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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร= 

(Doctor of Philosophy Program in Genetic) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

ช่ือปริญญาและสาขาวิชา   

    ช่ือเต็ม (ภาษาไทย)  : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตรF  

    ช่ือยGอ (ภาษาไทย)  : ปร.ด. (พันธุศาสตรF) 

    ช่ือเต็ม(ภาษาอังกฤษ)   : Doctor of Philosophy Program in Genetics 

    ช่ือยGอ (ภาษาอังกฤษ)   : Ph.D. (Genetics) 

 

ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม6โจ9  

“จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรbางปcญญาในรูปแบบการเรียนรูbจากการปฏิบัติที่บูรณาการกับการทำงานตามอมตะ

โอวาท งานหนักไมGเคยฆGาคน มุGงใหbผูbเรียนมีทักษะการเรียนรูbตลอดชีวิต สามารถพัฒนาทักษะเดิม สรbางเสริม

ทักษะใหมG มีวิธีคิดของการเปrนผูbประกอบการ มีการใชbเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร มีความตระหนักตGอ

สังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดลbอม ยึดมั ่นในความสัมพันธFระหวGางมหาวิทยาลัยกับชุมชน ตามจุดยืนของ

มหาวิทยาลัยแมGโจbท่ีวGา มหาวิทยาลัยแหGงชีวิต” 

 

ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรฯ 

“การมุGงเนbนการศึกษาคbนควbา วิจัย สั่งสมและสรรคFสรbางองคFความรูbใหมGในดbานพันธุศาสตรF เพื่อใหbบัณฑิต

สามารถจัดกระบวนความคิด วิธีการปฏิบัติและเทคนิคที่เหมาะสมกับยุคสมัย และประยุกตFใชbกับศาสตรFอื่นไดb

อยGางกวbางขวางและมีประสิทธิภาพ เปrนบัณฑิตที่สามารถพัฒนาและบูรณาการความรูb ที่จะเปrนการสรbาง

ความกbาวหนbาทางวิทยาศาสตรFและเทคโนโลยีของประเทศ และยังเปrนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

ประเทศใหbไดbมาตรฐานสากล” 

 

วัตถุประสงค=ของหลักสูตร  

1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูbความสามารถระดับสูง เขbาใจกระบวนการวิจัยเพื่อสามารถบุกเบิก

แสวงหาความรูbใหมGไดb ตอบสนองหนGวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ตbองการผูbมีความรูbพื้นฐานทางดbานพันธุ

ศาสตรF และสามารถเผยแพรGความรูbความเขbาใจดbานพันธุกรรมของทรัพยากรชีวภาพเพื่อเปrนประโยชนFใหbแกG

ชุมชน  

2) เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีปฏิบัติตนตามกฎเกณฑFของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรFและเทคโนโลยี และมี

คุณธรรมและจรรยาบรรณในฐานะท่ีเปrนนักวิทยาศาสตรFและเทคโนโลยี 

3) เพ่ือสรbางองคFความรูbใหมGทางสาขาวิชาพันธุศาสตรF  
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ผลลัพธ=ของหลักสูตรฯ (Program Learning Outcomes) 

เม่ือศึกษาในหลักสูตรน้ีแลbว นักศึกษาจะมีคุณสมบัติดังน้ี (แสดงเปrน PLOs) 

PLO Outcome statement 
Specific 

LO 

Generic 

LO 
Level 

1 แสดงออก/perform จรรยาบรรณนักวิจัย  P Applying 

2 สรbางองคFความรูbใหมGทางพันธุศาสตรF P  Creating 

3 เลือกใชbเทคโนโลยีทางดbานพันธุศาสตรFในการดำเนินงานวิจัย P  Evaluating 

4 
ประพฤติตน (behave) อยGางเหมาะสม ในการทำงานรGวมกับ

ผูbอ่ืน โดยมีความรับผิดชอบ รับฟcงความคิดเห็นของผูbอ่ืน 
 P Precision 

5 
ใชbเทคโนโลยีทางสารสนเทศ เพ่ือการวิเคราะหFขbอมูลและการ

ส่ือสาร 
 P Applying 

 

แผนการศึกษาและโครงสรiางหลักสูตร  

หลักสูตรปริญญาเอก 3-5 ป� มีแผนการศึกษา 4 แบบ ดังน้ี 

 1) แบบ 1.1 – เรียน 3 ป� ทำเฉพาะดุษฎีนิพนธF จำนวน 48 หนGวยกิต และเรียนรายวิชาโดยไมGนับ

หนGวยกิตตามความเห็นชอบของอาจารยFผูbรับผิดชอบหลักสูตร (สำหรับผูbท่ีจบปริญญาโท) รายวิชาท่ีศึกษาไดbแกG  

   วิทยานิพนธF  48 หนGวยกิต 

 วิชาท่ีไมGนับหนGวยกิต (9) หนGวยกิต 

   รวม  48 หนGวยกิต 

 2) แบบ 1.2 – เรียน 5 ป� ทำเฉพาะดุษฎีนิพนธF จำนวน 72 หนGวยกิต และเรียนรายวิชาโดยไมGนับ

หนGวยกิตตามความเห็นชอบของอาจารยFผูbรับผิดชอบหลักสูตร (สำหรับผูbท่ีจบปริญญาตรี) รายวิชาท่ีศึกษาไดbแกG 

   วิทยานิพนธF  72 หนGวยกิต 

 วิชาท่ีไมGนับหนGวยกิต (13) หนGวยกิต 

   รวม  72 หนGวยกิต 

3) แบบ 2.1 – เรียน 3 ป� เรียนเน้ือหาวิชา และทักษะในการวิจัยในสาขาวิชา พรbอมท้ังทำดุษฎีนิพนธF 

โดยมีหนGวยกิตตลอดหลักสูตรไมGนbอยกวGา 48 หนGวยกิต (สำหรับผูbท่ีจบปริญญาโท) รายวิชาท่ีศึกษาไดbแกG 

วิชาเอกเลือก 12 หนGวยกิต 

วิทยานิพนธF 36 หนGวยกิต 

วิชาไมGนับหนGวยกิต (9) หนGวยกิต 

 รวม 48       หนGวยกิต  
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4) แบบ 2.2 – เรียน 5 ป� เรียนเน้ือหาวิชา และทักษะในการวิจัยในสาขาวิชา พรbอมท้ังทำดุษฎีนิพนธF 

โดยมีหนGวยกิตตลอดหลักสูตรไมGนbอยกวGา 72 หนGวยกิต (สำหรับผูbท่ีจบปริญญาตรี) รายวิชาท่ีศึกษาไดbแกG 

