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วัตถุประสงค ์

1. เพื่อผลิตและพัฒนานักชีววิทยาที่สามารถท าวิจัยในเชิงลึกในศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญ หรือมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ สามารถบูรณาการศาสตร์ในแขนงต่าง ๆ ในเชิงกว้าง ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของงานวิจัย 

2. เพื่อสร้างนักวิจัยด้านชีววิทยาที่สามารถน ากระบวนการในทางทฤษฎีด้ านชีววิทยาไปแก้ปัญหาใน
ภาคปฏิบัติการและสามารถพัฒนาความก้าวหน้าทางชีววิทยาให้แก่ประเทศได้ โดยจะน าไปสู่การพึ่งพาตนเองใน
อนาคต 

3. เพื่อผลิตและพัฒนานักชีววิทยาที่มีความแม่นย าในองค์ความรู้ มีความสามารถในการถ่ายทอดองค์
ความรู้ หรือให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและงานวิจัย แก่นักเรียน นักศึกษา รวมถึงสาธารณชนได้อย่างถูกต้อง 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1. คุณสมบัติจ าแนกตามแผนการศึกษา 
(1) แบบ 1.1 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หรือระดับ

ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
(2) แบบ 1.2 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หรือระดับ

ปริญญาตรหีรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง และมีผลการเรียนดีมาก โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.20  
2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด หรือเป็นไปตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศิลปากร  

3. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2550 ข้อ 7 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 

4. ผ่านการคัดเลือกตามระเบียบการคัดเลือกของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรและ/หรือเป็นไป
ตามระเบียบการคัดเลือก 
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โครงสร้างหลักสูตร  
หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา  มี 2 แผนการศึกษา คือ แบบ 1.1 และแบบ 1.2 
แบบ 1.1 

วิชาสัมมนา (ไมน่ับหน่วยกิต) 3  หน่วยกิต 
วิทยานพินธ์ (มีคา่เทียบเทา่) 48  หน่วยกิต     
 

แบบ 1.2  
วิชาสัมมนา (ไมน่ับหน่วยกิต) 4  หน่วยกิต 
วิทยานพินธ์ (มีคา่เทียบเทา่) 72  หน่วยกิต     

 

ทั้งนี้หากคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาแล้วเห็นว่านักศึกษามีพื้นฐานความรู้ในหัวข้อที่
ต้องการท าวิจัยไม่เพียงพอ สามารถก าหนดให้นักศึกษาเรียนรายวิชาเพิ่มเติม โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของ
หลักสูตร 

 
รายวิชา  

1. แบบ 1.1  ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (หลักสตูร 3 ปี) 
1.1 วิชาสัมมนา (ไม่นบัหนวยกติ) จ านวน 3 หน่วยกิต 

512 701      สัมมนาชีววิทยา 1 1(0-2-1) 
 (Seminar in Biology I) 
512 702      สัมมนาชีววิทยา 2 1(0-2-1) 
 (Seminar in Biology II) 
512 703      สัมมนาชีววิทยา 3 1(0-2-1) 
 (Seminar in Biology III) 
 

1.2 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเทา่) 48 หน่วยกิต 
512 891     วิทยานพินธ ์ มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 
                     (Thesis) 
 

2. แบบ 1.2  ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ี(หลักสูตร 5 ปี) 
2.1 วิชาสัมมนา (ไม่นบัหนวยกติ) จ านวน 4 หน่วยกิต 

512 701      สัมมนาชีววิทยา 1 1(0-2-1) 
 (Seminar in Biology I) 
512 702      สัมมนาชีววิทยา 2 1(0-2-1) 
 (Seminar in Biology II) 
512 703      สัมมนาชีววิทยา 3 1(0-2-1) 
 (Seminar in Biology III) 
512 704      สัมมนาชีววิทยา 4 1(0-2-1) 
 (Seminar in Biology IV) 
 

2.2 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเทา่) 72 หน่วยกิต 
512 892     วิทยานพินธ ์ มีค่าเทียบเท่า 72 หน่วยกิต 
                     (Thesis) 
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ค าอธิบายรายวิชา  
512 701 สัมมนาชีววิทยา  1 1(0-2-1) 
 (Seminar in Biology I) 
 เงื่อนไข : วิชานี้ไม่นับหน่วยกิตสะสม และวัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
 คุณธรรม จริยธรรมในการวิจัย รูปแบบและองค์ประกอบในการน าเสนอ  ผลงานทางวิชาการ การ
น าเสนอโดยการบรรยายและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางชีววิทยา  
 Moral and research ethics; Types and structure of academic presentation; Oral 
presentation and discussion in topics of interest in biology. 
 
