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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร: 

(Master of Science Program in Genetic) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   

    ช่ือเต็ม (ภาษาไทย)  : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พันธุศาสตรA) 

    ช่ือยBอ (ภาษาไทย)  : วท.ม. (พันธุศาสตรA) 

    ช่ือเต็ม(ภาษาอังกฤษ)   : Master of Science (Genetics) 

    ช่ือยBอ (ภาษาอังกฤษ)   : M.Sc.  (Genetics) 

 

ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม;โจ>  

“จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรXางปZญญาในรูปแบบการเรียนรูXจากการปฏิบัติที่บูรณาการกับการทำงานตามอมตะ

โอวาท งานหนักไมBเคยฆBาคน มุBงใหXผูXเรียนมีทักษะการเรียนรูXตลอดชีวิต สามารถพัฒนาทักษะเดิม สรXางเสริม

ทักษะใหมB มีวิธีคิดของการเปkนผูXประกอบการ มีการใชXเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร มีความตระหนักตBอ

สังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดลXอม ยึดมั ่นในความสัมพันธAระหวBางมหาวิทยาลัยกับชุมชน ตามจุดยืนของ

มหาวิทยาลัยแมBโจXท่ีวBา มหาวิทยาลัยแหBงชีวิต” 

 
ปรัชญาของหลักสูตร  

“การมุBงเนXนศึกษาคXนควXา วิจัยดXานพันธุศาสตรA เพื่อใหXบัณฑิตสามารถจัดกระบวนความคิด วิธีการปฏิบัติทาง

เทคนิคที่เหมาะสมกับยุคสมัย และประยุกตAใชXในการประกอบอาชีพนักวิจัย นักวิชาการ อาจารยA และนัก

ปรับปรุงพันธุA ท่ีจะเปkนการสรXางความกXาวหนXาทางวิทยาศาสตรAและเทคโนโลยีของประเทศ” 

 

วัตถุประสงคDของหลักสูตร  

1) เพื ่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู Xความสามารถ เขXาใจกระบวนการวิจัยเพื ่อแสวงหาความรู XใหมBไดX 

ตอบสนองหนBวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ตXองการผูXมีความรูXพื ้นฐานทางดXานพันธุศาสตรA และสามารถ

เผยแพรBความรูXความเขXาใจดXานพันธุกรรมของทรัพยากรชีวภาพเพ่ือเปkนประโยชนAใหXแกBชุมชน  

2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่ปฏิบัติตนตามกฎเกณฑAของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรAและเทคโนโลยี และมี

คุณธรรมและจรรยาบรรณในฐานะท่ีเปkนนักวิทยาศาสตรAและเทคโนโลยี 

3) เพ่ือสรXางองคAความรูXใหมBทางสาขาวิชาพันธุศาสตรA 

 

 



 2 

ผลลัพธDของหลักสูตรฯ (Program Learning Outcomes) 

เม่ือศึกษาในหลักสูตรน้ีแลXว นักศึกษาจะมีคุณสมบัติดังน้ี  

PLO Outcome statement 
ชนิดของ

ผลลัพธ: (LO) 

ระดับของ

ผลลัพธ: (LO) 

1 ปฏิบัติ (exhibit) ตามจรรยาบรรณนักวิจัย  Generic Applying 

2 ประยุกตAใชXความรูXทางพันธุศาสตรAในการดำเนินงานวิจัย Specific Applying 

3 เลือกใชXเทคโนโลยีทางดXานพันธุศาสตรAในการดำเนินงานวิจัย Specific Evaluating 

4 

ประพฤติตน (behave) อยBางเหมาะสม ในการทำงาน

รBวมกับผูXอ่ืน โดยมีความรับผิดชอบ รับฟZงความคิดเห็นของ

ผูXอ่ืน 

Generic Manipulation 

5 
ใชXเทคโนโลยีทางสารสนเทศ เพ่ือการวิเคราะหAขXอมูลและการ

ส่ือสาร 
Generic Applying 

 

 

ความคาดหวังของผลลัพธDการเรียนรู>ในแต;ละป_การศึกษา (Year Learning Outcomes) 

เม่ือศึกษาในหลักสูตรน้ีแลXว เม่ือเรียนจบแตBละปÅการศึกษา นักศึกษาจะมีคุณสมบัติดังน้ี  

