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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2559) 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  พระราชวังสนามจันทร์ บัณฑิตวิทยาลัย ภาควิชาจุลชีววิทยา 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

1.1 รหัสหลักสูตร 
  25490081110781 
1.2 ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย:   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
         ภาษาอังกฤษ:           Master of Science Program in Microbiology 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็มภาษาไทย:  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยา) 
         ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ:  Master of Science (Microbiology) 

ชื่อย่อภาษาไทย:   วท.ม. (จุลชีววิทยา)  
          ชื่อย่อภาษาอังกฤษ:  M.Sc. (Microbiology)  
3. วิชาเอก 
         ไม่มี 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  
 แผน ก แบบ ก 2 หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ   หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี 

5.2 ภาษาที่ใช้   ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
5.3 การรับเข้าศึกษา  รับทั้งนักศึกษาไทยและต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้ดี 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
หลักสูตรปรับปรุง ฉบับ พ. ศ. 2559   เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2559 
คณะกรรมการวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 11/2558 วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
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สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 7/2559 วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 ปีการศึกษา 2560 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 8.1 อาจารย์สอนระดับอุดมศึกษา  

8.2 ครูสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน  
 8.3 นักวิจัยในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
 8.4 นักวิชาการควบคุมโรค 
 8.5 นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

9.1 นางสาวนีลวรรณ พงศ์ศิลป์  
เลขประจ าตัวประชาชน  X-XXXX-XXXXX-XX-X 
ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ 
คุณวุฒิ วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2545) 

วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2540) 
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) เกียรตินิยมอันดับ 2 สถาบันเทคโนโลย ี

 พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2536) 
9.2 นายธงชัย  เตโชวิศาล 

เลขประจ าตัวประชาชน  X-XXXX-XXXXX-XX-X 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
คุณวุฒิ วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2546) 

วท.ม. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล (2538) 
วท.บ. (จุลชวีวิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยบูรพา (2534)  

9.3 นางธนาพร ชื่นอิ่ม  
เลขประจ าตัวประชาชน  X-XXXX-XXXXX-XX-X 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
คุณวุฒิ Ph.D. (Molecular Virology) University of Glasgow, UK (2004) 

วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2540) 
วท.บ. (เทคโนโลยีทางอาหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2536) 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มีวัตถุประสงค์ผลิตบุคลากรทางการ
ศึกษา สาธารณสุข เทคโนโลยีชีวภาพ และวิจัยทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง เพ่ือเตรียมความพร้อม ตอบสนอง
ต่อการขยายตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ความข้อตกลงร่วมกันทางด้านการตลาด ฐานการผลิต 
และเปิดเสรีด้านการค้าและบริการ ซึ่งรวมถึงกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทน และสาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมภูมิปัญญาและ
การเรียนรู้ 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 สังคมปัจจุบันมีการติดต่อสื่อสารแบบไร้พรมแดนรวมถึงกับประเทศในอาเซียนที่มีเอกลักษณ์
และอิทธิพลของวัฒนธรรมที่หลากหลายต่อการพัฒนาประเทศในประชาคม ดังนั้นด้านการศึกษาจึง
จ าเป็นต้องวางแผนหลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยาเพ่ือรองรับ และเตรียมความพร้อมในการเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงและปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม และวิถีการด ารงชีวิตของคนไทย และคนในสังคมประเทศ
เพ่ือนบ้าน ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนวิทยาการให้สอดคล้อง กลมกลืนกับวิถีชีวิตของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ที่สั่งสมและสืบทอดต่อมาช้านาน และด ารงอยู่ในวิถีชีวิตของคนในแต่ละเชื้อชาติ รวมถึงการพัฒนา
คุณภาพคน สร้างเสริม คุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือสร้างความ
ประทับใจ และความเชื่อถือให้เป็นที่ประจักษ์  
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องของพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจระดับโลก และเปิดเสรีแรงงาน จาก
สถานการณ์ภายนอก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิต
บัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ ประยุกต์ใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในด้านต่าง ๆ รวมถึงด้านการแพทย์ 
การเกษตร การอุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การปรับปรุง
พันธุกรรม และการใช้จุลินทรีย์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
      12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาจุลชีววิทยา ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ 
เป็นนักวิจัยขั้นสูงสามารถผลิตงานวิจัยเชิงลึก รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่และที่มีอยู่แล้ว สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ การวิจัย และงานสร้างสรรค์ โดยมี
ปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม มีความคิดริเริ่ม สามารถประยุกต์และบูรณา
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การความรู้เพ่ือรับใช้สังคมและท้องถิ่น สอดคล้องกับพันธะกิจการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและยุทธศาสตร์ 
ความเป็นเลิศทางวิชาการ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและผลิตงานสร้างสรรค์  
13. ความสัมพันธ์ กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
 13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดย คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาอื่น   
    ไม่มี 
 13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ คณะ/ภาควิชาอื่น 
    ไม่มี 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 
  เสริมสร้างปัญญา คิดหาเหตุผล ประยุกต์เทคโนโลยี ศึกษาจุลินทรีย์วิทยา พัฒนาใช้
ประโยชน์องค์ความรู้คู่คุณธรรม พร้อมน าธรรมชาติและสังคมสู่สมดุลสายกลาง 
 1.2 ความส าคัญ 
  สร้างบุคลากรวิจัยขั้นสูง พัฒนาคุณภาพคนเพ่ือเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ และ
การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือตอบ 
สนองต่อนโยบายเศรษฐกิจอาเซียน ยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ และพันธกิจการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
โดยเน้นการท าวิจัยเพื่อผลิตผลงานวิจัยขั้นสูงและงานสร้างสรรค์  
      1.3 วัตถุประสงค์ 
  1.3.1 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ที่มีความรู้และทักษะทางจุลชีววิทยา 
 สามารถประยุกต์องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติวิจัยขั้นสูงได้ 
 1.3.2 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาที่มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 1.3.3 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถเป็นผู้น า ประยุกต์องค์ความรู้เพ่ือปรับใช้กับชุมชนใน 
ท้องถิ่น และสถานการณ์อ่ืน ๆ รวมทั้งสถานการณ์ทางสังคม 
 1.3.4 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถที่จะรองรับเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ ได้  
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

ปรับปรุงหลักสูตร ให้
เป็นไปตามมาตรฐานไม่ต่ า
กว่าที่ สกอ. ก าหนด 
ภายในระยะเวลา 5 ปี 

1. จัดท ารายละเอียดของ
รายวิชาในหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ. 3  
2. จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานของรายวิชา ตาม
แบบ มคอ. 5 
3. จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ. 7 

1.  มคอ. 3 ทุกรายวิชา ก่อนเปิดการ
เรียน 7 วัน 
2. มคอ. 5 ทุกรายวิชา หลังปิดภาคเรียน 
30 วัน 
3. มคอ. 7 ประจ าปี หลังปิดภาคเรียน 
60 วัน 
 
 

ปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยและสอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ภายใน
ระยะเวลา 5 ปี  

ประเมินหลักสูตรโดยพิจารณา
จากผลการด าเนินงาน การ
จัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตร การประเมินความ
ต้องการของหน่วยงาน องค์กร
และสถานประกอบการ และการ
ได้งานท าของบัณฑิต 

รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

แผนการน าผลงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ภายใน
ระยะเวลา 5 ปี 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยและ
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์  
และนักศึกษา 

บทความที่เผยแพร่หรือการน าเสนอ
ผลงานวิจัย 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและ โครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
  1.1 ระบบ 
  จัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค ข้อก าหนดต่าง ๆ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.  2558 ข้อ 11 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดรู้อน 
 มีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะ 
กรรมการประจ าหลักสูตร  
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  ไม่มี  
2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วันเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 ภาคการศึกษาต้น              เดือน สิงหาคม - ธันวาคม 
 ภาคการศึกษาปลาย    เดือน มกราคม - พฤษภาคม 
 ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน              เดือน มิถุนายน - สิงหาคม 
       2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 2.2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา เทคโนโลยี 
ชีวภาพ เทคนิคการแพทย์ ชีววิทยา หรือปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตอ่ืนที่เทียบเท่า  และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตร  
 2.2.2 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ข้อ7 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง   
 2.2.3 ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษจาก SEPT ไม่ต่ า
กว่า 50 คะแนน หรือการทดสอบอ่ืน ตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด ดังต่อไปนี้ : TOEFL (paper 
based) ไม่ต่ ากว่า 500  คะแนน TOEFL (computer based) ไม่ต่ ากว่า 173 คะแนน TOEFL (internet 
based) ไม่ต่ ากว่า 61 คะแนน IELTS ไม่ต่ ากว่า 5.5 คะแนน TOEIC ไม่ต่ ากว่า 625 คะแนน CU-TEP ไม่
ต่ ากว่า 60 คะแนน TU-GET ไม่ต่ ากว่า 450 คะแนน โดยผลการสอบดังกล่าวจะต้องมีระยะเวลาไม่เกิน
สองปีก่อนวันที่เข้าศึกษาในหลักสูตร ทั้งนี้อาจอนุโลมให้ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาแต่ไม่สามารถส่งผลการทดสอบ
ได้ตามก าหนด อาจเข้าศึกษาในหลักสูตรได้ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร  
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
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  นักศึกษาอาจมีข้อจ ากัดการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งจ าเป็นส าหรับการศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา และนักศึกษาอาจจ าเป็นต้องเขียนบทความหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการ เป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือการเผยแพร่ ก่อนส าเร็จการศึกษา และนักศึกษาแรกเข้ามีพ้ืนฐานทาง   
จุลชีววิทยาที่แตกต่างกัน  
 
 
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 2.4.1 นักศึกษาแรกเข้าต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่
บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด  
 2.4.2 ก าหนดให้เรียนวิชาบังคับเพ่ือปรับพื้นฐานความรู้ทางจุลชีววิทยา 
 2.4.3 ก าหนดให้มีวิชาเลือกเป็นหมวดหมู่ 
 2.4.4 มีอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการแนะแนวการลงทะเบียนเพ่ือเรียนให้ครอบคลุมทุก
หมวด 
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 จ านวนนักศึกษา (คน) 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ชั้นปีที่ 1 10 10 10 10 10 
ชั้นปีที่ 2  10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 10 10 10 10 

 2.6 งบประมาณตามแผน  
  2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ค่าลงทะเบียน 300,000 600,000 600,000 600,000 600,000 
งบประมาณ 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 

รวมรายรับ 950,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 

ก าหนดอัตราค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 15,000.00 บาท เก็บไม่เกิน 4 ภาค
การศึกษา 
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  2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 
หมวดเงิน ปีงบประมาณ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ก. งบด าเนินการ  
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 

3. รายจ่ายระดับ
มหาวิทยาลัย 

- - - - - 

รวม (ก) 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 

ข. งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

รวม (ข) 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
รวม (ก) + (ข) 950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 

จ านวนนักศึกษา 10 20 20 20 20 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 95,000 47,500 47,500 47,500 47,500 

 
 2.7 ระบบการศึกษา  
  [ ] แบบชั้นเรียน 
  [    ] แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
  [    ] แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
  [    ] แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
  [    ] แบบทางไกลอินเตอร์เนต 
  [    ] อ่ืน ๆ (ระบุ):  
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
(ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
   แผน ก แบบ ก2   ไม่น้อยกว่า   36 หน่วยกิต  
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร   
  โครงสร้างเป็นแบบ แผน ก แบบ ก2 ก าหนดให้ศึกษา   
   วิชาบังคับ    จ านวน   6 หน่วยกิต 
   วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
   วิทยานิพนธ์    มีค่าเทียบเท่า  24 หน่วยกิต 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต 
 3.1.3 รายวิชา  
  3.1.3.1 รหัสวิชา ก าหนดเป็นเลข 6 หลักโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละสามหลัก  
  เลขสามหลักแรก เป็นเลขประจ ารหัสหน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ ดังนี้  

   518  หมายถึง ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์   
  เลขสามหลักหลัง เป็นเลขบอกรหัสรายวิชา ดังนี้ 
   เลขตัวแรก หมายถึง ระดับชั้นปี 
   6-7 หมายถึง รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา  
   เลขตัวที่สองและสาม หมายถึง ล าดับที่ของรายวิชา  
  3.1.3.2 การคิดหน่วยกิต 
    รายวิชาบรรยาย 1 หน่วยกิต เท่ากับ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
    รายวิชาปฏิบัติ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 2 หรือ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
    รายวิชาสัมมนา 1 หน่วยกิต เท่ากับ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
    วิทยานิพนธ์  1 หน่วยกิต เท่ากับ  3  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
  ในแต่ละรายวิชาก าหนดเกณฑ์ในการค านวณหน่วยกิตจาก จ านวนชั่วโมงบรรยาย (บ)  
ชั่วโมงปฏิบัติ (ป)  และชั่วโมงที่นักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น)  ต่อ  1  สัปดาห์  แล้ว
หารด้วย  3  ซึ่งมีวิธีคิดดังนี้ 

จ านวนหน่วยกิต =  บ + ป + น 
 
  การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่าง ๆ ประกอบด้วยตัวเลขสี่ตัวคือ  
   เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ  เป็นจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น   
   เลขตัวที่สอง  สาม  และสี่  อยู่ในวงเล็บบอกโดย 

3 
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    เลขตัวที่สองบอกจ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
    เลขตัวที่สามบอกจ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์   
    เลขตัวที่สี่บอกจ านวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์ 
 
  3.1.3.3 รายวิชา 

 วิชาบังคับ  จ านวน 6 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้ 

518 601  หลักการและการประยุกต์ทางจุลชีววิทยา    4(4-0-8) 
 (Principles and Applications in Microbiology)  
518 701  สัมมนาจุลชีววิทยา 1        1(0-2-1) 
 (Seminar in Microbiology I)    
518 702  สัมมนาจุลชีววิทยา 2        1(0-2-1) 
 (Seminar in Microbiology II)   

 วิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้  

518 602  เทคนิคส าหรับงานวิจัยทางจุลชีววิทยา     2(0-6-0) 
 (Techniques for Microbiological Research) 
518 603  ชีวสนเทศศาสตร์       2(1-3-2) 
 (Bioinformatics) 
518 604   พันธุศาสตร์โมเลกุลและพันธุวิศวกรรม    2(2-0-4) 
  (Molecular Genetics and Genetic Engineering) 
518 605  ปฏิบัติการพันธุศาสตร์โมเลกุลและพันธุวิศวกรรม  2(0-6-0) 
  (Molecular Genetics and Genetic Engineering Laboratory)   
518 606  สรีรวิทยาของแบคทีเรีย      3(3-0-6) 
 (Bacterial Physiology) 
518 607  สรีรวิทยาของรา       4(3-3-6) 
 (Fungal Physiology) 
518 608  การจ าแนกแบคทีเรีย       3(3-0-6)  

 (Determinative Bacteriology) 
518 609   การจ าแนกรา     4(2-6-4) 
  (Determinative Mycology)   
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518 610   โรคในสัตว์น้ า        4(2-6-4) 
  (Diseases in Aquatic Animals 
518 611  โรคติดเชื้อ                                      3 (3-0-6) 
 (Infectious Diseases) 
518 612   แอคติโนมัยซีตีส       3(3-0-6) 
  (Actinomycetes) 
518 613   สารพิษของจุลินทรีย์       3(3-0-6) 
  (Microbial Toxins) 
518 614  สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ      3(3-0-6) 
  (Bioactive Compounds)  
518 615  แบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์       3(3-0-6) 
 (Medical Bacteriology) 
518 616  ปฏิบัติการแบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์     1(0-3-0) 
 (Medical Bacteriology Laboratory) 
518 617  ไวรัสวิทยาทางการแพทย์      3(3-0-6) 
 (Medical Virology) 
 518 618  ปฏิบัติการไวรัสวิทยาทางการแพทย์      1(0-3-0) 
 (Medical Virology Laboratory) 
518 619   ไวรัสวิทยาระดับโมเลกุลขั้นสูง       3(3-0-6) 
  (Advanced Molecular Virology) 
518 620   ปฏิบัติการไวรัสวิทยาระดับโมเลกุลขั้นสูง      1(0-3-0) 
  (Advanced Molecular Virology Laboratory) 
518 621  จุลชีววิทยาทางอาหาร       3(3-0-6) 
 (Food Microbiology)  
518 622  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร       1(0-3-0) 
 (Food Microbiology Laboratory)   
518 623   เทคโนโลยีการหมัก                                      2(2-0-4) 
    (Fermentation Technology) 
518 624  ปฏิบัติการเทคโนโลยีการหมัก                  1(0-3-0) 
 (Fermentation Technology Laboratory) 
518 625  การบ าบัดมลพิษทางจุลชีววิทยา      3(3-0-6) 
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  (Microbial Bioremediation) 
518 626 จุลชีววิทยาระบบทางเดินอาหาร       3(3-0-6)  
 (Gastrointestinal Microbiology) 
518 627 ราและแบคทีเรียเพ่ือการเพ่ิมผลผลิตพืชเศรษฐกิจ    2(2-0-4) 
  (Fungi and Bacteria for Economic Plant Productivity Enhancement) 
518 628 ปฏิบัติการราและแบคทีเรียเพ่ือการเพ่ิมผลผลิตพืชเศรษฐกิจ   2(0-6-0) 
  (Fungi and Bacteria for Economic Plant Productivity Enhancement Laboratory) 
518 629 ภูมิคุ้มกันวิทยาขั้นสูง       3(3-0-6)  
   (Advanced Immunology) 
518 630  การตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา      3(3-0-6) 
  (Immunoassay) 
518 631 เซรุ่มวิทยา     2(2-0-4) 
  (Serology) 
518 632 ปฏิบัติการเซรุ่มวิทยา                           1(0-3-0) 
  (Serology Laboratory) 
518 633 วัคซีน         2(2-0-4) 
  (Vaccine) 
518 634 ปฏิบัติการวัคซีน        1(0-3-0) 
  (Vaccine Laboratory) 

 วิทยานิพนธ์ 

518 791 วิทยานิพนธ์              มีค่าเทียบเท่า  24 หน่วยกิต 
  (Thesis) 
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 3.1.4 แผนการศึกษา  
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

518 702 สัมมนาจุลชีววิทยา  2 1(0-2-1) 
 วิชาเลือก    3 
 รวมจ านวน 4 

 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

518 791 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 12 
 รวมจ านวน 12 

 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

518 791 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 12 
 รวมจ านวน 12 

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

518 601 หลักการและการประยุกต์ทางจุลชีววิทยา 4(4-0-8) 
518 701 สัมมนาจุลชีววิทยา  1 1(0-2-1) 

 วิชาเลือก  3 
 รวมจ านวน 8 
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 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

