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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   

สาขาวิชาชีววิทยา 
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา        พระราชวังสนามจันทร์  บัณฑิตวิทยาลัย  ภาควิชาชีววิทยา 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
 1.1 รหัสหลักสูตร 
       25490081109655 
 1.2 ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย              หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา  
 ภาษาอังกฤษ          Master of Science Program in Biology  
 
2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย       วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Science (Biology) 

ชื่อย่อภาษาไทย   วท.ม. (ชีววิทยา)  
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   M.Sc. (Biology) 
 
3.  วิชาเอก  
 ไม่มี 
 
4.   จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร       
 แผน ก แบบ ก 1  (มีค่าเทียบเท่า)  36  หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก 2  ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 
 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ        หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปีการศึกษา   
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 5.2  ภาษาที่ใช้      ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
 5.3  การรับเข้าศึกษา รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ ตามความยินยอมของภาควิชา 

ชีววิทยา     
 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน   เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา    ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2559 
 คณะกรรมการวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 7/2559 วันที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 7/2559  วันที่ 10  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2559 
 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2560 
  

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
(1)  ผู้สอน นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ในหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์  
(2)  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการด้าน การควบคุมคุณภาพ ฝ่ายการผลิต หรือฝ่ายพัฒนาของบริษัทเอกชน  
(3)  เจ้าหน้าที่จัดเก็บตัวอย่างในพิพิธภัณฑ์ หน่วยงานวิทยาศาสตร์ เช่น องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
(4)  เจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลองค์กรเพือ่การอนุรักษ์พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์  
(5)  นักวิจัยองค์การอิสระด้านการส ารวจ การกระจายพันธุ์พืชและสัตว์ 
(6)  นักวิชาการควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
(7)  นักวิทยาศาสตร์ด้านชีวภัณฑ์  
(8)  ธุรกิจส่วนตัว 

 

9.  ช่ือ นามสกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 (1)   นางสาวกุลนาถ อบสุวรรณ  

เลขประจ าตัวประชาชน  3-1020-02751-XX-X 
        ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
          คุณวุฒิ    Ph.D. (Horticulture) University of Hawaii, USA (2006)   
                                           วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2540)  
                                           วท.บ. (พฤกษศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2536)                                         
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(2)   นางสาวอารีย์ ทองภักดี         
เลขประจ าตัวประชาชน 3-7399-00478-XX-X 

       ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
คุณวุฒิ  Ph.D. (Botany) The University of Queensland, Australia 

(1989) 
                                           วท.ม. (พฤกษศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (2521) 
                                           วท.บ. (ชีววิทยา)  มหาวิทยาลัยศิลปากร  (2519)                                         
     (3)   นางจันทร์ดี  ระแบบเลิศ  

เลขประจ าตัวประชาชน 3-1014-00912-XX-X 
        ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิ  ปร.ด. (จุลชีววิทยาการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล (2548) 
                                           วท.ม. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล (2538) 
                                           วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล (2526)                                   
 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  พระราชวังสนามจันทร์   

ที่อยู่ 6 ถนนราชมรรคาใน อ าเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 73000 
 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
          11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

        ในการวางแผนหลักสูตร ได้พิจารณาสถานการณ์และการพัฒนาทางเศรษฐกิจให้เป็นตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) รวมถึงทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ในด้านการพัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ มุ่งเน้นให้บัณฑิต
สามารถใช้ความรู้ทางชีววิทยา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีด้านสิ่งมีชีวิต เพ่ือการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือก้าวสู่
โครงสร้างเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ หรือเศรษฐกิจในยุคดิจิตอล และส่งเสริมการมีจิตส านึกในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมถึงการสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
         สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่จ าเป็นในการวางแผนหลักสูตร คือการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ที่มีการเชื่อมโยงองค์ความรู้จากแต่ละภาคส่วนเข้าด้วยกัน เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ใหม่  ที่ช่วย
ในการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมภายในประเทศ ให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล การวางแผน
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หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยาจึงต้องมีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนี้ด้วย เพราะการส่งเสริมการศึกษาด้าน
ชีววิทยาเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาทุกขั้นตอนในการพัฒนาด้านต่างๆ ด้วยความรอบคอบและ
เป็นไปตามล าดับขั้นตอน สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมทั้งการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ใน
การปฏิบัติหน้าที่และการด าเนินชีวิตด้วยความเพียรอันจะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดี  ให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนทั้งในระดับสังคมและประเทศชาติ  
 
12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
          12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
         ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตร จึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุก ที่
มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านที่เก่ียวข้องกับชีววิทยา องค์
ความรู้ใหม่ และรองรับการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน   
 ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ที่มีต่อพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ปณิธานของมหาวิทยาลัยในการผลิตบุคลากรทางด้านสาขาวิชา
ชีววิทยาที่มีศักยภาพสูงทางด้านการวิจัยและวิชาการ ซึ่งสามารถบูรณาการความรู้กับวิทยาศาสตร์ในสาขาอ่ืน  การ
พัฒนาหลักสูตรจึงต้องเน้นการบูรณาการความรู้ทางด้านชีววิทยา เพ่ือให้เกิดความหลากหลายและสะท้อนความ
ต้องการก าลังคนจากทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
 
13.  ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
 13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสถิติ จ านวน 1 รายวิชา ดังนี้ 

515 502    สถิติประยุกต์ส าหรับนักชีววิทยา        3(3-0-6) 
                                    (Applied Statistics for Biologists) 

13.2  รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชาอื่น      
                      ไม่มี 
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1.  ปรัชญา  ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1  ปรัชญา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยานี้ เป็นหลักสูตรที่มุ่งส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ของบัณฑิต เพ่ือให้สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ในสาขาวิชาชีววิทยา สามารถอ่าน ฟัง มีความคิดเชิงวิพากษ์ และ
สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านชีววิทยา โดยใช้กระบวนการวิจัย เพ่ือน าความรู้ไปสู่การบูรณาการให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป   
 1.2  ความส าคัญ 

ปัจจุบันการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มีความก้าวหน้า และพัฒนาอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็น
ศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิต เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทางด้านการศึกษา
และวิจัยในศาสตร์สาขาวิชานี้ ประเทศจึงต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาชีววิทยาเพ่ิมขึ้น จะท า
ให้มีขีดความสามารถในการท าวิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทั้งด้านชีววิทยาบริสุทธิ์ และชีววิทยาประยุกต์ ที่
มีความรู้และความสามารถบูรณาการศึกษา ค้นคว้า และวางแผนการทดลองด้วยตนเองอย่างมีระเบียบวิธีทาง
วิทยาศาสตร์ เพ่ือการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ ที่สอดคล้องกับความเจริญและการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ    
 1.3  วัตถุประสงค์ 

       1.3.1 เพ่ือขยายโอกาสในการผลิตบัณฑิตทางชีววิทยา ให้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการใน
ระดับที่สูงขึ้น โดยสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น   

       1.3.2  เพ่ือพัฒนาเทคนิคทางชีววิทยาให้ทันกับความก้าวหน้าทางวิชาการ   โดยเน้นการท างานวิจัย 
ทั้งในด้านชีววิทยาบริสุทธิ์และชีววิทยาประยุกต์ เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาประเทศ  ให้สอดคล้องกับความเจริญ
และการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อม  

      1.3.3  เพ่ือให้มีการน าทรัพยากรบุคคล สถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ ในด้านการเรียนการสอนและการ
วิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

      1.3.4. เพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการในสาขาชีววิทยาและตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ตาม
โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการผลิตนักวิทยาศาสตร์  

      1.3.5 เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมความรู้ทางชีววิทยาแก่บุคลากร ในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ที่ต้องการพัฒนาความรู้ความสามารถในระดับที่สูงขึ้นหลังปริญญาตรี 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม
มาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ. ก าหนด 
ภายในระยะเวลา 5 ปี 

1. จัดท ารายละเอียดของรายวิชาใน
หลักสูตรตามแบบ มคอ.3 
2. จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 
3. จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 

1. มคอ.3 ทุกรายวิชา ก่อนการเปิด
ภาคเรียน 7 วัน 
 
2. มคอ.5 ทุกรายวิชา หลังการปิด
ภาคเรียน 30 วัน 
  
3. มคอ.7 ประจ าปี หลังการปิดภาค
เรียน 60 วัน 

ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ภายในระยะเวลา  
5 ปี 

ประเมินหลักสูตรโดยพิจารณาจาก
ผลการด าเนินงาน การจัดการเรียน
การสอนของหลักสูตร การประเมิน
ความต้องการของหน่วยงาน องค์กร 
และสถานประกอบการ และการได้
งานท าของบัณฑิต 

รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
  

แผนการน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์  ภายในระยะเวลา  
5 ปี 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์ (ภาคผนวก 
ข) และนักศึกษา 

บทความที่เผยแพร่หรือการน าเสนอ
ผลงานวิจัย 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ  จัดการศึกษาในระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  2  ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ข้อก าหนดต่างๆ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  อาจมีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ภาค
การศึกษาละไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์  ทั้งนีข้ึ้นอยู่กับการพิจารณาของกรรมการประจ าหลักสูตร 
 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค    

ไม่มี 
 
2.  การด าเนินการหลักสูตร  
 2.1  วัน – เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน    
                    ภาคการศึกษาต้น     เดือน  สิงหาคม - ธันวาคม  
         ภาคการศึกษาปลาย    เดือน  มกราคม -  พฤษภาคม  
         ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ทั้งนีข้ึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

2.2.1  แผน ก แบบ ก 1 (วิทยานิพนธ์)         
     ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หรือระดับปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 หรือโดยความยินยอม
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (ภาคผนวก ฉ) 

2.2.2  แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์ และรายวิชา) 
ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หรือ ระดับปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.5 หรือโดยความยินยอมของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
     2.2.3  ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาตามข้อ 2.2.1 และ 2.2.2 ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับ 
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ข้อ 7 (และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข)                

    2.2.4 ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษจาก SEPT (Silpakorn English Proficiency 
Test) โดยมีผลการสอบไม่ต่ ากว่า 50 คะแนน หรือการทดสอบอ่ืนที่เทียบเท่าจากสถาบันอ่ืนตามเกณฑ์ที่บัณฑิต
วิทยาลัยก าหนด โดยมีผลการสอบ TOEFL ไม่ต่ ากว่า 500 (paper based) หรือ 173 (computer based) หรือ 
61 (internet based) หรือ ผลการสอบ IELTS ไม่ต่ ากว่า 5.5 หรือ TOEIC ไม่ต่ ากว่า 625 ซึ่งผลการทดสอบต้อง
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ไม่เกินสองปีก่อนวันที่เช้าศึกษาในหลักสูตร อาจอนุโลมให้ผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ใช้ผลการทดสอบความรู้ความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (CU-TEP) ไม่ต่ ากว่า 60 หรือ การ
ทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-GET) ไม่ต่ ากว่า 
450 ซึ่งผลการทดสอบต้องไม่เกินสองปีก่อนวันที่เข้าศึกษาในหลักสูตร ทั้งนี้อาจอนุโลมให้ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาที่ไม่
สามารถส่งผลการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษตามก าหนด (ภาคผนวก ช) อาจเข้าศึกษาใน
หลักสูตรได้ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร       
     2.2.5 ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อ 2.2.1 - 2.2.3 ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร  
     2.2.6 นักศึกษา แผน ก แบบ ก 1 ที่มีพ้ืนฐานความรู้ไม่เพียงพอต่อการท าวิทยานิพนธ์ สามารถ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมได้ โดยไม่นับหน่วยกิต เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในการท าวิทยานิพนธ์ โดยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
         2.2.7 การเปลี่ยนแผนการศึกษา ให้อยู่ ในดุลยพินิจของภาควิชาและให้ เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ข้อ 17 
 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
 2.3.1 นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ถึงแม้มีความรู้
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เหมือนกัน แต่มีศักยภาพและทักษะในการประยุกต์ ตลอดจนการน าความรู้มาใช้เพ่ือการ
วิจัยในสาขาวิชาชีววิทยาในข้ันที่สูงขึ้นไม่เท่ากัน 
 2.3.2 นักศึกษาบางคนมีข้อจ ากัดทั้งทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ส าหรับทักษะทางภาษาไทย 
เช่น การอ่านเพ่ือสรุปเนื้อหาข้อมูล การน าเสนอข้อมูล  การออกเสียงและการเขียนรายงาน ส่ วนการขาดทักษะ
ภาษาอังกฤษนั้น ขาดทั้งทักษะการพูด การเขียน และการอ่าน ท าให้นักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหาทางวิชาการ
น้อยกว่าที่ควร  โดยเฉพาะเมื่ออ่านต ารา  วารสาร หรือเอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษตลอดจนการสืบค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ต 
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 2.4.1 เพิ่มวิชาบังคับจากเดิม 2 หน่วยกิต เป็น 8 หน่วยกิต เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะในการน าความรู้
มาใช้เพ่ือการวิจัยในสาขาวิชาชีววิทยาในขั้นที่สูงขึ้นได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้หลักสูตรอาจก าหนดให้นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีความจ าเป็นต่อการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา รวมถึงการเข้าเรียนแบบไม่นับ
หน่วยกิตในวิชาระดับปริญญาตรีบางรายวิชา  

2.4.2 มีการส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษทั้งด้าน การอ่าน การสรุป การ
วิเคราะห์ การท าความเข้าใจ และการน าเสนอข้อมูลภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรายวิชาสัมนา นอกจากนี้ยังมี
การจัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาเพ่ิมเติมอีกด้วย และอาจารย์ที่ปรึกษายังสามารถแนะน าให้
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นักศึกษา ได้ศึกษาวิชาหัวข้อเฉพาะทางที่นักศึกษาสนใจ เป็นการเพ่ิมทักษะในการอ่านและสรุปงานวิจัยต่างๆ เพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางการศึกษาในชั้นสูงต่อไป 

2.5   แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   
 แผน ก แบบ ก 1 

 ชั้นปีที่  จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ชั้นปีที่ 1 2 2 2 2 2 
ชั้นปีที่ 2 - 2 2 2 2 

รวม 2 4 4 4 4 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 2 2 2 2 

แผน ก แบบ ก 2 
 ชั้นปีที่  จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ชั้นปีที่ 1 5 8 8 8 8 
ชั้นปีที่ 2 - 5 8 8 8 

รวม 5 13 16 16 16 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 5 8 8 8 

 
2.6  งบประมาณตามแผน  

          2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วย  บาท) 
รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
ค่าธรรมเนียมพิเศษและค่าลงทะเบียน 350,000 850,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

รวมรายรับ 350,000 850,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมพิเศษและค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายเทอมละ 25,000 บาท 
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2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท) 
หมวดเงิน ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
ก.  งบด าเนินการ  
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 200,000 250,000 300,000 300,000 300,000 
ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  50,000 150,000 200,000 200,000 200,000 
ทุนการศึกษา - 50,000 100,000 100,000 100,000 

รวม (ก) 250,000 450,000 600,000 600,000 600,000 
ข. งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์ 100,000 400,000 400,000 400,000 400,000 

รวม (ข) 100,000 400,000 400,000 400,000 400,000 
รวม (ก) +  (ข) 350,000 850,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
จ านวนนักศึกษา 7 17 20 20 20 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา   50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
 2.7  ระบบการศึกษา 
                 [] แบบชั้นเรียน 
                  [    ]        แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
                  [    ]        แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
                  [    ]       แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก ( E-learning) 
          [    ]      แบบทางไกลอินเตอร์เน็ต 
        [    ] อ่ืน ๆ (ระบุ)  
 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา  และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550              
(ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง                
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน   
 3.1  หลักสูตร 
                3.1.1  จ านวนหน่วยกิต      
   1. แผน ก แบบ ก 1 (มีค่าเทียบเท่า)   36  หน่วยกิต 

2. แผน ก แบบ ก 2 ไม่น้อยกว่า     36  หน่วยกิต 
       3.1.2   โครงสร้างหลักสูตร   
            3.1.2.1  แผน ก แบบ ก 1 

วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า) 36 หน่วยกิต 
สัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต)       2 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                  36 หน่วยกิต 

                  
                            3.1.2.2   แผน ก แบบ ก 2 

วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า) 18 หน่วยกิต 
วิชาบังคับ 8 หน่วยกิต 
วิชาเลือก    จ านวนไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

 
หมายเหตุ     
 1. นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 ที่มีพ้ืนฐานความรู้ไม่เพียงพอต่อการท าวิทยานิพนธ์ อาจลงทะเบียนเรียน
รายวิชาเพ่ิมเติม โดยไม่นับหน่วยกิต   ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

2. การเปลี่ยนแผนการศึกษาให้อยู่ในดุลยพินิจของภาควิชาชีววิทยา และให้ เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการ
เปลี่ยนแปลงภายหลัง                
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          3.1.3  รายวิชา 
                            3.1.3.1  รหัสวิชา   
                            ก าหนดไว้เป็นเลข 6 หลักโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละสามหลัก 

1. เลขสามหลักแรก  เป็นเลขประจ าหน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชานั้นๆ  ดังนี้ 
   512 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
   515 ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 
   2. เลขสามหลักหลัง  เป็นเลขบอกรหัสวิชา  ดังนี้ 
                                     เลขตัวแรก หมายถึง   ระดับการศึกษา 
     5, 6, 7 = ระดับบัณฑิตศึกษา 

             เลขตัวที่สอง หมายถึง กลุ่มของรายวิชา  
      0      = รายวิชาสัมมนา หรือรายวิชาอ่ืนๆ 
      1      = รายวิชาทางพันธุศาสตร์ 
       2, 3   =  รายวิชาทางพฤกษศาสตร์ 

        4, 5    = รายวิชาทางสัตววิทยา  
     9       = วิทยานิพนธ์ 

เลขตัวที่สาม หมายถึง ล าดับที่ของรายวิชา 
         3.1.3.2   การคิดหน่วยกิต 
          รายวิชาบรรยาย 1 หน่วยกิต  เท่ากับ 1  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
            รายวิชาฝึกงานหรือทดลองหรือปฏิบัติการ 1 หน่วยกิต  เท่ากับ 2 หรือ 3 ชั่วโมงต่อ 
                               สัปดาห์ 
            วิทยานิพนธ์  1 หน่วยกิต เท่ากับ 3-4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

ในแต่ละรายวิชาก าหนดเกณฑ์ในการค านวณหน่วยกิตจาก  จ านวนชั่วโมงบรรยาย (บ)  ชั่วโมงปฏิบัติ (ป)  
และชั่วโมงท่ีนักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์แล้วหารด้วย 3  ซึ่งมีวิธีคิด  ดังนี้ 
            จ านวนหน่วยกิต   =       บ + ป + น 
                     3 

การเขียนหน่วยกิตในแต่ละรายวิชา ประกอบด้วยเลข 4 ตัว ดังนี้ ตัวเลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ เป็นจ านวน
หน่วยกิตของรายวิชา เลขตัวที่สอง สาม และสี่  อยู่ในวงเล็บโดย เลขตัวที่สองแสดงจ านวนชั่วโมงบรรยายต่อ
สัปดาห์  เลขตัวทีส่ามแสดงจ านวนชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์ และเลขตัวทีส่ี่แสดงจ านวนชั่วโมงศึกษานอกเวลา
ต่อสัปดาห์ 
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 3.1.3.3  รายวิชา 
           3.1.3.3.1  แผน ก แบบ ก 1 
     512 601  สัมมนาชีววิทยา 1 1*(0-2-1)  
                        (Seminar in Biology I) 
     512 602  สัมมนาชีววิทยา 2  1*(0-2-1)  
                        (Seminar in Biology II) 
                                       * หมายถึง รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
     512 791  วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า)                      36 หน่วยกิต 
                        (Thesis) 

     3.1.3.3.2  แผน ก แบบ ก 2 
  512 792  วิทยานิพนธ์   มีค่าเทียบเท่า             18 หน่วยกิต 
                (Thesis) 
  วิชาบังคับจ านวน      8 หน่วยกิต  
   512 503  ระเบียบวิธีวิจัยทางชีววิทยา                 3(3-0-6) 

         (Research Methodology in Biology)                           
512 507 ประเด็นชีววิทยาตามกระแส                 3(3-0-6) 

                                                        (Current Issues in Biology) 
  512 601  สัมมนาชีววิทยา 1                     1(0-2-1)  
                                   (Seminar in Biology I) 
                            512 602  สัมมนาชีววิทยา 2                   1(0-2-1)  
                                  (Seminar in Biology II) 
                                      วิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า)                                10 หน่วยกิต  

รายวิชาทางพันธุศาสตร์ 
512  511   พันธุศาสตร์ของเซลล์ขั้นสูง      

(Advanced Cytogenetics)                             
3(2-3-4) 

512  512 พันธุศาสตร์การถ่ายทอด      
(Transmission Genetics)       

3(3-0-6) 

512  611 พันธุศาสตร์โมเลกุล  
(Molecular Genetics)            

3(3-0-6) 
 

512  612 พันธุศาสตร์ประยุกต์       
(Applied Genetics)       

3(3-0-6) 
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512  613 พันธุศาสตร์ประชากร       
(Population Genetics)       

3(3-0-6) 
 

512  614 หัวข้อเฉพาะทางพันธุศาสตร์       
(Selected Topics in Genetics)           

2(2-0-4) 
  

  รายวิชาทางพฤกษศาสตร์  
512  521 สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของพืชสวนขั้นสูง 

(Advanced Postharvest Physiology and Technology of 
Horticultural Crops) 

4(2-6-4) 
 

512  522 วัชพืชศาสตร์    
(Weed Science)                    

3(2-3-4) 
 



มคอ. 2 15 

 

512  523 การเสื่อมสภาพในพืช   
(Senescence and Aging in Plants)                                                         

3(3-0-6) 
 

512  524 เรณูวิทยา     
(Palynology)                                          

3(2-3-4) 

512  525 เมแทบอลิซึมของพืช          
(Plant Metabolism) 

3(2-3-4) 

512  526    ความสัมพนัธ์ระหว่างพืชกับน้ าและธาตุอาหาร 
(Mineral Nutrition and Water Relations of Plants)  

3(2-3-4)  
 

512  527 พฤกษภูมิศาสตร์       
(Plant Geography)                                                                     

3(3-0-6) 
 

512  528    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้ขั้นสูง 
(Advanced  Orchid Science and Technology) 

3(2-3-4) 

512  531 เทคโนโลยีจีโนมพืช 
(Plant Genome Technology) 

4(3-3-6) 
 

512  532 เทคโนโลยีทางการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  
(Plant Tissue Culture Technology) 

3(3-0-6) 
 

512  533 การอนุรักษ์ความหลากหลายของพืช   
(Plant Diversity Conservation) 

3(3-0-6) 

512  621     หัวข้อเฉพาะทางพฤกษศาสตร์                         
(Selected Topics in Botany)  

2(2-0-4) 

512  622     การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นสูง 
(Advanced Plant Tissue Culture)                           

4(2-6-4) 
 

512  623 อนุกรมวิธานพืชขั้นสูง 
(Advanced Plant Taxonomy) 

4(3-3-6) 
  

512  624 สารเร่งการเติบโตในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช          
(Growth Regulators in Plant Tissue Culture) 

3(2-3-4) 
  

512  625 อนุกรมวิธานเชิงสถาปัตยลักษณ์ของพืช  
(Architectural Taxonomy of Plants) 

4(3-3-6) 
  

512  626 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้     
(Orchid Tissue Culture Technology)                                                 

4(2-6-4) 
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512  627 วิทยาเอ็มบริโอของพืชดอก       
(Embryology of Flowering Plants)                                                                   

4(3-3-6) 
  

 
รายวิชาทางสัตววิทยา  
512  541 การตรวจทางชีววิทยาระดับเซลล์       

(Cell-Based  Bioassays)                             
3(2-3-4) 

512  542     สังขวิทยา 
(Malacology) 

4(3-3-6) 

512  543     วิทยาครัสทาเซีย                                         
(Carcinology)  

4(3-3-6)  

512  544     สเต็มเซลล์และวิศวกรรมเนื้อเยื่อ  
(Stem Cells and Tissue Engineering) 

3(3-0-6)  
 

512  545     ปรสิตวิทยาขั้นสูง                                       
(Advanced Parasitology)   

4(3-3-6) 
  

512  551 ชีววิทยาภูมิคุ้มกัน 
(Immunobiology) 

4(3-3-6)  
  

512  552 เซลล์สืบพันธุ์และการใช้ประโยชน์ของเซลล์ในระบบสืบพันธุ์             
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม 
(Mammalian Gamete and Application of Reproductive 
Cells) 

4(2-6-4) 

512  553    ชีววิทยาของปลา        
(Fish Biology)            

4(3-3-6) 

512  554     พฤติกรรมสัตว์   
(Animal Behavior) 

3(3-0-6)  
 

512  555     ปักษีวิทยาขั้นสูง         
(Advanced Ornithology)                                     

4(3-3-6)  
 

512  556       นิเวศวิทยาของแพลงก์ตอน     
(Plankton Ecology) 

4(3-3-6) 
  

512  557        เทคโนโลยีเซลล์สืบพันธุ์และตัวอ่อน   
(Animal Gamete and Embryo Technology) 
 

4(2-6-4) 
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512  641   
 

หัวข้อเฉพาะทางสัตววิทยา  
(Selected Topics in Zoology)  

2(2-0-4)  
 

512  642 วิทยาภูมิคุ้มกันระดับเซลล์และโมเลกุล 
(Cellular and Molecular Immunology) 

4(3-3-6) 

512  643 สังขวิทยาทางการแพทย์      
(Medical Malacology) 

4(3-3-6) 
 

512  644 เทคนิคการวิจัยทางสังขวิทยา      
(Research Techniques in Malacology) 

3(1-6-2) 
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512  645 เทคนิคการวิจัยทางปรสิตวิทยา     
(Research Techniques in Parasitology) 

3(1-6-2) 
 

512  646 วัสดุชีวภาพ 
(Biomaterials) 

3(3-0-6)  

        รายวิชาอื่นๆ   
512 501 ชีววิทยาของเซลล์ขั้นสูง                                    

(Advanced Cell Biology)  
3(3-0-6)  
 

512 502     
 

กระบวนการเชิงนิเวศทางทะเล                                            
(Marine Ecological Process)  

3(3-0-6) 
 

512 504         เทคนิคทางชีววิทยาส าหรับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง
กราด   
(Biological Techniques in Scanning Electron Microscopy) 

3(1-6-2) 

512  505     พิษวิทยาทางน้ า  
(Aquatic Toxicology )   

3(2-3-4)  
 

512  506 เทคนิคและการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือเพ่ือการศึกษาทางชีววิทยา 
(Techniques and Instrumental Analysis in Biological 
Study) 

5(3-6-6) 

515  502 สถิติประยุกต์ส าหรับนักชีววิทยา        
(Applied Statistics for Biologists)     

3(3-0-6) 

 
3.1.4   แสดงแผนการศึกษา  
3.1.4.1 หลักสูตรแผน ก แบบ  ก 1 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
512 601 สัมมนาชีววิทยา 1   1*(0-2-1) 

 รวมจ านวน 0 
                                          
 



มคอ. 2 19 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
512 602 
512 791 

สัมมนาชีววิทยา 2   
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 

1*(0-2-1)  
12 

 รวมจ านวน 12 
หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาที่เรียนโดยไม่นบัหน่วยกิต  

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหสัวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
512 791 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 

 รวมจ านวน 12 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

512 791 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 
 รวมจ านวน 12 

 
3.1.4.2 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
512 503 ระเบียบวิธีวิจัยทางชีววิทยา 3(3-0-6) 
512 507   ประเด็นชีววิทยาตามกระแส 3(3-0-6) 
512 601 สัมมนาชีววิทยา 1   1(0-2-1) 

     วิชาเลือก 3 
 รวมจ านวน 10 
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ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
512 602 

 
 สัมมนาชีววิทยา 2   
วิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า) 

1(0-2-1)  
7 

 รวมจ านวน     8            
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

512 792 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 9 
 รวมจ านวน 9 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
512 792 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 9 

 รวมจ านวน 9 



มคอ. 2 21 

3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
                   

 512  501   ชีววิทยาของเซลล์ขั้นสูง       
(Advanced Cell Biology)                             

3(3-0-6)  
 

         โครงสร้างและหน้าที่ของออร์แกเนลล์ในพืชและสัตว์  กลไกควบคุมการ
ท างานของยีน การเจริญ ความเสียหาย และการแก่ของเซลล์  การท าหน้าที่
เฉพาะของเซลล์ ภูมิคุ้มกันระดับเซลล์ การสื่อสารระหว่างเซลล์ การเคลื่อนที่
ของเซลล์  

 

         Structures and functions of organelles in plants and animals. 
Gene regulatory mechanisms. Cell differentiation, injury and aging. 
Cell specialization. Cellular immunity. Signaling between cells. 
Cell motility. 

 

512 502 กระบวนการเชิงนิเวศทางทะเล       
(Marine Ecological Process)                                          

3(3-0-6) 

              แนวคิดทางนิเวศวิทยาทางทะเล กระบวนการทางฟิสิกส์ เคมี และ
ธรณีวิทยาที่มีอิทธิพลต่อโครงสร้างและหน้าที่ของชุมชนสิ่งมีชีวิตในทะเล 
พลวัตและอันตรกิริยาของสิ่งมีชีวิตในทะเล อัตราการผลิตและหน้าที่ของระบบ
นิเวศทางทะเล 

 

              Concepts in marine ecology. Physical, chemical, and 
geological processes influencing the structures and functions of 
marine biotic communities. Dynamics and interactions of marine 
organisms. Productivities and functions of marine ecosystems. 
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512  503       ระเบียบวิธีวิจัยทางชีววิทยา      
(Research Methodology in Biology) 

3(3-0-6) 
 

 
 

        หลักการและแนวคิดของกระบวนการวิจัย การวางแผน และการจัดการ
การวิจัย  การนิยามปัญหาหรือโจทย์วิจัย    การสืบค้นเอกสารวิชาการ การ
เขียนโครงร่างงานวิจัย  การประยุกต์ใช้ชีวสถิติในงานวิจัย การเก็บ การ
วิเคราะห์  และการแปลผลข้อมูล  การเขียนรายงาน  และการน าเสนอ
ผลงานวิจัย 

 

 
 

 

       Principles and concepts of research processes. Research 
planning and management. Identification of research problems or 
research questions. Literature review. Research proposal writing. 
Applications of statistical methods in biological research, data 
collection, experimental analysis and interpretation of data. 
Report writing and  presentation of research findings. 

 

 

512  504              เทคนิคทางชีววิทยาส าหรับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด  
(Biological Techniques in Scanning Electron Microscopy)  

3(1-6-2)  
 

         หลักการและเทคนิคในการเตรียมตัวอย่าง พืช สัตว์และจุลินทรีย์ ด้วย
วิธีทางกายภาพ ทางเคมีและเทคนิคในสภาวะสุญญากาศต่ า ส าหรับกล้อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด 

 

         Principles and techniques in specimen preparation of plants, 
animals and microorganisms by physical, chemical and low 
vacuum methods for scanning electron microscope. 