ช้ันป\ท่ี รายละเอียด 

1 มีความเขXาใจทฤษฎีพันธุศาสตรAพ้ืนฐาน มีทักษะปฏิบัติพันธุศาสตรAพ้ืนฐาน และการเรียนรูXดXวย

ตนเอง 

2 มีทักษะการวิจัยครบทุกดXาน คือ ทักษะการสืบคXน การต้ังโจทยAวิจัย การทดลองและวิเคราะหAผล

การทดลอง การเขียนรายงานและการนำเสนอ ตลอดจนสามารถประยุกตAใชXกับงานดXาน

การเกษตร 
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แผนการศึกษาและโครงสร>างหลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท 2 ปÅ  

นักศึกษาจะตXองเรียนรายวิชาตBางๆ ใหXครบตามแผนการศึกษาดังน้ี  

 1) แผน ก แบบ ก 1 – ทำเฉพาะวิทยานิพนธA จำนวน 36 หนBวยกิต และมีการกำหนดใหXเรียนรายวิชา 

จำนวน 5 รายวิชา โดยไมBนับหนBวยกิต จำนวนรายวิชาท่ีศึกษาไดXแกB   

   วิทยานิพนธA  36 หนBวยกิต 

 วิชาท่ีไมBนับหนBวยกิต (7) หนBวยกิต 

   รวม  36 หนBวยกิต 

 2) แผน ก แบบ ก 2 – เรียนเน้ือหาวิชาพรXอมทำวิทยานิพนธA โดยมีหนBวยกิตตลอดหลักสูตรไมBนXอย

กวBา 36 หนBวยกิต จำนวนรายวิชาท่ีศึกษาไดXแกB   

วิชาเอกบังคับ 12 หนBวยกิต 

วิชาเอกเลือก 12 หนBวยกิต 

วิทยานิพนธA 12 หนBวยกิต 

วิชาไมBนับหนBวยกิต (7) หนBวยกิต 

 รวม 36       หนBวยกิต  

 ** ท้ังน้ีไมBรวมหนBวยกิตจากรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน สำหรับนักศึกษาท่ีจำเปkนตXองเรียนเพ่ือปรับพ้ืนฐาน

เพ่ิมเติม ซ่ึงอยูBในดุลยพินิจของอาจารยAผูXรับผิดชอบหลักสูตร 

 

รายวิชาในหลักสูตร และคำอธิบายรายวิชา    

1. รายวิชาท่ีกำหนดใหeเรียนโดยไมhนับหนhวยกิต (แผน ก 1/ก 2 - 7 หนBวยกิต)  

พธ 501 วิจัยระเบียบวิธีวิจัยทางพันธุศาสตร:  3 (2-2-5) วิชาบังคับกBอน: ไมBมี 

   หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางพันธุศาสตรA การวิเคราะหAปZญหาเพื่อกำหนดหัวขXองานวิจัย วิธี

รวบรวมขXอมูลเพื่อการวางแผนการวิจัย เทคนิคการกำหนดตัวอยBาง การวิเคราะหAแปลผลและการวิจารณA

ผลการวิจัย การเขียนโครงรBางและรายงานการวิจัย การจัดทำรายงานเพื่อการนำเสนอในการประชุมวิชาการ

และการตีพิมพAในวารสารวิชาการ และ กฎหมายกับจริยธรรมการวิจัย 

พธ 591 สัมมนา 1    1 (0-2-1) วิชาบังคับกBอน: ไมBมี 

    การนำเสนอและอภิปรายหัวขXอที่นBาสนใจทางพันธุศาสตรAและสาขาที่เกี่ยวขXองทั่วไประดับปริญญา

โท 

พธ 592 สัมมนา 2 1 (0-2-1) วิชาบังคับกBอน: พธ 680 สัมมนา 1 

  การนำเสนอและอภิปรายหัวขXอที่นBาสนใจทางพันธุศาสตรAและสาขาที่เกี ่ยวขXองเฉพาะทางระดับ

ปริญญาโท หรือหัวขXอท่ีเก่ียวขXองกับวิทยานิพนธA 



 4 

พธ 593 สัมมนา 3 1 (0-2-1) วิชาบังคับกBอน: พธ 681 สัมมนา 2 

  การนำเสนอและอภิปรายหัวขXอที่นBาสนใจทางพันธุศาสตรAและสาขาที่เกี ่ยวขXองเฉพาะทางระดับ

