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รายละเอียดของหลกัสตูร 
หลกัสตูรปรชัญาดษุฎีบณัฑิต 

สาขาวิชาจลุชีววิทยา 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560) 

 
ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา  มหาวทิยาลยัศลิปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา พระราชวงัสนามจนัทร ์บณัฑติวทิยาลยั ภาควชิาจลุชวีวทิยา 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 
 

1. รหสัและช่ือหลกัสูตร 
    1.1 รหสัหลกัสตูร  25510081100488 
    1.2 ช่ือหลกัสตูร 
           ภาษาไทย:   หลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิาจลุชวีวทิยา 
           ภาษาองักฤษ:               Doctor of Philosophy Program in Microbiology 
 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
    ชื่อเตม็ภาษาไทย:   ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ (จลุชวีวทิยา) 
    ชื่อเตม็ภาษาองักฤษ:  Doctor of Philosophy (Microbiology)                                               
    ชื่อยอ่ภาษาไทย:   ปร.ด. (จลุชวีวทิยา)                                                                        
    ชื่อยอ่ภาษาองักฤษ:   Ph.D. (Microbiology)    
 
3. วิชาเอก  
    ไมม่ ี
 
4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสตูร 
     แบบ 1.1 (ผูเ้ขา้ศกึษาทีส่ าเรจ็ปรญิญาโท)  มคี่าเทยีบเท่า  48 หน่วยกติ  
     แบบ 2.1 (ผูเ้ขา้ศกึษาทีส่ าเรจ็ปรญิญาโท)  ไมน้่อยกว่า  48 หน่วยกติ 
     แบบ 2.2 (ผูเ้ขา้ศกึษาทีส่ าเรจ็ปรญิญาตร)ี  ไมน้่อยกว่า  72 หน่วยกติ 
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5. รปูแบบของหลกัสตูร 
     5.1 รปูแบบ  
           หลกัสตูรระดบัปรญิญาเอก ม ี3 รปูแบบ คอื  
           แบบ 1.1 หลกัสตูร 3 ปี  
           แบบ 2.1 หลกัสตูร 3 ปี  
           แบบ 2.2 หลกัสตูร 5 ปี  
   5.2 ภาษาท่ีใช้   
            ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
 5.3 การรบัเข้าศึกษา  
           รบัทัง้นกัศกึษาไทยและนกัศกึษาต่างชาตทิีส่ามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอย่างด ี
 5.4 ความร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืน  
            เป็นหลกัสตูรเฉพาะของสถาบนัทีจ่ดัการเรยีนการสอนโดยตรง 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผูส้  าเรจ็การศึกษา  
            ใหป้รญิญาเพยีงสาขาวชิาเดยีว 
 
6. สถานภาพของหลกัสตูรและการพิจารณาอนุมติั/เหน็ชอบหลกัสตูร 
     หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560 เริม่เปิดสอนภาคการศกึษาตน้ ปีการศกึษา 2560 
     สภาวชิาการ ใหค้วามเหน็ชอบในการประชุม ครัง้ที ่5/2560 วนัที ่21 มนีาคม 2560 
     สภามหาวทิยาลยั อนุมตัหิลกัสตูรในการประชุม ครัง้ที ่5/2560 วนัที ่17 พฤษภาคม 2560 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสตูรคณุภาพและมาตรฐาน 
    ปีการศกึษา พ.ศ. 2562  
 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลงัส าเรจ็การศึกษา 
    8.1 อาจารยส์อนวทิยาศาสตร ์และวทิยาศาสตรป์ระยกุตใ์นสถาบนัอุดมศกึษา  
    8.2 นกัวจิยัขัน้สงูในหน่วยงานภาครฐั รฐัวสิาหกจิและเอกชน 
    8.3 นกัวทิยาศาสตรด์า้นผลติภณัฑ ์(product scientist) และผูค้วบคุมการผลติทางพนัธุศาสตร ์
          โมเลกุล จลุนิทรยี ์และเครือ่งมอืวทิยาศาสตร ์ 
    8.4 นกัวชิาการอสิระใหค้ าปรกึษาทางวชิาการ  
    8.5 ผูป้ระกอบการ และผูป้ระกอบอาชพีอสิระ 
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9. ช่ือ นามสกลุ เลขประจ าตวัประชาชน ต าแหน่งและคณุวฒิุการศึกษาของอาจารย์
ผูร้บัผิดชอบหลกัสตูร 
    9.1 นางสาวนีลวรรณ พงศศ์ลิป์  
          เลขประจ าตวัประชาชน X-XXXX-XXXXX-XX-X 
          ต าแหน่ง รองศาสตราจารย ์
          คุณวุฒ ิวท.ด. (เทคโนโลยชีวีภาพ) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี(2545) 
        วท.ม. (เทคโนโลยชีวีภาพ) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์(2540) 
        วท.บ. (เทคโนโลยชีวีภาพ) เกยีรตนิิยม อนัดบั 2 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้          
                     เจา้คุณทหาร ลาดกระบงั (2536) 
    9.2 นายธงชยั เตโชวศิาล  
          เลขประจ าตวัประชาชน X-XXXX-XXXXX-XX-X 
          ต าแหน่ง ผูช้่วยศาสตราจารย ์  
          คุณวุฒ ิวท.ด. (เทคโนโลยชีวีภาพ) มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่(2546) 

        วท.ม. (จลุชวีวทิยา) มหาวทิยาลยัมหดิล (2538) 
        วท.บ. (จลุชวีวทิยา) เกยีรตนิิยม อนัดบั 2 มหาวทิยาลยับูรพา (2534) 

    9.3 นางธนาพร ชื่นอิม่  
          เลขประจ าตวัประชาชน X-XXXX-XXXXX-XX-X 
          ต าแหน่ง ผูช้่วยศาสตราจารย ์
          คุณวุฒ ิ Ph.D. (Molecular Virology) University of Glasgow, Scotland, UK (2004) 
                       วท.ม. (เทคโนโลยชีวีภาพ) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2540) 
                       วท.บ. (เทคโนโลยทีางอาหาร) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2536) 
10. สถานท่ีจดัการเรียนการสอน 
      คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศลิปากร พระราชวงัสนามจนัทร ์จงัหวดันครปฐม 
 
11.สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสตูร 
      11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 
              สถานการณ์หรอืการพฒันาทางเศรษฐกจิทีพ่จิารณาในการวางแผนหลกัสูตร สอดคลอ้ง
กบัยุทธศาสตรห์ลกัของร่างแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
โดยหลักสูต รจะพิจารณ าการพัฒนาองค์ความรู้ที่ เป็ นประโยช น์ ใน การอ นุ รักษ์ ฟ้ื น ฟู
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม การจดัระบบการผลิตให้สอดคล้องกบัศกัยภาพพืน้ทีแ่ละความ
ต้องการของตลาด การสรา้งโอกาสในการเขา้ถงึนวตักรรมและเทคโนโลยทีีท่นัสมยั การเพิม่มูลค่า
ผลผลิตภาคเกษตร การเร่งพัฒนาและขบัเคลื่อนการผลิตเกษตรอินทรยี์ การสร้างบุคลากรด้าน
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การเกษตร การพฒันาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม การเพิ่ม
ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้ม การสรา้งนวตักรรมจากทรพัยากรชวีภาพ  การยกระดบั
คุณภาพการศกึษาและการเรยีนรููู ้เพื่อผลติและพฒันาดุษฎบีณัฑติทีม่คีวามรู ้ความสามารถ และ
ทกัษะอนัเป็นเลศิในด้านวทิยาศาสตรแ์ละงานวจิยั มคีุณธรรม จรยิธรรมและความคดิสรา้งสรรค ์
สามารถสรา้งนวตักรรมและองคค์วามรูใ้หมอ่นัมศีกัยภาพต่อการพฒันาประเทศ 
  การวางแผนหลกัสูตรมกีารก าหนดรูปแบบและการจดัการเรยีนรูใ้หต้อบสนองต่อการเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ที่มเีป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลติสนิค้าอุตสาหกรรมและ
สนิคา้เกษตร โดยการพฒันาคุณลกัษณะของดุษฎบีณัฑติทีเ่อื้อต่อการเป็นพลเมอืงอาเซยีน พฒันา
องค์ความรู้เพื่อรองรบัการเติบโตทางเศรษฐกิจ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศเชงิสรา้งสรรค ์
       11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 
                จากการขยายตวัของสงัคมเมอืงและการเปลีย่นสู่สงัคมผูสู้งอายุ ก่อให้เกดิปัญหาด้าน
มลพษิ สิง่แวดล้อม การระบาดของโรค และสุขภาพ จงึจ าเป็นต้องพฒันาบุคลากรและองค์ความรู้
เพื่อแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ยกระดบัคุณภาพชวีติและสรา้งสงัคมของประเทศใหเ้ขม้แขง็ 
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2  ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจ
ของสถาบนั 
      12.1 การพฒันาหลกัสูตร 
              จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกทัง้ทางเศรษฐกิจ สงัคมหรอืวฒันธรรม จึง
จ าเป็นต้องพฒันาหลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวชิาจุลชวีวทิยา เพื่อผลติดุษฎีบณัฑติให้มี
ความรู ้ความ สามารถ และทกัษะอนัเป็นเลศิในดา้นวทิยาศาสตรแ์ละงานวจิยั มคีุณธรรม จรยิธรรม 
และความคดิสร้างสรรค์ สามารถสร้างนวตักรรมและองค์ความรู้ใหม่อนัมศีกัยภาพต่อการพฒันา
ประเทศ สามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์จากจุลนิทรยีท์างการแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรม และ
สิง่แวดลอ้ม รวมถงึบรูณาการรว่มกบัศาสตรแ์ขนงอื่นๆ  
      12.2 ความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจของสถาบนั 
              การพัฒนาหลกัสูตรสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลยัที่มุ่งเน้นพัฒนาและผลิต
บณัฑติทีม่คีวามรูใ้นวชิาชพีขัน้สูง สามารถคน้ควา้ วจิยั และสรา้งสรรคผ์ลงานทางวชิาการ สามารถ
ใช้องคค์วามรูแ้ละผลงานทางวชิาการเพื่อบรกิารชุมชนและพฒันาศกัยภาพในการแข่งขนั รวมทัง้มี
สตปัิญญาและความรบัผดิชอบต่อสงัคม  
 
13. ความสมัพนัธ์กบัหลกัสตูรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบนั 
      ไมม่ ี  
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หมวดท่ี 2 ข้อมลูเฉพาะของหลกัสตูร 
 
1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร 
    1.1 ปรชัญา 
          เสรมิสรา้งคุณภาพการศกึษา การคน้ควา้วจิยัเพื่อสรา้งองคค์วามรูแ้ละผลติดุษฎบีณัฑติที่มี
ความรู ้ความสามารถ และทกัษะอนัเป็นเลศิทางดา้นจุลชวีวทิยาและจุลชวีวทิยาประยุกต์ รวมถงึมี
คุณธรรม จรยิธรรม และจติสาธารณะ 
     1.2 ความส าคญั 
           จากสถานการณ์ภายนอก ทัง้ทางเศรษฐกจิ สงัคมหรอืวฒันธรรม ประเทศตอ้งการบุคลากร
ที่มคีวามรู ้ความสามารถในงานวจิยัขัน้สูง ที่สามารถน าสงัคมไทยสู่สงัคมแห่งภูมปัิญญาและการ
เรยีนรูบ้นฐานความหลากหลายทางชวีภาพ และการสรา้งความมัน่คงของฐานทรพัยากรชวีภาพและ
สิง่แวดลอ้ม สอดคลอ้งกบันโยบายและยทุธศาสตรก์ารวจิยัของชาตแิละพนัธกจิของมหาวทิยาลยั 
     1.3 วตัถปุระสงค ์
         1.3.1  เพื่อผลติดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิาจลุชวีวทิยาทีม่คีวามรู ้ ความสามารถ  และทกัษะขัน้
สูงทางจุลชวีวทิยาและศาสตรอ์ื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ที่สามารถประยุกต์องคค์วามรูแ้ละผลงานวชิาการ
เพื่อพฒันาและแก้ไขปัญหาของประเทศ  เพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนั และยกระดบัคุณภาพชวีติของ
ประชากรในประเทศ 
         1.3.2  เพื่ อผลิตดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาจุลชีววิทยาที่ มีคุณ ธรรมแ ละจริยธรรม   
มจีติสาธารณะ และ รบัผดิชอบต่อสงัคม 
  1.3.3  เพื่อสรา้งองคค์วามรูแ้ละผลติผลงานวจิยัทีม่คีุณภาพ  มคีุณค่าในแวดวงวชิาการเป็นที่

ยอมรบัในระดบันานาชาต ิ 
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2. แผนพฒันาปรบัปรงุ 
 

แผนการพฒันา/
เปล่ียนแปลง 

กลยทุธ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

ปรบัปรงุหลกัสตูรใหม้ี
มาตรฐานไมต่ ่ากว่าที ่สกอ. 
ก าหนด ภายในระยะเวลา 5 ปี  

1. จดัท ารายละเอยีดของ
รายวชิา  
    ในหลกัสตูร ตามแบบ มคอ. 
3 
2. จดัท ารายงานผลการด าเนิน  
    การของรายวชิา ตามแบบ  
    มคอ. 5 
3. จดัท ารายงานผลการด าเนิน  
    การของหลกัสตูร ตามแบบ  
    มคอ. 7 

1. ม ีมคอ. 3 ทุกรายวชิา ก่อน 
    เปิดภาคเรยีน 
2. ม ีมคอ. 5 ทุกรายวชิา หลงั
ปิด 
    ภาคเรยีน 
3. ม ีมคอ. 7 ประจ าปี หลงัปิด 
    ภาคเรยีน 

ปรบัปรงุหลกัสตูรใหส้อดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของผูใ้ช้
บณัฑติ ภายในระยะเวลา 5 ปี 

ประเมนิหลกัสตูรโดยพจิารณา
จากผลการด าเนินการ 
 

รายงานผลการประเมนิ
หลกัสตูร 

แผนการน าผลงานวจิยัไปใช้
ประโยชน์ 

การเผยแพรผ่ลงานวจิยัและ
ผลงานทางวชิาการของ
นกัศกึษาและอาจารย ์

บทความวจิยัทีไ่ดร้บัการตพีมิพ ์
การน าเสนอผลงานวจิยั และ
ผลงานวจิยัทีม่กีารน าไปใช้
ประโยชน์ ภายในระยะเวลา 5 
ปี 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และ โครงสร้างของหลกัสตูร 
 
1. ระบบการจดัการศึกษา 
    1.1 ระบบ 
           การจดัการศกึษาระบบทวภิาค ขอ้ก าหนดต่างๆ เป็นไปตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรอืที่มีการเปลี่ยนแปลง
ภายหลงั 
    1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดรู้อน 
          อาจมีการจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ
คณะกรรมการ บรหิารหลกัสตูร  
    1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
          ไม่ม ี 
2. การด าเนินการหลกัสตูร 
     2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
           ภาคการศกึษาตน้                เดอืนสงิหาคม - ธนัวาคม 
           ภาคการศกึษาปลาย  เดอืนมกราคม - พฤษภาคม 
           ภาคการศกึษาพเิศษฤดรูอ้น  เดอืนมถุินายน – สงิหาคม 
     2.2 คณุสมบติัของผูเ้ข้าศึกษา 
           2.2.1 ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ  1.1  ต้องเป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดบัปรญิญามหาบณัฑิต สาขาวชิาจุลชีววทิยา ชีววทิยา ชีวเคม ีเทคโนโลยชีีวภาพ 
เทคโนโลยทีางอาหาร เทคนิคการแพทย ์เภสชัศาสตร ์หรอืปรญิญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑติอื่นๆ ที่
เทียบเท่า ซึ่งได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และเคยเรยีนรายวิชาที่
เกีย่วขอ้งกบัสาขาวชิา           จลุชวีวทิยาไมน้่อยกว่า 12 หน่วยกติ 
           2.2.2 ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในหลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต แบบ  2.1  ต้องเป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดบัปรญิญามหาบณัฑิต สาขาวชิาจุลชีววทิยา ชีววทิยา ชีวเคม ีเทคโนโลยชีีวภาพ 
เทคโนโลยทีางอาหาร เทคนิคการแพทย ์เภสชัศาสตร ์หรอืปรญิญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑติอื่นๆ ที่
เทยีบเท่า ซึง่ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  
           2.2.3 ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.2 ต้องเป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ชีววิทยา ชีวเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ 
เทคโนโลยทีางอาหาร เทคนิคการแพทย์ เภสชัศาสตร์ หรอืปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติอื่นๆ ที่
เทยีบเท่า ซึง่ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร และตอ้งมคี่าระดบัคะแนนเฉลีย่
สะสมของผลการเรยีนไมน้่อยกว่า 3.20 จากระบบคะแนนเตม็ 4.00  
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           2.2.4 ผู้มสีทิธเิข้าศึกษามคีุณสมบตัิครบถ้วนตามข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัศิลปากรว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ข้อ 7 (ภาคผนวก ก) และ/หรอืที่มีการเปลี่ยนแปลง
ภายหลงั  
           2.2.5 ผูม้สีทิธเิขา้ศกึษาผ่านการคดัเลอืกโดยการสอบขอ้เขยีนและสมัภาษณ์ รายวชิาทีต่อ้ง
สอบขอ้เขยีนใหเ้ป็นไปตามประกาศของบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร  
           2.2.6 มผีลสอบภาษาองักฤษไดต้ามเกณฑป์ระกาศมหาวทิยาลยัศลิปากร เรื่อง มาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษส าหรบัผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ทัง้นี้จนกว่า
คณะกรรมการการอุดมศกึษาจะมปีระกาศมาตรฐานความสามารถภาษาองักฤษ จงึจะใช้เกณฑน์ัน้
แทน 
     2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
           2.3.1 นักศึกษาส่วนใหญ่มขี้อจ ากดัการใช้ภาษาองักฤษซึ่งจ าเป็นส าหรบัการศึกษาต่อใน
หลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาจลุชวีวทิยา    
           2.3.2 นักศกึษามปัีญหาเกี่ยวกบัทศันคตแิละการปรบัตวัใหพ้รอ้มต่อรปูแบบ และแนวทาง
ข อ ง 
การศกึษาระดบัปรชัญาดุษฎบีณัฑติสาขาจลุชวีวทิยาซึง่เน้นการคน้ควา้และวจิยัดว้ยตนเอง 
     2.4 กลยทุธใ์นการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากดัของนักศึกษา ในข้อ 2.3 
           2.4.1 บณัฑติวทิยาลยัจดัใหม้กีารสอบและอบรมภาษาองักฤษนอกหลกัสตูร 
           2.4.2 มกีารแนะแนวใหน้กัศกึษาคน้ควา้และศกึษาจากต าราและวารสารภาษาองักฤษ 
           2.4.3 จดัการเรยีนการสอนรายวชิาสมัมนา โดยใหน้กัศกึษาน าเสนอเป็นภาษาองักฤษ 
           2.4.4 ส่งเสรมิใหน้ักศกึษาเขา้รว่มและน าเสนอผลงานในการประชุมวชิาการระดบันานาชาติ 
           2.4.5 จดัปฐมนิเทศเพื่อใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัการศกึษาในระดบัปรชัญาดุษฎบีณัฑติ  
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2.5 แผนการรบันักศึกษาและผูส้ าเรจ็การศึกษาในระยะ  5 ปี 
 

จ านวนนกัศกึษา 
หลกัสตูร 
แบบ 

จ านวนนกัศกึษาในแต่ละปีการศกึษา 
2560 2561 2562 2563 2564 

ชัน้ปีที ่1 แบบ 1.1 2 2 2 2 2 
แบบ 2.1 1 1 1 1 1 
แบบ 2.2 2 2 2 2 2 

ชัน้ปีที ่2 แบบ 1.1 - 2 2 2 2 
แบบ 2.1 - 1 1 1 1 
แบบ 2.2 - 2 2 2 2 

ชัน้ปีที ่3 แบบ 1.1 - - 2 2 2 
แบบ 2.1 - - 1 1 1 
แบบ 2.2 - - 2 2 2 

ชัน้ปีที ่4 แบบ 1.1 - - - - - 
แบบ 2.1 - - - - - 
แบบ 2.2 - - - 2 2 

ชัน้ปีที ่5 แบบ 1.1 - - - - - 
แบบ 2.1 - - - - - 
แบบ 2.2 - - - - 2 

รวม  5 10 15 17 19 

จ านวนทีค่าดว่าจะ
ส าเรจ็การศกึษา 

แบบ 1.1 - - 2 2 2 
แบบ 2.1 - - 1 1 1 
แบบ 2.2 - - - - 2 

รวม  - - 3 3 5 
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2.6 งบประมาณตามแผน  
            2.6.1 งบประมาณรายรบั (หน่วย : บาท) 

 
รายละเอยีดรายรบั 

ปีงบประมาณ 
2560 2561 2562 2563 2564 

ค่าธรรมเนียมพเิศษและค่าลงทะเบยีน 
 แบบ 1.1 100,000 200,000 300,000 300,000 300,000 

แบบ 2.1 50,000 100,000 150,000 150,000 150,000 

แบบ 2.2 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 

รวมรายรบั 250,000 500,000 750,000 850,000 950,000 
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมพเิศษและค่าลงทะเบยีนเหมาจ่าย ภาคการศกึษาละ 25,000 บาท 
          2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

 
หมวดเงนิ 

ปีงบประมาณ 
2560 2561 2562 2563 2564 

ก. งบด าเนินการ  

ค่าใชจ้่ายด าเนินการ 150,000 300,000 450,000 510,000 570,000 
รวมงบด าเนินการ (ก) 150,000 300,000 45,000 510,000 570,000 

ข. งบลงทุน  
ค่าครภุณัฑ ์ 100,000 200,000 300,000 340,000 380,000 

รวมงบลงทุน (ข) 100,000 200,000 300,000 340,000 380,000 
รวมทัง้หมด (ก+ข) 250,000 500,000 750,000 850,000 950,000 
จ านวนนักศึกษา 5 10 15 17 19 

ค่าใช้จ่ายต่อหวันักศึกษา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
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2.7 ระบบการศึกษา  

            [] แบบชัน้เรยีน 
            [   ] แบบทางไกลผ่านสื่อสิง่พมิพเ์ป็นหลกั 
            [   ] แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสยีงเป็นสื่อหลกั 
            [   ] แบบทางไกลอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลกั (E-learning) 
            [   ] แบบทางไกลอนิเตอรเ์นต 
            [   ] อื่น ๆ (ระบุ)  
  
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลยั 
           เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 
2550 (ภาคผนวก ก) และ/หรอืทีม่กีารเปลีย่นแปลงภายหลงั  
 
3. หลกัสตูรและอาจารยผ์ู้สอน 
     3.1 หลกัสตูร 
            3.1.1 จ านวนหน่วยกิต 
  แบบ 1.1 รวมตลอดหลกัสตูร มคี่าเทยีบเท่า 48 หน่วยกติ  
  แบบ 2.1 รวมตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกว่า 48 หน่วยกติ     
  แบบ 2.2 รวมตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกว่า 72 หน่วยกติ   
            3.1.2  โครงสร้างหลกัสตูร   
    
 แบบ 1.1  
  สมัมนาจลุชวีวทิยา (ไมน่ับหน่วยกติ)     6  หน่วยกติ 
  วทิยานิพนธ ์(มคี่าเทยีบเท่า)    48  หน่วยกติ 
        รวมจ านวนหน่วยกติตลอดหลกัสตูร                 48  หน่วยกติ 
 
 แบบ 2.1      
  วชิาบงัคบั   จ านวน               4 หน่วยกติ   
  วชิาเลอืกเฉพาะทาง  จ านวนไม่น้อยกว่า   8  หน่วยกติ 
  สมัมนาจลุชวีวทิยา (ไมน่ับหน่วยกติ)                   6  หน่วยกติ 
        วทิยานิพนธ ์(มคี่าเทยีบเท่า)     36  หน่วยกติ 
  รวมจ านวนหน่วยกติตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกว่า               48  หน่วยกติ 
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 แบบ 2.2 
         วชิาบงัคบั           จ านวน      4  หน่วยกติ 
        วชิาเลอืกเฉพาะทาง  จ านวนไม่น้อยกว่า  14  หน่วยกติ 
  สมัมนาจลุชวีวทิยา   จ านวน                        6  หน่วยกติ 
  วทิยานิพนธ ์(มคี่าเทยีบเท่า)     48  หน่วยกติ 
  รวมจ านวนหน่วยกติตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกว่า               72  หน่วยกติ 
    
  หลกัสูตรแบบ 1.1 ก าหนดให้ต้องผ่านการสอบวดัคุณสมบตั ิ(Qualifying Examination) 
ก่อนเสนอหวัข้อวิทยานิพนธ์ เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดบั
บณัฑติศกึษา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก) และ/หรอืทีม่กีารเปลีย่นแปลงภายหลงั  
 
 หลกัสตูรแบบ 2.1 และ แบบ 2.2 สามารถลงทะเบยีนขอสอบวดัคุณสมบตัไิด้ หลงัจากที่
ไดศ้กึษาและสอบผ่านรายวชิา 518 601 หลกัการและการประยุกต์ทางจุลชวีวทิยา 4 หน่วยกติ และ
ก าหนดให้ต้องผ่านการสอบวดัคุณสมบตั ิ(Qualifying Examination) ก่อนเสนอหวัข้อวทิยานิพนธ ์
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
(ภาคผนวก ก) และ/หรอืทีม่กีารเปลีย่นแปลงภายหลงั 
 
 การสอบวดัคุณสมบตัิให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศลิปากรว่าด้วยการศึกษา
ระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก) และ/หรอืทีม่กีารเปลีย่นแปลงภายหลงั โดยนักศกึษา
จะตอ้งสอบขอ้เขยีนและสอบปากเปล่า ผ่านอยา่งน้อย 4 ดา้น จาก 6 ดา้นต่อไปนี้:  
  1. ดา้นแบคทเีรยีวทิยา  
  2. ดา้นไวรสัวทิยา  
  3. ดา้นเหด็ราวทิยา 
  4. ดา้นภูมคิุม้กนัวทิยา 
  5. ดา้นพนัธุศาสตรข์องจลุนิทรยีแ์ละพนัธุวศิวกรรม  
  6. ดา้นจลุชวีวทิยาประยกุต ์และจลุชวีวทิยาทางการเกษตรและสิง่แวดลอ้ม 
 3.1.3 รายวิชา  
 3.1.3.1 รหสัวิชา  
        ก าหนดเป็นเลข 6 หลกั โดยแบ่งเลขออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 3 หลกั เลข 3 
หลกัแรก หมายถงึ ภาควชิาที่รบัผดิชอบรายวชิา โดยที่ 518 เป็นเลขประจ ารายวชิาที่ภาควชิาจุล
ชวีวทิยาคณะวทิยาศาสตร ์รบัผดิชอบ เลข 3 หลกัหลงัเป็นเลขบอกรหสัรายวชิา 
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         เลขตวัแรก (6 และ 8) หมายถงึ รายวชิาในระดบับณัฑติศกึษา 
         เลขตวัทีส่องและสาม หมายถงึ ล าดบัทีข่องรายวชิา 

 3.1.3.2 การคิดหน่วยกิต 
        รายวชิาบรรยาย 1 หน่วยกติ เท่ากบั 1 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์ 
        รายวชิาปฏบิตักิาร 1 หน่วยกติ เท่ากบั 2 หรอื 3 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์ 
        วชิาสมัมนา 1 หน่วยกติ เท่ากบั 2 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 
        วทิยานิพนธ ์1 หน่วยกติ เท่ากบั  3 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์
              ในแต่ละรายวชิาก าหนดเกณฑ์ในการค านวณหน่วยกิตจากจ านวนชัว่โมง
บรรยาย (บ)  ชัว่โมงปฏบิตักิาร (ป)  และชัว่โมงทีน่กัศกึษาตอ้งศกึษาดว้ยตนเองนอกเวลาเรยีน (น) 
ต่อ 1 สปัดาห ์แลว้หารดว้ย 3 ซึง่มวีธิคีดิดงันี้ 
     

จ านวนหน่วยกติ =  บ + ป + น 
        3 
              การเขยีนหน่วยกติในรายวชิาต่าง ๆ ประกอบดว้ยตวัเลข 4 ตวัคอื  
              เลขตวัแรกอยูน่อกวงเลบ็ เป็นจ านวนหน่วยกติของรายวชิานัน้   
              เลขตวัทีส่อง สาม และสี ่อยูใ่นวงเลบ็ มคีวามหมายดงันี้ 
        เลขตวัทีส่อง บอกจ านวนชัว่โมงบรรยายต่อสปัดาห์ 
        เลขตวัทีส่าม บอกจ านวนชัว่โมงปฏบิตักิารต่อสปัดาห ์  
        เลขตวัทีส่ ี ่บอกจ านวนชัว่โมงศกึษานอกเวลาต่อสปัดาห์ 

3.1.3.3 รายวิชา 
 
      แบบ 1.1 (วทิยานิพนธ)์ 
518 801 สมัมนาจลุชวีวทิยา 1            1*(0-2-1) 
 (Seminar in Microbiology I)    
518 802 สมัมนาจลุชวีวทิยา 2     1*(0-2-1) 
 (Seminar in Microbiology II)    
518 803 สมัมนาจลุชวีวทิยา 3       1*(0-2-1) 
 (Seminar in Microbiology III)   
518 804 สมัมนาจลุชวีวทิยา 4                1*(0-2-1) 
 (Seminar in Microbiology IV)    
518 805 สมัมนาจลุชวีวทิยา 5                1*(0-2-1) 
 (Seminar in Microbiology V)    
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518 806 สมัมนาจลุชวีวทิยา 6                 1*(0-2-1) 
 (Seminar in Microbiology VI)    
518 891 วทิยานิพนธ ์      มคี่าเทยีบเท่า     48  หน่วยกติ 
 (Thesis)  
 
*รายวชิาทีเ่รยีนโดยไมน่ับหน่วยกติ 
  แบบ 2.1  
วิชาบงัคบั จ านวน 4 หน่วยกติ 
518 601 หลกัการและการประยกุตท์างจลุชวีวทิยา  4(4-0-8) 
 (Principles and Applications in Microbiology) 
 
วิชาเลือกเฉพาะทาง จ านวนไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกติ จากรายวชิาต่อไปนี้ 
518 602 เทคนิคส าหรบังานวจิยัทางจุลชวีวทิยา  2(0-6-0) 
 (Techniques for Microbiological Research) 
518 603 ชวีสนเทศศาสตร ์    2(1-3-2) 
 (Bioinformatics) 
518 604 พนัธุศาสตรโ์มเลกุลและพนัธุวศิวกรรม    2(2-0-4) 
 (Molecular Genetics and Genetic Engineering) 
518 605 ปฏบิตักิารพนัธุศาสตรโ์มเลกุลและพนัธุวศิวกรรม  2(0-6-0) 
 (Molecular Genetics and Genetic Engineering Laboratory)   
518 606 สรรีวทิยาของแบคทเีรยี    3(3-0-6) 
 (Bacterial Physiology) 
518 607 สรรีวทิยาของรา    4(3-3-6) 
 (Fungal Physiology) 
518 608 การจ าแนกแบคทเีรยี                                             
3(3-0-6) (Determinative Bacteriology) 
518 609 การจ าแนกรา     4(2-6-4) 
 (Determinative Mycology) 
518 610 โรคในสตัวน์ ้า     4(2-6-4) 
 (Diseases in Aquatic Animals) 
518 611  โรคตดิเชือ้     3(3-0-6) 
 (Infectious Diseases) 
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518 612 แอคตโินมยัซตีสี    3(3-0-6) 
 (Actinomycetes) 
518 613  สารพษิของจลุนิทรยี ์                                      3(3-0-6) 
 (Microbial Toxins) 
518 614 สารออกฤทธิท์างชวีภาพ   3(3-0-6) 
 (Bioactive Compounds) 
518 615 แบคทเีรยีวทิยาทางการแพทย ์   3(3-0-6) 
 (Medical Bacteriology) 
518 616 ปฏบิตักิารแบคทเีรยีวทิยาทางการแพทย ์  1(0-3-0) 
 (Medical Bacteriology Laboratory) 
518 617 ไวรสัวทิยาทางการแพทย ์   3(3-0-6) 
 (Medical Virology) 
518 618 ปฏบิตักิารไวรสัวทิยาทางการแพทย ์         1(0-3-0) 
 (Medical Virology Laboratory) 
518 619 ไวรสัวทิยาระดบัโมเลกุลขัน้สงู    3(3-0-6) 
 (Advanced Molecular Virology) 
518 620  ปฏบิตักิารไวรสัวทิยาระดบัโมเลกุลขัน้สงู   1(0-3-0) 
 (Advanced Molecular Virology Laboratory) 
518 621 จลุชวีวทิยาทางอาหาร     3(3-0-6) 
 (Food Microbiology)  
518 622 ปฏบิตักิารจลุชวีวทิยาทางอาหาร     1(0-3-0) 
 (Food Microbiology Laboratory)  
518 623 เทคโนโลยกีารหมกั                                  2(2-0-4) 
 (Fermentation Technology) 
518 624 ปฏบิตักิารเทคโนโลยกีารหมกั               1(0-3-0)
 (Fermentation Technology Laboratory) 
518 625 การบ าบดัมลพษิทางจลุชวีวทิยา   3(3-0-6) 
 (Microbial Bioremediation) 
518 626  จลุชวีวทิยาระบบทางเดนิอาหาร   3(3-0-6)  
 (Gastrointestinal Microbiology) 
518 627 ราและแบคทเีรยีเพื่อการเพิม่ผลผลติพชืเศรษฐกจิ 2(2-0-4) 
 (Fungi and Bacteria for Economic Plant Productivity Enhancement) 
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518 628 ปฏบิตักิารราและแบคทเีรยีเพื่อการเพิม่ผลผลติพชืเศรษฐกจิ        2(0-6-0) 
 (Fungi and Bacteria for Economic Plant Productivity Enhancement Laboratory) 
518 629   ภมูคิุม้กนัวทิยาขัน้สงู           3(3-0-6)  
 (Advanced Immunology) 
518 630  การตรวจทางภูมคิุม้กนัวทิยา         3(3-0-6) 
 (Immunoassay) 
518 631 เซรุ่มวทิยา            2(2-0-4) 
 (Serology) 
518 632 ปฏบิตักิารเซรุม่วทิยา                               1(0-3-0) 
 (Serology Laboratory) 
518 633 วคัซนี             2(2-0-4) 
 (Vaccine) 
518 634 ปฏบิตักิารวคัซนี          1(0-3-0) 
 (Vaccine Laboratory) 
518 635 เรือ่งคดัเฉพาะทางจลุชวีวทิยา         2(2-0-4) 
 (Selected Topics in Microbiology) 
วิชาสมัมนา จ านวน 6 หน่วยกติ  
518 801 สมัมนาจลุชวีวทิยา 1          1*(0-2-1) 
 (Seminar in Microbiology I)    
518 802 สมัมนาจลุชวีวทิยา 2           1*(0-2-1) 
 (Seminar in Microbiology II)    
518 803 สมัมนาจลุชวีวทิยา 3            1*(0-2-1) 
 (Seminar in Microbiology III)    
518 804 สมัมนาจลุชวีวทิยา 4                    1*(0-2-1) 
 (Seminar in Microbiology IV)    
518 805 สมัมนาจลุชวีวทิยา 5                    1*(0-2-1) 
 (Seminar in Microbiology V)   
 
*รายวชิาทีเ่รยีนโดยไมน่ับหน่วยกติ 
518 806 สมัมนาจลุชวีวทิยา 6                    1*(0-2-1) 
 (Seminar in Microbiology VI)   
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วิทยานิพนธ ์
518 892 วทิยานิพนธ ์     มคี่าเทยีบเท่า      36 หน่วยกติ 
 (Thesis)  
*รายวชิาทีเ่รยีนโดยไมน่ับหน่วยกติ 
 
 แบบ 2.2 ประกอบดว้ยรายวชิาต่อไปนี้ 
วิชาบงัคบั จ านวน 4 หน่วยกติ 
518 601 หลกัการและการประยกุตท์างจลุชวีวทิยา  4(4-0-8) 
 (Principles and Applications in Microbiology) 
วิชาเลือกเฉพาะทาง จ านวนไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกติ จากรายวชิาต่อไปนี้ 
518 602 เทคนิคส าหรบังานวจิยัทางจุลชวีวทิยา  2(0-6-0) 
 (Techniques for Microbiological Research) 
518 603 ชวีสนเทศศาสตร ์    2(1-3-2) 
 (Bioinformatics) 
518 604 พนัธุศาสตรโ์มเลกุลและพนัธุวศิวกรรม    2(2-0-4) 
 (Molecular Genetics and Genetic Engineering) 
518 605 ปฏบิตักิารพนัธุศาสตรโ์มเลกุลและพนัธุวศิวกรรม  2(0-6-0) 
 (Molecular Genetics and Genetic Engineering Laboratory)   
518 606 สรรีวทิยาของแบคทเีรยี    3(3-0-6) 
 (Bacterial Physiology) 
518 607 สรรีวทิยาของรา    4(3-3-6) 
 (Fungal Physiology) 
518 608 การจ าแนกแบคทเีรยี                                          
3(3-0-6) (Determinative Bacteriology) 
518 609 การจ าแนกรา     4(2-6-4) 
 (Determinative Mycology) 
518 610 โรคในสตัวน์ ้า     4(2-6-4) 
 (Diseases in Aquatic Animals) 
518 611  โรคตดิเชือ้     3(3-0-6) 
 (Infectious Diseases) 
518 612 แอคตโินมยัซตีสี    3(3-0-6) 
 (Actinomycetes) 
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518 613  สารพษิของจลุนิทรยี ์                                      3(3-0-6) 
 (Microbial Toxins) 
518 614 สารออกฤทธิท์างชวีภาพ   3(3-0-6) 
 (Bioactive Compounds) 
518 615 แบคทเีรยีวทิยาทางการแพทย ์   3(3-0-6) 
 (Medical Bacteriology) 
518 616 ปฏบิตักิารแบคทเีรยีวทิยาทางการแพทย ์  1(0-3-0) 
 (Medical Bacteriology Laboratory) 
518 617 ไวรสัวทิยาทางการแพทย ์   3(3-0-6) 
 (Medical Virology) 
 518 618 ปฏบิตักิารไวรสัวทิยาทางการแพทย ์  1(0-3-0) 
 (Medical Virology Laboratory) 
518 619 ไวรสัวทิยาระดบัโมเลกุลขัน้สงู    3(3-0-6) 
 (Advanced Molecular Virology) 
518 620  ปฏบิตักิารไวรสัวทิยาระดบัโมเลกุลขัน้สงู   1(0-3-0) 
 (Advanced Molecular Virology Laboratory) 
518 621 จลุชวีวทิยาทางอาหาร     3(3-0-6) 
 (Food Microbiology)  
518 622 ปฏบิตักิารจลุชวีวทิยาทางอาหาร     1(0-3-0) 
 (Food Microbiology Laboratory)  
518 623 เทคโนโลยกีารหมกั                                  2(2-0-4) 
 (Fermentation Technology) 
518 624 ปฏบิตักิารเทคโนโลยกีารหมกั               1(0-3-0)
 (Fermentation Technology Laboratory) 
518 625 การบ าบดัมลพษิทางจลุชวีวทิยา   3(3-0-6) 
 (Microbial Bioremediation) 
518 626  จลุชวีวทิยาระบบทางเดนิอาหาร    3(3-0-6)  
 (Gastrointestinal Microbiology) 
518 627 ราและแบคทเีรยีเพื่อการเพิม่ผลผลติพชืเศรษฐกจิ 2(2-0-4) 
 (Fungi and Bacteria for Economic Plant Productivity Enhancement) 
518 628 ปฏบิตักิารราและแบคทเีรยีเพื่อการเพิม่ผลผลติพชืเศรษฐกจิ  2(0-6-0) 
 (Fungi and Bacteria for Economic Plant Productivity Enhancement Laboratory) 
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518 629   ภมูคิุม้กนัวทิยาขัน้สงู           3(3-0-6)  
 (Advanced Immunology) 
518 630  การตรวจทางภูมคิุม้กนัวทิยา          3(3-0-6) 
 (Immunoassay) 
518 631 เซรุ่มวทิยา            2(2-0-4) 
 (Serology) 
518 632 ปฏบิตักิารเซรุม่วทิยา                                1(0-3-0) 
 (Serology Laboratory) 
518 633 วคัซนี             2(2-0-4) 
 (Vaccine) 
518 634 ปฏบิตักิารวคัซนี          1(0-3-0) 
 (Vaccine Laboratory) 
518 635 เรือ่งคดัเฉพาะทางจลุชวีวทิยา         2(2-0-4) 
 (Selected Topics in Microbiology) 
วิชาสมัมนา จ านวน 6 หน่วยกติ  
518 801 สมัมนาจลุชวีวทิยา 1           1(0-2-1) 
 (Seminar in Microbiology I)    
518 802 สมัมนาจลุชวีวทิยา 2            1(0-2-1) 
 (Seminar in Microbiology II)    
518 803 สมัมนาจลุชวีวทิยา 3             1(0-2-1) 
 (Seminar in Microbiology III)    
518 804 สมัมนาจลุชวีวทิยา 4                     1(0-2-1) 
 (Seminar in Microbiology IV)    
518 805 สมัมนาจลุชวีวทิยา 5                     1(0-2-1) 
 (Seminar in Microbiology V)    
518 806 สมัมนาจลุชวีวทิยา 6                     1(0-2-1) 
 (Seminar in Microbiology VI)    
วิทยานิพนธ ์
518 893 วทิยานิพนธ ์     มคี่าเทยีบเท่า      48 หน่วยกติ 
 (Thesis) 
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 3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  
                    แบบ 1.1  
 