 

512  505     พิษวิทยาทางน้ า  
(Aquatic Toxicology ) 

3(2-3-4)  
 

         สารพิษและอันตรายจากสารพิษ พิษเฉียบพลัน พิษท่ีต่ ากว่าระดับที ่
ท าให้ตายและพิษเรื้อรัง กลไกการเกิดพิษ การวัดความเป็นพิษ และปัจจัยทาง
สิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อความเป็นพิษ 

 

        Toxic substances and their harmful effects. Acute, sublethal 
and chronic toxicity, modes of action, toxicological measurement 
and environmental factors affecting toxicity. 
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512  506     เทคนิคและการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือเพื่อการศึกษาทางชีววิทยา 
(Techniques and Instrumental Analysis in Biological Study) 

5(3-6-6) 

           เทคนิคและการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือเพ่ือใช้ในการแยกสารชีวภาพให้
บริสุทธิ์ การผลิตแอนติบอดี เทคนิคอิไลซ่า การใช้กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรส
เซนส์ การวิเคราะห์ภาพทางชีววิทยา การตรวจสอบความเป็นพิษต่อเซลล์และ
ความผิดปกติของยีน เทคนิคการแยกเชื้อ การโคลนนิ่ง และเรียงล าดับ 
นิวคลีโอไทด์ การกลายพันธุ์ในหลอดทดลอง ปฏิกิริยาลูกโซ่ ไฮบริไดเซชัน  
การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลอง 

 

          Techniques and instrumental analysis for purification of 
biological substances. Antibody production. The ELISA technique. 
Fluorescence microscopy. Biological image analysis. Cytotoxicity 
and gene abnormality assays. Isolation techniques. Cloning and 
nucleotide sequencing. In vitro mutagenesis. Polymerase chain 
reaction. Hybridization. Collection and analysis of experimental 
data.  
 

 

512 507 ประเด็นชีววิทยาตามกระแส 3(3-0-6) 
 (Current Issues in Biology) 

เรื่องเฉพาะที่น่าสนใจทางชีววิทยา ประเด็นในสถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง
กับชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์ 
Topics of interest in biology. Current issues related to a particular 
area of biology and applied biology. 

 

512  511    พันธุศาสตร์ของเซลล์ขั้นสูง                                                           
(Advanced Cytogenetics) 

3(2-3-4)  

        โครงสร้างของโครโมโซม และความแปรปรวนของสารพันธุกรรม  
หลักการของเซลล์พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและการประยุกต์ใช้ 

 

         Chromosome structure and variation of genetic materials.  
Principles of molecular cytogenetics and its applications.   
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512 512         พันธุศาสตร์การถ่ายทอด   
(Transmission Genetics)             

3(3-0-6) 

         การถ่ายทอดพันธุกรรมตามกฎของเมนเดล การวิเคราะห์ทางพันธุกรรม 
การท าแผนที่โครโมโซม การท างานร่วมกันของยีน การถ่ายทอดลักษณะที่
เกี่ยวข้องกับเพศ พันธุกรรมที่ควบคุมด้วยยีนหลายคู่และพันธุกรรมนอก
นิวเคลียส 

 

          Mendelian genetic inheritance, genetic analysis, 
chromosome mapping, gene interaction, sex-linked inheritance, 
polygene inheritance, and extra chromosomal inheritance. 
 

 

512  521 สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของพืชสวนขั้นสูง 
(Advanced Postharvest Physiology and Technology of 
 Horticultural Crops) 

4(2-6-4) 
 

        การเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยา ชีวเคมี และสรีรวิทยาของพืชผลสดหลัง
การเก็บเกี่ยว หลักการและวิธีการปฏิบัติดูแลผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว การ
ปฏิบัติในโรงคัดบรรจุ มาตรฐานและคุณภาพของผลิตผล การบรรจุ การ
บริหารงานในโรงบรรจุ การเก็บรักษา การขนส่ง การตลาด การบริหารและ
ปฏิบัติดูแลพืชผลสดในตลาดจ าหน่ายพืชผลสด โรคและแมลงของผลิตผลหลัง
การเก็บเกี่ยวตลอดจนเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ใช้ในการยืดอายุและรักษาคุณภาพ
ของผลิตผลหลังการเก็บเก่ียว ระบบการบรรจุ        
       มีการศึกษานอกสถานที ่

 

        Biological, biochemical and physiological changes of fresh 
produce after harvesting. Principles and methodology of produce 
care after harvesting, packinghouse operations, standards and 
quality of product, packaging system, packinghouse operation, 
storage, transportation and marketing. Retail fresh produce- care 
and operation. Diseases and pests of produce after harvesting and 
technologies for prolonging and maintaining           
       Field trip required. 
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512  522 วัชพืชศาสตร์   
(Weed Science) 

3(2-3-4) 
 

         สัณฐานวิทยา นิเวศวิทยา การแพร่กระจายและการจ าแนกวัชพืช 
ความสัมพันธ์ระหว่างวัชพืชและพืชไร่ ปัญหาที่เกิดจากวัชพืช วิธีการป้องกัน  
และการควบคุมก าจัด 
        มีการศึกษานอกสถานที ่

 

         Morphology, ecology, distribution and classification of 
weeds. Relationships between weeds and crops. Weed problems, 
protection and control. 
        Field trip required. 

 

512 523           การเสื่อมสภาพในพืช                                                                                   
(Senescence and Aging in Plants) 

3(3-0-6) 

         การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา ชีวเคมี ของพืชระหว่างการเสื่อมสภาพ
และการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมของเอนไซม์ต่าง ๆ  การผลิตเอธิลีนและ
ฮอร์โมน ความผิดปกติทางสรีรวิทยา อนุมูลอิสระ การอ่อนนุ่มของผลไม้และ
การหลุดร่วง การตอบสนองต่อบาดแผลและอาการสะท้านหนาวในพืช 

 

         Physiological and biochemical changes in plants during 
senescence and enzyme changing of activities, ethylene and 
hormone production, physiological disorder, free radicals, fruit 
softening and abscission, responses to wounding and chilling 
injuries. 

 

512  524     เรณูวิทยา                                              
(Palynology)  

3(2-3-4)  
 

         สัณฐานวิทยา การจ าแนก การระบุพืช การเตรียมสไลด์เรณูและสปอร์
ของพืช การประยุกต์ใช้ประโยชน์ในวิทยาศาสตร์สาขาอ่ืนๆ 

 

         Morphology. Classification. Identification. Microscopic slide 
preparations of pollen and spores. Applications to other branches 
of science. 
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512  525    เมแทบอลิซึมของพืช          
(Plant Metabolism)  

3(2-3-4)  
 

         การศึกษาขั้นสูงเกี่ยวกับกระบวนการทางเมแทบอลิซึมที่ส าคัญ การ
หายใจและการสังเคราะห์แสง การเก็บและการน าพลังงานไปใช้ให้ เป็น
ประโยชน์ เมแทบอลิซึมและหน้าที่ของโปรตีน  คาร์โบไฮเดรต และไขมันในพืช 
ระบบการควบคุมเมแทบอลิซึมของพืชทั้งทางเคมีและฟิสิกส์ 

 

         Advanced study of major metabolic pathways. Respiration 
and photosynthesis, energy trapping and utilization, metabolism 
and functions of plant proteins, carbohydrates and lipids. 
Chemical and physical regulatory systems in plant metabolism. 

 

512  526    ความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับน้ าและธาตุอาหาร 
(Mineral Nutrition and Water Relations of Plants)  

3(2-3-4)  
 

         บทบาทของน้ าและธาตุอาหารในด้านเมแทบอลิซึมและชีวเคมี การดูด
ซึม การล าเลียง การสะสม และการเปลี่ยนแปลงไปเป็นสารอินทรีย์ของน้ าและ
ธาตุอาหาร การหมุนเวียนแร่ธาตุ   อาการผิดปกติทางสรีระของพืช การทน
แล้ง และประสิทธิภาพการใช้น้ า พันธุกรรมของลักษณะทางสรีระที่เกี่ยวข้อง
กับโภชนาการของพืช   

 

        Roles of water and mineral elements in  metabolic and 
biochemical functions. Water and mineral absorption, transport, 
accumulation and assimilation. Nutrient cycling. Plant 
physiological disorders, drought tolerance and water use 
efficiency. Physiological genetics related to plant nutrition. 
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512  527 พฤกษภูมิศาสตร์                                                                                
 (Plant Geography) 

3(3-0-6) 

         ภูมิศาสตร์กายภาพ การแบ่งเขตพรรณพฤกษชาติ การวิเคราะห์รูปแบบ
ของการแพร่กระจายของกลุ่มพืชที่มีเนื้อเยื่อล าเลียง ศึกษาปัญหาและปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความหลากหลายของพรรณพืช 
        มีการศึกษานอกสถานที ่

 

         Physical geography, floristic region, analysis of distribution 
patterns in vascular plants. Investigation of problems and factors 
affecting plant diversity. 
        Field trip required. 

 

512  528 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้ข้ันสูง                                               3(2-3-4) 
 (Advanced  Orchid Science and Technology) 

3(2-3-4) 

         ปัจจัยทางสรีรวิทยาที่มีผลต่อการผลิตกล้วยไม้ อุตสาหกรรมการผลิต 
กล้วยไม้ การปรับปรุงคุณภาพกล้วยไม้โดยใช้เทคนิค DNA ลูกผสม 
        มีการศึกษานอกสถานที ่

 

         Physiological factors affecting orchid productions. Orchid 
industry. Orchid quality improvement  using DNA recombinant 
techniques. 
         Field trip required. 

 

512  531 เทคโนโลยีจีโนมพืช  
 (Plant Genome Technology) 

4(3-3-6) 
 

         สารพันธุกรรมและ โครงสร้างของจีโนมพืช การควบคุมระดับยีนและ 
จีโนม เทคนิคพ้ืนฐานส าหรับการศึกษาจีโนมพืช ชีวสารสนเทศศาสตร์ การ
กลายพันธุ์และการตรวจสอบการกลายพันธุ์เพ่ือการปรับปรุงพันธุ์พืช การ
ประยุกต์สารพันธุกรรมเพ่ือการระบุสายพันธุ์พืช  การจ าแนกสายพันธุ์พืช และ
การตรวจสอบลักษณะที่เฉพาะเจาะจงของพืช              

 

         Genetic material and structure of plant genome. Gene and 
genome regulation. Basic techniques for studies of plant genome. 
Bioinformatics. Mutation and detection of mutation for plant 
breeding. Genetic material applications for plant identification, 
classification and detection of plant specific characters. 
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512  532 เทคโนโลยีทางการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  
 (Plant Tissue Culture Technology) 

3(3-0-6) 
 

         การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  ปัญหาของการปนเปื้อนในการเพาะเลี้ยง  
นิเวศวิทยาของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  การน าเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
พืชมาใช้ในการอนุรักษ์  การพัฒนาพันธุ์พืช  และการประยุกต์ในเชิงพาณิชย์ 
        มีการศึกษานอกสถานที ่

 

        Plant tissue culture. Problems of in vitro contamination. In 
vitro ecology. Applications of tissue culture techniques for plant 
conservation, plant development and commerce. 
       Field trip required. 

 

512  533 การอนุรักษ์ความหลากหลายของพืช  
 (Plant Diversity Conservation) 

3(3-0-6) 

         หลักการและวิธีการอนุรักษ์พันธุ์พืช  การอนุรักษ์ความหลากหลาย 
ของพืช  ข้อดีและข้อเสียของวิธีการอนุรักษ์พันธุ์พืชแบบต่างๆ ธนาคารยีน 
        มีการศึกษานอกสถานที ่

 

         Principles and methods of plant conservation. Plant diversity 
conservation. Advantages and disadvantages of different means of 
conservation. Gene banks. 
        Field trip required. 

 

512  541 การตรวจทางชีววิทยาระดับเซลล์ 
(Cell-Based Bioassays) 

3(2-3-4) 

         ความส าคัญของการตรวจทางชีววิทยาระดับเซลล์เพ่ือประเมินผลเสีย
ของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อเซลล์มนุษย์และเซลล์สัตว์ทั้งในตัวสัตว์และในหลอด
ทดลอง สารต้านมะเร็ง และต้านความเป็นพิษจากแสง วิธีต่างๆที่ใช้ประเมิน
ความ เป็ น พิ ษของสิ่ งแปลกปลอมต่ อ เซลล์ และสารพัน ธุกรรมด้ วย
มาตรฐานสากล 

 

         Importance of cell-based bioassays to evaluate the adverse 
effects of products on human and animal cells both in vivo and 
in vitro, anti-cancer and anti-phototoxicity. Methods used to 
evaluate cytotoxic and genotoxic effects of xenobiotics according 
to international standard.   
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512  542     สังขวิทยา   
(Malacology)                                           

4(3-3-6) 

         อนุกรมวิธาน สัณฐานวิทยา กายวิภาค สรีรวิทยา และนิเวศวิทยาของ
หอย เน้นหอยที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจและการแพทย์  
        มีการศึกษานอกสถานที ่ 

 

         Taxonomy, morphology, anatomy, physiology and ecology 
of molluscs. Emphasis on those of economic and medical 
significances. 
        Field trip required. 

 

512  543     วิทยาครัสทาเซีย      
(Carcinology)                                   

4(3-3-6) 

         สัณฐานวิทยา   สรีรวิทยา   การจัดจ าแนก   การแพร่กระจาย  และ
ชีวประวัติ ของครัสทาเซียที่ส าคัญทางเศรษฐกิจในน้ าจืดและน้ าทะเล  
        มีการศึกษานอกสถานที ่ 

 

         Morphology, physiology, classification, distribution and life 
history of economically important freshwater and marine 
crustaceans. 
        Field trip required. 
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512  544     สเต็มเซลล์และวิศวกรรมเนื้อเยื่อ    
(Stem Cells and Tissue Engineering) 

3(3-0-6) 

         ชีววิทยาของสเต็มเซลล์ ชนิดและการจัดจ าแนกสเต็มเซลล์ สเต็มเซลล์
จากตัวอ่อน สเต็มเซลล์จากเนื้อเยื่อที่ โตเต็มวัย สเต็มเซลล์ที่ ได้ จากการ
เหนี่ยวน าเซลล์ร่างกาย สเต็มเซลล์ในการท าวิศวกรรมเนื้อเยื่อและเวชศาสตร์
ฟ้ืนฟู หลักการของวิศวกรรมเนื้อเยื่อ โครงเนื้อเยื่อจากธรรมชาติหรือการ
สังเคราะห์ กรรมวิธีในการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากวิศวกรรมเนื้อเยื่อส าหรับการ
ปลูกถ่ายฝัง 

 

         Stem cells biology. Types and characterization of stem cell. 
Embryonic stem cell, adult stem cells, and induced pluripotent 
stem cells. Stem cells in tissue engineering and regenerative 
medicine.  Principles of tissue engineering. Natural and synthetic 
scaffold. Methods for fabricating tissue-engineered products for 
implantation. 

 

512  545     ปรสิตวิทยาขั้นสูง   
(Advanced Parasitology)                                      

4(3-3-6)  
 

         สัณฐานวิทยา ชีววิทยา ชีวเคมี สรีรวิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกันของ           
โพรโทซัวที่เป็นปรสิตและหนอนพยาธิ ความสัมพันธ์ระหว่างปรสิตและโฮสต์ 
กลไกการท าให้ เกิด โรค การต้านการรุกรานของโฮสต์ และการควบคุม  
งานวิจัยที่ อยู่ ในความสนใจในปัจจุบัน  เพ่ือใช้ ในการตรวจวินิ จฉัยใน
ห้องปฏิบัติการและภาคสนาม  
        มีการศึกษานอกสถานที ่

 

         Morphology, biology, biochemistry, physiology and 
immunology of parasitic protozoans and helminthes. 
Relationships between parasites and their hosts.  Mechanisms of 
pathogenicity, host defense and control. Current research 
interests in applications to laboratory and field work diagnoses.  
         Field trip required. 
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512  551     ชีววิทยาภูมิคุ้มกัน 
(Immunobiology) 
        วิวัฒนาการของชีววิทยาภูมิคุ้มกัน ภูมิคุ้มกันแต่ก าเนิด การจดจ า
แอนติเจน การพัฒนารีเซฟเตอร์เซลล์เม็ดเลือดขาว ภูมิคุ้มกันเฉพาะเจาะจง 
ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน การผลิตวัคซีน  
        Evolution of immunobiology, innate immunity, antigen 
recognition, lymphocyte receptor development, adaptive 
immunity, immune disorder, and vaccine production. 

4(3-3-6)  
 

512  552 เซลล์สืบพันธุ์ และการใช้ประโยชน์ของเซลล์ในระบบสืบพันธุ์                     
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม 
(Mammalian Gamete and Application of Reproductive Cells) 

4(2-6-4) 

         สัณฐานวิทยา สรีรวิทยาและชีวเคมีของเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมีย
ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม ในการเปลี่ยนแปลงเซลล์สืบพันธุ์ก่อนและหลังการ
ปฏิสนธิ ลักษณะและหน้าที่ของพ้ืนที่ผิวเซลล์สืบพันธุ์และอันตรกิริยาที่น าไปสู่
การปฏิสนธิ งานวิจัยที่อยู่ในความสนใจในการใช้ประโยชน์ของเซลล์สืบพันธุ์
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม 
        มีการศึกษานอกสถานที ่

 

         Morphology, physiology and biochemistry of mammalian 
male and female gametes including modification of gametes 
before and after fertilization. Characterizations and functions of 
gamete surface interactions leading to fertilization. Current 
research interests on the application of mammalian reproductive 
cells. 
        Field trip required. 
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512  553    ชีววิทยาของปลา    
(Fish Biology)                                     

4(3-3-6) 

         ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของปลาที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ  ฤดูกาล
วางไข่ การประเมินจ านวนไข่ปลา การเจริญเติบโตและพัฒนา การเจริญเติบโต
เต็มวัย และการน าไปใช้ประโยชน์  
        มีการศึกษานอกสถานที ่ 

 

         Economic fish biology and ecology, spawning season, egg 
enumeration, growth and development, maturity and utilization. 
        Field trip required. 

 

512  554     พฤติกรรมสัตว์ 
(Animal Behavior) 

3 (3-0-6) 

         การสังเกตและการอธิบายพฤติกรรมสัตว์ ปัจจัยที่ควบคุมการแสดง
พฤติกรรม  การพัฒนาพฤติกรรม  พฤติกรรมผิดปกติ การประยุกต์ทาง
พฤติกรรมสัตว์ 
        มีการศึกษานอกสถานที ่

 

         Observation and description of animal behavior. Factors 
controlling behavior. Behavioral development. Abnormal 
behavior. Behavior and its application. 
        Field trip required. 

 

512  555 ปักษีวิทยาขั้นสูง  
(Advanced Ornithology) 

4(3-3-6) 

         การจ าแนกชนิด การกระจาย พฤติกรรม และการปรับตัวของนก              
ต่อสภาวะแวดล้อม 
        มีการศึกษานอกสถานที ่

 

         Classification, distribution, behavior and adaptation of birds 
to environment. 
        Field trip required. 
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512  556 นิเวศวิทยาของแพลงก์ตอน   
(Plankton  Ecology)   

4(3-3-6) 

         สรีรวิทยาของแพลงก์ตอน  ความสัมพันธ์ระหว่างแพลงก์ตอนกับ
สภาพแวดล้อม องค์ประกอบชนิด การกระจายและบทบาทของแพลงก์ตอนใน
ระบบนิเวศ  แนวโน้มการประยุกต์ใช้แพลงก์ตอนในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและ
การจัดการมลภาวะในแหล่งน้ า 
        มีการศึกษานอกสถานที่   

 

         Physiology of plankton. Relationships between plankton and 
the environment. Species composition, distribution and functional 
roles of plankton in ecosystems. Potential applications of 
plankton to aquaculture and wastewater management.   
        Field trip required.   

 

512 557   เทคโนโลยีส าหรับเซลล์สืบพันธุ์และตัวอ่อน   
(Animal Gamete and Embryo Technology)   

4(2-6-4)   

         เทคโนโลยีขั้นสูงส าหรับการศึกษาเซลล์สืบพันธุ์และตัวอ่อน  การ
เตรียมพร้อมเซลล์สืบพันธุ์ การเลี้ยงโอโอไซต์ให้สุกนอกกายรวมทั้งการใช้
ฮอร์โมน การปฏิสนธินอกกาย การเลือกเพศตัวอ่อน การแช่แข็งเซลล์สืบพันธุ์
และตัวอ่อน การโคลน การท าจุลศัลยกรรมของเซลล์สืบพันธุ์และตัวอ่อน      
        มีการศึกษานอกสถานที่      

 

         Advanced technology for the study of animal gametes and 
embryos. Gamete preparation, in vitro oocyte maturation 
including the use of hormones. In vitro fertilization. Embryo 
sexing. Gamete  and embryo freezing. Cloning. Gamete and 
embryo micromanipulation.   
        Field trip required. 

 

512  601  สัมมนาชีววิทยา 1  
(Seminar in Biology I)   

1(0-2-1)    

         การน าเสนอและการอภิปรายหัวข้อวิจัยทางชีววิทยาที่น่าสนใจ                      
         Presentation and discussion on topics of interest in biology.  
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512  602 สัมมนาชีววิทยา 2  
(Seminar in Biology II)   

1(0-2-1)    

         การน าเสนอและการอภิปรายหัวข้อวิจัยทางชีววิทยาที่น่าสนใจ                      
         Presentation and discussion on topics of interest in biology.  
512  611 พันธุศาสตร์โมเลกุล   

(Molecular Genetics)          
3(3-0-6) 

         จีโนมิกส์ โครงสร้างของยีน การแสดงออกและไม่แสดงออกของยีน การ
ควบคุมการแสดงออกของยีน เอพิเจเนติกส์ เทคนิคที่ใช้ส าหรับการศึกษา
หน้าที่ของยีน พันธุวิศวกรรมและการประยุกต์               

 

         Genomics, gene structure, gene expression, gene silencing, 
gene regulation, epigenetics, techniques for functional 
characterization of genes, genetic engineering and applications. 

 

512 612 พันธุศาสตร์ประยุกต์ 
(Applied Genetics) 

3(3-0-6) 

          หลักการและเทคโนโลยีทางพันธุศาสตร์ การประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ 
การเกษตร อุตสาหกรรม และนิติวิทยาศาสตร์ 

 

          Principles and technology in genetics, applications for 
medicine, agriculture, industry, and forensics science. 

 

512 613         พันธุศาสตร์ประชากร 
(Population Genetics) 

3(3-0-6) 

         องค์ประกอบทางพันธุกรรมของประชากร ความถี่ของแอลลีลและ              
จีโนไทป์ สมดุลประชากรของฮาร์ดีและไวน์เบิร์ก การเปลี่ยนแปลงความถี่ของ
ยีนและจีโนไทป์ วิธีการประเมินการเปลี่ยนแปลงความถี่ของยีนและจีโนไทป์ 
ความผันแปรทางพันธุกรรม พันธุศาสตร์ประชากรและวิวัฒนาการ 

 

         Genetic compositions of populations, allele and genotype 
frequencies, Hardy-Weinberg equilibrium, changes in gene 
frequency and genotypes, methods of evaluation of frequency 
changes of genes and genotypes, genetic variation, population 
genetics and evolution. 
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512 614          หัวข้อเฉพาะทางพันธุศาสตร์   

(Selected Topics in Genetics )              
2(2-0-4) 

         การศึกษาค้นคว้าและอภิปรายในหัวข้อเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ทางพันธุศาสตร์ 

 

          A critical survey and extensive discussion of special topic(s) 
in genetics. 

 

512  621     หัวข้อเฉพาะทางพฤกษศาสตร์        
(Selected Topics in Botany)                     

2(2-0-4) 

         การศึกษาค้นคว้าและอภิปรายในหัวข้อเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ทางพฤกษศาสตร์ 

 

         A critical survey and extensive discussion of special topic(s) 
in botany. 

 

512  622     การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชข้ันสูง      
(Advanced Plant Tissue Culture)                        

4(2-6-4) 

         เซลล์พืชและส่วนประกอบของเซลล์พืช การเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอ การ
เพาะเลี้ยงอับเรณู การเพาะเลี้ยงโพรโทพลาสต์  การน าหลักการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อขั้นพ้ืนฐานมาใช้ในเทคโนโลยีขั้นสูง การประยุกต์เทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยงพืชส าหรับขยายพันธุ์ปริมาณมาก การปรับปรุงพันธุ์พืช การอนุรักษ์
พันธุ์พืช และการผลิตสารทุติยภูมิ             

 

         Plant cells and cell components. Embryo culture.  Anther 
culture. Protoplast culture. Knowledge implementation to plant 
tissue cultures to advanced technology. Applications of plant 
tissue culture technology for mass propagation, crop 
improvement, germplasm conservation and secondary metabolite 
production.   
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512  623        อนุกรมวิธานพืชขั้นสูง      
(Advanced Plant Taxonomy)                                

4(3-3-6) 

         ประวัติของระบบต่างๆ ในการจ าแนกพืช การจ าแนกเชิงวิวัฒนาการ 
แนวคิดเชิงอนุกรมวิธาน กฎสากลของการตั้งชื่อพืช การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
และอนุกรมวิธานเชิงปฏิบัติการเพ่ือสะสมข้อมูล ประเมินค่า และแก้ปัญหาใน
การประเมินเชิงวิวัฒนาการชาติพันธุ์ของกลุ่มพืช เน้นพืชดอก    

 

         History of plant classification systems. Evolutionary 
classification. Taxonomic concepts. International Code of 
Botanical Nomenclature. Applications of technology and 
taxonomic experiments for data accumulation, evaluation and 
problem solving of phylogenetic assessment, especially the 
flowering plants.   

 

512 624   สารเร่งการเติบโตในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช      
(Growth Regulators in Plant Tissue Culture)                                         

3(2-3-4) 

         สารเร่งการเติบโต สมบัติของสารเร่งการเติบโตและการใช้สารเร่งการ
เติบโตส าหรับการผลิตพืชโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

 

         Plant growth regulators, their properties and uses for crop 
production by plant tissue culture. 

 

512 625    อนุกรมวิธานเชิงสถาปัตยลักษณ์ของพืช 
(Architectural Taxonomy of Plants)  

4(3-3-6) 

         แนวคิดของสถาปัตยลักษณ์และหุ่นแบบเชิงสถาปัตยลักษณ์พืช ผลของ
การแตกแขนงของกิ่ง การเรียงตัวของใบและช่อดอกต่อสถาปัตยลักษณ์พืช 
การวัดและการประเมินข้อมูลเชิงสถาปัตยลักษณ์พืช การบรรยายหุ่นแบบเชิงส
ถาปัตยลักษณ์ ของพืชดอกวงศ์ต่างๆ การใช้หุ่นแบบเชิงสถาปัตยลักษณ์ใน
อนุกรมวิธานพืชและงานเชิงประยุกต์อ่ืนๆ 

 

         Concepts of architecture and architectural plant models. 
Effects of ramification, phyllotaxy and inflorescence on the 
architecture of plants. Measurement and evaluation of 
architectural data. Descriptions of architectural model of 
angiospermous plants in different families. Uses of architectural 
models in plant taxonomy and other applied works. 
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512 626             เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้  
(Orchid Tissue Culture Technology)                                              

4(2-6-4) 

         การเพาะเลี้ยงชิ้นส่วนเริ่มต้นที่หลากหลายของกล้วยไม้ในหลอดทดลอง  
การขยายพันธุ์ปริมาณมาก การออกดอกและการผสมพันธุ์ในหลอดทดลอง 
การปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้เพ่ือการผลิตพืชปลอดโรคและพืชแปลงพันธุ์ การ
อนุรักษ์เชื้อพันธุ์กล้วยไม้ 
        มีการศึกษานอกสถานที ่

 

          In vitro culture of various orchid explants. Mass 
propagation. In vitro flowering and breeding. Disease-free and 
transgenic plant production for orchid improvement. Orchid 
germplasm conservation. 
         Field trip required. 

 

512 627   วิทยาเอ็มบริโอของพืชดอก           
(Embryology of Flowering Plants)                     

4(3-3-6) 

 เงื่อนไข : โดยความยินยอมจากภาควิชาชีววิทยา  
         รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการสืบพันธุ์ของพืชดอก เช่น 

การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ การถ่ายเรณู การปฏิสนธิและพัฒนาการจากไซโกตเป็น
เอ็มบริโอ แอโพมิกซิส เทคนิคการเตรียมตัวอย่าง การประยุกต์วิทยาเอ็มบริโอ
ของพืชดอกในทางเศรษฐกิจ 

 

         Patterns and differentiation in reproduction of flowering 
plants such as sporogenesis and gametogenesis, pollination, 
fertilization and embryogenesis. Apomixis. Sample preparation 
techniques. Applications of embryology of flowering plants for 
economic aspect. 

 

512  641     หัวข้อเฉพาะทางสัตววิทยา   
(Selected Topics in Zoology) 

2(2-0-4) 

         การศึกษาค้นคว้าและอภิปรายในหัวข้อเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ทางสัตววิทยา 

 

         Critical and extensive survey and discussion of special 
topic(s) in zoology. 
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512  642     วิทยาภูมิคุ้มกันระดับเซลล์และโมเลกุล 
(Cellular and Molecular Immunology) 

4(3-3-6) 

         กลไกระดับเซลล์และโมเลกุลในการป้องกันตนเองต่อจุลชีพ ภาวะภูมิไว
เกิน โรคภูมิท าลายตนเอง และโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง   

 

         มีการศึกษานอกสถานที ่  
         Cellular and molecular mechanisms to defend the body 

against invading microorganisms, hypersensitivity, autoimmune 
and immune deficiency diseases.   

 

         Field trip required.  
512  643 สังขวิทยาทางการแพทย์ 

(Medical Malacology) 
4(3-3-6)   

         หอยที่เป็นพาหะน าโรคปรสิตไปสู่คนและสัตว์ ความสัมพันธ์ระหว่างหอย
และปรสิต พลวัตของการน าโรค การระบุและการจัดจ าแนก การควบคุมหอยที่
มีความส าคัญทางการแพทย์ งานวิจัยที่อยู่ในความสนใจในปัจจุบันด้านสังข
วิทยาทางการแพทย์ 

 

         มีการศึกษานอกสถานที่    
         Snails transmitting parasitic diseases to man and animal. 

Snail-parasite relationships.  Disease transmission dynamics. 
Identification and classification. Control of medically important 
snails. Current research interests in medical malacology. 

 

         Field trip required.  
512  644 เทคนิคการวิจัยทางสังขวิทยา       

(Research Techniques in Malacology) 
3(1-6-2) 

         วิธีการศึกษาหอยในถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติและในห้องปฏิบัติการ วิธีการ
ส ารวจ เทคนิคการเก็บตัวอย่าง และการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

         มีการศึกษานอกสถานที ่  
         Methods of studying snails in natural habitats and 

laboratories. Survey methods, sampling techniques and data 
analysis. 

 

         Field trip required. 
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512  645 เทคนิคการวิจัยทางปรสิตวิทยา 
(Research Techniques in Parasitology) 

3(1-6-2) 

         งานภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของการติดเชื้อปรสิต การวิเคราะห์ข้อมูล
และพลวัตของประชากรปรสิตและโฮสต์ การควบคุมปรสิต 

 

         มีการศึกษานอกสถานที ่  
         Theoretical and practical aspects of  parasite transmission. 

Data analysis and dynamics of parasite populations and their 
hosts.  Parasites control.  

 

         Field trip required.  

512  646     วัสดุชีวภาพ                                                                    
(Biomaterials) 

 
3 (3-0-6) 

         หลักการพ้ืนฐานในการท าวิศวกรรมวัสดุชีวภาพ คุณสมบัติทางเคมีและ
ทางกายภาพของวัสดุชีวภาพ วัสดุชีวภาพจากการสังเคราะห์ วัสดุชีวภาพจาก
ธรรมชาติ การจัดจ าแนก การประดิษฐ์ การทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพ
และอันตรกิริยาระหว่างเนื้อเยื่อและวัสดุชีวภาพ  

 

         Fundamental principles in biomaterial engineering. Chemical 
and physical properties of biomaterials. Synthetic biomaterial, 
natural derived biomaterial, characterization, fabrication, 
biocompatibility testing, and tissue-biomaterial interaction. 