วิชาเอกบังคับ 12 หนGวยกิต 

วิชาเอกเลือก 12 หนGวยกิต 

วิทยานิพนธF 48 หนGวยกิต 

วิชาไมGนับหนGวยกิต (13) หนGวยกิต 

 รวม 72       หนGวยกิต  

 ** ท้ังน้ีไมGรวมหนGวยกิตจากรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน สำหรับนักศึกษาท่ีจำเปrนตbองเรียนเพ่ือปรับพ้ืนฐาน

เพ่ิมเติม ซ่ึงอยูGในดุลยพินิจของอาจารยFผูbรับผิดชอบหลักสูตร 

 

แผนการศึกษา 

1) หลักสูตร แบบ 1.1  

ปnท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนrวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดiวยตนเอง 

พธ 701 ระเบียบวิธีวิจัยทางพันธุศาสตรF (3) (2) (2) (5) 

พธ 791 สัมมนา 1 (1) (0) (2) (1) 

พธ 891 ดุษฎีนิพนธF 1 6 0 18 0 

รวม 6 0 18 0 

ปnท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนrวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดiวยตนเอง 

พธ 792 สัมมนา 2 (1) (0) (2) (1) 

พธ 892 ดุษฎีนิพนธF 2 6 0 18 0 

รวม 6 0 18 0 

ปnท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนrวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดiวยตนเอง 

พธ 793 สัมมนา 3 (1) (0) (2) (1) 

พธ 893 ดุษฎีนิพนธF 3 6 0 18 0 

รวม 6 0 18 0 
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ปnท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนrวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดiวยตนเอง 

พธ 794 สัมมนา 4 (1) (0) (2) (1) 

พธ 894 ดุษฎีนิพนธF 4 6 0 18 0 

รวม 6 0 18 0 

ปnท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนrวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดiวยตนเอง 

พธ 795 สัมมนา 5 (1) (0) (2) (1) 

พธ 895 ดุษฎีนิพนธF 5 12 0 36 0 

รวม 12 0 36 0 

ปnท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนrวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดiวยตนเอง 

พธ 796 สัมมนา 6 (1) (0) (2) (1) 

พธ 896 ดุษฎีนิพนธF 6 12 0 36 0 

รวม 12 0 36 0 

หมายเหตุ: ( ) เปrนรายวิชาท่ีไมGนับหนGวยกิตและมีการประเมินผลการเรียนเปrนระบบ S และ  

 

2) หลักสูตร แบบ 1.2  

ปnท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนrวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดiวยตนเอง 

พธ 701 ระเบียบวิธีวิจัยทางพันธุศาสตรF (3) (2) (2) (5) 

พธ 791 สัมมนา 1 (1) (0) (2) (1) 

พธ 891 ดุษฎีนิพนธF 1 6 0 18 0 

รวม 6 0 18 0 

ปnท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนrวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดiวยตนเอง 

พธ 792 สัมมนา 2 (1) (0) (2) (1) 

พธ 892 ดุษฎีนิพนธF 2 6 0 18 0 

รวม 6 0 18 0 
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ปnท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนrวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดiวยตนเอง 

พธ 793 สัมมนา 3 (1) (0) (2) (1) 

พธ 893 ดุษฎีนิพนธF 3 6 0 18 0 

รวม 6 0 18 0 

ปnท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนrวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดiวยตนเอง 

พธ 794 สัมมนา 4 (1) (0) (2) (1) 

พธ 894 ดุษฎีนิพนธF 4 6 0 18 0 

รวม 6 0 18 0 

ปnท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนrวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดiวยตนเอง 

พธ 795 สัมมนา 5 (1) (0) (2) (1) 

พธ 895 ดุษฎีนิพนธF 5 12 0 36 0 

รวม 12 0 36 0 

ปnท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนrวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดiวยตนเอง 

พธ 796 สัมมนา 6 (1) (0) (2) (1) 

พธ 896 ดุษฎีนิพนธF 6 12 0 36 0 

รวม 12 0 36 0 

ปnท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนrวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดiวยตนเอง 

พธ 797 สัมมนา 7 (1) (0) (2) (1) 

พธ 897 ดุษฎีนิพนธF 7 6 0 18 0 

รวม 6 0 18 0 

ปnท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนrวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดiวยตนเอง 

พธ 798 สัมมนา 8 (1) (0) (2) (1) 

พธ 898 ดุษฎีนิพนธF 8 6 0 18 0 

รวม 6 0 18 0 
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ปnท่ี 5 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนrวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดiวยตนเอง 

พธ 799 สัมมนา 9 (1) (0) (2) (1) 

พธ 898 ดุษฎีนิพนธF 9 6 0 18 0 

รวม 6 0 18 0 

ปnท่ี 5 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนrวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดiวยตนเอง 

พธ 800 สัมมนา 10 (1) (0) (2) (1) 

พธ 900 ดุษฎีนิพนธF 10 6 0 18 0 

รวม 6 0 18 0 

หมายเหตุ: ( ) เปrนรายวิชาท่ีไมGนับหนGวยกิตและมีการประเมินผลการเรียนเปrนระบบ S และ U 

 

3) หลักสูตร แบบ 2.1 

ปnท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนrวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดiวยตนเอง 

พธ 701 ระเบียบวิธีวิจัยทางพันธุศาสตรF (3) (2) (2) (5) 

พธ 791 สัมมนา 1 (1) (0) (2) (1) 

พธ… เอกเลือก 3 ...... ...... ...... 

พธ… เอกเลือก 3 ...... ...... ...... 

รวม 6    

ปnท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนrวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดiวยตนเอง 

พธ 792 สัมมนา 2 (1) (0) (2) (1) 

พธ... เอกเลือก 3 ...... ...... ...... 

พธ 891 ดุษฎีนิพนธF 1 6 0 18 0 

รวม 9    

ปnท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนrวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดiวยตนเอง 

พธ 793 สัมมนา 3 (1) (0) (2) (1) 

พธ ... เอกเลือก 3 ...... ...... ...... 