ชัน้ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหสัวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
518 801 สมัมนาจลุชวีวทิยา 1  1*(0-2-1) 

 รวมหน่วยกติ 0 
 

ชัน้ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหสัวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
518 802 สมัมนาจลุชวีวทิยา 2 1*(0-2-1) 
518 891 วทิยานิพนธ ์(มคี่าเทยีบเท่า) 8 

 รวมหน่วยกติ 8 
 

ชัน้ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหสัวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
518 803 สมัมนาจลุชวีวทิยา 3 1*(0-2-1) 
518 891 วทิยานิพนธ ์(มคี่าเทยีบเท่า) 8 

 รวมหน่วยกติ 8 
 

ชัน้ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหสัวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
518 804 สมัมนาจลุชวีวทิยา 4 1*(0-2-1) 
518 891 วทิยานิพนธ ์(มคี่าเทยีบเท่า) 8 

 รวมหน่วยกติ 8 
*รายวชิาทีเ่รยีนโดยไมน่ับหน่วยกติ  

ชัน้ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหสัวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
518 805 สมัมนาจลุชวีวทิยา 5 1*(0-2-1) 
518 891 วทิยานิพนธ ์(มคี่าเทยีบเท่า) 8 

 รวมหน่วยกติ 8 
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ชัน้ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
518 806 สมัมนาจลุชวีวทิยา 6  1*(0-2-1) 
518 891 วทิยานิพนธ ์(มคี่าเทยีบเท่า) 16 

 รวมหน่วยกติ 16 
*รายวชิาทีเ่รยีนโดยไมน่ับหน่วยกติ 
 
 แบบ 2.1  
 

ชัน้ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหสัวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
518 601 หลกัการและการประยกุตท์างจลุชวีวทิยา 4(4-0-8) 
518 801 สมัมนาจลุชวีวทิยา 1 1*(0-2-1) 

 วชิาเลอืก 3 
 รวมหน่วยกติ 7 

 
ชัน้ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
518 802 สมัมนาจลุชวีวทิยา 2 1*(0-2-1) 

 วชิาเลอืก 3 
 รวมหน่วยกติ 3 

 
ชัน้ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
518 803 สมัมนาจลุชวีวทิยา 3 1*(0-2-1) 
518 892 วทิยานิพนธ ์(มคี่าเทยีบเท่า) 8 

 วชิาเลอืก 2 
 รวมหน่วยกติ 10 
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ชัน้ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหสัวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
518 804 สมัมนาจลุชวีวทิยา 4 1*(0-2-1) 
518 892 วทิยานิพนธ ์(มคี่าเทยีบเท่า) 8 

 รวมหน่วยกติ 8 
*รายวชิาทีเ่รยีนโดยไมน่ับหน่วยกติ 

 
ชัน้ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
518 805 สมัมนาจลุชวีวทิยา 5 1*(0-2-1) 
518 892 วทิยานิพนธ ์(มคี่าเทยีบเท่า) 8 

 รวมหน่วยกติ 8 
 

ชัน้ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหสัวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
518 806 สมัมนาจลุชวีวทิยา 6 1*(0-2-1) 
518 892 วทิยานิพนธ ์(มคี่าเทยีบเท่า) 12 

 รวมหน่วยกติ 12 
*รายวชิาทีเ่รยีนโดยไมน่ับหน่วยกติ 
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 แบบ 2.2 
ชัน้ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
518 601 หลกัการและการประยกุตท์างจลุชวีวทิยา 4(4-0-8) 
518 801 สมัมนาจลุชวีวทิยา 1 1(0-2-1) 

 วชิาเลอืก 3 
 รวมหน่วยกติ 8 

 
ชัน้ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
518 802 สมัมนาจลุชวีวทิยา 2 1(0-2-1) 

 วชิาเลอืก 3 
 รวมหน่วยกติ 4 

 
ชัน้ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
518 803 สมัมนาจลุชวีวทิยา 3 1(0-2-1) 
518 893 วทิยานิพนธ ์(มคี่าเทยีบเท่า) 6 

 วชิาเลอืก 3 
 รวมหน่วยกติ 10 

 
ชัน้ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
518 804 สมัมนาจลุชวีวทิยา 4 1(0-2-1) 
518 893 วทิยานิพนธ ์(มคี่าเทยีบเท่า) 6 

 วชิาเลอืก 3 
 รวมหน่วยกติ 10 
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ชัน้ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหสัวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
518 893 วทิยานิพนธ ์(มคี่าเทยีบเท่า) 6 

 วชิาเลอืก 2 
 รวมหน่วยกติ 8 

 
ชัน้ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
518 805 สมัมนาจลุชวีวทิยา 5 1(0-2-1) 
518 893 วทิยานิพนธ ์(มคี่าเทยีบเท่า) 6 

 รวมหน่วยกติ 7 
 

ชัน้ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหสัวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
518 893 วทิยานิพนธ ์(มคี่าเทยีบเท่า) 6 

 รวมหน่วยกติ 6 
 

ชัน้ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหสัวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
518 806 สมัมนาจลุชวีวทิยา 6 1(0-2-1) 
518 893 วทิยานิพนธ ์(มคี่าเทยีบเท่า) 6 

 รวมหน่วยกติ 7 
 

ชัน้ปีท่ี 5 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหสัวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
518 893 วทิยานิพนธ ์(มคี่าเทยีบเท่า) 6 

 รวมหน่วยกติ 6 
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ชัน้ปีท่ี 5 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหสัวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
518 893 วทิยานิพนธ ์(มคี่าเทยีบเท่า) 6 

 รวมหน่วยกติ 6 
 

3.1.5. ค าอธิบายรายวิชา 
 
518 601  หลกัการและการประยุกต์ทางจลุชีววิทยา   4(4-0-8) 
  (Principles and Applications in Microbiology) 

           หลกัการและสถานภาพทางจุลชีววทิยาและเทคโนโลยชีีวภาพ 
การเจรญิเติบโตและจลนศาสตร์การเจรญิเติบโตของจุลนิทรยี์ กระบวนการทาง
ชวีวทิยาและเทคโนโลยกีารหมกั ผลิตภณัฑ์เมแทบอลกิและเอนไซมจ์ากจุลนิทรยี ์
ความรู้พื้นฐานการบลาสข้อมูลนิวคลีโอไทด์และโปรตีน ต้นไม้วิว ัฒนาการของ
จุลนิทรยี ์หลกัการและเทคนิคทางอณูพนัธุศาสตร ์พนัธุวศิวกรรมและกระบวนการ
ปลายทาง     จโีนมกิส์ โปรตโีอมกิสแ์ละเมตาจโีนมกิส ์สิง่มชีวีติที่เป็นตวัชีว้ดัทาง
สภาวะแวดล้อม เครื่องมอืการตรวจวดัทางชวีภาพและการบ าบดัสภาวะแวดล้อม
ดว้ยสิง่มชีวีติ  
  Principles and status in microbiology and biotechnology. Growth and 
growth kinetics of microorganisms. Bioprocess and fermentation technology. 
Microbial metabolic products and enzymes. Basic knowledge of BLAST of 
nucleotide and protein sequences. Phylogenetics of microorganisms. 
Principles and techniques in molecular genetics. Genetic engineering and 
downstream processing. Genomics, proteomics and metagenomics. 
Environmental biomarkers, biosensors and bioremediation. 
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518 602   เทคนิคส าหรบังานวิจยัทางจลุชีววิทยา   2(0-6-0) 
  (Techniques for Microbiological Research) 

 การทดลองที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ การแยกและการ
วเิคราะหก์รดนิวคลอีกิ ปฏกิริยิาลกูโซ่ของดเีอน็เอพอลเิมอเรสและการประยุกต ์การ
แยกและการวเิคราะห์โปรตนี การวัดกจิกรรมเอนไซม ์เทคนิคทางภูมคิุ้มกนัวทิยา 
และเทคนิคการเพาะเลีย้งเซลลส์ตัว ์
 Experiments related to microbial cultivation. Isolation and analysis of 
nucleic acids. Polymerase chain reaction and applications. Separation and 
analysis of proteins. Enzyme activity assays. Immunological techniques. 
Animal cell culture techniques. 
 

518 603  ชีวสนเทศศาสตร ์    2(1-3-2) 
  (Bioinformatics)  

 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการน าเสนอข้อมูล การสืบค้นและการ
วเิคราะห์ข้อมูลทางวทิยาศาสตร์ชีวภาพผ่านอินเทอร์เนต การเตรยีมข้อมูลเพื่อ
ส่งไปเผยแพรใ่นฐานขอ้มลู การเปรยีบเทยีบความคลา้ยคลงึของล าดบักรดนิวคลอีกิ
และกรดอะมโิน และการวเิคราะห์สายสมัพนัธ์ทางววิฒันาการ  การค้นหาช่วงรหสั
ยนี  การออกแบบไพรเมอรส์ าหรับปฏกิิรยิาลูกโซ่ของดีเอ็นเอพอลิเมอเรส  การ
เลอืกดเีอน็เอตวัตดิตาม การท านายโครงสรา้งสามมติขิองสายโปรตนี 
 The use of computer program for data presentation. Biological data 
mining and analysis using the internet. Data preparation for submission to 
databases. Alignment of nucleic acid and amino acid sequences and 
phylogenetic analysis. Determining of open reading frame. Primer design for 
polymerase chain reaction. DNA probe selection. Prediction of the tertiary 
structure of proteins. 
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518 604  พนัธศุาสตรโ์มเลกลุและพนัธวิุศวกรรม     2(2-0-4) 
  (Molecular Genetics and Genetic Engineering) 

 การท าห้องสมุดซดีเีอ็นเอ  การโคลนดเีอ็นเอ  การหาล าดบัของดเีอ็นเอ  
การตรวจดีเอ็นเอด้วยเทคนิคไฮบรไิดเซซัน การเพิ่มปรมิาณดีเอ็นเอในหลอด
ทดลองดว้ยปฏกิริยิาลูกโซ่ของดเีอ็นเอพอลเิมอเรส การสรา้งดเีอน็เอสายผสม การ
ท าให้ยนีกลายพันธุ์ การน าดีเอ็นเอสายผสมเข้าเซลล์เจ้าบ้าน การตรวจหา การ
วเิคราะห ์และการท าใหโ้ปรตนีรคีอมบแินนท์บรสิุทธิ ์การประยุกต์ใชพ้นัธุวศิวกรรม
ในทางการแพทย ์อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม 
 cDNA library construction. DNA cloning. DNA sequencing. DNA 
detection using hybridization techniques. In vitro DNA amplification using the 
polymerase chain reaction. Recombinant DNA construction. Mutagenesis. 
Transformation of recombinant DNA into host cells. Detection, analysis, and 
purification of recombinant proteins. Applications of genetic engineering in 
medicine, industry, and agriculture.    
 

518 605  ปฏิบติัการพนัธศุาสตรโ์มเลกลุและพนัธวิุศวกรรม    2(0-6-0) 
  (Molecular Genetics and Genetic Engineering Laboratory) 

 ปฏบิตักิารทีส่อดคลอ้งกบัเนื้อหาในรายวชิา 518 604 พนัธุศาสตรโ์มเลกุล
และพนัธุวศิวกรรม  
 Laboratory exercises related to the contents in 518 604 Molecular 
Genetics and Genetic Engineering. 
 

518 606   สรีรวิทยาของแบคทีเรีย   3(3-0-6) 
  (Bacterial Physiology) 

 กลไกการควบคุมเมแทบอลิซึมในแบคทีเรยี    การเปลี่ยนแปลงทาง
สรีรวิทยาเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าและเทคนิคที่ใช้ในทางสรีรวิทยาโดยเน้น
ภาคทฤษฎี การส ารวจและการอภิปรายรายงานวิจยัทางสรรีวิทยาตามหัวข้อที่
ก าหนด 
 Mechanisms of metabolic regulations in bacteria. Physiological 
changes in response to stimuli and techniques used in physiology with 
emphasis on theoretical aspects. Investigation and discussion on assigned 
research papers involving physiology. 
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518 607  สรีรวิทยาของรา    4(3-3-6) 
  (Fungal Physiology) 

 โครงสรา้ง การเจรญิเตบิโตและเมแทบอลซิมึของรา  การสงัเคราะห์ดเีอ็น
เอ อาร์เอ็นเอและโปรตีน การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและแบบไม่อาศัยเพศ 
สรรีวทิยาของสปอร ์การอภปิรายบทความวจิยั 
       Structures, growth and metabolism of fungi.  DNA, RNA and protein 
syntheses.  Sexual and asexual reproductions.  Spore physiology.  
Research article discussion. 
 

518 608  การจ าแนกแบคทีเรีย                                   3(3-0-6) 
  (Determinative Bacteriology) 

 การจดัหมวดหมู่ของแบคทเีรยี การจ าแนกแบคทเีรยีแกรมบวกและแกรม
ลบโดยวธิดีัง้เดมิ ระบบเอพไีอ การจ าแนกแบคทเีรยีโดยใช้ล าดบันิวคลโีอไทดข์อง
ยนี 16S rRNA และตน้ไมว้วิฒันาการ  
 Bacterial classification. Classical methods for identification of Gram-
positive and Gram-negative bacteria. API systems. Bacterial classification 
based on 16S rRNA gene sequences and phylogenetic tree.  
 
 

518 609  การจ าแนกรา    4(2-6-4) 
  (Determinative Mycology) 
   การจดัหมวดหมู ่การทดสอบลกัษณะทีจ่ าเพาะและการระบุชนิดของรา 
   Classification, tests for specific properties and identification of    
                                fungi. 
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518 610  โรคในสตัวน์ ้า    4(2-6-4) 
  (Diseases in Aquatic Animals) 

 กายวภิาคศาสตร ์สรรีวทิยา และภูมคิุ้มกนัวทิยาของสตัวน์ ้า พลวัตรของ
ประชากรของสตัว์น ้า โรคติดเชื้อจากแบคทเีรยี ราและไวรสั การเกิดพยาธสิภาพ
ของโรค การอนุรกัษ์และการจดัการสตัว์น ้าใกล้สูญพนัธุ์เน้นด้านโรคและปัญหา
สุขภาพ เทคนิคทีใ่ชใ้นการวจิยั ปฏบิตักิารทีส่อดคลอ้งกบัภาคทฤษฎ ี 
 Anatomy, physiology, and immunology of aquatic animals. 
Population dynamics of aquatic animals. Bacterial, mycotic, and viral 
infectious diseases. Pathogenesis of diseases. Conservation and 
management of endangered species with an emphasis on diseases and 
health problems. Techniques used in research. Laboratory exercises related 
to the theoretical aspects. 
 

518 611  โรคติดเช้ือ    3(3-0-6) 
  (Infectious Diseases) 

     การก่อโรคของจุลนิทรยี ์การทดสอบทางเซรุ่มวทิยา การควบคุมจุลนิทรยี ์
โรคตดิเชื้อโดยการหายใจและสมัผสั โรคตดิเชื้อทางอาหาร โรคตดิเชือ้โดยมแีมลง
เป็นพาหะ โรคติดเชื้อจากสัตว์ โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ โรคติดเชื้ อจาก
สิง่แวดลอ้มและอุบตัเิหตุ การเสรมิสรา้งภมูคิุม้กนั 
       Microbial pathogenesis. Serological tests. Control of 
microorganisms. Respiratory and direct contact infectious diseases.  
Foodborne infectious diseases. Insect vector-borne infectious diseases. 
Zoonosis. Sexual transmission diseases. Environmental and accidental 
transmission of diseases. Immunization.   
 

518 612  แอคติโนมยัซีตีส   3(3-0-6) 
  (Actinomycetes) 

 สัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน นิเวศวิทยา พันธุศาสตร์ สรรีวิทยา การ
เพาะเลีย้ง เอน็ไซมแ์ละสารทุตยิภมูขิองแอคตโินมยัซตีสี 
 Morphology, taxonomy, ecology, genetics, physiology, cultivation, 
enzymes and secondary metabolites of actinomycetes. 
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518 613  สารพิษของจลิุนทรีย ์           3(3-0-6) 
  (Microbial Toxins) 

 สารพษิจากจุลนิทรยี ์แหล่งก าเนิด โครงสรา้งทางเคมแีละกลไกการออก
ฤทธิ ์การควบคุมการแสดงออกของสารพษิ การเกดิพยาธสิภาพจากสารพษิ การ
เตรยีม        ทอ็กซอยดแ์ละการลบลา้งพษิแบบต่างๆ  
 Microbial toxins.  Sources, chemical structures and mechanisms of 
action.  Regulation of toxin expression.  Pathogenesis of toxins.  Toxoid 
preparations and neutralization of toxins. 
 

518 614  สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ   3(3-0-6) 
  (Bioactive Compounds) 

 สารออกฤทธิท์างชวีภาพจากจุลนิทรยี ์สารต้านแบคทเีรยี รา ไวรสั การ
อกัเสบและมะเรง็ การสกดั การแยกและการท าให้บรสิุทธิ ์การวเิคราะห์โครงสรา้ง
ทางเคม ีการทดสอบและประเมนิความเป็นพษิของสารออกฤทธิท์างชวีภาพ 
 Bioactive compounds from microorganisms. Antibacterial, anti-
fungal, anti-viral, anti-inflammatory and anti-cancer substances. Extraction, 
isolation and purification.  Chemical structure elucidation. Assay and 
evaluation of cytotoxicity of bioactive compounds. 
 
 

518 615  แบคทีเรียวิทยาทางการแพทย ์             3(3-0-6) 
  (Medical Bacteriology) 

 สมบตัทิัว่ไปของแบคทเีรยีที่ก่อโรค กลไกการก่อโรค การตอบสนองของ
ระบบภูมคิุม้กนัต่อการตดิเชื้อ แบคทเีรียที่มคีวามส าคญัทางการแพทย ์การตดิต่อ 
การป้องกนั การควบคุม และการรกัษาโรคทีเ่กดิจากแบคทเีรยี 
 General properties of pathogenic bacteria. Mechanism of 
pathogenesis. Immune response to bacterial infection. Medically important 
bacteria. Transmission, prevention, control and treatment of bacterial 
diseases. 

 
 
 



 

 31 

518 616  ปฏิบติัการแบคทีเรียวิทยาทางการแพทย ์             1(0-3-0) 
  (Medical Bacteriology Laboratory) 

 ปฏบิตักิารทีส่อดคลอ้งกบัเนื้อหาในรายวชิา 518 615 แบคทเีรยีวทิยา
ทางการ แพทย ์
 Laboratory exercises related to the contents in 518 615 Medical 
Bacteriology. 
 

518 617  ไวรสัวิทยาทางการแพทย ์   3(3-0-6) 
  (Medical Virology)  

 ไวรสัวทิยาพืน้ฐาน การตอบสนองต่อการตดิเชือ้ไวรสั พยาธสิภาพของโรค
ตดิเชื้อไวรสั การระบาดของโรคไวรสั โรคตดิเชื้อของระบบทางเดนิหายใจ โรคตดิ
เชือ้ไวรสัของระบบประสาทส่วนกลาง โรคตบัอกัเสบและล าไสอ้กัเสบ โรคไวรสัของ
เดก็อ่อน โรคไขอ้อกผื่น โรคตดิเชือ้เฮอรปี์ส ์ไวรสัและมะเรง็  
 Basic virology. Host response to virus infection. Pathogenesis of 
virus infection. Epidemiology of viral diseases. Respiratory tract infectious 
diseases. Viral diseases of the central nervous system. Hepatitis and 
enteritis. Viral infection in fetuses and infants. Exanthemas. Herpes virus 
infections. Virus and cancer. 
 

518 618  ปฏิบติัการไวรสัวิทยาทางการแพทย ์            1(0-3-0) 
  (Medical Virology Laboratory) 

 ปฏบิตักิารที่สอดคลอ้งกบัเนื้อหาในรายวชิา 518 617 ไวรสัวทิยาทางการ 
แพทย ์

   Laboratory exercises related to the contents in 518 617 Medical  
                     Virology. 
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518 619   ไวรสัวิทยาระดบัโมเลกลุขัน้สงู   3(3-0-6) 
  (Advanced Molecular Virology) 

 วงชีวิตของไวรสัระดับโมเลกุล ขัน้ตอนการเข้าสู่โฮสต์ของไวรสั การ
ถอดรหสั การแปลรหสั และการจ าลองจโีนมเน้นอนัตรกริยิาระหว่างไวรสักบัโปรตนี
ของเซลล ์
 Molecular aspects of viral life cycle, virus entry, transcription, 
translation and genomic replication emphasis on interaction between virus 
and cellular proteins. 

 

518 620   ปฏิบติัการไวรสัวิทยาระดบัโมเลกลุขัน้สงู    1(0-3-0) 
  (Advanced Molecular Virology Laboratory) 

 ปฏิบตัิการที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา 518 619 ไวรสัวทิยาระดบั
โมเลกุลขัน้สงู 
 Laboratory exercises related to the contents in 518 619 Advanced 
Molecular Virology. 
 

518 621  จลุชีววิทยาทางอาหาร                                 3(3-0-6) 
  (Food Microbiology) 

 จุลนิทรยีก์บัการเสื่อมคุณภาพของอาหาร การตดิเชื้อ และอาหารเป็นพิษ  
การน าจุลินทรยี์มาใช้ในการแปรรูปอาหาร วิธีการถนอมอาหาร ดัชนีจุลินทรีย์
ส าหรับมาตรฐานอาหาร การควบคุมคุณภาพอาหารและสุขาภิบาลโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร  
 Microorganisms and food spoilage. Food-borne infection and 
intoxication. Utilization of microorganisms in food processing. Methods of 
food preservation. Microorganism indices for food standards. Food quality 
control and food plant sanitation. 
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518 622   ปฏิบติัการจลุชีววิทยาทางอาหาร                1(0-3-0) 
  (Food Microbiology Laboratory)  
   ปฏบิตักิารทีส่อดคลอ้งกบัเนื้อหาในรายวชิา 518 621 จลุชวีวทิยาทาง
อาหาร  
   Laboratory exercises related to the contents in 518 621 Food 
Microbiology. 
 
518 623  เทคโนโลยีการหมกั                    2(2-0-4) 
              (Fermentation Technology) 

 การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ การพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ และอาหาร
เพาะเลี้ยงส าหรับการหมัก รูปแบบและวิธีการท างานของถังหมัก การสกัด
ผลติภณัฑจ์ากการหมกัและการท าใหบ้รสิุทธิ ์ 
                Microbial growth, development of new strains and culture 
media for fermentation. Designs and operations of fermentors. Extraction 
and purification of fermented products. 

 
518 624  ปฏิบติัการเทคโนโลยีการหมกั      1(0-3-0) 
              (Fermentation Technology Laboratory) 
                 ปฏบิตักิารทีส่อดคลอ้งกบัเนื้อหาในรายวชิา 518 623 เทคโนโลยกีาร 
                                 หมกั 

                Laboratory exercises related to the contents in 518 623 
Fermentation Technology. 
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518 625  การบ าบดัมลพิษทางจลุชีววิทยา              3(3-0-6) 
  (Microbial Bioremediation) 

 บทบาทและกลไกของจลุนิทรยีใ์นการย่อยสลาย และบ าบดัสารอนิทรยีแ์ละ
สารอนินทรยี ์ทัง้ทีผ่่านและไมผ่่านระบบเมแทบอลซิมึ  การย่อยสลายและบ าบดัสาร
มลพษิกลุ่มต่างๆ โดยกจิกรรมของจุลนิทรยี ์  การประยุกต์จุลนิทรยีแ์ละผลติภณัฑ์
ของจุลินทรยี์ในการบ าบัดสารมลพิษที่ปนเป้ือนในน ้ า ดิน อากาศ และมลพิษที่
เกดิขึน้จากอุตสาหกรรม  เทคโนโลยใีหม่ในการย่อยสลายสารมลพษิและการบ าบดั
สารมลพษิในระดบัอุตสาหกรรม 
 Roles and mechanisms of microorganisms in biodegradation and 
bioremediation of organic and inorganic substances both through metabolic 
and non-metabolic pathways. Biodegradation and bioremediation in different 
classes of pollutants by microbial activities. Applications of microorganisms 
and their products for bioremediation of pollutants contaminated in water, 
soil, air and pollutants generated from industries. Novel technology of 
biodegradation and bioremediation  in industrial scale. 

 
518 626  จลุชีววิทยาระบบทางเดินอาหาร                                                    3(3-0-6) 
  (Gastrointestinal Microbiology) 

 ประวตัแิละความส าคญัของจุลชวีวทิยาระบบทางเดนิอาหาร ววิฒันาการ 
นิเวศวทิยาและองค์ประกอบจุลนิทรยี์ ปัจจยัที่จ าเป็นต่อแบคทเีรียส าหรบัการตัง้
รกรากในทางเดนิอาหาร กจิกรรมเมแทบอลกิของจุลนิทรยี์ บทบาทของโปรไบโอ
ตกิส์และ พรไีบโอติกส์ต่อการปรบัเปลี่ยนองค์ประกอบจุลนิทรยี์และกิจกรรมของ
โลกจุลินทรยี์ในทางเดินอาหาร เทคโนโลยใีหม่ที่เกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยาระบบ
ทางเดนิอาหาร 
 History and importance of gastrointestinal microbiology. Evolution, 
ecology and microbial composition. Essential bacterial factors for gut 
colonization. Microbial metabolic activities. Roles of probiotics and prebiotics 
in modulating microbial composition and activities of gut microbiota. New 
technologies related to gastrointestinal microbiology. 
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518 627  ราและแบคทีเรียเพ่ือการเพ่ิมผลผลิตพืชเศรษฐกิจ   2(2-0-4) 
  (Fungi and Bacteria for Economic Plant Productivity Enhancement) 

 ชวีวทิยาของราและแบคทเีรยีที่ช่วยเพิม่ผลผลติของพชืเศรษฐกิจ ทัง้พชื
สวน พชืไร่นา และสวนป่า การปฏสิมัพนัธร์ะหว่างพชืกบัจุลนิทรยี ์การแยกและการ
เพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ดังกล่าวในระดับห้องปฏิบัติการและระดับน าร่อง และการ
ทดสอบในภาคสนาม 
 Biology of fungi and bacteria for productivity enhancement of 
economic plants including horticultural plants, agronomic plants and forest 
plantations. Plants and microbes interactions. Isolation and cultivation of 
these microbes in laboratory, pilot scale and field test. 
 

518 628  ปฏิบติัการราและแบคทีเรียเพ่ือการเพ่ิมผลผลิตพืชเศรษฐกิจ 2(0-6-0) 
(Fungi and Bacteria for Economic Plant Productivity  
Enhancement Laboratory) 
 ปฏบิตักิารทีส่อดคลอ้งกบัเนื้อหาในรายวชิา 518 627 ราและแบคทเีรยีเพื่อ
การเพิม่ผลผลติพชืเศรษฐกจิ 
 Laboratory exercises related to the contents in 518 627 Fungi and 
Bacteria for Economic Plant Productivity Enhancement. 
 

518 629  ภมิูคุ้มกนัวิทยาขัน้สงู   3(3-0-6)  
  (Advanced Immunology) 

 กลไกการกระตุ้นเซลล์และโมเลกุลของระบบภูมคิุ้มกนั  การส่งสญัญาณ
ของเซลล์ภูมิคุ้มกัน การควบคุมการแสดงออกของยีนในการตอบสนองของ
ภูมิคุ้มกัน การประยุกต์ในทางการตรวจวินิจฉัยทางภูมิคุ้มกัน การรกัษาทาง
ภมูคิุม้กนั การปรบัภมูคิุม้กนั และการกระตุน้ภมูคิุม้กนั 
 Mechanisms of molecular and cellular activation of immune system.  
Immune cell signaling.  Regulation of gene expression in immune response.  
Application in immunodiagnosis, immuno-therapy, immuno-modulation and 
immuno-stimulation.   
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518 630  การตรวจทางภมิูคุ้มกนัวิทยา   3(3-0-6) 
  (Immunoassay) 

 ชุดตรวจวนิิจฉัยทางวทิยาภูมคิุ้มกนั การวจิยั การพฒันาและการผลติชุด
ตรวจวนิิจฉัย เทคโนโลยทีี่ใช้ในชุดตรวจวนิิจฉัย องค์ประกอบของชุดตรวจวนิิจฉัย 
ปัจจยัและขัน้ตอนที่เกี่ยวข้องในการพฒันาและการผลติชุดตรวจวนิิจฉัย เอนไซม์
และระบบการตรวจวดั การยดึตรงึพืน้ผวิของแอนตเิจนและแอนตบิอด ีการประเมนิ
ประสทิธภิาพของชุดตรวจวนิิจฉัย สารอ้างองิมาตรฐาน ระบบการควบคุมคุณภาพ
ของการพฒันาและการผลติชุดตรวจวนิิจฉยั 
                 Immuno-diagnostic test kit. Researches, development and 
production of diagnostic test kit. Technology used in diagnostic test kit. 
Constituents of diagnostic test kit. Factors and processes involving 
development and production of diagnostic test kit. Enzyme and detection 
systems.  Solid phase immobilization of antigens and antibodies. 
Performance assessment of diagnostic test kit. Standard reference sample. 
Quality control system of development and production of diagnostic test kit. 

 
518 631  เซรุ่มวิทยา                                             2(2-0-4) 
   (Serology)  

 หลกัการและวธิกีารวนิิจฉัยชนิดของจุลนิทรยี์ด้วยเทคนิคทางเซรุ่ม การ
ผลิตแอนติเจน การผลิตและการแยกแอนติบอดี การแปลผลปฏิกิรยิาระหว่าง
แอนตเิจนและแอนตบิอด ี  
 Principles and methods of serological diagnosis of microbes. 
Antigen production. Antibody production and purification. Interpretation of 
reactions between antigen and antibody. 
 

518 632  ปฏิบติัการเซรุ่มวิทยา                                  1(0-3-0) 
  (Serology Laboratory)         
   ปฏบิตักิารทีส่อดคลอ้งกบัเนื้อหาในรายวชิา 518 631 เซรุม่วทิยา 
    Laboratory exercises related to the contents in 518 631 Serology. 
 
 
 



 

 37 

518 633  วคัซีน     2(2-0-4) 
  (Vaccine)  

 ทฤษฎีของการป้องกันโรคติดเชื้อด้วยวัคซีน  ชนิดของวคัซีนที่ท าจาก
แบคทเีรยี ไวรสั และหน่วยย่อยของจุลนิทรยี์ การพฒันาวคัซนีจากรคีอมบแินนท์
ไวรสั พลาสมดิดเีอน็เอ และเปบไทดส์งัเคราะห์ การผลติวคัซนี การประเมนิความ
บรสิุทธิ ์ประสทิธภิาพและความปลอดภยัของวคัซนี 
 Theory of infectious disease prevention by using vaccines. Types of 
vaccines made from bacteria, viruses and subunits of microorganisms. 
Development of vaccines made from recombinant viruses, plasmid DNAs, 
and synthetic peptides. Vaccine production. Validation of vaccine purity, 
potency and safety. 
 

518 634  ปฏิบติัการวคัซีน   1(0-3-0) 
  (Vaccine Laboratory)  
   ปฏบิตักิารทีส่อดคลอ้งกบัเนื้อหาในรายวชิา 518 633 วคัซนี 
   Laboratory exercises related to the contents in 518 633 Vaccine. 
 
518 635  เร่ืองคดัเฉพาะทางจลุชีววิทยา    2(2-0-4) 
  (Selected Topics in Microbiology)  
  เงือ่นไข โดยความยนิยอมของภาควชิาจลุชวีวทิยา 
   หวัขอ้ทีน่่าสนใจทางจลุชวีวทิยา 
   Topics of interest in microbiology. 
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518 801   สมัมนาจลุชีววิทยา 1    1(0-2-1) 
    (Seminar in Microbiology I) 

เงื่อนไข: วดัผลเป็น S หรอื U และไม่นับหน่วยกิตเฉพาะหลกัสูตรแบบ 1.1 และ 
แบบ 2.1 
 สมัมนาในหวัข้อที่อยู่ในความสนใจจากวารสารวชิาการระดบันานาชาต ิ 
เรือ่งเกี่ยวขอ้งกบัผลงานวจิยัทางจุลชวีวทิยา จุลชวีวทิยาระดบัโมเลกุล จลุชวีวทิยา
ประยกุต ์และวทิยาศาสตรช์วีภาพอื่น ๆ ภายใตก้ารดแูลของคณาจารยภ์าควชิา 
        Seminar on topics of interest from international journals related to 
research results in microbiology, molecular microbiology, applied 
microbiology and other biological sciences under the supervision of 
department faculty members. 
 

518 802   สมัมนาจลุชีววิทยา 2 1(0-2-1) 
  (Seminar in Microbiology II) 

เงื่อนไข: วดัผลเป็น S หรอื U และไม่นับหน่วยกิตเฉพาะหลกัสูตรแบบ 1.1 และ 
แบบ 2.1 

สมัมนาผลงานวจิยัแนวหน้า และการคน้พบใหม่ๆ  ทีต่พีมิพท์างจลุชวีวทิยา
และวทิยาศาสตรช์วีภาพอื่น ๆ และ/หรอื การน าเสนอความกา้วหน้าของผลงานวจิยั 
ภายใตก้ารดแูลของคณาจารยภ์าควชิา  

Seminar on frontier published researches and new discoveries in 
microbiology and other biological sciences and/or presentation on the 
progress of research under the supervision of department faculty members.  
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518 803   สมัมนาจลุชีววิทยา 3 1(0-2-1) 
     (Seminar in Microbiology III)   

เงื่อนไข: วดัผลเป็น S หรอื U และไม่นับหน่วยกิตเฉพาะหลกัสูตรแบบ 1.1 และ 
แบบ 2.1 
  เรื่องสัมมนาจากบทความวิจยัที่ทันสมยัเกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยาระดับ
โมเลกุล จุลชวีวทิยาประยุกต์ และวทิยาศาสตรช์วีภาพอื่น ๆ ภายใต้การดูแลของ
คณาจารยภ์าควชิา 
       Seminar topics from current research articles involving microbiology, 
molecular microbiology, applied microbiology and other biological sciences 
under the supervision of department faculty members. 

518 804    สมัมนาจลุชีววิทยา 4                                                                       1(0-2-1) 
   (Seminar in Microbiology IV) 

เงือ่นไข: วดัผลเป็น S หรอื U และไมน่บัหน่วยกติเฉพาะหลกัสตูรแบบ 1.1 และ 
แบบ 2.1 

สมัมนาผลงานวจิยัทีไ่ดร้บัการตพีมิพท์ี่เกี่ยวขอ้งกบัจุลชวีวทิยา สรรีวทิยา
ของจุลินทรยี์ จุลชีววิทยาระดับโมเลกุล จุลชีววิทยาประยุกต์ และวิทยาศาสตร์
ชวีภาพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรอื การน าเสนอความก้าวหน้าของผลงานวจิยั 
ภายใตก้ารดแูลของคณาจารยภ์าควชิา 
       Seminar on published research results related to microbiology, 
microbial physiology, molecular microbiology, applied microbiology and other 
biological sciences and/or presentation on the progress of research under 
the supervision of department faculty members. 

 
518 805   สมัมนาจลุชีววิทยา 5 1(0-2-1) 
   (Seminar in Microbiology V) 

เงื่อนไข: วดัผลเป็น S หรอื U และไม่นับหน่วยกิตเฉพาะหลกัสูตรแบบ 1.1 และ 
แบบ 2.1 
               หัวข้อสัมมนาจากงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาต ิ
เนื้อหาเกี่ยวขอ้งกบัสาขาวชิาจุลชวีวทิยา พนัธุศาสตรข์องจุลนิทรยี ์สรรีวทิยาของ
จุลนิทรยี ์จุลชวีวทิยาประยุกต์ และวทิยาศาสตรช์วีภาพอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ภายใต้
การดแูลของคณาจารยภ์าควชิา  
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       Seminar topics from research articles published in international 
journals with the contents related to microbiology, microbial genetics, 
microbial physiology, applied microbiology and other biological sciences 
under the supervision of department faculty members.  
 
 
 

518 806   สมัมนาจลุชีววิทยา 6            1(0-2-1) 
   (Seminar in Microbiology VI) 

เงือ่นไข: วดัผลเป็น S หรอื U และไมน่บัหน่วยกติเฉพาะหลกัสตูรแบบ 1.1 และ 
แบบ 2.1 
            หวัขอ้สมัมนาเกี่ยวขอ้งกบัผลงานวจิยัทีท่นัสมยัและการคน้พบใหม ่
ๆ ทาง  จุลชวีวทิยา สรรีวทิยาของจุลนิทรยี ์พนัธุศาสตรข์องจุลนิทรยี ์จุลชวีวทิยา
ระดบัโมเลกุล จลุชวีวทิยาประยกุต์ และวทิยาศาสตรช์วีภาพอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง และ/
หรอื การน าเสนอความก้าวหน้าของผลงานวิจยั ภายใต้การดูแลของคณาจารย์
ภาควชิา  

Seminar topics on current researches and novel discoveries in 
microbiology, microbial physiology, microbial genetics, molecular 
microbiology, applied microbiology and other biological sciences and/or 
presentation on the progress of research under the supervision of 
department faculty members.  