 

512  791     วิทยานิพนธ์         มีค่าเทียบเท่า   
(Thesis) 

36  หน่วยกิต 

         วิจัยในหัวข้อที่น่าสนใจทางชีววิทยา ในความควบคุมของอาจารย์ที่
ปรึกษา 

 

         Supervised research on topics of interest in biology.  
512  792     วิทยานิพนธ์         มีค่าเทียบเท่า   

(Thesis) 
18  หน่วยกิต 

         วิจัยในหัวข้อที่น่าสนใจทางชีววิทยา ในความควบคุมของอาจารย์ที่
ปรึกษา 

 

         Supervised research on topics of interest in biology. 
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515  502   สถิติประยุกต์ส าหรับนักชีววิทยา        
(Applied Statistics for Biologists)                       

3(3-0-6) 

         แนวความคิดของข้อมูลสถิติ เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การประเมินค่า 
และการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การออกแบบการทดลอง การวิเคราะห์
ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การถดถอยเชิงเส้น และ
สหสัมพันธ์ การถดถอยลอจิสติก สถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์  

 

         Concept of statistical data. Sampling techniques. Statistical 
estimation and hypothesis testing. Design of experiments. Analysis 
of variance. Analysis of covariance. Linear regression and 
correlation. Logistic regression. Nonparametric statistics. 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์   
       3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 

หมายเลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ภาระงานสอนเฉลี่ย 

(ชั่วโมง/สัปดาห์/ 
ปีการศึกษา) 

หลักสูตร
เดิม 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลนาถ  
อบสุวรรณ 
3-1020-02751-XX-X 

Ph.D. (Horticulture)  
 University of Hawaii, USA (2006) 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2540) 
วท.บ. (พฤกษศาสตร์)  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2536) 
 

12 12 

2 รองศาสตราจารย์ ดร. อารีย์ ทองภักดี 
3-7399-00478-XX-X  

Ph.D. (Botany)  
   The University of Queensland,  

Australia (1989) 
วท.ม. (พฤกษศาสตร์)  
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2521) 
วท.บ. (ชีววิทยา)  
    มหาวิทยาลัยศิลปากร (2519)  
 

12 12 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์ดี  
ระแบบเลิศ 
3-1014-00912-XX-X  

ปร.ด. (จุลชีววิทยาการแพทย์)  
   มหาวิทยาลัยมหิดล (2548) 
วท.ม. (จุลชีววิทยา) 
   มหาวิทยาลัยมหิดล (2538) 
วท.บ. (ชีววิทยา) 
   มหาวิทยาลัยมหิดล (2526) 
 

12 12 
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3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 

หมายเลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ภาระงานสอนเฉลี่ย 

(ชั่วโมง/สัปดาห์/ 
ปีการศึกษา) 

หลักสูตร
เดิม 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลนาถ  
อบสุวรรณ* 
3-1020-02751-XX-X 

Ph.D. (Horticulture)  
 University of Hawaii, USA (2006) 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2540) 
วท.บ. (พฤกษศาสตร์)  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2536) 
 

12 12 

2 รองศาสตราจารย์ ดร. อารีย์ ทองภักดี* 
3-7399-00478-XX-X  

Ph.D. (Botany)  
   The University of Queensland,  

Australia (1989) 
วท.ม. (พฤกษศาสตร์)  
    จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย (2521) 
วท.บ. (ชีววิทยา)  
    มหาวิทยาลัยศิลปากร (2519)  
 

12 12 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์ดี  
ระแบบเลิศ* 
3-1014-00912-XX-X 

ปร.ด. (จุลชีววิทยาการแพทย์)  
   มหาวิทยาลัยมหิดล (2548) 
วท.ม. (จุลชีววิทยา) 
   มหาวิทยาลัยมหิดล (2538) 
วท.บ. (ชีววิทยา) 
   มหาวิทยาลัยมหิดล (2526) 
 

12 12 
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ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ 

ปีการศึกษา) 
หลักสูตร

เดิม 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

4 อาจารย์ ดร. วิวิชชุตา เดชรักษา 
5-3506-90006-XX-X 

ปร.ด. (ชีววิทยา) 
   มหาวิทยาลัยศิลปากร (2555) 
วท.ม. (ชีววิทยา)  
   มหาวิทยาลัยศิลปากร (2551) 
วท.บ. (ชีววิทยา)  
   มหาวิทยาลัยศิลปากร (2545) 

12 12 

5 รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงเดือน  
ไกรลาศ 
3-7298-00044-XX-X 

ปร.ด. (ชีววิทยา)   
   มหาวิทยาลัยมหิดล (2539) 
วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะ แวดล้อม)   
  มหาวิทยาลัยมหิดล (2529) 
วท.บ. (ชีววิทยา)   
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง (2523)  

12 12 

6 รองศาสตราจารย์ ดร. มยุวา  
ยงทรัพย์อนันต์ 
3-7109-00040-XX-X 

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)    
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2546) 
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์)  
  มหาวิทยาลัยมหิดล (2537) 
วท.บ. (ชีววิทยา) 
  มหาวิทยาลัยศิลปากร (2526)  

12 12 

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชคพิศิษฐ์  
เทพสิทธา 
3-1014-01106-XX-X 

PhD (Horticulture) The  
  University of Adelaide,  
  Australia (2002) 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์-โรคพืช)  
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2528)  
วท.บ. (พฤกษศาสตร์) จุฬาลงกรณ์ 
   มหาวิทยาลัย (2524) 
 

12 12 
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ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ 

ปีการศึกษา) 
หลักสูตร

เดิม 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

8 อาจารย์ ดร. กรกช ชั้นจิรกุล 
3-7303-00355-XX-X 

วท.ด. (พืชสวน) 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2552) 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2541) 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2538) 

12 12 

หมายเหต ุ* หมายถงึ  อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 

 
3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

พิจารณาตามความเหมาะสมในแต่ละปีการศึกษา 
 
4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
 ไม่มี 
 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 

หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาหลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2 ท าวิทยานิพนธ์ในประเด็นที่
น่าสนใจทางชีววิทยาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและการพัฒนาประเทศ โดยนักศึกษาสามารถอธิบายทฤษฎีทาง
ชีววิทยาและน ามาประยุกต์ในการท าวิจัยที่มีคุณค่า   มีขอบเขตของงานวิทยานิพนธ์ที่สามารถท าส าเร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดภายใต้การแนะน าและการดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ    สามารถค้นคว้า ด าเนินการวิจัย เขียน
รายงาน และสรุปผลการวิจัยเพ่ือน าเสนอผลงานให้เป็นองค์ความรู้ในสาขาวิชาชีววิทยาต่อไป นอกจากนี้นักศึกษา
ยังได้รับการปลูกฝังการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญาและมนุษยสัมพันธ์ ทักษะ
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข การสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคมได้       
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5.3  ช่วงเวลา             
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 – ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 – ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 5.4  จ านวนหน่วยกิต    
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)  36  หน่วยกิต 
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)  18  หน่วยกิต   

 5.5  การเตรียมการ 
                 (1)  มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล   
 (2)  มีการก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา 
                 (3)  อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อและกระบวนการศึกษาค้นคว้า 
 (4)  อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน าในด้านการขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัย 
 5.6  กระบวนการประเมินผล 
       (1) การอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์   การด าเนินการท า
วิทยานิพนธ์ตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่ว ม (ถ้ามี)  
และเสนอความก้าวหน้าให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ทุกภาค
การศึกษา การประเมินผลความก้าวหน้าของการท าวิทยานิพนธ์ การเสนอและการขออนุมัติวิทยานิพนธ์ต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวม
ไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม  
                (2) การประเมินผลวิทยานิพนธ์ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 เรื่องการท าวิทยานิพนธ์ (หมวดที่ 6) และการวัดผลและประเมินผลการศึกษา (หมวดที่ 4) 
และ/หรือท่ีมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลัง และ/หรือตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร (ภาคผนวก ก) 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
และมีคุณธรรม โดยจัดให้มีการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาในหลักสูตรสามารถพัฒนาตนเองให้มี
ความสามารถพิเศษเฉพาะในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้น า มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  และ/
หรือ มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทางด้านชีววิทยา และ/หรือ การจัดการทรัพยากรชีวภาพ เพ่ือ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ด้านบุคลิกภาพ  นักศึกษาได้เรียนรู้การมีบุคลิกภาพที่ดีจากวิชาสัมมนาและรายวิชาที่

เกี่ยวข้อง บุคลิกภาพที่ดีรวมการแต่งกายที่เหมาะสม ความประพฤติ
และการวางตัว การใช้เทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสม และการมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี 

ด้านจริยธรรม  และจรรยาบรรณทาง
วิชาการ  

นักศึกษาได้ความรู้เรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณจากการศึกษาวิจัย 
และการเรียนในชั้นเรียน  ผลกระทบต่อสังคมและข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และมีกิจกรรมที่เสริมสร้างจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

ด้านภาวะผู้น า  ความรับผิดชอบ และ 
มีวินัยในตนเอง 

นักศึกษามีภาวะการเป็นผู้น าจากกิจกรรมในชั้น เรียน  การมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ เรียน มีความรับผิดชอบและมีวินัยในการ
วางแผนปฏิบัติงานวิจัยในวิชาที่มีการเรียนการสอนในชั้นเรียน มีวินัย
ในการเข้าเรียนสม่ าเสมอ ตรงต่อเวลา และแสดงความคิดเห็นต่อ
เพ่ือนร่วมชั้นเรียนและอาจารย์ 

ด้านความคิดสร้างสรรค์ หลักสูตรมีการจัดการสอนโดยกระตุ้นให้นักศึกษาได้ค้นคว้าหา             
นวตกรรมใหม่ๆ ที่น าไปประยุกต์องค์ความรู้สู่การวิจัยและต่อยอดไปสู่
การน าผลการวิจัยไปใช้งานได้จริง จัดการสอนให้มีการฝึกคิดนอก
กรอบเพ่ือแก้ปัญหาโดยเรียนรู้จากกรณีศึกษาและโจทย์ปัญหาของ
ประเทศด้วยการท างานเป็นทีม 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ต้องมีความรู้ความสามารถอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
(1) มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในทางทฤษฎี มีผลการวิจัยและพัฒนาการในระดับแนวหน้าทางวิชาการที

เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ในสาขา 
(2) มีความรอบรู้และความสามารถในการใช้เทคนิคการวิจัย เพ่ือศึกษาค้นคว้าในระดับสูงทางด้านวิชาการ 

สามารถใช้เทคนิคเหล่านี้ในการด าเนินงานวิจัย และผลิตงานสร้างสรรค์ต่างๆ 
(3) มีความสามารถในการสังเคราะห์ และประยุกต์ใช้ผลของการวิจัยและพัฒนาการใหม่ๆ ในการปฏิบั ติงาน 

การสังเคราะห์ พัฒนาและทดสอบสมมติฐาน ตลอดจนการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ 

(4) มีความสามารถในการสื่อถึงผลการศึกษาค้นคว้าและวิจัย โดยการเผยแพร่ในรูปแบบของสื่อต่างๆ ต่อกลุ่ม
นักวิชาการ นักวิชาชีพหรือบุคคลอื่นๆ ในชุมชน 

          มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของคุณวุฒิปริญญาโท ซึ่งมุ่งเน้นการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน คือด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 
     2.1  คุณธรรม  จริยธรรม 
  2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
  มีการเรียนการสอนในหัวข้อคุณธรรม จริยธรรมในรายวิชาบังคับ นอกจากนั้นในรายวิชาต่าง ๆ  มีการ
สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมไว้ทุกวิชา เนื่องจากปัญหาที่มีมักเกิดจากการขาดคุณธรรมและขาดความรู้ความ
เข้าใจต่อการกระท าของตนต่อสิ่งมีชีวิตที่ใช้ในการทดลอง งานวิจัย ความเข้าใจและตระหนักถึงด้านคุณธรรม 
จริยธรรมในการครองตนและท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท าให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาไปแล้วจะได้เป็นผู้ที่ครองตนได้
อย่างเหมาะสม 
   (1)  มีวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
  (2)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม และตระหนักในคุณค่าคุณธรรม จริยธรรม       
  (3)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
  (4)  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
  (5)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการ  
  2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการน าไปใช้ เน้นการตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน และ
การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ งาน และผลของงาน และมีจรรยาบรรณของนักวิจัย  
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 2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
           กลยุทธ์ส าหรับการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมโดยอาจารย์ผู้สอนได้แก่ 
  (1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่
มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม 
        (2)  ประเมินจากการมีวินัยของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  (3)  ประเมินจากการกระท าทุจริตในการสอบ 
  (4)  ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
     2.2  ความรู้ 
  2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  นักศึกษาต้องมีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชาชีววิทยา ตลอดจน
ความก้าวหน้าของงานวิจัย กฎระเบียบข้อบังคับทั้งระดับชาติ และนานาชาติ เพ่ือใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนา
สังคม สิ่งแวดล้อม ในแนวทางที่ถูกต้อง เหมาะสม ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 
  (1)  มีความรู้และความเข้าใจอย่างถูกต้อง ในหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาชีววิทยา 
  (2)  สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางชีววิทยา ประยุกต์ความรู้ ทักษะ ในการแก้ปัญหา 
  (3)  สามารถติดตามความก้าวหน้าของความรู้ในสาขาวิชาชีววิทยา รวมทั้งการน าไปประยุกต์ 
  (4)  มีการพัฒนาความรู้ใหม่และความช านาญทางสาขาวิชาชีววิทยา 
  2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
           (1)  จัดให้มีการค้นคว้ารายบุคคลและกลุ่ม ในหัวข้อที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาในรายวิชาทางชีววิทยา 
           (2)  การยกกรณีศึกษา เพ่ือเชื่อมโยงกับเนื้อหาการสอนและความรู้เดิมของนักศึกษา เพ่ือให้ง่ายต่อ   
ความเข้าใจและการน าไปประยุกต์ มีการศึกษานอกสถานที่  
           (3) จัดสัมมนาทางวิชาการหรือการบรรยายพิเศษ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่มีความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาชีววิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มาให้ความรู้ที่เป็นปัจจุบัน หรือระเบียบมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชา 
           2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา  ดังนี้ 
  (1)  การทดสอบย่อย 
  (2)  การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
  (3)  ประเมินจากรายงานที่มอบหมายให้นักศึกษาท า 
  (4)  ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
  (5)  ประเมินจากการน าเสนอผลการวิจัย 
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    2.3  ทักษะทางปัญญา 
  2.3.1   ผลการเรียนรู้ 
 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญามุ่งเน้นทักษะทางการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาในการวิจัย จัดให้มี
การประชุมเพ่ือน าเสนอความก้าวหน้าของการวิจัย และมีการน าปัญหามาอภิปรายในกลุ่มวิจัย  นักศึกษาต้องมี
คุณลักษณะพิเศษดังต่อไปนี้  

(1)  คิดอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 
 (2)  สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์  

(3)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็น เพ่ือน ามาสร้างสรรค์งานวิจัยทางชีววิทยา 
(4)  สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพ่ือแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม  
2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

 (1)  การเรียนรู้จากจากการฟังบรรยายพิเศษ กรณีศึกษา และการอภิปราย 
 (2)  การเรียนรู้จากการค้นคว้าข้อมูลจากสื่อต่างๆ  
 (3)  การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
 (4)  การรวบรวมผล เพื่อวิเคราะห์ และสังเคราะห์ประเด็นความรู้อย่างสร้างสรรค์ 
 2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
 ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา  เช่น  จากการน าเสนอผลงานวิชาการและ
ผลงานวิจัย ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและ/หรือนานาชาติ   
    2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 2.4.1  ผลการเรียนรู้  

นักศึกษาควรมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
 (1)  สามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2)  สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในกลุ่ม ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมงาน 
 (3)  มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม   
 2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 (1)  กลยุทธ์การสอนที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน และกับบุคคลที่
เกี่ยวข้อง  
 (2)  จัดประสบการณ์ในการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ ที่ส่งเสริมให้ท างานเป็นกลุ่มและการแสดงออกของภาวะ
ผู้น าในหลากหลายสถานการณ์ 
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 2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา ในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียนและสังเกต

พฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
    2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 2.5.1  ผลการเรียนรู้ 
 ความสามารถด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นพ้ืนฐานที่จ าเป็นของ
นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ทั้งการเรียน และการประกอบอาชีพ ดังนั้นนักศึกษาจ าเป็นต้องมีคุณสมบัติครอบคลุม 
ในประเด็นต่อไปนี้  
 (1) สามารถใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ ในการวิเคราะห์ข้อมูล และสามารถแปลความหมายของ
ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  รวมทั้งมีทักษะในการใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างาน 
 (2)  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง และการเขียน ได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคล
ต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการ รวมถึงชุมชนทั่วไป และสามารถน าเสนอรายงาน วิทยานิพนธ์ หรือโครงการค้นคว้าที่
ส าคัญ ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ  
 (3) สามารถเลือกรูปแบบการน าเสนอสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้อย่างเหมาะสม
กับสถานการณ์  
 2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข และสามารถน าเสนอ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 (2)  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบ  และฝึก
ทักษะการน าเสนอข้อมูลทางวิชาการด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้ฟังและเนื้อหาที่น าเสนอ 

2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (1)  ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี ผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบสังเกต 
และแบบประเมินทักษะการพูด การเขียน 
 (2)  ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
เครื่องมือต่างๆ ในการอภิปรายและกรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการน าเสนอในชั้นเรียน  
 (3)  การวิเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษาวิจัย 
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       3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
          (Curriculum Mapping) 
 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
 
 3.1 คุณธรรม  จริยธรรม 
        (1)  มีวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 (2)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม และตระหนักในคุณค่าคุณธรรม จริยธรรม       
 (3)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
 (4)  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
 (5)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการ  
 
 3.2 ความรู้ 
 (1)  มีความรู้และความเข้าใจอย่างถูกต้อง ในหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาชีววิทยา 
 (2)  สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางชีววิทยา ประยุกต์ความรู้ ทักษะ ในการแก้ปัญหา 
 (3)  สามารถติดตามความก้าวหน้าของความรู้ในสาขาวิชาชีววิทยา รวมทั้งการน าไปประยุกต์  
 (4)  มีการพัฒนาความรู้ใหม่และความช านาญทางสาขาวิชาชีววิทยา 
 
 3.3 ทักษะทางปัญญา 

(1)  คิดอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 
 (2)  สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์  

(3)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็น เพ่ือน ามาสร้างสรรค์งานวิจัยทางชีววิทยา 
(4)  สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพ่ือแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม  
 

 3.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (1)  สามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2)  สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในกลุ่ม ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมงาน 
 (3)  มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม   
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 3.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (1) สามารถใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ ในการวิเคราะห์ข้อมูล และสามารถแปลความหมายของ
ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  รวมทั้งมีทักษะในการใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างาน 
 (2)  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง และการเขียน ได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคล
ต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการ รวมถึงชุมชนทั่วไป และสามารถน าเสนอรายงาน วิทยานิพนธ์ หรือโครงการค้นคว้าที่
ส าคัญ ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ  
 (3) สามารถเลือกรูปแบบการน าเสนอสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้อย่างเหมาะสม
กับสถานการณ์  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
   ความรับผิดชอบหลัก                                 ความรับผิดชอบรอง   

 
รายวิชา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
2. ความรู้ 

 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

 
4. ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
512 501  ชีววิทยาของเซลล์ขัน้สูง                    

512 502  กระบวนการเชิงนิเวศ 
ทางทะเล 

                   

512 503  ระเบียบวิธีวิจัยทางชวีวิทยา                    

512 504  เทคนิคทางชีววทิยา ส าหรับ
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน แบบส่อง
กราด 

                   

512 505  พิษวิทยาทางน้ า                    

512 506  เทคนิคและการวิเคราะห์
ด้วยเคร่ืองมือ เพื่อการศึกษาทาง
ชีววิทยา 

                   

512 507  ประเด็นชีววิทยาตามกระแส                    

512 511  พันธุศาสตร์ของเซลล์ 
ขั้นสูง    
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
   ความรับผิดชอบหลัก                                 ความรับผิดชอบรอง  

 
รายวิชา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
2. ความรู้ 

 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

 
4. ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
512 512  พันธุศาสตร์การถ่ายทอด                         

512 521  สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการ
เก็บเกี่ยวของพืชสวนขั้นสูง                    

512 522  วัชพืชศาสตร์                       
512 523  การเสื่อมสภาพในพืช                      

512 524  เรณูวทิยา                        

512 525  เมแทบอลิซึมของพืช                    

512 526  ความสัมพันธ์ระหว่างพชืกับน้ า
และธาตอุาหาร                    

512 527  พฤกษภูมิศาสตร์                          

512 528  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
ผลิตกล้วยไม้ขั้นสูง 

                   

512 531  เทคโนโลยีจีโนมพืช                    

512 532  เทคโนโลยีทางการเพาะเลี้ยง
เน้ือเยื่อพืช 

                   

512 533  การอนุรักษ์ความหลากหลายของ
พืช                    
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
   ความรับผิดชอบหลัก                                 ความรับผิดชอบรอง  

 
รายวิชา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
2. ความรู้ 

 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

 
4. ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
512 541  การตรวจทางชีววิทยาระดับ
เซลล ์ ●     ●        ●    ●  

512 542  สังขวิทยา                    

512 543  วิทยาครัสทาเซีย                    
512 544  สเต็มเซลล์และวิศวกรรม
เนื้อเยื่อ                     

512 545  ปรสิตวิทยาขั้นสูง                    

512 551  ชีววิทยาภูมิคุ้มกัน                    

512 552  เซลล์สืบพันธุ์ และการใช้
ประโยชน์ของเซลล์ในระบบสืบพันธุ์สัตว์
เลี้ยงลูกด้วยน้ านม 

                   

512 553  ชีววิทยาของปลา                           
512 554  พฤติกรรมสัตว์                      
512 555  ปักษีวิทยาขั้นสูง                            
512 556  นิเวศวิทยาของแพลงก์ตอน                    



มคอ. 2 56 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
   ความรับผิดชอบหลัก                                 ความรับผิดชอบรอง  

 
รายวิชา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
2. ความรู้ 

 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

 
4. ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
512 557  เทคโนโลยีส าหรับเซลล์
สืบพันธุ์และตัวอ่อน 

                   

512 601  สัมมนาชีววิทยา 1                    

512 602  สัมมนาชีววิทยา 2                     

512 611  พันธุศาสตร์โมเลกุล                    

512 612  พันธุศาสตร์ประยุกต์                      

512 613  พันธุศาสตร์ประชากร                    

512 614  หัวข้อเฉพาะทางพันธุ
ศาสตร์    

                   

512 621  หัวข้อเฉพาะทาง
พฤกษศาสตร์   

                    

512 622  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ขั้นสูง 

                   

512 623  อนุกรมวิธานพืชขั้นสูง                    



มคอ. 2 57 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
   ความรับผิดชอบหลัก                                 ความรับผิดชอบรอง  

 
รายวิชา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
2. ความรู้ 

 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

 
4. ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
512 624  สารเร่งการเติบโตในการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช                    

512 625  อนุกรมวิธานเชิงสถาปัตย
ลักษณ์ของพืช 

                   

512 626  เทคโนโลยีการเพาะเลีย้ง 
เนื้อเยื่อกล้วยไม้                        

512 627  วิทยาเอ็มบริโอของพืชดอก                          

512 641  หัวข้อเฉพาะทางสัตววิทยา                    
512 642  วิทยาภูมิคุ้มกันระดบัเซลล์และ
โมเลกุล                    

512 643  สังขวิทยาทางการแพทย์                    

512 644  เทคนิคการวิจัยทางสังขวิทยา                    

512 645  เทคนิคการวิจัยทางปรสิตวิทยา                    



มคอ. 2 58 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
   ความรับผิดชอบหลัก                                 ความรับผิดชอบรอง  

 
รายวิชา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
2. ความรู้ 

 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

 
4. ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
512 646  วัสดุชีวภาพ                    

512 791  วิทยานิพนธ์                     

512 792  วิทยานิพนธ์                     

515 502  สถิติประยุกต์ส าหรับนัก 
ชีววิทยา      
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
      การวัดผลและการประเมินผลนักศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวดที่ 4 (ภาคผนวก ก) และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง และเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หมายถึงกระบวนการหาหลักฐานเพ่ือยืนยันหรือสนับสนุนว่า 
นักศึกษาทุกคนมีผลสัมฤทธิ์การศึกษาตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้เป็นอย่างน้อย ซึ่งอาจได้จากผลการประเมิน
ข้อสอบว่าครอบคลุม มาตรฐานผลการเรียนรู้ การให้คะแนนตรงตามความจริง การให้ข้อมูลย้อนกลับและการศึกษา 
การประสบความส าเร็จในการท างานของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ภาควิชาชีววิทยา ได้ด าเนินการดังนี้ 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา        

   มีการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา   
 (1)  การทวนสอบระดับรายวิชา ให้ประเมินและวัดผลการศึกษาของนักศึกษาตามลักษณะเฉพาะของ
รายวิชา ในทุกรายวิชาจัดให้นักศึกษาท าการประเมินผลการสอนของอาจารย์ และน าผลการประเมินดังกล่าวไปใช้
ในการปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป   

   (2)  การทวนสอบในระดับหลักสูตร โดยมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกปี และประกันคุณภาพ
การศึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทุก 5 ปี 
 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา    
 ภาควิชาฯ ได้ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการติดตามสัมฤทธิ์ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต และน าผลการทวนสอบที่ได้มาปรับปรุง
การเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร โดยอาจด าเนินการดังนี้   
 (1)  การได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาในด้านของ ระยะเวลา
ในการหางานท า  ความคิดเห็นต่อความรู้ ความสามารถและความม่ันใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 
 (2)  การส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต โดยการสัมภาษณ์หรือส่งแบบสอบถามเพ่ือประเมินความ
พึงพอใจบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและท างานในสถานประกอบการนั้นๆ  
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3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก 1 
 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้น
แต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้อง
ได้รับการตีพิมพ์  หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ 
 แผน ก แบบ ก 2 
 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จาก
ระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 
 อ่ืน ๆ  
 เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึ กษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
(ภาคผนวก ก) และ/ หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 

นักศึกษาต้องเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับสาขาอย่างน้อย 1 
ครั้ง และสรุปเป็นรายงานเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับ ซึ่งจะปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของภาคผนวกในวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษา 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 

 
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 (1)  มีการแนะน าอาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจ นโยบายของมหาวิทยาลัย  คณะวิชา ภาควิชา  
หลักสูตร บทบาทของรายวิชาต่างๆ ที่สอนในหลักสูตรและรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ 
 (2)  จัดให้มีการแนะน าทักษะการสอน การประเมินผล ก่อนมอบหมายภาระงานสอน 
 (3)  จัดให้มีระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือให้ค าปรึกษาด้านการเรียนการสอน การวิจัย และหลักสูตร 
 (4)  จัดให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจถึงสถานะหลักสูตร 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
     2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
 (1)  จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจ าปี    
 (2)  เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการวัดประเมินผลให้ทันสมัย 
 (3)  ส่งเสริมให้อาจารย์เพิ่มพูนความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่อง 
 (4)  ส่งเสริมให้มีการวิจัยในชั้นเรียน 
 (5)  พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
 (6)  พฒันาระบบการประเมินโดยผู้ร่วมงาน 
     2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
 (1)  ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 

(2)  ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง 
 (3)  ส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการและขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ   
 (4)  ส่งเสริมการท าวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา 
 (5)  สนับสนุนงบประมาณส าหรับท าการวิจัย 
 (6)  ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ  
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1.  การก ากับมาตรฐาน 
ห ลั ก สู ต ร วิ ท ย าศ าสตรม ห าบั ณ ฑิ ต  ส าข าวิ ช าชี ว วิ ท ย า  (ห ลั ก สู ต รป รั บ ป รุ ง  พ .ศ . 2559 ) 

จะเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 เป็นหลักสูตรปริญญาโททางวิชาการที่มุ่งผลิต
บัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เน้นความรู้และทักษะด้านวิชาการ สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์ ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติ
ครบตามข้อบังคับของสกอ. เพ่ือให้หลักสูตรมีคุณภาพ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2558 มีการประกันคุณภาพการศึกษาครอบคลุมทุกองค์ประกอบ ตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key 
Performance Indicators) ที่ก าหนดไว้ในแต่ละปีการศึกษา มีการวางเป้าหมายการคัดเลือกนักศึกษา การ
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด  มีการก าหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาให้
มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีการติดตามการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.5 เพ่ือให้จัดส่งทันตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
แผนการด าเนินงานของหลักสูตร และด าเนินการตรวจสอบและประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาในทุกรายวิชาที่เปิดสอน  
2. บัณฑิต 
 2.1 คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 หลักสูตรจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานโดยด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของนายจ้างด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้าน
ความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้นักศึกษามีงานวิจัยตีพิมพ์ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ
ตามข้อก าหนดของ สกอ. และบัณฑิตวิทยาลัย นอกจากนี้ยังน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มี
คุณภาพ สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยพบว่านักศึกษามี
ภาวะการได้งานท า 100 เปอร์เซ็นต์  
 2.2 การท างานหรือประกอบอาชีพอิสระ ความต้องการของการตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความ 
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
      (1) จัดให้มีการส ารวจอัตราการได้งานท า/การศึกษาต่อของบัณฑิตในระยะเวลา 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 
         (2) จัดให้มีการส ารวจอัตราการได้งานท าตรงสาขาวิชาในระยะเวลา 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 
      (3) จัดให้มีการส ารวจและมีการติดตามผลการปฏิบัติงานของบัณฑิต และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดย
ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบุคลากรสนับสนุน เป็นผู้รับผิดชอบในการติดตาม 
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3. นักศึกษา 
 3.1 กระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 หลักสูตรมีแผนก าหนดจ านวนนักศึกษาที่ต้องการรับเข้า เกณฑ์การรับสมัคร และวิธีการสอบคัดเลือก
นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีววิทยา ดังนี้ จัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา
แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 

หลักสูตรร่วมกับภาควิชาฯ มีแผนด าเนินการจัดปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาใหม่ โดยแนะน าเรื่องการปรับตัว
และการลงทะเบียนในระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนชี้แจงวิธีการเรียนการสอน รวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆที่
จะช่วยอ านวยความสะดวกในด้านการเรียนก่อนเปิดภาคการศึกษา 
 3.2 การควบคุมดูแลนักศึกษาให้ค าปรึกษา 

หลักสูตรร่วมกับภาควิชาชีววิทยา ได้จัดท าตารางการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการศึกษา
แก่นักศึกษาในหลักสูตร โดยก าหนดให้อาจารย์ประจ า ทุกท่านมีภาระหน้าที่ในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการให้กับนักศึกษาในหลักสูตร  

นอกจากนี้ ยังต้องให้ค าปรึกษาในช่วงเวลาต่างๆ ดังนี้ 
        1. มีการแนะน าระบบการลงทะเบียนและการค้นข้อมูลด้านการจัดการศึกษา  
        2. อ านวยความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
        3. หลักสูตรมีการกลั่นกรองคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่มีความรู้ความสามารถ
ในการแนะน าการท าวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษา  
        4. หลักสูตรมีการส ารวจช่วงเวลาปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่สามารถมีเวลาให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษา เพ่ือให้ค าแนะน าในการเรียนได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
 3.3 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