ปริญญาโท หรือผลการทดลองของวิทยานิพนธAบางสBวน 

พธ 594 สัมมนา 4 1 (0-2-1) วิชาบังคับกBอน: พธ 682 สัมมนา 3 

  การนำเสนอและอภิปรายหัวขXอที่นBาสนใจทางพันธุศาสตรAระดับปริญญาโท หรือผลการทดลองของ

วิทยานิพนธAบางสBวน 

2. รายวิชาเอกบังคับ (แผน ก 1 ไมBเรียน/ แผน ก 2 - 12 หนBวยกิต)  

พธ 502 พันธุศาสตร:ข้ันกลาง 3 (2-3-5)  วิชาบังคับกBอน: ไมBมี 

    สารพันธุกรรม สัญลักษณAทางพันธุศาสตรA การแบBงเซลลA กฎของเมนเดล ความนBาจะเปkนรูปแบบการ

ถBายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ยีนที่อยูBบนโครโมโซมเดียวกัน โครงสรXางสารพันธุกรรมและการจำลองโมเลกุล 

การแสดงออกและการควบคุมการแสดงออกของยีน การเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรม การซBอมแซมดีเอ็นเอ 

พันธุศาสตรAประชากร พันธุศาสตรAปริมาณ การถBายทอดพันธุกรรมนอกนิวเคลียส พันธุวิศวกรรมและการ

อภิปรายงานวิจัยท่ีทันสมัย 

พธ 503  พันธุศาสตร:ของเซลล: 3 (2-3-5)  วิชาบังคับกBอน: ไมBมี 

    องคAประกอบ โครงสรXาง พฤติกรรมและหนXาที่ของโครโมโซม การศึกษาโครโมโซมแบบพื้นฐาน การ

เปลี่ยนแปลงจำนวนและโครงสรXางของโครโมโซมซึ่งกBอใหXเกิดความผิดปกติของเซลลAสืบพันธุAและบทบาท

ทางดXานวิวัฒนาการ การประยุกตAใชXพันธุศาสตรAโมเลกุลกับงานพันธุศาสตรAของเซลลA พันธุศาสตรAของเซลลAกับ

งานทางดXานอีพิเจเนติกสA ความกXาวหนXาของงานวิจัยทางดXานพันธุศาสตรAของเซลลAและการใชXประโยชนA 

พธ 504 พันธุศาสตร:เชิงประชากรและปริมาณ 3 (2-2-5) วิชาบังคับกBอน: ไมBมี 

   ความหมายของพันธุศาสตรAเชิงประชากรและปริมาณ การคำนวณความถี่ของยีนในประชากรสภาพ

สมดุล การเปลี่ยนแปลงความถี่ของยีนในประชากร พันธุศาสตรAประชากรกับวิวัฒนาการ พันธุศาสตรAของ

ลักษณะเชิงปริมาณ อัตราพันธุกรรม ความคลXายคลึงระหวBางเครือญาติและการผสมพันธุAในหมูBเครือญาติ 

พธ 505  พันธุศาสตร:โมเลกุล 3 (2-3-5)  วิชาบังคับกBอน: ไมBมี 

  โครงสรXางและหนXาที่ของสารพันธุกรรม จีโนมของโพรแคริโอตและยูแคริโอต การจำลองตัวเองของ

สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงและการซBอมแซมของสารพันธุกรรม การแสดงออกของยีน การควบคุมการ

แสดงออกของยีนในระดับการถอดรหัส หลังการถอดรหัส และการแปลรหัส การดัดแปลงโปรตีนหลังการแปล
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รหัส การขนสBงโปรตีน การศึกษาทางดXานจีโนมิกสA โปรตีโอมิกสA ทรานสคริปโตมิกสA และเมแทโบโลมิกสA การ

อภิปรายความกXาวหนXาในวิทยาการสาขาน้ี 

3. รายวิชาเอกเลือก (แผน ก 1 ไมBเรียน/ แผน ก 2 - 12 หนBวยกิต) 

พธ 506 พันธุวิศวกรรมและเทคนิคทางพันธุศาสตร:โมเลกุล  3 (2-3-5)  วิชาบังคับกBอน: ไมBมี 

   เทคนิคการศึกษาโครงสรXางของยีน การปรับปรุงพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตใหXมีลักษณะที่ตXองการ 