พธ 892 ดุษฎีนิพนธF 2 6 0 18 0 

รวม 9    
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ปnท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนrวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดiวยตนเอง 

พธ 794 สัมมนา 4 (1) (0) (2) (1) 

พธ 893 ดุษฎีนิพนธF 3 6 0 18 0 

รวม 6 0 18 0 

ปnท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนrวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดiวยตนเอง 

พธ 795 สัมมนา 5 (1) (0) (2) (1) 

พธ 894 ดุษฎีนิพนธF 4 6 0 18 0 

รวม 6 0 18 0 

ปnท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนrวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดiวยตนเอง 

พธ 796 สัมมนา 6 (1) (0) (2) (1) 

พธ 895 ดุษฎีนิพนธF 5 12 0 36 0 

รวม 12 0 36 0 

หมายเหตุ: ( ) เปrนรายวิชาท่ีไมGนับหนGวยกิตและมีการประเมินผลการเรียนเปrนระบบ S และ U 

 

4) หลักสูตร แบบ 2.2 

ปnท่ี  1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนrวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดiวยตนเอง 

พธ 250  พันธุศาสตรFข้ันกลาง 3 2 3 5 

พธ 503 พันธุศาสตรFของเซลลF 3 2 3 5 

พธ 701 ระเบียบวิธีวิจัยทางพันธุศาสตรF (3) (2) (2) (5) 

พธ 791 สัมมนา 1 (1) (0) (2) (1) 

รวม 6 4 6 10 

ปnท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนrวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดiวยตนเอง 

พธ 450  พันธุศาสตรFเชิงประชากรและ

ปริมาณ 

3 2 2 5 

พธ 505 พันธุศาสตรFโมเลกุล 3 2 3 5 

พธ 792 สัมมนา 2 (1) (0) (2) (1) 

รวม 6 4 4 10 
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ปnท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนrวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดiวยตนเอง 

พธ 793 สัมมนา 3 (1) (0) (2) (1) 

พธ… วิชาเอกเลือก 3 ...... ...... ...... 

พธ... วิชาเอกเลือก 3 ...... ...... ...... 

รวม 6 ...... ...... ...... 

ปnท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนrวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดiวยตนเอง 

พธ 794 สัมมนา 4 (1) (0) (2) (1) 

พธ... วิชาเอกเลือก 3 ...... ...... ...... 

พธ... วิชาเอกเลือก 3 ...... ...... ...... 

รวม 6 ...... ...... ...... 

ปnท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนrวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดiวยตนเอง 

พธ 795 สัมมนา 5 (1) (0) (2) (1) 

พธ 891 ดุษฎีนิพนธF 1 6 0 18 0 

รวม 6 0 18 0 

ปnท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนrวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดiวยตนเอง 

พธ 796 สัมมนา 6 (1) (0) (2) (1) 

พธ 892 ดุษฎีนิพนธF 2 6 0 18 0 

รวม 6 0 18 0 

ปnท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนrวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดiวยตนเอง 

พธ 797 สัมมนา 7 (1) (0) (2) (1) 

พธ 893 ดุษฎีนิพนธF 3 6 0 18 0 

รวม 6 0 18 0 

ปnท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนrวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดiวยตนเอง 

พธ 798 สัมมนา 8 (1) (0) (2) (1) 

พธ 894 ดุษฎีนิพนธF 4 6 0 18 0 

รวม 6 0 18 0 
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ปnท่ี 5 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนrวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดiวยตนเอง 

พธ 799 สัมมนา 9 (1) (0) (2) (1) 

พธ 895 ดุษฎีนิพนธF 5 12 0 36 0 

รวม 12 0 36 0 

ปnท่ี 5 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนrวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดiวยตนเอง 

พธ 800 สัมมนา 10 (1) (0) (2) (1) 

พธ 89 ดุษฎีนิพนธF 6 12 0 36 0 

รวม 12 0 36 0 

หมายเหตุ: ( ) เปrนรายวิชาท่ีไมGนับหนGวยกิตและมีการประเมินผลการเรียนเปrนระบบ S และ U 

 

รายวิชาในหลักสูตร และคำอธิบายรายวิชา 

1. รายวิชาท่ีกำหนดใหiเรียนโดยไมrนับหนrวยกิต  

เปrนรายวิชาท่ีไมGนับหนGวยกิต และมีการประเมินผลเปrนแบบ S หรือ U 

(แบบ 1.1 และ 2.1 – 9 หนGวยกิต/แบบ 1.2 และ 2.2 - 13 หนGวยกิต)  

พธ 701 ระเบียบวิธีวิจัยทางพันธุศาสตร=                  (3) (2-2-5) 

    วิชาบังคับกGอน: ไมGมี 

    หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางพันธุศาสตรF การวิเคราะหFปcญหาเพ่ือกำหนดหัวขbองานวิจัย วิธีรวบรวม

ขbอมูลเพ่ือการวางแผนการวิจัย เทคนิคการกำหนดตัวอยGาง การวิเคราะหFแปลผลและการวิจารณFผลการวิจัย 

การเขียนโครงรGางและรายงานการวิจัย การจัดทำรายงานเพ่ือการนำเสนอในการประชุมวิชาการและการ

ตีพิมพFในวารสารวิชาการ และ กฎหมายกับจริยธรรมการวิจัย 

พธ 791 สัมมนา 1                  (1) (0-2-1)  

 วิชาบังคับกGอน: ไมGมี 

การนำเสนอและอภิปรายหัวขbอท่ีนGาสนใจทางพันธุศาสตรFและสาขาท่ีเก่ียวขbองท่ัวไป 

พธ 792 สัมมนา 2                  (1) (0-2-1)  

 วิชาบังคับกGอน: พธ 791 สัมมนา 1 

    การนำเสนอและอภิปรายหัวขbอที่นGาสนใจทางพันธุศาสตรFและสาขาที่เกี่ยวขbอง หรือหัวขbอที่เกี่ยวขbองกับ

ดุษฎีนิพนธF 

พธ 793 สัมมนา 3                  (1) (0-2-1)  

 วิชาบังคับกGอน: พธ 792 สัมมนา 2 

    การนำเสนอและอภิปรายหัวขbอท่ีนGาสนใจทางพันธุศาสตรFท่ีเก่ียวขbองกับดุษฎีนิพนธF 
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พธ 794 สัมมนา 4                  (1) (0-2-1)  

  วิชาบังคับกGอน: พธ 793 สัมมนา 3 

  การนำเสนอและอภิปรายหัวขbอที่นGาสนใจทางพันธุศาสตรFและสาขาที่เกี่ยวขbองและผลการทดลองของดุษฎี

นิพนธFบางสGวน 

พธ 795 สัมมนา 5                  (1) (0-2-1) 

  วิชาบังคับกGอน: พธ 794 สัมมนา 4 

  การนำเสนอและอภิปรายหัวขbอที่นGาสนใจทางพันธุศาสตรFและสาขาที่เกี่ยวขbองและผลการทดลองของดุษฎี

นิพนธFบางสGวน 

พธ 796 สัมมนา 6                  (1) (0-2-1)  