518 601  หลักการและการประยุกต์ทางจุลชีววิทยา    4(4-0-8) 
 (Principles and Applications in Microbiology)  
  หลักการและสถานภาพทางจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ การเจริญเติบโตและ
จลนศาสตร์การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ กระบวนการทางชีววิทยาและเทคโนโลยีการหมัก ผลิตภัณฑ์    
เมแทบอลิกและเอนไซม์จากจุลินทรีย์ ความรู้พ้ืนฐานการบลาสข้อมูลนิวคลีโอไทด์และโปรตีน ต้นไม้
วิวัฒนาการของจุลินทรีย์ หลักการและเทคนิคทางอณูพันธุศาสตร์ พันธุวิศวกรรมและกระบวนการ
ปลายทาง จีโนมิกส์ โปรตีโอมิกส์และเมตาจีโนมิกส์ สิ่งมีชีวิตที่เป็นตัวชี้วัดทางสภาวะแวดล้อม เครื่องมือ
การตรวจวัดทางชีวภาพและการบ าบัดสภาวะแวดล้อมด้วยสิ่งมีชีวิต  
  Principles and status in microbiology and biotechnology. Growth and 
growth kinetics of microorganisms. Bioprocess and fermentation technology. Microbial 
metabolic products and enzymes. Basic knowledge of BLAST of nucleotide and protein 
sequences. Phylogenetics of microorganisms. Principles and techniques in molecular 
genetics. Genetic engineering and downstream processing. Genomics, proteomics and 
metagenomics. Environmental biomarkers, biosensors and bioremediation. 
518 602 เทคนิคส าหรับงานวิจัยทางจุลชีววิทยา     2(0-6-0) 
 (Techniques for Microbiological Research) 
  การทดลองที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ การแยกและการวิเคราะห์กรด
นิวคลีอิก ปฏิกิริยาลูกโซ่ของดีเอ็นเอพอริเมอเรสและการประยุกต์ การแยกและการวิเคราะห์โปรตีน การ
วัดกิจกรรมเอนไซม์ เทคนิคทางภูมิคุ้มกันวิทยา และเทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ 
   Experiments related to microbial cultivation. Isolation and analysis of 
nucleic acids. Polymerase chain reaction and applications. Separation and analysis of 
proteins. Enzyme activity assays. Immunological techniques. Animal cell culture 
techniques. 
518 603  ชีวสนเทศศาสตร์         2(1-3-2) 
 (Bioinformatics) 
  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการน าเสนอข้อมูล การสืบค้นและการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพผ่านอินเทอร์เนต การเตรียมข้อมูลเพ่ือส่งไปเผยแพร่ ในฐานข้อมูล การ
เปรียบเทียบความคล้ายคลึงของล าดับกรดนิวคลีอิกและกรดอะมิโนและการวิเคราะห์สายสัมพันธ์ทาง
วิวัฒนาการ  การค้นหาช่วงรหัสยีน  การออกแบบไพรเมอร์ส าหรับปฏิกิริยาลูกโซ่ของดีเอ็นเอพอริเมอเรส 
การเลือกดีเอ็นเอตัวติดตาม การท านายโครงสร้างสามมิติของสายโปรตีน 
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  The use of computer program for data presentation. Biological data 
mining and analysis using the internet.  Data preparation for submission to databases. 
Alignment of nucleic acid and amino acid sequences and phylogenetic analysis. 
Determining of open reading frame. Primer design for polymerase chain reaction. DNA 
probe selection. Prediction of the tertiary structure of proteins. 
518 604  พันธุศาสตร์โมเลกุลและพันธุวิศวกรรม      2(2-0-4) 
 (Molecular Genetics and Genetic Engineering) 
  การท าห้องสมุดซีดีเอ็นเอ  การโคลนดีเอ็นเอ  การหาล าดับของดีเอ็นเอ  การตรวจดีเอ็น
เอด้วยเทคนิคไฮบริไดเซซัน การเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอในหลอดทดลองด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่ของดีเอ็นเอพอลิ
เมอเรส การสร้างดีเอ็นเอสายผสม การท าให้ยีนกลายพันธุ์ การน าดีเอ็นเอสายผสมเข้าเซลล์เจ้าบ้าน  การ
ตรวจหา การวิเคราะห์ และการท าให้โปรตีนรีคอมบิแนนท์บริสุทธิ์ การประยุกต์ใช้พันธุวิศวกรรมในทาง
การแพทย์ อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม 
  cDNA library construction. DNA cloning. DNA sequencing. DNA detection 
using hybridization techniques. In vitro DNA amplification using polymerase chain 
reaction. Recombinant DNA construction. Mutagenesis. Transformation of recombinant 
DNA into host cells. Detection, analysis and purification of recombinant proteins. 
Applications of genetic engineering in medicine, industry and agriculture.    
518 605  ปฏิบัติการพันธุศาสตร์โมเลกุลและพันธุวิศวกรรม     2(0-6-0) 
  (Molecular Genetics and Genetic Engineering Laboratory) 
   ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา 518 604 พันธุศาสตร์โมเลกุลและพันธุ
วิศวกรรม  
   Laboratory exercises related to the contents in 518 604 Molecular 
Genetics and Genetic Engineering. 
518 606  สรีรวิทยาของแบคทีเรีย      3(3-0-6) 
  (Bacterial Physiology) 
   กลไกการควบคุมเมแทบอลิซึมในแบคทีเรีย    การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาเพ่ือ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าและเทคนิคที่ใช้ในทางสรีรวิทยาโดยเน้นภาคทฤษฎี การส ารวจและการอภิปราย
รายงานวิจัยทางสรีรวิทยาตามหัวข้อที่ก าหนด 
   Mechanisms of metabolic regulations in bacteria. Physiological changes in 
response to stimuli and techniques used in physiology with emphasis on theoretical 
aspects.  Investigation and discussion on assigned research papers involving physiology. 
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518 607 สรีรวิทยาของรา       4(3-3-6) 
  (Fungal Physiology) 
   โครงสร้าง การเจริญเติบโตและเมแทบอลิซึมของรา  การสังเคราะห์ดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ
และโปรตีน การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและแบบไม่อาศัยเพศ สรีรวิทยาของสปอร์  การอภิปรายบทความ
วิจัย 
   Structures, growth and metabolism of fungi.  DNA, RNA and protein 
syntheses.  Sexual and asexual reproductions.  Spore physiology.  Research article 
discussion. 
518 608  การจ าแนกแบคทีเรีย                                    3(3-0-6) 
  (Determinative Bacteriology) 
   การจัดหมวดหมู่ของแบคทีเรีย การจ าแนกแบคทีเรียแกรมบวก และแกรมลบโดยวิธี
ดั้งเดิม ระบบเอพีไอ การจ าแนกแบคทีเรียโดยใช้ล าดับนิวคลีโอไทด์ของยีน 16S rRNA และต้นไม้
วิวัฒนาการ  
   Bacterial classification. Classical methods for identification of Gram-
positive and Gram-negative bacteria. API systems. Bacterial classification based on 16S 
rRNA gene sequences and phylogenetic tree.   
518 609  การจ าแนกรา       4(2-6-4) 
  (Determinative Mycology) 
   การจัดหมวดหมู่ การทดสอบลักษณะที่จ าเพาะและการระบุชนิดของรา 
   Classification, tests for specific properties and identification of fungi.  
518 610 โรคในสัตว์น้ า        4(2-6-4) 
  (Diseases in Aquatic Animals) 
   กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา และภูมิคุ้มกันวิทยาของสัตว์น้ า พลวัตรของประชากรของ
สัตว์น้ า โรคติดเชื้อจากแบคทีเรีย ราและไวรัส การเกิดพยาธิสภาพของโรค การอนุรักษ์และการจัดการ
สัตว์น้ าใกล้สูญพันธุ์เน้นด้านโรคและปัญหาสุขภาพ เทคนิคที่ใช้ในการวิจัย ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ
ภาคทฤษฎี  
   Anatomy, physiology, and immunology of aquatic animals. Population 
dynamics of aquatic animals. Bacterial, mycotic, and viral diseases. Pathogenesis of 
diseases. Conservation and management of endangered species with an emphasis on 
diseases and health problems. Techniques used in research. Laboratory exercises related 
to the theoretical aspects. 
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518 611 โรคติดเชื้อ        3(3-0-6) 
  (Infectious Diseases) 
   การก่อโรคของจุลินทรีย์ การทดสอบทางเซรุ่มวิทยา การควบคุมจุลินทรีย์ โรคติดเชื้อ
โดยการหายใจและสัมผัส โรคติดเชื้อทางอาหาร โรคติดเชื้อโดยมีแมลงเป็นพาหะ โรคติดเชื้อจากสัตว์ โรค
ติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ โรคติดเชื้อจากสิ่งแวดล้อมและอุบัติเหตุ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 
   Microbial pathogenesis. Serological tests. Control of microorganisms. 
Respiratory and direct contact infectious diseases.  Foodborne infectious diseases. Insect 
vector-borne infectious diseases. Zoonosis. Sexual transmission diseases. Environmental 
and accidental transmission of diseases. Immunization.   
518 612  แอคติโนมัยซีตีส       3(3-0-6) 
  (Actinomycetes) 
   สัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน นิเวศวิทยา พันธุศาสตร์ สรีรวิทยา การเพาะเลี้ยง เอ็นไซม์
และสารทุติยภูมิของแอคติโนมัยซีตีส 
   Morphology, taxonomy, ecology, genetics, physiology, cultivation, 
enzymes and secondary metabolites of actinomycetes. 
518 613 สารพิษของจุลินทรีย์       3(3-0-6) 
  (Microbial Toxins) 
   สารพิษจากจุลินทรีย์  แหล่งก าเนิด โครงสร้างทางเคมีและกลไกการออกฤทธิ์ การ
ควบคุมการแสดงออกของสารพิษ การเกิดพยาธิสภาพจากสารพิษ การเตรียมท็อกซอยด์และการลบล้าง
พิษแบบต่างๆ  
   Microbial toxins.  Sources, chemical structures and mechanisms of action.  
Regulation of toxin expression.  Pathogenesis of toxins.  Toxoid preparations and 
neutralization of toxins. 
518 614 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ      3(3-0-6) 
  (Bioactive Compounds) 
   สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากจุลินทรีย์ สารต้านแบคทีเรีย รา ไวรัส การอักเสบและ
มะเร็ง การสกัด การแยกและการท าให้บริสุทธิ์ การวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมี การทดสอบและประเมิน
ความเป็นพิษของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 
   Bioactive compounds from microorganisms. Antibacterial, anti-fungal, anti-
viral, anti-inflammatory and anti-cancer substances. Extraction, isolation and purification.  
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Chemical structure elucidation.  Assay and evaluation of cytotoxicity of bioactive 
compounds. 
518 615  แบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์                              3(3-0-6)  
  (Medical Bacteriology) 
   สมบัติทั่วไปของแบคทีเรียที่ก่อโรค กลไกการก่อโรค การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน
ต่อการติดเชื้อ แบคทีเรียที่มีความส าคัญทางการแพทย์ การติดต่อ การป้องกัน การควบคุม และการรักษา
โรคที่เกิดจากแบคทีเรีย 
   General properties of pathogenic bacteria. Mechanism of pathogenesis. 
Immune response to bacterial infection. Medically important bacteria. Transmission, 
prevention, control and treatment of bacterial diseases. 
518 616  ปฏิบัติการแบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์              1(0-3-0) 
  (Medical Bacteriology Laboratory) 
   ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา 518 615 แบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์ 
   Laboratory exercises related to the contents in 518 615 Medical 
Bacteriology. 
518 617 ไวรัสวิทยาทางการแพทย์      3(3-0-6) 
  (Medical Virology)  
   ไวรัสวิทยาพ้ืนฐาน การตอบสนองต่อการติดเชื้อไวรัส พยาธิสภาพของโรคติดเชื้อไวรัส 
การระบาดของโรคไวรัส โรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อไวรัสของระบบประสาทส่วนกลาง 
โรคตับอักเสบและล าไส้อักเสบ โรคไวรัสของเด็กอ่อน โรคไข้ออกผื่น โรคติดเชื้อเฮอร์ปีส์ ไวรัสและมะเร็ง  
   Basic virology. Host response to virus infection. Pathogenesis of virus 
infection. Epidemiology of viral diseases. Respiratory tract infectious diseases. Viral 
diseases of the central nervous system. Hepatitis and enteritis. Viral infection in the 
fetuses and infants. Exanthemas. Herpes virus infections. Virus and cancer. 
518 618  ปฏิบัติการไวรัสวิทยาทางการแพทย์              1(0-3-0) 
  (Medical Virology Laboratory) 
   ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา 518 617 ไวรัสวิทยาทางการแพทย์ 
   Laboratory exercises related to the contents in 518 617 Medical Virology. 
518 619  ไวรัสวิทยาระดับโมเลกุลขั้นสูง      3(3-0-6) 
  (Advanced Molecular Virology) 
  วงชีวิตของไวรัสระดับโมเลกุลขั้นตอนการเข้าสู่โฮสต์ของไวรัส การถอดรหัส การแปลรหัส 
และการจ าลองจีโนมเน้นอันตรกิริยาระหว่างไวรัสกับโปรตีนของเซลล์ 
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  Molecular aspects of viral life cycle, virus entry, transcription, translation and 
genomic replication emphasis on interaction between virus and cellular proteins. 
518 620 ปฏิบัติการไวรัสวิทยาระดับโมเลกุลขั้นสูง     1(0-3-0) 
  (Advanced Molecular Virology Laboratory) 
   ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา 518 619 ไวรัสวิทยาระดับโมเลกุลขั้นสูง 
   Laboratory exercises related to the contents in 518 619 Advanced 
Molecular Virology. 
518 621 จุลชีววิทยาทางอาหาร                                  3(3-0-6) 
  (Food Microbiology) 
   จุลินทรีย์กับการเสื่อมคุณภาพของอาหาร การติดเชื้อ และอาหารเป็นพิษ  การน า       
จุลินทรีย์มาใช้ในการแปรรูปอาหาร วิธีการถนอมอาหาร ดัชนีจุลินทรีย์ส าหรับมาตรฐานอาหาร การ
ควบคุมคุณภาพอาหารและสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
   Microorganisms and food spoilage. Food-borne infection and intoxication. 
Utilization of microorganisms in food processing. Methods of food preservation. 
Microorganism indices for food standards. Food quality control and food plant sanitation. 
518 622  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร                 1(0-3-0) 
  (Food Microbiology Laboratory) 
   ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา 518 621 จุลชวีวิทยาทางอาหาร 
   Laboratory exercises related to the contents in 518 621 Food 
Microbiology. 
518 623 เทคโนโลยีการหมัก                      2(2-0-4) 
  (Fermentation Technology) 
   การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ การพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ และอาหารเพาะเลี้ยงส าหรับการ
หมัก รูปแบบและวิธีการท างานของถังหมัก การสกัดผลิตภัณฑ์จากการหมักและการท าให้บริสุทธิ์  
   Microbial growth, development of new strains and culture media for 
fermentation. Designs and operations of fermentors. Extraction and purification of 
fermented products. 
518 624 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการหมัก        1(0-3-0) 
  (Fermentation Technology Laboratory) 
   ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา 518 623 เทคโนโลยีการหมัก 
   Laboratory exercises related to the contents in 518 623 Fermentation 
Technology. 
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518 625 การบ าบัดมลพิษทางจุลชีววิทยา        3(3-0-6) 
  (Microbial Bioremediation) 
   บทบาทและกลไกของจุลินทรีย์ในการย่อยสลาย และบ าบัดสารอินทรีย์และสารอนิน 
ทรีย์ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านระบบเมแทบอลิซึม  การย่อยสลายและบ าบัดสารมลพิษกลุ่มต่างๆ โดยกิจกรรม
ของจุลินทรีย์ การประยุกต์จุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์ของจุลินทรีย์ในการบ าบัดสารมลพิษที่ปนเปื้อนในน้ า 
ดิน อากาศ และมลพิษที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรม เทคโนโลยีใหม่ในการย่อยสลายสารมลพิษและการ
บ าบัดสารมลพิษในระดับอุตสาหกรรม 
   Roles and mechanisms of microorganisms in biodegradation and 
bioremediation of organic and inorganic substances both through metabolic and non-
metabolic pathways. Biodegradation and bioremediation in different classes of 
pollutants by microbial activities. Applications of microorganisms and their products for 
bioremediation of pollutants contaminated in water, soil, air and pollutants generated 
from industries. Novel technology of biodegradation and bioremediation in industrial 
scale. 
518 626  จุลชีววิทยาระบบทางเดินอาหาร      3(3-0-6) 
  (Gastrointestinal Microbiology)  
   ประวัติและความส าคัญของจุลชีววิทยาระบบทางเดินอาหาร วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา
และองค์ประกอบจุลินทรีย์ ปัจจัยที่จ าเป็นต่อแบคทีเรียส าหรับการตั้งรกรากในทางเดินอาหาร กิจกรรม 
เมแทบอลิกของจุลินทรีย์  บทบาทของโปรไบโอติกส์และพรีไบโอติกส์ต่อการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบ    
จุลินทรีย์และกิจกรรมของโลกจุลินทรีย์ในทางเดินอาหาร  เทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยาระบบ
ทางเดินอาหาร  
   History and importance of gastrointestinal microbiology. Evolution, 
ecology and microbial composition. Essential bacterial factors for gut colonization. 
Microbial metabolic activities. Roles of probiotics and prebiotics in modulating microbial 
composition and activities of gut microbiota. New technologies related to gastrointestinal 
microbiology. 
518 627 ราและแบคทีเรียเพื่อการเพิ่มผลผลิตพืชเศรษฐกิจ   2(2-0-4) 
  (Fungi and Bacteria for Economic Plant Productivity Enhancement) 
   ชีววิทยาของราและแบคทีเรียที่ช่วยเพ่ิมผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ ทั้งพืชสวน พืชไร่นา 
และสวนป่า การปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืชกับจุลินทรีย์ การแยกและการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ดังกล่าวในระดับ
ห้องปฏิบัติการและระดับน าร่อง และการทดสอบในภาคสนาม 
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   Biology of fungi and bacteria for productivity enhancement of economic 
plant including horticultural plants, agronomic plants and forest plantations. Plants and 
microbes interactions. Isolation and cultivation of these microbes in laboratory, pilot 
scale including field test. 
 
518 628  ปฏิบัติการราและแบคทีเรียเพื่อการเพิ่มผลผลิตพืชเศรษฐกิจ  2(0-6-0) 
  (Fungi and Bacteria for Economic Plant Productivity Enhancement 
Laboratory) 
   ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา 518 627 ราและแบคทีเรียเพ่ือการเพ่ิม
ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ 
   Laboratory exercises related to the contents in 518 627 Fungi and 
Bacteria for Economic Plant Product Improvement. 
518 629  ภูมิคุ้มกันวิทยาขั้นสูง       3(3-0-6) 
  (Advanced Immunology) 
   กลไกการกระตุ้นเซลล์และโมเลกุลของระบบภูมิคุ้มกัน การส่งสัญญาณของเซลล์
ภูมิคุ้มกัน การควบคุมการแสดงออกของยีนในการตอบสนองของภูมิคุ้มกัน การประยุกต์ในทางการตรวจ
วินิจฉัยทางภูมิคุ้มกัน การรักษาทางภูมิคุ้มกัน การปรับภูมิคุ้มกัน และการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน 
   Mechanisms of molecular and cellular activation of immune system.  
Immune cell signaling.  Regulation of gene expression in immune response.  Application 
in immunodiagnosis, immuno-therapy, immuno-modulation and immuno-stimulation.   
518 630 การตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา      3(3-0-6) 
  (Immunoassay) 
   ชุดตรวจวินิจฉัยทางวิทยาภูมิคุ้มกัน การวิจัย การพัฒนาและการผลิตชุดตรวจวินิจฉัย     
เทคโนโลยีที่ใช้ในชุดตรวจวินิจฉัย องค์ประกอบของชุดตรวจวินิจฉัย ปัจจัยและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในการ
พัฒนาและการผลิตชุดตรวจวินิจฉัย เอนไซม์และระบบการตรวจวัด การยึดตรึงพ้ืนผิวของแอนติเจนและ
แอนติบอดี การประเมินประสิทธิภาพของชุดตรวจวินิจฉัย สารอ้างอิงมาตรฐาน ระบบการควบคุมคุณภาพ
ของการพัฒนาและการผลิตชุดตรวจวินิจฉัย 
   Immuno-diagnostic test kit. Researches, development and production of 
diagnostic test kit. Technology used in diagnostic test kit. Constituents of diagnostic test 
kit. Factors and processes involving development and production of diagnostic test kit. 
Enzyme and detection systems.  Solid phase immobilization of antigens and antibodies.  
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Performance assessment of diagnostic test kit. Standard reference sample. Quality 
control system of development and production of diagnostic test kit. 
518 631  เซรุ่มวิทยา                                    1(0-3-0) 
  (Serology)  
   หลักการและวิธีการวินิจฉัยชนิดของจุลินทรีย์ด้วยเทคนิคทางเซรุ่ม  การผลิตแอนติเจน 
การผลิตและการแยกแอนติบอดี การแปรผลปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี   
   Principles and methods of serological diagnosis of microbes. Antigen 
production. Antibody production and purification. Interpretation of reactions between 
antigen and antibody. 
 
518 632  ปฏิบัติการเซรุ่มวิทยา                                  1(0-3-0) 
  (Serology Laboratory)  
   ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา 518 631 เซรุ่มวิทยา 
   Laboratory exercises related to the contents in 518 631 Serology. 
518 633  วัคซีน        2(2-0-4) 
  (Vaccine) 
   ทฤษฎีของการป้องกันโรคติดเชื้อด้วยวัคซีน  ชนิดของวัคซีนที่ท าจากแบคทีเรีย ไวรัส 
และหน่วยย่อยของจุลินทรีย์ การพัฒนาวัคซีนจากรีคอมบิแนนท์ไวรัส พลาสมิดดีเอ็นเอ และเปปไทด์
สังเคราะห์ การผลิตวัคซีน การประเมินความบริสุทธิ์ ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีน 
   Theory of infectious disease prevention using vaccines. Types of vaccines 
made from bacteria, viruses and subunits of microorganisms. Development of vaccines 
made from recombinant viruses, plasmid DNAs, and synthetic peptides. Vaccine 
production. Validation of vaccine purity, potency and safety. 
518 634  ปฏิบัติการวัคซีน       1(0-3-0) 
  (Vaccine Laboratory)  
   ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา 518 633 วัคซีน 
   Laboratory exercises related to the contents in 518 633 Vaccine. 
518 701  สัมมนาจุลชีววิทยา 1       1(0-2-1) 
  (Seminar in Microbiology I) 
  เงื่อนไข :  วัดผลเป็น  S หรือ U 
   สัมมนาในหัวข้อเกี่ยวกับจุลชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวภาพอ่ืน ๆ  น าเสนอเป็น
ภาษาอังกฤษ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ในภาควิชา 
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  Seminar on topics relating to microbiology and other biological science. 
Presentation given in English. Under the supervision of department faculty members. 
518 702 สัมมนาจุลชีววิทยา  2       1(0-2-1) 
  (Seminar in Microbiology II) 
  เงื่อนไข :  วัดผลเป็น  S หรือ U 
   สัมมนาในหัวข้อเกี่ยวกับจุลชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวภาพอ่ืน ๆ  น าเสนอเป็น
ภาษาอังกฤษ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ในภาควิชา 
   Seminar on topics relating to microbiology and other biological science. 
Presentation given in English. Under the supervision of department faculty members. 
518 791  วิทยานิพนธ์                     มีค่าเทียบเท่า  24 หน่วยกิต 
  (Thesis)  
   วิจัยในหัวข้อทางจุลชีววิทยาโดยยึดจรรยาบรรณวิชาชีพและในความดูแลของอาจารย์ผู้
ควบคุมวิทยานิพนธ์ น าเสนองานวิจัยที่เป็นความรู้ใหม่ เรียบเรียงผลการวิจัยเป็นวิทยานิพนธ์  
   Research on a topic related to microbiology, conforming to professional 
ethics, and under the supervision of an advisor. Presentation of original research results. 
Compilation of results as a thesis. 
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 3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
  3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ต าแหน่ง ชื่อ สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

 
คุณวุฒิ สาขา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานเฉลี่ย 
ชั่วโมง/สัปดาห/์ปีการศึกษา 

ปัจจุบนั ปรับปรุง 

1. รศ.ดร. นีลวรรณ พงศ์ศลิป์  

X-XXXX-XXXXX-XX-X 

วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)   
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี(2545) 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)   
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2540) 
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) เกียรตนิิยมอันดับ 2   
     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร  

ลาดกระบัง (2536) 

12 12 

2. ผศ.ดร. ธงชัย เตโชวิศาล 

X-XXXX-XXXXX-XX-X 

วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2546) 
วท.ม. (จุลชีววิทยา)  
     มหาวิทยาลยัมหิดล (2538) 
วท.บ. (จุลชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 2     

มหาวิทยาลยับูรพา (2534) 

12 12 

3. ผศ.ดร. ธนาพร ช่ืนอ่ิม 

X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Molecular Virology)  
    University of Glasgow, UK (2004) 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2540)  
วท.บ. (เทคโนโลยีทางอาหาร)  
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2536) 

12 12 
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 3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ล าดับ ต าแหน่ง ชื่อ สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
 

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ภาระงานเฉลี่ย 

ชั่วโมง/สัปดาห/์ปีการศึกษา 

ปัจจุบนั ปรับปรุง 

1. รศ. ดร. นีลวรรณ พงศ์ศิลป*์  

X-XXXX-XXXXX-XX-X 

วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)   
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี(2545) 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)   
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2540) 
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) เกียรตนิิยมอันดับ 2   
     สถาบันเทคโนโลย ีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร

ลาดกระบัง (2536) 

12 12 

2. ผศ.ดร. ธงชัย  เตโชวิศาล* 

X-XXXX-XXXXX-XX-X 

วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2546) 
วท.ม. (จุลชีววิทยา)  
     มหาวิทยาลยัมหิดล (2538) 
วท.บ. (จุลชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 2     

มหาวิทยาลยับูรพา (2534) 

12 12 

3. ผศ.ดร. ธนาพร  ช่ืนอ่ิม* 

X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Molecular Virology)  
    University of Glasgow, UK (2004) 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2540)  
วท.บ. (เทคโนโลยีทางอาหาร)  
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2536) 

12 12 

4. รศ. ดร. บุญศรี  จงเสรีจติต ์

X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Biotechnology)  
     Osaka University, Japan (1998) 
วท.ม. (จุลชีววิทยา)  
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2533) 
วท.บ.(ชีววิทยา)  
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2529) 

12 12 

* หมายถึง อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 
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 3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ต่อ) 

ล า
ดับ 

ต าแหน่ง ชื่อ สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

 
คุณวุฒิ สาขา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานเฉลี่ย 
ชั่วโมง/สัปดาห/์ปีการศึกษา 

ปัจจุบนั ปรับปรุง 

5. ผศ.ดร. เอกพันธ์  บางยี่ขัน 

X-XXXX-XXXXX-XX-X 

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

     Uppsala  University, Sweden (2002) 
วท.บ. (พฤกษศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

(2539) 

12 12 

6. ผศ. ดร. เชาวรีย์ อรรถลังรอง 

X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Food Science)   
    Kansas State University, USA (2005) 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2539) 
วท.บ. (ชีววิทยา)  
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2536) 

12 12 

7 อ. ดร. วรัญญู พูลสวสัดิ ์

X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Biotechnology)  
    University of New South Wales, 
Australia (2006) 
M.App.Sc. (Biotechnology)  
    University of New South Wales, 
Australia (2000) 
วท.บ. (จุลชีววิทยา)  
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2540) 

12 12 

 
  3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
                              มีตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
    ไม่มี 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์ 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
  หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์ในประเด็นปัญหาปัจจุบันที่นักศึกษาสนใจ หรือ
ประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อ ท้องถิ่น สังคม องค์กร สถานประกอบการ สามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามา
ประยุกต์ในการท าวิทยานิพนธ์ สร้างองค์ความรู้ใหม่ มีขอบเขตของโครงงานที่สามารถส าเร็จภายในเวลาที่
ก าหนด ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุมวิทยานิพนธ์ 
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  นักศึกษาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มีสิทธิขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ข้อ 35 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่
มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  
 5.2 มาตรฐานการเรียนรู้ 
  นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบได้เป็นอย่างดี สามารถวาง
แผนการทดลองและท าการทดลองได้ด้วยตนเอง สามารถเขียนและรายงานผลการวิจัยเพ่ือน าเสนอสู่
สังคมได้  
 5.3 ช่วงเวลา 
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 - ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
 5.4 จ านวนหน่วยกิต 
  ท าวิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 24 หน่วยกิต  
 5.5 การเตรียมการ 
  5.5.1 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
  5.5.2 มีการก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา  
  5.5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อ และกระบวนการศึกษาค้นคว้า 
  5.5.4 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการวางแผนการทดลอง กระบวนการศึกษา และการ
จัดท าแผนปฎิบัติงาน 
  5.5.5 มีตัวอย่างวิทยานิพนธ์ให้ศึกษา 
 5.6 กระบวนการประเมินผล 
  5.6.1 อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาก าหนดหัวข้อและเกณฑ์/มาตรฐานการประเมินผล
วิทยานิพนธ์ 
  5.6.2 นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองตามแบบฟอร์ม 
  5.6.3 อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา ประเมินความส าเร็จของงานตามแผนปฏิบัติงาน 
ร่วมกัน 
  5.6.4 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ประเมินจากความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์จาก
รายงาน ความคิดริเริ่ม ความสามารถในการแก้ปัญหาในระหว่างการท าวิทยานิพนธ์  
  5.6.5 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ประเมินความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ที่อยู่ใน
ระหว่างการเรียบเรียงโดยที่ผู้เรียนได้ลงทะเบียนเรียนแล้ว  
  5.6.6 การประเมินผลวิทยานิพนธ์ที่เรียบเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วตามรูปแบบของวิทยานิพนธ์ 
ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต 
ศึกษา พ.ศ. 2550 ข้อ 35 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง และเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 บัณฑิตที่ส าเร็จจากหลักสูตรนี้ ต้องเป็นผู้ มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ รวมทั้งเป็นผู้มีจิตอาสาเสียสละเพ่ือส่วนรวมและให้ความช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่า 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ด้านบุคลิกภาพ มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
และสามารถ
น าเสนอทางวิชาการ 

(1) ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
(2) นักศึกษาได้พัฒนาบุคลิกภาพจากวิชาสัมมนา และการท าวิทยานิพนธ์ 

ด้านจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

(1) ชี้แจงถึงผลกระทบของข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
(2) จัดกิจกรรมนอกหลักสูตรที่เสริมสร้างจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
(3) นักศึกษาได้เรียนรู้ด้าน คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ จากการ
ท าวิทยานิพนธ์ 

ด้านภาวะผู้น า และ
ความรับผิดชอบ 
ตลอดจนมีวินัยใน
ตนเอง 

(1) จัดกิจกรรมให้นักศึกษา ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีการฝึกให้คิดและวางแผน 
การทดลองร่วมกัน และมอบหมายให้มีหัวหน้ากลุ่ม ประสานงานให้ท างานส าเร็จ
ตามเวลาที่ก าหนด   
(2) มีกิจกรรมที่มอบหมายให้นักศึกษา หมุนเวียนกันเป็นหัวหน้ากลุ่ม หรืออาสาท า
กิจกรรมที่ตนเองท าได้ดี 
(3) แนะน าให้นักศึกษาท าแผนปฏิบัติงานการท าวิทยานิพนธ์ และรับผิดชอบ 
ความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามแผน 
(4) มีกติกาที่สร้างวินัยให้ตนเอง การเข้าเรียนตรงต่อเวลา เข้าเรียนสม่ าเสมอ การ
มีส่วนร่วมในชั้นเรียน  
(5) มีกติกาการใช้ ห้องปฏิบัติการ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