ความกXาวหนXาของเทคนิคการโคลนยีน การหาลำดับเบสของดีเอ็นเอ การถBายฝากยีนในโพรแคริโอตและยูแคริ

โอต การวิเคราะหAการแสดงออกของยีน เทคนิคการศึกษาเกี่ยวกับอีพิเจเนติกสA เทคนิควิศวกรรมโปรตีน 

เทคนิคการศึกษาโปรติโอมิกสA ความกXาวหนXาของการประยุกตAใชXเทคนิค  ตBาง ๆ 

พธ 507 พันธุศาสตร:พืช  3 (2-3-5)  วิชาบังคับกBอน: ไมBมี 

  เซลลA โครโมโซม ดีเอ็นเอ จีโนมของพืช ความนBาจะเปkนของการสรXางเซลลAสืบพันธุAและการถBายทอด

พันธุกรรมของพืชผBานการแบBงเซลลA การหาระยะทางระหวBางยีนและการทำแผนที่ยีน การผันแปรในโครงสรXาง

และจำนวนของโครโมโซม ความเปkนหมันของเพศผูXและการผสมตัวเองไมBติด พันธุศาสตรAพืชระดับโมเลกุล 

การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืช การนำความรู XไปประยุกตAใชXในการปรับปรุงพันธุ Aพืช 

ความกXาวหนXาของงานวิจัยทางดXานพันธุศาสตรAของพืช 

พธ 085  นิเวศวิทยาโมเลกุลและการอนุรักษ:พันธุกรรม 3 (2-3-5)  วิชาบังคับกBอน: ไมBมี 

   ความหมายของนิเวศวิทยาโมเลกุล การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมภายในประชากรและ

ปZจจัยท่ีมีผลตBอความหลากหลายทางพันธุกรรม ความแตกตBางทางพันธุกรรมระหวBางประชากร การเคล่ือนยXาย

ถBายเทยีนระหวBางประชากร การศึกษาดXานสายวิวัฒนาการเชิงภูมิศาสตรA การอนุรักษAพันธุกรรม ความกXาวหนXา

ของงานวิจัยดXานการอนุรักษAทรัพยากรพันธุกรรม 

พธ 509 การทำแผนท่ีของลักษณะเชิงปริมาณ 3 (2-3-5) วิชาบังคับกBอน: ไมBมี 

  ลักษณะเชิงปริมาณ เครื่องหมายโมเลกุล การวิเคราะหAเพื่อสรXางแผนที่พันธุกรรมโดยใชXเครื่องหมาย

โมเลกุล การวิเคราะหAความสัมพันธAระหวBางเครื่องหมายโมเลกุลและลักษณะเชิงปริมาณ การประยุกตAใชXขXอมูล

จากแผนท่ีพันธุกรรม 

พธ 510 พันธุศาสตร:ขeาว  3 (2-2-5) วิชาบังคับกBอน: ไมBมี 

   ยีนของขXาวที่ควบคุมองคAประกอบของผลผลิต คุณภาพทางเคมีและกายภาพของเมล็ด ความทนทาน

ตBอความเครียดทางกายภาพ ความตXานทานตBอความเครียดทางชีวภาพ และการประยุกตAใชXในการปรับปรุง

พันธุAขXาว 
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พธ 511 การปรับปรุงพันธุ:ขeาวระดับโมเลกุล 3 (2-3-5)  วิชาบังคับกBอน: ไมBมี 

    การปรับปรุงพันธุAขXาวแบบมาตรฐาน พันธุกรรมของลักษณะเชิงคุณภาพ พันธุกรรมของลักษณะเชิง

ปริมาณ พันธุศาสตรAโมเลกุล ชนิดเครื่องหมายโมเลกุล การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อใชXในการคัดเลือก 

การปรับปรุงพันธุAของลักษณะเชิงคุณภาพและลักษณะเชิงปริมาณของขXาวดXวยเครื่องหมายโมเลกุล การ

คัดเลือกในแปลงทดลอง การปลูกศึกษาพันธุA การทดสอบพันธุA และการผลิตเมล็ดพันธุA 

พธ 512 การวิเคราะห:ขeอมูลพันธุกรรมดeวยโปรแกรมคอมพิวเตอร: 3 (1-6-5)  วิชาบังคับกBอน: ไมBมี 