 
 
518 891   วิทยานิพนธ ์                     มีค่าเทียบเท่า        48  หน่วยกิต  
                 (Thesis)                                                                                  

 วจิยัในหวัขอ้ทางจุลชวีวทิยาโดยยดึจรรยาบรรณวชิาชพี และในความดูแล
ของอาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ ์ผลงานวจิยัเป็นความรูใ้หมแ่ละมคีุณภาพสงู 

Research on a topic related to microbiology, conforming to 
professional ethics, and under the supervision of thesis advisor(s). Original 
and high quality of research results.  
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518 892   วิทยานิพนธ ์                     มีค่าเทียบเท่า  36  หน่วยกิต   
                 (Thesis)                                                                                  

 วจิยัในหวัขอ้ทางจุลชวีวทิยาโดยยดึจรรยาบรรณวชิาชพี และในความดูแล
ของอาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ ์ผลงานวจิยัเป็นความรูใ้หมแ่ละมคีุณภาพสงู 

Research on a topic related to microbiology, conforming to 
professional ethics, and under the supervision of thesis advisor(s). Original 
and high quality of research results.  

518 893   วิทยานิพนธ ์                     มีค่าเทียบเท่า   48  หน่วยกิต                
                 (Thesis)                                                                                  

 วจิยัในหวัขอ้ทางจุลชวีวทิยาโดยยดึจรรยาบรรณวชิาชพี และในความดูแล
ของอาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ ์ผลงานวจิยัเป็นความรูใ้หมแ่ละมคีุณภาพสงู 

Research on a topic related to microbiology, conforming to 
professional ethics, and under the supervision of thesis advisor(s). Original 
and high quality of research results.  
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3.2 ช่ือ สกลุ ต าแหน่ง และคณุวฒิุของอาจารย ์
            3.2.1 อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลกัสตูร 
ล าดบั ต าแหน่ง ช่ือ สกลุ 

เลขประจ าตวั
ประชาชน 

 

คณุวฒิุ สาขา สถาบนั 
ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 

 

ภาระงานสอนเฉล่ีย 
(ชัว่โมง/สปัดาห์/ปี

การศึกษา) 
ปัจจบุนั ปรบัปรงุ  

1. รศ.ดร. นีลวรรณ  
พงศศ์ลิป์  
X-XXXX-XXXXX-XX-
X 

วท.ด. (เทคโนโลยชีวีภาพ)   
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี 
(2545) 
วท.ม. (เทคโนโลยชีวีภาพ) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์(2540) 
วท.บ. (เทคโนโลยชีวีภาพ)  
(เกยีรตนิิยม อนัดบั 2) สถาบนั 
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณ
ทหารลาดกระบงั (2536) 

- 4 

2.  ผศ.ดร. ธงชยั  
เตโชวศิาล 
X-XXXX-XXXXX-XX-
X 

วท.ด. (เทคโนโลยชีวีภาพ)  
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่(2546) 
วท.ม. (จลุชวีวทิยา) 
มหาวทิยาลยัมหดิล (2538) 
วท.บ. (จลุชวีวทิยา) (เกยีรตนิิยม  
อนัดบั 2) มหาวทิยาลยับรูพา 
(2534) 

- 4 

3. ผศ.ดร. ธนาพร ชื่นอิม่ 
X-XXXX-XXXXX-XX-
X 

Ph.D. (Molecular Virology)  
University of Glasgow, Scotland, 

UK (2004) 
วท.ม. (เทคโนโลยชีวีภาพ)  
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2540)  
วท.บ. (เทคโนโลยทีางอาหาร) 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2536) 

- 4 
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   3.2.2 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
ล าดบั ต าแหน่ง ช่ือ สกลุ 

เลขประจ าตวั
ประชาชน 

คณุวฒิุ สาขา สถาบนั 
ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 

ภาระงานสอนเฉล่ีย 
(ชัว่โมง/สปัดาห์/ปี

การศึกษา) 
ปัจจบุนั ปรบัปรงุ  

1. รศ.ดร. นีลวรรณ  
พงศศ์ลิป์  
X-XXXX-XXXXX-XX-
X 

วท.ด. (เทคโนโลยชีวีภาพ)   
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี 
(2545) 
วท.ม. (เทคโนโลยชีวีภาพ) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์(2540) 
วท.บ. (เทคโนโลยชีวีภาพ)  
(เกยีรตนิิยม อนัดบั 2) สถาบนั 
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณ
ทหารลาดกระบงั (2536) 

- 4 

2.  ผศ.ดร. ธงชยั  
เตโชวศิาล 
X-XXXX-XXXXX-XX-
X 

วท.ด. (เทคโนโลยชีวีภาพ)  
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่(2546) 
วท.ม. (จลุชวีวทิยา) 
มหาวทิยาลยัมหดิล (2538) 
วท.บ. (จลุชวีวทิยา) (เกยีรตนิิยม  
อนัดบั 2) มหาวทิยาลยับรูพา 
(2534) 

- 4 

3. ผศ.ดร. ธนาพร ชื่นอิม่  
X-XXXX-XXXXX-XX-
X 

Ph.D. (Molecular Virology)  
University of Glasgow, Scotland, 

UK (2004) 
วท.ม. (เทคโนโลยชีวีภาพ)  
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2540)  
วท.บ. (เทคโนโลยทีางอาหาร) 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2536) 

- 4 
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ล าดบั ต าแหน่ง ช่ือ สกลุ 
เลขประจ าตวั
ประชาชน 

คณุวฒิุ สาขา สถาบนั 
ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 

ภาระงานสอนเฉล่ีย 
(ชัว่โมง/สปัดาห์/ปี

การศึกษา) 
ปัจจบุนั ปรบัปรงุ  

4. ผศ.ดร. เชาวรยี ์
อรรถลงัรอง 
X-XXXX-XXXXX-XX-
X 
 

Ph.D. (Food Science) Kansas 
State University, USA (2005) 

วท.ม. (เทคโนโลยชีวีภาพ)  
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2539) 
วท.บ. (ชวีวทิยา) มหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร ์(2536) 

- 4 

5. ผศ.ดร. เอกพนัธ ์ 
บางยีข่นั 
X-XXXX-XXXXX-XX-
X 

Ph.D. (Biology in Emphasis of  
Comparative Physiology) 

Uppsala  University, Sweden 
(2002) 

วท.บ. (พฤกษศาสตร)์ จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั (2539) 

- 4 

6. อ.ดร. วรญัญ ูพลูสวสัดิ ์
X-XXXX-XXXXX-XX-
X 

Ph.D. (Biotechnology) University 
of New South Wales, Australia 
(2006) 

M.App.Sc. (Biotechnology)  
University of New South Wales,  
Australia (2000) 
วท.บ. (จลุชวีวทิยา) จฬุาลงกรณ์ 
มหาวทิยาลยั (2541) 

- 4 

 
 3.2.3 อาจารยพิ์เศษ 
                    อาจมีการเชิญอาจารย์พิเศษที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บณัฑติศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรอืที่มกีารเปลี่ยนแปลงภายหลงั และขึน้อยู่กบัการพิจารณาของ
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  
 
4. องคป์ระกอบเก่ียวกบัประสบการณ์ภาคสนาม 
    ไมม่ ี
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5. ข้อก าหนดเก่ียวกบัการท าโครงงานหรืองานวิจยั 
     5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
           หลกัสูตรก าหนดใหน้ักศกึษาในหลกัสูตรท าวทิยานิพนธ ์โดยท าการคน้ควา้วจิยัในประเดน็
ปัญหาปัจจุบนัที่นักศกึษาสนใจในองค์ความรูพ้ื้นฐานหรอืประเดน็ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อท้องถิน่ สงัคม 
องค์กร และสถานประกอบการ โดยนักศึกษาสามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ในการท า
วทิยานิพนธ์ สร้างองค์ความรูใ้หม่ มขีอบเขตของวทิยานิพนธ์ที่สามารถด าเนินการส าเรจ็ภายใน
เวลาที่ก าหนด ภายใต้ค าแนะน าของอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ์ การขออนุมตัหิวัขอ้วทิยานิพนธ์
และการท าวทิยานิพนธ์ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของมหาวทิยาลยัศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดบั
บณัฑติศกึษา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก) และ/หรอืทีม่กีารเปลีย่นแปลงภายหลงั 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
            นักศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจ และทกัษะในกระบวนการวจิยัอย่างเป็นระบบไดเ้ป็นอย่าง
ดี สามารถวางแผนการทดลองและท าการทดลองได้ด้วยตนเอง สามารถเขียนและรายงาน
ผลการวจิยัเพื่อตพีมิพเ์ผยแพรไ่ด ้ผลงานวทิยานิพนธข์องนกัศกึษาระดบัปรชัญาดุษฎบีณัฑติจะตอ้ง
ได้รบัการตพีมิพ์หรอือย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรอืส่วนหนึ่งของผลงาน ได้รบัการยอมรบัให้
ตพีมิพใ์นวารสาร หรอืสิง่พมิพท์างวชิาการทีม่กีรรมการภายนอกร่วมกลัน่กรอง (peer review) ก่อน
การตพีมิพ ์และเป็นทีย่อมรบัในสาขาวชิานัน้  
 5.3 ช่วงเวลา 
           แบบ 1.1   ตัง้แต่ชัน้ปีที ่1 ภาคการศกึษาที ่2  
           แบบ 2.1   ตัง้แต่ชัน้ปีที ่2 ภาคการศกึษาที ่1  
           แบบ 2.2   ตัง้แต่ชัน้ปีที ่2 ภาคการศกึษาที ่1 
 5.4 จ านวนหน่วยกิต 
           แบบ 1.1   วทิยานิพนธม์คี่าเทยีบเท่า 48 หน่วยกติ  
           แบบ 2.1   วทิยานิพนธม์คี่าเทยีบเท่า 36 หน่วยกติ 
           แบบ 2.2   วทิยานิพนธม์คี่าเทยีบเท่า 48 หน่วยกติ 
 5.5 การเตรียมการ 
            (1) มกีารแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธใ์หน้กัศกึษาเป็นรายบุคคล 
            (2) มกีารก าหนดชัว่โมงใหค้ าปรกึษา  
             (3) อาจารยท์ีป่รกึษาใหค้ าปรกึษาในการเลอืกหวัขอ้  กระบวนการศกึษาคน้ควา้ การ
วางแผน  การทดลอง และการจดัท าแผนปฏบิตังิาน 
            (4) มตีวัอยา่งวทิยานิพนธใ์หศ้กึษา 
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 5.6 กระบวนการประเมินผล 
            (1)  การอนุมตัิหวัข้อวิทยานิพนธ์ การลงทะเบียน และการท าวทิยานิพนธ์เป็นไปตาม

ค าแนะน าของอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์มกีารเสนอและขออนุมตัหิวัขอ้วทิยานิพนธ์
ต่อคณะ กรรมการพจิารณาหวัขอ้วทิยานิพนธ ์จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึง่ประกอบไป
ด้วยอาจารยท์ี่ปรกึษาวทิยานิพนธ์ อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร และผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก
สถาบนั มกีารเสนอความก้าวหน้าให้อาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์พิจารณาทุกภาค
การศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรกึษาวทิยานิพนธ์รายงานความก้าวหน้าของวทิยานิพนธ ์
ตามแบบฟอร์มของบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา มีการสอบวิทยานิพนธ์ต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งประกอบไปด้วย
อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร และผูท้รงคุณวุฒภิายนอกสถาบนั 

            (2)  การประเมนิผลงานวทิยานิพนธ์ เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัศิลปากรว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 เรื่องการท าวิทยานิพนธ์และการวัดและ
ประเมนิผลการศกึษา (ภาคผนวก ก) และ/หรอืทีม่กีารเปลีย่นแปลงภายหลงั  

 
หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยทุธก์ารสอนและการประเมินผล 

 
1. การพฒันาคณุลกัษณะพิเศษของนักศึกษา 
     บณัฑติที่ส าเรจ็การศกึษาหลกัสูตรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ (สาขาวชิาจุลชวีวทิยา) จะต้องเป็นผู้มี
ความรู้ลกึทางสาขาวิชาจุลชีววทิยาและศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มคีวามสามารถสูง มทีกัษะใน
การบูรณาการองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน มีวินัย ความรบัผิดชอบ คุณธรรมและจรยิธรรม มี
บุคลกิภาพด ีมคีวามเป็นผูน้ า มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ 
คณุลกัษณะพิเศษ กลยทุธห์รือกิจกรรมของนักศึกษา 
ดา้นบุคลกิภาพ (1) อบรมและมีการสอดแทรกเรื่อง     การตรงต่อเวลา      การแต่งกาย        

การม ี            
      มนุษยสัมพันธ์ที่ดี   การพูดในที่สาธารณะ   การรบัฟังความคิดเห็น  

และกลา้ 
      แสดงออก  
(2) ส่งเสรมิใหน้กัศกึษาเขา้ร่วมประชุมวชิาการในระดบัชาตแิละระดบั

นานาชาต ิ
ดา้นจรยิธรรมและ
จรรยาบรรณ
วชิาชพี 

(1) ให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคม  และข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับ
จรรยาบรรณ   

      ของวชิาชพี 
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(2) จดักจิกรรมนอกหลกัสตูรทีเ่สรมิสรา้งจรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพี  
ดา้นภาวะผูน้ า และ
ความรบัผดิชอบ 
และมวีนิยัในตนเอง 

(1) จดักจิกรรมใหน้กัศกึษาท างานรว่มกนัเป็นกลุ่ม สรา้งภาวะความเป็นผูน้ า  
      และรูจ้กัยอมรบัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 
(2) ใหน้กัศกึษารูจ้กัสรา้งวนิยัต่อตนเอง  การเขา้เรยีนตรงต่อเวลา  การมสี่วน

ร่วมในชัน้เรยีน รบัผิดชอบงานที่ได้รบัมอบหมายและท าวทิยานิพนธ์ให้
เป็นไปตามแผน 

ดา้นความคดิ
สรา้งสรรค ์

จดักิจกรรมเพื่อส่งเสรมิความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา และประยุกต์ใช้
ความคดิสรา้งสรรคใ์นการท าวทิยานิพนธ ์

 
2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
    2.1 ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
          2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
                   นกัศกึษาต้องมคีุณธรรมและจรยิธรรม เพื่อใหส้ามารถด ารงชวีติรว่มกบัผูอ้ื่นในสงัคม
อย่างราบรื่นและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม นอกจากวทิยาการต่าง ๆ ในแต่ละรายวชิาแลว้ อาจารย์
ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ต้องพยายามสอดแทรกแนวความคิดเพื่อให้นักศึกษา
ตระหนกัถงึ 
คุณค่าของคุณธรรมและจรยิธรรม ความซื่อสตัยส์ุจรติ การเสยีสละ การมรีะเบยีบวนิัยต่อตนเองและ
สงัคม การเคารพสทิธแิละรบัฟังความคดิเหน็ของผู้อื่น การมองโลกในแง่ด ีรูจ้กัใหอ้ภยั และปฏบิตัิ
ตามกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัขององคก์รและสงัคม ซึง่ควรจะมกีจิกรรมกลุ่มเพื่อเสรมิสรา้งภาวะผูน้ า
และผูต้าม และตระหนักถงึบทบาทและหน้าทีใ่นกจิกรรมนัน้ ๆ ดงันัน้นักศกึษาจงึควรมคีุณลกัษณะ
ดงันี้ 
         (1)  ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม  จรยิธรรม  เสยีสละ  และซื่อสตัยส์ุจรติ 
    (2)  มวีนิยั  ตรงต่อเวลา และมคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
  (3)  มภีาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม  สามารถท างานเป็นทมี  สามารถแก้ไขขอ้ขดัแยง้  
และล าดบัความส าคญั 
   (4)  เคารพสทิธแิละรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื่น รวมทัง้เคารพในคุณค่าและศกัดิศ์รขีอง  
ความเป็นมนุษย ์
   (5)  เคารพกฎ ระเบยีบ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสงัคม 
   (6)  มจีรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพี 
   (7)  เป็นแบบอย่างทีด่ต่ีอผูอ้ื่นทัง้ในการด ารงตนและการปฏบิตังิาน 
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           2.1.2 กลยทุธ์การสอนท่ีใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
               (1)  มกีารก าหนดกฎเกณฑ์และกตกิาการประเมนิผลการเรยีนที่ชดัเจนและเป็นธรรม 

บนรากฐานของการยอมรบัของนักศึกษาและอาจารย์ เน้นการเขา้ชัน้เรยีนให้ตรง
เวลา  มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติในการสอบ  

               (2)  ก าหนดหวัขอ้วทิยานิพนธท์ีม่เีป้าหมายชดัเจน สามารถด าเนินการใหส้ าเรจ็ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด  มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรบัในสาขาวิชาชีพ  และมีการท า
แผนปฏบิตังิานทีช่ดัเจน เพื่อใหน้ักศกึษาตระหนักถงึหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบใน
การท าวทิยานิพนธใ์หบ้รรลุตามเป้าหมาย 

               (3)  ก าหนดกฎเกณฑ์และกติกาการใช้ห้องปฏบิตัิการ การใช้จุลนิทรยี์ สารเคม ีและ
เครื่องมอืวทิยาศาสตร ์เพื่อให้นักศกึษามรีะเบยีบวนิัยและตระหนักถงึหน้าทีใ่นการ
รกัษาสมบตัขิองส่วนรวม 

                 (4)  ยกยอ่งนกัศกึษาทีท่ าประโยชน์ใหแ้ก่ส่วนรวมและเสยีสละ 
           2.1.3 กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
                (1)ประเมนิจากการตรงต่อเวลาในการเขา้ชัน้เรยีนและการส่งงานตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
               (2) ประเมนิจากความมวีนิัยและความรบัผดิชอบของนักศกึษาในการเขา้ร่วมกจิกรรม  

และการท างานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
  (3) ประเมนิจากพฤตกิรรมในชัน้เรยีนและในหอ้งสอบ  
               (4) ประเมนิจากการปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ และกตกิาในการใชเ้ครื่องมอื อุปกรณ์ และ

หอ้ง ปฏบิตักิาร 
                (5) ประเมนิจากการแสดงความคดิเหน็และทศันคติ 
 2.2 ด้านความรู้ 
           2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
          นกัศกึษาตอ้งมคีวามรูใ้นศาสตรท์ีเ่ป็นพืน้ฐานและความรูเ้กีย่วกบัสาขาวชิาทีศ่กึษา เพื่อ
ใชป้ระกอบอาชพีและพฒันาสงัคม ดงันัน้มาตรฐานความรูต้อ้งครอบคลุมสิง่ต่อไปนี้ 
  (1)  มคีวามรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลกัการและทฤษฎีที่ส าคญั     ในเนื้อหาของ
สาขาวชิาจลุชวีวทิยา 
  (2)  สามารถวเิคราะหปั์ญหารวมทัง้ประยกุตค์วามรูแ้ละทกัษะทีเ่หมาะสมในการแกไ้ข 
 ปัญหา 
  (3)  สามารถตดิตามความกา้วหน้าของความรูใ้นสาขาวชิาจลุชวีวทิยา     รวมทัง้กาไป

ประยกุต ์
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  (4)  รู ้ความเขา้ใจ และสนใจพฒันาความรู ้ความช านาญทางสาขาวชิาจลุชวีวทิยาอยา่ง  
ต่อเนื่อง 
  (5)  เขา้ใจถงึการเปลีย่นแปลงและผลกระทบของความรูใ้นสาขาวชิาจลุชวีวทิยา 
  (6)  สามารถบรูณาการความรูใ้นสาขาวชิาจลุชวีวทิยากบัความรูใ้นศาสตรอ์ื่นๆ ที่
เกีย่วขอ้ง 
 2.2.2 กลยทุธก์ารสอนท่ีใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
                    ใช้การเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบโดยเน้นการศึกษาด้วยตนเอง ทัง้
ภาคปฏบิตักิาร และภาคทฤษฎ ีส่งเสรมิให้นักศกึษาใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการคน้หาขอ้มูล มี
รายวชิาที่ส่งเสรมิและฝึกฝนการน าเสนอผลงานวจิยัโดยสามารถเลอืกใช้สื่ออย่างเหมาะสม อาจมี
การเชญิผู้เชีย่วชาญหรอือาจารยพ์เิศษมาเป็นวทิยากรในการบรรยายหรอือบรมเชงิปฏบิตักิาร จดั
กจิกรรมพเิศษนอกหลกัสตูรใหน้กัศกึษารายงานความก้าวหน้าของการท าวทิยานิพนธ ์ 
     2.2.3 กลยทุธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
             (1) มกีารทดสอบยอ่ย 
  (2) สอบกลางภาคเรยีนและสอบปลายภาคเรยีน 
  (3) ประเมนิจากการน าเสนอสมัมนาในชัน้เรยีน การซกัถาม และการตอบค าถาม 
  (4) ประเมนิจากความก้าวหน้าของวทิยานิพนธโ์ดยอาจารยท์ีป่รกึษา ทุกภาคการศกึษา 
 2.3 ด้านทกัษะทางปัญญา 
           2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
                นกัศกึษาตอ้งสามารถพฒันาตนเองและประกอบวชิาชพีไดเ้มือ่จบการศกึษาแลว้ ดงันัน้
นักศกึษาจ าเป็นต้องได้รบัการพฒันาทกัษะทางปัญญาไปพรอ้มกบัคุณธรรม จรยิธรรมและความรู ้
ในสาขาวชิาจุลชวีวทิยา  อาจารยผ์ู้สอนจงึต้องเน้นให้นักศกึษาคดิหาเหตุผล เขา้ใจที่มาของสาเหตุ
ของปัญหา วธิกีารแก้ปัญหา รวมทัง้มแีนวคดิดว้ยตนเอง นกัศกึษาจะต้องมลีกัษณะต่าง ๆ จากการ
สอนเพื่อใหเ้กดิทกัษะทางปัญญาดงันี้  
  (1)  มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรคอ์ยา่งเป็นระบบ 
  (2)  สามารถสบืคน้ความรู ้ รวมทัง้ขอ้มลูในฐานขอ้มลูสากลโดยใชเ้ทคโนโลย ี
  (3)  สามารถวเิคราะห ์สงัเคราะห ์วจิารณ์ อภปิรายและสรปุประเดน็ปัญหา 
  (4)  สามารถถ่ายทอดและประยกุตค์วามรู ้และทกัษะกบัการแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่าง
เหมาะสม   และสรา้งสรรค ์
           2.3.2 กลยทุธ์การสอนท่ีใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
          (1) กรณศีกึษาจากบทความวจิยัทางจลุชวีวทิยา 
   (2) การอภปิรายกลุ่มและการเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่ม 
   (3) การเรยีนรูด้ว้ยตนเองโดยการทดลองตามระเบยีบวธิทีางวทิยาศาสตร์ 
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   (4) การเรยีนรูจ้ากสถานการณ์จรงิ 
           2.3.3 กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
         ประเมนิตามสภาพจรงิจากผลงานและการปฏบิตัขิองนักศกึษา ในระหว่างการเรยีนและ
การท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งได้แก่ ผลการเรยีน การน าเสนอสัมมนาและรายงานหน้าชัน้เรยีน การ
วิเคราะห์และวิจารณ์  การสรุปประเด็น การตอบค าถาม ความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ ์
ความสามารถในการวางแผนการทดลอง การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และทักษะการใช้เครื่องมือ
วทิยาศาสตรอ์ยา่งถูกตอ้ง 
 2.4 ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
           2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
                    เนื่องจากนักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชพีซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกบัคน
จ านวนมาก ทัง้ที่มสีถานภาพเป็นผู้บงัคบับญัชา ผู้ร่วมงาน ผู้ใต้บงัคบับญัชา และบุคคลภายนอก
ที่มาติดต่อ ความสามารถในการปรบัตัวเข้ากับคนกลุ่มต่าง ๆ จงึมีความจ าเป็นอย่างยิง่ ดังนัน้
นกัศกึษาจงึควรตอ้งมคีุณลกัษณะดงันี้ 
  (1)  สามารถสื่อสารกบักลุ่มคนหลากหลาย และสามารถสนทนาทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศอย่างมปีระสทิธภิาพ 
  (2)  สามารถใหค้วามช่วยเหลอืและอ านวยความสะดวกแก่การแกปั้ญหาสถานการณ์
ต่าง ๆ ในกลุ่มทัง้ในบทบาทของผูน้ า  หรอืในบทบาทของผูร้ว่มทมี 
  (3)  สามารถใชค้วามรูใ้นศาสตรม์าชีน้ าสงัคมในประเดน็ทีเ่หมาะสม 
  (4)  มคีวามรบัผดิชอบในการกระท าของตนเองและรบัผดิชอบงานในกลุ่ม 
  (5) สามารถเป็นผูร้เิริม่แสดงประเดน็ในการแกไ้ขสถานการณ์ทัง้ส่วนตวัและส่วนรวม  
พรอ้มทัง้แสดงจดุยนือยา่งพอเหมาะทัง้ของตนเองและของกลุ่ม 
  (6) มคีวามรบัผดิชอบการพฒันาการเรยีนรูท้ ัง้ของตนเองและทางวชิาชพีอย่างต่อเนื่อง 
           2.4.2 กลยทุธ์การสอนท่ีใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคล
และความรบัผิดชอบ 
            (1) จดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีม่กีารท างานกลุ่ม การท างานทีต่อ้งประสานงานกบั

ผูอ้ื่น เพื่อใหน้กัศกึษาเรยีนรูบ้ทบาทของการเป็นผูน้ าและผูต้าม 
  (2) ใชก้ลยทุธก์ารสอนทีเ่น้นการมปีฏสิมัพนัธร์ะหว่างนักศกึษาดว้ยกนัเอง นักศกึษากบั

อาจารย ์และนกัศกึษากบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 
   2.4.3 กลยทุธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและ
ความรบัผิด ชอบ 
  (1) ประเมนิจากพฤตกิรรมและการแสดงออกของนักศกึษาในการน าเสนอผลงานและ

การมสี่วนรว่มในกจิกรรมต่าง ๆ 
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    (2) ประเมนิจากภาวะความเป็นผูน้ า 
        (3) ประเมนิจากการแสดงความคดิเหน็และการยอมรบัในความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 
 2.5 ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
           2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  (1) สามารถใชเ้ทคนิคทางคณติศาสตรแ์ละสถติใินการวเิคราะหข์อ้มลู และแปล 
ความหมายเป็นเชงิปรมิาณและคุณภาพ 
  (2) สามารถสื่อสารอย่างมปีระสทิธภิาพทัง้การพูด การฟัง การเขยีน และการน าเสนอ
ขอ้มลูทางวชิาการ 
              (3) รูจ้กัเลอืกและใชร้ปูแบบการน าเสนอสารสนเทศสบืคน้ขอ้มลู ตลอดจนใชเ้ทคโนโลย ี
สารสนเทศ และสื่อสารไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์ บุคคลและกลุ่มบุคคล  
 2.5.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ
ส่ือสาร และ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (1) จดักิจกรรมการเรยีนการสอนที่เน้นให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่าง

บุคคล ทัง้การพูด  การฟัง  และการเขียน   มีรายวิชาสัมมนา  และส่งเสรมิให้
นกัศกึษาน าเสนอผลงานหรอืส่วนหน่ึงของผลงานในการประชุมวชิาการ 

  (2) จดักจิกรรมการเรยีนรูท้ี่ส่งเสรมิให้นักศกึษาได้เลอืกใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  และ
การสื่อสารทีห่ลากหลายรปูแบบและวธิกีาร  

           2.5.3 กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร 
และ   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
              (1) ประเมนิผลงานของนักศกึษาตามกจิกรรมการเรยีนการสอนและประเมนิจากทกัษะ

การวเิคราะหแ์ละการสื่อสาร 
  (2) ประเมนิจากความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
  (3) ประเมนิการแปรความหมายของผลการวเิคราะหข์อ้มลูทางคณิตศาสตรแ์ละสถติ ิ
3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสตูรสู่รายวิชา  
    (Curriculum Mapping) 
    ผลการเรยีนรูใ้นตารางมคีวามหมายดงันี้ 
    1. ด้านคณุธรรม  จริยธรรม 
        1.1 ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จรยิธรรม เสยีสละ และซื่อสตัยส์ุจรติ 
        1.2 มวีนิยั ตรงต่อเวลา และมคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม  
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        1.3 มภีาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทมี สามารถแก้ไขข้อขดัแย้ง และ
ล าดบัความส าคญั 
        1.4 เคารพสทิธแิละรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื่น รวมทัง้เคารพในคุณค่าและศกัดิศ์รขีองความ
เป็นมนุษย ์
        1.5 เคารพกฎ ระเบยีบ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสงัคม 
        1.6 มจีรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพี 
        1.7 เป็นแบบอย่างทีด่ต่ีอผูอ้ื่นทัง้ในการด ารงตนและการปฏบิตังิาน 
 2. ด้านความรู้ 
          2.1 มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกี่ยวกบัหลกัการและทฤษฎทีีส่ าคญัในเนื้อหาสาขาวชิาจลุ
ชวีวทิยา 
          2.2 สามารถวเิคราะหปั์ญหารวมทัง้ประยกุตค์วามรูแ้ละทกัษะทีเ่หมาะสมในการแกไ้ขปัญหา 
          2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าของความรู้ในสาขาวชิาจุลชวีวทิยา รวมทัง้การน าไป
ประยกุต ์
          2.4 รู ้เขา้ใจ และสนใจพฒันาความรู ้ความช านาญทางสาขาวชิาจลุชวีวทิยาอย่างต่อเนื่อง  
          2.5 เขา้ใจถงึการเปลีย่นแปลง และผลกระทบของความรูใ้นสาขาวชิาจลุชวีวทิยา 
          2.6 สามารถบูรณาการความรูใ้นสาขาวชิาจลุชวีวทิยากบัความรูใ้นศาสตรอ์ื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  
 3. ด้านทกัษะทางปัญญา 
          3.1 มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรคอ์ยา่งเป็นระบบ 
          3.2 สามารถสบืคน้ความรู ้รวมทัง้ขอ้มลูในฐานขอ้มลูสากลโดยใชเ้ทคโนโลย ี 
          3.3 สามารถวเิคราะห ์สงัเคราะห ์วจิารณ์ อภปิรายและสรปุประเด็นปัญหา 
          3.4 สามารถถ่ายทอดและประยุกต์ความรู ้และทกัษะกบัการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
และสรา้งสรรค ์
 4. ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
          4.1 สามารถสื่อสารกบักลุ่มคนหลากหลาย และสามารถสนทนาทัง้ภาษาไทยและภาษาต่าง  
                 ประเทศอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
          4.2 สามารถให้ความช่วยเหลอืและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 
ในกลุ่มทัง้ในบทบาทของผูน้ าหรอืในบทบาทของผูร้ว่มทมี 
 4.3 สามารถใชค้วามรูใ้นศาสตรม์าชีน้ าสงัคมในประเดน็ทีเ่หมาะสม 
 4.4 มคีวามรบัผดิชอบในการกระท าของตนเองและรบัผดิชอบงานในกลุ่ม  
           4.5 สามารถเป็นผู้รเิริม่แสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทัง้ส่วนตัวและส่วนรวม  
พรอ้มทัง้แสดงจดุยนือยา่งพอเหมาะทัง้ของตนเองและของกลุ่ม 
 4.6 มคีวามรบัผดิชอบการพฒันาการเรยีนรูท้ ัง้ของตนเองและทางวชิาชพีอย่างต่อเนื่อง  
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 5. ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
          5.1 สามารถใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตรแ์ละสถติใินการวเิคราะหข์อ้มลู และแปลความหมาย
เป็นเชงิปรมิาณและคุณภาพ 
          5.2 สามารถสื่อสารอยา่งมปีระสทิธภิาพทัง้การพดู การฟัง การเขยีน และการน าเสนอขอ้มลู
ทา วชิาการ 
 5.3 รูจ้กัเลอืกและใชร้ปูแบบการน าเสนอสารสนเทศสบืคน้ขอ้มลู ตลอดจนใชเ้ทคโนโลย ี
สารสนเทศและสื่อสารไดอ้ย่างเหมาะสมกบัสถานการณ์ บุคคลและกลุ่มบุคคล  
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสตูรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

• ความรบัผดิชอบหลกั  o ความรบัผดิชอบรอง 
รายวชิา 1. คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู ้ 3. ทกัษะทาง

ปัญญา 
4. ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรบัผดิชอบ 

5. การ
วเิคราะหเ์ชงิ
ตวัเลข การ
สือ่สารและ
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 
518 601 หลกัการและการ
ประยกุตท์างจลุชวีวทิยา 

o • o o • •  • o • o o • o • • o o o o  o • o • o 

518 602 เทคนิคส าหรบั
งาน วจิยัทางจลุชวีวทิยา 

o •  • o • o • • o o  o • o o o o o o  o • o • o 

518 603 ชวีสนเทศศาสตร ์ • • o o o • o • • • o o o • o o o o o o • o o o o • 
518 604 พนัธุศาสตร์
โมเลกุลและพนัธุวศิวกรรม 

o • o o • • o • o • o • • o o • • o o o o • • o o • 

518 605 ปฏบิตักิารพนัธุ
ศาสตรโ์มเลกุลและพนัธุ
วศิวกรรม 

o • o o • • o • o • o • • o o • • o o o o • • o o • 

518 606 สรรีวทิยาของ
แบคทเีรยี 

o • • o • o o • • o o o o o • o o • • o • o o  • o 

518 607 สรรีวทิยาของรา • • o o •   • • • o o • o • • o • o o • o • • • • 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสตูรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

• ความรบัผดิชอบหลกั  o ความรบัผดิชอบรอง 
รายวชิา 1. คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู ้ 3. ทกัษะทาง

ปัญญา 
4. ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรบัผดิชอบ 

5. การ
วเิคราะหเ์ชงิ
ตวัเลข การ
สื่อสารและ
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 
518 608 การจ าแนก
แบคทเีรยี 

o • • o • o o • • o o o o o • o o • • o • o o  • o 

518 609 การจ าแนกรา • • o o •   • • • o o • o • • o • o o • o • • • • 
518 610 โรคในสตัวน์ ้า o • • o • o o • • o o o • o • • • o • o • o • o • o 
518 611 โรคตดิเชือ้ • • o o o • o • • • o o o • o o o o o o • o o o o • 
518 612 แอคตโินมยัซตีสี • • o o o • o • • • o o o • o o o o o o • o o o o • 
518 613 สารพษิของ
จลุนิทรยี ์

• • o o o • o • • • o o o • o o o o o o • o o o o • 

518 614 สารออกฤทธิ ์
ทางชวีภาพ 

• • o o o • o • • • o o o • o o o o o o • o o o o • 

518 615 แบคทเีรยีวทิยาทาง
การแพทย ์

• • o o o • o • • • o o o • o o o o o o • o o o o • 

518 616 ปฏบิตักิารแบคทเีรยี
วทิยาทางการแพทย ์   

• • o o o • o • • • o o o • o o o o o o • o o o o • 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสตูรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

• ความรบัผดิชอบหลกั  o ความรบัผดิชอบรอง 
รายวชิา 1. คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู ้ 3. ทกัษะทาง

ปัญญา 
4. ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรบัผดิชอบ 

5. การวเิคราะห์
เชงิตวัเลข การ
สือ่สารและการ
ใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 
518 617 ไวรสัวทิยา
ทางการ แพทย ์

• • o o o • o • • • o o o • o o o o o o • o o o o • 

518 618 ปฏบิตักิารไวรสั
วทิยาทางการแพทย ์

• • o o o • o • • • o o o • o o o o o o • o o o o • 

518 619 ไวรสัวทิยาระดบั
โมเลกุลขัน้สงู  

o • o o • • o • o • o o • o o o • • o • o o • o • o 

518 620 ปฏบิตักิารไวรสั
วทิยาระดบัโมเลกุลขัน้สงู 

o • o o • • o • o • o o • o o o • • o • o o • o • o 

518 621 จลุชวีวทิยาทาง
อาหาร 

• • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • o • 

518 622 ปฏบิตักิารจลุ
ชวีวทิยาทางอาหาร 

• • • • • • • • • • • • • • • • • o o • • • • • o • 

518 623 เทคโนโลยกีาร
หมกั 

 • o o    •     o  •  o  o  o   • o  
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสตูรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

• ความรบัผดิชอบหลกั  o ความรบัผดิชอบรอง 
รายวชิา 1. คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู ้ 3. ทกัษะทาง

ปัญญา 
4. ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรบัผดิชอบ 

5. การวเิคราะห์
เชงิตวัเลข การ
สือ่สารและการ
ใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 
518 624 ปฏบิตักิาร
เทคโนโลยกีารหมกั 

 • o o    •     o  •  o  o  o   • o  

518 625 การบ าบดัมลพษิ
ทางจลุชวีวทิยา 

   o o •  •  o      o     •    • o 

518 626 จลุชวีวทิยา
ระบบทาง เดนิอาหาร 

• • o o •   • • o o  •   •  o •  • • o   • 

518 627 ราและแบคทเีรยี
เพื่อการเพิม่ผลผลติพชื
เศรษฐกจิ 

o • o o • o o • o o • o o • • o o o o • o • • o o • 

518 628 ปฏบิตักิารราและ
แบคทเีรยีเพื่อการเพิม่
ผลผลติพชืเศรษฐกจิ 

o • o o • o o • o o • o o • • o o o o • o • • o o • 

518 629 ภูมคิุม้กนัวทิยา
ขัน้สงู 

• • o o o • o • • • o o o • o o o o o o • o o o o • 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสตูรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

• ความรบัผดิชอบหลกั  o ความรบัผดิชอบรอง 
รายวชิา 1. คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู ้ 3. ทกัษะทาง

ปัญญา 
4. ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรบัผดิชอบ 

5. การ
วเิคราะห์
เชงิตวัเลข 
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 
518 630 การตรวจทาง
ภมูคิุม้กนัวทิยา 

• • o o o • o • • • o o o • o o o o o o 
 

• o o o o • 

518 631 เซรุม่วทิยา • • o o o • o • • • o o o • o o o o o o • o o o o • 
518 632 ปฏบิตักิารเซรุม่
วทิยา 

• • o o o • o • • • o o o • o o o o o o • o o o o • 

518 633 วคัซนี • • o o o • o • • • o o o • o o o o o o • o o o o • 
518 634 ปฏบิตักิารวคัซนี • • o o o • o • • • o o o • o o o o o o • o o o o • 
518 635 เรือ่งคดัเฉพาะ
ทาง 
จลุชวีวทิยา 

• • o o    o o o • • o • o o o •   • o o • • o 

518 801 สมัมนาจลุ
ชวีวทิยา  1 

• • o o    • o o o  o • • o  •   • o o • • o 
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518 802 สมัมนาจลุ
ชวีวทิยา  2 

• • o o    • o o o  o • • o  •   • o o • • o 

518 803 สมัมนาจลุ
ชวีวทิยา  3 

• • o o    • o o o  o • • o  •   • o o • • o 

518 804 สมัมนาจลุ
ชวีวทิยา 4 

• • o o    • o o o  o • • o  •   • o o • • o 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสตูรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

• ความรบัผดิชอบหลกั  o ความรบัผดิชอบรอง 
รายวชิา 1. คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู ้ 3. ทกัษะทาง

ปัญญา 
4. ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรบัผดิชอบ 

5. การ
วเิคราะห์
เชงิตวัเลข 
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 
518 805 สมัมนาจลุ
ชวีวทิยา 5 