ด้านความคิด
สร้างสรรค ์

หลักสูตรออกแบบให้นักศึกษาสามารถ พัฒนาความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ จาก
การท าวิทยานิพนธ์ 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
           2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
       นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างราบรื่น 
และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม นอกจากวิทยาการต่างๆ ในแต่ละรายวิชาแล้ว อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์
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ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้องพยายามสอดแทรกเพ่ือให้นักศึกษาตระหนักถึง คุณค่าของคุณธรรมและ
จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต การเสียสละ การมีระเบียบวินัยต่อตนเองและสังคม การเคารพสิทธิและรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน การมองโลกในแง่ดี รู้จักให้อภัย และปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม รวมทั้งควรจะมีกิจกรรมกลุ่ม หรือกิจกรรมนอกหลักสูตรเพ่ือเสริมสร้างภาวะผู้น า การ
อยู่ร่วมกัน และตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ในกิจกรรมนั้น ๆ ดังนั้นนักศึกษาจึงควรมีคุณสมบั ติ
ดังต่อไปนี้: 
               (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม  จริยธรรม  เสียสละ  และซื่อสัตย์สุจริต 
         (2) มีวินัย  ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
  (3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง และ
ล าดับความส าคัญ 
  (4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย ์
  (5) เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
  (6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
  (7) เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อ่ืนทั้งในการด ารงตนและการปฏิบัติงาน 
           2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                (1) มีการก าหนดกฏเกณฑ์และกติกาการประเมินผลการเรียนที่ชัดเจนและเป็นธรรม บน
รากฐานของการยอมรับของนักศึกษาและอาจารย์ เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา มีความซื่อสัตย์สุจริต
ในการสอบ  
                (2) ก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่มีเป้าหมายชัดเจน สามารถพิสูจน์ได้ สามารถท าได้จริงตาม
ความเหมาะสมและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาชีพ และมีการท าแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจนเพ่ือให้
นักศึกษาตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการท าวิทยานิพนธ์ให้บรรลุตามเป้าหมาย 
                (3) ก าหนดกฏเกณฑ์และกติกาการใช้ห้องปฏิบัติการ การใช้จุลินทรีย์ สารเคมี และเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ เพ่ือให้นักศึกษามีระเบียบวินัย มีความเสียสละให้กับผู้อ่ืนที่จ าเป็นกว่า และตระหนักถึง
หน้าที่ในการรักษาสมบัติของส่วนรวม 
                (4) ยกย่องนักศึกษาที่ท าดี ท าประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม และเสียสละ 
           2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                (1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน การส่งรายงานตามก าหนดระยะเวลาที่
มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม 
                (2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม 
                (3) ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียนและในห้องสอบ  
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                (4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย การละเมิดกติกาการใช้จุลินทรีย์ 
และสารเคมี ระมัดระวังการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ร่วมกัน 
                (5) ประเมินจากมนุษยสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกัน 
 2.2 ความรู้ 
         2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
          นักศึกษาต้องมีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิตและความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษา
เพ่ือใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 
  (1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาจุลชีว 
วิทยา 
  (2) สามารถวิเคราะห์ปัญหารวมทั้งประยุกต์ความรู้และทักษะที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา 
  (3) สามารถติดตามความก้าวหน้าของความรู้ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา รวมทั้งการน าไป
ประยุกต์ 
  (4) รู้ เข้าใจ  และสนใจพัฒนาความรู้  ความช านาญทางสาขาวิชาจุลชีววิทยาอย่างต่อเนื่อง 
  (5) เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบของความรู้ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา 
  (6) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาจุลชีววิทยากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
           2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
                ใช้การเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นการศึกษาด้วยตนเอง ทั้งภาคปฏิบัติ
การ และภาคทฤษฎี ส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นหาข้อมูล และมีรายวิชาที่
ส่งเสริมและฝึกฝนการน าเสนอผลงานวิจัยโดยสามารถเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม จัดกิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตรให้นักศึกษารายงานความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์ ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมเสนอผลงานใน
การประชุมวิชาการที่ เกี่ยวข้อง ที่จัดในระดับชาติและระดับนานาชาติ จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ให้ค าปรึกษาในการวางแผนการทดลองที่มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเหมาะสมกับ
ระยะเวลา 
          2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
              ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ดังนี้ 
  (1) มีการทดสอบย่อย 
  (2) สอบกลางภาคเรียนและสอบปลายภาคเรียน 
  (3) ประเมินจากการน าเสนอสัมมนาในชั้นเรียนและการมีส่วนร่วม การซักถามและการตอบ
ค าถาม  
  (4) ประเมินจากความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ (โดยอาจารย์ที่ปรึกษา) ทุกภาคการศึกษา 
             (5) ประเมินจากความสามารถในการให้ค าปรึกษาทางวิชาการแก่เพ่ือนนักศึกษา 
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 2.3 ทักษะทางปัญญา 
   2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
            นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้ โดยพ่ึงตนเองเมื่อจบการศึกษา
แล้ว นอกจากความรู้ในสาขาวิชาจุลชีววิทยานักศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไป
พร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม  สามารถคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาของสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหา 
นักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ เพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังต่อไปนี้  
  (1) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อย่างเป็นระบบ 
  (2) สามารถสืบค้นความรู้ รวมทั้งข้อมูลในฐานข้อมูลสากลโดยใช้เทคโนโลยี  
  (3) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์ อภิปรายและสรุปประเด็นปัญหา  
  (4) สามารถถ่ายทอดและประยุกต์ความรู้ และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
และสร้างสรรค์ 
           2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
         (1) การท ากรณีศึกษา จากงานวิจัยอื่น  
  (2) การอภิปรายกลุ่ม และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
  (3) การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการทดลองตามระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ 
  (4) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง        
    2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
         ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษาในระหว่างการเรียนและท า
วิทยานิพนธ์ ซึ่งได้แก่ การน าเสนอสัมมนาและรายงานหน้าชั้นเรียน การวิเคราะห์และวิจารณ์ การสรุป
ประเด็น และการตอบค าถาม ความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ ความรอบคอบในการวางแผนการทดลอง 
การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และความสามารถในการประยุกต์ดัดแปลงวัสดุราคาถูกและทักษะการใช้เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นจากการทดลอง ความสามารถในการคาดเดาผลการ
ทดลอง วิเคราะห์และอภิปรายผลที่จะได้รับล่วงหน้าโดยมีทฤษฎีรองรับ และมีการอ้างอิงตาม
มาตรฐานสากล  
 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
              เนื่องจากนักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนจ านวนมาก
ที่มีสถานภาพเป็นผู้บั งคับบัญชา ผู้ ร่วมงาน ผู้ ใต้บั งคับบัญชา หรือบุคคลภายนอกผู้ที่มาติดต่อ 
ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับคนกลุ่มต่าง ๆ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นนักศึกษาจึงควรต้องมี
คุณสมบัติต่อไปนี้ 
  (1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่าง 
ประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
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  (2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 
ในกลุ่มท้ังในบทบาทของผู้น า  หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีม 
  (3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
  (4) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
  (5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม  พร้อม
ทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
  (6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
   2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
            (1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการท างานกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงานกับผู้อ่ืน 
เพ่ือส่งเสริมการแสดงบทบาทของการเป็นผู้น าและผู้ตาม 
  (2) กลยุทธ์การสอนที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน และกับ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
  (3) จัดประสบการณ์ในการเรียนรู้ภาคปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ท างานเป็นกลุ่ม และการแสดงออก
ของภาวะผู้น าในสถานการณ์ที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้สมัครเป็นผู้ช่วยสอน  รายวิชา 518 202 
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป (วิชาบังคับในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา และ
หลักสูตรอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร) ที่ซึ่งต้องท างานร่วมกับ อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และ
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตทั้งจากภายในและนอกคณะวิทยาศาสตร์ 
   2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 
               มีการประเมินหลายด้านโดยให้ความส าคัญกับกลยุทธ์ดังนี้  
  (1) การประเมินผู้เรียนในการแสดงบทบาทของการเป็นผู้น าและผู้ตามในสถานการณ์การ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค ์
  (2) การประเมินทักษะที่แสดงออกถึงภาวะผู้น าตามสถานการณ์เรียนรู้ที่หลากหลาย 
  (3) ประเมินความสามารถในการท างานร่วมกับเพ่ือน และทีมงาน อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เหมาะสมกับบทบาท 
 2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  (1) สามารถใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล และแปลความหมาย
เป็นเชิงปริมาณและคุณภาพ 
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  (2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง การเขียน และการน าเสนอข้อมูล
ทางวิชาการ 
  (3) รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอสารสนเทศสืบค้นข้อมูล ตลอดจนใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ บุคคลและกลุ่มบุคคล  
   2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล ทั้ง
การพูดการฟัง และการเขียนในกลุ่มเรียน ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์
ที่หลากหลาย มีรายวิชาสัมมนา และส่งเสริมให้นักศึกษาน าเสนอผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานในที่
ประชุมวิชาการ ซึ่งนักศึกษาต้องวิเคราะห์และเรียบเรียงข้อมูล 
  (2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 
  (3) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้ใช้ความสามารถในการเลือกใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและฝึกทักษะการน าเสนอข้อสนเทศด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้ฟังและ
เนื้อหาที่น าเสนอ 
   2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
              (1) ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบสังเกต และแบบประเมินทักษะ
การพูด การเขียน  
  (2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและเครื่องมือต่าง ๆ ในการอภิปราย และกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการน าเสนอในชั้นเรียน 
  (3) การวิเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษาวิจัย หรือการท าโครงงาน 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
    (Curriculum Mapping) 
 
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

 คุณธรรม  จริยธรรม 
               (1)  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
         (2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
  (3)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง และ
ล าดับความส าคัญ 
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  (4)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย ์
  (5)  เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
  (6)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
  (7)  เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้อ่ืนทั้งในการด ารงตนและการปฏิบัติงาน 

 ความรู้ 
  (1)  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาจุล
ชีววิทยา 
  (2)  สามารถวิเคราะห์ปัญหารวมทั้งประยุกต์ความรู้และทักษะที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา 
  (3)  สามารถติดตามความก้าวหน้าของความรู้ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา รวมทั้งการน าไป
ประยุกต ์
  (4)  รู้ เข้าใจ  และสนใจพัฒนาความรู้  ความช านาญทางสาขาวิชาจุลชีววิทยาอย่างต่อเนื่อง 
  (5)  เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบของความรู้ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา 
  (6)  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาจุลชีววิทยากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง  

 ทักษะทางปัญญา 
  (1)  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อย่างเป็นระบบ 
  (2)  สามารถสืบค้นความรู้ รวมทั้งข้อมูลในฐานข้อมูลสากลโดยใช้เทคโนโลยี 
  (3)  สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์ อภิปรายและสรุปประเด็นปัญหา  
  (4)  สามารถถ่ายทอดและประยุกต์ความรู้ และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
และสร้างสรรค์ 
 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  (1)  สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทย และภาษาต่าง 
ประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
  (2)  สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 
ในกลุ่มท้ังในบทบาทของผู้น า  หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีม 
  (3)  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
  (4)  มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
  (5)  สามารถเป็นผู้ริเริ่ม แสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้ งส่วนตัว และส่วนรวม  
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
  (6)  มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
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 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (1) สามารถใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล และแปลความหมาย
เป็นเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  (2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง การเขียน และการน าเสนอข้อมูล
ทางวิชาการ 
  (3) รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอสารสนเทศสืบค้นข้อมูล ตลอดจนใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ บุคคลและกลุ่มบุคคล  
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แผนที่แสดง การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. การ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 
518 601 หลักการและการประยุกต์ทางจุล
ชีววิทยา 

                          

518 602 เทคนิคส าหรับงานวิจัยทางจุล
ชีววิทยา 

                          

518 603 ชีวสนเทศศาสตร์                           
518 604 พันธุศาสตร์โมเลกุลและพันธุ
วิศวกรรม 

                          

518 605 ปฎิบัตกิารพันธุศาสตร์โมเลกลุและ
พันธุวิศวกรรม 

                          

518 606 สรีรวิทยาของแบคทีเรีย                           

518 607 สรีรวิทยาของรา                           
518 608 การจ าแนกแบคทีเรีย                           

518 609 การจ าแนกรา                           
518 610 โรคในสัตว์น้ า                           
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แผนที่แสดง การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. การ
วิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 
518 611 โรคติดเชื้อ                           
518 612 แอคติโนมัยซีตีส                           
518 613 สารพิษของจุลินทรีย ์                           
518 614 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ                           
518 615 แบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์                              
518 616 ปฏิบัติการแบคทีเรียวิทยาทาง
การแพทย์    

                          

518 617 ไวรัสวิทยาทางการแพทย ์                           
518 618 ปฏิบัตกิารไวรัสวิทยาทางการแพทย์                           
518 619  ไวรัสวิทยาระดับโมเลกุลขั้นสงู                            
518 620 ปฏิบัติการไวรัสวิทยาระดับโมเลกุล
ขั้นสูง 
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แผนที่แสดง การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. การ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 
518 621 จุลชีววิทยาทางอาหาร                           
518 622 ปฏิบัตกิารจุลชวีวิทยาทางอาหาร                           
518 623 เทคโนโลยีการหมัก                           
518 624 ปฏิบัติการเทคโนโลยกีารหมกั                           
518 625 การบ าบัดมลพิษทางจุลชีววิทยา                           
518 626 จุลชีววิทยาระบบทางเดินอาหาร                           
518 627 ราและแบคทีเรียเพื่อการเพิ่มผลผลิต
พืชเศรษฐกิจ 

                          

518 628 ปฏิบัติการราและแบคทีเรียเพือ่การ
เพิ่มผลผลิตพืชเศรษฐกิจ 

                          

518 629 ภูมิคุ้มกันวิทยาขั้นสูง                           
518 630 การตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา                           
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แผนที่แสดง การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. การ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 
518 631 เซรุ่มวิทยา                           
518 632 ปฏิบัติการเซรุ่มวิทยา                           
518 633 วัคซีน                           
518 634 ปฏิบัติการวัคซีน                           
518 701 สัมมนาจุลชีววิทยา 1                           
518 702 สัมมนาจุลชีววิทยา 2                           
518 791 วิทยานิพนธ ์                           

 



 

- 39 - 
  

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฏระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้ วยการ 
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวดที่ 4 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  (ภาคผนวก ก) 

2. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หมายถึงกระบวนการหาหลักฐานเพื่อยืนยันหรือสนับสนุนว่า
นักศึกษาทุกคนมีผลสัมฤทธิ์การศึกษาตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้เป็นอย่างน้อย ซึ่งอาจได้จากผลการ
ประเมินข้อสอบว่าครอบคลุม มาตรฐานการเรียนรู้  การให้คะแนนตามความจริง การให้ข้อมูลย้อนกลับ
ของผู้ส าเร็จการศึกษา การประสบความส าเร็จในการท างานของผู้ส าเร็จการศึกษา มีแผนการทวนสอบ
มาตรฐานของนักศึกษาดังต่อไปนี้ 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
  โดยก าหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา มีการทวนสอบระดับรายวิชา รวมทั้งก าหนดเป้าหมายที่ผู้เรียน
พึงจะได้รับ ก าหนดระยะเวลาและกรอบในการท าวิทยานิพนธ์ และก าหนดให้การประเมินผลวิทยานิพนธ์
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการ  
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
 มีการติดตามสัมฤทธิ์ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตอย่างต่อเนื่องและน าผลที่ได้มาใช้เพ่ือ 
การปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตร โดยอาจด าเนินการส ารวจภาวการณ์ได้งานท าของบัณฑิต ส ารวจความเห็นของผู้ใช้บัณฑิต การ
ประเมินต าแหน่งและ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต และผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็น
รูปธรรมได้เช่นจ านวนสิทธิบัตร จ านวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ  
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
 1. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2550 หมวดที่ 7 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง และเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 2. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
อุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือ
น าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ใน
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว นักศึกษาต้องเข้าร่วมประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/นานาชาติ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาอย่างน้อย 1 ครั้ง โดยต้องท าความรู้จักวิทยากรหรือผู้แสดง
ปาฐกถา (Speaker) อย่างน้อย 1 คน และผู้ เข้าร่วมอย่างน้อย 2 – 3 คน เพ่ือพัฒนาทักษะการ
ติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งกับนักวิชาการและนักศึกษาที่มีการศึกษาในระดับเดียวกัน และสรุปเป็น
รายงานส่งสาขาวิชาซึ่งจะปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของภาคผนวกในวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่เพ่ือให้มีความรู้  และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
 1.2 จัดให้มีกระบวนการอบรมทักษะการสอนก่อนมอบหมายภาระงานสอน 
 1.3 จัดให้มีระบบพ่ีเลี้ยง (mentor) ให้ค าแนะน า 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล 
 2.1.1 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจ าปี 
 2.1.2 เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการวัดประเมินผลให้
ทันสมัย  
 2.1.3 ส่งเสริมให้อาจารย์เพ่ิมพูนความรู้ สร้างประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
 2.1.4 พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
 2.1.5 พัฒนาระบบการประเมินโดยผู้ร่วมงาน (peer evaluation) 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ 
   2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้  และ
คุณธรรม 
 2.2.2 ส่งเสริมอาจารย์มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการ
วิจัย 
 2.2.3 มีการกระตุ้นให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ และส่งเสริมให้ขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ 
 2.2.4 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชาชีพ 
 2.2.5 จัดสรรงบประมาณส าหรับท าวิจัย 
 2.2.6 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ภายในและภายนอกคณะ 
 2.2.7 สอบถามผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือใช้เป็นแนวทางส าหรับปรับปรุงคุณภาพของบัณฑิต 

 
 

 



 

- 42 - 
  

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มีการท า

แผนการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา เพ่ือให้การด าเนินงานของหลักสูตรฯ เป็นไปตามประกาศกระทรวง 
เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
 
2. บัณฑิต 

หลักสูตรฯ มีการด าเนินการด้านคุณภาพของบัณฑิต ดังต่อไปนี้ 
2.1 ส ารวจความพึงพอใจของนายจ้างด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

2.2 มีระบบและกลไกเพ่ือก ากับให้มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท 

2.3 ประเมินผลการส ารวจและหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับความ
ต้องการของสังคม 

 
3. นักศึกษา 

หลักสูตรฯ มีการด าเนินการด้านคุณภาพของนักศึกษา ดังต่อไปนี้ 
3.1 ใช้เทคนิควงจรคุณภาพ (PDCA) ในการบริหารและปรับปรุงกระบวนการท างานด้านการรับ

นักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
3.2 ใช้เทคนิควงจรคุณภาพ (PDCA) ในการบริหารและปรับปรุงกระบวนการท างานด้านการ

ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
3.3 ส ารวจการคงอยู่ การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาและการจัดการต่อข้อร้อ งเรียนของ

นักศึกษา 
3.4 ประเมินผลการด าเนินงานและหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสม 

 
4. อาจารย ์

หลักสูตรฯ มีการด าเนินการด้านคุณภาพของอาจารย์ ดังต่อไปนี้ 
4.1 ใช้เทคนิควงจรคุณภาพ (PDCA) ในการบริหารและปรับปรุงกระบวนการท างานด้านการ

บริหารและพัฒนาอาจารย์ 
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4.2 ใช้เทคนิควงจรคุณภาพ (PDCA) ในการบริหารและปรับปรุงกระบวนการท างานด้านคุณภาพ
อาจารย์ เพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒืปริญญาเอกร้อยละ 100 , ด ารงต าแหน่งทางวิชาการร้อย
ละ 100 และมีผลงานวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของผลรวมถ่วงน้ าหนัก 

4.3 ส ารวจการคงอยู่และความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
4.4 ประเมินผลการด าเนินงานและหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสม 

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

หลักสูตรฯ มีการด าเนินการด้านคุณภาพของหลักสูตร การเรียนการสอนปละการประเมินผู้เรียน 
ดังต่อไปนี้ 

5.1 ใช้เทคนิควงจรคุณภาพ (PDCA) ในการบริหารและปรับปรุงกระบวนการท างานด้านสาระของ
รายวิชาในหลักสูตร 

5.2 ใช้เทคนิควงจรคุณภาพ (PDCA) ในการบริหารและปรับปรุงกระบวนการท างานด้านการวาง
ระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

5.3 ใช้เทคนิควงจรคุณภาพ (PDCA) ในการบริหารและปรับปรุงกระบวนการท างานด้านการ
ประเมินผู้เรียน 

5.4 มีระบบและกลไกเพ่ือก ากับให้มีการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
5.5 ประเมินผลการด าเนินงานและหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสม 

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

หลักสูตรฯ มีการด าเนินการด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ 
6.1 ใช้เทคนิควงจรคุณภาพ (PDCA) ในการบริหารและปรับปรุงกระบวนการท างานด้านสนับสนุน

การเรียนรู้ 
6.2 ประเมินผลการด าเนินงานและหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสม  
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :ระดับ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปี 

2560 
ปี

2561 
ปี 

2562 
(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X 

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

X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 
ปีที่แล้ว 

 X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

X X X 

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปี 

2560 
ปี

2561 
ปี 

2562 
(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X 

รวมตัวบ่งชี้)ตัว (ในแต่ละปี 9 11 12 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 
 มีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดย
พิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้ในแต่ละปี 

ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
2559 บรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 9 ตัว 
2560 บรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 11 ตัว 
2561 บรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 (1) ประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจาก
นักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน รวมทั้งการทดสอบกลางภาคและปลายภาค  
 (2) จัดให้มีการประเมินรายวิชา ประเมินการสอน ประเมินผลสัมฤทธิ์ของแต่ละรายวิชา 
 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้กลยุทธ์การสอน 
 (1) นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เนต 
 (2) ผลการประเมินจะจัดส่งอาจารย์ผู้สอน และประธานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงต่อไป 
 (3) คณะรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอน  เพ่ือน ามา
วางแผนพัฒนาให้สอดคล้อง และ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชา และสถานการณ์  

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 การประเมินหลักสูตรมีความส าคัญ เนื่องจากท าให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องต่อความ
ต้องการของประเทศอยู่ตลอดเวลา ภาควิชาฯ จึงก าหนดให้มีการประเมินโดยคณะกรรมการพิจารณา
หลักสูตร เพ่ือพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปีการศึกษา 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปี  โดยองค์ประกอบ คุณสมบัติเฉพาะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และเกณฑ์การประเมินให้เป็นไปตามคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาฉบับปีการศึกษา 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  

 ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นระยะ ๆ และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตร
อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
 
 4.1 การปรับปรุงรายวิชา 
  อาจารย์ผู้สอนรวบรวมข้อมูลและผลการประเมินการสอนของอาจารย์ เพ่ือพิจารณาปรับปรุง 
หากพบปัญหาของรายวิชา สามารถปรับปรุงได้ทุกเมื่อ โดยไม่มีผลกระทบโครงสร้างของหลักสูตร  
 
 4.2 การปรับปรุงหลักสูตร 
  การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับ ซึ่งมีผลกระทบโครงสร้างของหลักสูตร จะท าทุก 5 ปีเมื่อครบรอบ
ระยะเวลาหลักสูตร เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยมี
ขั้นตอน โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นพิจารณาหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ และน า
ข้อเสนอแนะมาพิจารณาปรับปรุง ตามกระบวนการของมหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก  ก 
ข้อบังคับมหาวทิยาลยัศิลปากร  

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2550 

———————————————————— 
 
 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศิลปากรวา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  
 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16 (2) แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัศิลปากร พ.ศ. 2530 สภามหาวทิยาลยั
ศิลปากร ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2550 เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2550 จึงออกขอ้บงัคบัไวด้งัตอ่ไปน้ี 
 ขอ้ 1 ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่ “ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศิลปากรวา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  พ.ศ. 2550" 
 ขอ้ 2 ใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ีกบันกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาท่ีเขา้ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นตน้ไป   
 ขอ้ 3 ใหย้กเลิก 
  3.1  ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศิลปากรวา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2542 
  3.2  ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศิลปากรวา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 
  3.3 ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศิลปากรวา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2545 
  3.4  ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศิลปากรวา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2548 
 บรรดาขอ้บงัคบั ระเบียบ ค าสัง่ หรือประกาศอ่ืนใด ท่ีมีความก าหนดไวแ้ลว้ในขอ้บงัคบัน้ี หรือซ่ึงขดั  หรือแยง้
กบัความในขอ้บงัคบัน้ี ใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ีแทน 
 ขอ้ 4 ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัรักษาการตามขอ้บงัคบัน้ี และใหมี้อ านาจออกระเบียบไดเ้ท่าท่ีไม่ขดักบัขอ้บงัคบั
น้ี 
 

