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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ ) 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา  
1) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ขอท าวิทยานิพนธ์ 
2) เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการท่ีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง ซ่ึงจะต้อง

ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
3) ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้

ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นท่ี
ยอมรับของสาขาวิชา โดยต้องมีชื่อนิสิตเป็นชื่อแรกของผลงาน อย่างน้อย 2 เรื่อง  

4) ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
1) อาจารย์ระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพหรือท่ีเกี่ยวข้อง 
2) นักวิจัยหรือนักวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพหรือท่ีเกี่ยวข้อง 
3) ผู้เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพหรือท่ีเกี่ยวข้อง 
4) นักวิเคราะห์นโยบายและออกแบบแผน รวมท้ังโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพหรือท่ีเกี่ยวข้อง 
5) ท่ีปรึกษาโครงการหรือธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพประจ าหน่วยงานเอกชน 
6) ท่ีปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพหรือท่ีเกี่ยวข้องในระดับภูมิภาค หรือนานาชาติ 
7) ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพหรือท่ีเกี่ยวข้อง  
8) นักพัฒนาและจัดการข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพหรือท่ีเกี่ยวข้อง  
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Ph.D. (Bioscience) 
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Products: 
 

รูปแบบของหลักสูตร  
แบบ 1.1 หลักสูตร 3 ปี (ภาษาอังกฤษ) 
แบบ 1.2 หลักสูตร 5 ปี (ภาษาอังกฤษ) 

จ านวนหนดวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  
แบบ 1.1  ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต  
แบบ 1.2  ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ผู้เรียนจะได้รับจากหลักสูตร 
 

1. สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาและวิจัยแนวหน้า 
ในระดับสากล  

2. มีทักษะในงานวิจัยท่ีจ าเป็นเพื่อการพัฒนางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
3. สามารถวิเคราะห์และแก้ไขสถานการณ์จริงท่ีเกิดขึ้นด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
4. สามารถคิดเชิงบูรณาการจากความรู้จากหลากหลายศาสตร์ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
5. สามารถสื่อสารเชิงวิพากษ์วิชาการในงานด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
6. สามารถผลิตผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม  

จรรยาบรรณในวิชาชีพ  

รครงสร้างของหลักสูตร  

หมวดวิชา หลักสูตรแบบ 1.1 หลักสูตรแบบ 1.2 
1.วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต  ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต  

1.1  สัมมนา 4 หน่วยกิต  6 หน่วยกิต  
1.2 วิชาเอกบังคับ 4 หน่วยกิต  4 หน่วยกิต  

2. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต  ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต  
รวม (หน่วยกิต) ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  48 หน่วยกิต 72 หน่วยกิต  

การรับเข้าศึกษา  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 รับนิสิตไทย และนิสิตต่างชาติ 
แบบ 1.1  

1) ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง และมีผลการ
สอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด                 

   2) ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปน้ี 
2.1) เป็นผู้มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรง 
2.2) เป็นคนวิกลจริต 
2.3) เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรคส าคัญท่ีจะเป้น   

อุปสรรคขัดขวางต่อการศึกษา 
2.4) ถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะกระท าผิดทางวินัย 

3) ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
แบบ 1.2  
   1) ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าท่ีมีผลการ

เรียนดีมาก ในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชาท่ี
เกี่ยวข้อง และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

   2) ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปน้ี 
2.1) เป็นผู้มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรง 
2.2) เป็นคนวิกลจริต 
2.3) เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรคส าคัญท่ีจะเป็น      

อุปสรรคขัดขวางต่อการศึกษา 
2.4) ถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะกระท าผิดทางวินัย 

3) ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

แผนในการรับนิสิตตดอปีการศึกษา  

ปีละ 10 คน (แบบ 1.1)  
ปีละ 5 คน (แบบ 1.2) 

การจัดการศึกษา   
ภาคการศึกษาท่ี 1 สิงหาคม – ธันวาคม 
ภาคการศึกษาท่ี 2 มกราคม – พฤษภาคม  

การให้ปริญญาแกดผู้ส าเร็จการศึกษา  
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  

วิธีการประเมินผล 

วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ มีการด าเนินการ เช่น  
 การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน  
 แบบสังเกต พฤติกรรมการเข้าเรียน การมีส่วนร่วมในการ

อภิปรายกลุ่ม การให้ความร่วมมือในการท างานกลุ่ม การ
เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี การส่งงานตรงเวลาท่ีก าหนด เป็นต้น 

 การสอบปากเปล่า (Oral test) ด้วย แบบประเมินการ
น าเสนอผลงาน/รายงานด้วยปากเปล่า  