• • o o    • o o o  o • • o  •   • o o • • o 

518 806 สมัมนาจลุ
ชวีวทิยา 6 

• • o o    • o o o  o • • o  •   • o o • • o 

518 891 วทิยานิพนธ ์ • • o o o •  • • o o o o • • o o •   • o o • • o 
518 892 วทิยานิพนธ ์ • • o o o •  • • o o o o • • o o •   • o o • • o 
518 893 วทิยานิพนธ ์ • • o o o •  • • o o o o • • o o •   • o o • • o 
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หมวดท่ี 5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฏระเบียบหรือหลกัเกณฑใ์นการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 
    การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2550 หมวดที่ 4 (ภาคผนวก ก) และ/หรอืที่มกีารเปลีย่นแปลง
ภายหลงั  
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษา 
    การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรู ้หมายถงึกระบวนการหาหลกัฐานเพื่อยนืยนัหรอืสนับสนุน
ว่านักศกึษาทุกคนมผีลสมัฤทธิก์ารศึกษาได้ไม่น้อยกว่าทุกขอ้ในการพฒันาผลการเรยีนรูใ้นแต่ละ
ด้านที่ได้ระบุไว้ในแผนที่แสดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสูตรสู่
รายวชิาของแต่ละรายวชิา โดยอาจารยผ์ูส้อนแสดงหลกัฐานและ/หรอืชีแ้จงแนวทางการด าเนินการ
ให้นักศึกษาทุกคนมีผลการเรยีนรู้ตามที่ได้ระบุไว้ นอกจากนี้คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรยงั
ประเมนิจากข้อสอบว่าครอบคลุมมาตรฐานการเรยีนรู้ครบถ้วนหรอืไม่ ตรวจสอบเกณฑ์การให้
คะแนนว่าเหมาะสมหรอืไม่ การให้คะแนนเป็นไปตามจรงิหรอืไม่ และสอบถามขอ้มูลจากนักศกึษา
และดุษฎบีณัฑติว่าไดม้ผีลการเรยีนรูต้ามที ่ ระบุไวใ้นแผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบ
มาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชาของแต่ละรายวิชาครบถ้วนหรอืไม่ ทัง้นี้  ในบาง
รายวชิาอาจไม่ได้ระบุผลการเรยีนรูค้รบทุกขอ้ในแต่ละด้าน กส็ามารถเพิม่เตมิให้นักศกึษาทุกคนมี
ผลการเรยีนรูน้อกเหนือจากที่ระบุไว้ในแผนที่แสดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการ
เรยีนรูจ้ากหลกัสตูรสู่รายวชิาได ้
    2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายงัไม่ส าเรจ็การศึกษา 
           ก าหนดใหม้รีะบบการทวนสอบผลสมัฤทธิก์ารเรยีนรูข้องนักศกึษา เป็นส่วนหน่ึงของระบบ
ประกนัคุณภาพภายในสถาบนัอุดมศกึษา 
 (1) การทวนสอบระดบัรายวชิาใหป้ระเมนิและวดัผลการศกึษาตามลกัษณะเฉพาะของรายวชิา 

ม ี   คณะกรรมการที่แต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรพจิารณาความเหมาะสม
ของขอ้สอบใหเ้ป็นไปตามแผนการสอน รวมทัง้ก าหนดเป้าหมายทีน่ักศกึษาพงึจะไดร้บั มี
การประเมนิผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาในทุกรายวชิา และน าผลการประเมนิ
ดงักล่าวไปใชใ้นการปรบัปรงุการเรยีนการสอนในครัง้ต่อไป 

 (2) การทวนสอบในระดบัหลกัสตูรมกีารจดัท ารายงานและการตรวจประกนัคุณภาพระดบั 
                หลกัสตูรทุกปีการศกึษาโดยผูท้รงคุณวุฒภิายนอก 
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  2.2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนักศึกษาส าเรจ็การศึกษา 
           มกีารตดิตามผลสมัฤทธิข์องการประกอบอาชพีของดุษฎบีณัฑติอยา่งต่อเน่ือง  และน าผลที่
ได้มาปรบัปรุงกระบวนการเรยีนการสอนและหลกัสูตร รวมทัง้การประเมนิคุณภาพของหลกัสูตร 
โดยด าเนิน การทวนสอบมาตรฐานดงันี้  
 (1) ภาวะการได้งานท าของดุษฎีบัณฑิตประเมินจากดุษฎีบัณฑิตแต่ละรุ่น ในด้านของ

ระยะเวลาในการหางานท าความรู ้  ความสามารถ  และความมัน่ใจของดุษฎีบณัฑติใน
การประกอบอาชพี  

 (2) การส ารวจความพงึพอใจของผูใ้ชดุ้ษฎบีณัฑติโดยการสมัภาษณ์หรอืการส่งแบบสอบถาม  
 (3) ผลงานทางวชิาการของดุษฎบีณัฑติ เช่น จ านวนบทความวจิยัที่ตีพมิพ์หรอืน าเสนอใน
การ 
                 ประชุมวชิาการ และ/หรอืจ านวนสทิธบิตัร 
 (4) ประเมนิจากดุษฎบีณัฑติทีป่ระกอบอาชพีในแงข่องความพรอ้มและความรูใ้นสาขาวชิาที ่   
                 เรยีน รวมทัง้สาขาอื่น ๆ ทีเ่กีย่วเนื่องกบัการประกอบอาชพี รวมทัง้เปิดโอกาสใหดุ้ษฎี
บณัฑติเสนอขอ้คดิเหน็ในการปรบัปรงุหลกัสตูร 
  
3. เกณฑก์ารส าเรจ็การศึกษาตามหลกัสูตร 
    เกณฑ์การส าเรจ็การศึกษาเป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดบั
บณัฑติศึกษา พ.ศ. 2550 หมวดที่ 7 (ภาคผนวก ก) และ/หรอืที่มกีารเปลี่ยนแปลงภายหลงั และ
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรื่อง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 
2558 และ/หรอืทีม่กีารเปลีย่นแปลงภายหลงั 
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หมวดท่ี 6 การพฒันาคณาจารย ์
 
1. การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม่ 
    มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย
ศลิปากร คณะวทิยาศาสตร ์และหลกัสูตรทีส่อน รวมถงึบทบาทของรายวชิาต่าง ๆ ในหลกัสูตรและ
รายวชิาทีต่นรบัผดิชอบ 
 
2. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย ์
    2.1 การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัผลและการประเมินผล 
           ส่งเสรมิอาจารยใ์ห้มกีารเพิม่พูนความรู ้สรา้งเสรมิประสบการณ์เกี่ยวกบัการจดัการเรยีน
การสอน และการวจิยัอยา่งต่อเนื่อง โดยสนบัสนุนใหเ้ขา้อบรม ประชุมทางวชิาการ และท าวจิยั 
    2.2 การพฒันาวิชาการและวิชาชีพ 
   (1) การมสี่วนรว่มในกจิกรรมบรกิารวชิาการแก่ชุมชนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาความรูแ้ละ 
                 คุณธรรม 
 (2) ส่งเสรมิอาจารยม์กีารเพิม่พูนความรูส้รา้งเสรมิประสบการณ์เพื่อส่งเสรมิการสอนและการ 
                 วจิยั   
 (3) มกีารกระตุ้นให้อาจารย์ท าผลงานทางวชิาการ และส่งเสรมิให้ขอก าหนดต าแหน่งทาง
วชิาการ 
 (4) ส่งเสรมิการท าวจิยัสรา้งองคค์วามรูใ้หมแ่ละพฒันาการเรยีนการสอน ใหม้คีวามเชีย่วชาญ
ใน สาขาวชิาชพี 
 (5) ส่งเสรมิใหอ้าจารยเ์ขา้รว่มกลุ่มวจิยัต่าง ๆ ทัง้ภายในและภายนอกคณะ 
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หมวดท่ี 7 การประกนัคณุภาพหลกัสตูร 
 

1. การก ากบัมาตรฐาน 
    หลกัสูตรปรชัญาดุษฏบีณัฑติ สาขาวชิาจุลชวีวทิยา (หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560) จะเปิดการ
เรยีนการสอนในภาคการศกึษาต้น ปีการศกึษา 2560 เป็นหลกัสูตรปรญิญาเอก หลกัสูตรมุ่งเน้นให้
นักศึกษามคีวามรู้เชิงลกึ และมทีกัษะอนัเป็นเลศิทางด้านจุลชวีวทิยา จุลชวีวทิยาประยุกต์ และ
ศาสตร์แขนงอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ประกอบดว้ยประธานหลกัสูตร อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตร และอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ท าหน้าที่
ก ากบัดูแลใหส้อดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2558 และ/หรอืทีม่ ี
การเปลีย่นแปลงภายหลงั อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรและอาจารยผ์ู้สอน วางแผนการจดัการเรยีนการ
สอน ติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมนิคุณภาพ เพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่ อง มีการประกันคุณภาพการศึกษาครอบคลุมทุก
องคป์ระกอบ ตามตวับ่งชีผ้ลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ที่ก าหนดไวใ้นแต่ละปี
การศึกษา มรีะบบการคดัเลอืกนักศึกษา การตรวจสอบคุณสมบตัิผู้สมคัรให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่
หลกัสูตรก าหนด มกีารก าหนดอาจารยผ์ูส้อนในแต่ละรายวชิาใหม้คีุณสมบตัทิีเ่หมาะสม รวมถงึการ
ตรวจสอบคุณสมบตัิของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลกัสูตร อาจารย์ประจ าหลกัสูตร อาจารย์ผู้สอน 
อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธห์ลกัและร่วม และอาจารยผ์ู้สอบวทิยานิพนธ์ มกีารตดิตามการจัดท า 
มคอ. 3 และ มคอ. 5 ให้ส่งทนัตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการด าเนินงานของหลกัสูตร และ
ด าเนินการตรวจสอบและประเมนิผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาในทุก
รายวชิาทีเ่ปิดสอน 
 
2. บณัฑิต 
    2.1 คณุภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ และผลผลพัธ์
การเรียนรู้ 
          หลกัสตูรจดัท าขอ้มลูพืน้ฐานโดยส ารวจความพงึพอใจของผูใ้ช้ดุษฎบีณัฑติ ในดา้นคุณธรรม 
จรยิธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทกัษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รบัผดิชอบ และด้านทกัษะการวเิคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
รวมถึงผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั และน าข้อมูลที่ได้มาปรบัปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ ผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน  
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    2.2 การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเรจ็การศึกษา 
           หลกัสูตรมเีกณฑ์การส าเรจ็การศึกษาเป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัศิลปากรว่าด้วย
การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2550 หมวดที่ 7 (ภาคผนวก ก) และ/หรอืที่มกีารเปลีย่นแปลง
ภายหลงั โดยผลงานวทิยานิพนธห์รอืส่วนหน่ึงของวทิยานิพนธไ์ดร้บัการยอมรบัใหต้พีมิพใ์นวารสาร 
หรอืสิง่พมิพท์างวชิาการทีม่กีรรมการภายนอกมาร่วมกลัน่กรอง (peer review) ก่อนการตพีมิพ ์และ
เป็นทีย่อมรบัในสาขาวชิา 
   
3. นักศึกษา 
     3.1 กระบวนการรบันักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
           หลักสูตรได้มีการก าหนดจ านวนรบั  คุณสมบัติของผู้สมคัร และมีการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรอย่างต่อเนื่ อง รวมถึงมีการตัง้คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา เพื่อให้การคัดเลือก
นกัศกึษาเป็นไปอยา่งมรีะบบและมคีุณภาพ 
           ส าหรบัการเตรยีมความพรอ้มทางวชิาการ หลกัสูตรไดม้กีารปรบัปรุงรายวชิาบงัคบัจ านวน 
1 รายวชิา ส าหรบัหลกัสูตรแบบ 2.1 และ แบบ 2.2 ที่จะให้นักศึกษามคีวามรูพ้ื้นฐานส าหรบัการ
สอบวดัคุณสมบตัแิละเป็นแนวทางในการท าวทิยานิพนธ ์
           นอกจากนี้ หลกัสูตรได้มกีารจดัการปฐมนิเทศ เพื่อให้ค าแนะน าเกี่ยวกบัแผนการศึกษา 
ทศันคติ และการปรบัตวัให้พรอ้มต่อรูปแบและแนวทางของการศึกษาระดบัปรชัญาดุษฏีบณัฑติ 
รวมถงึมโีครงการอบรมเพื่อพฒันาทกัษะการวจิยัและทกัษะภาษาองักฤษอยา่งต่อเนื่อง 
     3.2 การควบคมุดแูลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธแ์ก่บณัฑิตศึกษา 
          หลกัสตูรมรีะบบกลไกในการควบคุมดแูลการใหค้ าปรกึษาวทิยานิพนธ ์โดยมขีัน้ตอนดงันี้ 
          (1) คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร มกีารประชุมรว่มกบัอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร และ
อาจารยผ์ูส้อน เพื่อพจิารณาแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธห์ลกัและรว่ม และกรรมการสอบ 
                หวัขอ้วทิยานิพนธ ์ทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม มคีวามเชีย่วชาญเฉพาะดา้น และเป็นไปตา 
เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา พ.ศ. 2558 และ/หรอืทีม่กีารเปลีย่นแปลงภายหลงั 
          (2) คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรมกีารประชุมร่วมกบัอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรและอาจารย์ 
                 ผูส้อน เพื่อวางแผนการก ากบัและตดิตามการท าวทิยานิพนธ ์โดยก าหนดการน าเสนอ
ผลงาน และรายงานความก้าวหน้าของการท าวทิยานิพนธใ์นทุกปีการศกึษา  
          (3) อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธห์ลกัก ากบัและตดิตามการท าวทิยานิพนธ ์โดยรายงานผล
เป็นสญัลกัษณ์ IP หรอื NP เสนอคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรเพื่อส่งต่อบณัฑติวทิยาลยัในทุก
ภาคการศกึษา 
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         (4) คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรรว่มกบัอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธห์ลกัก ากบัและ
ตดิตามการ ตพีมิพผ์ลงานวทิยานิพนธห์รอืส่วนหน่ึงของวทิยานิพนธใ์นวารสารหรอืสิง่พมิพท์าง
วชิาการทีม่กีรรมการภายนอกมารว่มกลัน่กรอง (peer review) ใหม้ผีลงานเป็นไปตามเกณฑก์าร
ส าเรจ็การศกึษา 
         (5) คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรรว่มกบัอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร อาจารยป์ระจ า
หลกัสตูรและอาจารยผ์ูส้อน จดัการประชุมเพื่อพจิารณาผลการด าเนินงาน รวมถงึประเมนิ
ประสทิธภิาพของกระบวนการควบคุมดูแลการใหค้ าปรกึษาวทิยานิพนธ ์และน าผลการประเมนิไปใช้
เป็นแนวทางในการปรบัปรงุกระบวนการในปีถดัไป 
    3.3 การพฒันาศกัยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
          หลกัสูตรมนีโยบายดา้นการพฒันาศกัยภาพนักศกึษาและการเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้น
ศตวรรษที่ 21 โดยมโีครงการอบรมทกัษะการวจิยัและทกัษะภาษาองักฤษ และส่งเสรมิความคิด
สรา้งสรรค์ของนักศกึษาอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้นักศกึษาเขา้ร่วมประชุมและน าเสนอผลงานใน
การประชุมวิชาการ ทั ้งระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่ อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู ้
ความสามารถ และทกัษะอนัเป็นเลศิ และมคีุณลกัษณะตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั 
     3.4 การส าเรจ็การศึกษา 
           หลกัสตูรก าหนดแผนการศกึษาเพื่อใหน้ักศกึษาลงทะเบยีนรายวชิาไดต้ามก าหนด และเมื่อ
นกัศกึษาลงทะเบยีนวทิยานิพนธ ์หลกัสตูรจะแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธห์ลกัและร่วมใหม้ี
หน้าที่แนะน า ก ากบัดูแล และให้ค าปรกึษาทางวชิาการ รวมถงึการตรวจสอบความก้าวหน้าในการ
ท าวทิยานิพนธใ์นทุกภาคการศกึษา และจดัใหม้กีารน าเสนอรายงานความกา้วหน้าของวทิยานิพนธ์
ในทุกปีการศกึษา เพื่อใหน้กัศกึษาสามารถส าเรจ็การศกึษาตามแผนการศกึษา 
    3.5 ความพึงพอใจและผลการจดัการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
           หลักสูตรจดัท าแบบสอบถามเพื่อส ารวจความเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจดัการข้อ
รอ้งเรยีนต่างๆ รวมถงึเพิม่ช่องทางรบัขอ้รอ้งเรยีนจากนักศกึษา เพิม่ความรวดเรว็ในการจดัการต่อ
ขอ้รอ้งเรยีน และรายงานผลใหน้ักศกึษารบัทราบ และน าขอ้รอ้งเรยีนและความเหน็ของนักศกึษาไป
ใชเ้ป็นแนวทางในการปรบัปรงุกระบวนการในปีถดัไป 
 4. อาจารย ์
    4.1 การรบัอาจารยใ์หม่ 
          มแีผนการรบัอาจารย์ใหม่ที่มคีวามเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความต้องการของหลกัสูตร 
โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมวีุฒกิารศึกษาระดบัปรญิญาเอกในสาขาวชิาจุลชวีวทิยา หรอืสาขาวชิาที่
เกี่ยวขอ้ง และต้องมคีุณสมบตัเิป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2558 
และ/หรอืที่มกีารเปลีย่นแปลงภายหลงั มกีารคดัเลอืกอาจารยใ์หม่ตามระเบยีบและหลกัเกณฑข์อง
มหาวทิยาลยั รวมถงึมกีารปฐมนิเทศแนะแนวอาจารยใ์หม่ เพื่อให้มคีวามรูแ้ละเขา้ใจนโยบายของ
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มหาวทิยาลยัศลิปากร คณะวทิยาศาสตร ์และหลกัสูตรทีส่อน รวมถงึบทบาทของรายวชิาต่าง ๆ ใน
หลกัสตูรและรายวชิาทีต่นรบัผดิชอบ 
    4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสตูร 
           อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร และอาจารยผ์ูส้อน ประชุมและเสนอ
ความคิดเห็นร่วมกันในการวางแผนจดัการเรียนการสอน การประเมินผล การจดัการสอบวัด
คุณสมบัติ การสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ การรบันักศึกษาใหม่ การเก็บรวบรวมข้อมูล และการ
ประเมนิผลทุกรายวชิา เพื่อเตรยีมความพรอ้มส าหรบัการปรบัปรงุหลกัสตูร  
 4.3 การแต่งตัง้อาจารยพิ์เศษ 
            อาจมีการเชิญอาจารย์พิเศษที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง มาบรรยายหรืออบรมเชิง
ปฏบิตักิารใหแ้ก่นกัศกึษา 
     4.4 ระบบการส่งเสริมและพฒันาอาจารย ์
            หลักสูตรมีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริม
ประสบการณ์เกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอนและการวจิยัอย่างต่อเนื่อง ดงันี้ 
   (1) ส่งเสรมิให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 
                  ความรูแ้ละคุณธรรม 
 (2) ส่งเสรมิอาจารยม์กีารเพิม่พูนความรู ้สรา้งเสรมิประสบการณ์เพื่อส่งเสรมิการสอนและการ            
                  วจิยั   
 (3) มกีารกระตุ้นให้อาจารย์ท าผลงานทางวชิาการ และส่งเสรมิให้ขอก าหนดต าแหน่งทาง
วชิาการ 
 (4) ส่งเสรมิการท าวจิยัสรา้งองคค์วามรูใ้หม่และพฒันาการเรยีนการสอน ใหม้คีวามเชีย่วชาญ
ในสาขาวชิาชพี 
 (5) ส่งเสรมิใหอ้าจารยเ์ขา้รว่มกลุ่มวจิยัต่าง ๆ ทัง้ภายในและภายนอกคณะ 
5. หลกัสตูร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 
    หลักสูตรมีแนวทางการปรบัปรุงผลการด าเนินงานและแผนพัฒนาหลกัสูตร โดยจดัประชุม
คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร อาจารยผ์ู้รบัผดิชอบหลกัสูตร อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร และอาจารย์
ผู้สอน ตามแผนการด าเนินงานของหลกัสูตร เพื่อวางแผน ทบทวนผลการด าเนินงาน ประเมนิผล
การด าเนินงานตามองคป์ระกอบการประกนัคุณภาพการศกึษา รวมถงึหาแนวทางการปรบัปรุงและ
พฒันาส าหรบัการด าเนินงานในปีถดัไป 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1. พฒันาหลกัสตูรใหท้นัสมยั  
    ไดร้บัการยอมรบัว่าม ี

1. จดัหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบั 
    กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

หลกัสตูรไดม้าตรฐานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบั
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    มาตรฐาน ระดบั  
    อุดมศกึษาแห่งชาต ิ
2. ปรบัปรงุหลกัสตูรใหท้นัสมยั  
    โดยมกีารพจิารณาปรบัปรงุ 
     หลกัสตูรทุก ๆ 5 ปี 
3.  จดัแนวทางการเรยีนการ
สอน 
     ใหม้ทีัง้ภาคทฤษฎแีละภาค 
     ปฏบิตั ิรวมทัง้กจิกรรมทีส่่ง 
     เสรมิใหน้กัศกึษาไดร้บั
ความ   
     รูท้ ีท่นัสมยัดว้ยตนเอง 

อุดม ศกึษาแห่งชาต ิ

2. พฒันาประสทิธภิาพการ
เรยีน  การสอนตามทีก่ าหนด
ในหลกัสตูร เพื่อพฒันา
คุณภาพ นกัศกึษาและผลงาน
ของ นกัศกึษา 

1. จดัการเรยีนการสอนใหเ้ป็น  
    ไปตามแผนการเรยีน 
2. สนบัสนุนใหน้กัศกึษาเขา้
รว่ม 
    ประชุมและเสนอผลงานวจิยั  
    ในการประชุมวชิาการ  

1. จ านวนและเนื้อหาของราย  
    วชิาตามแผนการเรยีนใน 
    หลกัสตูร 
2. จ านวนผลงานของนกัศกึษา 
    ในรปูแบบต่าง ๆ เช่น       
    บทความวจิยั การน าเสนอ 
    ผลงานในการประชุม
วชิาการ  
    และสทิธบิตัร 

 
6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
    6.1 การบริหารงบประมาณ 
          คณะจดัสรรงบประมาณประจ าปี ทัง้งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงนิรายได้เพื่อ
จดัซื้อทรพัยากรการเรียนการสอน เช่น ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ส านักงาน วัสดุอุป กรณ์ 
สารเคม ีต ารา และสื่อการเรยีนการสอน ใหเ้พยีงพอตามมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการเรยีนการสอน
ในชัน้เรยีนและสรา้งสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัการเรยีนรูด้ว้ยตนเองของนกัศกึษา 
     6.2 ทรพัยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม 
           หลักสูตรมีการจดัสรรทรพัยากรการเรยีนการสอนร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัยโดย
มหาวทิยาลยัมกีารจดัสิง่สนับสนุนการเรยีนรูด้า้นหนังสอื ต ารา และการสบืคน้ผ่านฐานขอ้มลู โดยมี
ส านักหอสมุด กลางที่มหีนังสอื ต าราทางจุลชวีวทิยา และวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีาขาอื่น ๆ 



 

 69 

คณะจดัสิง่สนับสนุนการเรยีนรูด้้านห้องเรยีน โสตทศันูปกรณ์ เครื่องคอมพวิเตอร ์และเครื่องพมิพ ์
รวมถึงระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง  หลกัสูตรจดัสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ด้านห้องเรยีน 
หอ้งปฏบิตักิาร ครภุณัฑก์ารศกึษา ครภุณัฑส์ านกังาน วสัดุอุปกรณ์ และสารเคม ี
     6.3 การจดัหาทรพัยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
  (1) คณะมกีารประเมนิเพื่อวางแผนและตดิตามการใชท้รพัยากรการเรยีนการสอนของคณะ 
  (2) ส านกัหอสมดุกลางมกีารจดัสรรงบประมาณในการจดัซือ้หนงัสอื  ต ารา โดยใหอ้าจารย์
เสนอรายชื่อหนงัสอืทีต่อ้งการ   
  (3) คณะจดัสรรงบประมาณแผ่นดนิในการจดัซือ้ครภุณัฑก์ารศกึษาตามความตอ้งการของ 
                หลกัสตูร 
  (4) หลกัสตูรจดัสรรงบประมาณจากเงนิรายไดข้องภาควชิาในการจดัซือ้ครภุณัฑก์ารศกึษา 
                 ครภุณัฑส์ านักงาน วสัดุอุปกรณ์ และสารเคม ี
 6.4 การประเมินความเพียงพอของทรพัยากร 
      มกีารประเมนิความเพยีงพอของทรัพยากรโดยการส ารวจความต้องการของอาจารย์และ
นกัศกึษา ในดา้นครุภณัฑก์ารศกึษา ครุภณัฑส์ านักงาน วสัดุอุปกรณ์ สารเคม ีสื่อการเรยีนการสอน 
และการใชท้รพัยากรในรายวชิาต่าง ๆ ทุกภาคการศกึษา 
7. ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
     7.1 หลกัสตูรแบบ 1.1 และแบบ 2.1 ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี 
            ชนิดของตวับ่งชี ้: กระบวนการ 
            เกณฑม์าตรฐาน : ระดบั 

ดชันีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน  ปี 
2560 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

(1) อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรอยา่งน้อยรอ้ยละ 80 มสี่วนรว่มในการ 
      ประชุมเพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลกัสตูร 

X X X X 

(2) มรีายละเอยีดของหลกัสตูรตามแบบ มคอ. 2 ทีส่อดคลอ้งกบั
กรอบ 
      มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ

X X X X 

(3) มรีายละเอยีดของรายวชิาตามแบบ มคอ. 3 อยา่งน้อย 
      ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษาใหค้รบทุกรายวชิา 

X X X X 

(4) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิาตามแบบ มคอ. 5   
      ภายใน 30 วนั หลงัสิน้สุดภาคการศกึษาทีเ่ปิดสอนใหค้รบ 
      ทุกรายวชิา 

X X X X 
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(5) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสตูรตามแบบ มคอ. 7  
      ภายใน 60 วนั หลงัสิน้สุดปีการศกึษา 

X X X X 

(6) มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาตามมาตรฐานผลการ 
     เรยีนรูท้ีก่ าหนดใน มคอ. 3 อยา่งน้อยรอ้ยละ 25 ของรายวชิาที่
เปิด 
     สอนในแต่ละปีการศกึษา 

X X X X 

(7) มกีารพฒันา/ปรบัปรงุการจดัการเรยีนการสอน กลยุทธก์ารสอน  
      หรอืการประเมนิผลการเรยีนรู ้จากผลการประเมนิการ
ด าเนินงาน 
      ทีร่ายงานใน มคอ. 7 ปีทีแ่ลว้ 

 X X X 

(8) อาจารยใ์หม ่(ถา้ม)ี ทุกคน ไดร้บัการปฐมนิเทศหรอืค าแนะน า
ดา้น 
      การจดัการเรยีนการสอน  

X X X X 

(9) อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทุกคนไดร้บัการพฒันาทางวชิาการ    
      และ/หรอืวชิาชพี อยา่งน้อยปีละหนึ่งครัง้ 

X X X X 

(10)  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรยีนการสอน (ถา้ม)ี ทีไ่ดร้บั
การ    
         พฒันาทางวชิาการ และ/หรอืวชิาชพี ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 50 
ต่อปี 

X X X X 

ดชันีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
 

ปี 
2560 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

(11) ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาปีสุดทา้ย/บณัฑติใหมท่ีม่ต่ีอ 
        คุณภาพหลกัสตูร เฉลีย่ไมน้่อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

  X X 

(12) ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติทีม่ต่ีอบณัฑติใหม ่เฉลีย่
ไม่ 
        น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

   X 

รวมตวับ่งชี ้(ตวั) ในแต่ละปี 9 10 11 12 
 
เกณฑก์ารประเมิน 

หลกัสตูรไดม้าตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิฯ ตอ้งผ่านเกณฑป์ระเมนิ ดงันี้ 
มจี านวนตวับ่งชี้ที่มผีลด าเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของตวับ่งชี้รวม     

โดยพจิารณาจากจ านวนตวับ่งชีร้วมในแต่ละปี 
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ปีการศึกษา หลกัสตูรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุฯ 

2560 บรรลุเป้าหมายตวับ่งชีร้วม 9 ตวั 
2561 บรรลุเป้าหมายตวับ่งชีร้วม 10 ตวั 
2562 บรรลุเป้าหมายตวับ่งชีร้วม 11 ตวั 
2563 บรรลุเป้าหมายตวับ่งชีร้วม 12 ตวั 
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7.2 หลกัสตูรแบบ 2.2 ระยะเวลาการศึกษา 5 ปี 
             ชนิดของตวับ่งชี ้: กระบวนการ 
             เกณฑม์าตรฐาน : ระดบั 

ดชันีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน  ปี 
2560 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

(1) อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรอยา่งน้อยรอ้ยละ 80 ม ี
      สว่นรว่มในการประชุมเพื่อวางแผน ตดิตาม 
และ      ทบทวนการด าเนินงานหลกัสตูร 

X X X X X X 

(2) มรีายละเอยีดของหลกัสตูรตามแบบ มคอ. 2 ที ่
      สอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดม  
      ศกึษาแห่งชาต ิ

X X X X X X 

(3) มรีายละเอยีดของรายวชิาตามแบบ มคอ. 3  
      อยา่งน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค 
      การศกึษาใหค้รบทุกรายวชิา 

X X X X X X 

(4) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
ตามแบบ มคอ. 5 ภายใน 30 วนั หลงัสิน้สุดภาค   
การศกึษาทีเ่ปิดสอนใหค้รบทุกรายวชิา 

X X X X X X 

(5) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสตูร 
ตาม แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วนั หลงัสิน้สุดปีการ  
ศกึษา 

X X X X X X 

(6) มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาตาม 
     มาตรฐานผลการเรยีนรูท้ีก่ าหนดใน มคอ. 3 
อยา่งน้อยรอ้ยละ 25 ของรายวชิาทีเ่ปิดสอนในแต่
ละปีการศกึษา 

X X X X X X 

(7) มกีารพฒันา/ปรบัปรงุการจดัการเรยีนการสอน  
      กลยทุธก์ารสอน หรอื การประเมนิผลการ
เรยีนรู ้จากผลการประเมนิการด าเนินงานทีร่ายงาน
ใน มคอ. 7 ปีทีแ่ลว้ 

 X X X X X 
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ดชันีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน  
 

ปี 
2560 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

(8) อาจารยใ์หม ่(ถา้ม)ี ทุกคน ไดร้บัการปฐมนิเทศ 
      หรอืค าแนะน าดา้นการจดัการเรยีนการสอน  

X X X X X X 

(9) อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทุกคนไดร้บัการ   
      พฒันาทางวชิาการ และ/หรอืวชิาชพี อยา่ง
น้อยปี ละหน่ึงครัง้ 

X X X X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรยีนการสอน  
(ถา้ม)ี ไดร้บัการพฒันาทางวชิาการ และ/หรอื 
 วชิาชพี ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 50 ต่อปี 

X X X X X X 

(11) ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาปีสุดทา้ย/ 
 บณัฑติใหมท่ีม่ต่ีอคุณภาพหลกัสตูร เฉลีย่ไม ่ 
 น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

    X X 

(12) ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติทีม่ต่ีอ 
 บณัฑติใหม ่เฉลีย่ไมน้่อยกว่า 3.5 จากคะแนน 
เตม็ 5.0 

     X 

รวมตวับ่งชี ้(ตวั) ในแต่ละปี 9 10 10 10 11 12 
 
เกณฑก์ารประเมิน 

หลกัสตูรไดม้าตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิฯ ตอ้งผ่านเกณฑป์ระเมนิ ดงันี้ 
มจี านวนตวับ่งชี้ที่มผีลด าเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของตวับ่งชี้รวม     

โดยพจิารณาจากจ านวนตวับ่งชีร้วมในแต่ละปี 
ปีการศึกษา หลกัสตูรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุฯ 

2560 บรรลุเป้าหมายตวับ่งชีร้วม 9 ตวั 
2561 บรรลุเป้าหมายตวับ่งชีร้วม 10 ตวั 
2562 บรรลุเป้าหมายตวับ่งชีร้วม 10 ตวั 
2563 บรรลุเป้าหมายตวับ่งชีร้วม 10 ตวั 
2564 บรรลุเป้าหมายตวับ่งชีร้วม 11 ตวั 
2565 บรรลุเป้าหมายตวับ่งชีร้วม 12 ตวั 
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หมวดท่ี 8 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของหลกัสตูร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
    1.1 การประเมินกลยทุธก์ารสอน 
          1.1.1 ประเมินจากการทดสอบย่อย  การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปราย 

    จากนักศกึษา การตอบค าถามของนักศกึษาในชัน้เรยีน รวมทัง้การสอบกลางภาคและ
ปลายภาค  

 1.1.2 จดัใหม้กีารประเมนิรายวชิา ประเมนิการสอน ประเมนิผลสมัฤทธิข์องแต่ละรายวชิา 
 1.2 การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใช้แผนกลยทุธก์ารสอน 
  1.2.1 นักศกึษาประเมนิการสอนของอาจารยท์ุกรายวชิาเมื่อสิน้สุดการเรยีนการสอนรายวชิา 

ผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์นตตามแบบฟอรม์ทีค่ณะก าหนด 
   1.2.2 จดัส่งผลการประเมนิให้อาจารย์ผู้สอนและคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร เพื่อใช้ใน

การ ปรบัปรุงหลกัสูตรและทกัษะการสอน วางแผนพฒันาและปรบัปรุงกลยุทธก์ารสอนให้ 
 เหมาะสมกบัรายวชิาและสถานการณ์ 

 
2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 
  2.1 โดยนักศึกษาและบณัฑิต 
          2.1.1 คณะอนุกรรมการปรบัปรุงหลกัสูตรรวบรวมขอ้มูลการประเมนิหลกัสูตรจากตวัแทน 

         นกัศกึษา ตวัแทนดุษฎบีณัฑติ และตวัแทนผู้ใชดุ้ษฎบีณัฑติ 
   2.1.2 คณะอนุกรรมการปรบัปรงุหลกัสตูรวางแผนการประเมนิอย่างเป็นระบบ 
 2.2 โดยผูท้รงคณุวฒิุ และ/หรือจากผูป้ระเมินภายนอก  
            คณะกรรมการประเมนิหลกัสูตรทีป่ระกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒ ิและ/หรอืผูป้ระเมนิภายนอก
ท าการวเิคราะห์และประเมนิหลกัสูตรในภาพรวม และใช้ขอ้มูลของตวัแทนนักศกึษา ตวัแทนดุษฎี
บณัฑติ และตวัแทนผูใ้ชดุ้ษฎบีณัฑติประกอบการประเมนิ 
  2.3 โดยผูใ้ช้บณัฑิตและหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ 
    2.3.1 ตดิตามดุษฎีบณัฑติใหม่โดยส ารวจขอ้มูลจากนายจา้ง และ/หรอืผู้บงัคบับญัชา โดย
การ ตอบแบบสอบถาม และ/หรอืการสมัภาษณ์ 
    2.3.2 ตดิตามจากผูเ้กี่ยวขอ้งอื่นๆ (ถา้ม)ี  
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลกัสตูร 
    มกีารประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในเป็นประจ าทุกปี  โดยองคป์ระกอบ  คุณสมบตัเิฉพาะของ
คณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน  และเกณฑก์ารประเมนิ  ให้เป็นไปตามคู่มอืการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา  ฉบับปีการศึกษา 2557 ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษา  และ/หรอืที่มกีารเปลี่ยนแปลงภายหลงั ให้ทุกหลกัสูตรมกีารพฒันา
หลกัสูตรใหท้นัสมยัเป็นระยะ ๆ  และมกีารประเมนิเพื่อพฒันาหลกัสูตรอย่างน้อยตามรอบระยะเวลา
ของหลกัสตูร หรอืทุกรอบ 5 ปี 
  
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรงุ 
    4.1 การปรบัปรงุรายวิชา 
    จากการรวบรวมขอ้มลูและการประเมนิการสอนของอาจารยแ์ละพบปัญหาของรายวชิาถอืเป็น
การปรบัปรุงเลก็น้อย และไม่มผีลกระทบโครงสรา้งของหลกัสูตร สามารถปรบัปรุงหลกัสูตรได้ทุก
เมือ่ 
    4.2 การปรบัปรงุหลกัสตูร 
    การปรบัปรงุหลกัสูตรทัง้ฉบบัถอืเป็นการปรบัปรุงมากและมผีลกระทบโครงสรา้งของหลกัสตูร 
จะท าทุก ๆ  5 ปี เมื่อครบรอบระยะเวลาหลกัสูตร เพื่อใหห้ลกัสูตรมคีวามทนัสมยัและสอดคลอ้งกบั
ความต้องการของผู้ใช้ดุษฎีบณัฑติ โดยน าความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อาจารย์ประจ า
หลกัสูตร ตัวแทนดุษฎีบัณฑิต ตัวแทนนักศึกษา และตัวแทนผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิตมาประกอบการ
พจิารณา  
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ภาคผนวก  ก 
ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศิลปากร  

ว่าด้วยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2550 

———————————————————— 
 
 โดยทีเ่ป็นการสมควรปรบัปรงุขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศลิปากรว่าดว้ยการศกึษาระดบั
บณัฑติศกึษา  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวทิยาลยัศิลปากร พ .ศ. 
2530 สภามหาวทิยาลยัศลิปากร ในการประชุมครัง้ที ่3/2550 เมื่อวนัที ่9 พฤษภาคม 2550 จงึออก
ขอ้บงัคบัไวด้งัต่อไปนี้ 
 ขอ้ 1 ขอ้บงัคบัน้ีเรยีกว่า “ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศลิปากรว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา  
พ.ศ. 2550" 
 ขอ้ 2 ใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ีกบันกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษาทีเ่ขา้ศกึษาตัง้แต่ปีการศกึษา 2550 
เป็นตน้ไป  ขอ้ 3 ใหย้กเลกิ 
   3.1 ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศลิปากรว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ.2542 
   3.2 ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศลิปากรว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา (ฉบบัที ่ 2) 
พ.ศ.2545 
   3.3 ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศลิปากรว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา (ฉบบัที ่ 3) 
พ.ศ.2545 
   3.4 ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศลิปากรว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา (ฉบบัที ่ 4) 
พ.ศ.2548 
 บรรดาขอ้บงัคบั ระเบยีบ ค าสัง่ หรอืประกาศอื่นใด ทีม่คีวามก าหนดไวแ้ลว้ในขอ้บงัคบัน้ี หรอื
ซึง่ขดัหรอืแยง้กบัความในขอ้บงัคบัน้ี ใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ีแทน 
 ข้อ 4 ให้คณบดบีณัฑติวทิยาลยัรกัษาการตามข้อบงัคบันี้ และให้มอี านาจออกระเบียบได้
เท่าทีไ่มข่ดักบัขอ้ บงัคบัน้ี 
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บททัว่ไป 
 