 วิชาบังคับกGอน: พธ 795 สัมมนา 5 

   การนำเสนอและอภิปรายหัวขbอที่นGาสนใจทางพันธุศาสตรFและสาขาที่เกี่ยวขbองและผลการทดลองของดุษฎี

นิพนธFบางสGว 

พธ 797 สัมมนา 7                  (1) (0-2-1)  

  วิชาบังคับกGอน: พธ 796 สัมมนา 6 

  การนำเสนอและอภิปรายหัวขbอท่ีนGาสนใจทางพันธุศาสตรFท่ีเก่ียวขbองกับดุษฎีนิพนธF 

พธ 798 สัมมนา 8                  (1) (0-2-1)  

วิชาบังคับกGอน: พธ 797 สัมมนา 7 

  การนำเสนอและอภิปรายหัวขbอที่นGาสนใจทางพันธุศาสตรFและสาขาที่เกี่ยวขbองและผลการทดลองของดุษฎี

นิพนธFบางสGวน 

พธ 799 สัมมนา 9                  (1) (0-2-1)  

  วิชาบังคับกGอน: พธ 798 สัมมนา 8 

  การนำเสนอและอภิปรายหัวขbอที่นGาสนใจทางพันธุศาสตรFและสาขาที่เกี่ยวขbองและผลการทดลองของดุษฎี

นิพนธFบางสGวน 

พธ 800 สัมมนา 10                  (1) (0-2-1)  

   วิชาบังคับกGอน: พธ 799 สัมมนา 9 

   การนำเสนอและอภิปรายหัวขbอที่นGาสนใจทางพันธุศาสตรFและสาขาที่เกี่ยวขbองและผลการทดลองของดุษฎี

นิพนธFบางสGวน 

 

2. รายวิชาเอกบังคับ (เฉพาะแบบ 2.2 - 12  หนGวยกิต) 

พธ 502 พันธุศาสตร=ข้ันกลาง                    3 (2-3-5) 

   วิชาบังคับกGอน: ไมGมี 

   สารพันธุกรรม สัญลักษณFทางพันธุศาสตรF การแบGงเซลลF กฎของเมนเดล ความนGาจะเปrนรูปแบบการ

ถGายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ยีนท่ีอยูGบนโครโมโซมเดียวกัน โครงสรbางสารพันธุกรรมและการจำลองโมเลกุล 
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การแสดงออกและการควบคุมการแสดงออกของยีน การเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรม การซGอมแซมดีเอ็นเอ 

พันธุศาสตรFประชากร พันธุศาสตรFปริมาณ การถGายทอดพันธุกรรมนอกนิวเคลียส พันธุวิศวกรรมและการ

อภิปรายงานวิจัยท่ีทันสมัย 

พธ 503 พันธุศาสตร=ของเซลล=                    3 (2-3-5) 

  วิชาบังคับกGอน: ไมGมี 

  องคFประกอบ โครงสรbาง พฤติกรรมและหนbาที ่ของโครโมโซม การศึกษาโครโมโซมแบบพื้นฐาน การ

เปลี่ยนแปลงจำนวนและโครงสรbางของโครโมโซมซึ่งกGอใหbเกิดความผิดปกติของเซลลFสืบพันธุFและบทบาท

ทางดbานวิวัฒนาการ การประยุกตFใชbพันธุศาสตรFโมเลกุลกับงานพันธุศาสตรFของเซลลF พันธุศาสตรFของเซลลFกับ

งานทางดbานอีพิเจเนติกสF ความกbาวหนbาของงานวิจัยทางดbานพันธุศาสตรFของเซลลFและการใชbประโยชนF 

พธ 504 พันธุศาสตร=เชิงประชากรและปริมาณ                    3 (2-2-5) 

  วิชาบังคับกGอน: ไมGมี 

  ความหมายของพันธุศาสตรFเชิงประชากรและปริมาณ การคำนวณความถี่ของยีนในประชากรสภาพสมดุล 

การเปลี่ยนแปลงความถี่ของยีนในประชากร พันธุศาสตรFประชากรกับวิวัฒนาการ พันธุศาสตรFของลักษณะเชิง

ปริมาณ อัตราพันธุกรรม ความคลbายคลึงระหวGางเครือญาติและการผสมพันธุFในหมูGเครือญาติ 

พธ 505 พันธุศาสตร=โมเลกุล                    3 (2-3-5) 

   วิชาบังคับกGอน: ไมGมี 

   โครงสรbางและหนbาที่ของสารพันธุกรรม จีโนมของโพรแคริโอตและยูแคริโอต การจำลองตัวเองของสาร

พันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงและการซGอมแซมของสารพันธุกรรม การแสดงออกของยีน การควบคุมการ

แสดงออกของยีนในระดับการถอดรหัส หลังการถอดรหัส และการแปลรหัส การดัดแปลงโปรตีนหลังการแปล

รหัส การขนสGงโปรตีน การศึกษาทางดbานจีโนมิกสF โปรตีโอมิกสF ทรานสคริปโตมิกสF และเมแทโบโลมิกสF การ

อภิปรายความกbาวหนbาในวิทยาการสาขาน้ี 

 

3. รายวิชาเอกเลือก   

(แบบ 2.1 – 12 หนGวยกิต (วิชาระดับป.เอก) และ แบบ 2.2 – 12 หนGวยกิต (วิชาระดับป.เอก 9 หนGวย + วิชา

ระดับป.โท 3 หนGวยกิต))  

วิชาระดับปริญญาเอก 

พธ 702 การควบคุมการแสดงออกของยีน                    3 (2-2-5) 

วิชาบังคับกGอน: ไมGมี 

  โครงสรbางของจีโนม  โครงสรbางของยีน การแสดงออกของยีน การถอดรหัสในสิ่งมีชีวิตชั้นสูง กลไกควบคุม

การแสดงออกของยีน โดยใชbกระบวนการตGาง ๆ คือ การเริ่มตbนกระบวนการถอดรหัส  การตัดตGออารFเอ็นเอ 

การเกิดโพลีอดินีเลชั่น การเกิดเมธิลเลชั่น สมอลอารFเอ็นเอ การขนสGงและการสลายตัวของเอ็มอารFเอ็นเอ อีพิจี

นีติกสF 
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พธ 703 พันธุวิศวกรรมพืชข้ันสูง                    3 (2-3-5) 

   วิชาบังคับกGอน: ไมGมี 

   การใชbเทคนิคพันธุวิศวกรรมขั้นสูงเพื่อศึกษากระบวนการทางชีววิทยาในพืช การดัดแปลงเมแทบอลิซึมใน

พืชเพื่อสรbางสารใหมG เพิ่มการสังเคราะหFสารที่มีอยูGแลbว หรือลดการสรbางสารบางชนิด ความกbาวหนbาของพันธุ