หลักสูตรมีนโยบายด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
โดยสนับสนุนให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะ เพ่ือให้เป็นมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพมุ่งสู่ความเป็น
เลิศทางการวิจัย และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยน าผลงานวิจัยหรือผล งาน
สร้างสรรค์ ไปเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ เพ่ิมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ และจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาให้นักศึกษามีทักษะครอบคลุมผลการเรียนรู้ครบทุกด้าน โดย   
       1. มีกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษานอกชั้นเรียน เช่น การจัดโครงการค่ายชีววิทยาเพ่ือน้อง  

2. การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยหลักสูตรมีการจัดส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
เพ่ือให้นักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพทางภาษา เช่น โครงการ “ดูหนังยังไงให้พูดภาษาอังกฤษได้” 
รวมทั้งได้จัดท าแบบประเมินผู้เข้าร่วมโครงการฯ  
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 3.4 การส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ให้มีหน้าที่ในการกระตุ้น
การค้นคว้าวิจัยของนักศึกษา นอกจากนี้หลักสูตรร่วมกับภาควิชาฯ ให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาที่สามารถสอบ
โครงร่างวิทยานิพนธ์ ได้ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่แรกเข้า โดยมีการจัดสรรทุนให้เป็นระยะเวลา 1 ปี เพ่ือให้นักศึกษา
สามารถวางแผนและก าหนดทิศทางการท าวิจัยได้อย่างรัดกุม และมีประสิทธิภาพ ท าให้สามารถจบการศึกษาได้ใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 3.5 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

หลักสูตรได้รวบรวมและน าผลการประเมินความพึงพอใจในหลักสูตรรวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆของ
นักศึกษามาเสนอให้ภาควิชาฯทราบ เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป  
 
4. อาจารย์ 

 4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และ

ระเบียบของมหาวิทยาลัย  
 4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

   หลักสูตรจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และอาจารย์ผู้สอน เพ่ือวัตถุประสงค์ดังนี้ 

(1)  วางแผนการด าเนินงานของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลก่อนเปิด
ภาคการศึกษา 

(2)  หารือร่วมกันเพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร และได้บัณฑิต
เป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

(3)  พิจารณา และให้ความเห็นชอบการประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชา 
(4)  เก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานของหลักสูตรเพื่อเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร 

 4.3 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
ไม่มีอาจารย์พิเศษ 

4.4 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
หลักสูตรร่วมกับคณะและภาควิชาฯ มีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์

ประจ า ดังนี้ 
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(1) การสนับสนุนและส่งเสริมการไปเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการต่างๆ  ทั้งในระดับชาติ

และนานาชาติ เพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถและสนับสนุนการท างานวิจัยอย่างสร้างสรรค์ และส่งเสริมให้มีโอกาส
ไปน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการต่างๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

(2) การให้รางวัลเผยแพร่ผลงานวิจัย  
(3) การสนับสนุนพัฒนาศักยภาพในการวิจัยส าหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เพ่ือให้

สามารถพัฒนาตนเองให้มีต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น   
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 หลักสูตรมีแนวทางการปรับปรุงผลการด าเนินงาน และแผนพัฒนาหลักสูตร โดยมีการจัดประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ตามแผนการด าเนินงานของหลักสูตร เพ่ือวางแผน ทบทวนผลการด าเนินงาน ประเมินผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา การหาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา เพ่ือน าไปสู่เป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ ตลอดจนการน าเสนอแผนการด าเนินงานในปีต่อไป 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1. มีคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรประจ าภาควิชาเป็น
ผู้ดูแลรับผิดชอบหลักสูตร 

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ประจ าสาขาวชิา 

ประเมินจากรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ประจ าสาขาวชิา 

2. หลักสูตรมีคุณภาพและเปน็ไป
ตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด 

1. ก าหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคุณวฒุิ 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

2. ก าหนดให้มีจ านวนคณาจารย ์
ไม่น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

3. สนับสนนุให้อาจารย์ผู้สอนมีต าแหน่ง
ทางวชิาการและ/หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน 

4. สนับสนุนและส่งเสริมอาจารย์มีการไป
น าเสนอผลงานทางวชิาการทัง้ใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ

จ านวนและรายชื่ออาจารย์ประจ า 
ประวัติอาจารย์ ด้านคุณวุฒิ 
ประสบการณ์ การพัฒนาอบรม และ
ผลงานการตีพิมพ ์
 

3. หลักสูตรมีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

1. มีการประเมินความพงึพอใจของ
หลักสูตรโดยผู้ใชบ้ัณฑิตที่มีต่อบณัฑิต
ใหม่  

2. มีการน าผลการประเมินมาพฒันา 
เพื่อปรับปรุงหลักสูตร 

ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษา 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1  การบริหารงบประมาณ 
  คณะวิชาจัดสรรงบประมาณประจ าปีทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อหนังสือ 
ต ารา สื่อการสอนและสื่อการเรียนรู้ให้เพียงพอต่อการพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน และจัดสร้างสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมกับการเรียน 
     6.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
  6.2.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ของภาควิชาชีววิทยา ดังรายการต่อไปนี้ (ท่ีมีอยู่แล้ว) 

Laminar Air Flow                       6 ชุด 
Thermocycler & Electrophoresis   1 ชุด 
Incubator Shaker                  3 ชุด 
Bench Top Refrigerated  Centrifuge    2 ชุด 
Vapor  Pressure  Osmometer     1 ชุด 
Orbital  Platform  Shaker     5 ชุด 
CO2  Incubator      4 ชุด 
Stereo Microscope  and  Photomicrograph  1 ชุด 
Multi - Teaching - Head  Microscope   2 ชุด 
Microscope  with  Image  Analysis  System  2 ชุด 
Inverted  Microscope     2 ชุด 
Inverted  Mic.  with  Image  Analysis System  1 ชุด 
Micro-Manipulator     1 ชุด 
Trinocular  Microscope  and  CCTV  System  1 ชุด 
Trinocular DIC Microscopes  and  Photo System 1 ชุด 
Two  Channel  Universal  Oscillograph   6 ชุด 
Fume Hood                 10 ชุด 
Autoclave-top loader, 1001      3 ชุด 
Rotary Microtome, lat.feed, orient    2 ชุด 
Microplate  Washer      2 ชุด 
Gel Documentation                  1 ชุด  

6.2.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ของศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ดังรายการต่อไปนี้ 
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               1. Scanning Electron Microscope (Cam Scan, Maxim 2000S) 
               2. Gas Chromatograph-Mass Spectrometer (GC-MS) (Hewlett Packard, HP 5890II  
                   และ HP  5989B) 
               3. Surface Area Analyzer (Coulter, OMNISORP 100 CX) 

 4. Particle Size Analyzer (Coulter, LS100) 
               5. Porosimeter (CE Instruments, PASCAL 140) 

6.2.3 ห้องสมุด 
        ปัจจุบันส านักหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ มีหนังสือ ต ารา และ   
  วารสารที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยา ตลอดจนฐานข้อมูลอิเล็กโทรนิกส์เพื่อการสืบค้น ดังนี้ 

  Science and technology books and textbooks      46,100  titles 
  Science and technology journals            221       titles 
  Thai science and technology journal database       6      databases 
  Electronics book database           2      databases 
  Electronics thesis database           2      databases 
  Inter-library loan with other university libraries in Thailand 
6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
 (1)  คณะวิชามีการวางแผนจัดหาและติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการ 

(2)  ให้อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาเสนอรายชื่อสื่อ และต าราในสาขาวิชาต่อคณะกรรมการ   
 (3)  คณะวิชาจัดสรรงบประมาณประจ าปีเพ่ือจัดซื้อต าราและสื่อต่าง ๆ 
 (4)  ประสานงานกับส านักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้อง  

(5)  ติดตามความต้องการและการใช้ทรัพยากรการจัดการเรียนการสอน 
6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 มีเป้าหมาย การด าเนินการ และการประเมินผลด้านความพอเพียงของทรัพยากร ดังนี้ 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
มีทรัพยากรด้านการเรียน
การสอนอย่างเพียงพอ 

มีการส ารวจความต้องการของอาจารย์
ผู้สอนในด้านเครื่องมือ อุปกรณ์  วัสดุ
การเรียนการสอน  สื่อการศึกษา และ
การใช้ทรัพยากรในรายวิชาต่าง ๆ และ
ด าเนินการจัดหางบประมาณ และ
จัดซื้อเพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการ 

มี ก ารป ระ เมิ น ผ ล โด ยก ารออกแบ บ
ประเมินผลความพึ งพอใจด้ าน ความ
พอเพียงของทรัพยากรด้านการเรียนการ
สอนแก่อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลกัสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี: กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน: ระดับ 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปี 2559 ปี2560 ปี 2561 
(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  

X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5  
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X 

 (6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่ก าหนดใน มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ
ปีการศึกษา 

X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

  X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

X X X 

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X 

 (11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปี 2559 ปี2560 ปี 2561 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X 

รวมตัวบ่งชี้(ตัว) ในแต่ละปี 9 11 12 
 
เกณฑ์ประเมิน 
หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 
มีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวน
ตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
 
ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 

2559 บรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 9  ตัว 
2560 บรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 11  ตัว 
2561 บรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12  ตัว 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

   
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
     1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์การสอนโดยการประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา ควบคู่ไปกับการสังเกตพฤติกรรม การมีปฏิสัมพันธ์ และการสอบของนักศึกษา 
     1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 (1)  นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามระบบของ
มหาวิทยาลัยและคณะวิชา 
 (2)  อาจารย์ผู้สอนวิเคราะห์ผลการประเมิน และวางแผนการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนในภาคเรียนต่อไป 
 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 หลักสูตร ก าหนดให้มีการประเมิน โดยคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร เพ่ือพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุก  
5 ปีการศึกษา เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องต่อความต้องการของประเทศอยู่ตลอดเวลา 
 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปี โดยองค์ประกอบ คุณสมบัติเฉพาะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และเกณฑ์การประเมิน ให้เป็นไปตามคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาฉบับปีการศึกษา 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือที่มี
การเปลี่ยนแปลงภายหลัง  

ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นระยะๆ และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องทุก 5 ปี 
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1  การปรับปรุงรายวิชา 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนน าผลการประเมินการสอนที่ให้ข้อมูลโดย    นักศึกษาใน
ชั้นเรียนไปปรับปรุงรายวิชา  

4.2  การปรับปรุงหลักสูตร 
         การปรับปรุงหลักสูตรทั้งหลักสูตรด าเนินการทบทวน ทุก 5 ปี เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย   และ
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  ในการปรับปรุงหลักสูตรก าหนดให้มีการทบทวนและปรับปรุงโดยน าความ
คิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้ใช้บัณฑิต มาประกอบการพิจารณา 
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ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก ก   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
ภาคผนวก ข   ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ภาคผนวก ค   ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษา กับจ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริง และผู้ส าเร็จการศึกษา
ในระยะเวลา 5 ปี 

 รายงานผลการประเมินหลักสูตร และข้อมูลร้อยละของบัณฑิตในหลักสูตรที่ได้งานท า 
ภาคผนวก ง ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร 
ภาคผนวก จ ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
ภาคผนวก ฉ รายชื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา พ.ศ. 2554 
ภาคผนวก ช การยกเว้นการสอบภาษาต่างประเทศโดยใช้ผลการสอบจากสถาบันอ่ืน 
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ภาคผนวก ก 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   
พ.ศ. 2550 

---------------------------------------- 
  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบงัคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  16 (2)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร  พ.ศ.2530 สภา
มหาวิทยาลยัศิลปากร ในการประชุมครั้งที่3/2550เมื่อวันท่ี9 พฤษภาคม 2550  จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี ้
  ข้อ 1   ข้อบังคับนี้เรียกว่า " ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศลิปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบณัฑติศึกษา พ.ศ.2550”  
  ข้อ 2   ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป 
       ข้อ 3   ให้ยกเลิก 
                               3.1   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2542 
                     3.2   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
                         3.3   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2545 
                         3.4   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา (ฉบับที4่)  พ.ศ. 2548 
       บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง หรือประกาศอื่นใด  ที่มีความก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี ้  หรือซึ่งขัด หรือแย้งกับ
ความในข้อบังคับนี้  ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
  ข้อ 4   ให้คณบดีบณัฑิตวิทยาลัยรักษาการตามข้อบังคับนี้  และใหม้อี านาจออกระเบียบไดเ้ท่าที่ไม่ขดักับ
ข้อบังคับนี ้

 
หมวดที่  1 
บทท่ัวไป 

  ข้อ 5   การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ใช้ระบบหน่วยกิตแบบทวิภาค หรือระบบอื่นที่เทียบเท่า 
  ข้อ 6   นักศึกษา หมายถึง ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
                       6.1   นักศึกษาสามญั ได้แก่ ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ หรือได้รับการคัดเลือกเขา้ศึกษาตามข้อบังคับนี ้
                6.2   นักศึกษาทดลองศึกษา ได้แก่ ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ หรือได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามข้อบังคับนี้ใน
ลักษณะทดลองศึกษาในภาคแรกของการศึกษา และเมื่อได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขในข้อ 16.1 แล้วจึงจะปรับสถานภาพเป็นนักศึกษาสามัญได ้
                 6.3   นักศึกษาพิเศษ ได้แก่ ผู้ที่บัณฑิตวิทยาลัยได้อนุมัติให้เข้าท าการวิจัย หรือเข้าศึกษา เป็นกรณีพิเศษ
โดยไม่รับปริญญา หรือเป็นผู้ที่ศึกษาเพื่อขอโอนหน่วยกิตไปยังมหาวทิยาลัย หรือสถาบัน อุดมศึกษาท่ีตนสังกัด ตามระเบียบว่าด้วย
การรับสมัครนักศึกษาพิเศษของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลยั-ศิลปากร 
  ข้อ 7   คุณสมบัติของผู้มสีิทธิเข้าศึกษาเปน็นักศึกษาตามข้อ 6.1 และ 6.2 มีดังนี ้
                    7.1  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  ต้องส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่าจาก
มหาวิทยาลยัหรือสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลยัศิลปากรรับรอง 
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                    7.2  ระดับปริญญามหาบัณฑิต  ต้องส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรรับรอง  และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ า
คณะ หรือคณะกรรมการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะก าหนด 
                    7.3  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ต้องส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเท่าจาก
มหาวิทยาลยัหรือสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลยัศิลปากรรับรอง 
                    7.4   ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ต้องส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต หรือปริญญามหาบัณฑิต หรือ
เทียบเท่าจากมหาวิทยาลยัหรือสถาบันการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยศลิปากรรับรอง และผ่านการพิจารณาของสาขาวิชาแล้ว ดังน้ี 
                                       7.4.1 ส าหรับผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาบณัฑิต หรือเทียบเท่า ต้องมีผลการเรยีนดีมาก 
หรือดี และเป็นผู้มีประสบการณ์ในสาขาวิชานั้น ๆ ดีเด่น  และมีพืน้ความรู้ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะท าวิทยานิพนธ์
ได ้
                     7.4.2 ส าหรับผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปรญิญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า ต้องมีผลการเรียนด ี
หรือผู้ที่ก าลังศึกษาหลักสูตรระดับปริญญามหาบัณฑิตและเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตามที่สาขาวิชาก าหนด  ได้ผลดเีป็นพิเศษ หรือผ่านการ
พิจารณาของสาขาวิชาแล้ว 
                                7.5   เป็นผู้มีความประพฤติด ี
                                7.6   มีสุขภาพสมบรูณ์แข็งแรงและไม่เป็นโรคตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ. 
                                7.7   มีคุณสมบัติอย่างอ่ืนเพิ่มเตมิตามที่ภาควิชาและบณัฑติวิทยาลยัก าหนด 
                                7.8   เป็นผู้สอบคัดเลือกได้  หรือไดร้ับการคัดเลือก 
                                7.9   ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามข้อ 9 
              ข้อ 8  ให้บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ โดยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
คัดเลือก หรือคัดเลือกผูส้มัครเข้าศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย เป็นนักศกึษาตามข้อ 6.1  และข้อ 6.2 
              ข้อ 9   การลงโทษนักศึกษาที่กระท าผิด 
                          9.1 ในกรณีที่นักศึกษากระท าผิดข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง หรือประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย หรือ
มหาวิทยาลยัศิลปากร หรือมีความประพฤตเิสยีหาย ให้คณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลัย เปน็ผู้พิจารณาลงโทษตามควรแก่
ความผิดนั้น ดังนี ้
                       9.1.1 ภาคทัณฑ ์
                        9.1.2 พักการศึกษา 
                                      9.1.3 พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
                       ระยะเวลาที่นักศึกษาถูกพักการศกึษาให้นับรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย  
                               9.2 ในกรณีที่นักศึกษากระท าผิดเกี่ยวกับการสอบทุกประเภทตามระเบยีบการสอบของบัณฑิตวิทยาลัย  
ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับกรรมการควบคุมการสอบ เป็นผู้พิจารณาว่าเป็นความผิดประเภททุจริต หรือส่อเจตนา
ทุจริต หรือเป็นความผิดอยา่งอื่น  และให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาลงโทษนกัศึกษาที่กระท าผดิระเบียบการ
สอบดังนี ้
                                 9.2.1 หากเป็นความผิดประเภททุจริต  ให้ถือว่านักศึกษาผู้นั้นสอบตกหมด   ทุกวิชาที่ได้
ลงทะเบียนศึกษาไว้ในภาคการศึกษาน้ัน และให้พ้นสภาพการเป็นนกัศึกษาด้วย 
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                              9.2.2 หากเป็นความผิดประเภทส่อเจตนาทุจริตหรือความผดิอย่างอ่ืนนอกจาก ข้อ 9.2.1 ให้
คณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลัย เป็นผู้พิจารณาลงโทษตามควรแก่ความผดิ 
  ให้คณบดีบณัฑิตวิทยาลัยเป็นผูส้ั่งลงโทษนักศึกษาผู้กระท าความผิดตามที่คณะกรรมการประจ าบัณฑติวิทยาลัย
ได้พิจารณาแล้ว 
              ข้อ 10  การนับวันต่าง ๆ ตามข้อบังคับนี้ ให้นับทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ  และให้ถือก าหนดวันตามปฏิทิน
การศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป เว้นแต่วนัสุดท้ายของ    การนับวันตามก าหนดวันในข้อบังคับนี้ตรงกับ
วันหยุดราชการให้ถือเอาวันท าการถัดไปเป็นวันสดุท้าย 

 
หมวดที่  2 

การจัดการศึกษา 
              ข้อ 11 ในปีการศึกษาหนึ่ง แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาต้น และ ภาคการศึกษาปลาย แต่
ละภาคการศึกษามีเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์     
             บัณฑิตวิทยาลัยอาจจะจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาปลายอีกภาคหนึ่งก็ได้ โดยมี
เวลาการศึกษาประมาณ 8 สัปดาห์  แต่จะต้องไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์  ทั้งนี้ ให้จัดช่ัวโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาค
การศึกษาปกต ิ
             บัณฑิตวิทยาลัยอาจเปิดสอนหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ  และหลักสูตรนานาชาติ  ซึ่งได้รับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
               ข้อ 12 การนับเวลาการศึกษา ให้นับเฉพาะภาคการศึกษาปกติที่เปดิท าการสอน โดยนับรวมเวลาที่นักศึกษา
ได้รับอนมุัติให้ลาพักการศึกษา ยกเว้นนักศึกษาที่ไดร้ับอนุมัติใหล้าพกัการศึกษาตาม  ข้อ 19.1.1.1 
               ข้อ 13 ก าหนดระยะเวลาการศึกษาเป็นดงันี้ 
                           13.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้ใช้เวลาการศึกษา ไม่
เกิน 3 ปีการศึกษา 
                 13.2 หลักสตูรปริญญามหาบณัฑติ  ให้ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 5  ปีการศกึษา 
                  13.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ส าหรับกรณีรับจากนักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิต  ให้ใช้
เวลาการศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา และส าหรับกรณีรับจากนักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปรญิญามหาบัณฑิต  ให้ใช้เวลา
การศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา ในกรณีที่เป็นโครงการพเิศษ  หรือหลักสตูรนานาชาติ  ให้เป็นไปตามระเบยีบของบัณฑติวิทยาลัย
ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการบณัฑติศึกษาประจ าคณะหรือคณะกรรมการที่เรยีกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าก าหนด 
               ทั้งนี้ “ปีการศึกษา” ให้นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาต้นถึงวันก่อนเปิดภาคการศึกษาต้นของปีการศึกษาถัดไป   
หรือนับตั้งแต่วันเปดิภาคการศึกษาปลายถึงวันก่อนเปิดภาคการศึกษาปลายของ       ปีการศึกษาถัดไป  แล้วแต่กรณ ี
               ข้อ 14  การวัดปรมิาณการศึกษาตามลักษณะงานของแต่ละรายวิชาให้ใช้ระบบ "หน่วยกิต"   
  การก าหนดค่าหน่วยกิตของรายวชิาในหนึ่งภาคการศึกษาปกติ  ใหก้ าหนดตามเกณฑ์ดังนี ้
                         14.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์หรือไม่น้อยกว่า 15 
ช่ัวโมงตลอดภาคการศึกษาปกติ และมีการเตรียม หรือการศึกษานอกเวลาอีกไม่น้อยกว่า 2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 30 
ช่ัวโมงตลอดภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
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                                14.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึก หรือทดลอง  2 หรือ 3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ หรือตั้งแต่ 30 ถึง 45 
ช่ัวโมงตลอดภาคการศึกษาปกติ  และเมื่อรวมกับการศึกษานอกเวลาแล้ว นักศึกษาใช้เวลาไม่น้อยกว่า 3  ช่ัวโมงต่อสัปดาหต์ลอด
ภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ 1 หนว่ยกิต 
                  14.3 การฝึกงานหรือฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึก 3 ถึง 6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์   หรือตั้งแต่   45 ถึง 90 ช่ัวโมง
ตลอดภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
                    14.4 การค้นคว้าอิสระ  หรือวิทยานิพนธ์ท่ีใช้เวลาการศึกษาค้นคว้า 3 ถึง 4 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  หรือ
ตั้งแต่ 45 ถึง 60  ช่ัวโมง ตลอดภาคการศึกษาปกติ  ให้มีคา่เท่ากับ  1 หน่วยกิต 
               ข้อ 15  การก าหนดวิชาและหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา ให้เป็นไปตามหลักสูตรของแตล่ะสาขาวิชา  แต่อย่าง
น้อยที่สุดในทุกสาขาวิชาจะต้องมปีริมาณการศึกษาดังต่อไปนี ้
                                15.1 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงจะต้อง มีจ านวนหน่วย
กิตรวมตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
                                15.2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต จะต้องมีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 36 
หน่วยกิต  โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน ดังน้ี 
                       15.2.1 แผน ก. เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ การศึกษาตามแผน 
ก.  แบ่งเป็น 2 แบบ คือ  
                                        15.2.1.1  แบบ ก 1 ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์  ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36  
หน่วยกิต  และอาจศึกษารายวิชาหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิม่เติมโดยไม่นับหน่วยกิต 
                                   15.2.1.2  แบบ ก 2 ท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ
ต้องศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
                        15.2.2    แผน ข. เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชาโดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมี
การค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 6 หน่วยกิต และมีการสอบประมวลความรอบรู ้
                        15.3 ระดับปริญญาดุษฎีบณัฑติ แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ ดังนี ้
                         15.3.1  แบบ 1 มีวิทยานิพนธ์ และอาจมีรายวิชาหรือกิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มเติมโดยไม่นับ
หน่วยกิต  ทั้งนี้ จ านวนหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้ 
                         15.3.1.1  แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบณัฑิตต้องท า
วิทยานิพนธ ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
                        15.3.1.2 แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑติต้องท า
วิทยานิพนธ์  ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต  
      ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน  
                         15.3.2  แบบ 2 มีวิทยานิพนธ์ และมีรายวิชาที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมโดยมีจ านวนหน่วยกิต ของ
วิทยานิพนธ์ และรายวิชาตามเกณฑ์ ดังนี้  
                        15.3.2.1  แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบณัฑติต้องท า
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
                        15.3.2.2  แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑติต้องท า
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24  หน่วยกิต      
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                     ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน  
               ข้อ 16 การปรับสถานภาพและการจ าแนกสถานภาพนักศึกษา 
                 16.1  นักศึกษาทดลองศึกษาอาจได้รับการปรับสถานภาพเป็นนักศึกษาสามัญได้เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 
1 ตามเงื่อนไขต่อไปนี ้
                   16.1.1  ได้  S ทุกรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตตามหลักสูตร 
                       16.1.2  ได้คะแนนเฉลีย่ไมต่่ ากว่า 3.00 และส าหรับระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตต้องไดค้่าระดับผล
การศึกษาไม่ต่ ากว่า B  ทุกรายวิชาที่นับหน่วยกิตตามหลักสูตรด้วย 
                       16.1.3  นักศึกษาทดลองศึกษาแผน ก. แบบ ก 1 ในระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือแบบ 1 ใน
ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจะต้องได้รับการประเมินความก้าวหน้าจากภาควิชาโดยได้รับสญัลักษณ์ SP 
                16.2  สถานภาพของนักศึกษาสามัญ ให้จ าแนกสถานภาพเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาคดังนี ้
                      16.2.1  นักศึกษาปกติ ได้แก ่
                                       16.2.1.1 นักศึกษาสามัญแผน ก. แบบ ก 1 ในระดับปริญญามหาบณัฑิต หรือนักศึกษา
สามัญแบบ 1 ในระดับปรญิญาดษุฎีบัณฑติที่ไดร้ับการประเมินความก้าวหน้าจากภาควิชาในระหว่างที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 
โดยได้รับสัญลักษณ์ SP และหรือได้รับสัญลักษณ์ IP หลังจากลงทะเบียนวิทยานิพนธ์แล้ว 
                                   16.2.1.2 นักศึกษาสามัญในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือระดับประกาศนียบตัร
บัณฑิตชั้นสูง หรือนักศึกษาสามัญ แผน ก.  แบบ ก 2  หรือแผน ข. ในระดับปริญญามหาบณัฑติ หรือนักศึกษาสามัญแบบ 2 ใน
ระดับปริญญาดุษฎีบณัฑติที่สอบไล่ไดค้่าระดับเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไปหรอืได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมส าหรบั
ภาคการศึกษาปกติ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 เป็นต้นไป ตั้งแต่  3.00  ขึ้นไป   
                ภายใต้ข้อบังคับข้อ 16.2.1.1 หรือ 16.2.1.2 แล้วแต่กรณี  หากนกัศึกษา     ได้ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาทีไ่ม่นบัหน่วยกติในภาคการศึกษานั้น นักศึกษาจะต้องไดร้ับสัญลักษณ์ S ทุกรายวิชา และหากไดล้งทะเบียนวิทยานิพนธ์ หรือ
การค้นคว้าอิสระแล้วแต่กรณี  ก็จะต้องไดร้ับสญัลักษณ์   IP ด้วย 
                                    16.2.2 นักศึกษารอพินิจ  ได้แก ่
                                               16.2.2.1  นักศึกษาสามญัแผน ก. แบบ ก 1 ในระดบัปรญิญามหาบณัฑิต หรือนักศึกษาสามัญ
แบบ 1 ในระดับปริญญาดุษฎีบณัฑิต ที่ไดส้ัญลักษณ์ U ในรายวิชาใดวิชาหนึ่งที่ลงทะเบียนเรยีน และหรือได้รับการประเมิน
ความก้าวหน้าจากภาควิชาในระหว่างที่ยังไม่ไดล้งทะเบียนวิทยานิพนธ์  โดยได้สัญลักษณ์  UP  และหรือไดส้ัญลักษณ์  NP หลังจาก
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์แล้ว  
                                               16.2.2.2  นักศึกษาสามัญระดับประกาศนียบตัรบณัฑิตหรือระดับประกาศนียบตับัณฑติ 
ช้ันสูง หรือนักศึกษาสามัญแผน ก.  แบบ ก 2 หรือ แผน ข. ในระดบัปริญญา      มหาบัณฑิต หรือนักศึกษาสามญัแบบ 2 ในระดับ
ปริญญาดุษฎีบณัฑติ  ที่สอบไลไ่ด้ค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ต่ ากว่า 3.00  หรือไดค้า่ระดับเฉลี่ยสะสมส าหรับภาค
การศึกษาปกติตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2  เป็นต้นไป ต่ ากว่า 3.00 และหรือได้สญัลักษณ์  U  ในรายวิชาใดวิชาหนึ่งที่ลงทะเบียนเรยีน 
และ หรือไดส้ัญลักษณ์  NP  หลังจากลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระแล้ว              
  ข้อ 17 การเปลี่ยนแผนการศึกษา การเปลี่ยนสาขาวิชา  การเปลี่ยนระดับการศึกษา  การโอนหน่วยกิตของรายวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษาทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร และการเทียบโอน ผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบหรือ
การศึกษาตามอัธยาศัย ให้เป็นไปตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย 
            ข้อ 18 การรับโอนนักศึกษาต่างสถาบันและการเทียบโอนหน่วยกิตให้เป็นไปตามประกาศของ 
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มหาวิทยาลยัศิลปากร 
              ข้อ 19 การลาพักการศึกษา การกลับเข้าศึกษา และการลาออกจากการศึกษา 
                              19.1 การลาพักการศึกษาและการกลับเข้าศึกษา 
                                      19.1.1  นักศึกษาที่มเีหตจุ าเปน็อันสมควร อาจลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่งก็ได ้
เมื่อไดศ้ึกษาในบัณฑติวิทยาลยัมาแล้วอย่างน้อย  1 ภาคการศึกษา โดยยื่นค าร้องต่อคณบดีบณัฑิตวิทยาลัยภายใน 30 วันนับจากวัน
เปิดภาคการศึกษา หากพ้นก าหนดการยื่นค าร้องขอลาพักการศึกษาดังกล่าวแล้ว   นักศึกษาอาจขอลาพักการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ
ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี ้
                                                 19.1.1.1  นักศึกษาถูกเกณฑ์  หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
                   19.1.1.2 นกัศึกษาเจบ็ป่วยต้องพกัรักษาตัวเป็นเวลานานตามค าสั่งแพทย์ โดยมีใบรับรอง
แพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือรัฐวิสาหกจิ หรือสถานพยาบาลเอกชนท่ีทางราชการรับรองตามที่กระทรวงการ คลัง
ก าหนด 
                 19.1.1.3 นักศึกษามีเหตุจ าเป็นอนัสมควร  หรือมีความจ าเป็นสุดวสิัย      
                   ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา  ให้นับระยะเวลาที่ลาพักรวมอยู่ในระยะเวลา
การศึกษาด้วย    ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับอนุมตัิให้ลาพักการศึกษาได้ตามข้อ 19.1.1.1   
                      นักศึกษาท่ีได้รับอนมุัติให้ลาพักการศึกษา ต้องช าระค่าธรรมเนยีมเพื่อรักษาสถานภาพทุกภาค
การศึกษา ยกเว้นนักศึกษาที่ไดร้ับอนุมัติใหล้าพักการศึกษาหลังจากท่ีได้ลงทะเบียนรายวิชาแล้ว  และในกรณีนี้ให้นักศึกษาได้
สัญลักษณ์ W ในทุกรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษา  ที่ได้รับอนุมัติใหล้าพักการศึกษา 
                 19.1.2  ให้คณบดีบณัฑิตวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาเหตุจ าเป็นอันสมควร  หรือความจ าเป็น
สุดวิสัยในการลาพักการศึกษา และมีอ านาจอนุมัติให้ลาพักการศึกษาได้ครั้งละไม่เกิน  2 ภาคการศึกษาปกติตดิต่อกัน  แต่รวม
เวลาการลาพักการศึกษาทั้งหมดตอ้งไม่เกิน 4 ภาคการศึกษาปกต ิ
                                        19.1.3  นักศึกษาท่ีได้รับอนมุัติให้ลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งพักการศึกษา เมื่อจะกลับเข้าศึกษา
ใหม ่ จะต้องยื่นค าร้องขอกลับเข้าศึกษาต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยกอ่นวันเปิด   ภาคการศึกษาไม่นอ้ยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะไม่มี
สิทธิลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษานั้น  ทั้งนี ้ เว้นแต่จะไดร้ับอนุมัติจากคณบดีบณัฑิตวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ 
                                    19.2 การลาออกจากการศึกษา ใหน้ักศึกษาท่ีประสงคล์าออกยื่นค ารอ้งต่อบัณฑิตวิทยาลัยก่อนการ
สอบประจ าภาค และในระหวา่งที่ยังไม่ไดร้ับอนุมัติใหล้าออกนี ้ ให้ถือว่านักศึกษาผู้ประสงค์ขอลาออกนั้นยังคงมีสถานภาพเป็น
นักศึกษาที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ  และค าสั่งตา่ง ๆ  ของบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศลิปากรทุกประการ 
               ข้อ 20 นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
                                20.1  นักศึกษาสามัญที่สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ต่ ากว่า 2.50  หรือนักศึกษาทดลอง
ศึกษาที่สอบได้คา่ระดับเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ต่ ากว่า 3.00  และหรือได้รับสัญลักษณ์ U ในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง 
                         20.2 สอบไดค้่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.50 
                         20.3 เป็นนักศึกษารอพินิจ 2 ภาคการศกึษาปกติต่อเนื่องกัน 
                         20.4 สอบประมวลความรอบรูไ้มผ่่านเปน็ครั้งท่ี 2 ตามข้อ 34.1.6 ส าหรับนักศึกษาระดับปรญิญา
มหาบัณฑิต  และตามข้อ 34.2.2  ส าหรับนักศึกษาระดับปรญิญาดุษฎีบัณฑิต  หรือสอบวัดคณุสมบัติไมผ่่านเป็นครั้งท่ี 2 ตามข้อ 
33.5 
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                                20.5 ไม่ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระภายใน   3 ปีการศึกษา 
ส าหรับการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑติ  และระดับปริญญาดษุฎีบัณฑติกรณีที่มาจาก พื้นฐานระดับปรญิญามหาบณัฑิต  หรือ
ภายใน 5 ปีการศึกษา ส าหรับการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบณัฑิตกรณีที่มาจากพื้นฐานระดับปริญญาบัณฑติของก าหนดเวลา
การศึกษาของนักศึกษาผู้นั้น      
                          20.6 ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในก าหนดเวลาตามข้อ 13 
                          20.7 ถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ 9 
                  20.8 ไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขการลาพักการศึกษาและการกลับเข้าศึกษาตามข้อ 19.1 หรือไม่ลงทะเบียน
รายวิชาในภาคการศึกษาปกติตามข้อ 22.1  และข้อ  22.2 
                          20.9 สอบวิทยานิพนธ์ตก 
                          20.10 ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากการเป็นนักศึกษาบณัฑิตวิทยาลัย 
                          20.11 ขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษาตามข้อ 7 
                          20.12 ตาย 
  นักศึกษาท่ีพ้นสภาพตามข้อ 20.8 หรือข้อ 20.10 อาจขอกลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ภายในก าหนดระยะเวลา 2 
ปี นับจากวันท่ีนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา และบณัฑิตวิทยาลัยเห็นสมควร  ก็อาจอนุมัติให้กลับเข้าศึกษาใหม่ได้ โดยให้คิด
ระยะเวลาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษานั้นรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาท้ังหมด  ในกรณีเช่นนี้นักศึกษาจะต้องเสยีค่าธรรมเนยีม
เสมือนเป็นผูล้าพักการศึกษา รวมทั้งค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่ต้องช าระหรือค้างช าระด้วย 
 