   การสืบคXนขXอมูลจากฐานขXอมูลทางชีววิทยา การออกแบบไพรเมอรA การวิเคราะหAลำดับเบสของดีเอ็น

เอ การเปรียบเทียบลำดับเบสและลำดับกรดอะมิโน การทำนายโครงสรXางของยีนและโปรตีน การวิเคราะหA

ความใกลXชิดทางพันธุกรรม 

พธ 513 พันธุวิศวกรรมพืช 3 (2-3-5) วิชาบังคับกBอน: ไมBมี 

   โครงสรXางจีโนม และหนXาที่ของยีนในพืช การควบคุมการแสดงออกของยีนในพืช การเพาะเลี้ยง

เนื ้อเยื ่อพืช เทคนิคการถBายยีนในพืช การวิเคราะหAพืชดัดแปลงพันธุกรรม การประยุกตAใชXพืชดัดแปลง

พันธุกรรมทางการแพทยA อุตสาหกรรม และการเกษตร การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพของพืช

ดัดแปลงพันธุกรรม การอภิปรายหัวขXอท่ีนBาสนใจทางพันธุวิศวกรรมพืชในปZจจุบัน 

พธ 514 พันธุศาสตร:ของการสังเคราะห:สารสีในพืช 3 (2-2-5) วิชาบังคับกBอน: ไมBมี 

   สารสีในพืช โครงสรXางและหนXาที่ของสารสีในพืช การสังเคราะหAสารสีในพืช ยีนควบคุมและยีน

โครงสรXางที่เกี ่ยวขXองกับการสังเคราะหAสารสีในพืช เทคนิคทางพันธุศาสตรAโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมใน

การศึกษากลไกการสังเคราะหAสารสีในพืช ความกXาวหนXาในการปรับปรุงพันธุAพืชใหXมีการสังเคราะหAสารสี 

กรณีศึกษาของการสังเคราะหAสารสีในพืชตBาง ๆ 

พธ 515 เคร่ืองหมายดีเอ็นเอ การพัฒนาและประยุกต:ใชe 3 (2-3-5) วิชาบังคับกBอน: ไมBมี 

   จีโนมของแบคทีเรีย พืช และสัตวA องคAประกอบและการวิเคราะหAจีโนม หลักการของเครื่องหมายดี

เอ็นเอ การพัฒนาและการประยุกตAใชXเครื่องหมายดีเอ็นเอเพื่อการทำแผนที่ยีน การคัดเลือกโดยใชXเครื่องหมาย

ดีเอ็นเพ่ือการปรับปรุงพันธุA การศึกษาความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต วิวัฒนาการ และดXานนิติวิทยาศาสตรA 

พธ 516 หัวขeอสนใจทางพันธุศาสตร: 3 (2-2-5) วิชาบังคับกBอน: ไมBมี 

   การแสดงผลงานและการยกประเด็นที่นBาสนใจขึ้นมาเปkนหัวขXอสนทนา โดยเนXนทั้งในดXานหลักการ

พื้นฐานและแนวคิดใหมBที่จะเปkนประโยชนAในการศึกษาและการวิจัยดXานพันธุศาสตรAและสาขาที่เกี่ยวขXองใน

อนาคต 
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พส 521 การปรับปรุงพันธุ:พืชสวนข้ันสูง 1 3 (2-3-5) 

วิชาบังคับกBอน: ตามความเห็นชอบของอาจารยAผูXรับผิดชอบหลักสูตร      

                ความกXาวหนXาในทฤษฎี และเทคนิควิธีการปรับปรุงพันธุAพืชสวน สมรรถนะในการรวมตัวกัน ระบบ

ตัวผูXเปkนหมัน การวิเคราะหAพันธุศาสตรAเชิงปริมาณ การประเมินอัตราพันธุกรรม เทคนิคและวิธีการวาง

แผนการทดลองในงานปรับปรุงพันธุAพืชสวน 

4. วิทยานิพนธ: (แผน ก 1 – 36 หนBวยกิต/ แผน ก 2 - 12 หนBวยกิต) 

พธ 691 วิทยานิพนธ: 1  6 (0-18-0)  วิชาบังคับกBอน: ไมBมี 

  ศึกษาคXนควXาขXอมูล จัดทำโครงรBางวิทยานิพนธAเสนอตBออาจารยAที่ปรึกษาวิทยานิพนธAเพื่อเสนอบัณฑิต