วิศวกรรมขั้นสูงในการศึกษาการพัฒนาและการทำงานของพืช รวมถึงการปรับปรุงลักษณะทางดbานผลผลิต

และคุณภาพของพืช ประโยชนFและความเสี ่ยงของพืชดัดแปลงพันธุกรรม กรณีศึกษาของพืชดัดแปลง

พันธุกรรมตGาง ๆ 

พธ 470  พันธุศาสตร=ขiาวข้ันสูง                        3(2-2-5) 

วิชาบังคับกGอน: ไมGมี 

วิวัฒนาการของขbาวปลูก โครงสรbางของจีโนมของขbาว การถGายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของความสูงตbน การ

ตอบสนองตGอชGวงแสง ชนิดของเอนโดสเป�รFม กล่ินหอม ขนาดเมล็ด จำนวนเมล็ดตGอรวง ความตbานทานตGอโรค

ไหมb โรคขอบใบแหbง และเพล้ียกระโดดสีน้ำตาล ความทนทานตGอน้ำทGวม ความแหbงแลbง และความรbอน 

ความสามารถในการข้ึนน้ำและความเปrนหมันของเพศผูb 

พธ 705 การปรับปรุงพันธุ=ขiาวระดับโมเลกุลข้ันสูง                    3(2-3-5) 

การพัฒนาเคร่ืองหมายโมเลกุลเพ่ือใชbในการคัดเลือก การสรbางประชากร การวิเคราะหFหาเคร่ืองหมายโมเลกุลท่ี

สัมพันธFกับลักษณะเชิงปริมาณ การปรับปรุงพันธุFขbาวดbวยเคร่ืองหมายโมเลกุลสำหรับคุณภาพทางเคมีและ

ลักษณะกายภาพของเมล็ด องคFประกอบของผลผลิต ความทนทานตGอความเครียดทางกายภาพ ความตbานทาน

ตGอโรคและแมลง 

พธ 706 ชีวสารสนเทศ                    3(1-6-5) 

วิชาบังคับกGอน: ไมGมี 

การใชbโปรแกรมคอมพิวเตอรFเพื่อการทำนายโครงสรbางของยีน จีโนมและโปรตีน การทำนายโครงสรbางของอารF

เอ็นเอและการคbนหายีนที่มีรหัสสำหรับอารFเอ็นเอ การวิเคราะหFรูปแบบการแสดงออกของยีน การวิเคราะหF

จีโนมเพื ่อศึกษากลุ Gมของโปรตีนและโดเมนของโปรตีน ฐานขbอมูลโปรตีนและการสืบคbน การวิเคราะหF

ความสัมพันธFทางพันธุกรรม โปรแกรมสำหรับการสรbางแผนท่ีพันธุกรรมและวิเคราะหFแผนท่ียีน 

พธ 707 การขนสrงโปรตีนในเซลล=พืช                       3(2-2-5) 

  วิชาบังคับกGอน: ไมGมี 

  โครงสรbางและหนbาที่ของออรFแกเนลลFในเซลลFพืช การสังเคราะหFโปรตีนในเซลลFพืช ลำดับกรดอะมิโนท่ี

เก่ียวขbองกับการสGงสัญญาณในเซลลFพืช การขนสGงโปรตีนไปยังออรFแกเนลลFตGาง ๆ ไดbแกG พลาสติด ไมโทคอนเด

รีย เพอรอกซิโซม นิวเคลียส เอนโดพลาสมิกเรติคิวรัม กอลจิคอมเพล็กซF แวคิวโอล การหลั่งโปรตีนออกนอก

เซลลF ประโยชนFและการประยุกตFใชb 
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พธ 708 เทคนิคทางพันธุศาสตร=โมเลกุลข้ันสูง                      3(2-2-5) 

   วิชาบังคับกGอน: พธ 505 พันธุศาสตรFโมเลกุลหรือเทียบเทGา 

   เทคโนโลยีไมโครแอเรยF เทคโนโลยีการหาลำดับเบสเอ็นจีเอส เมตาจีโนมิกสF การศึกษารูปแบบความเช่ือมโยง

ในจีโนม การแกbไขจีโนม ทรานสคริบโทมิกสF เทคโนโลยีการแทรกแซงอารFเอ็นเอเทคโนโลยีฟาจดิสเพลยF ระบบ

ยีสตFสามทาง 

พธ 709 พันธุศาสตร=ของการส่ือสัญญาณของเซลล=                              3(2-2-5) 

   วิชาบังคับกGอน: ไมGมี 

   ยีนที่เกี่ยวขbองกับกระบวนการสื่อสัญญาณของเซลลF การสื่อสัญญาณผGานกระบวนการฟอสโฟรีเลชั่นโดย

แม็ปไคเนส กลไกการรับสัญญาณจากภายนอกเซลลF การตอบสนองตGอความเคbนออสโมติก การตอบสนองตGอ

ความเคbนผGานทางวิถีเอสทีวาย การสื่อสัญญาณผGานระบบสองสGวนประกอบสัญญาณการแบGงเซลลF เอพ็อพโท

ซิส การนำความรูbไปประยุกตFใชb และความกbาวหนbาของงานวิจัยทางดbานการสื่อสัญญาณของเซลลF ทั้งสัตวF พืช 

และ จุลชีพตGาง ๆ 

 

วิชาระดับปริญญาโท 

พธ 506 พันธุวิศวกรรมและเทคนิคทางพันธุศาสตร=โมเลกุล                    3 (2-3-5) 

  วิชาบังคับกGอน: ไมGมี 

 เทคนิคการศึกษาโครงสรbางของยีน การปรับปรุงพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตใหbมีลักษณะที่ตbองการ ความกbาวหนbา

ของเทคนิคการโคลนยีน การหาลำดับเบสของดีเอ็นเอ การถGายฝากยีนในโพรแคริโอตและยูแคริโอต การ

วิเคราะหFการแสดงออกของยีน เทคนิคการศึกษาเกี่ยวกับอีพิเจเนติกสF เทคนิควิศวกรรมโปรตีน เทคนิค

การศึกษาโปรติโอมิกสF ความกbาวหนbาของการประยุกตFใชbเทคนิคตGาง ๆ 

พธ 507 พันธุศาสตร=พืช                    3 (2-3-5)      

   วิชาบังคับกGอน: ไมGมี 

   เซลลF โครโมโซม ดีเอ็นเอ จีโนมของพืช ความนGาจะเปrนของการสรbางเซลลFสืบพันธุ FและการถGายทอด

พันธุกรรมของพืชผGานการแบGงเซลลF การหาระยะทางระหวGางยีนและการทำแผนที่ยีน การผันแปรในโครงสรbาง