หมวดที่  3 
การขึ้นทะเบียนเปน็นักศกึษาและการลงทะเบียนรายวิชา 

               ข้อ 21  การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
                           21.1   ผู้ที่สอบคัดเลือกหรือได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษา ให้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามที่บัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศก าหนด 
           21.2   ผู้ที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวัน เวลาที่ก าหนดโดยไม่แจ้งสาเหตุอันสมควร  ให้ถือ 
ว่าผู้นั้นสละสิทธ์ิในการเข้าเป็นนักศึกษา 
              ข้อ 22  การลงทะเบียนรายวิชา 
                     22.1  นักศึกษาต้องลงทะเบียนทุกภาคการศึกษาตามก าหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา  โดยต้องได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือหัวหน้าภาควิชา ทั้งนี้ นักศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมและหนี้สินต่าง ๆ (ถ้ามี) ให้เรียบร้อยตาม
วิธีการที่บัณฑิตวิทยาลัยและมหาวทิยาลัยศลิปากรก าหนด จึงจะถือว่าการลงทะเบยีนนั้นสมบูรณ์ 
          22.2  นักศึกษาต้องลงทะเบียนภายใน 14 วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 7 วันแรกของภาค
การศึกษาพิเศษฤดรู้อนนับจากวันเปิดภาคการศึกษา  มิฉะนั้นจะไมม่ีสิทธิลงทะเบยีน ในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่จะได้รับความเห็น
ชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และไดร้ับอนุมัติจากคณบดีบัณฑติวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ   ทั้งนี้  นักศึกษาจะต้องมีเวลาศึกษาต่อไปไม่
น้อยกว่าร้อยละ  80  ของเวลาศึกษาทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น 
                        22.3  นักศึกษาที่ลงทะเบียนหลังจากวันที่ก าหนดจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเพิ่ม เป็นกรณีพิเศษตามอัตรา
ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย 
                        22.4  นักศึกษาท่ีไม่ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาใดจะต้องลาพักการศึกษา ส าหรับภาค 
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การศึกษานั้น ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในข้อ 19.1 หากไม่ปฏิบัติดังกล่าว  ให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
                        22.5  คณบดีบณัฑติวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชาอาจอนุมัติให้นักศึกษาปกติตามข้อ 16.2.1 
ลงทะเบียนศึกษารายวิชาใดในระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอื่นได้ ในกรณีที่รายวิชานั้นไมไ่ด้เปิดสอนอยู่ในบัณฑติวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัศิลปากร และจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา  โดยมีเง่ือนไข ดังนี้ 
                  22.5.1  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือระดับประกาศนียบัตรบณัฑติช้ันสูง  หรือระดับ
ปริญญามหาบณัฑิต  จะลงทะเบยีนรายวิชาไดไ้มเ่กิน 9 หน่วยกิต  และให้น ามานับหน่วยกิตและค านวณค่าระดับเฉลี่ยด้วย 
          22.5.2   นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจะไม่น ามานับหน่วยกิตในหลักสูตร 
                      22.6  นักศึกษาแผน ก. แบบ ก 1 ในระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือนักศึกษาแบบ 1 ในระดับปริญญาดุษฎี-
บัณฑิต ที่ไม่มีการลงทะเบียนรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์ ให้ลงทะเบียนรักษาสถานภาพ ทุกภาคการศกึษาตามก าหนดเวลาในปฏิทิน
การศึกษา 
       22.7  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง หรือระดับปริญญา
มหาบัณฑิตแผน ก. แบบ ก 2 หรอืแผน ข. หรือระดับปริญญาดุษฎบีัณฑิตแบบ 2       ที่ศึกษารายวชิาครบตามหลักสูตรแล้วแต่ยัง
ไม่ส าเร็จการศึกษา หรือยังไมล่งทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  ต้องลงทะเบยีนรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาค
การศึกษาปกต ิ
                 22.8 จ านวนหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษาซึ่งไม่นับรวมหน่วยกิตของรายวิชาที่ต้องศึกษา
โดยไม่นับหน่วยกติ มีดังนี ้
                 22.8.1  ภาคการศึกษาปกต ิ
       22.8.1.1 นักศึกษาปกติต้องลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 15 หน่วยกิต 
                  22.8.1.2 นักศึกษารอพินิจต้องลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตแต่ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
        22.8.1.3  นักศึกษาทดลองศึกษาต้องลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1 ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
แต่ไมเ่กิน 9 หน่วยกิต ตามค าแนะน าของหัวหน้าภาควิชา 
                         22.8.1.4  นกัศึกษาพิเศษใหล้งทะเบียนตามค าแนะน าของหัวหนา้ภาควิชา                           
   22.8.2   ภาคการศึกษาพเิศษฤดูร้อน ให้นักศึกษาลงทะเบียนไดไ้มเ่กิน 6 หน่วยกิต 
                   นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนน้อยกว่า  หรือเกินกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ 22.8.1 และข้อ 22.8.2 ให้ยื่นค า
ร้องต่อคณบดบีัณฑติวิทยาลยัเพื่อขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษ  
                         ในกรณีที่นักศึกษาเหลือหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียนตามหลักสูตรน้อยกว่า  ตามที่ก าหนดไว้ใน ข้อ 
22.8.1.1 และข้อ 22.8.1.2  ให้ลงทะเบียนเรียนได้โดยไม่ต้องขออนุมัติ 
              ข้อ 23  การขอถอน และขอเพิ่มรายวิชา 
     23.1   การขอถอนรายวิชาให้กระท าไดโ้ดยมเีงื่อนไขและมีผลดังต่อไปนี ้
                       23.1.1  ในกรณีที่ขอถอนภายใน 14 วันแรกของภาคการศึกษาปกต ิ    หรือภายใน 7 วันแรกของภาค
การศึกษาพิเศษฤดูร้อน  โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา  รายวิชาที่ขอถอนนั้นจะไม่ปรากฏในระเบยีน 
                      23.1.2  ในกรณีที่ขอถอนภายใน 84 วันแรกของภาคการศึกษาปกติ  หรือภายใน 42 วันแรกของภาค
การศึกษาพิเศษฤดูร้อน โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา  นักศึกษาจะได้รับสัญลักษณ์  W ในรายวิชา
ที่ขอถอน 
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      23.1.3  การขอถอนรายวิชาใดเมื่อพ้นก าหนดตามข้อ 23.1.2  จะกระท ามไิด้เว้นแต่จะได้รบัความเหน็
ชอบจากอาจารย์ผูส้อนและอาจารย์ที่ปรึกษา  และคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนมุัติให้ถอนได ้
ในกรณีเช่นนี้นักศึกษาจะไดร้ับสญัลักษณ์ W ในรายวิชาที่ไดร้ับอนุมตัิให้ถอนนั้น 
         23.2  การขอเพ่ิมรายวิชาให้กระท าภายใน 14 วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 7 วันแรกของภาค
การศึกษาพิเศษฤดูร้อน โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา เว้นแต่ในกรณีที่นักศึกษาขอเพิ่มรายวิชา
เมื่อพ้นระยะเวลาที่ก าหนดจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารยผ์ูส้อนและอาจารย์ที่ปรึกษาและไดร้ับอนุมัติจากคณบดีบัณฑติ
วิทยาลัยก่อน ท้ังนี ้นักศึกษาผู้นั้นจะต้องมีเวลาศึกษาต่อไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาศึกษาทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น 
             ข้อ 24  ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งกรณีที่นักศึกษาอาจได้รับค่าธรรมเนียมคืน ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลยัศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในบณัฑิตวิทยาลยั 
 

หมวดที่  4 
การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา 

              ข้อ 25  การวัดผลการศึกษา 
      25.1  ใหม้ีการวดัผลการศึกษาทุกรายวิชาที่นักศึกษาไดล้งทะเบยีนไว้แต่ละภาคการศกึษา โดยอาจท าการวัดผล
ระหว่างภาคการศึกษาด้วยวิธีการทดสอบ การเขียนรายงาน การมอบหมายงานให้ท า หรือวิธีอื่น ๆ และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาให้มี
การสอบไล่ส าหรับแต่ละรายวิชาที่ศึกษาในภาคการศึกษานั้น หรือจะใช้วิธีการวัดผลอย่างอื่นที่เหมาะสมกับลักษณะวิชานั้น ๆ  ก็ได้   
                      บัณฑิตวิทยาลยัอาจก าหนดระเบียบที่ไม่ขัดกับข้อบังคับนี้ เพื่อใช้ในการวัดผล   ตามความเหมาะสมของแต่ละ
สาขาวิชาหรือรายวิชา 
                  25.2 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค นักศึกษาจะมสีิทธ์ิเข้าสอบไล่ หรือได้รับการวัดผลในรายวิชาใดต่อเมือ่มี
เวลาศึกษาในรายวิชานั้นมาแล้วไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาศึกษาทัง้หมดในภาคการศึกษานั้น หรือมีผลการทดสอบระหว่าง
ภาคการศึกษา หรือมีผลงานที่ได้รบัมอบหมายเป็นที่พอใจของอาจารย์ผูส้อน 
 ข้อ 26  การประเมินผลการศึกษา 
                        26.1   รายวิชาที่มีการวัดผลเป็นระดับ  ให้แบ่งค่าระดับโดยมสีัญลักษณด์งันี้ 
               ผลการศึกษา     สัญลักษณ์      ค่าระดับ        

ดีมาก   A 4.0 
ด ี B+  3.5 
 B 3.0 
พอใช้ C+ 2.5 
 C 2.0 
อ่อน D+      1.5 
 D 1.0 
ตก F 0 

                         26.2    ในกรณีที่หลักสูตรก าหนดให้มีการวัดผลในรายวิชาใดโดยไม่มีค่าระดับให้แสดงผลการศึกษาใน
รายวิชานั้นด้วยสัญลักษณ์ดังนี ้
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             สัญลักษณ ์   ผลการศึกษา 
            S (satisfactory)     เป็นที่พอใจ 
               U (unsatisfactory)    ไม่เป็นท่ีพอใจ 
                       26.3  ในกรณีที่รายวิชาใดยังมิได้ท าการวัดผล หรือไม่มีการวัดผล ให้รายงานผลการศึกษารายวชิานั้นด้วย
สัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้
          สัญลักษณ ์   ผลการศึกษา 
           I (incomplete)   ไม่สมบูรณ ์
           W (withdrawn)  ถอนรายวิชา 
           Au (audit)   ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกติ 
                   IP (in progress)                        มีความก้าวหน้า (ส าหรับรายวิชาที่ใช้ 
                                         เวลาปฏิบัตงิานต่อเนื่องและไมส่ามารถ 
                                                                                       ด าเนินการให้เสร็จก่อนสิ้นภาคการศึกษา)    
                         SP (satisfactory progress)         ความก้าวหน้าเป็นที่พอใจ 
             UP (unsatisfactory progress)  ความก้าวหน้าไม่เป็นท่ีพอใจ 
                    26.4  การประเมินผลวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 
                          26.4.1  ให้ใช้สัญลักษณ ์ IP (in progress) หรือ NP (no progress) ส าหรับวิทยานิพนธ์  หรือการ
ค้นคว้าอิสระซึ่งอยู่ในระหว่างการเรียบเรยีง  โดยนักศึกษาไดล้งทะเบียนแล้ว 
                   26.4.2  การประเมินผลวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระซึ่งเรียบเรียงเสร็จเรยีบร้อยแล้ว   
ให้ก าหนดเป็น 4 ระดับ ดังน้ี 
            ดีมาก  Excellent 
            ด ี  Good 
           ผ่าน  Passed 
           ตก  Failed 
     26.5  การให้สัญลักษณ์  F จะให้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี ้
                                26.5.1  นักศึกษาไม่ผ่านการวดัผลหรือสอบไมผ่่านตามข้อ 25.1 
                                   26.5.2  นักศึกษาไม่มีสิทธ์ิเข้าสอบ  หรือไมไ่ดร้ับการวดัผลตามข้อ 25.2 
                                   26.5.3  นักศึกษาท าผิดระเบียบการสอบ และได้รับโทษให้สอบตกตามข้อ  9.2.1 
                                   26.5.4  นักศึกษาไม่แก้ค่า I ตามข้อ 26.6 
                                   26.5.5  นักศึกษาขาดสอบโดยไมไ่ด้รบัอนุมัติจากบณัฑิตวิทยาลัย 
                                   26.5.6  นักศึกษาไม่ไดร้ับอนุมัติให้ถอนรายวิชาตามข้อ 23.1.3 
                    26.6  การให้สัญลักษณ์ I จะใหใ้นกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี ้
                                   26.6.1  นักศึกษาป่วยระหว่างการสอบรายวิชานั้น หรือขาดสอบเนื่องจากป่วยโดยมีใบรับรองแพทย์
จากสถานพยาบาลของทางราชการ  หรือรัฐวิสาหกจิ  หรือสถานพยาบาลเอกชนที่ทางราชการรับรองตามที่กระทรวงการ คลัง
ก าหนด หรือขาดสอบโดยได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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                               26.6.2  นักศึกษาท างานที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชานั้นยงัไมค่รบถ้วนและอาจารยผ์ู้สอนเหน็ว่า
ยังไม่สมควรวัดผลการศึกษาข้ันสุดท้ายของนักศึกษา   
     การแก้ค่า I นักศึกษาจะต้องสอบและ/หรือปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผู้สอนให้ครบถ้วน เพื่อให้
อาจารยผ์ู้สอนวัดผลและส่งผลการศึกษาของนักศึกษาแก่บัณฑิตวิทยาลัยภายใน 10 วันหลังจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติถัดไป หาก
พ้นก าหนดดังกล่าวบัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ I  เป็น F หรือ U โดยอัตโนมัติ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัย ให้ขยายเวลาได้เป็นกรณีพิเศษเมื่อเห็นว่ามีเหตุผลส าคัญและจ าเป็น โดยอาจารยผ์ูส้อนต้องแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัย
ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร 
           26.7 การให้สัญลักษณ ์ S จะให้ในกรณีที่รายวิชาซึ่งมผีลการศึกษาเป็นที่พอใจและหลักสูตรระบุให้วัดผล
การศึกษาโดยไม่มีค่าระดับหรือในกรณไีด้รับอนมุัติให้โอนหน่วยกติตามข้อ 17  
           การให้สัญลักษณ์ U จะให้เฉพาะรายวิชาซึ่งมีผลการศึกษาไม่เป็นท่ีพอใจ และหลักสูตรระบุให้วัดผลการศึกษา
โดยไม่มีค่าระดับ 
       26..8  การให้สัญลักษณ์ SP จะให้เฉพาะกรณีที่นักศึกษายังไมไ่ดล้งทะเบียนวิทยานิพนธ์ และภาควิชาพิจารณาผล
การศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษามคีวามก้าวหน้าเป็นที่พอใจ     
           การให้สัญลักษณ์ UP จะให้เฉพาะกรณีที่นักศึกษายังไม่ได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ และภาควิชาพิจารณาผล
การศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษามคีวามก้าวหน้าไม่เป็นท่ีพอใจ 
           26.9 การให้สัญลักษณ์  IP จะให้ส าหรับวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ หรือรายวิชาทีก่าร 
เรียนการสอนมลีักษณะเฉพาะ   ดังนี้  
                          26.9.1  ให้เพื่อแสดงฐานะของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ที่อยู่ระหว่างการเรียบเรียงว่ามี
ความก้าวหน้าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค นับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกท่ีนักศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นควา้
อิสระ 
                          26.9.2  ให้ส าหรบัรายวชิาที่การเรียนการสอนมลีักษณะเฉพาะ โดยมีข้อก าหนดให้นักศึกษาใช้เวลาปฏิบัต ิ
งานต่อเนื่อง และไม่สามารถด าเนนิการให้เสร็จสิ้นก่อนภาคการศึกษานั้น ๆ ตามทีก่ าหนดไว้ในหลักสูตร หรือตามที่อธิการบดโีดย
อนุมัติของที่ประชุมคณบดีจะได้ประกาศก าหนดไว้นั้น  เมื่อได้ท าการวัดผลแล้ว  ให้ใช้ค่าระดับจากการวัดผลนั้นแทนสญัลักษณ์ IP 
           26.10  การให้สัญลักษณ์ NP จะให้เพื่อแสดงฐานะของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่อยู่ใน 
ระหว่างการเรียบเรียงว่าไม่มีความก้าวหน้าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาคนับตั้งแต่   ภาคการศกึษาแรกที่นักศึกษาลงทะเบียน
ท าวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 
           26.11  การให้สัญลักษณ์ W จะให้เฉพาะกรณีทีร่ะบไุว้ในข้อ 19.1.1 ข้อ 23.1.2  และข้อ 23.1.3  
           26.12  การให้สญัลักษณ์ Au จะใหใ้นรายวิชาทีล่งทะเบยีนศกึษาโดยไม่นับหน่วยกติ 
 ข้อ 27  การนับหน่วยกิตและการลงทะเบียนรายวิชาซ้ า 
           27.1 การนับหน่วยกิตเพื่อให้ครบหลักสูตรตามข้อบังคับนี ้  ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบณัฑติ 
หรือระดับประกาศนียบัตรบณัฑิตช้ันสูง หรือระดับปริญญามหาบณัฑิต ให้นับ         หน่วยกิตเฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาสอบได้ค่า
ระดับผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า C หรือได้รับสัญลักษณ์ S เท่านั้น เว้นแต่รายวิชาที่หลักสูตรก าหนดไว้เปน็วิชาบังคับหรือรายวิชาบังคับ
เลือก นักศึกษาต้องสอบได้ค่าระดบัผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B หรือได้รับสญัลักษณ์  S  ในกรณีที่หลกัสูตรก าหนดไว้ว่าต้องได้  S  
ส่วนนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ให้นับหน่วยกิตเฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาสอบได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า  B 
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           27.2  นักศึกษาท่ีสอบไดค้่าระดบัผลการศึกษาต่ ากว่า B หรือไดร้ับสญัลักษณ์ U   ในรายวิชาที่เป็นวิชาบังคับ
ต้องลงทะเบียนรายวิชานั้นใหม่ใหไ้ด้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B หรือไดร้ับสญัลักษณ์ S  แล้วแตก่รณ ี
           27.3  ในกรณีที่นักศึกษาสอบได้ค่าระดับผลการศึกษาต่ ากว่า B หรือได้รับสัญลักษณ์ U  ในรายวิชาบังคับเลือก 
นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนรายวิชาเดิมนั้นใหม่  หรืออาจลงทะเบยีนรายวิชาอื่นในกลุ่มเดียวกันก็ได้ 
           27.4  รายวิชาบังคับ หรือรายวิชาบังคับเลือกที่นักศึกษาสอบได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B นักศึกษาไม่มี
สิทธ์ิลงทะเบียนรายวิชานั้นอีก 
           27.5  นักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับผลการศึกษาต่ ากว่า B หรือได้รับสัญลักษณ์ U  ในรายวิชาที่เป็นวิชาเลือกมี
สิทธิลงทะเบียนรายวชิาเดิมนั้นใหม่ หรืออาจลงทะเบียนรายวิชาเลือกอื่นแทนก็ได้ 
           27.6  ในกรณีที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาใดซ้ า หรือแทนตามที่หลักสูตรก าหนด การนับหน่วยกิตตามข้อ 
27.1  ให้นับหน่วยกิตได้เพียงครั้งเดียว 
 ข้อ 28  ให้มีการประเมินผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค  โดยค านวณหา  ค่าระดบัเฉลี่ยประจ าภาค
ของรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบยีนไว้ในภาคการศึกษานั้น และค านวณหา ค่าระดับเฉลี่ยสะสมส าหรับรายวิชาทั้งหมดทุกภาค
การศึกษา  ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาปัจจุบัน 
 ข้อ 29 การคิดค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาคให้ค านวณโดยน าผลรวมของผลคูณระหว่างค่าระดับของแต่ละรายวิชาที่ได้รับใน
ภาคการศึกษานั้นกับจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น แล้วหารด้วยจ านวนหน่วยกิตทั้งหมดที่ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษานั้น โดยให้
คิดทศนิยมสองต าแหน่ง   หากทศนิยมต าแหน่งที่สาม    มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไป ให้เพิ่มค่าทศนิยมในต าแหน่งที่สองขึ้นอีกหนึ่งหน่วย 
  การคิดค่าระดับเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณโดยน าผลรวมของผลคณูระหว่างค่าระดับของแต่ละรายวิชาที่ลงทะเบียน
ตั้งแต่เริม่เข้าศึกษารวมถึงภาคการศึกษาปัจจุบันกับหน่วยกิตของรายวิชานั้น แล้ว  หารด้วยจ านวนหน่วยกิตทั้งหมดที่ได้ลงทะเบียนไว้  
โดยให้คิดทศนิยมสองต าแหน่ง หากทศนิยมต าแหน่งที่สามมีค่าตั้งแต่   5 ขึ้นไป ให้เพิ่มค่าทศนิยมในต าแหน่งที่สองขึ้นอีกหนึ่งหน่วย 
 ข้อ 30 รายวิชาใดที่มีการรายงานผลการศึกษาโดยใช้สัญลักษณ์  I,S,U,SP,UP, IP,NP,W และ Au ไม่ให้น ารายวิชานั้น
มาค านวณหาค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาค และค่าระดับเฉลี่ยสะสมตามข้อ 29 
 ข้อ 31 ในกรณีที่นักศกึษาลงทะเบียนศึกษารายวิชาใดซึ่งคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวทิยาลยั ได้เทียบใหเ้ท่ากับรายวิชาที่
อนุมัติให้โอนหน่วยกิตตามข้อ 17 และข้อ 18  มิให้น าผลการศึกษารายวิชานั้นมาค านวณค่าระดับเฉลีย่ 

 
หมวดที่  5 

การสอบภาษาต่างประเทศ การสอบประมวลความรอบรู้และการสอบวัดคุณสมบัติ 
  ข้อ 32  การสอบภาษาต่างประเทศ 
              32.1   นักศึกษาทุกสาขาวิชาในระดับปริญญามหาบัณฑิตและระดับปรญิญาดุษฎีบณัฑติต้องสอบภาษาต่าง  
ประเทศอย่างน้อยหนึ่งภาษาตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
                         32.1.1  นักศึกษาชาวต่างประเทศต้องสอบผ่านการสอบภาษาอื่นท่ีไม่ใช่ภาษาของตนตามเง่ือนไขของ
บัณฑิตวิทยาลัย  
                         32.1.2  ให้บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดระยะเวลาการสอบภาษาต่างประเทศไว้ในปฏิทินการศกึษา ให้
คณบดีบณัฑติวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบภาษาตา่งประเทศ และให้แสดงผลการสอบภาษาตา่งประเทศโดยใช้สัญลักษณ์ S 
หรือ U  ในกรณีที่นักศึกษาสอบไดส้ัญลักษณ์   U นักศึกษามสีิทธิขอสอบได้อีก 
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             32.2  นักศึกษาอาจได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาต่างประเทศ  โดยได้ศึกษาและหรือสอบผา่นภาษา 
ต่างประเทศในกรณีใดกรณหีนึ่งดังต่อไปนี้          
                          32.2.1  นักศึกษาสามารถสอบผ่านภาษาตา่งประเทศที่บัณฑติวิทยาลัยจดัใหส้อบในการสอบ 
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อในบัณฑิตวิทยาลัย 
                          32.2.2  นักศึกษาศึกษาและสอบผ่านภาษาต่างประเทศที่บัณฑิตวิทยาลัย จดัอบรมนอก 
หลักสตูร 
                          32.2.3  นักศึกษาศึกษาและสอบผ่านภาษาต่างประเทศตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร   โดยไม ่
นับหน่วยกิตสัปดาหล์ะไม่น้อยกว่า 2 ช่ัวโมง โดยให้แสดงผลการสอบเป็นสัญลักษณ์ S หรือ U  นักศึกษาท่ีสอบไดส้ัญลักษณ์ S มี
สิทธิไดร้ับการยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาต่างประเทศอีก 
           32.2.4 นักศึกษาศึกษาและสอบผ่านภาษาต่างประเทศตามที่ก าหนดไว้ในหลักสตูรไม่น้อยกว่า 2 
หน่วยกิต และก าหนดให้วัดผลเปน็ค่าระดับ นักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B มสีิทธ์ิไดร้ับการยกเว้นไม่ต้องสอบ
ภาษาต่างประเทศอีก 
                   32.2.5  นักศึกษาสอบผา่นภาษาตา่งประเทศจากสถาบนัอื่น ทั้งในและต่างประเทศที่บัณฑติวิทยาลัยรับรอง
มาตรฐาน (ภาคผนวก ข)  
 ข้อ 33 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หมายถึง การสอบเพื่อวัด    ความรอบรู้ในวิชาการ
ตามที่หลักสูตรระดับปริญญาดุษฎบีัณฑิตก าหนด และวัดความสามารถในการวิเคราะห์ความรู้ตลอดจนการน าไปใช้ในการวิจัยต่อไป 
          33.1  ให้นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบณัฑิตแบบ 1 สอบวัดคุณสมบัติก่อนท่ีจะท าวิทยานิพนธ์ ส่วนนักศึกษา
ระดับปริญญาดุษฎีบณัฑติแบบ 2  ให้สอบวัดคุณสมบตัิหลังจากสอบผ่านรายวิชาบังคับตามที่หลักสูตรก าหนด 
          33.2   ให้บัณฑติวิทยาลัยก าหนดระยะเวลาการสอบวัดคณุสมบตัไิว้ในปฏิทินการศึกษา 
          33.3  ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติตามค าแนะน าของภาควิชา 
          33.4 ให้แสดงผลการสอบโดยใช้สัญลักษณ์ S หรือ U 
           33.5 นักศึกษาทีส่อบวดัคณุสมบัตไิมผ่่านเปน็ครั้งที่ 2 จะพ้นสภาพการเป็นนักศกึษาหรืออาจได้รบัการพิจารณาให้
เปลี่ยนระดับการศึกษาเป็นนักศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตในสาขาวิชาเดียวกัน 
 ข้อ 34 การสอบประมวลความรอบรู้ ให้นักศึกษาซึ่งได้ศึกษารายวิชาและได้หน่วยกติสะสมครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ใน
หลักสตูร  มสีิทธิสอบประมวลความรอบรู้ 
          34.1  นักศึกษาระดับปริญญามหาบณัฑติ 
                        34.1.1 นักศึกษาท่ีศึกษาตามหลักสูตรแผน ก. แบบ ก 2 จะต้องสอบประมวลความรอบรู้   
หากหลักสูตรก าหนดว่ามีการสอบประมวลความรอบรู้ 
                        34.1.2  นักศึกษาท่ีศึกษาตามหลักสูตรแผน ข. ต้องสอบประมวลความรอบรู ้
                        34.1.3 ให้บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดระยะเวลาการสอบประมวลความรอบรู้ไว้ในปฏิทิน 
การศึกษา 
                                   34.1.4  ให้คณบดีบณัฑติวิทยาลัย  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู้ตามค าแนะน าของ
ภาควิชา 
                              34.1.5 ให้แสดงผลการสอบประมวลความรอบรูโ้ดยใช้สญัลักษณ์ S หรือ U 
                    34.1.6 หากนักศึกษาสอบประมวลความรอบรู้ไม่ผ่านเป็นครั้งที ่2 ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 



85 

 
           34.2   นักศึกษาระดับปรญิญาดุษฎีบัณฑิต 
                                 34.2.1 การสอบประมวลความรอบรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดไว้
ในหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา 
                                    34.2.2 นักศึกษาท่ีสอบประมวลความรอบรูไ้มผ่่านเป็นครั้งท่ี 2 ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หรือ
อาจไดร้ับการพิจารณาใหเ้ปลีย่นระดับการศึกษาเป็นนักศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตในสาขาวิชาเดียวกัน 

 
หมวดที่  6 

การท าวิทยานิพนธ์ 
   ข้อ 35  การท าวิทยานิพนธ์ 
                          35.1  การอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ 
            35.1.1  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑติ 
                               35.1.1.1 นักศึกษาแผน ก. แบบ ก 1 ผู้มีสิทธิขออนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ 
จะต้องไดร้ับความเห็นชอบจากภาควิชาก่อน 
                       35.1.1.2  นักศึกษาแผน ก. แบบ ก 2 ผูม้ีสิทธิขออนุมตัิหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ ์ จะต้อง
ศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศลิปากร มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา และมีจ านวนหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 12 
หน่วยกิต 
        35.1.1.3 นักศึกษาต้องได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ภายใน  3 ปีการศึกษาของ
ก าหนดเวลาการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้น  มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
          35.1.2  นักศึกษาระดับปริญญาดษุฎีบัณฑติ 
                                        35.1.2.1 นักศึกษาผู้มีสิทธิขออนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์จะต้องสอบผา่นการสอบ
วัดคุณสมบัติและการสอบภาษาตา่งประเทศ รวมทั้งต้องผา่นเงื่อนไขตามที่สาขาวิชาก าหนดและผ่านความเห็นชอบจากภาควิชาแล้ว 
                                  35.1.2.2 นักศึกษาต้องได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ภายใน 3 ปีการศึกษาของ
ก าหนดเวลาการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้น กรณีมาจากพื้นฐานปริญญามหาบัณฑิตหรือภายใน 5 ปีการศึกษาของก าหนดเวลาการศึกษา
ของนักศึกษาผู้นั้น กรณีมาจากพื้นฐานปริญญาบัณฑิต  มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หรือได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยให้
เปลี่ยนระดับการศึกษาไปเป็นนักศกึษาระดับปริญญามหาบณัฑติสาขาเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน 
          35.1.3  ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาหัวข้อและโครงการ 
วิทยานิพนธ ์ตามค าแนะน าของภาควิชา 
          35.1.4   ให้คณบดีบัณฑิตวทิยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ประจ าเปน็อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของ
วิทยานิพนธ์ท่ีได้รับอนุมตัิหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์แล้ว ทั้งนี้ในกรณีที่จ าเป็นอยา่งยิ่ง บัณฑติวิทยาลัยอาจพิจารณาแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลยัศิลปากรเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักก็ได้ ส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยา นิพนธ์ร่วม
อาจ เป็นอาจารย์ประจ า หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยศลิปากร  ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะ ต้องไมเ่กิน  3 คน  
          35.1.5  หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับโครงการวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนมุัติแล้วทีไ่ม่เปน็การ
เปลีย่นแปลงสาระส าคญัของวิทยานพินธ์ ให้นักศึกษายื่นค าร้องขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก แต่ถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงสาระส าคญัของวิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องขออนุมัตหิัวข้อ
และโครงการวิทยานิพนธ์ท่ีเปลี่ยนแปลงให้คณะกรรมการตามข้อ  35.1.3 เพื่อพิจารณาใหม ่
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           35.2  การลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ 
          35.2.1  ผู้มีสิทธิลงทะเบยีนท าวิทยานิพนธ์ คือ นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์
แล้ว 
                  35.2.2  การลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามก าหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา  โดยอาจลง 
ทะเบียนทั้งหมดในครั้งเดียว  หรอืลงทะเบียนบางหน่วยกิตเป็นงวด ๆ  ตามที่ภาควิชา หรือสาขาวชิาพิจารณาโดยความเห็นชอบ
ของบัณฑิตวิทยาลยั 
                  35.2.3  ในระหว่างการเรยีบเรยีงวิทยานิพนธ์ ให้อาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัเป็นผู้ประเมินผลความก้าว 
หน้าการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาคการศึกษาที่นักศึกษาได้ลงทะเบยีนท าวิทยานิพนธ์  โดย
รายงานผลเป็นสัญลักษณ์ IP หรือ NP แล้วแต่กรณ ี
           35.3  การเสนอและการขออนุมัติวิทยานิพนธ์ 
                  35.3.1  การเสนอวิทยานิพนธ์ที่ได้เรียบเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อขอรับอนุมัตินั้น  นักศึกษา
ต้องเรียนรายวิชาครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและสอบผ่านการสอบประมวลความรอบรู้ในกรณีที่มีก าหนด 
ว้ในหลักสูตร หรือ สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ   รวมทั้งสอบผ่านภาษาต่างประเทศ  และจะต้องไดร้ับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
                35.3.2  รูปแบบของวิทยานิพนธ์ท่ีเสนอให้เป็นไปตามแบบท่ีบัณฑติวทิยาลัยก าหนด 
               35.3.3  การเสนอวิทยานิพนธ์อาจเสนอเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ ก็ได้ตามที่ 
หลักสตูรก าหนด ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในหลักสตูรอาจใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้  หากประสงค์จะใช้ภาษา ต่างประเทศ
อื่น ๆ  จะต้องได้รบัความเห็นชอบจากบัณฑติวิทยาลัยก่อน 
                35.3.4  ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ จ านวน
อย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยประกอบด้วยหัวหน้าภาควิชาหรือผู้ที่หัวหน้าภาควิชามอบหมาย ซึ่งต้องมิใช่อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เป็นประธาน อาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิอีกไม่เกิน 3 คน ทั้งนี้ ต้องเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลยั ศิลปากรอยา่งน้อย 1 คน 
                  35.3.5  ถ้าคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ได้ตรวจพิจารณาและสอบวิทยานิพนธ์แล้วเห็นควร
ให้แก้ไขปรับปรุงเล็กน้อย ให้ถือว่าการประเมินผลนั้นปราศจากเงื่อนไขมาตั้งแต่แรก  ถ้าวิทยานิพนธ์นั้นมีข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขมาก 
ให้นักศึกษาแกไ้ขวิทยานิพนธ์ตามค าแนะน าของคณะกรรมการ ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วันนับแต่วันสอบ
วิทยานิพนธ์   หรือตามเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์เห็นสมควร ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์แจ้งให้
บัณฑิตวิทยาลัยทราบ   และให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ประเมินผลหลังจากวันที่นักศึกษาได้แก้ไขวิทยานิพนธ์ตาม
แนะน าของคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว 
                  35.3.6  การวินิจฉัยตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ให้ถือมติให้ผ่านเป็นเอกฉันท์  
หากกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์มีความเห็นไมต่รงกัน  ให้คณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาช้ีขาด 
                   35.3.7  การประเมินผลวิทยานิพนธ์ท่ีเรียบเรียงเสรจ็เรียบร้อยแล้ว ให้เป็นไป ตามข้อ 26.4.2 
                   35.3.8  นักศึกษาต้องส่งวิทยานิพนธ์ท่ีผ่านการประเมินผลจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
วิทยานิพนธ์พร้อมทั้งบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  และหรือภาษาต่างประเทศตามที่ก าหนดในหลักสูตร   ให้บัณฑิต
วิทยาลัยตามจ านวนและรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดเพื่อให้บัณฑิตวิทยาลยัอนุมัติ    กรณีที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในหลักสูตรอาจ
ใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได ้  หากประสงค์จะใช้ภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากบัณฑิตวิทยาลัยก่อน 
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                   35.3.9  วิทยานิพนธ์ซึ่งได้รับอนุมัติแล้วให้นับเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปรญิญาระดับ 
บัณฑิตศึกษา การน าออกโฆษณาเผยแพร่ต้องได้รับอนมุัติจากบณัฑติวิทยาลัยก่อน 
                   35.3.10  ลิขสิทธิ์ของวทิยานิพนธเ์ปน็ของบณัฑติวิทยาลยั  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                  35.3.11 ให้บัณฑิตวิทยาลัยออกระเบียบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ได้โดยไม่ขัดกับ 
ข้อบังคับนี ้
 ข้อ 36  การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑติ  หมายถึง สารนิพนธ์หรือรายงานอืน่ใดที่มีลักษณะ
เป็นการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามหลักสูตรแผน  ข. 
                        36.1 ผู้ที่จะมสีิทธิลงทะเบียนการค้นคว้าอสิระ ต้องมีคุณสมบัตคิรบตามที่ภาควิชาก าหนด 
                        36.2  ให้ภาควิชาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยก าหนดระเบียบแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการค้นคว้าอิสระที่ไม่ขัดกบัข้อบังคับนี้      
                        36.3 ให้คณบดีบัณฑติวิทยาลยัแต่งตั้งอาจารย์ทีป่รึกษาการค้นคว้าอิสระ 1 คน 
                        36.4 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการค้นคว้าอิสระจ านวนไม่เกิน 3 คน 
                        36.5 รูปแบบของการค้นคว้าอิสระให้น ารูปแบบของวิทยานิพนธ์ท่ีบัณฑิตวิทยาลยัก าหนดมาใช้โดยอนุโลม 
                        36.6 การประเมินผลการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตามข้อ 26.4.2 
 

หมวดที่  7 
การส าเร็จการศึกษา 

 ข้อ 37  คุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษา 
                         37.1  มีเวลาศึกษาไม่เกินกว่าท่ีก าหนดไว้ในข้อ 13 
                         37.2  มีปริมาณการศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 15 
                       37.3  ไดค้่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 ยกเว้นนกัศึกษาระดับปรญิญามหาบณัฑติ แผน ก. แบบ ก 1 และ
นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑติแบบ 1 
                        37.4  ได้ค่าระดับผลการศึกษาไมต่่ ากว่า B ในรายวิชาบังคับ หรือบังคับเลือกทุกวิชาที่หลักสูตรก าหนดให้มีการ
วัดผลเป็นระดับ ยกเว้นนักศึกษาระดับปรญิญาดุษฎีบณัฑิต ต้องได้คา่ระดับ ผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B ในทุกรายวิชา 
                         37.5  ได้สญัลักษณ์ S ในรายวิชาที่หลักสูตรก าหนดให้วัดผลเป็น S หรือ U 
                         37.6  ได้สญัลักษณ์ S ในการสอบภาษาต่างประเทศ หรือได้รับการยกเว้นการสอบภาษาต่างประเทศ ตามขอ้ 
32.2 
                   37.7 ได้สัญลักษณ์ S ในการสอบประมวลความรอบรู้ในหลักสูตรที่ระบุว่ามีการสอบประมวลความรอบรู้  และ
ส าหรับนักศึกษาระดับปรญิญาดุษฎีบัณฑติจะต้องไดส้ัญลักษณ์ S ในการสอบวัดคณุสมบัติอีกด้วย 
                      37.8  สอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไมต่่ ากว่าระดับผ่าน 
                  37.9 ได้ส่งวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ ซึ่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้อนุมัติแล้วต่อ 
บัณฑิตวิทยาลัย 
                      37.10 ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญามหาบณัฑิตแผน ก. แบบ ก 1 และแบบ ก 2 จะต้อง
ได้รับการตีพิมพ์ หรืออยา่งน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับ  การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceeding) หรือผลงานสรา้งสรรค์ไดร้ับการเผยแพรสู่ส่าธารณชน 
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     ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาดุษฏีบณัฑิตจะต้องได้รับการตีพมิพ์หรืออย่างน้อย ด าเนินการ
ให้ผลงาน  หรือส่วนหนึ่งของผลงาน  ได้รับการยอมรับให้ตีพมิพ์ในวารสาร  หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วม
กลั่นกรอง (peer review) ก่อนการตีพิมพ์  และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น  หรือผลงานสร้างสรรคไ์ดร้ับการเผยแพรสู่ส่าธารณชน 
 ข้อ 38  เมื่อนักศึกษามีคุณสมบัตคิรบถ้วนตามข้อ 37 แล้ว ให้ยื่นค าร้องขอจบการศึกษาต่อบณัฑิตวทิยาลัย เพื่อขอให้
คณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลัยพิจารณาการส าเร็จการศึกษา  
 ข้อ 39  คุณสมบัติของผู้มสีิทธิรับปริญญา     
                         39.1   มีคุณสมบัตคิรบถ้วนตามข้อ 37 
                         39.2  ไม่มีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย 
                         39.3  มีความประพฤตดิ ี
 
บทเฉพาะกาล 
 ข้อ 40  นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2550  ให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลยัศิลปากร   ว่าด้วยการศึกษาระดับ 
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2542 และฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม   จนกว่าจะส าเร็จการศึกษาหรือ  พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 ข้อ 41  ในระหว่างทีย่ังไม่มรีะเบยีบและประกาศที่ออกใช้บังคับโดยอาศยัอ านาจตามข้อบังคบันี ้ให้น าระเบียบและประกาศ 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเตมิ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
 
       ประกาศ ณ วันท่ี    14   พฤษภาคม พ.ศ. 2550 
                                                      (ลงนาม)  ชุมพล   ศิลปอาชา 
              (นายชุมพล  ศิลปอาชา) 
                              นายกสภามหาวทิยาลัยศลิปากร   
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44(2)(Suppl.): 365-368. (SCOPUS). 

Obsuwan K., Tharapan S. (2013). “Alternative seeds culture medium for reducing cost and 
preparation steps in vitro seeds propagation of Dendrobium orchids.” Agricultural Science 
Journal, 44(2)(Suppl.): 565-568. (SCOPUS). 

Yoodee S., Obsuwan K. (2013). “Effects of 1-MCP on postharvest life of cut Dendrobium ‘Burana 
Jade’ inflorescences.” Acta Hort. (ISHS) 970: 261-265. (SCOPUS). 

Obsuwan K., Changpun W., Thongpukdee A., Chanjirakul K., Thepsithar C. (2013) “Evaluation of 
tested vase solution compared to commercial vase solution on cut Dendrobium hybrids.” 
Acta Hort. (ISHS) 970: 255-260. (SCOPUS). 

Yoodee S., Chanjirakul K., Obsuwan K., Seraypheap K. (2013). “Effect of different maturity stages 
on the display-life of cut Dendrobium orchids.” Acta Hort. (ISHS) 970:251-254. (SCOPUS). 

Khienman S., Obsuwan K., Seraypheap K. (2011). “Effect of 1-MCP concentrations on display-life 
of Dendrobium Suree Peach.” The journal of Botany, 3(5): 1-8. (SCOPUS). 

Obsuwan K.,  Namchote S., Sanmanee N., Panishkan K., Dharmvanij S. (2011). “Effect of various 
concentrations of humic acid on growth and development of  seedlings in tissue cultures 
at low nutrient level.” World Academy of Science Engineering and Technology, 5: 1441-
1443. (SCOPUS). 
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Proceeding 
Obsuwan K., Iamchan A., Sanmanee N., Panishkan K. (2015) “The use of humic acid  

  as EDTA substitution: An effect on growth and development of Red Oak seedlings  tissue 
culture at low nutrient level” The international conference on science ecology and 
technology I. Proceedings book of international conference on science ecology and 
technology I. Vienna, Austria. 25-28 August 2015. 

Chanjirakul K., Thepsithar C., Thongpukdee A., Obsuwan K., Kengkwasingh P. (2012). “Investigation 
on in vitro salt tolerance of Nepenthes sp.” The International Symposium on Orchids and 
Ornamental Plants. Royal Flora Ratchapruek 2011. Imperial Pae Ping Hotel, Chiang Mai, 
Thailand. 9-12 January 2012. 

Dee-in W., Thepsithar C., Thongpukdee A., Chanjirakul K., Obsuwan K. (2012). “Effects of 
paclobutrazol and 6-benzyladenine on growth of Chrysanthemum ‘Cayman’.” The 
International Symposium on Orchids and Ornamental Plants. Royal Flora Ratchapruek 
2011. Imperial Pae Ping Hotel, Chiang Mai, Thailand. 9-12 January 2012. 

Thongpukdee A., Chanjirakul K., Thepsithar C., Obsuwan K. (2012). “In vitro salt tolerance of 
Chrysanthemum ‘Money Maker Improve’.” The International Symposium on Orchids and 
Ornamental Plants. Royal Flora Ratchapruek 2011. Imperial Pae Ping Hotel, Chiang Mai, 
Thailand. 9-12 January 2012. 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 19 ปี  
ระดับปริญญาตรี   
 รหัสวิชา   ชื่อรายวิชา        
 512 103   ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1                                                   
 512 104   ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 2 
 512 211   พืชสวน   
 512 212  ปฏิบัติการพืชสวน 
 512 213  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกล้วยไม้ 
 512 214   ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกล้วยไม้ 
 512 216   ไม้ดอกไม้ประดับ 
 512 217   ปฏิบัติการไม้ดอกไม้ประดับ 

http://waset.org/author/natdhera-sanmanee
http://waset.org/author/kamolchanok-panishkan
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 512 301     ชีววิทยาของเซลล์  
 512 491   สัมมนา 
 512 493   โครงงานวิจัย 1 
 512 494   โครงงานวิจัย 2 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
 รหัสวิชา   ชื่อรายวิชา   
 512 528     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้ขั้นสูง 
 512 532     เทคโนโลยีทางการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
 512 622   การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นสูง 
 512 629     เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้    
 512 601   สัมมนาชีววิทยา 1 
 512 602     สัมมนาชีววิทยา 2                                           
 512 792     วิทยานิพนธ์  
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2.  ชื่อ-นามสกุล  
 นางสาวอารีย์ ทองภักดี  
ต าแหน่งทางวิชาการ  
 รองศาสตราจารย์ ดร. 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
 Ph.D. (Botany) The University of Queensland, Australia (1989) 
 วท.ม. (พฤกษศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2521) 
 วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2519)       
สังกัด  

   คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา 
 ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 

ผลงานวิจัย 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
Thongpukdee A., Thepsithar, C., Thammaso, C. (2014). “Ethnobotanical Survey of Vegetable 

Plants Traditional Used in Kalasin Thailand.” International Journal of Biological, 
Veterinary, Agricultural and Food Engineering 8(7): 641-644. (SCOPUS). 

Sengsai S., Thongpukdee, A., Kanchanakachen, C. (2014). “Morphological Study of Trichomes in 
Indigofera wightii Grah. ex Wigh & Arn., Indigo Dye Species, Traditionally Used by 
“Thaisongdam” Thailand.” International Journal of Biological, Veterinary, Agricultural 
and Food Engineering 8(7): 654-658. (SCOPUS). 

Dee-in W., Thepsithar, C., Thongpukdee, A., Chanjirakul, K., Obsuwan, K. (2014). “Effects of 
paclobutrazol and N6-benzyladenine on growth of Chrysanthemum ‘Cayman’.” Acta Hort 
(ISHS) 1025: 248-252. (SCOPUS). 

Thongpukdee A., Chanjirakul, K., Thepsithar, C., Obsuwan, K., Chantadech, R. (2014). “In vitro salt 
tolerance of Chrysanthemum ‘Money Maker Improve’.” Acta Hort, (ISHS) 1025:173-178. 
(SCOPUS). 

Deein W., Thepsithar, C., Thongpukdee, A. (2013). “In vitro culture medium sterilization by 
chemicals and essential oils without autoclaving and growth of chrysanthemum nodes.” 
World Academy of Science, Engineering and Technology 78: 1038-1041. (SCOPUS). 
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Deein W., Thepsithar, C., Thongpukdee, A., Tippornwong, S. (2013). “Growth of chrysanthemum 

explants on MS medium sterilized by disinfectants and essential oils.” International 
Journal of Biosciences, Biochemistry and Bioinformatics 3(6): 609-613. (SCOPUS). 

Thepsithar C., Thongpukdee, A. (2013). “Comparative micro-morphology, anatomy and 
architecture of leaf of Physalis.” World Academy of Science, Engineering and 
Technology 80: 727-731. (SCOPUS). 

Thepsithar C., Thongpukdee, A. (2013). “Sterilisation of Hyponex medium by chemicals without 
autoclaving and growth of Phalaenopsis protocorms.” World Academy of Science, 
Engineering and Technology 78: 810-813. (SCOPUS). 

Thepsithar C., Thongpukdee, A., Daorat, A. (2013). “Sterilisation of in vitro culture medium of 
chrysanthemum by plant essential oils without autoclaving.” World Academy of Science, 
Engineering and Technology 80: 723-726. (SCOPUS). 

Thongpukdee A., Nisayan, E., Thepsithar, C. (2013) “Multiple shoot formation of Paphiopedilum 
‘Delrosi’. World Academy of Science, Engineering and Technology 78: 773-776. 
(SCOPUS). 

Thongpukdee A., Thepsithar, C., Timchookul, S. (2013). “Fiber microstructure in Solanum found 
in Thailand.” World Academy of Science, Engineering and Technology 80: 702-705. 
(SCOPUS). 

Proceedings 
Thongsri W., Thongpukdee, A. (2013). “Pollen morphology of “Ma waeng ton” (Solanum 

sanitwongsei Craib and Solanum violaceum Ortega) in Thailand.” In  Proceeding of the 10 
th KU-KPS Conference, 2454-2460. December, 6-7, 2013. Kasetsart Universirty, 
Kampaengsaen, Nakhon Pathom, Thailand.  

Chanjirakul K., Thepsithar C., Thongpukdee A., Obsuwan K., Kengkwasingh P. (2012). 
“Investigation on in vitro salt tolerance of Nepenthes sp.”  In  Proceeding of The 
International Symposium on Orchids and Ornamental Plants. Royal Flora Ratchapruek 
2011. Imperial Pae Ping Hotel, Chiang Mai, Thailand. 9-12 January 2012. 
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Dee-in W., Thepsithar C., Thongpukdee A., Chanjirakul K., Obsuwan K. (2012). “Effects of 

paclobutrazol and 6-benzyladenine on growth of Chrysanthemum ‘Cayman’.” In  
Proceeding of The International Symposium on Orchids and Ornamental Plants. Royal 
Flora Ratchapruek 2011. Imperial Pae Ping Hotel, Chiang Mai, Thailand. 9-12 January 2012. 

Thongpukdee A., Chanjirakul K., Thepsithar C., Obsuwan K. (2012). “In vitro salt tolerance of 
Chrysanthemum ‘Money Maker Improve’.” In  Proceeding of The International 
Symposium on Orchids and Ornamental Plants. Royal Flora Ratchapruek 2011. Imperial 
Pae Ping Hotel, Chiang Mai, Thailand. 9-12 January 2012. 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 37 ปี  
ระดับปริญญาตรี   
 รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา 
 512 103   ปฏิบัติการชีววิทยา 1 
 512 104   ปฏิบัติการชีววิทยา 2 
 512 315    อนุกรมวิธานพืช 
 512 316    ปฏิบัติการอนุกรมวิธานพืช 
 512 413    พฤกษศาสตร์ทางเศรษฐกิจ 
 512 491    สัมมนา   
 512 493    โครงงานวิจัย 1 
 512 494    โครงงานวิจัย 2 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
 รหัสวิชา   ชื่อรายวิชา   
 512 601   สัมมนาชีววิทยา 1 
 512 602   สัมมนาชีววิทยา 2                                           
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3.    ชื่อ-นามสกุล  
 นางจันทร์ดี ระแบบเลิศ   
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ปร.ด. (จุลชีววิทยาการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล (2548) 
วท.ม. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล (2538) 
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล (2526) 

สังกัด 
     คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา  
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)    
        
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ    
Rabablert J., Tiewcharoen S., Auewarakul P., Atithep T., Lumlerdkij N., Vejaratpimol R. Junnu V.  

(2015). “Anti-amoebic activity of diosgenin on Naegleria fowleri trophozoites”. Southeast 
Asian Journal Tropical Medicine Public Health, 46(5), 827-834. 

Tiewcharoen S., Phurttikul W., Rabablert J., Roytrakul S., Auewarakul P., Junnu V. (2013). “Effect 
of synthetic antimicrobial peptides on Naegleria fowleri trophozoites”. Southeast Asian 
Journal Tropical Medicine Public Health, 43(5), 537-546. 

Yoksan S., Rabablert J., Chaiyo K., Rajchakam S., Tiewcharoen S., Rabablert N., Kerdkriangkrai S., 
Samngamnim N., Phurttikul W., Luangboribun T. (2013).  “Cytokine Gene Expression in 
human hepatocytes infected with dengue virus serotype 3 (strain-16652)”  Health, 5(9), 
1516-1525. 

Thaisonth, S., Rabablert J., Yoksan S. (2013). “Comparison of full-length genomics sequences 
between dengue virus serotype 3, parental strain, and its derivatives, and B-cell epitopes 
prediction from envelope region” Bioinformation, 9(12), 621-628. 

Tiewcharoen .S, Rabablert J., Chaiyo K., Roytraku, S., Junnu V. (2013). “Expression profile of 
human neuroblastoma cells after exposure to Naegleria fowleri” Asian Biomedicine, 7(2), 
211-218. 
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Tiewcharoen S., Rabablert J., Roytrakul S., Wiyawuth W., Malainual N., Junnu V., Chaiyo K., 

Auewarakul P. (2012). “Differentially expressed genes of Naegleria fowleri during exposure 
to human neuroblastma cell” Asian Biomedicine, 6, 909-915. 

Rabablert J., Tiewcharoen S., Junnu V. (2011). “ITS and pB2.5 gene expression of Naegleria 
fowleri in drug resistance”  Health, 3, 529-533. 

Wongsawat K., Rabablert J., Dharakul T., Pratumsrikajorn T.,  Narat P. (2011). “Detection of 
nucleic acid of classical swine fever virus by reverse transcription loop-mediated isothermal 
amplification (RT-LAMP)”  Health, 3, 447-452.. 

Thongdee D., Rabablert J., Muninnobpamas T., Wasuwat P., Pipatchaipaisan R., Tiewchareon S., 
Malainual N.  (2011).  “T cell responses to Der f2 mite allergens in Thai allergic patients”  
Health, 3: 423-431. 

Proceedings  
Rabablert J.,  Kaewchiangwang S., Tiewcharoen S., Auewarakul P.,  Roytrakul S., Rungreung T., Junnu V. 

(2016). “Anti-tumor necrosis factor-α activity of diosgenin in Naegleria fowleri lysate-induced 
human monocyte U937-derived macrophages” In: Khusmith S , J I T M M Proceedings 4 (2016) 1-
15. 

Luangboribun T., Tiewcharoen S., Rabablert J., Auewarakul P., Roytrakul S., Rungreung, T., Junnu 
V. (2016). “Screening of anti-amoebic activity on Naegleria fowleri in extracts of Thai 
medicinal plants” In: Khusmith S, J I T M M Proceedings 3 (2014) 16-22 

Dechpan A., Rabablert J., Dharakul T. (2011).  “Cloning and sequence analysis of envelope 
glycoprotein E2 or nucleocapsid protein of the classical swine fever virus that found in 
Thailand” The proceedings of the 6th Conference on Science and Technology for Youths, 
BITEC, Bangna, Thailand: 78-89. 

   
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 11 ปี   
ระดับปริญญาตรี  

รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา ชื่อรายวิชา 
512 101 ชีววิทยาทั่วไป 1 
512 102 ชีววิทยาทั่วไป 2 
512 103 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1 
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512 104 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 2 
512 105  ชีววิทยาพ้ืนฐาน 
512 303  ชีววิทยาของเซลล์ 
512 339 สัตว์ทดลอง 
512 343 กีฏวิทยาทางการแพทย์ 
512 344 ปฏิบัติการกีฏวิทยาทางการแพทย์ 
512 443 กลไกการป้องกันตนเองของโฮสต์ 
512 444 ปฏิบัติการกลไกการป้องกันตนเองของโฮสต์ 
512 448 เทคนิคด้านอณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์ 
512 449 ปฏิบัติการเทคนิคด้านอณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์ 
512 491    สัมมนา  
512 493   โครงงานวิจัย 1 
512 494    โครงงานวิจัย 2 

 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา ชื่อรายวิชา 
512 506 เทคนิคและการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือเพ่ือการศึกษาทางชีววิทยา 
512 551 ชีววิทยาภูมิคุ้มกัน 
512 642 วิทยาภูมิคุ้มกันระดับเซลล์และโมเลกุล 
512 601 สัมมนาชีววิทยา 1 
512 602 สัมมนาชีววิทยา 2 
512 701  สัมมนาชีววิทยา 1 
512 702  สัมมนาชีววิทยา 2 
512 703  สัมมนาชีววิทยา 3 
512 704   สัมมนาชีววิทยา 4 
512 891   วิทยานิพนธ์ 
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4. ชือ่-นามสกุล  
 นางสาววิวิชชุตา เดชรักษา  
ต าแหน่งทางวิชาการ  
 อาจารย์ ดร.   
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
 ปร.ด. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2555) 
 วท.ม. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2551) 
 วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2545)   
สังกัด     

   คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา 
 ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 

        บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
Dechruksa W., Krailas D. (2016). “Natural Trematode Infections of Freshwater Snail Melanoides 

jugicostis Hanley & Theobald, 1876 (Family Thiaridae), the First Intermediate Host of Animal 
and Human Parasites in Thailand.” Silpakorn University Science and Technology Journal. 
(Inpress). 

Krailas D., Namchote S., Koonchornboon T., Dechruksa W. Boonmekam D. (2014). “Trematode 
infections obtained from freshwater snail Melanoides tuberculata (Müller, 1774) in 
Thailand.” Zoosystematics and Evolution, 90(1): 57-86. 

Dechruksa W., Krailas D., Glaubrecht M. (2013). “Evaluating the status and identity of Melania 
jugicostis Hanley & Theobald, 1876 - an enigmatic thiarid gastropod in Thailand 
(Caenogastropoda, Cerithioidea).” Zoosystematics and Evolution, 89(2): 293-310. 

Kraila, D., Chotesaengsri S., Dechruksa W., Namchote S., Chuanprasit C., Veeravechsukij N., 
Boonmekam D., Koonchornboon T. (2012). “Species Diversity of Aquatic Mollusks and Their 
Cercarial Infections, Khao Yai National Park, Thailand.” The Journal of Tropical Medicine 
and Parasitology, 35(2), 37-47. 
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Proceedings 
Dechruksa W., Namchote S., Sritongtae S., Krailas D. (2014). “Species Diversity of Molluscs 

Obtained from Mangrove Forest and Estuary of River in the Eastern Coast of Thailand. 2014. 
Tokyo International Conference on Life and Biological Engineering.” Conference Proceedings 
December 2014. Tokyo, Japan. 931-937. 

Dechruksa W., Krailas D., Glaubrecht M. (2012). “Evaluating Status and dentity Snails Intermediate 
Host of Trematode, Genus Melanoides Olivier,1804 (Gastropoda, Thiaridae, Melanoides) in 
Thailand.” Proceeding of the XI European Multicolloquium of Parasitology (EMOP 11). July 
25-29, 2012, Cluj-Napoca, Romania, 19-23. 

Krailas D., Dechruksa W., Chotesaengsri S., Pattaradussadee N., Rattanathai P., Namchote S., 
Koonchornboon T. (2012). “Human Intestinal Flukes Haplorchis taichui and Haplorchis 
pumilio in their intermediate hosts, Freshwater Snails Family Thiaridae in Thailand.” 
Proceeding of the XI European Multicolloquium of Parasitology (EMOP 11). July 25-29, 2012, 
Cluj-Napoca, Romania, 39-43. 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 3 ปี  
ระดับปริญญาตรี   
 รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา 
 512 102  ชีววิทยาทั่วไป 2  
 512 103   ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1  
 512 104   ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 2 
 512 233   สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
 512 234  ปฏิบัติการสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
 512 302  วิวัฒนาการ  
 512 333  สรีรวิทยาของสัตว์ 
 512 334   ปฏิบัติการสรีรวิทยาของสัตว์ 
 512 348  ปรสิตวิทยา 
  512 349  ปฏิบัติการปรสิตวิทยา 
 512 491   สัมมนา  
 512 493  โครงงานวิจัย 1 
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 512 494   โครงงานวิจัย 2 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
 รหัสวิชา   ชื่อรายวิชา 

          512 542  สังขวิทยา 
      512 545  ปรสิตวิทยาขั้นสูง 

   512 601   สัมมนาชีววิทยา 1   
  512 602   สัมมนาชีววิทยา 2 

   512 643   สังขวิทยาทางการแพทย์ 
      512 644  เทคนิคการวิจัยทางสังขวิทยา 
      512 645  เทคนิกการวิจัยทางปรสิตวิทยา 
          512 791  วิทยานิพนธ์ 
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5. ชื่อ-นามสกุล  
 นางดวงเดือน ไกรลาศ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร. 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 ปร.ด. (ชีววิทยา)  มหาวิทยาลัยมหิดล (2539) 
 วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะ แวดล้อม)  มหาวิทยาลัยมหิดล (2529) 
        วท.บ. (ชีววิทยา)  มหาวิทยาลัยรามค าแหง (2523)  
สังกัด 
 คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
         ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ดวงเดือน ไกรลาศ, Matthias Glaubrecht, สลุักษณ์ นามโชติ. (2559). “อนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาของหอยที่

เป็นโฮสต์กึ่งกลางของพยาธิใบไม้วงศ์ Thiaridae และ Pachychilidae:  ให้ความส าคัญที่หอยสกุล Thiara  
Röding, 1798, Melanoides Olivier, 1840 และ Brotia Adams,1866 เป้าหมายเพื่อการตรวจทานชนิด
พันธุ์ของประเทศไทย” นครปฐม, สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร.  

