)

 Plant Genetic Conservation through Tissue Culture 

  

 

 Type of plant genetic conservation; general aspect 

of collection and selection for plant germplasm; principles and 

methods for genetic preservation of plant cells 

 

1605 633  3(2-2-5)

 Systematic Classi cation of Organism

  

 

   

 Principles of classi cation of organism, nomenclature 

and identi cation international of zoological, botanical and 

microbiological codes; taxonomy and evolution, and molecular 

taxonomy

 

1605 634  3(2-2-5)

 Modern Methodology in Plant Taxonomy

  

  

  

 Principles of plant taxonomy and the relationship 

among the plants based on chromosomal and chemical 

information and knowledge of plant geography, ecology, 

palynology and breeding systems

 

1605 635  3(2-2-5)

 

 Biotechnology and Bio-based Industrial Products

    

  

    

 

  

 Biotechnology, indigenous knowledge, research and 

development, raw materials, bio-based industrial products and 

utilization, productivity, innovation, economic crops, animals and 

microorganism breeding, application of biotechnology for value 

added of natural products, biotechnology affecting environmental 

condition and health, eld studies

1605 636  3(2-2-5)

 Biology of Local Orchids

     

    

   

   

 Classi cation and naming, evolution, cytology, 

physiology, phytochemistry, morphology, anatomy, mycorrhyzal 

symbiosis, pollination, embryology, reproduction, heredity and 

breeding, ecology, distribution, micropropagation of local orchids 

for conservation and commerce 

 

1605 637  3(2-2-5)

 

 Local Wisdom in Natural Resources and Community 

 Environment Management

       

 

     

 Concepts, principles, systems, mechanism, processes, 

developments and transfer of local wisdom in natural resources and 

community environment management; emphasis on application 

for physical, biological, cultural and socio-economic resources 

and environment; con uence of ecological values with traditional 

lifestyle

 

1605 638    2(2-0-4)

 

 Genetic Diversity and Evolution of Microorganisms 

 and Parasites

  

  

  

 

 

 General genetic structure of microorganism and 

parasites; genetic diversity and evolution of virus, bacteria, 

helminthes and other parasites; co-evolution between 

microorganism, parasites and their host; application of genetic 

diversity for diagnosis and classi cation of microorganism and 

parasites
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1605 639   3(2-2-5)

 Forest Genetics

 

  

  

 

 

 Concept and application of genetics in all types of forest 

ranging from pristine natural forests to monoculture plantations. 

Applications of molecular of inheritance, population genetic, tree 

improvement, evolution and potential of biotechnology in forest 

plants for conservation

 

1605 640   3(2-2-5)

 Weed Ecology 

    

; :  

 

; : 

 

 De nitions of Weeds, Weed classi cation, Weed 

Science, Principles of Weed Ecology; Weed Biology: Genetic 

and Evolution of Weeds, Weed Demography and Population 

Dynamics, Associations of Weeds and Crops, Physiological 

Aspects of Competition; Technology of Weed Science: Methods 

and Tools of Weed Management, Herbicide Use and Application

 

1605 641   2(1-2-3)

 Advanced Phytogeography

  

 Distribution patterns of plants both in the past and in 

the present and the factors that determine these patterns

1605 642    3(2-2-5)

 Applied Botany

     

   

   

  

   

  

 Application of knowledge, synthesis, analysis, progress 

and development of various elds of botany including cell, tissue 

and organ chemical, mathematical and molecular techniques. 

relevant to basic needs for life of human beings; valuable usage 

of plants and plant products in industry, agriculture, nutrition, 

medicine and social and anthropological dimensions; eld study 

required 

 

1605 643  3(2-2-5)

 Taxonomy of Medicinal Plants

    

  

 

  

   

 Morphology of medicinal plants; classi cation, iden-

ti cation, the scienti c name and taxonomy to the families of 

medicinal plants, development of philosophy of classi cation 

systems of plants, plant taxonomic problems and the solution 

techniques, taxonomic revision works, conservation medicinal 

native plants, eld trip is required

 

1605 644  3(2-2-5)

 Ethnobotany

 

  

  

 

 Study the basic knowledge of botany of the local ethnic 

groups, the category of traditional native plant uses including the 

common name and the scienti c name, Collection of native plants, 

conservation of indigenous knowledge, eld trip is required

 

1605 645  3(2-2-5)

 Palynology
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 Spore and pollen morphology, evolutionary and 

morphological trends of spore and angiosperm pollen, pollen 

and spore morphology of some selected families, applied to the 

pollination ecology and biology, plant geography, geology, 

archeology, paleontology, forensic science and medical science 

including the preparation of applied acetolysis method through 

permanent slide for light and scanning microscope 

 

1605 646  3(2-2-5)

 Ecotechnology

   

  

   

 

 Concept of Eco-technology, biodiversity, culture and 

traditional knowledge, linkage of sciences, natural resources 

and local community, natural capital, local technology and local 

wisdom, management of natural resources and environment by 

integration of biodiversity-based economy and society together 

with economics, local wisdom, integrity and social ethics

 

1605 696  36 ( )

 Thesis 

 

 

 A master’s student must conduct an advanced 

research work in the eld of biodiversity under supervision of 

a thesis advisory committee. The results must be presented 

nationally or internationally, and the research quality should be 

high to be published in national or international (peer- reviewed) 

journals

 

1605 697  15 

 Thesis 

  

 

 A master’s student must conduct an advanced 

research work in the eld of biodiversity under supervision of a 

thesis advisory committee. The research quality should be high to 

be published in national or international (peer-reviewed) journals



                     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพจ

043-754412

http://grad.msu.ac.th