วิทยาลัยตBอไป โดยอาจารยAท่ีปรึกษาวิทยานิพนธAเปkนผูXใหXคำปรึกษาและกำกับดูแล 

พธ 692 วิทยานิพนธ: 2  6 (0-18-0)     วิชาบังคับกBอน: พธ 691 วิทยานิพนธA 1 

   ทำการทดลอง วิจัย เพื ่อวิทยานิพนธA วิเคราะหAผลการทดลอง เขียนบทความวิจัยตีพิมพAใน

วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขXอมูลที่ สกอ. ยอมรับ โดยอาจารยAที่ปรึกษาวิทยานิพนธAเปkนผูXใหXคำปรึกษา

และกำกับดูแล 

พธ 693 วิทยานิพนธ: 3  12 (0-36-0)  วิชาบังคับกBอน: พธ 692 วิทยานิพนธA 2 

  ทำการทดลอง วิจัย เพื่อวิทยานิพนธA รวบรวมผลการทดลอง วิเคราะหAผล และนำเสนอผลงานวิจัยใน

ท่ีประชุมวิชาการ โดยอาจารยAท่ีปรึกษาวิทยานิพนธAเปkนผูXใหXคำปรึกษาและกำกับดูแล 

พธ 694 วิทยานิพนธ: 4  12 (0-36-0)  วิชาบังคับกBอน: พธ 693 วิทยานิพนธA 3 

ทำการทดลอง วิจัย รวบรวมและวิเคราะหAผลการทดลอง เพื่อวิทยานิพนธA ดXวยความคิดสรXางสรรคAและ

เขียนเลBมวิทยานิพนธA โดยอาจารยAท่ีปรึกษาวิทยานิพนธAเปkนผูXใหXคำปรึกษาและกำกับดูแล 
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แผนการศึกษา 

1) แผน ก แบบ ก 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนhวยกิต 

ป\ท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

พธ 150  ระเบียบวิธีวิจัยทาง

พันธุศาสตรA 

(3) 

พธ 591 สัมมนา 1 (1) 

พธ 169  วิทยานิพนธA 1 6 

รวม 6 

ป\ท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

พธ 592 สัมมนา 2 (1) 

พธ 269  วิทยานิพนธA 2 6 

รวม 6 

ป\ท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

พธ 593 สัมมนา 3 (1) 

พธ 369  วิทยานิพนธA 3 12 

รวม 12  

ป\ท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

พธ 594 สัมมนา 4 (1) 

พธ 469  วิทยานิพนธA 4 12 

รวม 12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2) แผน ก แบบ ก 2 

รหัส 

วิชา 

ช่ือ 

รายวิชา 

หนhวยกิต 

ปÅท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 

พธ 501 ระเบียบวิธีวิจัยทาง

พันธุศาสตรA 

(3) 

พธ 502 พันธุศาสตรAข้ันกลาง 3 

พธ 503 พันธุศาสตรAของเซลลA 3 

พธ 591 สัมมนา 1 (1) 

รวม 6 

ป\ท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 

พธ 450  พันธุศาสตรAเชิง

ประชากรและปริมาณ 

3 

พธ 505 พันธุศาสตรAโมเลกุล 3 

พธ 592 สัมมนา 2 (1) 

พธ.... วิชาเอกเลือก วิชาท่ี 1 3 

รวม 9 

ป\ท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

พธ 593 สัมมนา 3 (1) 

พธ 169  วิทยานิพนธA 1 6 

พธ.... วิชาเอกเลือก วิชาท่ี 2 3 

พธ.... วิชาเอกเลือก วิชาท่ี 3 3 

รวม 12 

ป\ท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

พธ 594 สัมมนา 4 (1) 

พธ 692 วิทยานิพนธA 2 6 

พธ.... วิชาเอกเลือก วิชาท่ี 

4 

3 

รวม 9 

หมายเหตุ: ( ) เปkนรายวิชาท่ีไมBนับหนBวยกิต และมีการประเมินผลการเรียนเปkนระบบ S และ U 
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เกณฑ%การสำเร็จการศึกษา 
1) ศึกษารายวิชาครบถ0วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยแผน ก 2 จะต0องได0รับคะแนนเฉลี่ยไมKต่ำกวKา 