 ขอ้ 5 การศกึษาระดบับณัฑติศกึษาใหใ้ชร้ะบบหน่วยกติแบบทวภิาคหรอืระบบอื่นทีเ่ทยีบเท่า 
 ขอ้ 6 นกัศกึษา หมายถงึ ผูท้ีไ่ดข้ ึน้ทะเบยีนเป็นนกัศกึษาเรยีบรอ้ยแลว้ แบ่งออกเป็น 3 
ประเภทคอื 
   6.1 นกัศกึษาสามญั ไดแ้ก่ ผูท้ีส่อบคดัเลอืกได ้หรอืไดร้บัการคดัเลอืกเขา้ศกึษาตาม
ขอ้บงัคบัน้ี 
   6.2 นกัศกึษาทดลองศกึษา ไดแ้ก่ ผูท้ีส่อบคดัเลอืกได ้หรอืไดร้บัการคดัเลอืกเขา้ศกึษา 
ตามขอ้บงัคบันี้ในลกัษณะทดลองศกึษาในภาคแรกของการศกึษา และเมื่อไดป้ฏบิตัติามเงื่อนไขใน
ขอ้ 16.1 แลว้จงึจะปรบัสถานภาพเป็นนกัศกึษาสามญัได้ 
   6.3 นักศึกษาพิเศษ ได้แก่ ผู้ที่บณัฑิตวทิยาลยัได้อนุมตัิให้เข้าท าการวจิยั หรอืเข้า
ศกึษาเป็นกรณีพเิศษโดยไม่รบัปรญิญา หรอืเป็นผูท้ี่ศกึษาเพื่อขอโอนหน่วยกติไปยงัมหาวทิยาลยั 
หรอืสถาบนัอุดมศึกษาที่ตนสงักัด ตามระเบียบว่าด้วยการรบัสมคัรนักศึกษาพิเศษของบณัฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร 
 ขอ้ 7 คุณสมบตัขิองผูม้สีทิธเิขา้ศกึษาเป็นนกัศกึษาตามขอ้ 6.1 และ 6.2 มดีงันี้ 
   7.1 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ต้องส าเร็จการศึกษาขัน้ปริญญาบัณฑิต หรือ
เทยีบเท่าจากมหาวทิยาลยัหรอืสถาบนัการศกึษาทีม่หาวทิยาลยัศลิปากรรบัรอง 
   7.2 ระดบัปรญิญามหาบณัฑติ ต้องส าเรจ็การศกึษาขัน้ปรญิญาบณัฑติหรอืเทยีบเท่า
จากมหาวทิยาลยัหรอืสถาบนัการศกึษาที่มหาวทิยาลยัศลิปากรรบัรอง และมคีุณสมบตัอิื่นเพิม่เตมิ
ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการบณัฑติ ศึกษาประจ าคณะ หรอืคณะกรรมการที่เรยีกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทยีบเท่าคณะก าหนด  
      7.3 ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑติชัน้สูง ต้องส าเรจ็การศึกษาขัน้ปรญิญามหาบณัฑติ
หรอืเทยีบเท่าจากมหาวทิยาลยัหรอืสถาบนัการศกึษาทีม่หาวทิยาลยัศลิปากรรบัรอง 
   7.4 ระดบัปรญิญาดุษฎบีณัฑติ ต้องส าเรจ็การศกึษาขัน้ปรญิญาบณัฑติ หรอืปรญิญา
มหาบณัฑติ หรอืเทยีบเท่าจากมหาวทิยาลยัหรอืสถาบนัการศึกษาที่มหาวทิยาลยัศลิปากรรบัรอง  
และผ่านการพจิารณาของสาขาวชิาแลว้ดงันี้ 
   7.4.1 ส าหรบัผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาบณัฑติหรอืเทยีบเท่า ต้องมผีลการ
เรยีนดมีากหรอืด ีและเป็นผูม้ปีระสบการณ์ในสาขาวชิานัน้ ๆ ดเีด่น และมพีื้นความรูค้วามสามารถ
และศกัยภาพเพยีงพอทีจ่ะท าวทิยานิพนธไ์ด ้
  7.4.2 ส าหรบัผู้ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญามหาบณัฑติหรอืเทยีบเท่า   ต้องมผีล
การเรยีนด ีหรอืผู้ที่ก าลงัศกึษาหลกัสูตรระดบัปรญิญามหาบณัฑติและเรยีนรายวชิาต่าง ๆ ตามที่
สาขาวชิาก าหนดไดผ้ลดเีป็นพเิศษ หรอืผ่านการพจิารณาของสาขาวชิาแลว้ 
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   7.5 เป็นผูม้คีวามประพฤตดิ ี
   7.6 มสีุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง และไมเ่ป็นโรคตามทีก่ าหนดในกฎ ก.พ.  
  7.7 มคีุณสมบตัอิยา่งอื่นเพิม่เตมิตามทีภ่าควชิาและบณัฑติวทิยาลยัก าหนด 
  7.8 เป็นผูส้อบคดัเลอืกได ้หรอืไดร้บัการคดัเลอืก 
  7.9 ไมเ่คยถูกลงโทษใหพ้น้สภาพการเป็นนกัศกึษาจากบณัฑติวทิยาลยัมหาวทิยาลยั
ศลิปากร ตามขอ้ 9 
 ขอ้ 8 ใหบ้ณัฑติวทิยาลยัด าเนินการเกี่ยวกบัการรบัสมคัรนักศกึษาใหม่ โดยพจิารณาแต่งตัง้
คณะกรรมการสอบคดัเลอืก หรอืคดัเลอืกผู้สมคัรเขา้ศกึษาในบณัฑติวทิยาลยัเป็นนักศกึษาตามขอ้ 
6.1 และขอ้ 6.2 
 ขอ้ 9 การลงโทษนกัศกึษาทีก่ระท าผดิ 
  9.1 ในกรณีที่นักศึกษากระท าผดิข้อบงัคบั ระเบียบ ค าสัง่ หรอืประกาศของบณัฑิต
วทิยาลยั หรอืมหาวทิยาลยัศลิปากรหรอืมคีวามประพฤตเิสยีหาย ให้คณะกรรมการประจ าบณัฑิต
วทิยาลยัเป็นผูพ้จิารณาลงโทษตามควรแก่ความผดินัน้ ดงันี้ 
   9.1.1 ภาคทณัฑ ์
   9.1.2 พกัการศกึษา 
   9.1.3 พน้สภาพการเป็นนกัศกึษา 
      ระยะเวลาทีน่กัศกึษาถูกพกัการศกึษาใหน้ับรวมอยูใ่นระยะเวลาการศกึษาดว้ย 
  9.2 ในกรณีทีน่กัศกึษากระท าผดิเกีย่วกบัการสอบทุกประเภทตามระเบยีบการสอบของ
บณัฑติวทิยาลยั  
ให้คณะกรรมการประจ าบณัฑติวทิยาลยัร่วมกับกรรมการควบคุมการสอบเป็นผู้พิจารณาว่าเป็น
ความผดิประเภททุจรติ หรอืส่อเจตนาทุจรติหรอืเป็นความผดิอย่างอื่น และใหค้ณะกรรมการประจ า
บณัฑติวทิยาลยัพจิารณาลงโทษนกัศกึษาทีก่ระท าผดิระเบยีบการสอบ ดงันี้ 
   9.2.1 หากเป็นความผดิประเภททุจรติ ใหถ้อืว่านกัศกึษาผูน้ัน้สอบตกหมดทุกวชิาที่
ไดล้งทะเบยีนศกึษาไวใ้นภาคการศกึษานัน้และใหพ้น้สภาพการเป็นนกัศกึษาดว้ย 
   9.2.2 หากเป็นความผดิประเภทส่อเจตนาทุจรติหรอืความผดิอย่างอื่นนอกจากข้อ 
9.2.1 ใหค้ณะ กรรมการประจ าบณัฑติวทิยาลยัเป็นผูพ้จิารณาลงโทษตามควรแก่ความผดิ 
   ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้ส ัง่ลงโทษนักศึกษาผู้กระท าความผิดตามที่
คณะกรรมการประจ าบณัฑติวทิยาลยัไดพ้จิารณาแลว้ 
 ขอ้ 10 การนบัวนัต่าง ๆ ตามขอ้บงัคบันี้ ใหน้ับทุกวนัไม่เวน้วนัหยดุราชการและใหถ้อืก าหนด
วนัตามปฏทินิการศกึษา ซึง่มหาวทิยาลยัจะประกาศใหท้ราบเป็นปี ๆ ไป เวน้แต่วนัสุดทา้ยของการ
นบัวนัตามก าหนดวนัในขอ้บงัคบัน้ีตรงกบัวนัหยดุราชการใหถ้อืเอาวนัท าการถดัไปเป็นวนัสุดทา้ย 
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หมวดท่ี 2 
การจดัการศึกษา 

 
 ข้อ 11 ในปีการศึกษาหนึ่งแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือภาคการศึกษาต้นและภาค
การศกึษาปลาย แต่ละภาคการศกึษามเีวลาการศกึษาไมน้่อยกว่า 15 สปัดาห ์
 บณัฑติวทิยาลยัอาจจะจดัการศกึษาภาคการศกึษาพเิศษฤดูรอ้นต่อจากภาคการศกึษาปลาย
อกีภาคหนึ่งกไ็ด ้โดยมเีวลาการศกึษาประมาณ 8 สปัดาห ์แต่จะต้องไม่น้อยกว่า 6 สปัดาห ์ทัง้นี้ ให้
จดัชัว่โมงการศกึษาในแต่ละรายวชิาใหเ้ท่ากบัภาคการศกึษาปกต ิ
 บณัฑติวทิยาลยัอาจเปิดสอนหลกัสูตรในลกัษณะโครงการพเิศษและหลกัสูตรนานาชาติซึ่ง
ไดร้บัความเหน็ ชอบจากสภามหาวทิยาลยั 
 ขอ้ 12 การนับเวลาการศกึษาให้นับเฉพาะภาคการศกึษาปกตทิีเ่ปิดท าการสอน โดยนับรวม
เวลาที่นักศกึษาได ้รบัอนุมตัใิห้ลาพกัการศกึษา ยกเว้นนักศกึษาที่ไดร้บัอนุมตัใิห้ลาพกัการศกึษา
ตามขอ้ 19.1.1.1 
 ขอ้ 13 ก าหนดระยะเวลาการศกึษาเป็นดงันี้ 
  13.1 หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑติหรอืประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สูง ให้ใช้เวลา
การศกึษาไมเ่กนิ 3 ปีการศกึษา 
  13.2 หลกัสตูรปรญิญามหาบณัฑติ ใหใ้ชเ้วลาการศกึษาไมเ่กนิ 5 ปีการศกึษา 
  13.3 หลกัสูตรปรญิญาดุษฎีบณัฑติ ส าหรบักรณีรบัจากนักศึกษาผู้ส าเรจ็การศึกษา
ปรญิญาบณัฑติ ใหใ้ชเ้วลาการศกึษาไมเ่กนิ 8 ปีการศกึษา และส าหรบักรณีรบัจากนกัศกึษาผูส้ าเรจ็
การศึกษาระดับปรญิญามหาบัณฑิต ให้ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา ในกรณีที่เป็น
โครงการพิเศษหรอืหลกัสูตรนานาชาติให้เป็นไปตามระเบยีบของบณัฑติวทิยาลยัตามเงื่อนไขที่
คณะกรรมการบณัฑติศึกษาประจ าคณะหรอืคณะกรรมการที่เรยีกชื่ออย่างอื่นที่มฐีานะเทียบเท่า
ก าหนด 
      ทัง้นี้ “ปีการศึกษา” ให้นับตัง้แต่วนัเปิดภาคการศึกษาต้นถึงวนัก่อนเปิดภาคการศึกษาต้น
ของปีการศกึษาถดัไปหรอืนับตัง้แต่วนัเปิดภาคการศกึษาปลายถงึวนัก่อนเปิดภาคการศกึษาปลาย
ของปีการศกึษาถดัไป แลว้แต่กรณี 
 ขอ้ 14 การวดัปรมิาณการศกึษาตามลกัษณะงานของแต่ละรายวชิาใหใ้ชร้ะบบ “หน่วยกติ” 
 การก าหนดค่าหน่วยกติของรายวชิาในหนึ่งภาคการศกึษาปกต ิใหก้ าหนดตามเกณฑด์งันี้ 
  14.1 รายวชิาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรอือภิปรายปัญหา 1 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์
หรอืไม่น้อยกว่า 15 ชัว่โมงตลอดภาคการศกึษาปกต ิและมกีารเตรยีมหรอืการศกึษานอกเวลาอกีไม่
น้อยกว่า 2 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์หรอืไม่น้อยกว่า 30 ชัว่โมงตลอดภาคการศกึษาปกต ิใหม้คี่าเท่ากบั 1 
หน่วยกติ 
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   14.2 รายวชิาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรอืทดลอง 2 หรอื 3 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ หรอื
ตัง้แต่ 30 ถงึ 45 ชัว่โมงตลอดภาคการศกึษาปกต ิและเมือ่รวมกบัการศกึษานอกเวลาแลว้ นกัศกึษา
ใชเ้วลาไมน้่อยกว่า 3 ชัว่โมงต่อสปัดาหต์ลอดภาคการศกึษาปกต ิใหม้คี่าเท่ากบั 1 หน่วยกติ 
  14.3 การฝึกงานหรอืฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึก 3 ถงึ 6 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ หรอืตัง้แต่ 
45 ถงึ 90 ชัว่โมงตลอดภาคการศกึษาปกต ิใหม้คี่าเท่ากบั 1 หน่วยกติ 
  14.4 การค้นคว้าอสิระหรอืวทิยานิพนธ์ที่ใช้เวลาการศกึษาค้นคว้า 3 ถงึ 4 ชัว่โมงต่อ
สปัดาห ์หรอืตัง้แต่ 45 ถงึ 60 ชัว่โมงตลอดภาคการศกึษาปกต ิใหม้คี่าเท่ากบั 1 หน่วยกติ 
 ข้อ 15 การก าหนดวชิาและหน่วยกิตของแต่ละรายวิชาให้เป็นไปตามหลกัสูตรของแต่ละ
สาขาวชิา แต่อยา่งน้อยทีสุ่ดในทุกสาขาวชิาจะตอ้งมปีรมิาณการศกึษาดงัต่อไปนี้ 
  15.1 ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑติหรอืระดบัประกาศนียบตัรบณัฑติชัน้สูง จะต้องมี
จ านวนหน่วยกติ รวมตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกว่า 24 หน่วยกติ 
  15.2 ระดบัปรญิญามหาบณัฑติ จะต้องมจี านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อย
กว่า 36 หน่วยกติ โดยแบ่งการศกึษาเป็น 2 แผน ดงันี้ 
   15.2.1 แผน ก . เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์
การศกึษาตามแผน ก. แบ่งเป็น 2 แบบ คอื 
    15.2.1.1 แบบ ก 1 ท าเฉพาะวทิยานิพนธ์ซึง่มคี่าเทยีบไดไ้ม่น้อยกว่า 36 หน่วย
กติ และอาจ ศกึษารายวชิาหรอืท ากจิกรรมทางวชิาการอื่นเพิม่เตมิโดยไมน่ับหน่วยกติ 
    15.2.1.2 แบบ ก 2 ท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมคี่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
และตอ้งศกึษารายวชิาอกีไมน้่อยกว่า 12 หน่วยกติ 
   15.2.2 แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชาโดยไม่ต้องท า
วทิยานิพนธ์ แต่ต้องมกีารค้นคว้าอสิระไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิตแต่ไม่เกิน 6 หน่วยกติ และมกีาร
สอบประมวลความรอบรู ้
  15.3 ระดบัปรญิญาดุษฎบีณัฑติ แบ่งการศกึษาเป็น 2 แบบ ดงันี้ 
   15.3.1 แบบ 1 มวีทิยานิพนธแ์ละอาจมรีายวชิาหรอืกจิกรรมทางวชิาการอื่นเพิม่เตมิ
โดยไมน่บัหน่วยกติ ทัง้นี้ จ านวนหน่วยกติของวทิยานิพนธใ์หเ้ป็นไปตามเกณฑด์งันี้ 
 
    15.3.1.1 แบบ 1.1 ผูเ้ขา้ศกึษาทีส่ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญามหาบณัฑติ ต้อง
ท าวทิยานิพนธ ์ไมน้่อยกว่า 48 หน่วยกติ 
    15.3.1.2 แบบ 1.2 ผู้เขา้ศกึษาที่ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาบณัฑติ ต้องท า
วทิยานิพนธไ์มน้่อยกว่า 72 หน่วยกติ 
    ทัง้นี้วทิยานิพนธต์ามแบบ 1.1 และแบบ 1.2 ตอ้งมคีุณภาพและมาตรฐาน
เดยีวกนั 
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   15.3.2 แบบ 2 มวีทิยานิพนธแ์ละมรีายวชิาทีต่อ้งศกึษาเพิม่เตมิ โดยมจี านวนหน่วย
กติของวทิยานิพนธแ์ละรายวชิาตามเกณฑ ์ดงันี้ 
    15.3.2.1 แบบ 2.1 ผูเ้ขา้ศกึษาทีส่ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญามหาบณัฑติ ต้อง
ท าวทิยานิพนธ ์ ไมน้่อยกว่า 36 หน่วยกติ และศกึษารายวชิาอกีไมน้่อยกว่า 12 หน่วยกติ 
    15.3.2.2 แบบ 2.2 ผู้เขา้ศกึษาที่ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาบณัฑติ ต้องท า
วทิยานิพนธไ์มน้่อยกว่า 48 หน่วยกติ และศกึษารายวชิาอกีไมน้่อยกว่า 24 หน่วยกติ 

ทัง้นี้วทิยานิพนธต์ามแบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะตอ้งมคีุณภาพและ มาตรฐาน
เดยีวกนั 

 ขอ้ 16 การปรบัสถานภาพและการจ าแนกสถานภาพนกัศกึษา  
  16.1 นกัศกึษาทดลองศกึษาอาจไดร้บัการปรบัสถานภาพเป็นนกัศกึษาสามญัไดเ้มือ่สิน้
ภาคการศกึษาที ่1 ตามเงือ่นไขต่อไปนี้ 
   16.1.1 ได ้S ทุกรายวชิาทีไ่มน่บัหน่วยกติตามหลกัสตูร 
   16.1.2 ได้คะแนนเฉลีย่ไม่ต ่ากว่า 3.00 และส าหรบัระดบัปรญิญาดุษฎบีณัฑติ ต้อง
ไดค้่าระดบัผลการศกึษาไมต่ ่ากว่า B ทุกรายวชิาทีน่บัหน่วยกติตามหลกัสตูรดว้ย 
   16.1.3 นักศกึษาทดลองศกึษาแผน ก แบบ ก 1 ในระดบัปรญิญามหาบณัฑติ หรอื
แบบ 1 ในระดบัปรญิญาดุษฎบีณัฑติจะต้องไดร้บัการประเมนิความก้าวหน้าจากภาควชิาโดยได้รบั
สญัลกัษณ์ SP 
  16.2 สถานภาพของนกัศกึษาสามญั ใหจ้ าแนกสถานภาพเมือ่สิน้ภาคการศกึษาปกติ 
ทุกภาคดงันี้ 
   16.2.1 นกัศกึษาปกต ิไดแ้ก่ 
    16.2.1.1 นักศึกษาสามญัแผน ก แบบ ก 1 ในระดบัปรญิญามหาบณัฑติ หรอื
นกัศกึษาสามญัแบบ 1 ในระดบัปรญิญาดุษฎบีณัฑติทีไ่ดร้บัการประเมนิความกา้วหน้าจากภาควชิา
ในระหว่างที่ยงัไม่ได้ลงทะเบยีนวทิยานิพนธ์ โดยได้รบัสญัลกัษณ์ SP และหรอืได้รบัสญัลกัษณ์ IP 
หลงัจากลงทะเบยีนวทิยานิพนธ ์
    16.2.1.2 นั กศึกษ าสามัญ ใน ระดับป ระกาศนี ย บัต รบัณ ฑิตห รือ ระดับ
ประกาศนียบตัรบณัฑติชัน้สูง หรอืนักศกึษาสามญัแผน ก แบบ ก 2 หรอืแผน ข ในระดบัปรญิญา
มหาบณัฑติ หรอืนักศึกษาสามญัแบบ 2 ในระดบัปรญิญาดุษฎีบณัฑติที่สอบไล่ได้ค่าระดบัเฉลี่ย
ประจ าภาคการศกึษาที่ 1 ตัง้แต่ 3.00 ขึน้ไป หรอืไดค้่าระดบัเฉลีย่สะสมส าหรบัภาคการศกึษาปกต ิ
ตัง้แต่ภาคการศกึษาที ่2 เป็นตน้ไป ตัง้แต่ 3.00 ขึน้ไป  
    ภายใต้ข้อบังคับข้อ 16.2.1.1 หรือ 16.2.1.2 แล้วแต่กรณี หากนักศึกษาได้
ลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาทีไ่ม่นับหน่วยกติในภาคการศกึษานัน้ นักศกึษาจะต้องไดร้บัสญัลกัษณ์ S 
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ทุกรายวชิา และหากได้ลงทะเบียนวทิยานิพนธ์หรอืการค้นคว้าอิสระแล้วแต่กรณี ก็จะต้องได้รบั
สญัลกัษณ์  IP ดว้ย 
  
   16.2.2 นกัศกึษารอพนิิจ ไดแ้ก่  
    16.2.2.1 นักศึกษาสามญั แผน ก แบบ ก 1 ในระดบัปรญิญามหาบณัฑติหรอื
นักศึกษาสามญัแบบ 1 ในระดบัปรญิญาดุษฎีบณัฑิตที่ได้สญัลกัษณ์ U ในรายวชิาใดวชิาหนึ่งที่
ลงทะเบียนเรียน และ/หรอืได้รบัการประเมินความก้าวหน้าจากภาควิชาในระหว่างที่ยงัไม่ได้
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์โดยได้สญัลักษณ์ UP และ/หรอืได้สัญลกัษณ์ NP หลงัจากลงทะเบียน
วทิยานิพนธแ์ลว้ 
    16.2.2.2 นั ก ศึ ก ษ าส ามัญ ระดับ ป ระก าศ นี ย บั ต รบัณ ฑิ ต ห รือ ระดับ
ประกาศนียบตัรบณัฑติชัน้สูง หรอืนักศกึษาสามญัแผน ก แบบ ก 2 หรอื แผน ข ในระดบัปรญิญา
มหาบณัฑิตหรอืนักศึกษาสามญัแบบ 2 ในระดบัปรญิญาดุษฎีบณัฑิตที่สอบไล่ได้ค่าระดบัเฉลี่ย
ประจ าภาคการศกึษาที ่1 ต ่ากว่า 3.00 หรอืไดค้่าระดบัเฉลีย่สะสมส าหรบัภาคการศกึษาปกตติัง้แต่
ภาคการศึกษาที่ 2 เป็นต้นไป ต ่ ากว่า 3.00 และ/หรอืได้สัญลกัษณ์ U ในรายวิชาใดวิชาหนึ่งที่
ลงทะเบยีนเรยีน และ/หรอืได้สญัลกัษณ์ NP หลงัจากลงทะเบยีนวทิยานิพนธ์หรอืการค้นควา้อสิระ
แลว้ 
 ขอ้ 17 การเปลีย่นแผนการศกึษา การเปลี่ยนสาขาวชิา การเปลีย่นระดบัการศกึษา การโอน
หน่วยกติของรายวชิาระดบับณัฑติศึกษาทัง้จากภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัศลิปากร และการ
เทยีบโอนผลการเรยีนจากการศกึษานอกระบบหรอืการศกึษาตามอธัยาศยั ให้เป็นไปตามระเบยีบ
ของบณัฑติวทิยาลยั 
 ขอ้ 18 การรบัโอนนักศึกษาต่างสถาบนัและการเทยีบโอนหน่วยกติ ให้เป็นไปตามประกาศ
ของมหาวทิยาลยัศลิปากร 
 ขอ้ 19 การลาพกัการศกึษา การกลบัเขา้ศกึษา และการลาออกจากการศกึษา 
  19.1 การลาพกัการศกึษาและการกลบัเขา้ศกึษา 
   19.1.1 นักศกึษาที่มเีหตุจ าเป็นอนัสมควรอาจลาพกัการศกึษาในภาคการศกึษาใด
ภาคการศกึษาหนึ่งกไ็ด ้เมื่อไดศ้กึษาในบณัฑติวทิยาลยัมาแลว้อย่างน้อย 1 ภาคการศกึษา โดยยื่น
ค ารอ้งต่อคณบดบีณัฑติวทิยาลยัภายใน 30 วนันับจากวนัเปิดภาคการศกึษา หากพ้นก าหนดการ
ยื่นค ารอ้งขอลาพกัการศกึษาดงักล่าวแลว้ นักศกึษาอาจขอลาพกัการศกึษาเป็นกรณีพเิศษในกรณี
ใดกรณหีนึ่งดงัต่อไปนี้ 
    19.1.1.1 นกัศกึษาถูกเกณฑห์รอืระดมเขา้รบัราชการทหารกองประจ าการ 
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    19.1.1.2 นกัศกึษาเจบ็ป่วยต้องพกัรกัษาตวัเป็นเวลานานตามค าสัง่แพทยโ์ดย มี
ใบรบัรองแพทยจ์ากสถานพยาบาลของทางราชการหรอืรฐัวสิาหกจิ หรอืสถานพยาบาลเอกชนทีท่าง
ราชการรบัรองตามทีก่ระทรวง การคลงัก าหนด 
    19.1.1.3 นกัศกึษามเีหตุจ าเป็นอนัสมควรหรอืมคีวามจ าเป็นสุดวสิยั 
    ในกรณีที่นักศึกษาได้รบัอนุมตัิให้ลาพักการศึกษา ให้นับระยะเวลาที่ลาพัก
รวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รบัอนุมตัิให้ลาพักการศึกษาได้ตามข้อ 
19.1.1.1  
    นักศึกษาที่ได้รบัอนุมตัิให้ลาพกัการศึกษา ต้องช าระค่าธรรมเนียมเพื่อรกัษา
สถานภาพทุกภาคการศึกษา ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รบัอนุมัติให้ลาพักการศึกษาหลังจากที่ได้
ลงทะเบยีนรายวชิาแลว้ และในกรณนีี้ ใหน้กัศกึษาไดส้ญัลกัษณ์ W ในทุกรายวชิาทีไ่ดล้งทะเบยีนไว้
ในภาคการศกึษาทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหล้าพกัการศกึษา 
   19.1.2 ให้คณบดบีณัฑติวทิยาลยัเป็นผู้พิจารณาเหตุจ าเป็นอนัสมควรหรอืความ
จ าเป็นสุดวสิยัในการลาพกัการศกึษา และมอี านาจอนุมตัใิหล้าพกัการศกึษาไดค้รัง้ละไม่เกนิ 2 ภาค
การศกึษาปกตติดิต่อกนั แต่รวมเวลาการลาพกัการศกึษาทัง้หมดตอ้งไมเ่กนิ 4 ภาคการศกึษาปกต ิ
   19.1.3 นักศกึษาที่ได้รบัอนุมตัิให้ลาพกัการศึกษาหรอืถูกสัง่พกัการศึกษา เมื่อจะ
กลบัเขา้ศึกษาใหม่ จะต้องยื่นค ารอ้งขอกลบัเข้าศกึษาต่อคณบดบีณัฑติวทิยาลยัก่อนวนัเปิดภาค
การศกึษาไม่น้อยกว่า 14 วนั มฉิะนัน้จะไม่มสีทิธลิงทะเบยีนรายวชิาในภาคการศกึษานัน้ ทัง้นี้ เวน้
แต่จะไดร้บัอนุมตัจิากคณบดบีณัฑติวทิยาลยัเป็นกรณพีเิศษ 
  19.2 การลาออกจากการศึกษา ให้นักศึกษาที่ประสงค์ลาออกยื่นค าร้องต่อบัณฑิต
วทิยาลยัก่อนการสอบประจ าภาค และในระหว่างทีย่งัไมไ่ดร้บัอนุมตัใิหล้าออกนี้ ใหถ้อืว่านกัศกึษาผู้
ประสงคข์อลาออกนัน้ยงัคงมสีถานภาพเป็นนักศกึษาทีจ่ะตอ้งปฏบิตัติามขอ้บงัคบั ระเบยีบ ประกาศ 
และค าสัง่ต่าง ๆ  ของบณัฑติวทิยาลยั และมหาวทิยาลยัศลิปากรทุกประการ 
 ขอ้ 20 นกัศกึษาจะพน้สภาพการเป็นนกัศกึษาในกรณใีดกรณหีนึ่งดงัต่อไปนี้ 
  20.1 นักศึกษาสามญัที่สอบได้ค่าระดบัเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ต ่ากว่า 2.50 
หรอืนักศกึษาทดลองศกึษาที่สอบได้ค่าระดบัเฉลี่ยประจ าภาคการศกึษาที่ 1 ต ่ากว่า 3.00 และหรอื
ไดร้บัสญัลกัษณ์ U ในรายวชิาใดรายวชิาหนึ่ง 
  20.2 สอบไดค้่าระดบัเฉลีย่สะสมต ่ากว่า 2.50 
  20.3 เป็นนกัศกึษารอพนิิจ 2 ภาคการศกึษาปกตต่ิอเนื่องกนั 
  20.4 สอบประมวลความรอบรู้ไม่ผ่านเป็นครัง้ที่ 2 ตามข้อ 34.1.6 ส าหรบันักศึกษา
ระดบัปรญิญามหาบณัฑติ และตามขอ้ 34.2.2 ส าหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาดุษฎบีณัฑติ หรอืสอบ
วดัคุณสมบตั ิไมผ่่านเป็นครัง้ที ่2 ตามขอ้ 33.5  
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  20.5 ไม่ได้รบัอนุมตัหิวัขอ้และโครงการวทิยานิพนธห์รอืการค้นคว้าอสิระภายใน 3  ปี
การศกึษา ส าหรบัการศกึษาระดบัปรญิญามหาบณัฑติและระดบัปรญิญาดุษฎบีณัฑติ กรณีทีม่าจาก
พืน้ฐานระดบัปรญิญามหา บณัฑติ หรอืภายใน 5 ปีการศกึษาส าหรบัการศกึษาระดบัปรญิญาดุษฎี
บณัฑติกรณทีีม่าจากพืน้ฐานระดบัปรญิญาบณัฑติของก าหนดเวลาการศกึษาของนกัศกึษาผูน้ัน้ 
  20.6 ไมส่ามารถส าเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูรภายในก าหนดเวลาตามขอ้ 13 
  20.7 ถูกลงโทษใหพ้น้สภาพการเป็นนกัศกึษาตามขอ้ 9 
  20.8 ไม่ปฏิบตัิตามเงื่อนไขการลาพกัการศึกษาและการกลบัเข้าศึกษาตามข้อ 19.1 
หรอืไมล่งทะเบยีนรายวชิาในภาคการศกึษาปกตติามขอ้ 22.1 และ 22.2 
  20.9 สอบวทิยานิพนธต์ก 
  20.10 ไดร้บัอนุมตัใิหล้าออกจากการเป็นนกัศกึษาบณัฑติวทิยาลยั 
  20.11 ขาดคุณสมบตัขิองการเขา้เป็นนกัศกึษาตามขอ้ 7 
  20.12 ตาย 
 นักศกึษาที่พ้นสภาพตามข้อ 20.8 หรอืข้อ 20.10 อาจขอกลบัเขา้เป็นนักศึกษาใหม่ภายใน
ก าหนดระยะเวลา 2 ปี นับจากวนัที่นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย
เหน็สมควรก็อาจอนุมตัใิห้กลบัเขา้ศกึษาใหม่ได้ โดยให้คดิระยะเวลาที่พ้นสภาพการเป็นนักศกึษา
นัน้รวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาทัง้หมด ในกรณีเช่นนี้นักศึกษาจะ ต้องเสยีค่าธรรมเนียมเสมอืน
เป็นผูล้าพกัการศกึษา รวมทัง้ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ทีต่อ้งช าระหรอืคา้งช าระดว้ย 
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หมวดท่ี 3 
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนรายวิชา 

 
 ขอ้ 21 การขึน้ทะเบยีนเป็นนกัศกึษา 
  21.1 ผูท้ีส่อบคดัเลอืกหรอืไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ขา้ศกึษาใหข้ึน้ทะเบยีนเป็นนกัศกึษาตามที่
บณัฑติวทิยาลยัประกาศก าหนด 
  21.2 ผู้ทีไ่ม่สามารถขึน้ทะเบยีนเป็นนักศกึษาตามวนั เวลาที่ก าหนดโดยไม่แจง้สาเหตุ
อนัสมควร ใหถ้อืว่าผูน้ัน้สละสทิธิใ์นการเขา้เป็นนกัศกึษา 
 ขอ้ 22 การลงทะเบยีนรายวชิา 
  22.1 นักศกึษาต้องลงทะเบยีนทุกภาคการศกึษาตามก าหนดเวลาในปฏทินิการศกึษา
โดยต้องได้รบัความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรกึษาหรอืหวัหน้าภาควชิา ทัง้นี้นักศึกษาต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมและหนี้สนิต่าง ๆ (ถ้าม)ี ใหเ้รยีบรอ้ยตามวธิกีารทีบ่ณัฑติวทิยาลยั และมหาวทิยาลยั
ศลิปากรก าหนด จงึจะถอืว่าการลงทะเบยีนนัน้สมบรูณ์ 
  22.2 นักศกึษาต้องลงทะเบยีนภายใน 14 วนัแรกของภาคการศกึษาปกต ิหรอืภายใน 
7 วันแรกของภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อนนับจากวัน เปิดภาคการศึกษา มิฉะนัน้จะไม่มีสิทธิ ์
ลงทะเบียนในภาคการศึกษานัน้ เว้นแต่จะได้ รบัความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรกึษาและได้รบั
อนุมตัจิากคณบดบีณัฑติวทิยาลยัเป็นกรณีพเิศษ ทัง้นี้นักศึกษาจะต้องมเีวลาศึกษาต่อไปไม่น้อย
กว่ารอ้ยละ 80 ของเวลาศกึษาทัง้หมดในภาคการศกึษานัน้ 
  22.3 นักศึกษาที่ลงทะเบียนหลงัจากวนัที่ก าหนดจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเพิ่มเป็น
กรณีพเิศษตามอตัราทีก่ าหนดไว้ในขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัศลิปากร ว่าด้วยอตัราค่าธรรมเนียม
การศกึษาระดบับณัฑติศกึษาในบณัฑติวทิยาลยั 
  22.4 นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาใดจะต้องลาพักการศึกษา
ส าหรบัภาคการศึกษานัน้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในขอ้ 19.1 หากไม่ปฏบิตัดิงักล่าวให้นักศกึษาผู้นัน้
พน้สภาพการเป็นนกัศกึษา 
  22.5 คณบดีบัณฑิตวิทยาลยัโดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชาอาจอนุมตัิให้
นักศึกษาปกติตามข้อ  16.2.1 ลงทะเบียนศึกษารายวิชาใดในระดับบัณฑิตศึกษาของ
สถาบนัอุดมศกึษาอื่นได้ ในกรณีที่รายวชิานัน้ไม่ได้เปิดสอนอยู่ในบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั
ศลิปากร และจะเป็นประโยชน์แก่นกัศกึษาโดยมเีงือ่นไขดงันี้ 
   22.5.1 นักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิตหรอืระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต
ชัน้สูงหรอืระดบัปรญิญามหาบณัฑติ จะลงทะเบยีนรายวชิาได้ไม่เกนิ 9 หน่วยกติ และให้น ามานับ
หน่วยกติและค านวณค่าระดบัเฉลีย่ดว้ย 
   22.5.2 นกัศกึษาระดบัปรญิญาดุษฎบีณัฑติ จะไมน่ ามานบัหน่วยกติในหลกัสตูร 
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  22.6 นักศกึษาแผน ก แบบ ก   1 ในระดบัปรญิญามหาบณัฑติหรอืนักศกึษา แบบ 1 
ในระดบัปรญิญาดุษฎีบณัฑติที่ไม่มกีารลงทะเบยีนรายวชิาหรอืวทิยานิพนธ์ ให้ลงทะเบยีนรกัษา
สถานภาพทุกภาคการศกึษาตามก าหนด เวลาในปฏทินิการศกึษา 
  22.7 นักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรบณัฑติหรอืระดบัประกาศนียบตัรบณัฑติชัน้สูง 
หรอืระดบัปรญิญามหาบณัฑติแผน ก แบบ ก 2  หรอื  แผน  ข   หรอืระดบัปรญิญาดุษฎบีณัฑติ
แบบ   2   ที่ศึกษารายวชิาครบตามหลกัสูตรแล้วแต่ยงัไม่ส าเรจ็การศึกษาหรอืยงัไม่ลงทะเบยีน
วทิยานิพนธห์รอืการคน้ควา้อสิระ ตอ้งลงทะเบยีนรกัษาสถานภาพนกัศกึษาทุกภาคการศกึษาปกต ิ
  22.8 จ านวนหน่วยกติทีน่ักศกึษาลงทะเบยีนแต่ละภาคการศกึษาซึง่ไม่นับรวมหน่วยกิ
ตของรายวชิาทีต่อ้งศกึษาโดยไมน่บัหน่วยกติ มดีงันี้ 
   22.8.1 ภาคการศกึษาปกต ิ
    22.8.1.1 นกัศกึษาปกต ิตอ้งลงทะเบยีนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ แต่ไมเ่กนิ 15 
หน่วยกติ 
    22.8.1.2 นกัศกึษารอพนิิจต้องลงทะเบยีนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกติ แต่ไมเ่กนิ 9 
หน่วยกติ 
    22.8.1.3 นักศึกษาทดลองศึกษาต้องลงทะเบยีนในภาคการศึกษาที่ 1 ไม่น้อย
กว่า 6 หน่วยกติ แต่ไมเ่กนิ 9 หน่วยกติตามค าแนะน าของหวัหน้าภาควชิา 
    22.8.1.4 นกัศกึษาพเิศษใหล้งทะเบยีนตามค าแนะน าของหวัหน้าภาควชิา 
   22.8.2 ภาคการศกึษาพเิศษฤดรูอ้นใหน้กัศกึษาลงทะเบยีนไดไ้มเ่กนิ 6 หน่วยกติ 
   นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนน้อยกว่าหรอืเกินกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ 22.8.1 
และ 22.8.2 ใหย้ืน่ค ารอ้งต่อคณบดบีณัฑติวทิยาลยัเพื่อขออนุมตัเิป็นกรณพีเิศษ 
   ในกรณีที่นักศึกษาเหลือหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียนตามหลกัสูตรน้อยกว่าตามที่
ก าหนดไวใ้นขอ้ 22.8.1.1 และ 22.8.1.2 ใหล้งทะเบยีนเรยีนไดโ้ดยไมต่อ้งขออนุมตั ิ
 ขอ้ 23 การขอถอน และขอเพิม่รายวชิา 
  23.1 การขอถอนรายวชิาใหก้ระท าไดโ้ดยมเีงือ่นไขและมผีลดงัต่อไปนี้ 
   23.1.1 ในกรณีที่ขอถอนภายใน 14 วนัแรกของภาคการศึกษาปกติหรอืภายใน 7 
วนัแรกของภาคการศกึษาพเิศษฤดูรอ้นโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากอาจารยท์ีป่รกึษา รายวชิาทีข่อ
ถอนนัน้จะไมป่รากฏในระเบยีน 
   23.1.2 ในกรณีที่ขอถอนภายใน 84 วนัแรกของภาคการศกึษาปกติหรอืภายใน 42 
วนัแรกของภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอ้นโดยได้รบัความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่
ปรกึษา นกัศกึษาจะไดร้บัสญัลกัษณ์ W ในรายวชิาทีข่อถอน 
   23.1.3 การขอถอนรายวชิาใด เมื่อพน้ก าหนดตามขอ้ 23.1.2 จะกระท ามไิด ้เวน้แต่
จะได้ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรกึษา และคณะกรรมการประจ าบัณฑิต
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วทิยาลยัพจิารณาแลว้เหน็สมควรอนุมตัใิหถ้อนได ้ในกรณีเช่นนี้นักศกึษาจะไดร้บัสญัลกัษณ์ W ใน
รายวชิาทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหถ้อนนัน้ 
  23.2 การขอเพิ่มรายวิชาให้กระท าภายใน 14 วนัแรกของภาคการศึกษาปกติหรอื
ภายใน 7 วนัแรกของภาคการศกึษาพเิศษฤดูรอ้นโดยได้รบัความเห็นชอบจากอาจารยผ์ู้สอนและ
อาจารยท์ีป่รกึษา เวน้แต่ในกรณีทีน่ักศกึษาขอเพิม่รายวิชาเมื่อพ้นระยะเวลาที่ก าหนดจะต้องไดร้บั
ความเหน็ชอบจากอาจารยผ์ูส้อนและอาจารยท์ีป่รกึษา และได ้รบัอนุมตัจิากคณบดบีณัฑติวทิยาลยั
ก่อน ทัง้นี้ นักศกึษาผูน้ัน้จะต้องมเีวลาศกึษาต่อไปไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของเวลาศกึษาทัง้หมดใน
ภาคการศกึษานัน้ 
 ข้อ 24 ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ รวมทัง้กรณีที่นักศึกษาอาจได้รบั
ค่าธรรมเนียมคืน ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของมหาวิทยาลยัศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม
การศกึษาระดบับณัฑติศกึษาในบณัฑติวทิยาลยั 