512 702 สัมมนาชีววิทยา  2 1(0-2-1) 
 (Seminar in Biology II) 
 เงื่อนไข : วิชานี้ไม่นับหน่วยกิตสะสม และวัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
 สืบค้นและวิเคราะห์งานวิจัย การน าเสนอโดยการบรรยาย และอภิปรายเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับเค้าโครงงานวิจัยหรือหัวข้อวิจัย 
 Searching and analyzing research articles; Oral presentation and discussion on 
literature reviews related to research proposal or research topic. 
 
512 703 สัมมนาชีววิทยา  3 1(0-2-1) 
 (Seminar in Biology III) 
 เงื่อนไข : วิชานี้ไม่นับหน่วยกิตสะสม และวัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
 การน าเสนอโดยการบรรยายและอภิปรายเค้าโครงงานวิจยัหรือความก้าวหน้าในงานวิจัย 
 Oral presentation and discussion on research proposal or research progression. 
 
512 704 สัมมนาชีววิทยา  4 1(0-2-1) 
 (Seminar in Biology IV) 
 เงื่อนไข : วิชานี้ไม่นับหน่วยกิตสะสม และวัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
 การน าเสนอโดยการบรรยายและอภิปรายผลงานวิจัย 
 Oral presentation and discussion on research. 
 
512 891    วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
 วิจัยในหัวข้อทางชีววทิยาขัน้สูงในความดูแลของอาจารยผ์ู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 
 Research on topics in advanced biology under the supervision of research advisor. 
 
512 892    วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 72 หน่วยกิต 
       (Thesis) 
 วิจัยในหัวข้อทางชีววทิยาขัน้สูงในความดูแลของอาจารยผ์ู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 
 Research on topics in advanced biology under the supervision of research advisor. 
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เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
1. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวดที่ 7 

และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  
2. เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2558 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
3. เป็นไปตามเงื่อนไขที่หลักสูตรก าหนดเพิ่มเติมดังนี้ 

หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนแบบ 1.1 และแบบ 1.2 ที่เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมี
การท าวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ โดยหลักสูตรและภาควิชาฯ อาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือท า
กิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มข้ึนตามความเหมาะสมโดยไม่นับหน่วยกิต  

(1) ศึกษารายวชิาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร 
(2) สอบผา่นความรู้ภาษาต่างประเทศตามประกาศมหาวทิยาลยัศิลปากร 
(3) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์ให้

เป็นไปตามเงื่อนไขที่หลักสูตรและภาควิชาฯ ก าหนด และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวดที่ 5 และ/หรือที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลัง  

(4) สอบผา่นการพิจารณาหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ ์
(5) สอบผ่านวิทยานิพนธ์ แบบระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ มีผลสอบวิทยานิพนธ์ไม่ต่ ากว่าระดับ

ผ่าน และได้ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย               
(6) เสนอผลงานวจิัยในการประชุมในระดับชาติหรือนานาชาติก่อนส าเร็จการศึกษา ดังนี ้

6.1 หลักสูตรแบบ 1.1 ต้องเสนอผลงานวิจัยในการประชุมในระดับชาติหรือนานาชาติอย่างน้อย 
1 คร้ัง 

6.2 หลักสูตรแบบ 1.2 ต้องเสนอผลงานวิจัยในการประชุมในระดับชาติหรือนานาชาติอย่างน้อย 
2 คร้ัง 

(7) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือตอบรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ก่อนส าเร็จการศึกษา ดังนี้  

7.1 หลักสูตรแบบ 1.1 ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
เร่ืองหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เร่ือง  

7.2 หลักสูตรแบบ 1.2 ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
เร่ืองหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 3 เร่ือง  