และจำนวนของโครโมโซม ความเปrนหมันของเพศผูbและการผสมตัวเองไมGติด พันธุศาสตรFพืชระดับโมเลกุล 

การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืช การนำความรู bไปประยุกตFใชbในการปรับปรุงพันธุ Fพืช 

ความกbาวหนbาของงานวิจัยทางดbานพันธุศาสตรFของพืช                                           

พธ 508 นิเวศวิทยาโมเลกุลและการอนุรักษ=พันธุกรรม                    3 (2-3-5) 

  วิชาบังคับกGอน: ไมGมี 

  ความหมายของนิเวศวิทยาโมเลกุล การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมภายในประชากรและปcจจัยที่มี

ผลตGอความหลากหลายทางพันธุกรรม ความแตกตGางทางพันธุกรรมระหวGางประชากร การเคลื่อนยbายถGายเท

ยีนระหวGางประชากร การศึกษาดbานสายวิวัฒนาการเชิงภูมิศาสตรF การอนุรักษFพันธุกรรม ความกbาวหนbาของ

งานวิจัยดbานการอนุรักษFทรัพยากรพันธุกรรม 



 14 

พธ 509 การทำแผนท่ีของลักษณะเชิงปริมาณ                     3 (2-3-5) 

   วิชาบังคับกGอน: ไมGมี 

   ลักษณะเชิงปริมาณ เครื่องหมายโมเลกุล การวิเคราะหFเพื่อสรbางแผนที่พันธุกรรมโดยใชbเครื่องหมายโมเลกุล 

การวิเคราะหFความสัมพันธFระหวGางเครื่องหมายโมเลกุลและลักษณะเชิงปริมาณ การประยุกตFใชbขbอมูลจากแผน

ท่ีพันธุกรรม 

พธ 510 พันธุศาสตร=ขiาว                     3 (2-2-5) 

วิชาบังคับกGอน: ไมGมี 

  ยีนของขbาวที่ควบคุมองคFประกอบของผลผลิต คุณภาพทางเคมีและกายภาพของเมล็ด ความทนทานตGอ

ความเครียดทางกายภาพ ความตbานทานตGอความเครียดทางชีวภาพ และการประยุกตFใชbในการปรับปรุงพันธุF

ขbาว 

พธ 511 การปรับปรุงพันธุ=ขiาวระดับโมเลกุล                     3 (2-3-5) 

วิชาบังคับกGอน: ไมGมี 

    การปรับปรุงพันธุFขbาวแบบมาตรฐาน พันธุกรรมของลักษณะเชิงคุณภาพ พันธุกรรมของลักษณะเชิงปริมาณ 

พันธุศาสตรFโมเลกุล ชนิดเครื่องหมายโมเลกุล การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อใชbในการคัดเลือก การ

ปรับปรุงพันธุFของลักษณะเชิงคุณภาพและลักษณะเชิงปริมาณของขbาวดbวยเครื่องหมายโมเลกุล การคัดเลือกใน

แปลงทดลอง การปลูกศึกษาพันธุF การทดสอบพันธุF และการผลิตเมล็ดพันธุF 

พธ 512 การวิเคราะห=ขiอมูลพันธุกรรมดiวยโปรแกรมคอมพิวเตอร=                    3(1-6-5) 

   วิชาบังคับกGอน: ไมGมี 

   การสืบคbนขbอมูลจากฐานขbอมูลทางชีววิทยา การออกแบบไพรเมอรF การวิเคราะหFลำดับเบสของดีเอ็นเอ การ

เปรียบเทียบลำดับเบสและลำดับกรดอะมิโน การทำนายโครงสรbางของยีนและโปรตีน การวิเคราะหFความ

ใกลbชิดทางพันธุกรรม 

พธ 513 พันธุวิศวกรรมพืช                     3 (2-3-5) 

   วิชาบังคับกGอน: ไมGมี 

    โครงสรbางจีโนม และหนbาที่ของยีนในพืช การควบคุมการแสดงออกของยีนในพืช การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

เทคนิคการถGายยีนในพืช การวิเคราะหFพืชดัดแปลงพันธุกรรม การประยุกตFใชbพืชดัดแปลงพันธุกรรมทางการ

แพทยF อุตสาหกรรม และการเกษตร การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพของพืชดัดแปลงพันธุกรรม การ

อภิปรายหัวขbอท่ีนGาสนใจทางพันธุวิศวกรรมพืชในปcจจุบัน 

พธ 514 พันธุศาสตร=ของการสังเคราะห=สารสีในพืช                    3(2-2-5) 

   วิชาบังคับกGอน: ไมGมี 

   สารสีในพืช โครงสรbางและหนbาที่ของสารสีในพืช การสังเคราะหFสารสีในพืช ยีนควบคุมและยีนโครงสรbางท่ี

เกี่ยวขbองกับการสังเคราะหFสารสีในพืช เทคนิคทางพันธุศาสตรFโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมในการศึกษากลไก

การสังเคราะหFสารสีในพืช ความกbาวหนbาในการปรับปรุงพันธุFพืชใหbมีการสังเคราะหFสารสี กรณีศึกษาของการ

สังเคราะหFสารสีในพืชตGาง ๆ 
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พธ 515 เคร่ืองหมายดีเอ็นเอ การพัฒนาและประยุกต=ใชi                    3(2-3-5) 

   วิชาบังคับกGอน: ไมGมี 

   จีโนมของแบคทีเรีย พืช และสัตวF องคFประกอบและการวิเคราะหFจีโนม หลักการของเครื่องหมายดีเอ็นเอ 

การพัฒนาและการประยุกตFใชbเครื่องหมายดีเอ็นเอเพื่อการทำแผนที่ยีน การคัดเลือกโดยใชbเครื่องหมายดีเอ็น

เพ่ือการปรับปรุงพันธุF การศึกษาความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต วิวัฒนาการ และดbานนิติวิทยาศาสตรF 

พธ 516 หัวขiอสนใจทางพันธุศาสตร=                    3 (2-2-5) 

  วิชาบังคับกGอน: ไมGมี 

  การแสดงผลงานและการยกประเด็นที่นGาสนใจขึ้นมาเปrนหัวขbอสนทนา โดยเนbนทั้งในดbานหลักการพื้นฐาน

และแนวคิดใหมGท่ีจะเปrนประโยชนFในการศึกษาและการวิจัยดbานพันธุศาสตรFและสาขาท่ีเก่ียวขbองในอนาคต 

พส 521 การปรับปรุงพันธุ=พืชสวนข้ันสูง 1                                               3 (2-3-5) 