หมวดที ่1 
บททัว่ไป 

  
 ขอ้ 5 การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาใหใ้ชร้ะบบหน่วยกิตแบบทวภิาคหรือระบบอ่ืนท่ีเทียบเท่า 
 ขอ้ 6 นกัศึกษา หมายถึง ผูท่ี้ไดข้ึ้นทะเบียนเป็นนกัศึกษาเรียบร้อยแลว้      แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ   
   6.1 นกัศึกษาสามญั ไดแ้ก่ ผูท่ี้สอบคดัเลือกได ้หรือไดรั้บการคดัเลือกเขา้ศึกษาตามขอ้บงัคบัน้ี 
  6.2 นกัศึกษาทดลองศึกษา ไดแ้ก่ ผูท่ี้สอบคดัเลือกได ้ หรือไดรั้บการคดัเลือกเขา้ศึกษา ตามขอ้บงัคบัน้ีใน
ลกัษณะทดลองศึกษาในภาคแรกของการศึกษา และเม่ือไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขในขอ้ 16.1 แลว้จึงจะปรับสถานภาพเป็น
นกัศึกษาสามญัได ้
  6.3 นกัศึกษาพิเศษ ไดแ้ก่ ผูท่ี้บณัฑิตวทิยาลยัไดอ้นุมติัใหเ้ขา้ท าการวจิยั หรือเขา้ศึกษาเป็นกรณีพิเศษโดย
ไม่รับปริญญา หรือเป็นผูท่ี้ศึกษาเพ่ือขอโอนหน่วยกิตไปยงัมหาวทิยาลยั หรือสถาบนัอุดมศึกษาท่ีตนสงักดั ตาม
ระเบียบวา่ดว้ยการรับสมคัรนกัศึกษาพิเศษของบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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 ขอ้ 7 คุณสมบติัของผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาเป็นนกัศึกษาตามขอ้ 6.1 และ 6.2 มีดงัน้ี 
  7.1 ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต ตอ้งส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาบณัฑิต หรือ เทียบเท่าจากมหาวทิยาลยั
หรือสถาบนัการศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัศิลปากรรับรอง 
  7.2 ระดบัปริญญามหาบณัฑิตตอ้งส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาบณัฑิตหรือเทียบเท่าจากมหาวทิยาลยั 
หรือสถาบนัการศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัศิลปากรรับรอง และมีคุณสมบติัอ่ืนเพ่ิมเติมตามเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ
บณัฑิตศึกษาประจ าคณะ หรือคณะกรรมการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะก าหนด  
     7.3 ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง ตอ้งส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญามหาบณัฑิตหรือเทียบเท่าจาก
มหาวทิยาลยัหรือสถาบนัการศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัศิลปากรรับรอง 
  7.4 ระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต ตอ้งส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาบณัฑิต หรือปริญญามหาบณัฑิต หรือ
เทียบเท่าจากมหาวทิยาลยัหรือสถาบนัการศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัศิลปากรรับรอง  และผา่นการพิจารณาของสาขาวชิา
แลว้ดงัน้ี 
   7.4.1 ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต หรือเทียบเท่า ตอ้งมีผลการเรียนดีมาก หรือดี 
และเป็นผูมี้ประสบการณ์ในสาขาวชิานั้น ๆ ดีเด่น และมีพ้ืนความรู้ความสามารถ และศกัยภาพ เพียงพอท่ีจะท า
วทิยานิพนธ์ได ้
  7.4.2 ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญามหาบณัฑิตหรือเทียบเท่า   ตอ้งมีผลการเรียนดี หรือผูท่ี้
ก าลงัศึกษาหลกัสูตรระดบัปริญญามหาบณัฑิตและเรียนรายวชิาต่าง ๆ ตามท่ีสาขาวชิาก าหนด ไดผ้ลดีเป็นพิเศษ หรือ
ผา่นการพิจารณาของสาขาวชิาแลว้ 
  7.5 เป็นผูมี้ความประพฤติดี 
  7.6 มีสุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง และไม่เป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ.  
  7.7 มีคุณสมบติัอยา่งอ่ืนเพ่ิมเติมตามท่ีภาควชิาและบณัฑิตวทิยาลยัก าหนด 
  7.8 เป็นผูส้อบคดัเลือกได ้หรือไดรั้บการคดัเลือก 
  7.9 ไม่เคยถูกลงโทษใหพ้น้สภาพการเป็นนกัศึกษาจากบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยั ศิลปากร ตามขอ้ 9 
 ขอ้ 8 ใหบ้ณัฑิตวทิยาลยัด าเนินการเก่ียวกบัการรับสมคัรนกัศึกษาใหม่ โดยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
คดัเลือก   หรือคดัเลือกผูส้มคัรเขา้ศึกษาในบณัฑิตวทิยาลยั เป็นนกัศึกษาตามขอ้ 6.1 และขอ้ 6.2 
 ขอ้ 9 การลงโทษนกัศึกษาท่ีกระท าผิด 
  9.1 ในกรณีท่ีนกัศึกษากระท าผิดขอ้บงัคบั ระเบียบ ค าสัง่ หรือประกาศของบณัฑิตวทิยาลยัหรือ
มหาวทิยาลยัศิลปากรหรือมีความประพฤติเสียหายใหค้ณะกรรมการประจ าบณัฑิตวทิยาลยัเป็นผูพ้ิจารณาลงโทษตาม
ควรแก่ความผิดนั้น ดงัน้ี 
   9.1.1 ภาคทณัฑ ์
   9.1.2 พกัการศึกษา 
   9.1.3 พน้สภาพการเป็นนกัศึกษา 
      ระยะเวลาท่ีนกัศึกษาถูกพกัการศึกษาใหน้บัรวมอยูใ่นระยะเวลาการศึกษาดว้ย 
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  9.2 ในกรณีท่ีนกัศึกษากระท าผิดเก่ียวกบัการสอบทุกประเภทตามระเบียบการสอบของบณัฑิตวทิยาลยั  
ใหค้ณะกรรมการประจ าบณัฑิตวทิยาลยัร่วมกบักรรมการควบคุมการสอบ เป็นผูพิ้จารณาวา่เป็นความผิดประเภททุจริต 
หรือส่อเจตนาทุจริต หรือเป็นความผิดอยา่งอ่ืน และใหค้ณะกรรมการประจ าบณัฑิตวทิยาลยัพิจารณาลงโทษนกัศึกษา
ท่ีกระท าผดิระเบียบการสอบดงัน้ี 
   9.2.1 หากเป็นความผิดประเภททุจริต ใหถื้อวา่นกัศึกษาผูน้ั้นสอบตกหมดทุกวชิาท่ีไดล้งทะเบียน
ศึกษาไวใ้นภาคการศึกษานั้น และใหพ้น้สภาพการเป็นนกัศึกษาดว้ย 
   9.2.2 หากเป็นความผิดประเภทส่อเจตนาทุจริต หรือความผิดอยา่งอ่ืนนอกจากขอ้ 9.2.1 ใหค้ณะ 
กรรมการประจ าบณัฑิตวทิยาลยั เป็นผูพิ้จารณาลงโทษตามควรแก่ความผิด 
   ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัเป็นผูส้ัง่ลงโทษนกัศึกษาผูก้ระท าความผิดตามท่ีคณะกรรมการประจ า
บณัฑิตวทิยาลยัไดพ้ิจารณาแลว้ 
 ขอ้ 10 การนบัวนัต่าง ๆ ตามขอ้บงัคบัน้ี ใหน้บัทุกวนัไม่เวน้วนัหยดุราชการ และใหถื้อก าหนดวนั ตามปฏิทิน
การศึกษา ซ่ึงมหาวทิยาลยัจะประกาศใหท้ราบเป็นปี ๆ ไป เวน้แต่วนัสุดทา้ยของการนบัวนัตาม ก าหนดวนัใน
ขอ้บงัคบัน้ีตรงกบัวนัหยดุราชการใหถื้อเอาวนัท าการถดัไปเป็นวนัสุดทา้ย 
 

หมวดที ่2 
การจดัการศึกษา 

 
 ขอ้ 11 ในปีการศึกษาหน่ึง แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือภาคการศึกษาตน้ และภาคการศึกษาปลาย แต่ละ
ภาคการศึกษามีเวลาการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 15 สปัดาห์ 
 บณัฑิตวทิยาลยัอาจจะจดัการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาปลายอีกภาคหน่ึงก็ได ้ โดยมี
เวลาการศึกษาประมาณ 8 สปัดาห์ แตจ่ะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 6 สปัดาห์ ทั้งน้ี ใหจ้ดัชัว่โมงการศึกษาในแต่ละรายวชิาให้
เท่ากบัภาคการศึกษาปกติ 
 บณัฑิตวทิยาลยัอาจเปิดสอนหลกัสูตรในลกัษณะโครงการพิเศษ และหลกัสูตรนานาชาติ  ซ่ึงไดรั้บความ
เห็นชอบจากสภามหาวทิยาลยั 
 ขอ้ 12 การนบัเวลาการศึกษา ใหน้บัเฉพาะภาคการศึกษาปกติท่ีเปิดท าการสอน โดยนบัรวมเวลาท่ีนกัศึกษาได ้
รับอนุมติัใหล้าพกัการศึกษา ยกเวน้นกัศึกษาท่ีไดรั้บอนุมติัใหล้าพกัการศึกษาตามขอ้ 19.1.1.1 
 ขอ้ 13 ก าหนดระยะเวลาการศึกษาเป็นดงัน้ี 
  13.1 หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หรือประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง ใหใ้ชเ้วลาการศึกษาไม่เกิน 3 ปี
การศึกษา 
  13.2 หลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต  ใหใ้ชเ้วลาการศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
  13.3 หลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต ส าหรับกรณีรับจากนกัศึกษาผูส้ าเร็จการศึกษา ปริญญาบณัฑิต ใหใ้ช้
เวลาการศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา และส าหรับกรณีรับจากนกัศึกษาผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญามหาบณัฑิต ใหใ้ช้
เวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา ในกรณีท่ีเป็นโครงการพิเศษ หรือหลกัสูตรนานาชาติ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบของ
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บณัฑิตวทิยาลยัตามเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าคณะหรือคณะกรรมการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเท่าก าหนด  
 ทั้งน้ี “ปีการศึกษา” ใหน้บัตั้งแตว่นัเปิดภาคการศึกษาตน้ถึงวนัก่อนเปิดภาคการศึกษาตน้ของปีการศึกษาถดัไป
หรือนบัตั้งแต่วนัเปิดภาคการศึกษาปลายถึงวนัก่อนเปิดภาคการศึกษาปลายของปีการศึกษาถดัไป แลว้แต่กรณี 
 ขอ้ 14 การวดัปริมาณการศึกษาตามลกัษณะงานของแต่ละรายวชิาใหใ้ชร้ะบบ “หน่วยกิต” 
 การก าหนดค่าหน่วยกิตของรายวชิาในหน่ึงภาคการศึกษาปกติ ใหก้ าหนดตามเกณฑด์งัน้ี 
  14.1 รายวชิาภาคทฤษฎีท่ีใชเ้วลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา 1 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ หรือไม่นอ้ยกวา่ 15 
ชัว่โมงตลอดภาคการศึกษาปกติ และมีการเตรียม หรือการศึกษานอกเวลาอีกไม่นอ้ยกวา่ 2 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ หรือไม่
นอ้ยกวา่ 30 ชัว่โมงตลอดภาคการศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
   14.2 รายวชิาภาคปฏิบติัท่ีใชเ้วลาฝึกหรือทดลอง 2 หรือ 3 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ หรือ ตั้งแต่ 30 ถึง 45 ชัว่โมง
ตลอดภาคการศึกษาปกติ และเม่ือรวมกบัการศึกษานอกเวลาแลว้  นกัศึกษาใชเ้วลาไม่นอ้ยกวา่ 3 ชัว่โมงต่อสปัดาห์
ตลอดภาคการศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
  14.3  การฝึกงานหรือฝึกภาคสนามท่ีใชเ้วลาฝึก  3 ถึง 6  ชัว่โมงต่อสปัดาห์ หรือตั้งแต่  
45  ถึง 90 ชัว่โมงตลอดภาคการศึกษาปกติใหมี้ค่าเท่ากบั  1  หน่วยกิต 
  14.4  การคน้ควา้อิสระ หรือวทิยานิพนธ์ท่ีใชเ้วลาการศึกษาคน้ควา้ 3 ถึง 4 ชัว่โมงต่อ 
สปัดาห์ หรือตั้งแต่ 45 ถึง 60 ชัว่โมง ตลอดภาคการศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
 ขอ้ 15 การก าหนดวชิาและหน่วยกิตของแต่ละรายวชิา ใหเ้ป็นไปตามหลกัสูตรของแต่ละสาขาวชิา แต่อยา่นอ้ย
ท่ีสุดในทุกสาขาวชิาจะตอ้งมีปริมาณการศึกษาดงัต่อไปน้ี 
  15.1 ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต หรือระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูงจะตอ้งมีจ านวนหน่วยกิต รวม
ตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 24 หน่วยกิต 
  15.2 ระดบัปริญญามหาบณัฑิต จะตอ้งมีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต โดย
แบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน ดงัน้ี 
   15.2.1 แผน ก. เป็นแผนการศึกษาท่ีเนน้การวจิยั โดยมีการท าวทิยานิพนธ์การศึกษาตามแผน ก. 
แบ่งเป็น 2 แบบ คือ 
    15.2.1.1 แบบ ก 1 ท าเฉพาะวทิยานิพนธ์ ซ่ึงมีค่าเทียบไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต และอาจ 
ศึกษารายวชิาหรือท ากิจกรรมทางวชิาการอ่ืนเพ่ิมเติมโดยไม่นบั หน่วยกิต 
    15.2.1.2 แบบ ก 2 ท าวทิยานิพนธ์  ซ่ึงมีค่าเทียบไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 12  หน่วยกิต และตอ้งศึกษา
รายวชิาอีกไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 
   15.2.2 แผน ข เป็นแผนการศึกษาท่ีเนน้การศึกษางานรายวชิาโดยไม่ตอ้งท าวทิยานิพนธ์ แต่ตอ้งมี
การคน้ควา้อิสระไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิตแต่ ไม่เกิน 6 หน่วยกิต และมีการสอบประมวลความรอบรู้ 
  15.3 ระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ ดงัน้ี 
   15.3.1 แบบ 1 มีวทิยานิพนธ์ และอาจมีรายวชิาหรือกิจกรรมทางวชิาการอ่ืนเพ่ิมเติมโดยไม่นบัหน่วย
กิต ทั้งน้ี จ านวนหน่วยกิตของวทิยานิพนธ์ ใหเ้ป็นไปตามเกณฑด์งัน้ี 
    15.3.1.1 แบบ1.1 ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญามหาบณัฑิต ตอ้งท า 
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วทิยา นิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต 
    15.3.1.2 แบบ 1.2 ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต ตอ้งท าวทิยานิพนธ์ ไม่
นอ้ยกวา่ 72 หน่วยกิต 
    ทั้งน้ีวทิยานิพนธ์ตามแบบ 1.1 และแบบ 1.2  จะตอ้งมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกนั 
   15.3.2 แบบ 2 มีวทิยานิพนธ์ และมีรายวชิาท่ีตอ้งศึกษาเพ่ิมเติมโดยมีจ านวนหน่วยกิต ของ
วทิยานิพนธ์ และรายวชิาตามเกณฑ ์ดงัน้ี 
    15.3.2.1 แบบ 2.1 ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญามหาบณัฑิตตอ้งท า 
วทิยานิพนธ์  ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต และศึกษารายวชิาอีกไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 
    15.3.2.2 แบบ 2 ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตตอ้งท าวทิยานิพนธ์ ไม่นอ้ย
กวา่ 48 หน่วยกิต   และศึกษารายวชิาอีกไม่นอ้ยกวา่ 24 หน่วยกิต 

ทั้งน้ีวทิยานิพนธ์ตามแบบ 2.1และแบบ 2.2 จะตอ้งมีคุณภาพและ มาตรฐานเดียวกนั 
 ขอ้ 16 การปรับสถานภาพและการจ าแนกสถานภาพนกัศึกษา  
  16.1 นกัศึกษาทดลองศึกษาอาจไดรั้บการปรับสถานภาพเป็นนกัศึกษาสามญัไดเ้ม่ือส้ินภาคการศึกษาท่ี 1 
ตามเง่ือนไขต่อไปน้ี 
   16.1.1 ได ้S ทุกรายวชิาท่ีไม่นบัหน่วยกิตตามหลกัสูตร 
   16.1.2 ไดค้ะแนนเฉล่ียไม่ต ่ากวา่ 3.00 และส าหรับระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต ตอ้งไดค้่าระดบัผล
การศึกษาไม่ต ่ากวา่ B ทุกรายวชิาท่ีนบัหน่วยกิตตามหลกัสูตรดว้ย 
   16.1.3 นกัศึกษาทดลองศึกษาแผน ก แบบ ก 1 ในระดบัปริญญามหาบณัฑิต หรือแบบ 1 ในระดบั
ปริญญาดุษฎีบณัฑิตจะตอ้งไดรั้บการประเมินความกา้วหนา้จากภาควชิาโดยไดรั้บสญัลกัษณ์ SP 
  16.2 สถานภาพของนกัศึกษาสามญั ใหจ้ าแนกสถานภาพเม่ือส้ินภาคการศึกษาปกติ ทุกภาคดงัน้ี 
   16.2.1 นกัศึกษาปกติ ไดแ้ก่ 
    16.2.1.1 นกัศึกษาสามญัแผน ก แบบ ก1 ในระดบัปริญญามหาบณัฑิต หรือนกัศึกษาสามญั
แบบ 1ในระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต ท่ีไดรั้บการประเมินความกา้วหนา้จากภาควชิาในระหวา่งท่ียงัไม่ไดล้งทะเบียน
วทิยานิพนธ์ โดยไดรั้บสญัลกัษณ์ SP และหรือไดรั้บสญัลกัษณ์ IP หลงัจากลงทะเบียนวทิยานิพนธ์ 
    16.2.2 นกัศึกษาสามญัในระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต หรือระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต
ชั้นสูง หรือนกัศึกษาสามญัแผน ก แบบ ก2 หรือแผน ข ในระดบัปริญญามหาบณัฑิต หรือนกัศึกษาสามญัแบบ 2 ใน
ระดบั ปริญญาดุษฎีบณัฑิตท่ีสอบไล่ไดค้่าระดบัเฉล่ียประจ าภาคการศึกษาท่ี 1 ตั้งแต่ 3.00 ข้ึนไป หรือไดค้่าระดบัเฉล่ีย
สะสมส าหรับภาคการศึกษาปกติ  ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 2 เป็นตน้ไป ตั้งแต่ 3.00 ข้ึนไป  
    ภายใตข้อ้บงัคบัขอ้ 16.2.1.1 หรือ 16.2.1.2 แลว้แต่กรณี  หากนกัศึกษาไดล้งทะเบียนเรียน
รายวชิาท่ีไม่นบัหน่วยกิตในภาคการศึกษานั้น  นกัศึกษาจะตอ้งไดรั้บสญัลกัษณ์  S   ทุกรายวชิา และหากไดล้งทะเบียน
วทิยานิพนธ์ หรือการคน้ควา้อิสระแลว้แต่กรณี ก็จะตอ้งไดรั้บสญัลกัษณ์   IP ดว้ย 
    16.2.2 นกัศึกษารอพินิจ ไดแ้ก่  
     16.2.2.1 นกัศึกษาสามญั แผน ก แบบ ก1 ในระดบัปริญญามหาบณัฑิตหรือนกัศึกษา
สามญัแบบ 1 ในระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต ท่ีไดส้ญัลกัษณ์ U ในรายวชิาใดวชิาหน่ึงท่ีลงทะเบียนเรียน และหรือไดรั้บ
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การประเมินความกา้วหนา้จากภาควชิาในระหวา่งท่ียงัไม่ไดล้งทะเบียนวทิยานิพนธ์โดยไดส้ญัลกัษณ์ UP และหรือได้
สญัลกัษณ์ NP หลงัจากลงทะเบียนวทิยานิพนธ์แลว้ 
     16.2.2.2 นกัศึกษาสามญัระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต หรือระดบัประกาศนียบตัร
บณัฑิตชั้นสูง หรือนกัศึกษาสามญัแผน ก แบบ ก 2 หรือ แผน ข ในระดบัปริญญามหาบณัฑิต หรือนกัศึกษาสามญั
แบบ 2 ในระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต ท่ีสอบไล่ไดค้่าระดบัเฉล่ียประจ าภาคการศึกษาท่ี 1 ต  ่ากวา่ 3.00 หรือไดค้่าระดบั
เฉล่ียสะสมส าหรับภาคการศึกษาปกติตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 2 เป็นตน้ไป ต ่ากวา่ 3.00 และหรือไดส้ญัลกัษณ์ U ใน
รายวชิาใดวชิาหน่ึงท่ีลงทะเบียนเรียน และหรือไดส้ญัลกัษณ์ NP หลงัจากลงทะเบียนวทิยานิพนธ์ หรือการคน้ควา้
อิสระแลว้ 
 ขอ้ 17 การเปล่ียนแผนการศึกษา การเปล่ียนสาขาวชิา การเปล่ียนระดบัการศึกษา การโอนหน่วยกิตของรายวชิา
ระดบับณัฑิตศึกษาทั้งจากภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัศิลปากร และการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอก
ระบบหรือการศึกษาตามอธัยาศยั ใหเ้ป็นไปตามระเบียบของบณัฑิตวทิยาลยั 
 ขอ้ 18 การรับโอนนกัศึกษาต่างสถาบนัและการเทียบโอนหน่วยกิตใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยั
ศิลปากร 
 ขอ้ 19 การลาพกัการศึกษา การกลบัเขา้ศึกษา และการลาออกจากการศึกษา 
  19.1 การลาพกัการศึกษาและการกลบัเขา้ศึกษา 
   19.1.1 นกัศึกษาท่ีมีเหตจุ าเป็นอนัสมควร อาจลาพกัการศึกษาในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหน่ึง
ก็ได ้ เม่ือไดศึ้กษาในบณัฑิตวทิยาลยัมาแลว้อยา่งนอ้ย 1 ภาคการศึกษา โดยยืน่ค  าร้องต่อคณบดีบณัฑิตวทิยาลยัภายใน 
30 วนั นบัจากวนัเปิดภาคการศึกษา หากพน้ก าหนดการยืน่ค  าร้องขอลาพกัการศึกษาดงักล่าวแลว้ นกัศึกษาอาจขอลา
พกัการศึกษาเป็นกรณีพิเศษในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
    19.1.1.1 นกัศึกษาถูกเกณฑห์รือระดมเขา้รับราชการทหารกองประจ าการ 
    19.1.1.2 นกัศึกษาเจบ็ป่วยตอ้งพกัรักษาตวัเป็นเวลานานตามค าสัง่แพทยโ์ดย มีใบรับรอง
แพทยจ์ากสถานพยาบาลของทางราชการหรือรัฐวสิาหกิจ หรือสถานพยาบาลเอกชนท่ีทางราชการรับรองตามท่ี
กระทรวงการคลงัก าหนด 
    19.1.1.3 นกัศึกษามีเหตจุ าเป็นอนัสมควรหรือมีความจ าเป็นสุดวสิยั 
    ในกรณีท่ีนกัศึกษาไดรั้บอนุมติัใหล้าพกัการศึกษา ใหน้บัระยะเวลาท่ีลาพกั รวมอยูใ่นระยะ 
เวลา การศึกษาดว้ย ยกเวน้นกัศึกษาท่ีไดรั้บอนุมติัใหล้าพกัการศึกษาไดต้ามขอ้ 19.1.1.1  
    นกัศึกษาท่ีไดรั้บอนุมติัใหล้าพกัการศึกษา ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมเพ่ือรักษาสถานภาพทุกภาค
การศึกษา ยกเวน้นกัศึกษาท่ีไดรั้บอนุมติัใหล้าพกัการศึกษาหลงัจากท่ีไดล้งทะเบียนรายวชิาแลว้ และในกรณีน้ี ให้
นกัศึกษาไดส้ญัลกัษณ์ W ในทุกรายวชิาท่ีไดล้งทะเบียนไวใ้นภาคการศึกษาท่ีไดรั้บอนุมติัใหล้าพกัการศึกษา 
   19.1.2 ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัเป็นผูพ้จิารณาเหตจุ าเป็นอนัสมควร หรือความจ าเป็นสุดวสิยัใน
การลาพกัการศึกษาและมีอ านาจอนุมติัใหล้าพกัการศึกษาไดค้ร้ังละไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกนั แต่รวมเวลา
การลาพกัการศึกษาทั้งหมดตอ้งไม่เกิน 4 ภาคการศึกษาปกติ 
   19.1.3  นกัศึกษาท่ีไดรั้บอนุมติัใหล้าพกัการศึกษา หรือถูกสัง่พกัการศึกษา เม่ือจะกลบัเขา้ศึกษา
ใหม่ จะตอ้งยืน่ค  าร้องขอกลบัเขา้ศึกษาต่อคณบดีบณัฑิตวทิยาลยัก่อนวนัเปิด ภาคการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั มิฉะนั้น
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จะไม่มีสิทธิลงทะเบียนรายวชิาในภาคการศึกษานั้น ทั้งน้ี เวน้แต่จะไดรั้บอนุมติัจากคณบดีบณัฑิตวทิยาลยัเป็นกรณี
พิเศษ 
  19.2 การลาออกจากการศึกษา ใหน้กัศึกษาท่ีประสงคล์าออกยืน่ค  าร้องต่อบณัฑิตวทิยาลยัก่อนการสอบ
ประจ าภาค และในระหวา่งท่ียงัไม่ไดรั้บอนุมติัใหล้าออกน้ี  ใหถื้อวา่นกัศึกษาผูป้ระสงคข์อลาออกนั้นยงัคงมี
สถานภาพเป็นนกัศึกษาท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ  และค าสัง่ต่าง ๆ  ของบณัฑิตวทิยาลยัและ
มหาวทิยาลยัศิลปากรทุกประการ 
 ขอ้ 20 นกัศึกษาจะพน้สภาพการเป็นนกัศึกษาในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  20.1 นกัศึกษาสามญัท่ีสอบไดค้่าระดบัเฉล่ียประจ าภาคการศึกษาท่ี 1 ต ่ากวา่ 2.50 หรือนกัศึกษาทดลอง
ศึกษาท่ีสอบไดค้่าระดบัเฉล่ียประจ าภาคการศึกษาท่ี 1 ต ่ากวา่ 3.00 และหรือไดรั้บสญัลกัษณ์ U ในรายวชิาใดรายวชิา
หน่ึง 
  20.2 สอบไดค้่าระดบัเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 2.50 
  20.3 เป็นนกัศึกษารอพินิจ 2 ภาคการศึกษาปกติต่อเน่ืองกนั 
  20.4 สอบประมวลความรอบรู้ไม่ผา่นเป็นคร้ังท่ี 2 ตามขอ้ 34.1.6   ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญา
มหาบณัฑิต  และตามขอ้ 34.2.2 ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต หรือสอบวดัคุณสมบติั ไม่ผา่นเป็นคร้ังท่ี 2 
ตามขอ้ 33.5  
  20.5 ไม่ไดรั้บอนุมติัหวัขอ้และโครงการวทิยานิพนธ์หรือการคน้ควา้อิสระภายใน 3 ปีการศึกษา ส าหรับ
การศึกษาระดบัปริญญามหาบณัฑิตและระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิตกรณีท่ีมาจากพ้ืนฐานระดบัปริญญามหาบณัฑิต 
หรือภายใน 5 ปีการศึกษา ส าหรับการศึกษาระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิตกรณีท่ีมาจากพ้ืนฐานระดบัปริญญาบณัฑิตของ
ก าหนดเวลาการศึกษาของนกัศึกษาผูน้ั้น 
  20.6 ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรภายในก าหนดเวลาตามขอ้ 13 
  20.7 ถูกลงโทษใหพ้น้สภาพการเป็นนกัศึกษาตามขอ้ 9 
  20.8 ไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขการลาพกัการศึกษาและการกลบัเขา้ศึกษาตามขอ้ 19.1 หรือ ไม่ลงทะเบียน
รายวชิาในภาคการศึกษาปกติ ตามขอ้ 22.1 และ 22.2 
  20.9 สอบวทิยานิพนธ์ตก 
  20.10 ไดรั้บอนุมติัใหล้าออกจากการเป็นนกัศึกษาบณัฑิตวทิยาลยั 
  20.11 ขาดคุณสมบติัของการเขา้เป็นนกัศึกษาตามขอ้ 7 
  20.12 ตาย 
 นกัศึกษาท่ีพน้สภาพตามขอ้ 20.8 หรือขอ้ 20.10 อาจขอกลบัเขา้เป็นนกัศึกษาใหม่ ภายในก าหนดระยะเวลา 2 ปี 
นบัจากวนัท่ีนกัศึกษาพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา และบณัฑิตวทิยาลยัเห็นสมควรก็อาจอนุมติัใหก้ลบัเขา้ศึกษาใหม่ได ้
โดยใหคิ้ดระยะเวลาท่ีพน้สภาพการเป็นนกัศึกษานั้นรวมอยูใ่นระยะเวลาการศึกษาทั้งหมด ในกรณีเช่นน้ีนกัศึกษา
จะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมเสมือนเป็นผูล้าพกัการศึกษา รวมทั้งค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ท่ีตอ้งช าระหรือคา้งช าระดว้ย 
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หมวดที ่3 
การขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนรายวชิา 