หมวดท่ี 4 

การวดัผลและการประเมินผลการศึกษา 
 
 ขอ้ 25 การวดัผลการศกึษา 
  25.1 ให้มีการวัดผลการศึกษาทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนไว้แต่ละภาค
การศึกษาโดยอาจท าการวดัผลระหว่างภาคการศึกษาด้วยวธิกีารทดสอบ การเขยีนรายงาน การ
มอบหมายงานใหท้ า หรอืวธิอีื่น ๆ และเมื่อสิน้ภาคการศกึษาใหม้กีารสอบไล่ส าหรบัแต่ละรายวชิาที่
ศกึษาในภาคการศกึษานัน้ หรอืจะใชว้ธิกีารวดัผลอยา่งอื่นทีเ่หมาะสมกบัลกัษณะวชิานัน้ ๆ กไ็ด ้ 
  บณัฑติวทิยาลยัอาจก าหนดระเบยีบทีไ่มข่ดักบัขอ้บงัคบันี้เพื่อใชใ้นการวดัผลตามความ
เหมาะสมของแต่ละสาขาวชิาหรอืรายวชิา 
  25.2 เมือ่สิน้ภาคการศกึษาแต่ละภาค นกัศกึษาจะมสีทิธิเ์ขา้สอบไล่หรอืไดร้บัการวดัผล
ในรายวชิาใดต่อเมื่อมเีวลาศกึษาในรายวชิานัน้มาแลว้ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 80 ของเวลาศกึษาทัง้หมด
ในภาคการศกึษานัน้  หรอืมผีลการทดสอบระหว่างภาคการศกึษา หรอืมผีลงานที่ได้รบัมอบหมาย
เป็นทีพ่อใจของอาจารยผ์ูส้อน 
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 ขอ้ 26 การประเมนิผลการศกึษา 
  26.1 รายวชิาทีม่กีารวดัผลเป็นระดบั ใหแ้บ่งค่าระดบัโดยมสีญัลกัษณ์ดงันี้ 
    ผลการศึกษา   สญัลกัษณ์            ค่าระดบั 
    ดมีาก          A       4.0 
      ด ี           B+       3.5 
               B         3.0 
        พอใช ้          C+       2.5 
               C        2.0 
           อ่อน           D+        1.5 
               D         1.0 
        ตก           F        0 
  26.2 ในกรณีที่หลักสูตรก าหนดให้มีการวัดผลในรายวิชาใดโดยไม่มีค่าระดับ  ให้
แสดงผลการศกึษาในรายวชิานัน้ดว้ยสญัลกัษณ์ดงันี้ 
    สญัลกัษณ์      ผลการศึกษา 
    S (satisfactory)     เป็นทีพ่อใจ 
    U (unsatisfactory)    ไมเ่ป็นทีพ่อใจ  
  26.3 ในกรณีที่รายวิชาใดยังมิได้ท าการวัดผลหรือไม่มีการวัดผล  ให้รายงานผล
การศกึษารายวชิานัน้ดว้ยสญัลกัษณ์อยา่งใดอยา่งหนึ่งดงัต่อไปนี้ 
 
    สญัลกัษณ์      ผลการศึกษา 
    I (incomplete)      ไมส่มบูรณ์ 
    W (withdrawn)      ถอนรายวชิา 
    Au (audit)       ศกึษาโดยไม่นบัหน่วยกติ 
    IP (in progress)    มคีวามก้าวหน้า (ส าหรบัรายวชิาทีใ่ชเ้วลา 

ปฏบิตังิานต่อเนื่องและไมส่ามารถ
ด าเนินการใหเ้สรจ็สิน้ก่อนสิน้ภาค
การศกึษา) 

    SP (satisfactory progress)   ความกา้วหน้าเป็นทีพ่อใจ 
    UP (unsatisfactory progress)  ความกา้วหน้าไมเ่ป็นทีพ่อใจ 
  26.4 การประเมนิผลวทิยานิพนธห์รอืการคน้ควา้อสิระ 
   26.4.1 ให้ ใช้ สัญ ลัก ษ ณ์  IP (in progress) ห รือ  NP (no progress) ส าห รับ
วทิยานิพนธห์รอืการคน้ควา้อสิระซึง่อยูใ่นระหว่างการเรยีบเรยีงโดยนกัศกึษาไดล้งทะเบยีนแลว้ 
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   26.4.2 การประเมินผลวิทยานิพนธ์  หรือการค้นคว้าอิสระซึ่งเรียบเรียงเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ใหก้ าหนดเป็น 4 ระดบั ดงันี้ 
    ดมีาก    Excellent 
    ด ี    Good 
    ผ่าน    Passed 
    ตก    Failed 
  26.5 การใหส้ญัลกัษณ์  F จะใหใ้นกรณใีดกรณหีนึ่งดงัต่อไปนี้ 
   26.5.1 นกัศกึษาไมผ่่านการวดัผลหรอืสอบไมผ่่านตามขอ้ 25.1 
   26.5.2 นกัศกึษาไมม่สีทิธิเ์ขา้สอบ หรอืไมไ่ดร้บัการวดัผลตามขอ้ 25.2 
   26.5.3 นกัศกึษาท าผดิระเบยีบการสอบ และไดร้บัโทษใหส้อบตกตามขอ้ 9.2.1 
   26.5.4 นกัศกึษาไมแ่กค้่า I ตามขอ้ 26.6 
   26.5.5 นกัศกึษาขาดสอบโดยไมไ่ดร้บัอนุมตัจิากบณัฑติวทิยาลยั 
   26.5.6 นกัศกึษาไมไ่ดร้บัอนุมตัใิหถ้อนรายวชิาตามขอ้ 23.1.3 
  26.6 การใหส้ญัลกัษณ์ I จะใหใ้นกรณใีดกรณหีนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 
   26.6.1 นักศกึษาป่วยระหว่างการสอบรายวชิานัน้หรอืขาดสอบเนื่องจากป่วยโดยมี
ใบรบัรองแพทยจ์ากสถานพยาบาลของทางราชการหรอืรฐัวสิาหกจิ หรอืสถานพยาบาลเอกชนทีท่าง
ราชการรบัรองตามที่กระทรวง การคลงัก าหนดหรอืขาดสอบโดยได้รบัอนุมตัิจากคณบดีบณัฑิต
วทิยาลยั 
   26.6.2 นักศกึษาท างานทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของการศกึษารายวชิานัน้ยงัไม่ครบถ้วนและ
อาจารยผ์ูส้อนเหน็ว่ายงัไมส่มควรวดัผลการศกึษาขัน้สุดทา้ยของนกัศกึษา  
  การแก้ค่า  I นักศึกษาจะต้องสอบ และ/หรอืปฏิบตัิงานที่ได้รบัมอบหมายจากอาจารย์
ผูส้อนให้ครบถ้วนเพื่อให้อาจารยผ์ู้สอนวดัผลและส่งผลการศกึษาของนักศกึษาแก่บณัฑติวทิยาลยั
ภายใน 10 วนัหลงัจากวนัเปิดภาคการศกึษาปกตถิดัไป หากพน้ก าหนดดงักล่าวบณัฑติวทิยาลยัจะ
เปลี่ยนสญัลกัษณ์  I เป็น F หรอื U โดยอตัโนมตัิ เว้นแต่จะได้รบัอนุมตัจิากคณะกรรมการประจ า
บณัฑติวทิยาลยัให้ขยายเวลาได้เป็นกรณีพเิศษ เมื่อเห็นว่ามเีหตุผลส าคญัและจ าเป็นโดยอาจารย์
ผูส้อนตอ้งแจง้ใหบ้ณัฑติวทิยาลยัทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
  26.7 การให้สญัลกัษณ์ S จะให้ในกรณีที่รายวชิาซี่งมผีลการศึกษาเป็นที่พอใจ และ
หลกัสตูรระบุใหว้ดัผลการศกึษาโดยไมม่คี่าระดบัหรอืในกรณไีดร้บัอนุมตัใิหโ้อนหน่วยกติตามขอ้ 17 
  การใหส้ญัลกัษณ์ U จะใหเ้ฉพาะรายวชิาซึง่มผีลการศกึษาไมเ่ป็นทีพ่อใจ และหลกัสูตร
ระบุใหว้ดัผลการศกึษาโดยไมม่คี่าระดบั 
  26.8 การให้สัญลักษณ์  SP จะให้ เฉพาะกรณีที่นักศึกษายังไม่ ได้ลงทะเบียน
วทิยานิพนธ ์และภาควชิาพจิารณาผลการศกึษาเมือ่สิน้ภาคการศกึษามคีวามกา้วหน้าเป็นที่พอใจ 
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  การใหส้ญัลกัษณ์ UP จะใหเ้ฉพาะกรณีทีน่กัศกึษายงัไมไ่ดล้งทะเบยีนวทิยานิพนธ ์และ
ภาควชิาพจิารณาผลการศกึษาเมือ่สิน้ภาคการศกึษามคีวามก้าวหน้าไมเ่ป็นทีพ่อใจ 
  26.9 การใหส้ญัลกัษณ์ IP จะใหส้ าหรบัวทิยานิพนธห์รอืการคน้ควา้อสิระหรอืรายวชิาที่
การเรยีนการสอนมลีกัษณะเฉพาะ ดงันี้ 
   26.9.1 ให้เพื่อแสดงฐานะของวทิยานิพนธ์หรอืการค้นคว้าอิสระที่อยู่ระหว่างการ
เรยีบเรยีงว่ามคีวามก้าวหน้าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค นับตัง้แต่ภาคการศึกษาแรกที่
นกัศกึษาลงทะเบยีนวทิยานิพนธห์รอืการคน้ควา้อสิระ 
   26.9.2 ให้ส าหรบัรายวชิาที่การเรยีนการสอนมลีกัษณะเฉพาะ โดยมขีอ้ก าหนดให้
นกัศกึษาใชเ้วลาปฏบิตังิานต่อเนื่อง และไม่สามารถด าเนินการใหเ้สรจ็สิน้ก่อนภาคการศกึษานัน้ ๆ 
ตามที่ก าหนดไว้ในหลกัสูตร หรอืตามที่อธิการบดีโดยอนุมตัิของที่ประชุมคณบดีจะได้ประกาศ
ก าหนดไวน้ัน้ เมือ่ไดท้ าการวดัผลแลว้ใหใ้ชค้่าระดบัจากการวดัผลนัน้แทนสญัลกัษณ์ IP 
  26.10 การให้สญัลกัษณ์ NP จะให้เพื่อแสดงฐานะของวิทยานิพนธ์หรอืการค้นคว้า
อิสระที่อยู่ในระหว่างการเรียบเรียงว่าไม่มีความก้าวหน้าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค  
นบัตัง้แต่ภาคการศกึษาแรกทีน่กัศกึษาลงทะเบยีนท าวทิยานิพนธห์รอืการคน้ควา้อสิระ 
  26.11 การใหส้ญัลกัษณ์W จะใหเ้ฉพาะกรณทีีร่ะบุไวใ้นขอ้ 19.1.1 ขอ้ 23.1.2 และขอ้ 
23.1.3 
  26.12 การใหส้ญัลกัษณ์ Au จะใหใ้นรายวชิาทีล่งทะเบยีนศกึษาโดยไมน่ับหน่วยกติ 
 ขอ้ 27 การนบัหน่วยกติและการลงทะเบยีนรายวชิาซ ้า 
  27.1 การนับหน่วยกิตเพื่อให้ครบหลกัสูตรตามข้อบังคับนี้  ส าหรบันักศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรบณัฑติหรอืระดบัประกาศนียบตัรบณัฑติชัน้สงูหรอืระดบัปรญิญามหาบณัฑติ ใหน้ับ
หน่วยกติเฉพาะรายวชิาทีน่ักศกึษาสอบไดค้่าระดบัผลการศกึษาไม่ต ่ากว่า C หรอืได้รบัสญัลกัษณ์ 
S เท่านัน้ เวน้แต่รายวชิาทีห่ลกัสูตรก าหนดไวเ้ป็นวชิาบงัคบัหรอืรายวชิาบงัคบัเลอืก นักศกึษาต้อง
สอบไดค้่าระดบัผลการศกึษาไม่ต ่ากว่า  B หรอืไดร้บัสญัลกัษณ์ S ในกรณีทีห่ลกัสูตรก าหนดไวว้่า
ตอ้งได ้S ส่วนนกัศกึษาระดบัปรญิญาดุษฎบีณัฑติ ใหน้บัหน่วยกติเฉพาะรายวชิาทีน่กัศกึษาสอบได้
ค่าระดบัผลการศกึษาไมต่ ่ากว่า B  
  27.2 นักศึกษาที่สอบได้ค่าระดบัผลการศึกษาต ่ากว่า B หรอืได้รบัสญัลกัษณ์ U ใน
รายวชิาทีเ่ป็นวชิาบงัคบัต้องลงทะเบยีนรายวชิานัน้ใหมใ่หไ้ดค้่าระดบัผลการศกึษาไม่ต ่ากว่า B หรอื
ไดร้บัสญัลกัษณ์ S แลว้แต่กรณ ี
 
  27.3 ในกรณีทีน่ักศกึษาสอบไดค้่าระดบัผลการศกึษาต ่ากว่า B หรอืไดร้บัสญัลกัษณ์ U 
ในรายวชิาบงัคบัเลอืก นักศกึษามสีทิธิล์งทะเบยีนรายวชิาเดมินัน้ใหม่หรอือาจลงทะเบยีนรายวชิา
อื่นในกลุ่มเดยีวกนักไ็ด ้
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  27.4 รายวชิาบงัคบัหรอืรายวชิาบงัคบัเลอืกทีน่กัศกึษาสอบไดค้่าระดบัผลการศกึษาไม่
ต ่ากว่า B นกัศกึษาไมม่สีทิธิล์งทะเบยีนรายวชิานัน้อกี 
  27.5 นักศึกษาที่สอบได้ค่าระดบัผลการศึกษาต ่ากว่า B หรอืได้รบัสญัลกัษณ์ U ใน
รายวชิาที่เป็นวชิาเลอืก มสีทิธิล์งทะเบยีนรายวชิาเดมินัน้ใหม่หรอือาจลงทะเบยีนรายวชิาเลอืกอื่น
แทนกไ็ด ้
  27.6 ในกรณีที่นักศกึษาต้องลงทะเบยีนรายวชิาใดซ ้าหรอืแทนตามที่หลกัสูตรก าหนด 
การนบัหน่วยกติ ตามขอ้ 27.1 ใหน้บัหน่วยกติไดเ้พยีงครัง้เดยีว 
 ขอ้ 28 ให้มกีารประเมนิผลการศกึษาเมื่อสิ้นภาคการศกึษาปกตทิุกภาค โดยค านวณหาค่า
ระดบัเฉลีย่ประจ าภาคของรายวชิาทีน่ักศกึษาไดล้งทะเบยีนไวใ้นภาคการศกึษานัน้  และค านวณหา
ค่าระดับเฉลี่ยสะสมส าหรบัรายวิชาทัง้ หมดทุกภาคการศึกษา ตัง้แต่เริม่เข้าศึกษาจนถึงภาค
การศกึษาปัจจบุนั 
      ขอ้ 29 การคดิค่าระดบัเฉลีย่ประจ าภาค ใหค้ านวณโดยน าผลรวมของผลคูณระหว่างค่าระดบั
ของแต่ละรายวชิาที่ได้รบัในภาคการศึกษานัน้กบัจ านวนหน่วยกติของรายวชิานัน้  แล้วหารด้วย
จ านวนหน่วยกติทัง้หมดที่ลงทะเบยีนไวใ้นภาคการศกึษานัน้ โดยให้คดิทศนิยมสองต าแหน่ง หาก
ทศนิยมต าแหน่งทีส่าม มคี่าตัง้แต่ 5 ขึน้ไป ใหเ้พิม่ค่าทศนิยมในต าแหน่งทีส่องขึน้อกีหนึ่งหน่วย 
 การคดิค่าระดบัเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณโดยน าผลรวมของผลคูณระหว่างค่าระดบัของแต่ละ
รายวชิาทีล่ง ทะเบยีนตัง้แต่เริม่เขา้ศกึษารวมถงึภาคการศกึษาปัจจบุนักบัหน่วยกติของรายวชิานัน้ 
แล้วหารด้วยจ านวนหน่วยกิตทัง้หมดที่ได้ลงทะเบียนไว้โดยให้คิดทศนิยมสองต าแหน่ง   หาก
ทศนิยมต าแหน่งทีส่ามมคี่าตัง้แต่ 5 ขึน้ไป ใหเ้พิม่ค่าทศนิยมในต าแหน่งทีส่องขึน้อกีหนึ่งหน่วย 
 ขอ้ 30 รายวชิาใดที่มกีารรายงานผลการศกึษาโดยใช้สญัลกัษณ์  I, S, U, SP, UP, IP, NP, 
W และ Au ไม่ใหน้ ารายวชิานัน้มาค านวณหาค่าระดบัเฉลีย่ประจ าภาค และค่าระดบัเฉลีย่สะสมตาม
ขอ้ 29 
 ข้อ 31 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนศึกษารายวิชาใดซึ่งคณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลยัได้เทียบให้เท่า กับรายวิชาที่อนุมตัิให้โอนหน่วยกิตตามข้อ  17 และข้อ 18 มใิห้น าผล
การศกึษารายวชิานัน้มาค านวณค่าระดบัเฉลีย่ 
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หมวดท่ี 5 
การสอบภาษาต่างประเทศ การสอบประมวลความรอบรู้และการสอบวดัคณุสมบติั 

 
 ขอ้ 32 การสอบภาษาต่างประเทศ 
  32.1 นกัศกึษาทุกสาขาวชิาในระดบัปรญิญามหาบณัฑติและระดบัปรญิญาดุษฎบีณัฑติ
ตอ้งสอบภาษาต่างประเทศอยา่งน้อยหน่ึงภาษาตามทีบ่ณัฑติวทิยาลยัก าหนด  
   32.1.1 นักศกึษาชาวต่างประเทศต้องสอบผ่านการสอบภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาของ
ตนตามเงือ่นไขของบณัฑติวทิยาลยั 
   32.1.2 ใหบ้ณัฑติวทิยาลยัก าหนดระยะเวลาการสอบภาษาต่างประเทศไวใ้นปฏทินิ
ศกึษา ใหค้ณบดบีณัฑติวทิยาลยัแต่งตัง้คณะกรรมการสอบภาษาต่างประเทศ  และให้แสดงผลการ
สอบภาษาต่างประเทศโดยใช้สัญลักษณ์  S หรือ U ในกรณีที่นักศึกษาสอบได้สัญลักษณ์ U 
นกัศกึษามสีทิธิข์อสอบไดอ้กี 
  32.2 นักศกึษาอาจได้รบัการยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาต่างประเทศ โดยได้ศึกษาและ/
หรอืสอบผ่านภาษา ต่างประเทศในกรณใีดกรณหีนึ่งดงัต่อไปนี้ 
   32.2.1 นกัศกึษาสามารถสอบผ่านภาษาต่างประเทศทีบ่ณัฑติวทิยาลยัจดัใหส้อบใน
การสอบคดัเลอืกเขา้ศกึษาต่อในบณัฑติวทิยาลยั 
   32.2.2 นกัศกึษาศกึษาและสอบผ่านภาษาต่างประเทศทีบ่ณัฑติวทิยาลยัจดัอบรม
นอกหลกัสตูร 
   32.2.3 นักศกึษาศกึษาและสอบผ่านภาษาต่างประเทศตามทีก่ าหนดไวใ้นหลกัสูตร
โดยไม่นับหน่วยกติสปัดาห์ละไม่น้อยกว่า 2 ชัว่โมง โดยใหแ้สดงผลการสอบเป็นสญัลกัษณ์ S หรอื 
U นักศึกษาที่สอบได้สัญลักษณ์ S มีสิทธิไ์ด้รบัการยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาต่างประเทศอีก 
นักศกึษาศกึษาและสอบผ่านภาษาต่างประเทศตามทีก่ าหนดไวใ้นหลกัสูตรไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกติ
และก าหนดให้วดัผลเป็นค่าระดบั นักศกึษาทีส่อบไดค้่าระดบัผลการศกึษาไม่ต ่ากว่า B มสีทิธิไ์ดร้บั
การยกเวน้ไมต่อ้งสอบภาษาต่างประเทศอกี  
   32.2.4 นักศกึษาสอบผ่านภาษาต่างประเทศจากสถาบนัอื่นทัง้ในและต่างประเทศที่
บณัฑติวทิยาลยัรบัรองมาตรฐาน 
 ขอ้ 33 การสอบวดัคุณสมบตั ิ(Qualifying Examination) หมายถงึการสอบเพื่อวดัความรอบรู้
ในวชิาการตามที่หลกัสูตรระดบัปรญิญาดุษฎีบณัฑติก าหนดและวดัความสามารถในการวเิคราะห์
ความรู ้ตลอดจนการน าไปใชใ้นการวจิยัต่อไป 
  33.1 ให้นักศึกษาระดบัปรญิญาดุษฎีบณัฑิตแบบ 1 สอบวดัคุณสมบัติก่อนที่จะท า
วทิยานิพนธ์ ส่วน  นักศกึษาระดบัปรญิญาดุษฎีบณัฑติแบบ 2 ให้สอบวดัคุณสมบตัิหลงัจากสอบ
ผ่านรายวชิาบงัคบัตามทีห่ลกัสตูรก าหนด 
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  33.2 ใหบ้ณัฑติวทิยาลยัก าหนดระยะเวลาการสอบวดัคุณสมบตัไิวใ้นปฏทินิการศกึษา 
  33.3 ใหค้ณบดบีณัฑติวทิยาลยัแต่งตัง้คณะกรรมการสอบวดัคุณสมบตัติามค าแนะน า
ของภาควชิา 
  33.4 ใหแ้สดงผลการสอบโดยใชส้ญัลกัษณ์ S หรอื U 
  33.5 นักศกึษาที่สอบวดัคุณสมบตัิไม่ผ่านเป็นครัง้ที่ 2 จะพ้นสภาพการเป็นนักศกึษา
หรอือาจได้รบัการพจิารณาให้เปลี่ยนระดบัการศกึษาเป็นนักศกึษาในระดบัปรญิญามหาบณัฑติใน
สาขาวชิาเดยีวกนั 
 ขอ้ 34 การสอบประมวลความรอบรู้ ให้นักศกึษาซึ่งได้ศกึษารายวชิาและได้หน่วยกติสะสม
ครบถว้นตามทีก่ าหนดไวใ้นหลกัสตูรมสีทิธสิอบประมวลความรอบรู ้
  34.1 นกัศกึษาระดบัปรญิญามหาบณัฑติ 
   34.1.1 นักศกึษาที่ศกึษาตามหลกัสูตรแผน ก แบบ ก 2 จะต้องสอบประมวลความ
รอบรู ้หากหลกัสตูรก าหนดว่ามกีารสอบประมวลความรอบรู ้
   34.1.2 นกัศกึษาทีศ่กึษาตามหลกัสตูรแผน ข ตอ้งสอบประมวลความรอบรู ้
   34.1.3 ใหบ้ณัฑติวทิยาลยัก าหนดระยะเวลาการสอบประมวลความรอบรูไ้วใ้น
ปฏทินิการศกึษา 
   34.1.4 ให้คณบดีบณัฑิตวิทยาลยัแต่งตัง้คณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู้
ตามค าแนะน าของภาควชิา 
   34.1.5 ใหแ้สดงผลการสอบประมวลความรอบรูโ้ดยใชส้ญัลกัษณ์  S หรอื U 
   34.1.6 หากนกัศกึษาสอบประมวลความรอบรูไ้มผ่่านเป็นครัง้ที่ 2 ใหพ้น้สภาพการ
เป็นนกัศกึษา 
  34.2 นกัศกึษาระดบัปรญิญาดุษฎบีณัฑติ 
   34.2.1 การสอบประมวลความรอบรู้ของนักศึกษาระดับปรญิญาดุษฎีบัณฑิตให้
เป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นหลกัสตูรของแต่ละสาขาวชิา 
   34.2.2 นกัศกึษาทีส่อบประมวลความรอบรูไ้มผ่่านเป็นครัง้ที่ 2 ใหพ้น้สภาพการเป็น
นักศึกษา หรอือาจได้รบัการพิจารณาให้เปลี่ยนระดบัการศึกษาเป็นนักศึกษาในระดับปรญิญา
มหาบณัฑติในสาขาวชิาเดยีวกนั 
 

หมวดท่ี 6 
การท าวิทยานิพนธ์ 

 ขอ้ 35 การท าวทิยานิพนธ์ 
  35.1 การอนุมตัหิวัขอ้และโครงการวทิยานิพนธ์ 
   35.1.1 นกัศกึษาระดบัปรญิญามหาบณัฑติ 
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    35.1.1.1 นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 ผู้มีสิทธิขออนุมัติหัวข้อและโครงการ
วทิยานิพนธจ์ะตอ้งได ้รบัความเหน็ชอบจากภาควชิาก่อน 
    35.1.1.2 นักศึกษาแผน ก แบบ ก   2 ผู้มีสิทธิขออนุมัติหัวข้อและโครงการ
วิทยานิพนธ์จะต้องศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากรมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
การศกึษา และมจี านวนหน่วยกติสะสมไมน้่อยกว่า 12 หน่วยกติ 
    35.1.1.3 นักศกึษาต้องได้รบัอนุมตัหิวัขอ้และโครงการวทิยานิพนธ์ภายใน 3 ปี
การศกึษาของก าหนดเวลาการศกึษาของนกัศกึษาผูน้ัน้ มฉิะนัน้จะพน้สภาพการเป็นนกัศกึษา 
   35.1.2 นกัศกึษาระดบัปรญิญาดุษฎบีณัฑติ 
    35.1.2.1 นักศกึษาผูม้สีทิธขิออนุมตัหิวัขอ้และโครงการวทิยานิพนธ ์จะต้องสอบ
ผ่านการสอบวดัคุณสมบตัแิละการสอบภาษาต่างประเทศ รวมทัง้ต้องผ่านเงื่อนไขตามที่สาขาวชิา
ก าหนดและผ่านความเหน็ชอบจากภาควชิาแลว้ 
    35.1.2.2 นักศกึษาต้องได้รบัอนุมตัหิวัขอ้และโครงการวทิยานิพนธ์ภายใน  3 ปี
การศึกษาของก าหนดเวลาการศกึษาของนักศกึษาผู้นัน้ กรณีมาจากพื้นฐานปรญิญามหาบณัฑติ  
หรอืภายใน  5 ปีการศึกษาของก าหนดเวลาการศึกษาของนักศึกษาผู้นัน้ กรณีมาจากพื้นฐาน
ปรญิญาบัณฑิต มิฉะนัน้จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาหรอืได้รบัอนุมตัิจากบัณฑิตวทิยาลยัให้
เปลีย่นระดบัการศกึษาไปเป็นนกัศกึษาระดบัมหาบณัฑติสาขาวชิาเดยีวกนัหรอืใกลเ้คยีงกนั 
   35.1.3 ให้คณบดีบัณฑิตวทิยาลัยแต่งตัง้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาหวัข้อและ
โครงการวทิยานิพนธต์ามค าแนะน าของภาควชิา  
  35.1.4 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตัง้อาจารย์ประจ าเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วทิยานิพนธห์ลกัของวทิยานิพนธ์ทีไ่ดร้บัอนุมตัหิวัขอ้และโครงการวทิยานิพนธแ์ล้ว ทัง้นี้ในกรณีที่
จ าเป็นอย่างยิง่ บณัฑติวทิยาลยัอาจพจิารณาแต่งตัง้ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกมหาวทิยาลยัศิลปากร
เป็นอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธห์ลกักไ็ด้ ส่วนอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธร์ว่ม อาจเป็นอาจารย์
ประจ าหรอืผูท้รงคุณวุฒภิายนอกมหาวทิยาลยัศลิปากร ทัง้นี้ อาจารยท์ี่ปรกึษาวทิยานิพนธจ์ะต้อง
ไมเ่กนิ 3 คน 
   35.1.5 หากมกีารเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับโครงการวทิยานิพนธ์ที่ได้รบัอนุมตัิ
แล้วที่ไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงสาระส าคญัของวิทยานิพนธ์ ให้นักศึกษายื่นค าร้องขออนุมัติการ
เปลี่ยนแปลงต่อคณบดบีณัฑติวทิยาลยัโดยได้รบัความเหน็ชอบจากอาจารยท์ี่ปรกึษาวทิยานิพนธ์
หลกั แต่ถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงสาระส าคญัของ              วทิยานิพนธ์ นักศึกษาต้องขออนุมตัิ
หวัขอ้และโครงการวทิยานิพนธท์ีเ่ปลีย่นแปลงใหค้ณะกรรมการตามขอ้ 35.1.3 เพื่อพจิารณาใหม ่
  35.2 การลงทะเบยีนท าวทิยานิพนธ ์
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   35.2.1 ผูม้สีทิธลิงทะเบยีนท าวทิยานิพนธ ์คอืนกัศกึษาทีไ่ดร้บัอนุมตัหิวัขอ้และ
โครงการ 
วทิยานิพนธแ์ลว้ 
   35.2.2 การลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามก าหนดเวลาในปฏิทิน
การศกึษาโดยอาจลง ทะเบยีนทัง้หมดในครัง้เดยีวหรอืลงทะเบยีนบางหน่วยกติเป็นงวด ๆ ตามที่
ภาควชิาหรอืสาขาวชิาพจิารณาโดยความเหน็ชอบของบณัฑติวทิยาลยั 
   35.2.3 ในระหว่างการเรยีบเรยีงวทิยานิพนธ์ ให้อาจารยท์ี่ปรกึษาวทิยานิพนธ์หลกั
เป็นผูป้ระเมนิผลความก้าวหน้าการท าวทิยานิพนธข์องนักศกึษาเมื่อสิน้ภาคการศกึษาปกตทิุกภาค
การศึกษาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ โดยรายงานผลเป็นสญัลกัษณ์  IP หรอื NP 
แลว้แต่กรณ ี 
  35.3 การเสนอและการขออนุมตัวิทิยานิพนธ์ 
   35.3.1 การเสนอวทิยานิพนธ์ที่ได้เรยีบเรยีงเสรจ็เรยีบรอ้ยแล้วเพื่อขอรบัอนุมตันิัน้ 
นกัศกึษาต้องเรยีนรายวชิาครบตามทีก่ าหนดไวใ้นหลกัสตูรและสอบผ่านการสอบประมวลความรอบ
รู้ ในกรณีที่มีก าหนดไว้ในหลักสูตรหรือสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ รวมทัง้สอบผ่าน
ภาษาต่างประเทศ และจะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธห์ลกั 
   35.3.2 รปูแบบของวทิยานิพนธท์ีเ่สนอใหเ้ป็นไปตามแบบทีบ่ณัฑติวทิยาลยัก าหนด 
   35.3.3 การเสนอวทิยานิพนธ์อาจเสนอเป็นภาษาไทยหรอืภาษาต่างประเทศก็ได้
ตามทีห่ลกัสตูรก าหนด ในกรณีทีไ่มไ่ดก้ าหนดไวใ้นหลกัสตูร อาจใชภ้าษาไทยหรอืภาษาองักฤษกไ็ด ้
หากประสงคจ์ะใชภ้าษาต่าง ประเทศอื่น ๆ ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากบณัฑติวทิยาลยัก่อน 
   35.3.4 ให้คณะกรรมการประจ าบณัฑิตวทิยาลยัแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ
วทิยานิพนธ์จ านวนอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยประกอบด้วยหวัหน้าภาควชิาหรอืผู้ที่
หวัหน้าภาควชิามอบหมายซึง่ต้องมใิช่อาจารยท์ี่ปรกึษาวทิยานิพนธเ์ป็นประธาน อาจารยท์ีป่รกึษา
วทิยานิพนธ์เป็นกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒอิกีไม่เกนิ 3 คน ทัง้นี้ ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวทิยาลยัศลิปากรอย่างน้อย 1 คน 
  35.3.5 ถ้าคณะกรรมการตรวจสอบวทิยานิพนธ์ได้ตรวจพิจารณาและสอบวทิยานิพนธ์
แลว้เหน็ควรใหแ้กไ้ขปรบัปรุงเลก็น้อย ใหถ้อืว่าการประเมนิผลนัน้ปราศจากเงือ่นไขมาตัง้แต่แรก ถ้า
วทิยานิพนธ์นัน้มขี้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขมาก ให้นักศึกษาแก้ไขวทิยานิพนธ์ตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการตรวจสอบวทิยานิพนธใ์หเ้สรจ็สิน้ภายใน 45 วนั นบัแต่วนัสอบวทิยานิพนธ์  หรอืตาม
เวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบวทิยานิพนธเ์หน็สมควร ทัง้นี้ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบวทิยานิพนธ์
แจง้ใหบ้ณัฑติวทิยาลยัทราบ และใหค้ณะกรรมการตรวจสอบวทิยานิพนธ์ประเมนิผลหลงัจากวนัที่
นกัศกึษาไดแ้กไ้ขวทิยานิพนธต์ามค าแนะน าของคณะกรรมการตรวจสอบวทิยานิพนธเ์รยีบ รอ้ยแลว้ 
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   35.3.6 การวนิิจฉัยตดัสนิของคณะกรรมการตรวจสอบวทิยานิพนธใ์หถ้อืมตใิหผ้่าน
เป็นเอกฉันท์ หากกรรมการตรวจสอบวทิยานิพนธ์มคีวามเห็นไม่ตรงกนั ให้คณะกรรมการประจ า
บณัฑติวทิยาลยัเป็นผูพ้จิารณาชีข้าด 
   35.3.7 การประเมนิผลวทิยานิพนธท์ีเ่รยีบเรยีงเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ใหเ้ป็นไปตามขอ้ 
26.4.2 
   35.3.8 นักศึกษาต้องส่งวิทยานิพนธ์ที่ผ่านการประเมินผลจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบวทิยานิพนธ์ พรอ้มทัง้บทคดัย่อภาษาไทยและภาษาองักฤษ  และหรอืภาษาต่างประเทศ
ตามที่ก าหนดในหลกัสูตรให้บณัฑิตวทิยาลยั ตามจ านวนและรูปแบบที่บณัฑิตวทิยาลยัก าหนด
เพื่อใหบ้ณัฑติวทิยาลยัอนุมตั ิกรณีทีไ่มไ่ดก้ าหนดไวใ้นหลกัสูตร อาจใชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษ
กไ็ด ้หากประสงคจ์ะใชภ้าษาต่างประเทศอื่น ๆ จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากบณัฑติวทิยาลยัก่อน 
   35.3.9 วิทยานิพนธ์ซึ่งได้รบัอนุมตัิแล้วให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรบั
ปรญิญาระดบับณัฑติศกึษา การน าออกโฆษณาเผยแพรต่อ้งไดร้บัอนุมตัจิากบณัฑติวทิยาลยัก่อน 
   35.3.10 ลขิสทิธิข์องวทิยานิพนธเ์ป็นของบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร 
   35.3.11 ใหบ้ณัฑติวทิยาลยัออกระเบยีบแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัวทิยานิพนธไ์ดโ้ดย
ไมข่ดักบัขอ้ บงัคบัน้ี 
 ข้อ 36 การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดบัปรญิญามหาบณัฑิต หมายถึงสารนิพนธ์หรอื
รายงานอื่นใดทีม่ลีกัษณะเป็นการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองตามหลกัสตูรแผน ข 
  36.1 ผูท้ีจ่ะมสีทิธลิงทะเบยีนการคน้ควา้อสิระตอ้งมคีุณสมบตัคิรบตามทีภ่าควชิา
ก าหนด 
  36.2 ให้ภาควชิาโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการประจ าบณัฑติวทิยาลยัก าหนด
ระเบยีบแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการคน้ควา้อสิระทีไ่มข่ดักบัขอ้บงัคบันี้ 
  36.3 ใหค้ณบดบีณัฑติวทิยาลยัแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาการคน้ควา้อสิระ 1 คน  
  36.4 ใหค้ณบดบีณัฑติวทิยาลยัแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบการคน้ควา้อสิระ 
จ านวนไมเ่กนิ 3 คน 
  36.5 รูปแบบของการค้นคว้าอิสระ ให้น ารูปแบบของวทิยานิพนธ์ที่บณัฑิตวทิยาลยั
ก าหนดมาใชโ้ดยอนุโลม 
  36.6 การประเมนิผลการคน้ควา้อสิระใหเ้ป็นไปตาม ขอ้ 26.4.2 
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หมวดท่ี 7 