           วิชาบังคับกGอน: ตามความเห็นชอบของอาจารยFผูbรับผิดชอบหลักสูตร      

          ความกbาวหนbาในทฤษฎี และเทคนิควิธีการปรับปรุงพันธุFพืชสวน สมรรถนะในการรวมตัวกัน ระบบตัว

ผูbเปrนหมัน การวิเคราะหFพันธุศาสตรFเชิงปริมาณ การประเมินอัตราพันธุกรรม เทคนิคและวิธีการวางแผนการ

ทดลองในงานปรับปรุงพันธุFพืชสวน 

 

4. ดุษฎีนิพนธ=  

(แบบ 1.1 และ 2.2- 48 หนGวยกิต, แบบ 1.2 – 72 หนGวยกิต, แบบ 2.1 – 36 หนGวยกิต) 

พธ 891 ดุษฎีนิพนธ= 1                    6 (0-18-0) 

วิชาบังคับกGอน: ไมGมี 

   ศึกษาคbนควbาขbอมูลเพ่ือเลือกหัวขbอที่สนใจในการทำดุษฎีนิพนธF และจัดทำรายงานเสนอตGออาจารยFที่ปรึกษา

ดุษฎีนิพนธF โดยอาจารยFท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธFเปrนผูbใหbคำปรึกษาและกำกับดูแล 

พธ 892 ดุษฎีนิพนธ= 2                    6 (0-18-0) 

  วิชาบังคับกGอน: พธ 891 ดุษฎีนิพนธF 1 

  ศึกษาคbนควbาขbอมูลเพื่อจัดทำโครงรGางดุษฎีนิพนธFเสนอตGออาจารยFที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธFโดยอาจารยFที่ปรึกษา

ดุษฎีนิพนธFเปrนผูbใหbคำปรึกษาและกำกับดูแล 

พธ 893 ดุษฎีนิพนธ= 3                    6 (0-18-0) 

   วิชาบังคับกGอน: พธ 892 ดุษฎีนิพนธF 2 

   ตรวจสอบ แกbไขโครงรGางดุษฎีนิพนธF เพื่อเสนอตGอบัณฑิตวิทยาลัยและเริ่มทำการทดลอง วิจัย เพื่อดุษฎี

นิพนธF โดยอาจารยFท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธFเปrนผูbใหbคำปรึกษาและกำกับดูแล 

พธ 894 ดุษฎีนิพนธ= 4                    6 (0-18-0) 

   วิชาบังคับกGอน: พธ 893 ดุษฎีนิพนธF 3 

   เริ่มทำการทดลอง วิจัย เพื่อดุษฎีนิพนธF รวบรวมผลการทดลองและวิเคราะหFผลเสนอตGออาจารยFที่ปรึกษา

ดุษฎีนิพนธF โดยอาจารยFท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธFเปrนผูbใหbคำปรึกษาและกำกับดูแล 
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พธ 895 ดุษฎีนิพนธ= 5                  12 (0-36-0) 

   วิชาบังคับกGอน: พธ 894 ดุษฎีนิพนธF 4 

   รวบรวมผลการทดลองและวิเคราะหFผล เขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพF และเขียนเลGมดุษฎีนิพนธFโดย

อาจารยFท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธFเปrนผูbใหbคำปรึกษาและกำกับดูแล 

พธ 896 ดุษฎีนิพนธ= 6                  12 (0-36-0) 

   วิชาบังคับกGอน: พธ 895 ดุษฎีนิพนธF 5 

   ทำการทดลอง วิจัย เพื่อดุษฎีนิพนธF รวบรวมผลการทดลองและวิเคราะหFผลเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในท่ี

ประชุมวิชาการ โดยอาจารยFท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธFเปrนผูbใหbคำปรึกษาและกำกับดูแล 

พธ 897 ดุษฎีนิพนธ= 7                    6 (0-18-0) 

   วิชาบังคับกGอน: พธ 896 ดุษฎีนิพนธF 6 

   ทำการทดลอง วิจัย เพื่อดุษฎีนิพนธFดbวยความคิดสรbางสรรคF พัฒนาความคิดแบบอิสระ สังเคราะหFองคF

ความรูbใหมG เสนอแนะแนวทางใหมG และจัดทำรายงานความกbาวหนbาเสนอตGออาจารยFที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธF โดย

อาจารยFท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธFเปrนผูbใหbคำปรึกษาและกำกับดูแล 

พธ 898 ดุษฎีนิพนธ= 8                    6 (0-18-0) 

   วิชาบังคับกGอน: พธ 897 ดุษฎีนิพนธF 7 

   สังเคราะหFองคFความรู bใหมGจากงานวิจัยเพื ่อพัฒนาประสบการณFวิจัยที ่มีคุณคGา และจัดทำรายงาน

ความกbาวหนbาเสนอตGออาจารยFที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธF โดยอาจารยFที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธFเปrนผูbใหbคำปรึกษาและ

กำกับดูแล 

พธ 899 ดุษฎีนิพนธ= 9                    6 (0-18-0) 

  วิชาบังคับกGอน: พธ 898 ดุษฎีนิพนธF 8 

  ประมวลผลการวิจัย เขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพF และเขียนเลGมดุษฎีนิพนธFโดยอาจารยFที่ปรึกษาดุษฎี

นิพนธFเปrนผูbใหbคำปรึกษาและกำกับดูแล 

พธ 900 ดุษฎีนิพนธ= 10                   6 (0-18-0) 

   วิชาบังคับกGอน: พธ 899 ดุษฎีนิพนธF 9 

   ประมวลองคFความรูbท้ังหมดเพ่ือการเขียนอธิบายอยGางชัดเจนในเลGมดุษฎีนิพนธ 
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ความคาดหวังของผลลัพธ=การเรียนรูiในแตrละปnการศึกษา 

แผนการเรียนแบบ 1.1 และ 2.1 

ช้ันปnท่ี รายละเอียด 

1 มีทักษะการสืบคbน การต้ังโจทยFวิจัย การทดลอง และการเรียนรูbดbวยตนเอง  

2 มีความเขbาใจทฤษฎีพันธุศาสตรFข้ันสูง มีทักษะการทดลองและวิเคราะหFผลการ

ทดลอง และการนำเสนอ  

3 สามารถสรbางองคFความรูbหรือนวัตกรรมใหมGทางดbานการเกษตร 

แผนการเรียนแบบ 1.2 และ 2.2 

ช้ันปnท่ี รายละเอียด 

1 มีทักษะการสืบคbน การต้ังโจทยFวิจัย และการเรียนรูbดbวยตนเอง 

2 มีความเขbาใจทฤษฎีพันธุศาสตรFพ้ืนฐาน มีทักษะปฏิบัติพันธุศาสตรFพ้ืนฐาน  

3 มีทักษะการทดลองและวิเคราะหFผลการทดลอง และการนำเสนอ  

4 มีความเขbาใจทฤษฎีพันธุศาสตรFข้ันสูง  

5 สามารถสรbางองคFความรูbหรือนวัตกรรมใหมGทางดbานการเกษตร 

 