 
 ขอ้ 21 การข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา 
  21.1 ผูท่ี้สอบคดัเลือกหรือไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษาใหข้ึ้นทะเบียนเป็นนกัศึกษาตามท่ี บณัฑิตวทิยาลยั
ประกาศก าหนด 
  21.2 ผูท่ี้ไม่สามารถข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษาตามวนั เวลาท่ีก าหนดโดยไม่แจง้สาเหตุอนัสมควร ใหถื้อวา่ผู ้
นั้นสละสิทธ์ิในการเขา้เป็นนกัศึกษา 
 ขอ้ 22 การลงทะเบียนรายวชิา 
  22.1 นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนทุกภาคการศึกษาตามก าหนดเวลาในปฏิทินการศึกษาโดยตอ้งไดรั้บความ
เห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา หรือหวัหนา้ภาควชิา ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งช าระค่าธรรมเนียมและหน้ีสินต่าง ๆ (ถา้มี) ให้
เรียบร้อยตามวธีิการท่ีบณัฑิตวทิยาลยั และมหาวทิยาลยัศิลปากรก าหนด จึงจะถือวา่การลงทะเบียนนั้นสมบูรณ์ 
  22.2 นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนภายใน 14 วนัแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 7 วนัแรกของภาค
การศึกษาพิเศษฤดูร้อนนบัจากวนัเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธ์ิลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น เวน้แตจ่ะ
ไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา และไดรั้บอนุมติัจากคณบดีบณัฑิตวทิยาลยัเป็นกรณีพิเศษ ทั้งน้ีนกัศึกษา
จะตอ้งมีเวลาศึกษาต่อไป ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของเวลาศึกษาทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น 
  22.3 นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนหลงัจากวนัท่ีก าหนดจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมเพ่ิม 
เป็นกรณีพิเศษตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัศิลปากรวา่ดว้ยอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษาในบณัฑิตวทิยาลยั 
  22.4 นกัศึกษาท่ีไม่ลงทะเบียนรายวชิาในภาคการศึกษาใดจะตอ้งลาพกัการศึกษาส าหรับภาคการศึกษานั้น 
ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นขอ้ 19.1 หากไม่ปฏิบติัดงักล่าวใหน้กัศึกษาผูน้ั้นพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา 
  22.5 คณบดีบณัฑิตวทิยาลยัโดยความเห็นชอบของหวัหนา้ภาควชิาอาจอนุมติัใหน้กัศึกษาปกติ ตามขอ้ 
16.2.1 ลงทะเบียนศึกษารายวชิาใดในระดบับณัฑิตศึกษาของสถาบนัอุดม ศึกษาอ่ืนไดใ้นกรณีท่ีรายวชิานั้นไม่ไดเ้ปิด
สอนอยูใ่นบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร และจะเป็นประโยชน์แก่นกัศึกษาโดยมีเง่ือนไข ดงัน้ี 
   22.5.1 นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต หรือระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง หรือระดบั
ปริญญามหาบณัฑิต จะลงทะเบียนรายวชิาไดไ้ม่เกิน 9 หน่วยกิต และใหน้ ามานบัหน่วยกิตและค านวณค่าระดบัเฉล่ีย
ดว้ย 
   22.5.2 นกัศึกษาระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต จะไม่น ามานบัหน่วยกิตในหลกัสูตร 
  22.6 นกัศึกษาแผน ก แบบ ก1 ในระดบัปริญญามหาบณัฑิตหรือนกัศึกษา แบบ 1 ในระดบัปริญญาดุษฎี
บณัฑิตท่ีไม่มีการลงทะเบียนรายวชิาหรือวทิยานิพนธ์ ใหล้งทะเบียนรักษาสถานภาพทุกภาคการศึกษาตามก าหนดเวลา
ในปฏิทินการศึกษา 
  22.7 นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต  หรือระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง หรือระดบัปริญญา
มหาบณัฑิตแผน ก แบบ ก2 หรือ แผน ข หรือระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิตแบบ 2 ท่ีศึกษารายวชิาครบตามหลกัสูตร
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แลว้แต่ยงัไม่ส าเร็จการศึกษาหรือยงัไม่ลงทะเบียนวทิยานิพนธ์หรือการคน้ควา้อิสระ ตอ้งลงทะเบียนรักษาสถานภาพ 
นกัศึกษาทุกภาคการศึกษาปกติ 
  22.8 จ านวนหน่วยกิตท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษา ซ่ึงไม่นบัรวมหน่วยกิตของรายวชิาท่ีตอ้ง
ศึกษาโดยไม่นบัหน่วยกิต มีดงัน้ี 
   22.8.1 ภาคการศึกษาปกติ 
    22.8.1.1 นกัศึกษาปกติ ตอ้งลงทะเบียนไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 15 หน่วยกิต 
    22.8.1.2 นกัศึกษารอพินิจตอ้งลงทะเบียนไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
    22.8.1.3 นกัศึกษาทดลองศึกษาตอ้งลงทะเบียนในภาคการศึกษาท่ี 1 ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต
แต่ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ตามค าแนะน าของหวัหนา้ภาควชิา 
    22.8.1.4 นกัศึกษาพิเศษใหล้งทะเบียนตามค าแนะน า ของหวัหนา้ภาควชิา 
   22.8.2 ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อนใหน้กัศึกษาลงทะเบียนไดไ้ม่เกิน 6 หน่วยกิต 
   นกัศึกษาท่ีประสงคจ์ะลงทะเบียนนอ้ยกวา่ หรือเกินกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 22.8.1 และ 22.8.2 ใหย้ืน่
ค  าร้องต่อคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั เพ่ือขออนุมติัเป็นกรณีพิเศษ 
   ในกรณีท่ีนกัศึกษาเหลือหน่วยกิตท่ีตอ้งลงทะเบียนตามหลกัสูตรนอ้ยกวา่ ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 
22.8.1.1 และ 22.8.1.2 ใหล้งทะเบียนเรียนไดโ้ดยไม่ตอ้งขออนุมติั 
 ขอ้ 23 การขอถอน และขอเพ่ิมรายวชิา 
  23.1  การขอถอนรายวชิาใหก้ระท าไดโ้ดยมีเง่ือนไขและมีผลดงัต่อไปน้ี 
   23.1.1 ในกรณีท่ีขอถอนภายใน 14 วนัแรกของภาคการศึกษาปกติหรือ ภายใน 7 วนัแรกของภาค
การศึกษาพิเศษฤดูร้อนโดยไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา รายวชิาท่ีขอถอนนั้นจะไม่ปรากฏในระเบียน 
   23.1.2 ในกรณีท่ีขอถอนภายใน 84 วนัแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 42 วนัแรกของภาค
การศึกษาพิเศษฤดูร้อนโดยไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยผ์ูส้อน และอาจารยท่ี์ปรึกษานกัศึกษาจะไดรั้บสญัลกัษณ์ 
W ในรายวชิาท่ีขอถอน 
   23.1.3 การขอถอนรายวชิาใด เม่ือพน้ก าหนด ตามขอ้ 23.1.2 จะกระท ามิไดเ้วน้แตจ่ะไดค้วาม
เห็นชอบจากอาจารยผ์ูส้อนและอาจารยท่ี์ปรึกษา และคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวทิยาลยัพิจารณาแลว้เห็นสมควร
อนุมติัใหถ้อนได ้ในกรณีเช่นน้ีนกัศึกษาจะไดรั้บสญัลกัษณ์ W ในรายวชิาท่ีไดรั้บอนุมติัใหถ้อนนั้น 
  23.2 การขอเพ่ิมรายวชิาใหก้ระท าภายใน 14 วนัแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 7 วนัแรกของภาค
การศึกษาพิเศษฤดูร้อนโดยไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยผ์ูส้อนและอาจารยท่ี์ปรึกษา เวน้แตใ่นกรณีท่ีนกัศึกษาขอ
เพ่ิมรายวชิาเม่ือพน้ระยะเวลาท่ีก าหนดจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยผ์ูส้อน และอาจารยท่ี์ปรึกษาและไดรั้บ
อนุมติัจากคณบดีบณัฑิตวทิยาลยัก่อน ทั้งน้ี นกัศึกษาผูน้ั้นจะตอ้งมีเวลาศึกษาต่อไปไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของเวลา
ศึกษาทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น 
 ขอ้ 24 ก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งกรณีท่ีนกัศึกษาอาจไดรั้บค่าธรรมเนียมคืน ใหเ้ป็นไป
ตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัศิลปากรวา่ดว้ยอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาในบณัฑิตวทิยาลยั 
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หมวดที ่4 

การวดัผลและการประเมนิผลการศึกษา 
 
 ขอ้ 25 การวดัผลการศึกษา 
  25.1 ใหมี้การวดัผลการศึกษาทุกรายวชิาท่ีนกัศึกษาไดล้งทะเบียนไวแ้ต่ละภาคการ ศึกษาโดยอาจท าการ
วดัผลระหวา่งภาคการศึกษาดว้ยวธีิการทดสอบ การเขียนรายงาน การมอบหมายงานใหท้ า หรือวธีิอ่ืน ๆ และเม่ือส้ิน
ภาคการศึกษาใหมี้การสอบไล่ส าหรับแต่ละรายวชิาท่ีศึกษาในภาคการศึกษานั้น หรือจะใชว้ธีิการวดัผลอยา่งอ่ืนท่ี
เหมาะสมกบัลกัษณะวชิานั้น ๆ ก็ได ้ 
  บณัฑิตวทิยาลยัอาจก าหนดระเบียบท่ีไม่ขดักบัขอ้บงัคบัน้ี เพ่ือใชใ้นการวดัผลตามความเหมาะสมของแต่
ละสาขาวชิาหรือรายวชิา 
  25.2 เม่ือส้ินภาคการศึกษาแต่ละภาค นกัศึกษาจะมีสิทธ์ิเขา้สอบไล่ หรือไดรั้บการวดัผลในรายวชิาใด
ต่อเม่ือมีเวลาศึกษาในรายวชิานั้นมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของเวลาศึกษาทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น  หรือมีผล
การทดสอบระหวา่งภาคการศึกษา หรือมีผลงานท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นท่ีพอใจของอาจารยผ์ูส้อน 
 ขอ้ 26 การประเมินผลการศึกษา 
  26.1 รายวชิาท่ีมีการวดัผลเป็นระดบั ใหแ้บ่งค่าระดบัโดยมีสญัลกัษณ์ดงัน้ี 
     ผลการศึกษา   สัญลกัษณ์            ค่าระดบั 
     ดีมาก     A     4.0 
     ดี     B+     3.5 
          B       3.0 
         พอใช ้    C+     2.5 
          C      2.0 
             อ่อน     D+       1.5 
          D       1.0 
          ตก     F      0 
  26.2 ในกรณีท่ีหลกัสูตรก าหนดใหมี้การวดัผลในรายวชิาใดโดยไม่มีค่าระดบั ใหแ้สดงผลการศึกษาใน
รายวชิานั้นดว้ยสญัลกัษณ์ดงัน้ี 
    สัญลกัษณ์      ผลการศึกษา 
    S (satisfactory)     เป็นท่ีพอใจ 
    U (unsatisfactory)     ไม่เป็นท่ีพอใจ 
  26.3 ในกรณีท่ีรายวชิาใดยงัมิไดท้ าการวดัผล หรือไม่มีการวดัผล ใหร้ายงานผลการศึกษารายวชิานั้นดว้ย
สญัลกัษณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัตอ่ไปน้ี 
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    สัญลกัษณ์      ผลการศึกษา 
    I (incomplete)      ไม่สมบูรณ์ 
    W (withdrawn)      ถอนรายวชิา 
    Au (audit)       ศึกษาโดยไม่นบัหน่วยกิต 
    IP (in progress)     มีความกา้วหนา้ (ส าหรับรายวชิาท่ีใชเ้วลา 
           ปฏิบติังานต่อเน่ืองและไม่สามารถ 
           ด าเนินการใหเ้สร็จส้ินก่อนส้ินภาคการศึกษา) 
    SP (satisfactory progress)    ความกา้วหนา้เป็นท่ีพอใจ 
    UP (unsatisfactory progress)   ความกา้วหนา้ไม่เป็นท่ีพอใจ 
  26.4 การประเมินผลวทิยานิพนธ์ หรือการคน้ควา้อิสระ 
   26.4.1 ใหใ้ชส้ญัลกัษณ์ IP (in progress) หรือ NP (no progress) ส าหรับวทิยานิพนธ์ หรือการคน้ควา้
อิสระซ่ึงอยูใ่นระหวา่งการเรียบเรียงโดยนกัศึกษาไดล้งทะเบียนแลว้ 
   26.4.2 การประเมินผลวทิยานิพนธ์ หรือการคน้ควา้อิสระซ่ึงเรียบเรียงเสร็จเรียบร้อยแลว้ใหก้ าหนด
เป็น 4 ระดบั ดงัน้ี 
     ดีมาก    Excellent 
     ดี    Good 
     ผา่น    Passed 
     ตก    Failed 
  26.5 การใหส้ญัลกัษณ์  F จะใหใ้นกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
   26.5.1 นกัศึกษาไม่ผา่นการวดัผลหรือสอบไม่ผา่นตามขอ้ 25.1 
   26.5.2 นกัศึกษาไม่มีสิทธ์ิเขา้สอบ หรือไม่ไดรั้บการวดัผลตามขอ้ 25.2 
   26.5.3 นกัศึกษาท าผิดระเบียบการสอบ และไดรั้บโทษใหส้อบตกตามขอ้ 9.2.1 
   26.5.4 นกัศึกษาไม่แกค้่า I ตามขอ้ 26.6 
   26.5.5 นกัศึกษาขาดสอบโดยไม่ไดรั้บอนุมติัจากบณัฑิตวทิยาลยั 
   26.5.6 นกัศึกษาไม่ไดรั้บอนุมติัใหถ้อนรายวชิาตามขอ้ 23.1.3 
  26.6 การใหส้ญัลกัษณ์ I จะใหใ้นกรณีใดกรณีหน่ึง ดงัตอ่ไปน้ี 
   26.6.1 นกัศึกษาป่วยระหวา่งการสอบรายวชิานั้น หรือขาดสอบเน่ืองจากป่วยโดยมีใบรับรองแพทย์
จากสถานพยาบาลของทางราชการ หรือรัฐวสิาหกิจ หรือสถานพยาบาลเอกชนท่ีทางราชการรับรองตามท่ี
กระทรวงการคลงัก าหนดหรือขาดสอบโดยไดรั้บอนุมติัจากคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
   26.6.2 นกัศึกษาท างานท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษารายวชิานั้นยงัไม่ครบถว้นและอาจารยผ์ูส้อน
เห็นวา่ยงัไม่สมควรวดัผลการศึกษาขั้นสุดทา้ยของนกัศึกษา  
   การแกค้่า I นกัศึกษาจะตอ้งสอบและ/หรือปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายจากอาจารยผ์ูส้อนให้
ครบถว้นเพ่ือใหอ้าจารยผ์ูส้อนวดัผลและส่งผลการศึกษาของนกัศึกษาแก่บณัฑิตวทิยาลยัภายใน 10 วนัหลงัจากวนัเปิด
ภาคการศึกษาปกติถดัไป หากพน้ก าหนดดงักล่าวบณัฑิตวทิยาลยัจะเปล่ียนสญัลกัษณ์ I เป็น F หรือ U โดยอตัโนมติั 
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เวน้แต่จะไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวทิยาลยั ใหข้ยายเวลาไดเ้ป็นกรณีพิเศษเม่ือเห็นวา่มีเหตผุล
ส าคญัและจ าเป็นโดยอาจารยผ์ูส้อนตอ้งแจง้ใหบ้ณัฑิตวทิยาลยัทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
  26.7 การใหส้ญัลกัษณ์ S จะใหใ้นกรณีท่ีรายวชิาซ่ีงมีผลการศึกษาเป็นท่ีพอใจ และหลกัสูตรระบุใหว้ดัผล
การศึกษาโดยไม่มีค่าระดบัหรือในกรณีไดรั้บอนุมติัใหโ้อนหน่วยกิตตามขอ้ 17 
  การใหส้ญัลกัษณ์ U จะใหเ้ฉพาะรายวชิาซ่ึงมีผลการศึกษาไม่เป็นท่ีพอใจ และหลกัสูตรระบุใหว้ดัผล
การศึกษาโดยไม่มีค่าระดบั 
  26.8 การใหส้ญัลกัษณ์ SP จะใหเ้ฉพาะกรณีท่ีนกัศึกษายงัไม่ไดล้งทะเบียนวทิยานิพนธ์ และภาควชิา
พิจารณาผลการศึกษาเม่ือส้ินภาคการศึกษามีความกา้วหนา้เป็นท่ีพอใจ 
  การใหส้ญัลกัษณ์ UP จะใหเ้ฉพาะกรณีท่ีนกัศึกษายงัไม่ไดล้งทะเบียนวทิยานิพนธ์ และภาควชิาพิจารณา
ผลการศึกษาเม่ือส้ินภาคการศึกษามีความกา้วหนา้ไม่เป็นท่ีพอใจ 
  26.9 การใหส้ญัลกัษณ์ IP จะใหส้ าหรับวทิยานิพนธ์หรือการคน้ควา้อิสระ หรือรายวชิาท่ีการเรียนการสอน
มีลกัษณะเฉพาะ ดงัน้ี 
   26.9.1 ใหเ้พ่ือแสดงฐานะของวทิยานิพนธ์หรือการคน้ควา้อิสระท่ีอยูร่ะหวา่งการเรียบเรียงวา่มี
ความกา้วหนา้เม่ือส้ินภาคการศึกษาปกติทุกภาค นบัตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนวทิยานิพนธ์หรือ
การคน้ควา้อิสระ 
   26.9.2 ใหส้ าหรับรายวชิาท่ีการเรียนการสอนมีลกัษณะเฉพาะ โดยมีขอ้ก าหนดใหน้กัศึกษาใชเ้วลา
ปฏิบติังานต่อเน่ือง และไม่สามารถด าเนินการใหเ้สร็จส้ินก่อนภาคการศึกษานั้น ๆ ตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร หรือ
ตามท่ีอธิการบดีโดยอนุมติัของท่ีประชุมคณบดีจะไดป้ระกาศก าหนดไวน้ั้น เม่ือไดท้ าการวดัผลแลว้ใหใ้ชค้่าระดบัจาก
การวดัผลนั้นแทนสญัลกัษณ์ IP 
  26.10 การใหส้ญัลกัษณ์ NP จะใหเ้พ่ือแสดงฐานะของวทิยานิพนธ์หรือการคน้ควา้อิสระท่ีอยูใ่นระหวา่ง
การเรียบเรียงวา่ไม่มีความกา้วหนา้เม่ือส้ินภาคการศึกษาปกติทุกภาค นบัตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกท่ีนกัศึกษาลงทะเบียน
ท าวทิยานิพนธ์หรือการคน้ควา้อิสระ 
  26.11 การใหส้ญัลกัษณ์W จะใหเ้ฉพาะกรณีท่ีระบุไวใ้นขอ้ 19.1.1 ขอ้ 23.1.2 และขอ้ 23.1.3 
  26.12 การใหส้ญัลกัษณ์   Au จะใหใ้นรายวชิาท่ีลงทะเบียนศึกษาโดยไม่นบัหน่วยกิต 
 ขอ้ 27 การนบัหน่วยกิตและการลงทะเบียนรายวชิาซ ้ า 
  27.1 การนบัหน่วยกิตเพ่ือใหค้รบหลกัสูตรตามขอ้บงัคบัน้ี ส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต 
หรือระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง หรือระดบัปริญญามหาบณัฑิต ใหน้บัหน่วยกิตเฉพาะรายวชิาท่ีนกัศึกษาสอบ
ไดค้่าระดบัผลการศึกษาไม่ต ่ากวา่ C หรือไดรั้บสญัลกัษณ์ S เท่านั้น เวน้แต่รายวชิาท่ีหลกัสูตรก าหนดไวเ้ป็นวชิาบงัคบั
หรือรายวชิาบงัคบัเลือก นกัศึกษาตอ้งสอบไดค้่าระดบัผลการศึกษาไม่ต ่ากวา่  B หรือไดรั้บสญัลกัษณ์ S ในกรณีท่ี
หลกัสูตรก าหนดไวว้า่ตอ้งได ้ S ส่วนนกัศึกษาระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต ใหน้บัหน่วยกิตเฉพาะรายวชิาท่ีนกัศึกษา
สอบไดค้่าระดบัผลการศึกษาไม่ต ่ากวา่ B  
  27.2 นกัศึกษาท่ีสอบไดค้่าระดบัผลการศึกษาต ่ากวา่ B หรือไดรั้บสญัลกัษณ์ U ในราย 
วชิาท่ีเป็นวชิาบงัคบัตอ้งลงทะเบียนรายวชิานั้นใหม่ใหไ้ดค้่าระดบัผลการศึกษาไม่ต ่ากวา่ B หรือไดรั้บสญัลกัษณ์ S 
แลว้แต่กรณี 
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  27.3 ในกรณีท่ีนกัศึกษาสอบไดค้า่ระดบัผลการศึกษาต ่ากวา่ B หรือไดรั้บสญัลกัษณ์ U ในรายวชิาบงัคบั
เลือก นกัศึกษามีสิทธ์ิลงทะเบียนรายวชิาเดิมนั้นใหม่  หรืออาจลงทะเบียนรายวชิาอ่ืนในกลุ่มเดียวกนัก็ได ้
  27.4 รายวชิาบงัคบัหรือรายวชิาบงัคบัเลือกท่ีนกัศึกษาสอบไดค้่าระดบัผลการศึกษาไม่ต ่ากวา่ B  
นกัศึกษาไม่มีสิทธ์ิลงทะเบียนรายวชิานั้นอีก 
  27.5 นกัศึกษาท่ีสอบไดค้่าระดบัผลการศึกษาต ่ากวา่ B หรือไดรั้บสญัลกัษณ์ U ในรายวชิาท่ีเป็นวชิาเลือก 
มีสิทธ์ิลงทะเบียนรายวชิาเดิมนั้นใหม่  หรืออาจลงทะเบียนรายวชิาเลือกอ่ืนแทนก็ได ้
  27.6 ในกรณีท่ีนกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนรายวชิาใดซ ้ าหรือแทนตามท่ีหลกัสูตรก าหนด การนบัหน่วยกิต 
ตามขอ้ 27.1 ใหน้บัหน่วยกิตไดเ้พียงคร้ังเดียว 
 ขอ้ 28 ใหมี้การประเมินผลการศึกษาเม่ือส้ินภาคการศึกษาปกติทุกภาค โดยค านวณหาค่าระดบัเฉล่ียประจ าภาค
ของรายวชิาท่ีนกัศึกษาไดล้งทะเบียนไวใ้นภาคการศึกษานั้น และค านวณหาค่าระดบัเฉล่ียสะสมส าหรับรายวชิา
ทั้งหมดทุกภาคการศึกษา ตั้งแต่เร่ิมเขา้ศึกษาจนถึงภาคการศึกษาปัจจุบนั 
      ขอ้ 29 การคิดค่าระดบัเฉล่ียประจ าภาคใหค้  านวณโดยน าผลรวมของผลคูณระหวา่งค่าระดบัของ แตล่ะรายวชิาท่ี
ไดรั้บในภาคการศึกษานั้นกบัจ านวนหน่วยกิตของรายวชิานั้น แลว้หารดว้ยจ านวน หน่วยกิตทั้งหมดท่ีลงทะเบียนไว้
ในภาคการศึกษานั้น โดยใหคิ้ดทศนิยมสองต าแหน่ง หากทศนิยมต าแหน่งท่ีสาม มีค่าตั้งแต ่5 ข้ึนไป ใหเ้พ่ิมค่าทศนิยม
ในต าแหน่งท่ีสองข้ึนอีกหน่ึงหน่วย 
 การคิดค่าระดบัเฉล่ียสะสมใหค้  านวณโดยน าผลรวมของผลคูณระหวา่งค่าระดบัของแต่ละรายวชิาท่ีลงทะเบียน
ตั้งแต่เร่ิมเขา้ศึกษารวมถึงภาคการศึกษาปัจจุบนักบัหน่วยกิตของรายวชิานั้น แลว้หารดว้ยจ านวนหน่วยกิตทั้งหมดท่ีได้
ลงทะเบียนไวโ้ดยใหคิ้ดทศนิยมสองต าแหน่ง  หากทศนิยมต าแหน่งท่ีสามมีค่าตั้งแต่ 5 ข้ึนไป ใหเ้พ่ิมค่าทศนิยมใน
ต าแหน่งท่ีสองข้ึนอีกหน่ึงหน่วย 
 ขอ้ 30 รายวชิาใดท่ีมีการรายงานผลการศึกษาโดยใชส้ญัลกัษณ์  I, S, U, SP,UP, IP, NP,W และ Au ไม่ใหน้ า
รายวชิานั้นมาค านวณหาค่าระดบัเฉล่ียประจ าภาค และค่าระดบัเฉล่ียสะสมตามขอ้ 29 
 ขอ้ 31 ในกรณีท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนศึกษารายวชิาใดซ่ึงคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวทิยาลยัไดเ้ทียบใหเ้ท่า กบั
รายวชิาท่ีอนุมติัใหโ้อนหน่วยกิตตามขอ้ 17 และขอ้  18  มิใหน้ าผลการศึกษารายวชิานั้นมาค านวณค่าระดบัเฉล่ีย 
 