การส าเรจ็การศึกษา 
 
 ขอ้  37 คุณสมบตัขิองผูส้ าเรจ็การศกึษา 
  37.1 มเีวลาศกึษาไมเ่กนิกว่าทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 13 
  37.2 มปีรมิาณการศกึษาตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 15 
  37.3 ไดค้่าระดบัเฉลีย่สะสมไม่ต ่ากว่า 3.00 ยกเวน้นักศกึษาระดบัปรญิญามหาบณัฑติ
แผน ก แบบ ก 1 และนกัศกึษาระดบัปรญิญาดุษฎบีณัฑติแบบ 1 
  37.4 ได้ค่าระดบัผลการศกึษาไม่ต ่ากว่า  B ในรายวชิาบงัคบัหรอืบงัคบัเลอืกทุกวชิาที่
หลกัสูตรก าหนด ให้มกีารวดัผลเป็นระดบั ยกเว้นนักศึกษาระดบัปรญิญาดุษฎีบณัฑติ ต้องได้ค่า
ระดบัผลการศกึษาไมต่ ่ากว่า B ในทุกรายวชิา 
  37.5 ไดส้ญัลกัษณ์ S ในรายวชิาทีห่ลกัสตูรก าหนดใหว้ดัผลเป็น S หรอื U  
  37.6 ได้สัญลกัษณ์ S ในการสอบภาษาต่างประเทศหรอืได้รบัการยกเว้นการสอบ
ภาษาต่างประเทศตามขอ้ 32.2 
  37.7 ได้สญัลกัษณ์ S ในการสอบประมวลความรอบรูใ้นหลกัสูตรที่ระบุว่ามกีารสอบ
ประมวลความรอบรู้ และส าหรบันักศกึษาระดบัปรญิญาดุษฎบีณัฑติจะต้องได้สญัลกัษณ์ S ในการ
สอบวดัคุณสมบตัอิกีดว้ย 
  37.8 สอบวทิยานิพนธห์รอืการคน้ควา้อสิระไมต่ ่ากว่าระดบัผ่าน 
  37.9 ไดส้่งวทิยานิพนธห์รอืการคน้ควา้อสิระฉบบัสมบูรณ์ซึง่คณบดบีณัฑติวทิยาลยัได้
อนุมตัแิลว้ต่อบณัฑติวทิยาลยั 
  37.10 ผลงานวทิยานิพนธ์ของนักศึกษาระดบัปรญิญามหาบณัฑติแผน ก แบบ ก 1 
และแบบ ก 2  จะต้องได้รบัการตพีมิพ์หรอือย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรอืส่วนหนึ่งของผลงาน
ได้รบัการยอมรบัให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรอืสิง่พิมพ์ทางวชิาการหรอืเสนอต่อที่ประชุมวชิาการที่มี
รายงานการประชุม (proceeding) หรอืผลงานสรา้งสรรคไ์ดร้บัการเผยแพรสู่่สาธารณชน 
  ผลงานวทิยานิพนธ์ของนักศึกษาระดบัปรญิญาดุษฎีบณัฑติจะต้องได้รบัการตีพิมพ์
หรอือย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรอืส่วนหนึ่งของผลงานได้รบัการยอมรบัให้ตพีมิพ์ในวารสาร
หรอืสิง่พมิพท์างวชิาการทีม่กีรรมการภายนอกมาร่วมกลัน่กรอง (peer review) ก่อนการตพีมิพ์ และ
เป็นทีย่อมรบัในสาขาวชิานัน้ หรอืผลงานสรา้งสรรคไ์ดร้บัการเผยแพรสู่่สาธารณชน 
  ขอ้ 38 เมื่อนักศกึษามคีุณสมบตัคิรบถว้น ตามขอ้ 37 ใหย้ืน่ค ารอ้งขอจบการศกึษาต่อบณัฑติ
วทิยาลยั เพื่อขอใหค้ณะกรรมการประจ าบณัฑติวทิยาลยัพจิารณาการส าเรจ็การศกึษา 
 ขอ้ 39 คุณสมบตัขิองผูม้สีทิธริบัปรญิญา 
  39.1 มคีุณสมบตัคิรบถว้นตามขอ้ 37 
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  39.2 ไมม่หีนี้สนิกบัมหาวทิยาลยั  
  39.3 มคีวามประพฤตดิ ี

บทเฉพาะกาล 

 ขอ้ 40 นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2550 ให้ใช้ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศิลปากรว่า
ดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ.2542 และฉบบัแก้ไขเพิม่เตมิ จนกว่าจะส าเรจ็การศกึษาหรอื
พน้สภาพการเป็นนกัศกึษา 
 ขอ้ 41 ในระหว่างทีย่งัไม่มรีะเบยีบและประกาศทีอ่อกใชบ้งัคบัโดยอาศยัอ านาจตามขอ้บงัคบั
นี้  ให้น าระเบียบและประกาศตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับ
บณัฑติศกึษา พ.ศ. 2542 และฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
         ประกาศ  ณ  วนัที ่14 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 
 
           
          (ลงนาม) ชุมพล ศลิปอาชา 
                       (นายชุมพล ศลิปอาชา) 
               นายกสภามหาวทิยาลยัศลิปากร 
 
หมายเหตุ 
ทีป่ระชุมสภามหาวทิยาลยัศลิปากร ครัง้ที่ 5/2552 เมื่อวนัที ่13 พฤษภาคม 2552 ไดม้มีตเิหน็ชอบ
ในเกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษาเพิม่เตมิ ขอ้ 37 คุณสมบตัขิองผูส้ าเรจ็การศกึษา ใหน้กัศกึษาปรญิญา
เอกทุกหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัศลิปากรทีไ่ดร้บัทุนผูช้่วยวจิยัโครงการปรญิญาเอกกาญจนาภเิษก 
จะต้องมีผลงานที่ เป็นส่วนหนึ่ งของวิทยานิพนธ์ตีพิมพ์หรือได้ร ับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการระดบันานาชาต ิจงึส าเรจ็ปรญิญาเอกได้ 
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ระเบียบบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร  
ว่าด้วยการโอนหน่วยกิตระดบับณัฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2550 
 
 เพื่ออนุวตัติามตามความในขอ้ 17 แห่งขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศลิปากรว่าดว้ยการศกึษาระดบั
บณัฑติศกึษา พ.ศ. 2550 
 อาศัยอ านาจตามข้อ 4 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับ
บณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 คณบดีบัณฑิตวิทยาลยัโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัยในการประชุมครัง้ที่ 11/2550 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550  จึงให้ก าหนด
ระเบยีบไวด้งัต่อไปนี้ 
 ขอ้ 1 ระเบยีบน้ีเรยีกว่า “ระเบยีบบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากรว่าดว้ยการโอนหน่วย
กติระดบับณัฑติ ศกึษา พ.ศ. 2550” 
 ขอ้  2 ใหใ้ชร้ะเบยีบนี้ตัง้แต่ภาคการศกึษาตน้ ปีการศกึษา 2550 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3 ใหย้กเลกิระเบยีบบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากรว่าดว้ยการโอนหน่วยกติระดบั
บณัฑติศกึษา พ.ศ. 2546 
 ขอ้ 4 การโอนหน่วยกติตามระเบยีบน้ีหมายถงึการโอนหน่วยกติในกรณดีงัต่อไปนี้ 
 4.1 การโอนหน่วยกติของรายวชิาทีน่กัศกึษาไดเ้คยศกึษามาแลว้ในระดบับณัฑติศกึษา 
ทัง้จากมหาวทิยาลยัศลิปากรและสถาบนัการศกึษาอื่นเพื่อขอยกเวน้การศกึษารายวชิาในหลกัสูตรที่
เหมอืนกนัหรอืเทยีบเท่ากนักบัรายวชิาทีเ่คยศกึษามาแลว้นัน้ 
 4.2 การโอนหน่วยกติของรายวชิาทีน่กัศกึษาไดร้บัการอนุมตัใิหเ้ปลีย่นแผนการศกึษา 
 4.3 การโอนหน่วยกติของรายวชิาทีน่กัศกึษาไดร้บัการอนุมตัใิหเ้ปลีย่นสาขาวชิา 
 4.4 การโอนหน่วยกติของรายวชิาทีน่กัศกึษาไดร้บัการอนุมตัใิหเ้ปลีย่นระดบัการศกึษา 
 ขอ้ 5. การโอนหน่วยกติใหเ้ป็นดุลพนิิจของคณะกรรมการบณัฑติศกึษาประจ าคณะตาม
เงือ่นไขดงันี้ 

 5.1 นักศึกษาได้เคยศึกษาที่ ได้เคยศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาทั ้งจาก
มหาวทิยาลยัศลิปากร  ใหโ้อนหน่วยกติได ้ไมว่่าจะเป็นการโอนหน่วยกติจากกรณใีดกต็าม  
 5.2 การโอนหน่วยกิตรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาทั ้งจากมห าวิทยาลัยหรือ
สถาบนัการศกึษาอื่น ๆ ใหโ้อนไดไ้มเ่กนิ 9 หน่วยกติ 
 5.3 รายวชิาทีข่อโอนตอ้งเรยีนมาแลว้ไมเ่กนิ 5 ปี และไมใ่หโ้อนหน่วยกติของรายวชิาที่
ใชแ้ทนการสอบภาษาต่างประเทศ การสอบวดัคุณสมตั ิและการสอบประมวลความรอบรู ้
 ข้อ 6 การโอนหน่วยกิตที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อ 5 ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ
ประจ าบณัฑติวทิยาลยั 
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 ขอ้ 7 ให้นักศกึษาที่ประสงค์จะโอนหน่วยกติยื่นค ารอ้งพรอ้มทัง้แนบค าอธบิายรายวชิา และ
หนังสอืรบัรองผลการศกึษารายวชิาที่จะขอโอนนัน้ต่อบณัฑติวทิยาลยัโดยไดร้บัความเหน็ชอบจาก
อาจารยท์ีป่รกึษา สาขาวชิา/ภาควชิา และคณะกรรมการบณัฑติศกึษาประจ าคณะทีร่บัโอนหน่วยกติ 
 ขอ้ 8 ใหค้ณะบดบีณัฑติวทิยาลยัเป็นผูพ้จิารณาอนุมตัใิหโ้อนหน่วยกติ 
 ข้อ 9 หน่วยกิตของรายวิชาที่ได้รบัอนุมตัิให้โอน ไม่ให้น าไปค านวณค่าระดบัเฉลี่ยสะสม 
ยกเวน้การโอน หน่วยกติตามขอ้ 5.1 
 ขอ้ 10 ใหค้ณบดบีณัฑติวทิยาลยัรกัษาการตามระเบยีบนี้ 
 
         ประกาศ  ณ วนัที ่14 ธนัวาคม พ.ศ. 2550  
   
          (ลงนาม) ศริชิยั ชนิะตงักูร 
                (รองศาสตราจารย ์ดร. ศริชิยั ชนิะตงักูร) 
                      คณบดบีณัฑติวทิยาลยั 
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ภาคผนวก ข  
ข้อมลูประวติัอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร/อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 

พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน  
ช่ือ – นามสกลุ 
     นางสาวนีลวรรณ พงศศ์ลิป์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ  
     รองศาสตราจารย ์
คณุวฒิุระดบัอดุมศึกษา 
        วท.ด. (เทคโนโลยชีวีภาพ) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี(2545) 
        วท.ม. (เทคโนโลยชีวีภาพ) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์(2540) 
        วท.บ. (เทคโนโลยชีวีภาพ) เกยีรตนิิยม อนัดบั 2 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณ 

                  ทหาร ลาดกระบงั (2536) 
สงักดั 
        คณะวทิยาศาสตร ์ภาควชิาจลุชวีวทิยา  
 
ผลงานทางวิชาการ (ทีต่พีมิพใ์นรอบหา้ปี) 
             ผลงานวิจยั 
             ผลงานวจิยั แยกประเภทเป็น 
                         ผลงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ 
    นีลวรรณ พงศ์ศิลป์ และ พงศ์ระวี นิ่มน้อย 2559. การแสดงออกของยนี

ควบคุมการก่อโรคของเชื้อแบคทีเรยีที่แยกได้จากผลติภณัฑ์อาหาร
ทะเลและการพฒันาวธิกีารวนิิจฉัยโรค, ส านักงานคณะกรรมการวจิยั
แห่งชาต ิ

                  นีลวรรณ พงศ์ศิลป์ และ พงศ์ระว ีนิ่มน้อย 2558. การศึกษารูปแบบของ
ยีน ต้ าน ท าน ส ารป ฏิ ชี ว น ะข อ ง เชื้ อ เอ น เท อ ร์ โร แ บ คที เรีย 
(enterobacteria) ที่แยกได้จากผลติภณัฑ์อาหารทะเลและการพฒันา
เทคนิคการตรวจสอบเชื้อ enterobacteria อย่างรวดเร็วโดยใช้ลาย
พมิพด์เีอน็เอ, ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ
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      นีลวรรณ พงศ์ศิลป์ และ อัจฉรา นันทกิจ 2557. ความหลากหลายทาง
พนัธุกรรมของเชือ้ไรโซเบยีมถัว่แดงหลวงและผลการใส่เชือ้ไรโซเบยีม
ถัว่แดงหลวงร่วมกบัเชื้อแบคทเีรยีละลายฟอสเฟตต่อการเพิม่ผลผลติ
ทางการเกษตร, ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ

                          ผลงานวจิยัทีไ่ดร้บัการตพีมิพเ์ผยแพร่ในรปูแบบ 
                                      บทความวจิยัในวารสารทางวชิาการ 
    Pongsilp N., Nimnoi P. and Lumyong S. 2016. Community 

structures of total bacterial DNA, cultivable bacteria and 
prototrophs in bulk soil and rhizospheres. Malaysian J. 
Microbiol. 12(1): 1-14. (ฐานขอ้มลู Scopus) 

     Nimnoi P., Pongsilp N. and Lumyong S. 2015. Utilization of 
agro-industrial products for increasing red pigment 
production of Monascus purpureus AHK12. Chiang Mai J. 
Sci. 42(2): 331-338. (ฐานขอ้มลู ISI, Scopus, SciFinder, 
BIOSIS) 

   Nimnoi P., Pongsilp N. and Lumyong S. 2014. Co-inoculation of 
soybean (Glycine max) with Actinomycetes and 
Bradyrhizobium japonicum enhances plant growth, 
nitrogenase activity and plant nutrition. J. Plant Nutr. 37(3): 
432-446. (ฐานขอ้มลู ISI, H.W. Wilson, BIOSIS) 

                                      หนงัสอืรวมบทความวจิยั 
                                                ไมม่ ี    
     Proceedings 

ปรมาภรณ์ ยงัเดช นีลวรรณ พงศศิ์ลป์ และ พงศ์ระว ีนิ่มน้อย 2559. การ
แยกและระบุชนิดเชื้อแบคทีเรยีที่สามารถย่อยสลายน ้ามนัหล่อลื่น
เครื่อง ยนต์ใช้แล้ว . รายงานสืบเนื่ องจากการประชุมวิชาการ
ระดบัชาต ิมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตก าแพงแสน ครัง้ที ่
13 ตามรอยยุคลบาท เกษตรศาสตร์ก าแพงแสน. 8-9 ธันวาคม 
2559.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน , จ. 
นครปฐม 

 



 

 103 

  ธรยุทธ ยิง่ดลิกพนัธ์กุล นีลวรรณ พงศ์ศิลป์ และ พงศ์ระว ีนิ่มน้อย 
2558. การพฒันากระบวนการผลติเมด็สแีดงจากปลายขา้วโดย
เชื้อ Monascus purpureus AHK12. รายงานสืบเนื่ องจากการ
ประชุมวชิาการระดบัชาต ิมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขต
ก าแพงแสน ครัง้ที่  12 ตามรอยยุคลบาท เกษตรศาสตร์
ก าแพงแสน. 8-9 ธนัวาคม 2558. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
วทิยาเขตก าแพงแสน, จ. นครปฐม. 

ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน 
ผลงานสรา้งสรรค ์
           ไมม่ ี
งานแปล 
           ไมม่ ี  
ผลงานแต่งหรอืเรยีบเรยีง ต ารา หนงัสอื หรอืบทความทางวชิาการ 
  นีลวรรณ พงศ์ศิลป์  2557. อณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรม, คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัศลิปากร 
 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 12 ปี 
  ระบุรายวชิาทีส่อน 3 ปียอ้นหลงั 
  รายวชิาระดบัปรญิญาตร ี
 518 201 จลุชวีวทิยาทัว่ไป 
 518 202 ปฏบิตักิารจลุชวีวทิยาทัว่ไป 
 518 303 พนัธุศาสตรข์องจุลนิทรยี ์
 518 304 ปฏบิตักิารพนัธุศาสตรข์องจลุนิทรยี์ 
 518 401 ชวีสนเทศศาสตรเ์บือ้งตน้ 
 518 491 สมัมนา 
        518 493 โครงงานวจิยั 1 
        518 494 โครงงานวจิยั 2 
 รายวชิาระดบับณัฑติศกึษา 
 518 501 จลุชวีวทิยาขัน้สงู 
 518 502 เทคนิคส าหรบังานวจิยัทางจลุชวีวทิยา 
  518 614 อณูพนัธุศาสตรแ์ละพนัธุวศิวกรรม 
  518 801 สมัมนาจลุชวีวทิยา 1 
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  518 802 สมัมนาจลุชวีวทิยา 2 
 
     ลงชื่ออาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร/อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร  
 
 
 
      (รองศาสตราจารย ์ดร. นีลวรรณ พงศศ์ลิป์) 
                                                         วนัที…่…….เดอืน……………พ.ศ……… 
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ช่ือ – นามสกลุ  
        นายธงชยั เตโชวศิาล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
        ผูช้่วยศาสตราจารย ์
คณุวฒิุระดบัอดุมศึกษา 
        วท.ด. (เทคโนโลยชีวีภาพ) มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่(2546) 
        วท.ม. (จลุชวีวทิยา) มหาวทิยาลยัมหดิล (2538) 
        วท.บ. (จลุชวีวทิยา) เกยีรตนิิยม อนัดบั 2 มหาวทิยาลยับูรพา (2534) 
สงักดั 
         คณะวทิยาศาสตร ์ภาควชิาจลุชวีวทิยา  
 
ผลงานทางวิชาการ (ทีต่พีมิพใ์นรอบหา้ปี) 
            ผลงานวิจยั 
            ผลงานวจิยั แยกประเภทเป็น 
                        ผลงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ 

 ธงชยั เตโชวิศาล 2557. การแยกสารตา้นจลุนิทรยฺีจากเชือ้แอคตโินมยัซสี
ในพชืสมุนไพร, ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั 

                        ผลงานวจิยัทีไ่ดร้บัการตพีมิพเ์ผยแพรใ่นรปูแบบ 
                                    บทความวจิยัในวารสารทางวชิาการ 
   Taechowisan T., Chanaphat S., Ruensamran W. and 

Phutdhawong W.S. 2014. Antibacterial activity of new 
flavonoids from Streptomyces sp. BT01; an endophyte in 
Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. J. Appl. Pharm. Sci. 4(4): 
8-13. (ฐานขอ้มลู Scopus) 

    Taechowisan T., Chanaphat S., Ruensamran W. and 
Phutdhawong W.S. 2013. Antibacterial activity of 1-
methoxy-nigericin isolated from Streptomyces 
hygroscopicus BRM10; an endophyte in Alpinia galanga. J. 
Appl. Pharm. Sci. 3(5): 104-109. (ฐานขอ้มลู Scopus) 
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    Taechowisan T., Chanaphat S., Ruensamran W. and 
Phutdhawong W.S. 2013. Antibacterial activity of Decursin 
isolated from Streptomyces sp. GMT-8, an endophyte in 
Zingiber officinale Rosc. J. Appl. Pharm. Sci. 3(10): 74-78. 
(ฐานขอ้มลู Scopus) 

    หนงัสอืรวมบทความวจิยั 
     ไมม่ ี
     Proceedings 

 Singtothong C. and Taechowisan T. 2014. Actinomyces from 
Vernoniacinema (L.) Less. and their bioactivities. 
Proceeding of the 11th international KU-KPS Conference. 
December 8-9, 2014. Kasetsart University, Nakhon 
Pathom, Thailand.  

 Chaisaeng S. and Thongchai T. 2013. Isolation and screening 
of endophytic actinomycetes from Alphiniagalangal (L) 
Wild. and Bosenbergia rotunda (L) Mansf A. and their 
antimicrobial and antioxidant activities. Proceeding of the 
25th Annual Meeting of The Thai Society for Biotechnology 
and International Conference. October 16-19, 2013. The 
Emerald Hotel, Bangkok, Thailand. 

ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน 
ผลงานสรา้งสรรค ์
           ไมม่ ี
งานแปล 
           ไมม่ ี  
ผลงานแต่งหรอืเรยีบเรยีง ต ารา หนงัสอื หรอืบทความทางวชิาการ 
           ไมม่ ี
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 20 ปี 
  ระบุรายวชิาทีส่อน 3 ปียอ้นหลงั 
  รายวชิาระดบัปรญิญาตร ี
 518 201 จลุชวีวทิยาทัว่ไป 
 518 202 ปฏบิตักิารจลุชวีวทิยาทัว่ไป 
 518 301 ไวรสัวทิยา 
 518 302 ปฏบิตักิารไวรสัวทิยา 
 518 303 พนัธุศาสตรข์องจุลนิทรยี ์
 518 304 ปฏบิตักิารพนัธุศาสตรข์องจลุนิทรยี ์
 518 305 ภูมคิุม้กนัวทิยา 
 518 306 ปฏบิตักิารภูมคิุม้กนัวทิยา 
 518 341 จลุชวีวทิยาทางสิง่แวดลอ้ม 
 518 342 ปฏบิตักิารจลุชวีวทิยาทางสิง่แวดลอ้ม 
 518 401 ชวีสนเทศศาสตรเ์บือ้งตน้ 
 518 451 สารตา้นจลุชพี 
 518 453 โรคตดิเชือ้ 
        518 491 สมัมนา 
        518 493 โครงงานวจิยั 1 
        518 494 โครงงานวจิยั 2 
 รายวชิาระดบับณัฑติศกึษา 
 518 501 จลุชวีวทิยาขัน้สงู 
 518 502 เทคนิคส าหรบังานวจิยัทางจลุชวีวทิยา 
  518 701 สมัมนาจลุชวีวทิยา 1 
  518 702 สมัมนาจลุชวีวทิยา 2 
        518 792 วทิยานิพนธ ์
  518 899 วทิยานิพนธ ์
              ลงชื่ออาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร/อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
 
 
          (ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. ธงชยั เตโชวศิาล)                                                                                                                                                                                
                                                                 วนัที…่…….เดอืน……………พ.ศ……… 
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ช่ือ – นามสกลุ 
        นางธนาพร ชื่นอิม่ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
        ผูช้่วยศาสตราจารย ์
คณุวฒิุระดบัอดุมศึกษา 
         Ph.D. (Molecular Virology) University of Glasgow, Scotland, UK (2004) 
         วท.ม. (เทคโนโลยชีวีภาพ) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2540) 
         วท.บ. (เทคโนโลยทีางอาหาร) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2536) 
สงักดั 
         คณะวทิยาศาสตร ์ภาควชิาจลุชวีวทิยา  
 
ผลงานทางวิชาการ (ทีต่พีมิพใ์นรอบหา้ปี) 
   ผลงานวิจยั 
  ผลงานวจิยั แยกประเภทเป็น 
                      ผลงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์ 
    ธนาพร ช่ืนอ่ิม  2556-2557. Study of 3’ Late Regulatory Element (3’ 

LRE) that Regulates Late Gene Expression in Human 
Papillomaviruses (HPVs) and Bovine Papillomaviruses (BPVs), 
สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัศลิปากร  

    อดศิกัดิ ์พงษ์พูลผลศกัดิ,์   สุขุมาล สารกิะวณิช,  อคัรา ประโยชน์,  ธรีะเดช 
เจยีรสุขสกุล, ธิดาพรศุภภากร และ ธนาพร ช่ืนอ่ิม 2556. ระบบที่
เหมาะสมส าหรบัการประกนัภยัและการชดเชยให้แก่ผูไ้ดร้บัผลกระทบ
จากภยัพบิตั,ิ ทุนงบประมาณแผ่นดนิ ประจ าปีงบประมาณ 2555 

                       ผลงานวจิยัทีไ่ดร้บัการตพีมิพเ์ผยแพรใ่นรปูแบบ 
                                   บทความวจิยัในวารสารทางวชิาการ 
   ไมม่ ี
    หนงัสอืรวมบทความวจิยั 
     ไมม่ ี
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     Proceedings 
    Sukcharoenlap S. and Cheun-Im T. 2015. Classification of 

human papillomaviruses (HPVs) into high risk and low risk 
types by nucleotide analysis of 3’ end of L1 open reading 
frame (ORF) and late 3’ untranslated region (3’UTR). 
Proceeding of the Genomics, Bioinformatics and System 
Biology. September 10-11, 2015. Bangkok International 
Trade and Exhibition Centre (BITEC), Bangkok, Thailand.  

 รฐัพล สว่างแจ้ง, เกรยีงไกร สงัข์ทอง, ดลภูม ิสุรยินัต์ และ ธนาพร 
ช่ืนอ่ิม 2557. คารโิอไทป์ของมนุษยแ์ละลกัษณะเซลลเ์มด็เลอืด
และการศึกษาสภาวะเพาะเลี้ยงเซลล์เมด็เลอืดเต่าตนุ. รายงาน
สบืเนื่องจากการประชุมวชิาการ ศลิปากรวจิยัและสรา้งสรรคค์รัง้
ที่  7: บู รณ าการศาสตร์และศิล ป์ .  24-26 มีน าคม 2557. 
มหาวทิยาลยัศลิปากร, จ. นครปฐม. 

 เกรยีงไกร สงัข์ทอง, สรรทิพย์ กองจร, S.V. Graham และ ธนาพร  
ช่ืนอ่ิม 2557. ประสิทธิภาพของ late 3’ untranslated region 
ในยโีนมของ papillomavirus ในการยบัยัง้การแสดงออกของยนี. 
รายงานสืบเนื่ องจากการประชุมวิชาการ ศิลปากรวิจัยและ
สรา้งสรรค์ ครัง้ที่ 7: บูรณาการศาสตรแ์ละศลิป์. 24-26 มนีาคม 
2557. มหาวทิยาลยัศลิปากร, จ. นครปฐม. 

ดลภูมิ สุรยินัต์ และ ธนาพร ช่ืนอ่ิม 2556. การส ารวจแบคทีเรยีที่
หายใจแบบใช้ออกซเิจนในน ้าทะเลจากบ่ออนุบาลเต่าทะเลของ
ศูนยอ์นุรกัษ์พนัธุเ์ต่าทะเล อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุร.ี รายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค ์
ครัง้ที่  6:บูรณาการศาสตร์และศิลป์ .16-18 มกราคม 2556. 
มหาวทิยาลยัศลิปากร, จ. นครปฐม. 

 
ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน 
ผลงานสรา้งสรรค ์
           ไมม่ ี
งานแปล 
           ไมม่ ี  
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ผลงานแต่งหรอืเรยีบเรยีง ต ารา หนงัสอื หรอืบทความทางวชิาการ 
           ไมม่ ี
 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 12 ปี 
  ระบุรายวชิาทีส่อน 3 ปียอ้นหลงั 
  รายวชิาระดบัปรญิญาตร ี
 518 201 จลุชวีวทิยาทัว่ไป 
 518 202 ปฏบิตักิารจลุชวีวทิยาทัว่ไป 
 518 207 ความปลอดภยัทางชวีภาพในหอ้งปฏบิตักิารทางจลุชวีวทิยา 
 518 301 ไวรสัวทิยา 
 518 302 ปฏบิตักิารไวรสัวทิยา 
 518 303 พนัธุศาสตรข์องจุลนิทรยี ์
 518 304 ปฏบิตักิารพนัธุศาสตรข์องจลุนิทรยี์ 
        518 351 โรคและสุขภาพในสตัวน์ ้า 
 518 401 ชวีสนเทศศาสตรเ์บือ้งตน้ 
 518 463 ไวรสัวทิยาระดบัโมเลกุล 
 518 491 สมัมนา   
 518 493 โครงงานวจิยั 1  
 518 494 โครงงานวจิยั 2  
 รายวชิาระดบับณัฑติศกึษา 
 518 501 จลุชวีวทิยาขัน้สงู 
 518 502 เทคนิคทีใ่ชใ้นงานวจิยัทางจลุชวีวทิยา 
 518 534 ไวรสัวทิยาระดบัโมเลกุลขัน้สงู 
 518 535 ปฏบิตักิารไวรสัวทิยาระดบัโมเลกุลขัน้สงู 
 518 701 สมัมนาจลุชวีวทิยา 1 
        518 702 สมัมนาจลุชวีวทิยา 2 
        518 792 วทิยานิพนธ ์
    ลงชื่ออาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร/อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
 
      (ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. ธนาพร ชื่นอิม่) 
                                                          วนัที…่…….เดอืน……………พ.ศ…… 
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ช่ือ – นามสกลุ 
         นางเชาวรยี ์อรรถลงัรอง 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
         ผูช้่วยศาสตราจารย ์
คณุวฒิุระดบัอดุมศึกษา 
         Ph.D. (Food Science) Kansas State University, USA (2005) 
         วท.ม. (เทคโนโลยชีวีภาพ) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2539) 
         วท.บ. (ชวีวทิยา) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์(2536) 
สงักดั 
         คณะวทิยาศาสตร ์ภาควชิาจลุชวีวทิยา  
 
ผลงานทางวิชาการ (ทีต่พีมิพใ์นรอบหา้ปี) 
  ผลงานวิจยั 
  ผลงานวจิยั แยกประเภทเป็น 
             ผลงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์ 
     ไมม่ ี
                      ผลงานวจิยัทีไ่ดร้บัการตพีมิพเ์ผยแพร่ในรปูแบบ 
                                    บทความวจิยัในวารสารทางวชิาการ 
    Adthalungrong C., Saechua N. and Doungkaew K. 2014. Lactic 

acid fermentation from tapioca starch by Lactobacillus 
casei TISTR 453 using simultaneous saccharification and 
fermentation process. KKU Res. J. 19(Supplement Issue): 
125-133. (ฐานขอ้มลู TCI กลุ่มที ่1) 

    Adthalungrong A., Adthalungrong C., and Kumnil P. 2014. 
Simultaneous saccharification and fermentation for lactic 
acid production from sweet potato. KKU Res. J. 
19(Supplement Issue): 116-124. (ฐานขอ้มลู TCI กลุ่มที ่1) 

   หนงัสอืรวมบทความวจิยั 
    ไมม่ ี
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    Proceedings 
     Tomyim A., Supparith P., Phiwphad K., Adthalungrong C. and 

Bangyeekhun E. 2016. Production, purification and 
characterization of a milk-clotting enzyme form Rhizopus 
sp. strain PA04. Proceeding of 2016 International Forum – 
Agriculture, Biology, and Life Science. August 5-7, 2016. 
Kurume City Plaza, Kurume, Fukuoka, Japan.  

    Boonsompong R. and Adthalungrong C. 2014. Lactic acid 
production from sweet potato powder by a simultaneous 
saccharification and fermentation process. Proceeding of 
TSB International Forum 2014 “Green Bioprocess 
Engineering”. September 16-19, 2014. Bangkok 
International Trade and Exhibition Centre (BITEC), 
Bangkok, Thailand.  

    Sangsuwan K. and Adthalungrong C. 2013. Statistical 
screening of medium components for ethanol production 
from sweet potato hydrolysate by Saccharomyces 
carlsbergensis TISTR 5018 using Plackett-Burman design. 
Proceeding of the 10th National Kasetsart University, 
Kamphaeng Saen Conference. December 6-7, 2013. 
Kasetsart University, Nakhon Pathom, Thailand. 

ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน 
ผลงานสรา้งสรรค ์
           ไมม่ ี
งานแปล  
           ไมม่ ี  
ผลงานแต่งหรอืเรยีบเรยีง ต ารา หนงัสอื หรอืบทความทางวชิาการ 
           ไมม่ ี
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 19 ปี 
  ระบุรายวชิาทีส่อน 3 ปียอ้นหลงั 
  รายวชิาระดบัปรญิญาตร ี
 518 201 จลุชวีวทิยาทัว่ไป 
 518 202 ปฏบิตักิารจลุชวีวทิยาทัว่ไป 
 518 319 เทคนิคการเกบ็รกัษาจลุนิทรยี ์
 518 321 จลุชวีวทิยาของผลติภณัฑน์ม 
 518 322 ปฏบิตักิารจลุชวีวทิยาของผลติภณัฑน์ม 
 518 411 เทคโนโลยอุีตสาหกรรมจากจลุนิทรยี ์
 518 412 ปฏบิตักิารเทคโนโลยอุีตสาหกรรมจากจลุนิทรยี ์
 518 433 เทคโนโลยกีารหมกัเบือ้งตน้ 
 518 434 ปฏบิตักิารเทคโนโลยกีารหมกัเบือ้งตน้ 
 518 491 สมัมนา   
 518 493 โครงงานวจิยั 1  
 518 494 โครงงานวจิยั 2  
 รายวชิาระดบับณัฑติศกึษา 
 518 501 จลุชวีวทิยาขัน้สงู 
 518 530 เทคโนโลยกีารหมกั 
 518 531 ปฏบิตักิารเทคโนโลยกีารหมกั 
 518 701 สมัมนาจลุชวีวทิยา 1 
 518 702 สมัมนาจลุชวีวทิยา 2 
 518 801 สมัมนาจลุชวีวทิยา 1 
 518 792 วทิยานิพนธ ์
 
    ลงชื่ออาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร/อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
      
      (ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. เชาวรยี ์อรรถลงัรอง) 
                                                      วนัที…่…….เดอืน………………พ.ศ……… 
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ช่ือ – นามสกลุ 
        นายเอกพนัธ ์บางยีข่นั 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
        ผูช้่วยศาสตราจารย ์
คณุวฒิุระดบัอดุมศึกษา 
        Ph.D. (Biology in Emphasis of Comparative Physiology) Uppsala University, 

Sweden (2002) 
        วท.บ. (พฤกษศาสตร)์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2539) 
สงักดั 
        คณะวทิยาศาสตร ์ภาควชิาจลุชวีวทิยา  
 
ผลงานทางวิชาการ (ทีต่พีมิพใ์นรอบหา้ปี) 
       ผลงานวิจยั 
             ผลงานวจิยั แยกประเภทเป็น 
                         ผลงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ 
    เอกพนัธ์ บางย่ีขนั 2558. การปรบัปรุงพนัธุ์เห็ดในระดบัโมเลกุลเพื่อเพิ่ม

ผลผลิตด้วยการถ่ายทอดและการแสดงออกของยีนเซลลู เลส , 
สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัศลิปากร  

                         ผลงานวจิยัทีไ่ดร้บัการตพีมิพเ์ผยแพรใ่นรปูแบบ 
                                    บทความวจิยัในวารสารทางวชิาการ 
    Romreun U. and Bangyeekhun E. 2016. Cloning and 

expression of the cellulose gene from the king oyster 
mushroom, Pleurotus eryngii. Silpakorn U. Sci. Technol. J. 
10(2): 22-30. (ฐานขอ้มลู TCI กลุ่มที ่1) 

                                     หนังสอืรวมบทความวจิยั 
      ไมม่ ี
      Proceedings 
     Tomyim A., Supparith P., Phiwphad K., Adthalungrong C. and 

Bangyeekhun E. 2016. Production, purification and 
characterization of a milk-clotting enzyme form Rhizopus 
sp. strain PA04. Proceeding of 2016 International Forum – 
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Agriculture, Biology, and Life Science. August 5-7, 2016. 
Kurume City Plaza, Kurume, Fukuoka, Japan.  

    Udchumpisai W., Romruen U., Sawetsuwannakun K. and 
Bangyeekhun E. 2016. Analysis of airborne fungi in the 
Sanam Chandra Art Gallery. Proceeding of the 9th 
Silpakorn University International Conference on Academic 
Research and Creative Arts: Integration of Art and 
Science. Febuary 11-21, 2016. Silpakorn University, 
Nakhon Pathom, Thailand.  

    Romruen U. and Bangyeekhun E. 2014. Gene expression and 
cloning of the cellulase gene from the king oyster 
mushroom, Pleurotus eryngii. The 3rd Thailand-Malaysia 
Graduate Forum in Life Sciences, Food Sciences and 
Agriculture. December 16-20, 2014. Kasetsart University, 
Bangkok, Thailand. (oral presentation). 

    Udchumpisai W., Chayansupap K. and Bangyeekhun E. 2013. 
Isolations and identifications of food-borne fungi associated 
with commercial peanut in Kanchanaburi and Nakhon 
Pathom Provinces. Proceeding of the 39th Congress on 
Science and Technology of Thailand. October 21-23, 2013. 
Bangkok International Trade and Exhibition Centre 
(BITEC), Bangkok, Thailand. 

    Sangmuang S. and Bangyeekhun E. 2013. Isolation and 
characterization of potential probiotic bacteria for the 
control of epizootic ulcerative syndrome in snakehead fish. 
Proceeding of the 7th Silpakorn University International 
Conference on Academic Research and Creative Arts. 
December 6-8, 2013. Silpakorn University, Nakhon 
Pathom, Thailand.  
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    Sawetsuwannakun K., Srinoppawan K. and Bangyeekhun E. 
2013. Mushroom diversity in Phu Krathing Waterfall, Phu 
Toei National Park. Proceeding of the 7th Silpakorn 
University International Conference on Academic Research 
and Creative Arts. December 6-8, 2013. Silpakorn 
University, Nakhon Pathom, Thailand.  

ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน 
ผลงานสรา้งสรรค ์
           ไมม่ ี  
งานแปล  
           ไมม่ ี  
ผลงานแต่งหรอืเรยีบเรยีง ต ารา หนงัสอื หรอืบทความทางวชิาการ 
           ไมม่ ี
 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 15 ปี 
  ระบุรายวชิาทีส่อน 3 ปียอ้นหลงั 
  รายวชิาระดบัปรญิญาตร ี
  518 100 จลุชวีวทิยาในชวีติประจ าวนั 
  518 101 เทคโนโลยกีารเพาะเหด็ 
 518 201 จลุชวีวทิยาทัว่ไป 
 518 202 ปฏบิตักิารจลุชวีวทิยาทัว่ไป 
 518 205 เหด็ราวทิยา 
 518 206 ปฏบิตักิารเหด็ราวทิยา 
 518 303 พนัธุศาสตรข์องจุลนิทรยี ์
 518 304 ปฏบิตักิารพนัธุศาสตรข์องจลุนิทรยี์ 
 518 311 ชวีวทิยาของเหด็ 
 518 391 แบบเสนอโครงการวจิยั 
 518 491 สมัมนา   
 518 493 โครงงานวจิยั 1  
 518 494 โครงงานวจิยั 2  
 รายวชิาระดบับณัฑติศกึษา 
 518 501 จลุชวีวทิยาขัน้สงู 
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        518 805 สมัมนาจลุชวีวทิยา 5 
    518 806 สมัมนาจลุชวีวทิยา 6 
 518 899 วทิยานิพนธ ์

 
    ลงชื่ออาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร/อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
 
 
      (ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. เอกพนัธ ์บางยีข่นั) 
                                                        วนัที…่…….เดอืน……………พ.ศ………. 
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ช่ือ – นามสกลุ 
         นางสาววรญัญ ูพลูสวสัดิ ์
ต าแหน่งทางวิชาการ 
         อาจารย ์
คณุวฒิุระดบัอดุมศึกษา 
         Ph.D. (Biotechnology) University of New South Wales, Australia (2006) 
         M.App.Sc. (Biotechnology) University of New South Wales, Australia (2000) 
         วท.บ. (จลุชวีวทิยา) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2541) 
สงักดั 
         คณะวทิยาศาสตร ์ภาควชิาจลุชวีวทิยา  
 
ผลงานทางวิชาการ (ทีต่พีมิพใ์นรอบหา้ปี) 
            ผลงานวิจยั 
            ผลงานวจิยั แยกประเภทเป็น 
               ผลงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์ 
   วรญัญ ู พลูสวสัด์ิ   2557. ปัจจยัแวดลอ้มทีม่ผีลต่อการสรา้ง Extracellular 

Polymeric Substances (EPS) ในแบคทเีรยีตระกูลไรโซเบยีม, 
ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั 

                        ผลงานวจิยัทีไ่ดร้บัการตพีมิพเ์ผยแพรใ่นรปูแบบ 
                                    บทความวจิยัในวารสารทางวชิาการ 
    Pulsawat W. and Tongmalee S. 2015. Synthesis and 

anticoagulant activity of sulfated alginate. KKU Res. J. 
19(6): 60-66. (ฐานขอ้มลู TCI กลุ่มที ่1) 

    Pulsawat W. and Chayansupap K. 2015. Synthesis and 
anticoagulant activity of sulfated pectin. KKU Res. J. 19(6): 
134-140. (ฐานขอ้มลู TCI กลุ่มที ่1) 

     หนงัสอืรวมบทความวจิยั 
      ไมม่ ี
 
 
 
 



 

 119 

     Proceedings 
    Khanitchaidecha P. and Pulsawat W. 2015. Purification and 

characterization of heparin degrading enzyme by isolated 
bacteria from brackish sediment. Proceeding of the 6th 
International Conference on Fermentation Technology for 
Value Added Agricultural Products. July 29-31, 2015, 
Centara Hotel and Convention Centre, Khon Kaen, 
Thailand.  