ดวงเดือน ไกรลาศ, ดุสิต บุญมีก่ า. (2559). “ความหลากหลายชนิดพันธุ์และสายวิวัฒนาการของหอยน้ าจืดสกุล 
Thiara Röding, 1798 (Gastropoda: Thiaridae) ในประเทศไทย” นครปฐม, สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร.  

สุลักษณ์ นามโชติ, ดวงเดือน ไกรลาศ, ชตพรรษ  ชวนประสิทธิ์, สุภัทรตา ศรีทองแท้, ภาพร วงเวียน. (2559). 
“สัณฐานวิทยาของเปลือก, การพัฒนาตัวอ่อน, และพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลของหอยน้ าจืดสกุล Brotia 
Adams, 1866  (Cerithioidea, Pachychilidae) ในประเทศไทย: เพ่ือตรวจทานความหลากชนิดพันธุ์ และ
ความเป็นโฮสต์กึ่งกลางของพยาธิใบไม้” นครปฐม, สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร.  

ดวงเดือน ไกรลาศ, สุลักษณ์ นามโชติ, วิวิชชุตา, เดชรักษา, สิทธิรักษ์ รอยตระกูล, Matthias Glaubrecht. 
(2556). “การวิเคราะห์รูปร่างเปลือกและรูปแบบโปรตีนของหอยน้ าจืดสกุล Olivier, 1804  (Gastropoda : 
Thiaridae) ในประเทศไทย” นครปฐม, สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร.  

ดวงเดือน ไกรลาศ, วิโรจน ์  กิติคุณ, สุลักษณ์ อยู่คง. (2555). “การเฝ้าระวังโรคปรสิตหนอนพยาธิบริเวณพ้ืนที่
พัฒนาแหล่งน้ า เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน: ศึกษากรณีชุมชนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์” นครปฐม, 
โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.  
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ดวงเดือน ไกรลาศ, วิวิชชุตา เดชรักษา, ธัญญารัตน์ กุญชรบุญ, นภัสสร โน๊ตศิริ. (2555). “ความหลากหลายทาง

สายพันธุ์ของหอยน้ าจืด และหอยที่มีความส าคัญทางการแพทย์และเพ่ือการเฝ้าระวังโรคหนอนพยาธิบริเวณ
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์” นครปฐม, โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา.  

บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
Dechruksa W., Krailas D. (2016). “Natural Trematode Infections of Freshwater Snail Melanoides 

jugicostis Hanley & Theobald, 1876 (Family Thiaridae), the First Intermediate Host of Animal 
and Human Parasites in Thailand.” Silpakorn University Science and Technology 
Journal. (Inpress). 

Boonmekam D., Namchote S., Nak-ai W., Krailas D. (2016). “The Prevalence of Human Intestinal 
Fluke, Haplorchis Taichui, in Thiarid Snails and Cyprinoid Fish in Bokluea District and Pua 
District, Nan Province, Thailand.” Silpakorn University Science and Technology Journal 
(In press). 

Krailas D., Veeravechsukij W., Chuanprasit C., Boonmekam D.,  Namchote S. (2016). “Prevalence 
of fish-borne trematodes of the family Heterophyidae at Pasak Cholasid Reservoir, 
Thailand.” Acta tropica, 156: 79-86. 

Namchote S., Sritongtae S., Butnin S., Wongwain P., Krailas D. (2015). Larval stage of trematodes 
obtained from brackish water snails in the central and east coast of the gulf of Thailand. 
Scientific Research and Essays, 10(11): 386-401. 

Krailas D., Namchote S., Koonchornboon T., Dechruksa W., Boonmekam D. (2014). “Trematode 
infections obtained from freshwater snail Melanoides tuberculata (Müller, 1774) in 
Thailand.” Zoosystematics and Evolution, 90(1): 57-86. 

Chontananarth T., Wongsawad C., Chomdej S., Krailas D., Chai J.Y. (2014). “Molecular phylogeny 
of trematodes in Family Heterophyidae based on mitochondrial cytochrome c oxidase 
subunit I (mCOI).” Asian Pacific Journal of Tropical Medicine, 412-420. 

Dechruksa W., Krailas D., Glaubrecht M. (2013). “Evaluating the status and identity of Melania 
jugicostis Hanley & Theobald, 1876 - an enigmatic thiarid gastropod in Thailand 
(Caenogastropoda, Cerithioidea).” Zoosystematics and Evolution, 89(2): 293-310. 
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Krailas D., Chotesaengsri S., Dechruksa W., Namchote S., Chuanprasit C., Veeravechsukij N., 

Boonmekam, D., Koonchornboon, T. (2012). “Species Diversity of Aquatic Mollusks and 
Their Cercarial Infections; Khao Yai National Park, Thailand.” The Journal of Tropical 
Medicine and Parasitology, 35(2): 37-47 

Krailas D., Namchote S., Rattanathai P. (2011). “Human intestinal flukes Haplorchris taichui and 
Haplorchris pumilio in their intermediate hosts, freshwater snails of the families Thiaridae 
and Pachychilidae, in southern Thailand.” Zoosystematics and Evolution, 87(2): 349–360. 

Proceedings 
Krailas D., Butnin S. (2015). “Species diversity of gastropods at estuary in Phangnga, Krabi and 

Trang Provinces of Thailand.” The 7th Silpakorn University International conference on 
Academic Research and Creative Arts: Integration of Art and Science. 199-200. 

Krailas D., Sritongtae S. (2015). “Species Diversity of Brackish Water Snails in Eastern Area of 
Thailand. 2015.” The 7th Silpakorn University International conference on Academic 
Research and Creative Arts: Integration of Art and Science. 201-202. 

Namchote. S., Sritongtae S., Butnin S., Wongwain P., Krailas D. (2015). “Larval stage of trematodes 
obtain from brackish water snails in the central and east coast of the gulf of Thailand.” 
Tokyo International Conference on Life Science and Biological Engineering. Conference 
Proceedings December 2014. Tokyo, Japan. 923-930. 

Sritongtae S., Namchote S., Krailas D., Boonmekam D., Koonchornboon T. (2015). “Cercarial 
infections of brackish water snails on the east coast of southern Thailand.” Joint 
International Tropical Medicine Meeting 2015. Proceedings, 3(4), 1-15. 

Apiraksena K., Namchote S., Krailas D. (2014). “A survey of freshwater snails: the intermediate 
host of trematodes at Srakaew Pond of Silpakorn University, Sanamchandra Palace 
Campus, Nakhonpathom, Thailand.” Tokyo International Conference on Life Science and 
Biological Engineering. Conference Proceedings December 2014. Tokyo, Japan. 914-922. 

Dechruksa W., Namchote S., Sritongtae S., Krailas D. (2014). “Species Diversity of Molluscs 
Obtained from Mangrove Forest and Estuary of River in the Eastern Coast of Thailand. 
2014. Tokyo International Conference on Life and Biological Engineering.” Conference 
Proceedings December 2014. Tokyo, Japan. 931-937. 
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Krailas D., Dechruksa W., Chotesaengsri S., Pattaradussadee N., Rattanathai P., Namchote S., 

Koonchornboon T. (2012). “Human Intestinal Flukes Haplorchis taichui and Haplorchis 
pumilio in their intermediate hosts, Freshwater Snails Family Thiaridae in Thailand.” 
Proceeding of the XI European Multicolloquium of Parasitology (EMOP 11). July 25-29, 
2012, Cluj-Napoca, Romania, 39-43. 

Dechruksa W., Krailas D., Glaubrecht M. (2012). “Evaluating Status and Identity Snails 
Intermediate Host of Trematode, Genus Melanoides Olivier,1804 (Gastropoda, Thiaridae, 
Melanoides) in Thailand.” Proceeding of the XI European Multicolloquium of Parasitology 
(EMOP 11). July 25-29, 2012, Cluj-Napoca, Romania, 19-23. 

  
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 30 ปี  
ระดับปริญญาตรี 
 รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา 
 512 101  ชีววิทยาทั่วไป 1 
 512 102  ชีววิทยาทั่วไป 2  
 512 103   ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1  
 512 104   ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 2 
 512 348  ปรสิตวิทยา 
  512 349  ปฏิบัติการปรสิตวิทยา 
 512 491  สัมมนา  
 512 493  โครงงานวิจัย 1 
 512 494  โครงงานวิจัย 2 
 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
 รหัสวิชา   ชื่อรายวิชา 

          512 542  สังขวิทยา 
      512 545  ปรสิตวิทยาขั้นสูง 

   512 601  สัมมนาชีววิทยา 1   
  512 602  สัมมนาชีววิทยา 2 
 512 643  สังขวิทยาทางการแพทย์ 
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 512 644  เทคนิคการวิจัยทางสังขวิทยา 
 512 645  เทคนิกการวิจัยทางปรสิตวิทยา 
 512 791   วิทยานิพนธ์ 
 512 701  สัมมนาชีววิทยา 1 
 512 702  สัมมนาชีววิทยา 2 
 512 703  สัมมนาชีววิทยา 3 
 512 704  สัมมนาชีววิทยา 4 
 512 891  วิทยานิพนธ์ 
 512 892  วิทยานิพนธ์ 
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6.    ชื่อ-นามสกุล  
  นางมยุวา ยงทรัพย์อนันต์ 
 ต าแหน่งทางวิชาการ  
  รองศาสตราจารย์  ดร. 
 คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
  ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2546) 
  วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล (2537) 
  วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2526)   
 สังกัด     

    คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา 
   ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 

        ผลงานวิจัย 
        ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

มยุวา ยงทรัพย์อนันต์, โชคพิศิษฐ์ เทพสิทธา, จันทนา กาญจน์กมล, สุพรรณญิกา เส็งสาย, มยุรี ภูม ิ
ไพบูลย์. (2559) “ศึกษาโปรตีนและเปปไทด์ของสารหลั่งและเซลล์จากรังไข่สุกรเพ่ือความเป็นไปได้ใน 
การใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เสริมความงาม” นครปฐม, สถาบัน วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย 

    ศิลปากร  
กัลยา ศรีพุทธชาติ, มยุวา ยงทรัพย์อนันต์, มยุรี ภูมิไพบูลย์. (2559) “การใช้นาโนเทคโนโลยีใน 

การศึกษาสัณฐานวิทยา การวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของเปลือกไข่ไก่ฟ้าเพ่ือ
การอนุรักษ์” นครปฐม, สถาบัน วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

       มยุวา อารีกิจเสรี, ธนาพร ชื่นอิ่ม, กัลยา ศรีพุทธชาติ, มยุรี ภูมิไพบูลย์. (2557) “ศึกษาทางชีววิทยาของลูก 
  เต่าและไข่เต่าทะเลเพ่ือการเพาะเลี้ยงเชิงอนุรักษ์:มิญชวิทยาและพยาธิสภาพเนื้อเยื่อและระบบ 
        สืบพันธุ์ของลูกเต่าทะเล และโครงสร้าง วิเคราะห์ธาตุ การกระจายตัวของธาตุและการพิสูจน์รูป 
        ผลึกสารอินทรีย์ในเปลือกไข่เต่าทะเล” นครปฐม, สถาบัน วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร  

มยุวา อารีกิจเสรี,  ธนาพร ชื่นอิ่ม, โชคพิศิษฐ์ เทพสิทธา. (2555) “การศึกษาสารหลั่งจากฟอลลิคูล่าเซลล์ 
สุกรในการยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งและการ ใช้ฟอลลิคูล่าเซลล์ในการประเมินความเป็น   
พิษของโลหะหนัก” นครปฐม, สถาบัน วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร  

กัลยา ศรีพุทธชาติ, มยุวา อารีกิจเสรี. (2555) “สัณฐานวิทยา การวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุเชิงคุณภาพ 
และเชิงปริมาณของเปลือกไข่นกไทยโดยนาโนเทคโนโลยี” นครปฐม, สถาบัน วิจัยและพัฒนา  

   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
Areekijseree M., Chuen-Im, T. (2012). “Effects of porcine follicle stimulating hormone, luteinizing  

hormone and estradiol supplementation in culture medium on ultrastructures of porcine 
cumulus oocyte complexes (pCOCs).” Micron, 43(2-3): 251-257. 

 
Proceedings 
Tungkasen H., Yoomak S., Jaidee S., Phetchrid S., Sengsai S., Charoenpanich A., Areekijseree M.  
 (2016). “Characterizing the oocytes and protein patterns of small and medium porcine  

 follicles.” In Proceedings of the Burapha University International Conference 2016, 28-29 
July 2016, Bangsaen, Chonburi, Thailand. 

Areekijseree M., Pongsawat, W., Pumipaiboon, M., Thepsithar, C., Sengsai, S., Chuen-Im, T.  
(2015). “Morphological Interaction of Porcine Oocyte and Cumulus Cells Study on in vitro 
Oocyte Maturation Using Electron Microscopy”. World Academy of Science, Engineering 
and Technology International Journal of Biological, Veterinary, Agricultural and Food 
Engineering, 9(4): 342-345. 

Areekijseree M., Pongsawat W., Pumipaiboon M., Thepsithar C., Sengsai S., Chuen-Im T. (2015).  
“Morphological interaction of porcine oocyte and cumulus cells study on in vitro oocyte 
maturation using electron microscopy”. World Academy of Science, Engineering and 
Technology International Journal of Biological, Food, Veterinary and Agricultural 
Engineering 9 (4), 367-370. 

Sikiwat S., Sribuddhachart  K., Kittiwattanawong K., Thongchai C., Pumipaiboon M., Areekijseree M. 
(2014). “Sea turtle eggshell from Gulf of Thailand and Andaman Sea investigation for 
conservation: Analysis of ultrastructure, morphology and elements using scanning electron 
microscopy”. In Proceedings of an International Symposium on Engineering and Natural 
Sciences (ISEANS 2014). Beijing, Republic of China, 22-24 May 2014. 

Pongsawat W., Areekijseree M. (2014). “Biotechnology application of ovary from slaughterhouse:  
        In vitro assessment on the toxicity of cadmium and copper on primary porcine cumulus  
       oocyte complexes (pCOCs) culture”. In Proceedings of an International Symposium on  
       Engineering and Natural Sciences (ISEANS 2014). Beijing, Republic of China, 22-24 May  
       2014. 
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Areekijseree M., Pumipaiboon, M., Nuamsukon, S., Kittiwattanawong, K., Thongchai, C., Sikiwat,  
      S., Chuen-Im, T. (2013). “Leatherback turtle (Dermo chelyscoriacea) after incubation  
      eggshell in Andaman Sea, Thailand study: Microanalysis on ultrastructure and elemental  
      composition”. World Academy of Science, Engineering and Technology International  
      Journal of Biological, Veterinary, Agricultural and Food Engineering, 7(8): 485-489. 
Sikiwat S., Pumipaiboon, M., Kaewsangiem, S., Areekijseree, M. (2013). “Histological Study of  

Postmortem Juvenile Green Sea Turtle (Chelonia mydas) from Royal Thai Navy Sea Turtle 
Nursery, Phang-nga, Thailand”. World Academy of Science, Engineering and Technology 
International Journal of Biological, Veterinary, Agricultural and Food Engineering, 7(8): 436-
439. 

Areekijseree M., Nuamsukon S., Chuen-Im T., Thepsithar C., Sribuddhachart K. (2012). “ Energy 
dispersive X-ray spectroscopy (EDX) analysis for mass and elementary mapping of elements 
in marine turtle eggshells from Thailand”. In Proceedings of an International Conference on 
Nanoscience and Technology, 23-27 July 2012, Paris, France 2012 

Areekijseree M., Nuamsukon S., Chuen-Im T. (2012). “Classification on microstructure of sea turtle 
eggshells: green turtle (Chelonia mydas), hawksbill turtle (Eretmochelys imbricata), and 
leatherback turtle (Dermochelys coriacea) by SEM/SEI”. In Proceedings of an International 
Conference on Nanoscience and Technology, 23-27 July 2012, Paris, France 2012. 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 20 ปี  
ระดับปริญญาตรี   
 รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา 
 512 101   ชีววิทยาทั่วไป 1 
     512 102   ชีววิทยาทั่วไป 2 
     512 103   ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1 
     512 104   ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 2 
 512 491  สัมมนา  
 512 493  โครงงานวิจัย 1 
 512 494    โครงงานวิจัย 2 
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ระดับบัณฑิตศึกษา 
 รหัสวิชา    ชื่อรายวิชา 
     512 504   เทคนิคทางชีววิทยาส าหรับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด 
     512 552     เซลล์สืบพันธุ์และการใช้ประโยชน์ของเซลล์ในระบบสืบพันธุ์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 
     512 557     เทคโนโลยีของเซลล์สืบพันธุ์และตัวอ่อน 
     512 601     สัมมนาชีววิทยา 1 
         512 602     สัมมนาชีววิทยา 2  
         512 791     วิทยานิพนธ์ 
         512 701     สัมมนาชีววิทยา 1 
         512 702     สัมมนาชีววิทยา 2 
         512 703     สัมมนาชีววิทยา 3 
         512 704     สัมมนาชีววิทยา 4 
 512 891  วิทยานิพนธ์ 
 512 892  วิทยานิพนธ์ 
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7.  ชื่อ-นามสกุล  
 นางโชคพิศิษฐ์ เทพสิทธา  
ต าแหน่งทางวิชาการ  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 PhD (Horticulture) The University of Adelaide, Australia (2002) 
         วท.ม. (เกษตรศาสตร์-โรคพืช) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2528)  
         วท.บ. (พฤกษศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2524) 
สังกัด 
 คณะวิทยาศาสตร์  ภาควิชาชีววิทยา 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
        ผลงานวิจัย 
        บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
Areekijseree M., Pongsawat, W., Pumipaiboon, M., Thepsithar, C., Sengsai, S., Chuen-Im, T. 

(2015). “Morphological Interaction of Porcine Oocyte and Cumulus Cells Study on in vitro 
Oocyte Maturation Using Electron Microscopy.” World Academy of Science, Engineering 
and Technology International Journal of Biological, Veterinary, Agricultural and Food 
Engineering, 9(4): 342-345. 

Obsuwan K., Tharapan, S., Thepsithar, C. (2015). “Effects of sucrose concentrations on seedling 
growth of Dendrobium antennatum X Dendrobium bigibbum.” Acta Hortic (ISHS) 
1078:135-138. 

Obsuwan K., Tharapan, S., Thepsithar, C. (2015). “A suitable medium for in vitro 
seed propagation of Dendrobium hybrids.” Acta Hortic. (ISHS) 1078:159-162. 

Thongpukdee A., Thepsithar, C., Thammaso, C. (2014). “Ethnobotanical survey of vegetable 
plants traditionally used in Kalasin Thailand.” International Journal of Biological, 
Veterinary, Agricultural and Food Engineering, 8(7): 636-639. 

Obsuwan K., Thepsithar, C. (2014). “An effect of organic supplements on stimulating growth of 
Vanda and Mokara seedlings in tissue culture.” International Journal of Biological, 
Veterinary, Agricultural and Food Engineering, 8(7): 640-642. 
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Tharapan S., Thepsithar, C., Obsuwan, K. (2014). “An effect of organic supplements onstimulating 

growth of Dendrobium protocorms and seedlings.” International Journal of Biological, 
Veterinary, Agricultural and Food Engineering, 8(7): 643-648. 

Dee-in W., Thepsithar, C., Thongpukdee, A., Chanjirakul, K., Obsuwan, K. (2014). “Effects of 
paclobutrazol and N6-benzyladenine on growth of Chrysanthemum ‘Cayman’.” Acta 
Hort. (ISHS) 1025: 248-252. 

Thongpukdee A., Chanjirakul, K., Thepsithar, C., Obsuwan, K., Chantadech, R. (2014). “In vitro salt 
tolerance of Chrysanthemum ‘Money Maker Improve’.” Acta Hort. (ISHS) 1025:173-178. 

Deein W., Thepsithar, C., Thongpukdee, A., Tippornwong, S. (2013). “Growth of chrysanthemum 
explants on MS medium sterilized by disinfectants and essential oils.” International 
Journal of Bioscience, Biochemistry and Bioinformatics, 3(6): 609-613. 

Thepsithar C., Euawong, N., Jonghomkajorn, N. (2013). “In vitro propagation of purple nutsedge 
(Cyperus rotundus L.) for useful chemical extraction.” International Journal of Biological, 
Veterinary, Agricultural and Food Engineering, 7(8): 462-466. 

Thepsithar C., Thongpukdee, A. (2013). “Comparative micro-morphology, anatomy and 
architecture of leaf of Physalis.” International Journal of Biological, Veterinary, 
Agricultural and Food Engineering, 7(8): 471-475. 

Thepsithar C., Thongpukdee, A., Daorat, A. (2013). “Sterilisation of in vitro culture medium of 
chrysanthemum by plant essential oils without autoclaving.” International Journal of 
Biological, Veterinary, Agricultural and Food Engineering, 7(8): 467-470. 

Thongpukdee A., Thepsithar, C., Timchookul, S. (2013). “Fiber microstructure in Solanum found 
in Thailand.” International Journal of Biological, Veterinary, Agricultural and Food 
Engineering, 7(8): 458-461. 

Deein W., Thepsithar,. C, Thongpukdee, A. (2013). “In vitro culture medium sterilization by 
chemicals and essential oils without autoclaving and growth of chrysanthemum nodes.” 
World Academy of Science, Engineering and Technology, 7(6): 1041-1044. 

 Thepsithar C., Thongpukdee, A. (2013). “Sterilisation of Hyponex medium by chemicals without 
autoclaving and growth of Phalaenopsis protocorms.” World Academy of Science, 
Engineering and Technology, 7(6): 813-816. 
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Thongpukdee A, Nisayan E, Thepsithar, C. (2013). “Multiple shoot formation of Paphiopedilum 

‘Delrosi’.” World Academy of Science, Engineering and Technology, 7(6): 776-779. 
 
ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  
โชคพิศิษฐ์ เทพสิทธา. (2558). เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช. พิมพ์ครั้งที่ 2. นครปฐม.  
         โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร.  
โชคพิศิษฐ์ เทพสิทธา. (2556). เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช. พิมพ์ครั้งที่ 1. นครปฐม.  
 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร.  
โชคพิศิษฐ์ เทพสิทธา และตวงพร โรจนวงศ์ (2555). การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ฟาแลนอปซิส. พิมพ์ครั้งที่  
 2. นครปฐม. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร.  
 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 25 ปี  
ระดับปริญญาตรี   
  รหัสวิชา    ชื่อรายวิชา 
 512 103     ปฏิบัติการชีววิทยา 1 
 512 104     ปฏิบัติการชีววิทยา 2 
 512 211    พืชสวน  
 512 212     ปฏิบัติการพืชสวน 
 512 415     โรคพืช 
 512 416    ปฏิบัติการโรคพืช 
 512 491     สัมมนา 
 512 493    โครงงานวิจัย 1 
 512 494     โครงงานวิจัย 2 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
  รหัสวิชา   ชื่อรายวิชา 
 512 532   เทคโนโลยีทางการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
 512 533    การอนุรักษ์ความหลากหลายของพืช 
 512 622   การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นสูง 
 512 625    สารเร่งการเติบโตในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
 512 629    เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ 
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     512 601  สัมมนาชีววิทยา 1 
         512 602  สัมมนาชีววิทยา 2  
         512 791  วิทยานิพนธ์ 
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8.   ชื่อ-นามสกุล  
  นางสาวกรกช ชั้นจิรกุล  
 ต าแหน่งทางวิชาการ  
  อาจารย์ ดร.  (ณ วันที่สภาอนุมัติหลักสูตรด ารงต าแหน่ง “อาจารย์ ดร.” ปัจจุบันได้รับแต่งตั้งเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”) 
 คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
  วท.ด. (พืชสวน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2552) 
  วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) จฬุาลงกรณ์วิทยาลัย (2541) 
  วท.บ. (พืชสวน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2538)   
 สังกัด     

    คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา 
        ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
        ผลงานวิจัย 
 บทความวิจัยในวารสารวิชาการ 
 Nukuntornprakit, O., Chanjirakul, K., van Doorn, G.W., Siriphanich, J. (2015) . “Chilling  

injury in pineapple fruit: Fatty acid composition and antioxidant metabolism.” 
Postharvest Biology and Technology. 99: 20-26. 

 Proceedings 
 วิมลมาศ ภมรคล, กรกช ชั้นจิรกุล. (2557) “ผลของน้ ามันหอมระเหยบางชนิดที่มีต่ออายุการปักแจกันช่อ 
  ดอกกล้วยไม้หวาย ‘เอียสกุล’.” การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  วิทยาเขตก าแพงแสน, นครปฐม 8 หน้า 8-9 ธันวาคม 2557. 
 Chanjirakul K., Sriboran K., Satmitr T. (2015). “The appropriate concentration of  
  aluminium sulphate, 8-hydroxyquinoline sulphate and sucrose as a vase solution for  
  replacement of a commercial vase solution for cut Dendrobium.”  
  Acta Horticulturae. 1078: 213-218.  
 Chanjirakul K., Pamornko, W. (2015). “The combination of aluminium sulphate, 8- 
  hydroxy-Quinolone sulphate and sucrose reduced lipid peroxidation in Dendrobium  
  Sonia ‘Eia Sakul’.” Acta Horticulturae. 1078: 181-185. 
 Obsuwan K., Chanjirakul K., Yoodee S., Seraypheap K., Bune Seraypheap Y. (2015).  

     “The optimum cut stages for prolonging display life of cut Dendrobium orchids.”  
  Acta Hortic. (ISHS), 1078: 187-191.  
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 Dee-in W., Thepsithar C., Thongpukdee A., Chanjirakul K., Obsuwan K. (2014). “Effects of 

paclobutrazol and N6-Benzyladenine on growth of Chrysanthemum 'Cayman'.” Acta 
Hort (ISHS), 1025: 248-252. 

Thongpukdee A., Chanjirakul K., Thepsithar C., Obsuwan K., Chantadech R. (2014). “In vitro salt 
  tolerance of Chrysanthemum 'Money Maker Improve'.” Acta Hort (ISHS), 1025:173-178. 
Obsuwan K., Changpun W., Thongpukdee A., Chanjirakul K., Thepsithar C. (2013), “Evaluation of  

tested vase solution compared to commercial vase solution on cut Dendrobium hybrids.” 
Acta Hort (ISHS), 970: 255-260. 