หมวดที ่5 
การสอบภาษาต่างประเทศ การสอบประมวลความรอบรู้และการสอบวดัคุณสมบัต ิ

 
 ขอ้ 32 การสอบภาษาต่างประเทศ 
  32.1 นกัศึกษาทุกสาขาวชิาในระดบัปริญญามหาบณัฑิต และระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิตตอ้งสอบ
ภาษาต่างประเทศอยา่งนอ้ยหน่ึงภาษาตามท่ีบณัฑิตวทิยาลยัก าหนด  
   32.1.1 นกัศึกษาชาวต่างประเทศตอ้งสอบผา่นการสอบภาษาอ่ืนท่ีไม่ใช่ภาษาของตนตามเง่ือนไข
ของบณัฑิตวทิยาลยั 
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   32.1.2 ใหบ้ณัฑิตวทิยาลยัก าหนดระยะเวลาการสอบภาษาต่างประเทศไวใ้นปฏิทินศึกษาใหค้ณบดี
บณัฑิตวทิยาลยัแต่งตั้งคณะกรรมการสอบภาษาต่างประเทศ  และใหแ้สดงผลการสอบภาษาต่างประเทศโดยใช้
สญัลกัษณ์ S หรือ U ในกรณีท่ีนกัศึกษาสอบไดส้ญัลกัษณ์ U นกัศึกษามีสิทธ์ิขอสอบไดอี้ก 
  32.2 นกัศึกษาอาจไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งสอบภาษาต่างประเทศ โดยไดศึ้กษาและหรือสอบผา่น
ภาษาต่างประเทศในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
   32.2.1 นกัศึกษาสามารถสอบผา่นภาษาต่างประเทศท่ีบณัฑิตวทิยาลยัจดัใหส้อบ 
ในการสอบคดัเลือกเขา้ศึกษาต่อในบณัฑิตวทิยาลยั 
   32.2.2 นกัศึกษา ศึกษาและสอบผา่นภาษาต่างประเทศท่ีบณัฑิตวทิยาลยัจดัอบรมนอกหลกัสูตร 
   32.2.3 นกัศึกษ ศึกษาและสอบผา่นภาษาต่างประเทศตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรโดยไม่นบัหน่วย
กิตสปัดาห์ละไม่นอ้ยกวา่ 2 ชัว่โมง โดยใหแ้สดงผลการสอบเป็นสญัลกัษณ์ S หรือ U นกัศึกษาท่ีสอบไดส้ญัลกัษณ์ S 
มีสิทธ์ิไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งสอบภาษาต่างประเทศอีก นกัศึกษาศึกษาและสอบผา่นภาษาต่างประเทศตามท่ี ก าหนด
ไวใ้นหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 2 หน่วยกิตและก าหนดใหว้ดัผลเป็นค่าระดบั นกัศึกษาท่ีสอบไดค้่าระดบัผลการศึกษาไม่ต ่า
กวา่ B มีสิทธ์ิไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งสอบภาษาต่างประเทศอีก  
   32.2.4 นกัศึกษาสอบผา่นภาษาต่างประเทศจากสถาบนัอ่ืนทั้งในและต่างประเทศท่ีบณัฑิตวทิยา ลยั
รับรองมาตรฐาน 
 ขอ้ 33 การสอบวดัคุณสมบติั (Qualifying Examination) หมายถึงการสอบเพื่อวดัความรอบรู้ในวชิาการตามท่ี
หลกัสูตรระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิตก าหนด และวดัความสามารถในการวเิคราะห์ความรู้ ตลอดจนการน าไปใชใ้นการ
วจิยัต่อไป 
  33.1 ใหน้กัศึกษาระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิตแบบ 1 สอบวดัคุณสมบติัก่อนท่ีจะท าวทิยานิพนธ์ ส่วนนกั 
ศึกษาระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิตแบบ 2 ใหส้อบวดัคุณสมบติัหลงัจากสอบผา่นรายวชิาบงัคบัตามท่ีหลกัสูตรก าหนด 
  33.2 ใหบ้ณัฑิตวทิยาลยัก าหนดระยะเวลาการสอบวดัคุณสมบติัไวใ้นปฏิทินการศึกษา 
  33.3 ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัแตง่ตั้งคณะกรรมการสอบวดัคุณสมบติั ตามค าแนะน าของภาควชิา 
  33.4 ใหแ้สดงผลการสอบโดยใชส้ญัลกัษณ์ S หรือ U 
  33.5 นกัศึกษาท่ีสอบวดัคุณสมบติัไม่ผา่นเป็นคร้ังท่ี 2 จะพน้สภาพการเป็นนกัศึกษาหรืออาจไดรั้บการ
พิจารณาใหเ้ปล่ียนระดบัการศึกษาเป็นนกัศึกษาในระดบัปริญญามหาบณัฑิตในสาขาวชิาเดียวกนั 
 ขอ้ 34 การสอบประมวลความรอบรู้ ใหน้กัศึกษาซ่ึงไดศึ้กษารายวชิาและไดห้น่วยกิตสะสมครบถว้น ตามท่ี
ก าหนดไวใ้นหลกัสูตรมีสิทธิสอบประมวลความรอบรู้ 
  34.1 นกัศึกษาระดบัปริญญามหาบณัฑิต 
   34.1.1 นกัศึกษาท่ีศึกษาตามหลกัสูตรแผน ก แบบ ก 2 จะตอ้งสอบประมวลความรอบรู้ หาก
หลกัสูตรก าหนดวา่มีการสอบประมวลความรอบรู้ 
   34.1.2 นกัศึกษาท่ีศึกษาตามหลกัสูตรแผน ข ตอ้งสอบประมวลความรอบรู้ 
   34.1.3 ใหบ้ณัฑิตวทิยาลยัก าหนดระยะเวลาการสอบประมวลความรอบรู้ไวใ้นปฏิทินการศึกษา 
   34.1.4 ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู้ตาม ค าแนะน าของ
ภาควชิา 



 

- 62 - 
  

   34.1.5 ใหแ้สดงผลการสอบประมวลความรอบรู้โดยใชส้ญัลกัษณ์  S หรือ U 
   34.1.6 หากนกัศึกษาสอบประมวลความรอบรู้ไม่ผา่นเป็นคร้ังท่ี 2 ใหพ้น้สภาพการ เป็นนกัศึกษา 
  34.2 นกัศึกษาระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต 
   34.2.1 การสอบประมวลความรอบรู้ของนกัศึกษาระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต ใหเ้ป็นไปตามท่ี
ก าหนดไวใ้นหลกัสูตรของแต่ละสาขาวชิา 
   34.2.2 นกัศึกษาท่ีสอบประมวลความรอบรู้ไม่ผา่นเป็นคร้ังท่ี 2 ใหพ้น้สภาพการเป็นนกัศึกษา หรือ
อาจไดรั้บการพิจารณาใหเ้ปล่ียนระดบัการศึกษาเป็นนกัศึกษาในระดบัปริญญามหาบณัฑิตในสาขาวชิาเดียวกนั 
 

หมวดที ่6 
การท าวทิยานิพนธ์ 

 
 ขอ้ 35  การท าวทิยานิพนธ์ 
  35.1 การอนุมติัหวัขอ้และโครงการวทิยานิพนธ์ 
   35.1.1 นกัศึกษาระดบัปริญญามหาบณัฑิต 
    35.1.1.1 นกัศึกษาแผน ก แบบ ก 1 ผูมี้สิทธิขออนุมติัหวัขอ้และโครงการวทิยานิพนธ์จะตอ้ง
ไดรั้บความเห็นชอบจากภาควชิาก่อน 
    35.1.1.2 นกัศึกษาแผน ก แบบ ก  2  ผูมี้สิทธิขออนุมติัหวัขอ้และโครงการวทิยานิพนธ์จะตอ้ง
ศึกษาในบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากรมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปีการศึกษาและมีจ านวนหน่วยกิตสะสมไม่นอ้ย
กวา่ 12 หน่วยกิต 
    35.1.1.3 นกัศึกษาตอ้งไดรั้บอนุมติัหวัขอ้และโครงการวทิยานิพนธ์ ภายใน 3 ปีการศึกษาของ
ก าหนดเวลาการศึกษาของนกัศึกษาผูน้ั้นมิฉะนั้นจะพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา 
   35.1.2 นกัศึกษาระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต 
    35.1.2.1 นกัศึกษาผูมี้สิทธิขออนุมติัหวัขอ้และโครงการวทิยานิพนธ์จะตอ้งสอบผา่นการสอบ
วดัคุณสมบติัและ การสอบภาษาต่างประเทศ รวมทั้งตอ้งผา่นเง่ือนไขตามท่ีสาขาวชิาก าหนดและผา่นความเห็นชอบ
จากภาควชิาแลว้ 
    35.1.2.2 นกัศึกษาตอ้งไดรั้บอนุมติัหวัขอ้และโครงการวทิยานิพนธ์ภายใน  3 ปีการศึกษาของ
ก าหนดเวลาการศึกษาของนกัศึกษาผูน้ั้นกรณีมาจากพ้ืนฐานปริญญามหาบณัฑิต หรือภายใน  5 ปีการศึกษาของ
ก าหนดเวลาการศึกษาของนกัศึกษาผูน้ั้นกรณีมาจากพ้ืนฐานปริญญาบณัฑิตมิฉะนั้นจะพน้สภาพการเป็นนกัศึกษาหรือ
ไดรั้บอนุมติัจากบณัฑิตวทิยาลยัใหเ้ปล่ียนระดบัการศึกษาไปเป็นนกัศึกษาระดบัมหาบณัฑิตสาขาวชิาเดียวกนัหรือ
ใกลเ้คียงกนั 
   35.1.3 ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาหวัขอ้และ โครงการ
วทิยานิพนธ์ตามค าแนะน าของภาควชิา  
   35.1.4 ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกัของ
วทิยานิพนธ์ท่ีไดรั้บอนุมติัหวัขอ้และโครงการวทิยานิพนธ์แลว้ ทั้งน้ีในกรณีท่ีจ าเป็นอยา่งยิง่ บณัฑิตวทิยาลยัอาจ
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พิจารณาแต่งตั้งผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวทิยาลยัศิลปากรเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกัก็ได ้ ส่วนอาจารยท่ี์
ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม อาจเป็นอาจารยป์ระจ า หรือผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวทิยาลยัศิลปากร ทั้งน้ี อาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์จะตอ้งไมเกิน 3 คน 
   35.1.5 หากมีการเปล่ียนแปลงใด ๆ เก่ียวกบัโครงการวทิยานิพนธ์ท่ีไดรั้บอนุมติัแลว้ท่ีไม่เป็นการ
เปล่ียนแปลงสาระส าคญัของวทิยานิพนธ์ใหน้กัศึกษายืน่ค  าร้องขออนุมติัการเปล่ียนแปลงต่อคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั
โดยไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั แต่ถา้เป็นการเปล่ียนแปลงสาระส าคญัของวทิยานิพนธ์
นกัศึกษาตอ้งขออนุมติัหวัขอ้และโครงการวทิยานิพนธ์ท่ีเปล่ียนแปลงใหค้ณะกรรมการตามขอ้ 35.1.3 เพื่อพิจารณา
ใหม่ 
  35.2 การลงทะเบียนท าวทิยานิพนธ์ 
   35.2.1 ผูมี้สิทธิลงทะเบียนท าวทิยานิพนธ์ คือนกัศึกษาท่ีไดรั้บอนุมติัหวัขอ้ และโครงการ
วทิยานิพนธ์แลว้ 
   35.2.2 การลงทะเบียนท าวทิยานิพนธ์ใหเ้ป็นไปตามก าหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา โดยอาจลง 
ทะเบียนทั้งหมดในคร้ังเดียว หรือลงทะเบียนบางหน่วยกิตเป็นงวด ๆ ตามท่ีภาควชิาหรือสาขาวชิาพิจารณาโดยความ
เห็นชอบของบณัฑิตวทิยาลยั 
   35.2.3 ในระหวา่งการเรียบเรียงวทิยานิพนธ์ ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกัเป็นผูป้ระเมินผล
ความกา้วหนา้การท าวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษาเม่ือส้ินภาคการศึกษาปกติทุกภาคการ ศึกษาท่ีนกัศึกษาไดล้งทะเบียนท า
วทิยานิพนธ์ โดยรายงานผลเป็นสญัลกัษณ์ IP หรือ NP แลว้แต่กรณี  
  35.3 การเสนอและการขออนุมติัวทิยานิพนธ์ 
   35.3.1 การเสนอวทิยานิพนธ์ท่ีไดเ้รียบเรียงเสร็จเรียบร้อยแลว้เพ่ือขอรับอนุมติันั้น นกัศึกษาตอ้ง
เรียนรายวชิาครบตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรและสอบผา่นการสอบประมวลความรอบรู้ ในกรณีท่ีมีก าหนดไวใ้น
หลกัสูตร หรือสอบผา่นการสอบวดัคุณสมบติั รวมทั้งสอบผา่นภาษาต่างประเทศ และจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก
อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั 
   35.3.2 รูปแบบของวทิยานิพนธ์ท่ีเสนอใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีบณัฑิตวทิยาลยัก าหนด 
   35.3.3 การเสนอวทิยานิพนธ์อาจเสนอเป็นภาษาไทย หรือภาษาต่างประเทศก็ 
ได ้ตามท่ีหลกัสูตรก าหนด ในกรณีท่ีไม่ไดก้ าหนดไวใ้นหลกัสูตรอาจใช ้ภาษาไทยหรือภาษาองักฤษก็ไดห้ากประสงค์
จะใชภ้าษาต่างประเทศอ่ืน ๆ ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากบณัฑิตวทิยาลยัก่อน 
   35.3.4 ใหค้ณะกรรมการประจ าบณัฑิตวทิยาลยัแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวทิยานิพนธ์จ านวน
อยา่งนอ้ย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยประกอบดว้ยหวัหนา้ภาควชิาหรือผูท่ี้หวัหนา้ภาควชิามอบหมายซ่ึงตอ้งมิใช่
อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์เป็นประธาน อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ เป็นกรรมการ และกรรมการผูท้รงคุณวฒิุอีก
ไม่เกิน 3 คน ทั้งน้ี ตอ้งเป็นผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวทิยาลยัศิลปากรอยา่งนอ้ย 1 คน 
   35.3.5 ถา้คณะกรรมการตรวจสอบวทิยานิพนธ์ไดต้รวจพจิารณา และสอบวทิยานิพนธ์แลว้เห็นควร
ใหแ้กไ้ขปรับปรุงเลก็นอ้ยใหถื้อวา่การประเมินผลนั้นปราศจากเง่ือนไขมาตั้งแต่แรก ถา้วทิยานิพนธ์นั้นมีขอ้บกพร่องท่ี
ตอ้งแกไ้ขมาก ใหน้กัศึกษาแกไ้ขวทิยานิพนธ์ ตามค าแนะน าของคณะกรรมการตรวจสอบวทิยานิพนธ์ใหเ้สร็จส้ิน
ภายใน45 วนันบัแต่วนัสอบวทิยานิพนธ์  หรือตามเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบวทิยานิพนธ์เห็นสมควร ทั้งน้ี ให้
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คณะกรรมการตรวจสอบวทิยานิพนธ์  แจง้ใหบ้ณัฑิตวทิยาลยัทราบ และใหค้ณะกรรมการตรวจสอบวทิยานิพนธ์
ประเมินผลหลงัจากวนัท่ีนกัศึกษาไดแ้กไ้ขวทิยานิพนธ์ ตามค าแนะน าของคณะกรรมการตรวจสอบวทิยานิพนธ์
เรียบร้อยแลว้ 
   35.3.6 การวนิิจฉยัตดัสินของคณะกรรมการตรวจสอบวทิยานิพนธ์ใหถื้อมติใหผ้า่นเป็นเอกฉนัท ์
หากกรรมการตรวจสอบวทิยานิพนธ์มีความเห็นไม่ตรงกนัใหค้ณะกรรม การประจ าบณัฑิตวทิยาลยัเป็นผูพิ้จารณาช้ี
ขาด 
   35.3.7 การประเมินผลวทิยานิพนธ์ท่ีเรียบเรียงเสร็จเรียบร้อยแลว้ ใหเ้ป็นไป ตามขอ้ 26.4.2 
   35.3.8 นกัศึกษาตอ้งส่งวทิยานิพนธ์ท่ีผา่นการประเมินผลจากคณะกรรมการตรวจสอบวทิยานิพนธ์ 
พร้อมทั้งบทคดัยอ่ภาษาไทยและภาษาองักฤษ และหรือภาษาต่างประเทศตามท่ีก าหนดในหลกัสูตร ใหบ้ณัฑิตวทิยาลยั 
ตามจ านวนและรูปแบบท่ีบณัฑิตวทิยาลยัก าหนดเพ่ือใหบ้ณัฑิตวทิยาลยัอนุมติั กรณีท่ีไม่ไดก้ าหนดไวใ้นหลกัสูตรอาจ
ใชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษก็ได ้ หากประสงคจ์ะใชภ้าษาต่างประเทศอ่ืน ๆ จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากบณัฑิต
วทิยาลยัก่อน 
   35.3.9 วทิยานิพนธ์ซ่ึงไดรั้บอนุมติัแลว้ ใหน้บัเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาระดบั
บณัฑิตศึกษา การน าออกโฆษณาเผยแพร่ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากบณัฑิตวทิยาลยัก่อน 
   35.3.10 ลิขสิทธ์ิของวทิยานิพนธ์เป็นของบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 
   35.3.11 ใหบ้ณัฑิตวทิยาลยัออกระเบียบแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัวทิยานิพนธ์ไดโ้ดยไม่ขดักบั
ขอ้บงัคบัน้ี 
 ขอ้ 36 การคน้ควา้อิสระของนกัศึกษาระดบัปริญญามหาบณัฑิต หมายถึงสารนิพนธ์หรือรายงานอ่ืนใดท่ีมี
ลกัษณะเป็นการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองตามหลกัสูตรแผน ข 
  36.1 ผูท่ี้จะมีสิทธิลงทะเบียนการคน้ควา้อิสระ ตอ้งมีคุณสมบติัครบตามท่ีภาควชิาก าหนด 
  36.2 ใหภ้าควชิาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวทิยาลยั ก าหนดระเบียบแนวทาง
ปฏิบติัเก่ียวกบัการคน้ควา้อิสระท่ีไม่ขดักบัขอ้บงัคบัน้ี 
  36.3 ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัแตง่ตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ 1 คน  
  36.4 ใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัแตง่ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการคน้ควา้อิสระจ านวน ไม่เกิน 3 คน 
  36.5 รูปแบบของการคน้ควา้อิสระ ใหน้ ารูปแบบของวทิยานิพนธ์ท่ีบณัฑิตวทิยาลยัก าหนดมาใช ้โดย
อนุโลม 
  36.6 การประเมินผลการคน้ควา้อิสระใหเ้ป็นไปตาม ขอ้ 26.4.2 

หมวดที ่7 

การส าเร็จการศึกษา 
 
 ขอ้  37 คุณสมบติัของผูส้ าเร็จการศึกษา 
  37.1 มีเวลาศึกษาไม่เกินกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 13 
  37.2 มีปริมาณการศึกษาตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 15 
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  37.3 ไดค้่าระดบัเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00 ยกเวน้นกัศึกษาระดบัปริญญามหาบณัฑิตแผน ก แบบ ก 1 
และนกัศึกษาระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิตแบบ 1 
  37.4 ไดค้่าระดบัผลการศึกษาไม่ต ่ากวา่ B ในรายวชิาบงัคบั หรือบงัคบัเลือกทุกวชิาท่ีหลกัสูตรก าหนดใหมี้
การวดัผลเป็นระดบั ยกเวน้นกัศึกษาระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต ตอ้งไดค้่าระดบัผลการศึกษาไม่ต ่ากวา่ B ในทุกรายวชิา 
  37.5 ไดส้ญัลกัษณ์ S ในรายวชิาท่ีหลกัสูตรก าหนดใหว้ดัผลเป็น S หรือ U  
  37.6 ไดส้ญัลกัษณ์ S ในการสอบภาษาต่างประเทศ หรือไดรั้บการยกเวน้การสอบ ภาษาต่างประเทศ ตาม
ขอ้ 32.2 
  37.7 ไดส้ญัลกัษณ์ S ในการสอบประมวลความรอบรู้ในหลกัสูตรท่ีระบุวา่มีการสอบประมวลความรอบรู้ 
และส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิตจะตอ้งไดส้ญัลกัษณ์ S ในการสอบวดัคุณสมบติัอีกดว้ย 
  37.8 สอบวทิยานิพนธ์หรือการคน้ควา้อิสระไม่ต ่ากวา่ระดบัผา่น 
  37.9 ไดส่้งวทิยานิพนธ์ หรือการคน้ควา้อิสระฉบบัสมบูรณ์ ซ่ึงคณบดีบณัฑิตวทิยาลยัไดอ้นุมติัแลว้ต่อ
บณัฑิตวทิยาลยั 
  37.10 ผลงานวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษาระดบัปริญญามหาบณัฑิตแผน ก แบบ ก 1 และแบบ ก 2 จะตอ้ง
ไดรั้บการตีพิมพ ์ หรืออยา่งนอ้ยด าเนินการใหผ้ลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานไดรั้บการยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสาร 
หรือส่ิงพิมพท์างวชิาการหรือเสนอต่อท่ีประชุมวชิาการท่ีมีรายงานการประชุม (proceeding) หรือผลงานสร้างสรรค์
ไดรั้บการเผยแพร่สู่สารธารณชน 
  ผลงานวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษาระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิตจะตอ้งไดรั้บการตีพิมพห์รืออยา่งนอ้ย
ด าเนินการใหผ้ลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานไดรั้บการยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสาร หรือ ส่ิงพิมพท์างวชิาการท่ีมี
กรรมการภายนอกมาร่วมกลัน่กรอง (peer review) ก่อนการตีพิมพ ์ และเป็นท่ียอมรับในสาขาวชิานั้น หรือผลงาน
สร้างสรรคไ์ดรั้บการเผยแพร่สู่สาธารณชน 
  ขอ้ 38 เม่ือนกัศึกษามีคุณสมบติัครบถว้น ตามขอ้ 37 ใหย้ืน่ค  าร้องขอจบการศึกษาต่อบณัฑิตวทิยาลยั เพื่อขอให้
คณะกรรมการประจ าบณัฑิตวทิยาลยัพิจารณาการส าเร็จการศึกษา 
 ขอ้ 39 คุณสมบติัของผูมี้สิทธิรับปริญญา 
  39.1 มีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 37 
  39.2 ไม่มีหน้ีสินกบัมหาวทิยาลยั  
  39.3 มีความประพฤติดี 
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บทเฉพาะกาล 

 ขอ้ 40 นกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาก่อนปีการศึกษา 2550 ใหใ้ชข้อ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศิลปากร วา่ดว้ยการศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษา พ.ศ.2542 และฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม จนกวา่จะส าเร็จการศึกษาหรือพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา 
 ขอ้ 41 ในระหวา่งท่ียงัไม่มีระเบียบและประกาศท่ีออกใชบ้งัคบัโดยอาศยัอ านาจตามขอ้บงัคบัน้ีใหน้ าระเบียบ
และประกาศตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศิลปากรวา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2542 และฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม 
มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 
        ประกาศ  ณ  วนัท่ี14 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 
           
          (ลงนาม) ชุมพล    ศิลปอาชา 
                      (นายชุมพล   ศิลปอาชา) 
                  นายกสภามหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ภาคผนวก ข 

ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 
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1. ชื่อ-นามสกลุ 
 นางสาวนีลวรรณ พงศ์ศลิป ์
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 รองศาสตราจารย ์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี (2545) 
 วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ (2540) 
 วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) เกียรตนิิยมอันดับ 2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง (2536) 
สังกัด 
 คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจลุชีววิทยา 
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัยฉบับสมบรูณ ์
นีลวรรณ พงศ์ศิลป์ และ พงศ์ระวี นิ่มน้อย. (2558). การศึกษารูปแบบของยีนต้านทานสารปฏิชีวนะของเชื้อเอนเทอร์โร

แบคทีเรีย (enterobacteria) ที่แยกได้จากผลติภณัฑ์อาหารทะเล และการพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบชนิดของ
เชื้อ enterobacteria อย่างรวดเรว็โดยใช้ลายพิมพด์ีเอ็นเอ, ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ

นีลวรรณ พงศ์ศิลป์ และ อัจฉรา นันทกิจ. (2557). ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อไรโซเบียมถั่วแดงหลวง และ
ผลจากการใสเ่ชื้อไรโซเบียมถั่วแดงหลวงร่วมกับเชื้อแบคทีเรยีละลายฟอสเฟตต่อการเพิ่มผลผลติทางการเกษตร, 
ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ 

บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
Pongsilp, N., Nimnoi, P. and Lumyong, S. (2016). Community structures of total bacterial DNA, 

cultivable bacteria and prototrophs in bulk soil and rhizospheres. Malaysian Journal of 
Microbiology. 12(1): 1-14. 