เกณฑ=การสำเร็จการศึกษา 

1. หลักสูตร แบบ 1.1  

1) สอบผGานภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑFและเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด  

2) สอบผGานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเปrนผูbมีสิทธิขอจัดทำรูปเลGมดุษฎี

นิพนธF 

3) สอบผGานการสอบป�องกันดุษฎีนิพนธFโดยคณะกรรมการซึ่งจะตbองประกอบดbวยผูbทรงคุณวุฒิจากภายใน

และผูbทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยทำหนbาที่เปrนประธานกรรมการสอบ และตbองเปrนระบบเป�ดใหbผูbสนใจ

เขbาฟcงไดb  

4) นักศึกษาจะตbองมีผลงานทางวิชาการที่เปrนสGวนหนึ่งของดุษฎีนิพนธF ไดbรับการตีพิมพFในวารสารใน

ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑFการพิจารณา

วารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรGผลงานวิชาการ ไมGนbอยกวGา 2 เร่ือง  

5) ในกรณีที่นักศึกษาไดbรับทุนจากหนGวยงานภายนอก เกณฑFการจบของนักศึกษาตbองเปrนไปตามเกณฑF

ของแหลGงทุน ท้ังน้ี ตbองไมGต่ำกวGาเกณฑFการสำเร็จการศึกษาของหลักสูตร 
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2. หลักสูตร แบบ 1.2 

1) สอบผGานภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑFและเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด  

2) สอบผGานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเปrนผูbมีสิทธิขอจัดทำรูปเลGมดุษฎี

นิพนธF 

3) สอบผGานการสอบป�องกันดุษฎีนิพนธFโดยคณะกรรมการซึ่งจะตbองประกอบดbวยผูbทรงคุณวุฒิจาก

ภายในและผูbทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยทำหนbาที่เปrนประธานกรรมการสอบ และตbองเปrนระบบเป�ดใหb

ผูbสนใจเขbาฟcงไดb 

4) นักศึกษาจะตbองมีผลงานทางวิชาการที่เปrนสGวนหนึ่งของดุษฎีนิพนธF ไดbรับการตีพิมพFในวารสารใน

ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑFการพิจารณา

วารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรGผลงานวิชาการ ไมGนbอยกวGา 2 เรื่อง และเสนอผลงานตGอที่ประชุม

วิชาการในรูปแบบบรรยาย ไมGนbอยกวGา 1 ครั้ง โดยบทความที่นำเสนอฉบับสมบูรณF (Full Paper) ไดbรับการ

ตีพิมพFในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม (Proceeding) 

5) ในกรณีที่นักศึกษาไดbรับทุนจากหนGวยงานภายนอก เกณฑFการจบของนักศึกษาตbองเปrนไปตามเกณฑF

ของแหลGงทุน ท้ังน้ี ตbองไมGต่ำกวGาเกณฑFการสำเร็จการศึกษาของหลักสูตร 

 

3. หลักสูตร แบบ 2.1 

1) ศึกษารายวิชาครบถbวนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะตbองไดbรับคะแนนเฉลี่ยไมGต่ำกวGา 3.00 จาก

ระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเทGา 

2) สอบผGานภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑFเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

3) สอบผGานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเปrนผูbมีสิทธิขอจัดทำรูปเลGมดุษฎี-

นิพนธF 

4) สอบผGานการสอบป�องกันดุษฎีนิพนธFโดยคณะกรรมการซ่ึงจะตbองประกอบดbวยผูbทรงคุณวุฒิจาก

ภายในและผูbทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยทำหนbาท่ีเปrนประธานกรรมการสอบ และตbองเปrนระบบเป�ดใหb

ผูbสนใจเขbาฟcงไดb 

5) นักศึกษาจะตbองมีผลงานทางวิชาการที่เปrนสGวนหนึ่งของดุษฎีนิพนธF ไดbรับการตีพิมพFในวารสารใน

ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑFการพิจารณา

วารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรGผลงานวิชาการ ไมGนbอยกวGา 1 เร่ือง  

6) ในกรณีที่นักศึกษาไดbรับทุนจากหนGวยงานภายนอก เกณฑFการจบของนักศึกษาตbองเปrนไปตามเกณฑF

ของแหลGงทุน ท้ังน้ี ตbองไมGต่ำกวGาเกณฑFการสำเร็จการศึกษาของหลักสูตร 
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4. หลักสูตร แบบ 2.2 

1) ศึกษารายวิชาครบถbวนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะตbองไดbรับคะแนนเฉลี่ยไมGต่ำกวGา 3.00 จาก

ระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเทGา 

2) สอบผGานภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑFเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

3) สอบผGานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเปrนผูbมีสิทธิขอจัดทำรูปเลGมดุษฎี

นิพนธF 

4) สอบผGานการสอบป�องกันดุษฎีนิพนธFโดยคณะกรรมการซึ่งจะตbองประกอบดbวยผูbทรงคุณวุฒิจาก

ภายในและผูbทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยทำหนbาที่เปrนประธานกรรมการสอบ และตbองเปrนระบบเป�ดใหb

ผูbสนใจเขbาฟcงไดb 

5) นักศึกษาจะตbองมีผลงานทางวิชาการที่เปrนสGวนหนึ่งของดุษฎีนิพนธF ไดbรับการตีพิมพFในวารสารใน

ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑFการพิจารณา

วารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรGผลงานวิชาการ ไมGนbอยกวGา 1 เรื่อง และเสนอผลงานตGอที่ประชุม

วิชาการในรูปแบบบรรยาย ไมGนbอยกวGา 1 ครั้ง โดยบทความที่นำเสนอฉบับสมบูรณF (Full Paper) ไดbรับการ

ตีพิมพFในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม (Proceeding) 

6) ในกรณีที่นักศึกษาไดbรับทุนจากหนGวยงานภายนอก เกณฑFการจบของนักศึกษาตbองเปrนไปตามเกณฑF

ของแหลGงทุน ท้ังน้ี ตbองไมGต่ำกวGาเกณฑFการสำเร็จการศึกษาของหลักสูตร 

  

 

 

  

 