3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทKา 
2) สอบผKานภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑUและเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด  

3) สอบผKานการสอบประมวลความรู0 (Comprehensive examination) เพ่ือเปhนผู0มีสิทธิขอจัดทำ

รูปเลKมวิทยานิพนธU (ต0องสอบภายใน 6 ภาคการศึกษา)  

4) เสนอวิทยานิพนธUและผKานการสอบปากเปลKาข้ันสุดท0ายปmองกันวิทยานิพนธUโดยคณะกรรมการซ่ึง

จะต0องประกอบด0วยผู0ทรงคุณวุฒิจากภายในและผู0ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยทำหน0าท่ีเปhนประธาน

กรรมการสอบและต0องเปhนระบบเปpดให0ผู0สนใจเข0าฟrงได0 

5) มีผลงานวิชาการ  

แผน ก 1  - มีผลงานทางวิชาการท่ีเปhนสKวนหน่ึงของวิทยานิพนธU ได0รับการตีพิมพUในวารสารใน

ระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไมKน0อยกวKา 1 เร่ือง และเสนอ

ผลงานตKอท่ีประชุมวิชาการในรูปแบบบรรยายหรือโปสเตอรUไมKน0อยกวKา 1 คร้ัง โดยบทความท่ีนำเสนอฉบับ

สมบูรณU (full paper) ได0รับการตีพิมพUในรายงานการประชุม (proceeding)  

แผน ก 2 - มีผลงานทางวิชาการท่ีเปhนสKวนหน่ึงของวิทยานิพนธU ได0รับการตีพิมพUในวารสารใน

ระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑUการพิจารณา

วารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรKผลงานวิชาการ ไมKน0อยกวKา 1 เร่ือง หรือเสนอผลงานตKอท่ีประชุม

วิชาการในรูปแบบบรรยายหรือโปสเตอรUไมKน0อยกวKา 1 คร้ัง โดยบทความท่ีนำเสนอฉบับสมบูรณU (full paper) 

ได0รับการตีพิมพUในรายงานการประชุม (proceeding)  
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อาจารย,ในหลักสูตร  
ช่ือ  ความเช่ียวชาญ e-mail 
อาจารยUผู0รับผิดชอบหลักสูตร 
1. ผศ.ดร.ยุพเยาวU คบพิมาย เครื่องหมายโมเลกุล พันธุศาสตรUประชากร

และการอนุรักษU พันธุศาสตรUของเซลลU 
kophimai@yahoo.com 
yuppayao@mju.ac.th 

2.รศ.ดร. แสงทอง พงษUเจริญกิต การพัฒนาและการประยุกติ์ใช0เครื่องหมาย 
ดีเอ็นเอ 

saengton@mju.ac.th 

3.ผศ. ดร.ชKอทิพา สกูลสิงหาโรจนU พันธุศาสตรUโมเลกุล  และพันธุวิศวกรรมพืช chotipa.cs@gmail.com 
4. ผศ.ดร.วราภรณU แสงทอง การปรับปรุงพันธุ Uข 0าวด0วยเครื ่องหมาย

โมเลกุล 
Varapornsangtong@ 
yahoo.com 

อาจารยUผู0สอน   
5. ผศ.ทุเรียน ทาเจริญ พันธุศาสตรUปริมาณและประชากร tureanpp@gmail.com 
6. ผศ.ดร.สุภารัตนU ลีธนัชอุดม พันธุศาสตรUระดับโมเลกุล ความหลากหลาย

ทางพันธุกรรม เครื่องหมายโมเลกุล การทำ
แผนที่พันธุกรรม การทำแผนที่ยีน  การการ
ปรับปรุงพันธุ Uโดยใช0เครื ่องหมายโมเลกุล 
การศึกษาการแสดงออกของยีน การสKง
สัญญาณของเซลลUพืช ปฏิสัมพันธUระหวKาง
พืชและเช้ือกKอโรคในพืช 

suparat.lit@gmail.com 

7. ดร.นฤมล เข็มกลัดเงิน พันธุศาสตรUโมเลกุล, พันธุวิศวกรรมในพืช, 
การเกิดสีในกลีบประดับของปทุมมาและ
กระเจียว, ความหลากหลายทางพันธุกรรม
ในพืช 

imnaruemon@gmail. 
com 

 