Nimnoi, P., Pongsilp, N. and Lumyong, S. (2015). Utilization of agro-industrial products for increasing 
red pigment production of Monascus purpureus AHK12. Chiang Mai Journal of Science. 42(2): 
331-338. 

Nimnoi, P., Pongsilp, N and Lumyong, S.  (2014). Co-inoculation of soybean (Glycine max) with 
Actinomycetes and Bradyrhizobium japonicum enhances plant growth, nitrogenase activity and 
plant nutrition. Journal of Plant Nutrition. 37(3): 432-446. 

Tungao, W., Nimnoi, P., Lumyong, S. and Pongsilp, N. (2012). Determination of bacterial diversity in 
bulk soil and rhizospheres using molecular fingerprintings and phenotypic features. World 
Applied Science Journal. 19(11): 1613-1620. 
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Pongsilp, N., Nimnoi, P. and Lumyong, S. (2012). Genotypic diversity among rhizospheric bacteria of 
three legumes assessed by cultivation-dependent and cultivation-independent techniques. 
World Journal of Microbiology & Biotechnology 28(2): 615-626. 

Pongsilp, N. and Boonkerd, N. (2011). Transposon mutant of Vigna radiata-nodulating Bradyrhizobium 
sp. impaired in both resistance to stress conditions and symbiotic performance. African Journal 
of Microbiology Research 5(25): 4303-4309. 

Chuntanom, S. and Pongsilp, N. (2011). Environmental parameters affecting urease production and 
ammonification in Phaselous vulgaris-nodulating rhizobia and Vigna radiata-nodulating rhizobia. 
International Journal of Microbiological Research. 2 (3): 222-232. 

Nimnoi, P., Pongsilp, N. and Lumyong, S. (2011). Actinobacterial community and diversity in 
rhizosphere soils of Aquilaria crassna Pierre ex Lec assessed by RT-PCR and PCR DGGE. 
Biochemical Systematics & Ecology. 39(4-6): 509-519. 

Nimnoi, P., Lumyong, S. and Pongsilp, N. (2011). Impact of rhizobial inoculants on rhizosphere 
bacterial communities of three medicinal legumes assessed by denaturing gradient gel 
electrophoresis (DGGE). Annals of Microbiology. 61(2): 237-245.  

รายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
ธรยุทธ ยิ่งดิลกพันธ์กุล นีลวรรณ พงศ์ศิลป์ และ พงศ์ระวี นิ่มน้อย (2558). การพัฒนากระบวนการผลิตเม็ดสีแดงจาก

ปลายข้าวโดยเช้ือ Monascus purpureus AHK12. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ครั้งที่ 12 ตามรอยยุคลบาท เกษตรศาสตร์ก าแพงแสน . 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน, จ. นครปฐม ระหว่างวันท่ี 8-9 ธันวาคม 2558.  

หนังสือ ต ารา 
Pongsilp, N. (2012). Phenotypic and Genotypic Diversity of Rhizobia. 1st ed. Chicago: Bentham Science 

Publishers Ltd. 
นีลวรรณ พงศ์ศิลป์. (2557). อณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรม. โครงการต าราคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร 
บทความทางวิชาการ 

ไม่ม ี
ผลงานสร้างสรรค ์   

ไม่ม ี
ประสบการณ์การสอน ระยะเวลา 12 ปี 
รายวิชาท่ีสอนในช่วง 3 ปี 
ระดับปริญญาตร ี
 518 201 จุลชีววิทยาท่ัวไป 
 518 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป 
 518 303 พันธุศาสตร์ของจุลินทรยี์ 
 518 304 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย ์
  518 401 ชีวสนเทศศาสตรเ์บื้องตน้ 
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  518 491 สัมมนา 
            518 493 โครงงานวิจัย 1 
            518 494 โครงงานวิจัย 2 
ระดับปริญญาโท-เอก 
 518 501 จุลชีววิทยาข้ันสูง 
 518 502 เทคนิคส าหรับงานวิจัยทางจุลชีววิทยา 
 518 614 อณูพันธูศาสตร์และพันธุวิศวกรรม 
   518 801 สัมมนาจุลชีววิทยา 1 
    518 802 สัมมนาจลุชีววิทยา 2  
 
 

 
ลงช่ือ ………………………………………………………………………… 

       (รองศาสตราจารย์ ดร. นีลวรรณ พงศ์ศิลป์) 

       วันท่ี …… เดือน ……………… พ.ศ. …… 
 
หมายเหตุ : ผลงานทางวิชาการต้องเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ . เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ซ่ึงสามารถดูข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซด์ กองการเจ้าหน้าที่ htpp://www.pd.su.ac.th/ หัวข้อ “เอกสารการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
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2. ชื่อ – นามสกุล 
 นายธงชัย เตโชวิศาล 
ต าแหน่งวิชาการ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ (2546) 
 วท.ม. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลยัมหิดล (2538) 

วท.บ. (จุลชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยบรูพา (2534) 
สังกัด 
 คณะวิทยาศาสตร์  ภาควิชาจลุชีววิทยา 
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัยฉบับสมบรูณ ์
ธงชัย  เตโชวิศาล. (2557). การแยกสารต้านจลุินทรีย์จากเชื้อแอคติโนมัยซีสในพืชสมุนไพร นครปฐม, แหล่งทุนวิจัย ทุน

เพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยของอาจารย์รุ่นกลางในสถาบันอุดมศึกษารุ่นใหม่  RMU54_005 ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย 1,200,000.- บาท 

บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
Taechowisan, T., Chanaphat, S., Ruensamran W. and Phutdhawong W.S. (2014). Antibacterial 

activity of new flavonoids from Streptomyces sp. BT01; an endophyte in Boesenbergia rotunda 
(L.) Mansf. J. App. Pharm. Sci. 4(4): 8-13. 

Taechowisan, T., Chanaphat, S., Ruensamran W. and Phutdhawong W.S. (2014). Anti-inflammatory 
effects of new flavonoids from Streptomyces sp. BT01 in lipopolysaccharide-stimulated RAW 
264.7 murine macrophages via inhibition of NF-kappaB activation. British J. App. Sci. Technol. 
4(29): 4201-4222. 

Taechowisan, T., Chanaphat, S., Ruensamran W. and Phutdhawong W.S. (2014). Antibacterial and 
anticandidal activities of new flavonoids from Streptomyces sp. HK17; an endophyte in 
Curcuma longa Linn. British J. Pharm. Res. 4(20): 2357-2369. 

Taechowisan, T., Chanaphat, S., Ruensamran W. and Phutdhawong W.S. (2013). Antibacterial 
activity of 1-methoxy-nigericin isolated from Streptomyces hygroscopicus BRM10; an 
endophyte in Alpinia galanga. J. App. Pharm. Sci. 3(5): 104-109. 

Taechowisan, T., Chanaphat, S., Ruensamran W. and Phutdhawong W.S. (2013). Antibacterial activity 
of Decursin isolated from Streptomyces sp. GMT-8, an endophyte in Zingiber officinale Rosc. J. 
App. Pharm. Sci. 3(10): 74-78. 
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Sitthi, A., Rungruang, T., Taechowisan, T., Chompoopong, S. (2013). The extract of Lansai C is 
potentially has antimalarial property but not anti-inflammatory in liver histology of 
Plasmodium yoelii-infected mice. J. Microscopy Society of Thailand 27(1): 56-59. 

Taechowisan, T., Chanaphat, S., Ruensamran W. and Phutdhawong W.S. (2012). Anti-Inflammatory 
Effect of 3-Methylcarbazoles on RAW 264.7 Cells Stimulated with LPS, Polyinosinic-
Polycytidylic Acid and Pam3CSK. Adv. Microbiol. 2(2): 98-103. 

รายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
Singtothong, C. and Taechowisan, T. (2014) Actinomyces from Vernonia cinema (L.) Less. and their 

bioactivities. In Proceeding in 11th international KU-KPS Conference, Kasetsart University, 
Nakhon Pathom, Thailand, December 8-9, 2014 

Chaisaeng, S. and Thongchai, T. (2013) Isolation and screening of endophytic Actinomycetes from 
Alphinia galangal (L) Wild. Anod Bosenbergia rotunda (L”) Mansf A. and their antimicrobial and 
antioxidant activities. In TSB 2013 Conference Program & Abstracts, The 25th Annual Meeting 
of The Thai Society for Biotechnology and International Conference, Agro-Industrial 
Biotechnology for Global Sustainable Prosperity. Organized by Kasetsart University and Thai 
Society for Biotechnology. Bangkok, Thailand, page 228, October 16-19, 2013  ( P-08-003) 

Taechowisan, T., Chanaphant, S., Ruensamran, W., Phutdhawong, W.S. and Lumyong, S. (2012) 
Structure of 1-methoxy-nigericin and its antibacterial activity. Proceedings of the 38th Congress 
on Science and Technology of Thailand, Chiang Mai, Thailand, 6 pages, October 17-19, 2012 

หนังสือ ต ารา 
ไม่ม ี

บทความทางวิชาการ 
ไม่ม ี

ผลงานสร้างสรรค ์   
ไม่ม ี

ประสบการณ์การสอน ระยะเวลา 20 ปี 
รายวิชาท่ีสอนในช่วง 3 ปี 
ระดับปริญญาตร ี
 518 201 จุลชีววิทยาท่ัวไป 
 518 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป 
 518 301 ไวรสัวิทยา 
 518 302 ปฏิบัติการไวรัสวิทยา 
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518 303 พันธุศาสตร์ของจุลินทรยี์ 
 518 304 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย ์
 518 305 ภูมิคุ้มกันวิทยา 
 518 306 ปฏิบัติการภูมคิุ้มกันวิทยา 
 518 341 จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดลอ้ม 
 518 342 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม 
 518 401 ชีวสนเทศศาสตรเ์บื้องตน้ 
 518 451 สารต้านจลุชีพ 
 518 453 โรคตดิเช้ือ 

518 491 สัมมนา 
518 493 โครงงานวิจัย 1 
518 494 โครงงานวิจัย 2 

ระดับปริญญาโท-เอก 
518 501 จุลชีววิทยาข้ันสูง 
518 502 เทคนิคท่ีใช้ในงานวิจัยทางจุลชีววิทยา 
518 701 สัมมนาจุลชีววิทยา 1 
518 702 สัมมนาจุลชีววิทยา 2 
518 792 วิทยานิพนธ ์

 
 

 
ลงช่ือ ………………………………………………………………………… 

       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย เตโชวิศาล) 
       วันท่ี …… เดือน ……………… พ.ศ. …… 
 
หมายเหตุ : ผลงานทางวิชาการต้องเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ.เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธกีารพจิารณาแต่งต้ังบุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง
หลักเกณฑ์และวธิีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ซ่ึงสามารถดูข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซด์ กองการเจ้าหน้าที่ htpp://www.pd.su.ac.th/ หัวข้อ “เอกสารการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
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3. ชื่อ – นามสกุล 
นางธนาพร ช่ืนอ่ิม  

ต าแหน่งวิชาการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 Ph.D. (Molecular Virology) University of Glasgow, UK (2004) 
 วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2540) 
 วท.บ. (เทคโนโลยีทางอาหาร) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย (2536) 
สังกัด 
 คณะวิทยาศาสตร์  ภาควิชาจลุชีววิทยา 

ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัยฉบับสมบรูณ ์
อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ สุขุมาล สาริกะวณิช อัครา ประโยชน์ ธีระเดช เจียรสุขสกุล ธิดาพร ศุภภากร  ธนาพร ชื่นอิ่ม. 

(2556). ระบบที่เหมาะสมส าหรับการประกันภัยและการชดเชยให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ รายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ์  ทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2555 

ธนาพร ชื่นอิ่ ม . (2556 – 2557 ). Study of 3’ late regulatory element (3’LRE) that regulates late gene 
expression in human papillomaviruses (HPVs) and bovine papillomaviruses (BPVs) รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์  ทุนสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ 2555-2556  

บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
ธนาพร ชื่นอิ่ม. (2555). กลไกการท าลายของสารพิษจากแบคทีเรีย งู และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับโมเลกุล. 

วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่, 45: 1-8.  
Areekijseree M., Pumipaiboon M., Nuamsukon S., Kittiwattanawong K., Thongchai C., Sikiwat S., Chuen-

Im T. (2013). Leatherback turtle (Dermochelys coriacea) after incubation eggshell in 
Andaman Sea, Thailand study: Microanalysis on ultrastructure and elemental composition. 
Int J Biol Vet Agri Food Eng. 7: 477-481. 

Areekijseree M., Chuen-Im T. (2012). Effects of porcine follicle stimulating hormone, luteinizing 
hormone and estradiol supplementation in culture medium on ultrastructure of porcine 
cumulus oocyte complexes (pCOCs). Micron. 43: 251-257. 

Chuen-Im T. (2012). Poisoning mechanisms of bacterial toxins, snake venoms, and alcohol. Bull 
Chiang Mai Assoc Med Sci. 45. (Vol. 1; 1 Jan 2012) (In Thai) 
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รายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
รัฐพล สว่างแจ้ง เกรียงไกร สังข์ทอง ดลภูมิ สุริยันต์ และ ธนาพร ชื่นอิ่ม. (2557). คาริโอไทป์ของมนุษย์และลักษณะ

เซลล์เม็ดเลือดและการศึกษาสภาวะเพาะเลี้ยงเซลล์เม็ดเลือดเต่าตนุ การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
และสร้างสรรค์ ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7: บูรณาการศาสตร์และศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร , 
กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันท่ี 24-26 มีนาคม 2557 

เกรียงไกร สังข์ทอง สรรทิพย์ กองจร Graham, S.V. และ ธนาพร ชื่นอิ่ม . (2557). ประสิทธิภาพของ late 3’ 
untranslated region ในยีโนมของ papillomavirus ในการยับยั้งการแสดงออกของยีน การประชุมวิชาการ
และเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7: บูรณาการศาสตร์และศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันท่ี 24-26 มีนาคม 2557 

ดลภูมิ สุริยันต์ และ ธนาพร ชื่นอิ่ม. (2556). การส ารวจแบคทีเรียที่หายใจแบบใช้ออกซิเจนในน้ าทะเลจากบ่ออนุบาล
เต่าทะเลของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
และสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ ศิลปากรวิจัย
และสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6: บูรณาการศาสตร์และศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร, นครปฐม, หน้า P114-P115, 
ระหว่างวันท่ี 16-18 มกราคม 2556  

สรรทิพย์ กองจร มลิวัลย์ แกมแก้ว Sheila V. Graham และ ธนาพร ชื่นอิ่ม. (2555). การโคลนช้ินส่วนและวิเคราะห์
ล าดับเบสของ late 3’ untranslated region ใน papillomaviruses 6 ชนิด การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัย ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 5 มหาวิทยาลัยศิลปากร, นครปฐม, หน้า P128-P136, ระหว่าง
วันท่ี 25-27 มกราคม 2555 

หนังสือ ต ารา 
ไม่ม ี

รายงานวิจัยฉบับเต็ม             ไม่ม ี
บทความทางวิชาการ             ไม่มี 
ผลงานสร้างสรรค ์   

ไม่ม ี
ประสบการณ์การสอน ระยะเวลา 13 ปี 
รายวิชาท่ีสอนในช่วง 3 ปี 
ระดับปริญญาตร ี

518 201 จุลชีววิทยาท่ัวไป 
518 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป 

 518 207 ความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา 
 518 301 ไวรสัวิทยา  
 518 302 ปฏิบัติการไวรัสวิทยา 
 518 303 พันธุศาสตร์ของจุลินทรยี์ 

518 304 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย ์
518 463 ไวรสัวิทยาระดับโมเลกุล 
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518 491 สัมมนา 
518 493 โครงงานวิจัย 1 
518 494 โครงงานวิจัย 2 

 518 513 ชีวสนเทศศาสตรเ์บื้องตน้ 
518 536 โรคสตัว์น้ า 

ระดับปริญญาโท-เอก 
518 501 จุลชีววิทยาข้ันสูง 
518 502 เทคนิคท่ีใช้ในงานวิจัยทางจุลชีววิทยา 

518 536 โรคในสตัว์น้ า 
518 534 ไวรัสวิทยาระดับโมเลกลุขั้นสูง 
518 535 ปฏิบัติการไวรัสวิทยาระดับโมเลกุลขั้นสูง  
518 701 สัมมนาจุลชีววิทยา 1 
518 702 สัมมนาจุลชีววิทยา 2 
518 792 วิทยานิพนธ์ 
 
 
 

ลงช่ือ ………………………………………………………………………… 
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนาพร   ช่ืนอ่ิม) 

       วันท่ี …… เดือน ……………… พ.ศ. …… 
 
หมายเหตุ : ผลงานทางวิชาการต้องเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ซ่ึงสามารถดูข้อมูล
เพิ่ ม เติม ได้ที่ เว็ป ไซด์  กองการเจ้ าหน้ าที่  htpp://www.pd.su.ac.th/ หั วข้ อ  “เอกสารการขอก าหนดต าแหน่ งทางวิชาการ
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4. ชื่อ – นามสกุล 
 นางสาวบุญศรี จงเสรจีิตต ์
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 รองศาสตราจารย ์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
  Ph.D. (Biotechnology) Osaka University, Japan (1998) 
  วท.ม. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์(2533) 
    วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ (2529) 
สังกัด 
 คณะวิทยาศาสตร์  ภาควิชาจลุชีววิทยา 

ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัยฉบับสมบรูณ ์
บุญศรี จงเสรีจิตต์  บุญเฮียง  พรมดอนกอย,   วชิราภรณ์  ถูปาอ่าง  และ สุมาริน ซุนสง่า. (2558). การโคลนยีนควบคุม

การสร้างโปรตีนฆ่าลูกน้ ายุงจาก Bacillus sphaericus และ Bacillus thuringiensis เข้าไปใน Enterobacter 
amnigenus  ได้รับทุนสนับสนุนจาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
Toopaang, W., Jongsareejit, B., Soonsanga, S., Promdonkoy, B.  (2013). Expression of mosquito-

larvicidal toxin genes under the control of a native promoter in Enterobacter amnigenus An11.  
Biotechnol Lett. 35(8): 1331-1337.  

Ekkhunnatham, A., Jongsareeji,t B., Yamkunthong, W., Wichitwechkarn, J. (2012). Purification and 
characterization of methyl parathion hydrolase from Burkholderia cepacia capable of 
degrading organophosphate insecticides. World J Microbiol Biotechnol 28(4): 1739-1746.  

Sonhom, R., Thepsithar, C., Jongsareejit, B. (2012). High level production of 5-aminolevulinic acid 
(ALA) from Propionibacterium acidipropionici in low cost medium. Biotechnol Lett 34(9): 1667-
1672.  

รายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
Toopaang, W., Jongsareejit, B., Soonsanga, S., Promdonkoy, B.  (2011). Isolation of a strong promoter 

from Enterobacter amnigenus An11; a mosquito larval gut colonizing bacteria. International 
conference: The 3rd Biochemistry and Molecular Biology Conference. April 6-8, 2011, 
Chiangmai University, Thailand.  

หนังสือ ต ารา 
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บุญศรี จงเสรีจิตต์ . (2555). ต ารา “จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์นม” ภาควิชาจุลชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์   
มหาวิทยาลัยศิลปากร  โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  นครปฐม 229 หน้า  
(จ าหน่ายโดยศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

บทความทางวิชาการ  
บุญศรี จงเสรีจิตต์ และ วชิราภรณ์ ถูปาอ่าง. (2555). การควบคุมลูกน้ ายุงโดยใช้แบคทีเรีย วารสารวิทยาศาสตร์ มข.

1(41) 
ผลงานสร้างสรรค ์  

ไม่ม ี
ประสบการณ์การสอน ระยะเวลา 25 ปี 
รายวิชาท่ีสอนในช่วง 3 ปี 
ระดับปริญญาตร ี

518 101 เทคโนโลยีการเพาะเห็ด 
518 201 จุลชีววิทยาท่ัวไป 
518 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป 
518 315 จุลชีววิทยาของผลติภณัฑ์นม 
518 316 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาของผลิตภณัฑ์นม 
518 421 จุลชีววิทยาทางอาหารเพื่อสุขภาพ 
518 491 สัมมนา 
518 493 โครงงานวิจัย 1 
518 494 โครงงานวิจัย 2 

ระดับปริญญาโท-เอก 
518 501 จุลชีววิทยาข้ันสูง 

           518 502 เทคนิคส าหรับงานวิจัยทางจุลชีววิทยา 
       518 705 สัมมนาจุลชีววิทยา  
       518 706 สัมมนาจุลชีววิทยา  
       518 792 วิทยานิพนธ์  
 

ลงช่ือ ………………………………………………………………………… 
       (รองศาสตราจารย์ ดร. บญุศรี จงเสรีจติต์) 

       วันท่ี …… เดือน ……………… พ.ศ. …… 
 
หมายเหตุ : ผลงานทางวิชาการต้องเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ซ่ึงสามารถดูข้อมูล
เพิ่ ม เติม ได้ที่ เว็ป ไซด์  กองการเจ้ าหน้ าที่  htpp://www.pd.su.ac.th/ หั วข้ อ  “เอกสารการขอก าหนดต าแหน่ งทางวิชาการ
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5. ชื่อ-นามสกุล 
นายเอกพันธ์ บางยี่ขัน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 Ph.D. (Biology in Emphasis of Comparative Physiology) Uppsala University, Sweden (2002) 
 วท.บ. (พฤกษศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2539) 
สังกัด 
 คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจลุชีววิทยา 

ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัยฉบับสมบรูณ ์
เอกพันธ์ บางยี่ขัน. (2558). การปรับปรุงพันธุ์เห็ดในระดับโมเลกุลเพื่อเพิ่มผลผลติด้วยการถ่ายทอดและการแสดงออก

ของยีนเซลลเูลส ไดร้ับทุนอุดหนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศลิปากร นครปฐม 

บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
Romruen, U. and Bangyeekhun, E. (2016). Cloning and expression of the cellulase gene from the king 

oyster mushroom, Pleurotus eryngii. Silpakorn University Science and Technology Jounal.  
10(2): 22-30.  

รายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
Tomyim, A., Supparith, P., Phiwphad, K., Adthalungrong, C. and Bangyeekhun, E. (2016). “Production, 

purification and characterization of a milk-clotting enzyme from Rhizopus sp. strain PA04” In 
the 2016 International Forum – Agriculture, Biology, and Life Science, 5-7 August 2016, 
Kurume City Plaza, Kurume, Fukuoka, Japan. 