    Tongmalee S. and Pulsawat W. 2015. Synthesis and biological 
activity of sulfated polymannuronic acid (PMS) and 
polyguluronic acid (PGS). Proceeding of Burapha 
University Conference 2015 “Moving Forward to a 
Prosperous and Sustainable Community”. July 10-12, 
2015. Bangsean Heritage Hotel, Chon Buri, Thailand.  

    Krethathorn S. and Pulsawat W. 2014. Characterization of 
alginate degrading bacteria Microbulbifer sp. strain S5 
isolated from marine sediment in Samutsongkhram 
province. Proceeding of the 11st International KU-KPS 
Conference. December 8-9, 2014. Kasetsart University, 
Nakhon Pathom, Thailand. 

 Pulsawat W., Mongkolyos S. and Hnaknean K. 2013. Isolation 
and characterization of aginate lyase producing bacteria 
from brackish sediment. Proceeding of the 25th Annual 
Meeting of The Thai Society for Biotechnology and 
International Conference. October 16-19, 2013. The 
Emerald Hotel, Bangkok, Thailand. 
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ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน 
ผลงานสรา้งสรรค ์
           ไมม่ ี  
งานแปล  
           ไมม่ ี  
ผลงานแต่งหรอืเรยีบเรยีง ต ารา หนงัสอื หรอืบทความทางวชิาการ 
           ไมม่ ี
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 17 ปี 
  ระบุรายวชิาทีส่อน 3 ปียอ้นหลงั 
  รายวชิาระดบัปรญิญาตร ี
 518 201 จลุชวีวทิยาทัว่ไป 
 518 202 ปฏบิตักิารจลุชวีวทิยาทัว่ไป 
 518 341 จลุชวีวทิยาทางสิง่แวดลอ้ม 
 518 342 ปฏบิตักิารจลุชวีวทิยาทางสิง่แวดลอ้ม 
 518 391 แบบเสนอโครงการวจิยั 
 518 433 เทคโนโลยกีารหมกัเบือ้งตน้ 
 518 434 ปฏบิตักิารเทคโนโลยกีารหมกัเบือ้งตน้ 
 518 441 จลุชวีวทิยาการยอ่ยสลายสารและการก าจดัสารพษิจากสิง่แวดลอ้ม 
 518 491 สมัมนา   
 518 493 โครงงานวจิยั 1  
 518 494 โครงงานวจิยั 2  
 รายวชิาระดบับณัฑติศกึษา 
 518 501 จลุชวีวทิยาขัน้สงู 
 518 530 เทคโนโลยกีารหมกั 
 518 531 ปฏบิตักิารเทคโนโลยกีารหมกั 
 518 532 จลุชวีวทิยาการยอ่ยสลายสารและการก าจดัสารพษิจากสิง่แวดลอ้ม 
 518 701 สมัมนาจลุชวีวทิยา 1 
 518 702 สมัมนาจลุชวีวทิยา 2 
        518 792 วทิยานิพนธ ์
 518 801 สมัมนาจลุชวีวทิยา 1 
 518 803 สมัมนาจลุชวีวทิยา 3 
 518 804 สมัมนาจลุชวีวทิยา 4 
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        518 899 วทิยานิพนธ ์
 
   ลงชื่ออาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร/อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
 
 
                            (อาจารย ์ดร. วรญัญ ูพลูสวสัดิ)์ 
                                                    วนัที…่…….เดอืน………………..พ.ศ……….. 
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ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบแผนการรบันักศึกษากบัจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาจริงและผูส้ าเรจ็

การศึกษา 
ในระยะเวลา 5 ปี 

ปีการศกึษา จ านวนนกัศกึษา 
ตามแผนรบั เขา้ศกึษาจรงิ ส าเรจ็การศกึษา 

2554 5 3 - 
2555 5 - - 
2556 5 1 - 
2557 5 - - 
2558 5 - 1 

 
รายงานผลการประเมินหลกัสตูรปรชัญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาจลุชีววิทยา ฉบบัปี พ.ศ. 

2555 
 

ภาควชิาจุลชวีวทิยาไดเ้ปิดสอนหลกัสูตรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาจลุชวีวทิยามาตัง้แต่ พ.ศ. 
2551 และท าการปรบัปรุงหลกัสูตรเพื่อให้หลกัสูตรมคีวามทนัสมยัและเหมาะสมมากขึน้ในปี พ.ศ. 
2555 ซึง่ไดด้ าเนินการใชห้ลกัสูตรปรบัปรงุ ปี พ.ศ. 2555 มาเป็นเวลา 5 ปี ในการนี้ทางหลกัสูตรจงึ
ต้องมกีารประเมนิหลกัสูตร เพื่อใช้ผลการประเมนิที่ได้มาเป็นแนวทางในการปรบัปรุงหลกัสูตรใน
ครัง้ต่อ ไป 

 การประเมนิในครัง้นี้ได้แบ่งกลุ่มผู้ประเมนิออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
นกัศกึษาปัจจบุนั ดุษฎบีณัฑติ และผูใ้ชดุ้ษฎบีณัฑติ โดยมผีลการประเมนิดงันี้ 
 
จ านวนแบบประเมนิหลกัสตูร 
 จ านวนส่ง จ านวนรบั รอ้ยละ 

อาจารย ์ 11 9 1.828  
นกัศกึษา 2 2 100.00 

ดุษฎบีณัฑติ 1 1 100.00 
ผูใ้ชดุ้ษฎบีณัฑติ 1 1 100.00 

รวม 15 13 86.67 
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ส่วนของอาจารย ์
 อาจารยส์่วนใหญ่เห็นว่าปรชัญาและจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรอยู่ในเกณฑ์พอใช้ โครงสรา้ง
ของหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์พอใช้ มีความเหมาะสมของจ านวนหน่วยกิตและความทันสมัยของ
หลกัสูตร เนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรยีนการสอนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ มคีวามหลากหลายของ
รายวชิา กระบวน การจดัการเรยีนการสอนอยู่ในเกณฑด์ ีเน้นความสามารถในการเรยีนรูท้ ัง้ทฤษฎี
และปฏิบัติ สิ่งสนับ สนุนการเรียนรู้ ได้แก่ ต ารา วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ห้องเรียน และ
ห้องปฏบิตักิารอยู่ในเกณฑ์พอใช้ถงึด ีวสัดุครุภณัฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมอืมคีวามเหมาะสมในการท า
วจิยั 
 
ส่วนของนักศึกษา 
 นักศกึษาส่วนใหญ่เหน็ว่าเนื้อหาของหลกัสูตรอยู่ในเกณฑด์ถีงึดมีาก การจดัแผนการศกึษามี
ความชดัเจน  อาจารย์ผู้สอนมคีุณวุฒิและประสบการณ์ สนับสนุนให้นักศึกษาพัฒนาตนเอง มี
ประสิทธิภาพการสอนโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก การจดัการเรยีนการสอนอยู่ในเกณฑ์ดี ด้าน
กจิกรรมอยู่ในเกณฑด์ ีมโีครงการพฒันาคุณภาพนักศกึษา ดา้นการใหค้ าปรกึษาอยู่ในเกณฑด์มีาก 
มกีารจดัระบบตดิตามผลการช่วยเหลอืหรอืให้ค าแนะน าแก่นักศกึษา ด้านการวดัประเมนิผลอยู่ใน
เกณฑด์ ีดา้นการพฒันาคุณลกัษณะของนกัศกึษาตลอดหลกัสตูรอยูใ่นเกณฑด์ ี 
 
ส่วนของดษุฎีบณัฑิต 
 ดุษฎบีณัฑติเหน็ว่าเนื้อหาของหลกัสูตรอยู่ในเกณฑด์ถีงึดมีาก การจดัแผนการศกึษามคีวาม
ชดัเจน  วชิาเรยีนมเีนื้อหาเหมาะสมและทนัสมยั อาจารยผ์ูส้อนมคีุณวุฒแิละประสบการณ์ สนบัสนุน
ใหน้ักศกึษาพฒันาตนเอง มปีระสทิธภิาพการสอนโดยรวมอยู่ในเกณฑด์ ีการจดัการเรยีนการสอน
อยู่ในเกณฑ์ด ีมกีารน าผลงานวจิยัหรอืองค์ความรูใ้หม่มาใช้ในการสอน กระตุ้นการคดิ วเิคราะห ์
และการแก้ปัญหา ด้านกิจกรรมอยู่ในเกณฑ์ดี มโีครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ด้านการให้
ค าปรกึษาอยู่ในเกณฑด์ถีงึดมีาก มกีารจดับรกิารให้ค าแนะน าแก่นักศกึษา ดา้นการวดัประเมนิผล
อยูใ่นเกณฑด์ ีดา้นการพฒันาคุณลกัษณะของนกัศกึษาตลอดหลกัสตูรอยูใ่นเกณฑด์ ี 
 
ส่วนของผู้ใช้ดษุฎีบณัฑิต 
 จากการตอบแบบสอบถามคุณภาพบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติและผลการพัฒนาบณัฑิตตามอัตลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 
2558 ผูใ้ชดุ้ษฎบีณัฑติเหน็ว่าดุษฎบีณัฑติมคีุณธรรม จรยิธรรมอยูใ่นเกณฑด์ถีงึดมีาก มคีวามสุภาพ
และส ารวมประกอบอาชพีด้วยความสุจรติ ด้านความรู ้มคีวามรูด้้านทฤษฎอียู่ในเกณฑ์ดมีาก การ
ประยุกต์ใช้ความรู้อยู่ในเกณฑ์ดี ด้นทกัษะทางปัญญาอยู่ในเกณฑ์ด ีแต่ยงัอาจไม่เหมาะกับการ
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ท างานท่ามกลางความกดดนั ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบอยู่ใน
เกณฑด์ถีงึดมีาก มทีกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ แต่
ควรปรบัปรุงความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ มี
ความสามารถในการดดัแปลงความรู ้แต่ควรเพิม่ความคดิรเิริม่ ความสามารถในการปฏบิตังิานตาม
จรรยาบรรณในวชิาชพีอยูใ่นเกณฑด์มีาก 
 
ภาพรวม 
 จากการประเมนิหลกัสูตรโดยผู้เกี่ยวข้องคอื อาจารย ์นักศึกษา ดุษฎีบณัฑติ และผู้ใช้ดุษฎี
บณัฑติ สรุปได้ว่าหลกัสูตรมวีตัถุประสงค์ที่ชดัเจน สอดคล้องกบัความต้องการ มคีวามทนัสมยั 
เนื้อหาของหลกัสูตรสอดคล้องกับวตัถุประสงค์และมจี านวนหน่วยกิตเหมาะสม นักศึกษาได้ท า
วทิยานิพนธท์ี่ตรงกบัความสนใจ จ านวนและคุณวุฒขิองอาจารยม์คีวามเหมาะสม อาจารยม์คีวามรู ้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวชิาที่สอน การควบคุมงานวจิยั การถ่ายทอดความรู ้มคีวาม
ตัง้ใจและอุทศิตนใหก้บัการสอน มกีารเปิดโอกาสใหน้กัศกึษามสี่วนรว่มในการเรยีนการสอน ซกัถาม 
และค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าในการเรยีนและงานวิจยัของ
นักศกึษาอย่างสม ่าเสมอ และมกีารน าผลการประเมนิจากนักศกึษามาปรบัปรุงการเรยีนการสอน 
นักศกึษามคีวามตัง้ใจในการศกึษา ใหเ้วลากบัการเรยีน การท าปฏบิตักิาร และการวจิยั ตลอดจนมี
ส่วนร่วมในการเรยีนการสอน และมโีอกาสได้ซกัถามเป็นอย่างมาก ส าหรบัการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์นัน้ นักศกึษาส่วนใหญ่ไดป้ระโยชน์จากการท าวทิยานิพนธแ์ละการเรยีนการสอนรายวชิา
ต่าง ๆ ในหลกัสตูร 
  
จดุเด่นของหลกัสตูร 
1. มวีตัถุประสงคช์ดัเจนและสอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งขาติ 
2. อาจารยผ์ูส้อนมคีุณวุฒแิละประสบการณ์ในรายวชิาที่สอน สนับสนุน ส่งเสรมิใหน้ักศึกษาเรยีนรู้
และพฒันาตนเอง 
3. รายวิชามคีวามหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการ มเีนื้อหาเหมาะสม ทนัสมยั ทัง้ด้าน
ชวีสนเทศศาสตร ์พนัธุศาสตรโ์มเลกุล สรรีวทิยา ภูมคิุ้มกนัวทิยา และการประยุกต์ใช้จุลนิทรยีท์ัง้
ทางการแพทย ์เกษตร และอุตสาหกรรม 
4. นักศกึษาได้ท าวทิยานิพนธ์ที่ตรงกบัความสนใจ   และสามารถน าความรู ้   ความสามารถที่ได้
จากการ เรยีนการสอนไปใชใ้นการประกอบอาชพี 
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ข้อเสนอแนะและข้อควรปรบัปรงุ 
1. เสรมิทกัษะการใชภ้าษาต่างประเทศแก่นกัศกึษา 
2. เพิม่ระดบัผลงานวจิยัของนกัศกึษาใหเ้ป็นทีย่อมรบัในระดบันานาชาต ิ
3. เสรมิทกัษะการพฒันาบณัฑติใหม้คีวามคดิรเิริม่และมภีาวะความเป็นผูน้ า 
4. มแีนวทางเพิม่จ านวนนกัศกึษาใหไ้ดต้ามเป้าหมาย 
 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไป 
จ านวนผูป้ระเมนิ ประกอบดว้ย 
1. อาจารย ์9 คน 
 วุฒกิารศกึษาสงูสุด   ปรญิญาเอก   จ านวน 9 คน 
 ต าแหน่งวชิาการ   อาจารย ์  จ านวน 3 คน 
                ผูช้่วยศาสตราจารย ์ จ านวน 4 คน 
     รองศาสตราจารย ์ จ านวน 2 คน 
 ประสบการณ์ในการสอน  1. มากกว่า 20 ปี  จ านวน 1 คน 
       2. 16-20 ปี   จ านวน 3 คน 
    3. 10-15 ปี  จ านวน 4 คน 

3. 5-10 ปี   จ านวน  - คน 
4. น้อยกว่า 5 ปี  จ านวน 1 คน 

2. ดุษฎบีณัฑติ 1 คน 
 หลงัการศกึษาระดบัปรชัญาดุษฎบีณัฑติ 
 - ประกอบอาชพี 1 คน 
3. นกัศกึษาปัจจุบนั 2 คน 
4. ผูใ้ชดุ้ษฎบีณัฑติ 1 คน 
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ตอนท่ี 2 : โครงสร้างและเน้ือหาสาระของหลกัสตูร  
 

รายการดชันี 
ผลการประเมนิ (คดิเป็นรอ้ยละ) 

ดมีาก ด ี พอใช ้ ควร
ปรบัปรงุ 

1. ปรชัญาและจดุมุ่งหมายของหลกัสตูร 
    1.1 เป็นแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัหลกัสตูรและการสอน 
    1.2 มุง่พฒันาความสามารถทางวชิาชพีและความ 
          ตอ้งการของสงัคม 
    1.3 มุง่พฒันาผูเ้รยีนใหเ้กดิความรูใ้นเชงิประยกุต์ 
2. โครงสรา้งหลกัสตูร 
     2.1 ความเหมาะสมของจ านวนหน่วยกติรวม 
ตลอดหลกัสตูร 
    2.2 ความเหมาะสมของจ านวนหน่วยกติใน
รายวชิาบงัคบั 
    2.3 ความเหมาะสมของจ านวนหน่วยกติใน
รายวชิาเลอืก 
    2.4 ความทนัสมยัของหลกัสตูร 
3. ดา้นเนื้อหาสาระและกจิกรรมการเรยีนการสอน 
    3.1 เนื้อหาสาระของรายวชิาทัง้ทฤษฎแีละปฏบิตั ิ
          เป็นประโยชน์ต่อวชิาชพี  
    3.2 เนื้อหาสาระของรายวชิาในหลกัสตูรมคีวาม 
          ทนัสมยัและน่าสนใจ 
    3.3 มคีวามหลากหลายของรายวชิาทีเ่ปิดสอนให้ 
          เลอืกเรยีนตามความสนใจ 
4. กระบวนการจดัการเรยีนการสอนนกัศกึษา 
    4.1 ความตัง้ใจในการศกึษา 
    4.2ความสามารถในการเรยีนรูท้ ัง้ทฤษฎแีละ
ปฏบิตั ิ
    4.3 ใหเ้วลากบัการเรยีน/การท าปฏบิตักิาร/การ
วจิยั 
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ตอนท่ี 3 : สภาพปัจจยัประกอบและสภาพแวดล้อม 
 

รายการดชันี 
ผลการประเมนิ (คดิเป็นรอ้ยละ) 

ดมีาก ด ี พอใช ้ ควร
ปรบัปรงุ 

1. ต ารา/วารสาร/สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์
    1.1 มคีวามพอเพยีงส าหรบัคน้ควา้ 
    1.2 มคีวามทนัสมยั 
2. หอ้งเรยีน/หอ้งปฏบิตักิาร 
    2.1 ความเหมาะสมของหอ้งบรรยาย 
    2.2 ความเหมาะสมของโสตทศันูปกรณ์ในหอ้ง 
          บรรยาย 
     2.3 ความเหมาะสมของหอ้งปฏบิตักิาร 
     2.4ความเหมาะสมวสัดุครภุณัฑใ์น
หอ้งปฏบิตักิาร 
     2.5 ความเหมาะสมของหอ้งวจิยั อุปกรณ์
เครือ่งมอื ในการท าวจิยั 
      2.6 ความสะดวกในการใชห้อ้งวจิยั อุปกรณ์    
            เครือ่งมอืในการท าวจิยั 
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ความพึงพอใจของผูใ้ช้ดษุฎีบณัฑิต 
 

รายการดชันี 
ผลการประเมนิ (คดิเป็นรอ้ยละ) 

ดมีาก ด ี พอใช ้ ควร
ปรบัปรงุ 

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 
    1.1 ความเมตตา กรุณา และช่วยเหลอืผูอ้ื่น 
    1.2 การประกอบอาชพีดว้ยความสุจรติ 
    1.3 พดูความจรงิ ไมก่ล่าวรา้ยผูอ้ื่น 
    1.4 พจิารณาสิง่ต่าง ๆ ดว้ยความยตุธิรรม และ    
          ถูกตอ้ง 
    1.5 การควบคุมตนเอง 
    1.6 มคีวามซื่อสตัยแ์ละสุจรติ ทัง้ต่อตนเองและต่อ 
          ผูอ้ื่น 
    1.7 มคีวามรบัผดิชอบ 
    1.8 ความมวีนิยั 
    1.9 พึง่ตนเอง 
    1.10 ส ารวมทัง้กาย วาจา และใจ 
    1.11 มคีวามรบัผดิชอบ อดทน และอดกลัน้ 
    1.12 รูจ้กัประหยดัทัง้ส่วนตนและส่วนรวม 
    1.13 มคีวามเสยีสละ 
    1.14 ขยนัในการท างาน 
2. ดา้นความรู ้
    2.1 ระบุความรูด้า้นทฤษฎต่ีาง ๆ หรอืความรูท้ี่
เป็นพืน้ฐานได ้
    2.2 สามารถตคีวาม ขยายความ แปลความ ยอ่
ความจบัใจความได ้
    2.3 สามารถน าความรูเ้ชงิทฤษฎไีปประยกุตใ์น 
          สถานการณ์ใหมไ่ด ้
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รายการดชันี 

ผลการประเมนิ (คดิเป็นรอ้ยละ) 
ดมีาก ด ี พอใช ้ ควร

ปรบัปรงุ 
3. ดา้นทกัษะทางปัญญา 
   3.1 มคีวามคล่องแคล่วในการคดิเป็นระบบ คดิ    
         วเิคราะห ์สามารถเสนอแนะ และใหเ้หตุผล
เพื่ฮการตดัสนิใจได ้
   3.2 มคีวามสามารถในการแกปั้ญหา และท างาน 
         ท่ามกลางความกดดนัได ้
   3.3 สามารถแสวงหาความรูใ้หม ่ๆ และพฒันา
ตนเอง ได ้
4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล และความ 
   รบัผดิชอบ 
   4.1 ปฏบิตังิานตามขัน้ตอนทีก่ าหนดจนงานเสรจ็ 
         เรยีบรอ้ย แมว้่าจะมอุีปสรรคใด ๆ กต็าม 
   4.2 ปฏบิตัติามหน้าทีโ่ดยไมล่ะเมดิสทิธขิองผูอ้ื่น  
         และรบัทัง้ผดิและชอบจากผลการปฏบิตัขิอง
ตน 
   4.3 มทีกัษะในการท างานเป็นทมี เพื่อบรรลุ
เป้าหมาย ของงานหรอืองคก์ร 
   4.4 ปฏบิตัตินตามกฎหมาย สญัญา และขอ้ตกลง 
5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื่อสาร 
และ  การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
    5.1 มคีวามคล่องแคล่วในการใชต้วัเลข และแปล
ผลวเิคราะห ์
    5.2 มคีวามสามารถในการฟัง พดู อ่าน เขยีน 
ภาษา ไทยและภาษาต่างประเทศไดอ้ยา่ง
คล่องแคล่ว ถูกตอ้ง และสรา้งสรรค ์
     5.3 มคีวามสามารถในการใชค้อมพวิเตอรเ์พื่อ
การแสวงหาขอ้มลู และการตดิต่อสื่อสาร 
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รายการดชันี ดมีาก ด ี พอใช ้ ควร
ปรบัปรงุ 

6. ผลการพฒันาบณัฑติตามอตัลกัษณ์ 
    6.1 มคีวามสามารถในการแกไ้ขปัญหาไดใ้น       
          หลาย ๆ แนวทาง 
    6.2 มคีวามสามารถในการดดัแปลงความรู ้หรอื 
          ประสบการณ์ใหเ้กดิประโยชน์ในหลาย ๆ 
ดา้น 
     6.3 ความสามารถในการคดิสิง่แปลกใหม ่ต่าง
จากสมาชกิในกลุ่ม 
     6.4 มคีวามคดิรเิริม่ กลา้คดิ กลา้ลอง 
     6.5 มผีลงาน หรอืผลผลติสรา้งสรรคข์ึน้มา
เพื่อใหค้วามคดิรริเิริม่นัน้สมบรูณ์ 
7. คุณลกัษณะของบณัฑติตามวชิาชพี (กรณเีป็น 
    วชิาชพี) 
     7.1 ความสามารถในการปฏบิตังิานตาม 
           จรรยาบรรณในวชิาชพี 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
 
 

100 

 
100 

 
100 

 
- 
 
- 

100 
 
 
 
- 

 
- 
 
- 
 

100 
 

100 
- 
 
 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
 
 
- 
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ภาคผนวก ง 
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ภาคผนวก จ 
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลกัสตูร ปร.ด. (สาขาจลุชีววิทยา) ฉบบัปี พ.ศ. 2555 

กบั 
ฉบบัปรบัปรงุ (พ.ศ. 2560) 

 
1. เปรียบเทียบโครงสร้างหลกัสตูร 

หลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาจลุชวีวทิยา (หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560) มคีวาม
สอดคลอ้งกบัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาตามเกณฑก์ารศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร และ
เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศลิปากรว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2550 โดยมี
โครงสรา้งหลกัสตูรเป็นแบบ 1.1 แบบ 2.1 และแบบ 2.2 

 
การปรบัปรงุโครงสรา้งหลกัสตูรมคีวามเหมอืนและความแตกต่างกบัหลกัสตูรเดมิ ดงันี้ 
หมวดวชิา เกณฑ์

กระทรวงศกึษาธกิาร 
โครงสรา้งเดมิ โครงสรา้งใหม่ 

แบบ 1.1     
1. วชิาบงัคบั - สมัมนา 6 หน่วยกติ 

(ไมน่บัหน่วยกติ) 
สมัมนา 6 หน่วยกติ 
(ไมน่บัหน่วยกติ) 

2. วชิาบงัคบัเลอืก - - - 
3. วชิาเลอืกเฉพาะ
ทาง 

- - - 

4. วทิยานิพนธ ์ 
(มคี่าเทยีบเท่า) 

ไมน้่อยกว่า 48 
หน่วยกติ 

48 หน่วยกติ 48 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม 
ตลอดหลกัสตูร 

ไมน้่อยกว่า 48  
หน่วยกติ 

48 หน่วยกติ 48 หน่วยกติ 
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หมวดวชิา เกณฑ์
กระทรวงศกึษาธกิาร 

โครงสรา้งเดมิ โครงสรา้งใหม่ 

แบบ 2.1     
1. วชิาบงัคบั  

ไมน้่อยกว่า 12  
หน่วยกติ 

 
ไมม่แีบบ 2.1 

4 หน่วยกติ 
สมัมนา 6 หน่วยกติ 
(ไมน่บัหน่วยกติ)   

2. วชิาบงัคบัเลอืก - 
3. วชิาเลอืกเฉพาะ
ทาง 

ไมน้่อยกว่า 8 หน่วย
กติ 

4. วทิยานิพนธ ์ 
(มคี่าเทยีบเท่า) 

ไมน้่อยกว่า 36  
หน่วยกติ 

 36 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม 
ตลอดหลกัสตูร 

ไมน้่อยกว่า 48  
หน่วยกติ 

 ไมน้่อยกว่า 48  
หน่วยกติ 

แบบ 2.2    
1. วชิาบงัคบั  

ไมน้่อยกว่า 24 
หน่วยกติ 

6 หน่วยกติ 
สมัมนา 6 หน่วยกติ 

4 หน่วยกติ 
สมัมนา 6 หน่วยกติ 

2. วชิาบงัคบัเลอืก - - 
3. วชิาเลอืกเฉพาะ
ทาง 

ไมน้่อยกว่า 12  
หน่วยกติ 

ไมน้่อยกว่า 14  
หน่วยกติ 

4. วทิยานิพนธ ์ 
(มคี่าเทยีบเท่า) 

ไมน้่อยกว่า 48  
หน่วยกติ 

48 หน่วยกติ 48 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม 
ตลอดหลกัสตูร 

ไมน้่อยกว่า 72  
หน่วยกติ 

ไมน้่อยกว่า 72  
หน่วยกติ 

ไมน้่อยกว่า 72  
หน่วยกติ 
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2. เปรียบเทียบรายวิชาท่ีเปล่ียนแปลงตามหลกัสูตรเดิมและหลกัสตูรปรบัปรงุ 

หลกัสตูรเดมิ หลกัสตูรปรบัปรงุ หมายเหตุ 
1. จ านวนหน่วยกติ 
แบบ 1.1 48 หน่วยกติ 
แบบ 2.2 ไม่น้อยกว่า 72  
หน่วยกติ 

1. จ านวนหน่วยกติ 
แบบ 1.1 48 หน่วยกติ 
แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 48  
หน่วยกติ 
แบบ 2.2 ไม่น้อยกว่า 72  
หน่วยกติ 

แบบ 1.1 และแบบ 2.2 จ านวน
หน่วยกติคงเดมิ 
เพิม่แบบ 2.1 

2. วชิาบงัคบั 
แบบ 1.1 ประกอบดว้ย  
518 801-518 806 สมัมนา 
จลุชวีวทิยา 1-6  
(ไมน่บัหน่วยกติ) 

2. วชิาบงัคบั 
แบบ 1.1 ประกอบดว้ย  
518 801-518 806 สมัมนา 
จลุชวีวทิยา 1-6  
(ไมน่บัหน่วยกติ) 

 
แบบ 1.1 เหมอืนเดมิ 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ 2.1 ประกอบดว้ย  
518 601 หลกัการและการ
ประยกุตท์างจลุชวีวทิยา 
518 801-518 806 สมัมนา 
จลุชวีวทิยา 1-6  
(ไมน่บัหน่วยกติ) 

แบบ 2.1 ไม่มใีนหลกัสตูรเดมิ 
เพิม่ในหลกัสตูรปรบัปรุง 
 
 
 
 

แบบ 2.2 จ านวน 12 หน่วยกติ 
ประกอบดว้ย 
518 501 จลุชวีวทิยาขัน้สงู 
518 801-518 806 สมัมนา 
จลุชวีวทิยา 1-6 
 

แบบ 2.2 จ านวน 10 หน่วยกติ 
ประกอบดว้ย 
518 601 หลกัการและการ
ประยกุตท์างจลุชวีวทิยา 
518 801-518 806 สมัมนา 
จลุชวีวทิยา 1-6 

แบบ 2.2 ปรบัลด 2 หน่วยกติ 
เปลีย่นจากรายวชิา  
518 501 จลุชวีวทิยาขัน้สงู 
เป็น  
518 601 หลกัการและการ
ประยกุตท์างจลุชวีวทิยา 
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หลกัสตูรเดมิ หลกัสตูรปรบัปรงุ หมายเหตุ 

3. วชิาเลอืก 
แบบ 1.1 ไม่มวีชิาเลอืก 
แบบ 2.2 ไม่น้อยกว่า 12   
หน่วยกติ 

3. วชิาเลอืก 
แบบ 1.1 ไม่มวีชิาเลอืก 
แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 8   
หน่วยกติ 
แบบ 2.2 ไม่น้อยกว่า 14  
หน่วยกติ 

แบบ 1.1 คงเดมิ 
แบบ 2.1 ไม่มใีนหลกัสตูรเดมิ 
เพิม่ในหลกัสตูรปรบัปรงุ 
แบบ 2.2 ปรบัเพิม่ 2 หน่วยกติ 

4. รายวชิาในหลกัสตูร   
512 504 เทคนิคทางชวีวทิยา
ส าหรบักลอ้งจลุทรรศน์
อเิลก็ตรอนแบบส่องกราด 

ไมม่ ี ตดัออกจากหมวดวชิาเลอืก 

515 502 สถติปิระยกุตส์ าหรบั 
นกัชวีวทิยา 

ไมม่ ี ตดัออกจากหมวดวชิาเลอืก 

518 501 จลุชวีวทิยาขัน้สงู ไมม่ ี ยกเลกิรายวชิา 
518 502 เทคนิคส าหรบังาน     
วจิยัทางจลุชวีวทิยา 

518 602 เทคนิคส าหรบังาน   
วจิยัทางจลุชวีวทิยา 

เปลีย่นรหสัวชิา 
ปรบัค าอธบิายรายวชิา
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

518 511 จลุชวีวทิยาทาง
อาหาร 

518 621 จลุชวีวทิยาทาง
อาหาร 

เปลีย่นรหสัวชิา 
ปรบัค าอธบิายรายวชิาภาษา 
องักฤษ 

518 512 ปฏบิตักิารจลุ
ชวีวทิยา 
ทางอาหาร 

518 622 ปฏบิตักิารจลุ
ชวีวทิยาทางอาหาร 

เปลีย่นรหสัวชิา 

518 513 ชวีสนเทศศาสตร ์ 518 603 ชวีสนเทศศาสตร ์ เปลีย่นรหสัวชิา 
ปรบัค าอธบิายรายวชิา
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

518 514 ไวรสัวทิยาทางการ 
แพทย ์

518 617 ไวรสัวทิยาทางการ 
แพทย ์

เปลีย่นรหสัวชิา 
ปรบัค าอธบิายรายวชิา
ภาษาไทย 
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หลกัสตูรเดมิ หลกัสตูรปรบัปรงุ หมายเหตุ 

518 515 ปฏบิตักิารไวรสั
วทิยาทางการแพทย ์

518 618 ปฏบิตักิารไวรสั
วทิยาทางการแพทย ์

เปลีย่นรหสัวชิา 
ปรบัค าอธบิายรายวชิาภาษา 
องักฤษ 

518 520 การจ าแนกแบคทเีรยี 518 608 การจ าแนกแบคทเีรยี เปลีย่นรหสัวชิา 
ปรบัค าอธบิายรายวชิา
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

518 521 ปฏบิตักิารการ
จ าแนกแบคทเีรยี 

ไมม่ ี ยกเลกิรายวชิา 

518 522 แบคทเีรยีวทิยาทาง
การแพทย ์

518 615 แบคทเีรยีวทิยาทาง
การแพทย ์

เปลีย่นรหสัวชิา 

518 523 ปฏบิตักิารแบคทเีรยี
วทิยาทางการแพทย ์

518 616 ปฏบิตักิารแบคทเีรยี
วทิยาทางการแพทย ์

เปลีย่นรหสัวชิา 

518 524 สรรีวทิยาของ
แบคทเีรยี 

518 606 สรรีวทิยาของ
แบคทเีรยี 

เปลีย่นรหสัวชิา 

518 525 สรรีวทิยาของรา 518 607 สรรีวทิยาของรา เปลีย่นรหสัวชิา 
เปลีย่นชื่อวชิาภาษาองักฤษ 

518 526 โรคตดิเชือ้ 518 611 โรคตดิเชือ้ เปลีย่นรหสัวชิา 
518 527 การตรวจทาง
ภมูคิุม้กนัวทิยา 

518 630 การตรวจทาง
ภมูคิุม้กนัวทิยา 

เปลีย่นรหสัวชิา 

518 528 สารพษิของจลุนิทรยี ์ 518 613 สารพษิของจลุนิทรยี ์ เปลีย่นรหสัวชิา 
518 529 ภูมคิุม้กนัวทิยาขัน้สงู 518 629 ภูมคิุม้กนัวทิยาขัน้สงู เปลีย่นรหสัวชิา 
518 530 เทคโนโลยกีารหมกั 518 623 เทคโนโลยกีารหมกั เปลีย่นรหสัวชิา 

ปรบัค าอธบิายรายวชิาภาษา 
องักฤษ 

518 531 ปฏบิตักิารเทคโนโลยี
การหมกั 

518 624 ปฏบิตักิารเทคโนโลยี
การหมกั 

เปลีย่นรหสัวชิา 
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หลกัสตูรเดมิ หลกัสตูรปรบัปรงุ หมายเหตุ 
518 532 การบ าบดัมลพษิทาง
จลุชวีวทิยา 

518 625 การบ าบดัมลพษิทาง
จลุชวีวทิยา 

เปลีย่นรหสัวชิา 
ปรบัค าอธบิายรายวชิา
ภาษาไทย 

518 533 การจ าแนกรา 518 609 การจ าแนกรา เปลีย่นรหสัวชิา 
518 534 ไวรสัวทิยาระดบั
โมเลกุลขัน้สงู 

518 619 ไวรสัวทิยาระดบั
โมเลกุลขัน้สงู 

เปลีย่นรหสัวชิา 
ปรบัค าอธบิายรายวชิาภาษา 
องักฤษ 

518 535 ปฏบิตักิารไวรสั
วทิยาระดบัโมเลกุลขัน้สงู 

518 620 ปฏบิตักิารไวรสั
วทิยาระดบัโมเลกุลขัน้สูง 

เปลีย่นรหสัวชิา 

518 536 โรคในสตัวน์ ้า 518 610 โรคในสตัวน์ ้า เปลีย่นรหสัวชิา 
ปรบัค าอธบิายรายวชิา
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

518 537 แอคตโินมยัซตีสี 518 612 แอคตโินมยัซตีสี เปลีย่นรหสัวชิา 
518 538 สารออกฤทธิท์าง
ชวีภาพ 

518 614 สารออกฤทธิท์าง
ชวีภาพ 

เปลีย่นรหสัวชิา 

518 610 เซรุม่วทิยา 518 631 เซรุม่วทิยา เปลีย่นรหสัวชิา 
518 611 ปฏบิตักิารเซรุม่
วทิยา 

518 632 ปฏบิตักิารเซรุม่
วทิยา 

เปลีย่นรหสัวชิา 

518 612 วคัซนี 518 633 วคัซนี เปลีย่นรหสัวชิา 
ปรบัค าอธบิายรายวชิาภาษา 
องักฤษ 

518 613 ปฏบิตักิารวคัซนี 518 634 ปฏบิตักิารวคัซนี เปลีย่นรหสัวชิา 
518 614 พนัธุศาสตรโ์มเลกุล
และพนัธุวศิวกรรม 

518 604 พนัธุศาสตรโ์มเลกุล
และพนัธุวศิวกรรม 

เปลีย่นรหสัวชิา 
ปรบัค าอธบิายรายวชิาภาษา 
องักฤษ 

518 615 ปฏบิตักิารพนัธุ
ศาสตรโ์มเลกุลและพนัธุ
วศิวกรรม 

518 605 ปฏบิตักิารพนัธุ
ศาสตรโ์มเลกุลและพนัธุ
วศิวกรรม 

เปลีย่นรหสัวชิา 
ปรบัค าอธบิายรายวชิา
ภาษาไทย 
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หลกัสตูรเดมิ หลกัสตูรปรบัปรงุ หมายเหตุ 

518 618 ราและแบคทเีรยีเพื่อ
การเพิม่ผลผลติพชืเศรษฐกจิ 

518 627 ราและแบคทเีรยีเพื่อ
การเพิม่ผลผลติพชืเศรษฐกจิ 

เปลีย่นรหสัวชิา 
เปลีย่นชื่อวชิาภาษาองักฤษ 
ปรบัค าอธบิายรายวชิา
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

518 619 ปฏบิตักิารราและ
แบคทเีรยีเพื่อการเพิม่ผลผลติ
พชืเศรษฐกจิ 

518 628 ปฏบิตักิารราและ
แบคทเีรยีเพื่อการเพิม่ผลผลติ
พชืเศรษฐกจิ 

เปลีย่นรหสัวชิา 
เปลีย่นชื่อวชิาภาษาองักฤษ 
 

518 620 การจดัการมาตรฐาน
ความปลอดภยัในหอ้ง 
ปฏบิตักิารทางจลุชวีวทิยา 

ไมม่ ี ยกเลกิรายวชิา 

 518 635 เรือ่งคดัเฉพาะทาง 
จลุชวีวทิยา 

เพิม่รายวชิา 

518 801 สมัมนาจลุชวีวทิยา 1 518 801 สมัมนาจลุชวีวทิยา 1 คงเดมิ 
518 802 สมัมนาจลุชวีวทิยา 2 518 802 สมัมนาจลุชวีวทิยา 2 ปรบัค าอธบิายรายวชิา

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
518 803 สมัมนาจลุชวีวทิยา 3 518 803 สมัมนาจลุชวีวทิยา 3 คงเดมิ 
518 804 สมัมนาจลุชวีวทิยา 4 518 804 สมัมนาจลุชวีวทิยา 4 ปรบัค าอธบิายรายวชิา

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
518 805 สมัมนาจลุชวีวทิยา 5 518 805 สมัมนาจลุชวีวทิยา 5 คงเดมิ 
518 806 สมัมนาจลุชวีวทิยา 6 518 806 สมัมนาจลุชวีวทิยา 6 ปรบัค าอธบิายรายวชิา

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
518 899 วทิยานิพนธ ์ 518 891 วทิยานิพนธ ์

518 892 วทิยานิพนธ ์
518 893 วทิยานิพนธ ์

เปลีย่นรหสัวชิา 

 518 601 หลกัการและการ
ประยกุตท์างจลุชวีวทิยา 

เพิม่รายวชิาใหม่ 

 518 626 จลุชวีวทิยาระบบ
ทางเดนิอาหาร 

เพิม่รายวชิาใหม่ 

 