Yoodee S., Chanjirakul K., Obsuwan K., Seraypheap K. (2013). “Effect of different maturity stages 
on the display-life of cut Dendrobium orchids.”  Acta Hort. (ISHS), 970: 251-254. 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 12 ปี  
ระดับปริญญาตรี   
 รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา 
 512 101  ชีววิทยาทั่วไป 1 
 512 102  ชีววิทยาทั่วไป 2  
 512 103   ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1  
 512 104   ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 2 
 512 215   พืชกับสิ่งแวดล้อม 
 512 301  ชีววิทยาของเซลล์ 
 512 423  การตอบสนองของพืชต่อความเครียดจากสิ่งแวดล้อม 
 512 424  ปฏิบัติการการตอบสนองของพืชต่อความเครียดจากสิ่งแวดล้อม 
 512 425  สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของพืชสวน 
 512 426  ปฏิบัติการสรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวของพืชสวน 
 512 491   สัมมนา  
 512 493  โครงงานวิจัย 1 
 512 494   โครงงานวิจัย 2 
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ระดับบัณฑิตศึกษา 
 รหัสวิชา   ชื่อรายวิชา 

512 521  สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของพืชสวนขั้นสูง 
512 523   การเสื่อมสภาพในพืช 
512 525  เมแทบอลิซึมของพืช 
512 526  ความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับน้ าและธาตุอาหาร 
512 601   สัมมนาชีววิทยา 1   
512 602   สัมมนาชีววิทยา 2 
512 792   วิทยานิพนธ์ 
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ภาคผนวก ค 

ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษา กับจ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริง  
และผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี 

 
แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   

 ชั้นปีที่  จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

แผนการรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 10 10 10 10 10 
จ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริง 10 5 7 7 3 

จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 10 10 10 10 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาจริง - - 3 4 1 

 
 รายงานผลการประเมินหลักสูตร และข้อมูลร้อยละของบัณฑิตในหลักสูตรที่ได้งานท า 

 
ผู้ประเมิน จ านวนส่ง จ านวนรับ ร้อยละ 

อาจารย์ 21 21 100.00 
นักศึกษา 18 13 72.22 

มหาบัณฑิต 4 2 50.00 
นายจ้าง 1* 1 100.00 

รวม 44 37 84.10 

 
*  มหาบัณฑิตจ านวน 4 คน ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 1 คน  ยังไม่ได้ประกอบอาชีพ 3 คน 

ผลการประเมินหลักสูตรโดยอาจารย์ 

 อาจารย์ส่วนใหญ่เห็นว่าปรัชญาและจุดมุ่งหมายของหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  โครงสร้างหลักสูตรอยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก ยกเว้นความทันสมัยของหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในเกณฑ์
ดีมาก ส าหรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  เนื่องจากอาจารย์มีความรู้ ความสามารถ ตั้งใจ
สอนและควบคุมวิทยานิพนธ์และมีทัศนคติที่ดีต่อนักศึกษาอยู่ในระดับดีมาก ยกเว้นในเรื่องการชี้แนะแหล่งทุน
สนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์อยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนสภาพปัจจัยประกอบและสภาพแวดล้อมทั้งในด้านต ารา/วารสาร/
สื่ออิเล็กทรอนิกส์/ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการอยู่ในเกณฑ์ดี ดังนั้นภาควิชาควรจัดหาครุภัณฑ์ เพ่ือการสนับสนุนการ
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ท าวิจัยและสนับสนุนการจัดการเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือพ้ืนฐานในการท าวิจัย และรองรับความพร้อมด้านการ
สืบค้นให้กับอาจารย์และนักศึกษา  

 

ผลการประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาปัจจุบัน 

 นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่าปรัชญาและจุดมุ่งหมายของหลักสูตรรวมทั้งรายวิชาที่เปิดสอนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ดีมาก จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรรวมทั้งของวิชาบังคับและวิชาเลือก
มีความเหมาะสมและความทันสมัยของหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ส่วนเนื้อหารายวิชามีความทันสมัยและเป็น
ประโยชน์ต่อวิชาชีพอยู่ในเกณฑ์ดีมาก จ านวนอาจารย์ คุณวุฒิ ความรู้และความสามารถของอาจารย์ในการสอน 
วิจัยและควบคุมวิทยานิพนธ์และตั้งใจอุทิศตนให้กับการเรียนการสอน  อยู่ในเกณฑ์ดีมาก อาจารย์เปิดโอกาสให้
ปรึกษาและช่วยเหลือแก้ปัญหาการท างานวิจัยของนักศึกษาดีมาก  

 

ผลการประเมินหลักสูตรโดยมหาบัณฑิต 

 นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่าปรัชญาและจุดมุ่งหมายของหลักสูตรรวมทั้งรายวิชาที่เปิดสอนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรรวมทั้งของวิชาบังคับและวิชา
เลือกมีความเหมาะสมและความทันสมัยของหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก ส่วนเนื้อหารายวิชามีความทันสมัยและ
เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก จ านวนอาจารย์ คุณวุฒิ ความรู้และความสามารถของอาจารย์ใน
การสอน วิจัยและควบคุมวิทยานิพนธ์และตั้งใจอุทิศตนให้กับการเรียนการสอน อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก อาจารย์เปิด
โอกาสให้ปรึกษาและช่วยเหลือแก้ปัญหาการท างานวิจัยของนักศึกษาเกณฑ์ดถีึงดีมาก 

 

ผลการส ารวจคุณภาพมหาบัณฑิตจากผู้ใช้มหาบัณฑิต 
 ผู้ใช้มหาบัณฑิตสาขาวิชาชีววทิยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
ถึงดีมาก ในด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติต่อการ
ท างานและการปฏิบัติหน้าที่ อยู่ในระดับดีมาก โดยจุดเด่นของมหาบัณฑิตคือเป็นผู้ที่สามารถน าความรู้มาใช้
ประยุกต์ในการท างาน มีความกระตือรือร้นในการท างาน มีสัมมาคารวะต่อผู้อื่น ให้เกียรติและยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น สามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืนและมีความเป็นมิตรในระดับดีมาก ยกเว้นในเรื่องความสามารถใน
การตัดสินใจในการด าเนินงานด้วยตนเอง อยู่ในระดับดี มหาบัณฑิตปฎิบัติงานด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความ
รับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถทางคอมพิวเตอร์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นก าลัง
ส าคัญของหน่วยงาน และเป็นที่พึงพอใจของนายจ้าง 
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ผลการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาในภาพรวม 

 จากการประเมินหลักสูตรโดยผู้เกี่ยวข้อง คือ อาจารย์ มหาบัณฑิตและนักศึกษาปัจจุบัน รวมทั้งการส ารวจ
ความพึงพอใจในคุณภาพของมหาบัณฑิตโดยนายจ้าง พบว่าปรัชญา จุดมุ่งหมายของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร 
เนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนการสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนอยู่ในเกณฑ์ดี มาก  อาจารย์มี
ความตั้งใจ/อุทิศตนให้กับการสอนและมีทัศนคติต่อนักศึกษาในระดับดีมาก ส่วนปัจจัยประกอบและสภาพแวดล้อม 
ด้านต ารา/วารสาร/สื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นมีความทันสมัยและเพียงพอต่อการค้นคว้าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ด้าน
ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ/ห้องวิจัยนั้น มีห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ สื่อโสตทัศน์ ครุภัณฑ์ในห้องสอนและ
ปฏิบัติการ รวมทั้งเครื่องมือในการวิจัยอยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการวิจัยทั้งวัสดุและครุภัณฑ์
ภาควิชาควรจัดหาครุภัณฑ์ เพ่ือการสนับสนุนการท าวิจัยและสนับสนุนการจัดการเก่ียวกับอุปกรณ์เครื่องมือพ้ืนฐาน
ในการท าวิจัย และรองรับความพร้อมด้านการสืบค้นให้กับอาจารย์และนักศึกษา และมหาบัณฑิตที่จบไปท างาน
เป็นที่พึงพอใจของนายจ้าง 

จุดเด่นของหลักสูตร 

1. มีวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายของหลักสูตรมีความชัดเจนและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  
2. หลักสูตรมีความสอดคล้องกับมาตรฐานองค์กรวิชาชีพและมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะทาง

ปฏิบัติการและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการประกอบการท างาน เป็นที่พึงพอใจของนายจ้าง 
3.   เนื้อหาสาระของรายวิชามีความทันสมัยและน่าสนใจ 
4.   อาจารย์มีคุณวุฒิเหมาะสม มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และตั้งใจอุทิศตนให้กับการเรียนการ

สอน และการควบคุมงานวิจัยของนักศึกษา  
          5.   ปัจจัยประกอบและสภาพแวดล้อมดีเอ้ือต่อการศึกษา    ทั้งด้านสิ่งพิมพ์   และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ความเหมาะสมของครุภัณฑ์ด้านการเรียนและการวิจัย รวมทั้งการส่งเสริมการวิจัย 

 

ข้อเสนอแนะและข้อควรปรับปรุงซึ่งเป็นความคิดเห็นจากมหาบัณฑิตและนักศึกษาปัจจุบัน 

 1. รัฐบาลควรอนุมัติให้มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ท่ีทันสมัยให้เหมาะสมกับนโยบายการผลิตบัณฑิตสู่สังคมและ
การเพ่ิมพูนจ านวนเรื่องของงานวิจัยให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน สกอ. 
 2.รัฐบาลต้องสนับสนุนครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะของนักวิทยาศาสตร์  
 3. ครุภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการบางอย่างไม่พอเพียง ควรส ารวจและมีห้องครุภัณฑ์กลาง เพ่ือประหยัดการใช้
งบประมาณ 
 4. ภาควิชามีความจ าเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ เพ่ือการสนับสนุนการท าวิจัยและสนับสนุนการจัดการ
เกี่ยวกับระบบ wifi ให้กับภาควิชาฯ เพื่อรองรับความพร้อมด้านการสืบค้นให้กับอาจารย์และนักศึกษา 
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 5. อุปกรณ์/เครื่องมือพื้นฐานในการท าวิจัย รวมถึงการสอนในบางรายวิชายังไม่เพียงพอ เช่นวิชา 
Molecular เป็นต้น 

6. อยากให้นักศึกษาสามารถไปเรียนหลักสูตรที่สนใจอ่ืนๆ นอกจากท่ีภาควิชาจัดไว้ให้ได้ไม่ว่าจะภายใน
มหาวิทยาลัยหรือต่างมหาวิทยาลัย และสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้เพ่ือประโยชน์ของนักศึกษา 

 ข้อเสนอแนะจากนายจ้าง 

1. มหาบัณฑิตมีความใฝ่รู้และความสามารถในการท างาน 
2. มหาบัณฑิตมีคุณสมบัติที่ดีในหลักการของผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 
3. มหาบัณฑิตมีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
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ตารางท่ี 1  สรุปข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
 

1.  อาจารย์ จ านวน 21 ท่าน     
    1.1 วุฒิการศึกษาสูงสุด   
  
    1.2  ต าแหน่งวิชาการ   
 
 
    1.3 ประสบการณ์ในการสอน    
 
 

 
                        ปริญญาเอก  18   ท่าน                    

              ปริญญาโท   3   ท่าน 
                       ระดับอาจารย์     10 ท่าน   

              ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  6  ท่าน 
              รองศาสตราจารย์     5  ท่าน    

        มากกว่า 20 ปี    7 ท่าน   
              16-20 ปี          4 ท่าน 
              11-15 ปี          0 ท่าน 
              5-10 ปี           4 ท่าน 
              น้อยกว่า 5 ปี    6  ท่าน 

2. มหาบัณฑิต จ านวน 4 คน 
    2.1  หลังจากศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต   

 
 
   
2.2  ส าหรับผู้ที่ท างานก่อนเข้าศึกษา งานที่ท า 
      เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนจบในระดับ

ปริญญามหาบัณฑิตหรือไม่ 
   
2.3 ส าหรับผู้ไม่เคยประกอบอาชีพก่อนเข้าศึกษา  

(1)  หลังจากจบหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ท่านหางานท าได้ยากง่าย
อย่างไร 

      (2)  วุฒิการศึกษาท่ีใช้ในการสมัครงาน 
      (3)  ระยะเวลาหางานท า          

(4)  งานที่ท าเก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน
จบในระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือไม่ 

 2.4 ท่านสามารถน าวุฒิปริญญาโทที่ได้รับไปใช้ 
      ประโยชน ์ด้านใด 

 
            ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 1 คน 
            เพ่ิงได้งานท า 1 คน 
            ไม่ได้ท างาน  2 คน  
  
           ไม่มี 
      
 
 
            
           หางานท ายาก 3 คน 

                     
                      ปริญญาโท 3 คน 
                      มากกว่า 1 ปี 

 
                 เกี่ยวโดยตรง 1 คน 

 
                          ศึกษาต่อ 1 คน 

3. นักศึกษาปัจจุบัน จ านวน 13  คน      
    3.1   การประกอบอาชีพก่อนเข้าศึกษาระดับ 
           มหาบัณฑิต 

 
                  ไม่ได้ท างาน    10  คน 

             ประกอบอาชีพเอกชน   3  คน      
4. ผู้ใช้มหาบัณฑิต จ านวน 1 ท่าน                   นายจ้างทั้งหมดเป็นราชการ 
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ภาคผนวก ง 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 

ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
 

           1.  เปรียบเทียบโครงสร้าง 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) มีความสอดคล้องกับ

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 โดยมีโครงสร้างของหลักสูตรเป็นแบบ แผน ก ซึ่งเป็น
แผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์  
 
 การปรับปรุงหลักสูตร มีความเหมือน และความแตกต่างกับหลักสูตรเดิม ดังนี้ 
 

 
หลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิต จ านวน 
หน่วยกิต 
ทีแ่ตกต่าง 

 
หมายเหตุ เกณฑ์กระทรวง 

ศึกษาธิการ 
เดิม ปรับปรุง 

1. แผน ก แบบ ก 1  36 36 36 - - 
วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 36 36 36 - - 

จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 36 36 36 - - 
2. แผน ก แบบ ก 2  36 36 36 - - 

วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 2 8 +6 เพ่ิมข้ึน 
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 16 10 -6 ลดลง 

วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 12 18 18 - - 
จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 36 36 36 - - 
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2. เปรียบเทียบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงไปตามหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
1. แผน ก แบบ ก1 1. แผน ก แบบ ก1  
   จ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 36     จ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 36   
   วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่าไม่น้อยกว่า  
36 หน่วยกิต 

   วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่าไม่น้อยกว่า  
36 หน่วยกิต 

 

สัมมนาโดยไม่นับหน่วยกิต 2 หน่วยกิต 
512 601 สัมมนาชีววิทยา 1                      1(0-2-1)  
            (Seminar in Biology I)                              
512 602 สัมมนาชีววิทยา 2                      1(0-2-1)                                                                    
            (Seminar in Biology II)                             
512 791 วิทยานิพนธ์ (Thesis)                                           

มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต 

สัมมนาโดยไม่นับหน่วยกิต 2 หน่วยกิต 
512 601 สัมมนาชีววิทยา 1                      1(0-2-1)  
            (Seminar in Biology I)                              
512 602 สัมมนาชีววิทยา 2                      1(0-2-1)                                                                    
            (Seminar in Biology II)                             
512 791 วิทยานิพนธ์ (Thesis)                                           

มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต 

 

2. แผน ก แบบ ก2 2. แผน ก แบบ ก2  
จ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
วิชาบังคับ                                2 หน่วยกิต 
วิชาเลือกไม่น้อยกว่า                  16 หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า           18 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
วิชาบังคับ                            8 หน่วยกิต 
วิชาเลือกไม่น้อยกว่า              10 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ มี
ค่าเทียบเท่า       18 หน่วยกิต 

 

2.1 วิชาบังคับ 
จ านวน 2 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
512 601 สัมมนาชีววิทยา 1                     1(0-2-1)  
            (Seminar in Biology I)                              
512 602 สัมมนาชีววิทยา 2                      1(0-2-1)                                                                    
            (Seminar in Biology II)                             

2.1 วิชาบังคับ 
จ านวน 2 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
512 601 สัมมนาชีววิทยา 1                   1(0-2-1)  
           (Seminar in Biology I)                              
512 602 สัมมนาชีววิทยา 2                   1(0-2-1)                                                                    
           (Seminar in Biology II)                             
512 503 ระเบียบวิธีวิจัยทางชีววิทยา        3(3-0-6) 
           (Research Methodology in 
            Biology) 
512 507 ประเด็นชีววิทยาตามกระแส        3(3-0-6)  
           (Current Issues in Biology) 

 

2.2  วิชาเลือก 
จ านวนไม่น้อยกว่า  16  หน่วยกิต   ประกอบด้วย 
2.2.1 รายวิชาอื่นๆ 

2.2  วิชาเลือก 
จ านวนไม่น้อยกว่า  16  หน่วยกิต   ประกอบด้วย 
2.2.1 รายวิชาอื่นๆ 

 

512 501 ชีววิทยาของเซลล์ขั้นสูง               3(3-0-6)                                                 
            (Advanced Cell Biology)   

512 501 ชีววิทยาของเซลล์ขั้นสูง               3(3-0-6)                                                 
            (Advanced Cell Biology)   

ไม่เปลี่ยนแปลง 
 

512 502 ฮิสโตเคม ี                               3(1-6-2)                                    
            (Histochemistry)                                       

512 502 ฮิสโตเคม ี                               3(1-6-2)                                    
            (Histochemistry)                                       

ยกเลิก 
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 512 502 กระบวนการเชิงนิเวศวิทยาทางทะเล   3(3-0-6)                                                                                       
            (Marine Ecological Process)           

รายวิชาใหม่ 

512 504 เทคนิคทางชีววทิยาส าหรับกล้อง                                     
            จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด   3(1-6-2)                                                        
            (Biological Techniques in  
            Scanning Electron Microscopy)    

512 504 เทคนิคทางชีววทิยาส าหรับกล้อง                                     
            จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด   3(1-6-2)                                                        
            (Biological Techniques in  
            Scanning Electron Microscopy)    

เปลี่ยนแปลง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

512 505 พิษวิทยาทางน้ า                          3(2-3-4) 
             (Aquatic Toxicology )                            

512 505 พิษวิทยาทางน้ า                           3(2-3-4) 
             (Aquatic Toxicology )                            

ไม่เปลี่ยนแปลง 

512 506 เทคนิคและการวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือ  
            เพ่ือการศึกษาทางชีววิทยา              5(3-6-6) 
            (Technique and Instrumental  
            Analysis in Biological Study)                                     

512 506 เทคนิคและการวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือ  
            เพ่ือการศึกษาทางชีววิทยา               5(3-6-6) 
            (Technique and Instrumental  
            Analysis in Biological Study)                                     

เปลี่ยนแปลง
ค าอธิบาย
รายวิชา  

512 507 ประเด็นชีววทิยาตามกระแส            3(3-0-6) 
            (Current Issues in Biology) 

512 507 ประเด็นชีววทิยาตามกระแส             3(3-0-6) 
            (Current Issues in Biology) 

รายวิชาใหม่ 
 

515 502 สถิติประยุกต์ส าหรับนักชีววทิยา       3(3-0-6)  
             (Applied Statistics for Biologists)   

515 502 สถิติประยุกต์ส าหรับนักชีววทิยา        3(3-0-6)  
             (Applied Statistics for Biologists)   

ไม่เปลี่ยนแปลง 

2.2.2 รายวิชาพันธุศาสตร์ 
512 511 พันธุศาสตร์ของเซลล์ 2                  3(2-3-4)  
            (Cytogenetics II)    

 
512 511 พันธุศาสตร์ของเซลล์ขั้นสูง              3(2-3-4) 
            (Advance Cytogenetics)  

 
เปลี่ยนชื่อ
รายวิชาทั้ง
ภาษาไทยและ
ภาษา อังกฤษ 

512 512 พันธุศาสตร์การถ่ายทอด                3(3-0-6)  
            (Transmission Genetics)                          

512 512 พันธุศาสตร์การถ่ายทอด                 3(3-0-6)  
            (Transmission Genetics)                          

ไม่เปลี่ยนแปลง 
 

512 513 หัวข้อเฉพาะทางพันธุศาสตร์            2(2-0-4) 
               (Selected topics in Genetics )              

512 614 หัวข้อเฉพาะทางพันธุศาสตร์            2(2-0-4)     
             (Selected Topics in Genetics)    

เปลี่ยนแปลง
รหัสรายวิชา 

512 611 พันธุศาสตร์โมเลกลุ                       3(3-0-6) 
            (Molecular Genetics)                     

512 611 พันธุศาสตร์โมเลกลุ                       3(3-0-6) 
            (Molecular Genetics)                     

ไม่เปลี่ยนแปลง 

512 612 พันธุศาสตร์ประยุกต์                     3(3-0-6) 
            (Applied Genetics)                                  

512 612 พันธุศาสตร์ประยุกต์                     3(3-0-6) 
            (Applied Genetics)                                  

ไม่เปลี่ยนแปลง 

512 613 พันธุศาสตร์ประชากร                    3(3-0-6)  
            (Population Genetics)     

512 613 พันธุศาสตร์ประชากร                    3(3-0-6)  
            (Population Genetics)     

รายวิชาใหม่ 
 

2.2.3 รายวิชาทางพฤกษศาสตร์  2.2.3 รายวิชาทางพฤกษศาสตร์  
512 521 สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลงัการเก็บ 
            เกี่ยวของพืชสวนขั้นสูง                   3(3-0-6) 
            (Advanced Postharvest  
            Physiology and Technology of  
            Horticultural Crops)         

512 521 สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลงัการเก็บ     
            เกี่ยวของพืชสวนขั้นสูง                   4(2-6-4) 
            (Advanced Postharvest  
            Physiology and Technology of  
            Horticultural Crops)    

เปลี่ยนแปลง
จ านวนหน่วยกิต 
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512 522 วัชพืชศาสตร์                              3(2-3-4)                                                    
            (Weed Science)                        

512 522 วัชพืชศาสตร์                              3(2-3-4)                                                    
            (Weed Science)                        

ไม่เปลี่ยนแปลง 

512 523 การเสื่อมสภาพในพืช                    3(3-0-6) 
            (Senescence and Aging in  
            Plants)          

512 523 การเสื่อมสภาพในพืช                    3(3-0-6) 
            (Senescence and Aging in  
            Plants)          

ไม่เปลี่ยนแปลง 
 

512 524 เรณูวิทยา                                  3(2-3-4)                                          
            (Palynology)                                             

512 524 เรณูวิทยา                                  3(2-3-4)                                          
            (Palynology)                                             

ไม่เปลี่ยนแปลง 

512 525 เมแทบอลิซมึของพืช                     3(2-3-4)                              
            (Plant Metabolism)                      

512 525 เมแทบอลิซมึของพืช                     3(2-3-4)                              
            (Plant Metabolism)                      

ไม่เปลี่ยนแปลง 

512 526 ความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับน้ าและ 
            ธาตุอาหาร                                 3(2-3-4) 
            (Mineral Nutrition and Water             
            Relations of Plants)                                                                  

512 526 ความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับน้ าและ 
            ธาตุอาหาร                                 3(2-3-4) 
            (Mineral Nutrition and Water             
            Relations of Plants)                                                                  

เปลี่ยนแปลง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

512 527 พฤกษภูมิศาสตร์                          3(3-0-6) 
            (Plant Geography)                                   

512 527 พฤกษภูมิศาสตร์                          3(3-0-6) 
            (Plant Geography)                                   

ไม่เปลี่ยนแปลง 

512 528 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารผลิต 
            กล้วยไม้ขั้นสูง                             3(2-3-4) 
            (Advanced  Orchid Science and  
            Technology)           

512 528 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารผลิต 
            กล้วยไม้ขั้นสูง                             3(2-3-4) 
            (Advanced  Orchid Science and  
            Technology)           

ไม่เปลี่ยนแปลง 
 

512 531 เทคโนโลยีจีโนมพืช                       3(3-0-6) 
            (Plant Genome Technology)     

512 531 เทคโนโลยีจีโนมพืช                       4(3-3-6) 
            (Plant Genome Technology)             

เปลี่ยนแปลง
ค าอธิบาย
รายวิชาและ
จ านวนหน่วยกิต 

512 532 เทคโนโลยีทางการเพาะเลี้ยง 
            เนื้อเยื่อพืช                                 3(3-0-6) 
            (Plant Tissue Culture  
            Technology)              

512 532 เทคโนโลยีทางการเพาะเลี้ยง 
            เนื้อเยื่อพืช                                 3(3-0-6) 
            (Plant Tissue Culture  
            Technology)              

ไม่เปลี่ยนแปลง 
 

512 533 การอนุรักษ์ความหลากหลายของพืช   3(3-0-6)                                                      
            (Plant Diversity Conservation)                     

512 533 การอนุรักษ์ความหลากหลายของพืช   3(3-0-6)                                                      
            (Plant Diversity Conservation)                     

ไม่เปลี่ยนแปลง 

512 621 หัวข้อเฉพาะทางอนุกรมวิธานพืช       3(3-0-6)                                                           
            (Selected Topics in Plant Taxonomy)         

512  621 หัวข้อเฉพาะทางพฤกษศาสตร์         2(2-0-4)                                             
             (Selected Topics in Botany)      

เปลี่ยนแปลง
ค าอธิบาย
รายวิชา จ านวน
หน่วยกิตและ
เปลี่ยนแปลงชื่อ
ภาษาไทยและ
ภาษา 
อังกฤษ 

 



131 

 

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
512 622 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นสูง         3(1-6-2)                                                       
            (Advanced Plant Tissue Culture)         

512 622 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นสูง          4(2-6-4)                                            
             (Advanced Plant Tissue Culture)   

เปลี่ยนแปลง
ค าอธิบาย
รายวิชาและ
จ านวนหน่วย
กิต  

512 623 ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤกษศาสตร์       3(3-0-6)                                              
            (Research Methodology in Botany) 

512 623 ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤกษศาสตร์        3(3-0-6)                                              
     (Research Methodology in Botany) 

ยกเลิก 
 

512 624 อนุกรมวิธานพืชขั้นสูง                   3(3-0-6) 
           (Advanced Plant Taxonomy)                   

512 623 อนุกรมวิธานพืชขั้นสูง                    4(3-3-6)                
            (Advanced Plant Taxonomy)           

เปลี่ยนแปลง
รหัสรายวิชา
และจ านวน
หน่วยกิต 

512 625 สารเร่งการเติบโตในการเพาะเลี้ยง 
            เนื้อเยื่อพืช                                3(2-3-4) 
            (Growth regulators in Plant             
            Tissue Culture)              

512 624 สารเร่งการเติบโตในการเพาะเลี้ยง 
            เนื้อเยื่อพืช                                  3(2-3-4) 
            (Growth regulators in Plant  
            Tissue Culture)              

เปลี่ยนแปลง
รหัสรายวิชา 

512 626 หัวข้อเฉพาะทางสรีรวิทยาของไม้ 
            ดอกไม้ประดับ                            2(2-0-4) 
            (Selected Topics in Physiology  
            of Flowering and Ornamental Crops) 

512 626 หัวข้อเฉพาะทางสรีรวิทยาของไม้ 
            ดอกไม้ประดับ                             2(2-0-4) 
            (Selected Topics in Physiology  
            of Flowering and Ornamental Crops) 

ยกเลิก 
 

512 627 หัวข้อเฉพาะทางการเพาะเลี้ยง 
            เนื้อเยื่อพืช                                 3(3-0-6) 
            (Selected Topics in Plant Tissue  
            Culture)                

512 627 หัวข้อเฉพาะทางการเพาะเลี้ยง 
            เนื้อเยื่อพืช                                  3(3-0-6) 
            (Selected Topics in Plant Tissue  
            Culture)                

ยกเลิก 
 
 
 

512 628 อนุกรมวิธานเชิงสถาปัตยลักษณ์ 
            ของพืช                                     3(3-0-6) 
            (Architectural Taxonomy of Plants)         
             

512 625 อนุกรมวิธานเชิงสถาปัตยลักษณ์ 
            ของพืช                                      4(3-2-6) 
            (Architectural Taxonomy of Plants)         
             

เปลี่ยนแปลง
รหัสรายวิชา
และจ านวน
หน่วยกิต 

512 629 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
            กล้วยไม้                                    4(2-6-4) 
            (Orchid Tissue Culture Technology) 

512 626 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
            กล้วยไม้                                     4(2-6-4) 
             (Orchid Tissue Culture Technology) 

เปลี่ยนแปลง
รหัสรายวิชา 

512 631 วิทยาเอ็มบริโอของพืชดอก              4(3-3-6)    
            (Embryology of Flowering Plants)            

512 627 วิทยาเอ็มบริโอของพืชดอก               4(3-3-6) 
            (Embryology of Flowering Plants)             

เปลี่ยนแปลง
รหัสรายวิชา 

512 632 ธุรกิจทางการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช     3(3-0-6)                                                
            (Plant Tissue Culture Business)               

512 632 ธุรกิจทางการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช     3(3-0-6)                                                
            (Plant Tissue Culture Business)               

ยกเลิก 
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2.2.4 รายวิชาทางสัตววิทยา  2.2.4 รายวิชาทางสัตววิทยา   
512 541 การตรวจทางชีววิทยาระดับเซลล์       3(2-3-4)                                        
            (Cell-based Assay)                                  

512 541 การตรวจทางชีววิทยาระดับเซลล์       3(2-3-4)                                        
            (Cell-based bioassays)                                  

ไม่เปลี่ยนแปลง 
 

512 542 สังขวิทยา                                  4(3-3-6) 
            (Malacology)                                            

512 542 สังขวิทยา                                  4(3-3-6) 
            (Malacology)                                            

ไม่เปลี่ยนแปลง 
 

512 543 วิทยาครัสทาเซีย                          3(2-3-4)                                                    
            (Carcinology)                                     

512 543 วิทยาครัสทาเซีย                          4(3-3-6)                          
            (Carcinology)                                 

เปลี่ยนแปลง
จ านวนหน่วยกิต 

512 544 วิทยาโพรโทซัว                            3(2-3-4)                                 
            (Protozoology)                                     

 ยกเลิก 
 

 512 544 สเต็มเซลล์และวิศวกรรมเนื้อเยื่อ        3(3-0-6) 
            (Stem Cells and Tissue  
            Engineering)      

รายวิชาใหม ่
 

512 545 ปรสิตวิทยาขั้นสูง                         4(3-3-6)                        
            (Advanced Parasitology)                        

512 545 ปรสิตวิทยาขั้นสูง                         4(3-3-6)                        
            (Advanced Parasitology)                       

ไม่เปลี่ยนแปลง 

512 548 สรีรวิทยาของแมลง                       4(3-3-6)                                                    
            (Insect Physiology)                                  

512 548 สรีรวิทยาของแมลง                       4(3-3-6)                                                    
            (Insect Physiology)                                  

ยกเลิก 

512 551 ชีววิทยาภูมิคุ้มกัน                         4(3-3-6) 
            (Immunobiology)                                     

512 551 ชีววิทยาภูมิคุ้มกัน                         4(3-3-6) 
            (Immunobiology)                                     

ไม่เปลี่ยนแปลง 

512 552 เซลล์สืบพันธุ ์และการใช้ประโยชน ์
            ของเซลล์ในระบบสืบพันธุ์สัตว์เลี้ยงลูก 
            ด้วยน้ านม                                  4(2-6-4) 
            (Mammalian Gamete and  
            Application of Reproductive  
            Cells)                                 

512 552 เซลล์สืบพันธุ์ และการใช้ประโยชน ์
            ของเซลล์ในระบบสืบพันธุ์สัตว์เลี้ยงลูก 
            ด้วยน้ านม                                  4(2-6-4) 
            (Mammalian Gamete and  
            Application of Reproductive  
            Cells)               

เปลี่ยนแปลง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

512 553 ชีววิทยาของปลา                          3(2-3-4)                                
            (Fish Biology)                                           

512 553 ชีววิทยาของปลา                          4(3-3-6)                            
             (Fish Biology)                                 

เปลี่ยนแปลง
จ านวนหน่วยกิต 

512 554 พฤติกรรมสัตว์                             3(3-0-6)                                
            (Animal Behaviour)                     

512 554 พฤติกรรมสัตว์                             3(3-0-6)                                
            (Animal Behaviour)                    

ไม่เปลี่ยนแปลง 

512 555 ปักษีวิทยาขั้นสูง                           4(3-3-6) 
            (Advanced Ornithology)                          

512 555 ปักษีวิทยาขั้นสูง                           4(3-3-6) 
            (Advanced Ornithology)                          

ไม่เปลี่ยนแปลง 

512 556 นิเวศวิทยาของแพลงก์ตอน              4(3-3-6) 
            (Plankton Ecology)                               

512 556 นิเวศวิทยาของแพลงก์ตอน              4(3-3-6) 
            (Plankton Ecology)                               

เปลี่ยนแปลง
จ านวนหน่วยกิต 
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512 557 เทคโนโลยีของเซลลส์ืบพันธุ์และ 
            ตัวอ่อน                                     4(2-6-4) 
            (Animal Gamete and Embryo  
            Technology)         

512 557 เทคโนโลยีของเซลลส์ืบพันธุ์และ 
            ตัวอ่อน                                      4(2-6-4) 
            (Animal Gamete and Embryo  
            Technology)         

เปลี่ยนแปลง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

512 558 วิทยาต่อมไร้ท่อเปรยีบเทียบ            3(3-0-6)             
            (Comparative  Endocrinology)                

512 558 วิทยาต่อมไร้ท่อเปรยีบเทียบ             3(3-0-6)             
            (Comparative  Endocrinology)                

ยกเลิก  
 

512 641 หัวข้อเฉพาะทางสัตววิทยา              2(2-0-4)                          
            (Selected Topics in Zoology)                  

512 641 หัวข้อเฉพาะทางสัตววิทยา               2(2-0-4)                          
            (Selected Topics in Zoology)                  

ไม่
เปลี่ยนแปลง 

512 642 วิทยาภูมิคุ้มกันระดับเซลล์และโมเลกุล   
                                                          4(3-3-6) 
            (Cellular and Melecular  
            Immunology)     

512 642 วิทยาภูมิคุ้มกันระดับเซลล์และโมเลกุล   
                                                           4(3-3-6) 
            (Cellular and Melecular  
            Immunology)     

ไม่
เปลี่ยนแปลง 
 

512 643 สังขวิทยาทางการแพทย์           4(3-3-6) 
            (Medical Malacology)                              

512 643 สังขวิทยาทางการแพทย์            4(3-3-6) 
            (Medical Malacology)                              

ไม่
เปลี่ยนแปลง 

512 644 เทคนิคการวิจัยทางสังขวิทยา           3(1-6-2)                                 
            (Research Techniques in  
            Malacology)           

512 644 เทคนิคการวิจัยทางสังขวิทยา            3(1-6-2)                                 
            (Research Techniques in  
            Malacology)           

ไม่
เปลี่ยนแปลง 
 

512 645 เทคนิคการวิจัยทางปรสติวิทยา         3(1-6-2)                              
            (Research Techniques in Parasitology)                                                

512 645 เทคนิคการวิจัยทางปรสติวิทยา          3(1-6-2)                              
            (Research Techniques in Parasitology)                                                

ไม่
เปลี่ยนแปลง 

512 646 วัสดุชีวภาพ                                3(3-0-6) 
            (Biomaterials)                                                

512 646 วัสดุชีวภาพ                                 3(3-0-6) 
            (Biomaterials)                                                

รายวิชาใหม ่
 

512 792 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า         18 หน่วยกิต 
             (Thesis) 

512 792 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า           18 หน่วยกิต 
             (Thesis)                                  

ไม่
เปลี่ยนแปลง 
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ภาคผนวก ฉ 

รายช่ือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา พ.ศ. 2554 
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ภาคผนวก ช  
การยกเว้นการสอบภาษาต่างประเทศโดยใช้ผลการสอบจากสถาบันอ่ืน 
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