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

Romruen, U. and Bangyeekhun, E. (2014). “Gene expression and cloning of the cellulase gene from 
the king oyster mushroom, Pleurotus eryngii.” In the 3rd Thailand-Malaysia graduate forum in 
life sciences, food sciences and agriculture, 16-20 December 2014, Kasetsart University, 
Bangkok. (Oral presentation) 

Udchumpisai, W., Chayansupap, K. and Bangyeekhun, E. (2013). “Isolations and identifications of 
food-borne fungi associated with commercial peanut in Kanchanaburi and Nakhon Pathom 
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Provinces” Proceedings of the 39 th Congress on Science and Technology of Thailand, 
Bangkok, Thailand, pp. 709-716, October 21-23, 2013. 

 
Sangmuang, K. and Bangyeekhun, E. (2013). “Isolation and characterization of potential probiotic 

bacteria for the control of epizootic ulcerative syndrome in snakehead fish” Proceedings of 
the 7th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative 
Arts, Nakhon Pathom, pp. PE15-PE22, December 6-8, 2013. 

Sawetsuwannakun, K., Srinoppawan, K. and Bangyeekhun, E. (2013). “Mushroom diversity in Phu 
Krathing Waterfall, Phu Toei National Park” Proceedings of the 7th Silpakorn University 
International Conference on Academic Research and Creative Arts, Nakhon Pathom, pp. PE23-
PE29, December 6-8, 2013. 

หนังสือ ต ารา 
ไม่ม ี

บทความทางวิชาการ 
ไม่ม ี

ผลงานสร้างสรรค ์   
ไม่ม ี

ประสบการณ์การสอน ระยะเวลา 15 ปี  
รายวิชาท่ีสอนในช่วง 3 ปี 
ระดับปริญญาตร ี

518 100 จุลชีววิทยาในชีวิตประจ าวัน 
518 201 จุลชีววิทยาท่ัวไป 
518 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป 
518 205 เห็ดราวิทยา 
518 206 ปฏิบัติการวิทยาเหด็รา 
518 303 พันธุศาสตร์ของจุลินทรยี์ 
518 304 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย ์
518 307 แบบเสนอโครงการวิจยั 
518 311 ชีววิทยาของเห็ด 
518 312 ปฏิบัติการชีววิทยาของเห็ด 
518 391  แบบเสนอโครงการวิจัย 
518 491 สัมมนา 
518 493 โครงงานวิจัย 1 
518 494 โครงงานวิจัย 2 
518 501 เทคโนโลยีการเพาะเห็ด 
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ระดับปริญญาโท-เอก 
518 501 จุลชีววิทยาข้ันสูง 
518 805 สัมมนาจุลชีววิทยา 5 
518 806 สัมมนาจุลชีววิทยา 6 
518 899 วิทยานิพนธ์ 
 
 

 
ลงช่ือ ………………………………………………………………………… 

       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกพันธ์ บางยี่ขัน) 

       วันท่ี …… เดือน ……………… พ.ศ. …… 
 
หมายเหตุ : ผลงานทางวิชาการต้องเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ซ่ึงสามารถดูข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซด์ กองการเจ้าหน้าที่ htpp://www.pd.su.ac.th/ หัวข้อ “เอกสารการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
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6. ชื่อ-นามสกลุ 

นางเชาวรีย์ อรรถลังรอง 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

Ph.D. (Food Science) Kansas State University, USA (2005) 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2539) 
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์(2536) 

สังกัด 
 คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจลุชีววิทยา 
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัยฉบับสมบรูณ ์
ไม่ม ี

บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
Adthalungrong, C., Saechua, N. and Doungkaew, K. (2014). Lactic acid fermentation from 

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

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

 

รายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
Boonsompong, R. and Adthalungrong, C. (2014). Lactic acid production from sweet potato powder 

by a simultaneous saccharification and fermentation process. Proceedings of TSB international 
forum 2014 “Green Bioprocess Engineering, 16-19 September 2014, BITEC Bang Na Hall EH101-
102, Bangkok, Thailand. Pages 26-29. (Oral presentation). 

Sangsuwan, K. and Adthalungrong, C. (2013). Statistical Screening of Medium Components for 
Ethanol Production from Sweet Potato Hydrolysate by Saccharomyces carlsbergensis TISTR 
5018 using Plackett-Burman design. Proceedings of the 10th National Kasetsart University 
Kamphaeng Saen Conference, 6-7 December 2013, Kasetsart University, Kamphaeng Saen, 
Nakhon Pathom, Thailand. (Oral presentation). 
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หนังสือ ต ารา 
ไม่ม ี

บทความทางวิชาการ 
ไม่ม ี

ผลงานสร้างสรรค ์   
ไม่ม ี

ประสบการณ์การสอน ระยะเวลา 19 ปี 
รายวิชาท่ีสอนในช่วง 3 ปี 
ระดับปริญญาตร ี
 518 201 จุลชีววิทยาท่ัวไป 
 518 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป 

518 319 เทคนิคการเก็บรักษาจลุนิทรีย ์
518 321 จุลชีววิทยาของผลติภณัฑ์นม 

 518 322 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาของผลิตภณัฑ์นม 
518 411 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมจากจุลินทรยี ์
518 412 ปฏิบัติการเทคโนโลยีอตุสาหกรรมจากจลุินทรยี์ 
518 433 เทคโนโลยีการหมักเบื้องต้น 
518 434 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการหมักเบื้องต้น 
518 491 สัมมนา 
518 492 โครงงานวิจัย 1 
518 493 โครงงานวิจัย 2 

ระดับปริญญาโท-เอก 
 518 501 จุลชีววิทยาขั้นสูง 
 518 530 เทคโนโลยีการหมัก 
 518 531 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการหมัก 
 518 701 สัมมนาจุลชีววิทยา 1 
 518 702 สัมมนาจุลชีววิทยา 2 
 518 801 สัมมนาจุลชีววิทยา 1 

518 792 วิทยานิพนธ์ 
 
 
 

ลงช่ือ ………………………………………………………………………… 
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชาวรีย์ อรรถลังรอง) 

       วันท่ี …… เดือน ……………… พ.ศ. …… 
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หมายเหตุ : ผลงานทางวิชาการต้องเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ซ่ึงสามารถดูข้อมูล
เพิ่ ม เติม ได้ที่ เว็ป ไซด์  กองการเจ้ าหน้ าที่  htpp://www.pd.su.ac.th/ หั วข้ อ  “เอกสารการขอก าหนดต าแหน่ งทางวิชาการ
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7. ชื่อ-นามสกุล 
นางสาววรัญญู พูลสวสัดิ ์

ต าแหน่งทางวิชาการ 
อาจารย ์

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 Ph.D. (Biotechnology) University of New South Wales, Australia (2006) 
 M.App.Sc (Biotechnology) University of New South Wales, Australia (2000) 
 วท.บ. (จุลชีววิทยา) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย (2540) 
สังกัด 
 คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจลุชีววิทยา 
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัยฉบับสมบรูณ ์
วรัญญู พูลสวัสดิ.์ (2557). ปัจจัยแวดล้อมท่ีมีผลต่อการสรา้ง Extracellular Polymeric Substances (EPS) ใน

แบคทีเรียตระกลูไรโซเบียม ได้รับทุนจากส านักงานกองทุนสนับสนนุการวิจัย 

บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
Pulsawat, W. and Tongmalee, S. (2015). Synthesis and Anticoagulant activity of Sulfated alginate. KKU 

Res. J., 19(6+): 60-66. 
 
รายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
Khanitchaidecha, P. and Pulsawat, W. (2015). Purification and Characterization of Heparin Degrading 

Enzyme by isolated bacteria from brackish sediment. In Proceedings of The 6th International 
conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products. July 29-31, 
2015; Khon Kaen, Thailand, p. 418-424. 

Tongmalee, S. and Pulsawat, W. (2015). Synthesis and biological activity of sulfated polymannuronic 
acid (PMS) and polyguluronic acid (PGS). In Proceedings of Burapha University Conference 2015 
Moving Forward to a Prosperous and Sustainable Community. ;July 10-12, 2015; Chon Buri, 
Thailand, p.662-669. 

Krethathorn, S. and Pulsawat, W. (2014). Characterization of alginate degrading bacteria Microbulbifer 
sp. Strain S5 isolated from marine sediment in Samutsongkhram province. Proceedings in the 
11st international KU-KPS conference, December 8-9, 2014; Nakorn Pathom, Thailand 

Pulsawat, W., Mongkolyos, S. and Hnaknean, K. (2013). Isolation and Characterization of Aginate Lyase 
Producing Bacteria from Brackish Sediment. In, TSB 2013 Conference Program & Abstracts, The 
25th Annual Meeting of The Thai Society for Biotechnology and International Conference, 
Agro-Industrial Biotechnology for Global Sustainable Prosperity. Organized by Kasetsart 
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University and Thai Society for Biotechnology. Bangkok, Thailand, page 228, October 16-19, 
2013 ( P-05-019) 

 
 
หนังสือ ต ารา 

ไม่ม ี

บทความทางวิชาการ 
ไม่ม ี

ผลงานสร้างสรรค ์   
ไม่ม ี

ประสบการณ์การสอน ระยะเวลา 17 ปี 
รายวิชาท่ีสอนในช่วง 3 ปี 
ระดับปริญญาตร ี

518 201 จุลชีววิทยา 
 518 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 
 518 341 จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม 
 518 342 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม 
 518 391 แบบเสนอโครงการวิจัย 
 518 433 เทคโนโลยีการหมักเบื้องต้น 
 518 434 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการหมักเบื้องต้น 
 518 441 จุลชีววิทยาการย่อยสลายสารและการก าจัดสารพิษจากสิ่งแวดล้อม 
 518 491 สัมมนา 
 518 493 โครงงานวิจัย 1 
 518 494 โครงงานวิจัย 2 
ระดับปริญญาโท-เอก 
 518 501 จุลชีววิทยาขั้นสูง 
 518 530 เทคโนโลยีการหมัก 
 518 531 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการหมัก 
 518 532 จุลชีววิทยาในการย่อยสลายสารและการก าจัดสารพิษจากสิ่งแวดล้อม 
 518 701 สัมมนาจุลชีววิทยา 1 
 518 702 สัมมนาจุลชีววิทยา 2 
 518 801 สัมมนาจุลชีววิทยา 1 
 518 803 สัมมนาจุลชีววิทยา 3 
 518 804 สัมมนาจุลชีววิทยา 4 
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ลงช่ือ ………………………………………………………………………… 

       (อาจารย์ ดร. วรัญญู พูลสวสัดิ)์ 

       วันท่ี …… เดือน ……………… พ.ศ. …… 
หมายเหตุ : ผลงานทางวิชาการต้องเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ซ่ึงสามารถดูข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซด์ กองการเจ้าหน้าที่ htpp://www.pd.su.ac.th/ หัวข้อ “เอกสารการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
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ภาคผนวก ค 

รายงานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2554) 

 
1. หลักสูตรนี้เริ่มใช้เมื่อ 12 กันยายน 2554 เทอม 2 ปีการศึกษา 2554 
2. การบริหารหลักสูตร  
 ภาควิชาด าเนินเปิดรายวิชาเรียนและวิชาเลือกเพ่ือให้นักศึกษาเรียน course work ครบตาม
แผนการศึกษาภายใน 1 ปีการศึกษา จนถึงเทอม 2 ปีการศึกษา 2557 สรุปจ านวนรายวิชารวมทั้งหมด 17 
วิชา แบ่งเป็นรายวิชาบังคับ 4 วิชา และวิชาเลือก 13 วิชา ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 สรุปจ านวนรายวิชาที่เปิดสอนตั้งแตเ่ริ่มใช้หลักสูตรจนถึงเทอม 1 ปีการศึกษา 2558 
 ปีการศึกษา  
 2554 2555 2556 2557  

ภาคที ่ ภ.1 ภ.2 ภ.1 ภ.2 ภ.1 ภ.2 ภ.1 ภ.2  
รายวิชา         จ านวนครั้ง 

518 501 Advanced Microbiology         4 
518 502 Technique for Microbiological Research         2 
518 511 Food Microbiology         1 
518 513 Bioinformatics         2 
518 520 Determinative Bacteriology         2 
518 521 Determinative Bacteriology Laboratory         1 
518 524 Bacterial Physiology         2 
518 526 Infectious Diseases         3 
518 530 Fermentation Technology         2 
518 534 Advanced Molecular Virology         3 
518 535 Advanced Molecular Virology Laboratory         1 
518 536  Diseases in Aquatic Animals         1 
518 537 Actinomycetes         1 
518 538 Bioactive compounds         1 
518 701 Seminar in Microbiology I         4 
518 702 Seminar in Microbiology II         4 
518 791 Thesis         6 

 

ด้านตัวหลักสูตร มีความหลากหลายของรายวิชา และสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตาม
แผนการศึกษา (ตารางที่ 1) 



 

- 87 - 
  

 
3. ทรัพยากรน าเข้า (นักศึกษา)  

ข้อมูลจ านวนนักศึกษาและผลผลิตที่ได้รับ สรุปดังตารางที่ 2  
 
ตารางที่ 2 สรุปข้อมูลการบริหารหลักสูตร ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จนถึง ภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557   
  ปี

การศึกษา  
2554 

ปี
การศึกษา 

2555 

ปี
การศึกษา 
 2556 

ปี
การศึกษา 

2557 
 รวม ภ1๑ ภ2 ภ1 ภ2 ภ1 ภ2 ภ1 ภ2 
แผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษาละ 5 คน 20 คน 5 5 5 5 

จ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้า 16 คน 8 1 2 1 3  1 1 
จ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้า เฉลี่ยปลีะ 4 คน         
จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 10 คน 7 1 2      
จ านวนนักศึกษาท่ีมีงานท า 5 คน 

(50%) 
4 1 0๒      

จ านวนนักศึกษาท้ังหมดที่ยังไมส่ าเร็จการศึกษา 6 คน    1 3  1 1 
จ านวนอาจารย์ที่เป็นผู้ควบคมุวิทยานิพนธ ์  5 1 2 1 3  1  
จ านวนอาจารย์ประจ าทีม่ีสิทธ์ิควบคุม
วิทยานิพนธ ์

8 คน         

จ านวนผลงานวิจัย (Publications), เรื่อง 33          
จ านวนผลงานวิจัย (Proceedings & Poster), 
เรื่อง 

25         

รวมจ านวนผลงานวิชาการ  (Pub. + 
Proceedings) เรื่อง 

58         

เฉลี่ย ผลงานวิจัย ต่ออาจารย์ ต่อภาคการศึกษา๓ 0.91         
ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการศึกษา (ปี)๔  3.5±0.3 ปี  (ช่วง 2.5-4 ปี) 
๑ รับโอนนักศึกษาจาก หลักสตูรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสตูรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2554) 
๒ ส าเร็จการศึกษาเมื่อ เทอม 2 ปีการศึกษา 2557 และไมไ่ดส้ ารวจการได้งานท า 
๓ รวมจ านวนผลงานวิชาการนับเฉพาะอาจารย์ในหลักสตูร (ฉบับปี พ.ศ. 2554) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 จนถึง ส.ค. 2558 
๔ ค านวณจากผู้ส าเร็จการศึกษา 10 คน 
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ด้านจ านวนผู้เรียน มีนักศึกษาผ่านการคัดเลือกรวมทั้งสิ้น 16 คน แยกตามปีที่รับเข้าเฉลี่ย 3.75 
คนต่อปีการศึกษา ต่ ากว่าเป้าหมายปีละ 5 คน ภาควิชาได้แก้ไขปัญหาโดยเปิดรับนักศึกษาเพ่ิมทุกภาค
การศึกษา และด้านเวลาที่ใช้ในการศึกษาจนส าเร็จการศึกษา มีนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2554 
และปีการศึกษา 2555 ส าเร็จการศึกษาแล้วรวม 10 คน เฉลี่ยเวลาที่ใช้ในการศึกษาจนจบหลักสูตร 
3.5±0.3 ปีการศึกษา นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาเร็วที่สุดใช้เวลา 2.5 ปีการศึกษา (จ านวน 1 คน) และช้า
ที่สุด 4 ปีการศึกษา (จ านวน 4 คน)  (ตารางที่ 2) 

นักศึกษามีงานท า 5 คน คิดเป็น 50% ที่เหลือ 5 คนส าเร็จการศึกษาในภาคปลาย ปีการศึกษา 
2557 และไม่ได้ส ารวจการได้งานท า (ตารางที่ 2) 

ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาควิชาได้ด าเนินการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรในระหว่างที่ ใช้หลักสูตรนี้  ได้แก่ภาควิชาฯ จัดท าโครงการ ให้นักศึกษาเสนอรายงาน
ความก้าวหน้าของงานวิจัยทุกปีการศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาสามารถประเมินความก้าวหน้าของงาน และ
ภาควิชาจัดสรรทุนสนับสนุน ให้นักศึกษาเสนอ ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ ระดั บชาติและ
นานาชาติ เพื่อส่งเสริมทักษะการน าเสนอให้นักศึกษาโดยสรุปดังนี้ นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาแล้วเข้าร่วม
ประชุมวิชาการ เฉลี่ย 1.2 ครั้ง/คน (มี 1 คนเข้าร่วมประชุมวิชาการ 3 ครั้ง) นอกจากนี้ภาควิชาฯ 
ก าหนดให้นักศึกษาในหลักสูตรนี้  เรียนวิชา 518701 Seminar in Microbiology I และ 518702 
Seminar in Microbiology II เสนองานสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษ 
 ด้านผลงานวิชาการ คณาจารย์ของภาควิชา และนักศึกษาสามารถผลิตผลงานวิชาการ 
(ผลงานวิจัย) รวมทั้งสิ้น 58 เรื่อง แยกเป็นผลงานวิจัยที่เป็น publications จ านวน 33 เรื่อง คิดเป็น 0.91 
เรื่องต่ออาจารย์ประจ าต่อภาคการศึกษา 

4. ข้อเสนอแนะ  
1. ควรกระตุ้นให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาภายใน 2 ปีการศึกษา  
2. ควรตีพิมพ์ผลงานวิจัย 

จุดอ่อนของหลักสูตร  
1. ขาดแคลนทุนวิจัยสนับสนุนนักศึกษา เพ่ือเป็นแรงจูงใจ 
2. จ านวนนักศึกษาน้อย 

จุดแข็งของหลักสูตร  
1. สามารถเพ่ิมจ านวนผลงานวิชาการของคณาจารย์ในภาควิชาจุลชีววิทยา 

_________________________
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจ าปีการศึกษา 2557 
 

1. บทสรุปผู้บริหาร 

ผลการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2555) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย

คณะกรรมการอุดมศึกษา  ประกอบด้วย 6  องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้  โดยองค์ประกอบที่ 1 

หลักสูตรได้มาตรฐานและเป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด  องค์ประกอบที่ 2 – 6  มีผลการประเมิน

ในภาพรวม 2.04 ระดับคุณภาพน้อย (ด้านปัจจัยน าเข้ามีผลการประเมิน 1.86 ) ระดับคุณภาพ

น้อย      ( ด้านกระบวนการ มีผลการประเมิน 1.00 ) ระดับคุณภาพน้อย และด้านผลลัพธ์ มีผลการ

ประเมิน 4.79 ) ระดับคุณภาพดีมาก  ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะดังนี้  

1) ควรมีการบริหารจัดการหลักสูตรอย่างเป็นระบบ โดยให้อยู่ในรูปคณะกรรมการ 

ประกอบไปด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 ท่าน เป็นประธาน และมีอาจารย์ประจ า

หลักสูตรอีก 1 ท่าน เป็นกรรมการและเลขานุการ 

2) ควรมีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามวงจร PDCA 

3) อาจารย์ประจ าหลักสูตรควรให้ความส าคัญและมีส่วนร่วมในการก ากับดูแลให้ผลการ

ด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 

4) ควรพัฒนากลไกในการบริหารหลักสูตรเพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ปัญหานักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผนการศึกษา 
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2. รายนามคณะผู้ประเมิน 

 

 ลงนาม …………………………………………………………………... ประธานกรรมการ 

   (รองศาสตราจารย์ ดร. ดุษณี ธนะบริพัฒน์) 

 ลงนาม …………………………………………………………………... กรรมการ 

                                              (อาจารย์ ดร. สหณัฐ เพชรศรี) 
          

                                        
ลงนาม................................................................................กรรมการ  

(เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์ ดร. สุวรรณี พนมสุข) 
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3. ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 

ตารางท่ี 1  ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ี ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินของ

หลักสูตร วท.ม.  
(จุลชีววิทยา) 

คะแนนประเมินของ
คณะกรมการ

ประเมิน 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี ้1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

- ผ่าน 
หลักสูตรได้
มาตรฐาน 

 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

ตัวบ่งชี ้2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

-  
ค่าเฉลี่ย 4.58 4.58  

 
ตัวบ่งชี ้2.2 ปริญญาโท ผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโททีไ่ด้รับ การตีพิมพ์และหรือ
เผยแพร่ 

- 1.6 
ร้อยละ 80.00 5  

2 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา - เกณฑ์ 3 3  

ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา - เกณฑ์ 3 3  

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา - เกณฑ์ 2 2  

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ - เกณฑ์ 2 2  

ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย ์ -     
ตัวบ่งชี้ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

- 
5 

ร้อยละ 100 5  
5 

ตัวบ่งชี้ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการ 
- 

5 
ร้อยละ 100 5  

5 

ตัวบ่งชี้ 4.2.3  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร - 
2.8 

ร้อยละ 56.00 5  
5 

ตัวบ่งชี ้ 4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย ์ - เกณฑ์ 2 2  

องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร - เกณฑ์ 2 2  

ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

- เกณฑ์ 2 2  

ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน - เกณฑ์ 2 2  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินของ

หลักสูตร วท.ม.  
(จุลชีววิทยา) 

คะแนนประเมินของ
คณะกรมการ

ประเมิน 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ 5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- 
13 

ร้อยละ 100 5  
13 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - เกณฑ์ 2 2  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้    3.44  

ผลการประเมิน   หลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และมีระดับคุณภาพน้อย 
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ภาคผนวก ง 
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 ภาคผนวก จ  

เปรียบเทียบหลักสูตร วท.ม. (สาขาวิชาจุลชีววิทยา) ฉบับ พ.ศ. 2554  
กับหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรปรับปรุงฉบับ พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุงฉบับ พ.ศ. 2559 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาโท 
หลักสูตร 2 ปีการศึกษา 

5.2 ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย 
5.3 การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทย

และนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้ดี 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ เหมือนเดิม 

5.2 ภาษาที่ใช้ ภาษาไทยและ/หรือ
ภาษาอังกฤษ 

5.3 การรับเข้าศึกษา รับทั้งนักศึกษาไทย
และต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้ดี 

3.1 หลักสูตร 
     3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
         แผน ก แบบ ก2   ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
      3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร   
         โครงสร้างเป็นแบบ แผน ก แบบ ก2 … 
วิชาบังคับ                                 8 หน่วยกิต 
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า           4 หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์       มีค่าเทียบเท่า        24 หน่วยกิต 

3.1 หลักสูตร 
     3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร           
         เหมือนเดิม  
     3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร   
         เปลี่ยนแปลงดังนี้ … 
วิชาบังคับ               6 หน่วยกิต 
 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า         6 หน่วยกิต 
 วิทยานิพนธ์      มีค่าเทียบเท่า  24 หน่วยกิต 

บังคับ 8 หน่วยกิต ประกอบด้วย  
518 501 Advanced Microbiology 6(6-0-12)  
6 หน่วยกิต 
518 701 Seminar in Microbiology 1 1(0-2-1)  
518 702 Seminar in Microbiology 2 1(0-2-1)  
 
 

ยกเลิก 518 501 Advanced Microbiology 6(6-
0-12)  
วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต  
หลักสูตรใหม่ประกอบด้วย  
518 601 Principles and Applications in 
Microbiology 4 (4-0-8)  4 หน่วยกิต (รายวิชา
เปิดใหม่) 
518 701 Seminar in Microbiology I 1(0-2-1)  
518 702 Seminar in Microbiology II 1(0-2-1)  

 ก าหนดให้รายวิชาสัมมนา 518 701 Seminar in 
Microbiology I และ 518 702 Seminar in 
Microbiology II ต้องสัมมนาโดยใช้ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรปรับปรุงฉบับ พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุงฉบับ พ.ศ. 2559 
 ยกเลิกวิชา (จัดสอนโดยอาจารย์นอกหลักสูตร) 

512 504 ทางชีววิทยาส าหรับกล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องกราด 3(1-6-2)  

 ยกเลิกวิชา (จัดสอนโดยอาจารย์นอกหลักสูตร) 
515 502 สถิติประยุกต์ส าหรับนักชีววิทยา 3(3-0-
6) 

518 520 การจ าแนกแบคทีเรีย             2(2-0-4) 
            (Determinative Bacteriology) 
518 521 ปฏิบัติการการจ าแนกแบคทีเรีย1(0-3-0) 
            (Determinative Bacteriology   
            Laboratory) 

ปรับจ านวนหน่วยกิต 518 520 เป็น 3 หน่วยกิต  
518 520 การจ าแนกแบคทีเรีย             3(3-0-6) 
            (Determinative Bacteriology) 
เนื่องจากปรับปรุงเนื้อหา 
และยกเลิกวิชา 518 521 ปฏิบัติการการจ าแนก
แบคทีเรีย 

518 620 การจัดการมาตรฐานความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา        2(2-0-4) 

ยกเลิกวิชา 518 620  
การจัดการมาตรฐานความปลอดภัยในห้อง 
ปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา 

 เปิดรายวิชาเลือกใหม่ จ านวน 1 รายวิชา 
ดังต่อไปนี้: 
518626 จุลชีววิทยาระบบทางเดินอาหาร 3(3-0-6)  
  (Gastrointestinal Microbiology) 

 


