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ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะ/สถาบนั/ส านกั  วิทยาศาสตร์ 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. ชื่อหลกัสูตร 

ภาษาไทย  : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

ภาษาองักฤษ : Master of Science Program in Biotechnology 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ภาษาไทย (ช่ือเตม็) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

  (ช่ือย่อ) :  วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

 ภาษาองักฤษ (ช่ือเตม็) :  Master of Science (Biotechnology) 

  (ช่ือย่อ) :  M.Sc. (Biotechnology) 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถา้มี) 

- 

 

4. จ านวนหน่วยกิตทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 

จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 

 

5. รูปแบบของหลกัสูตร 

5.1 รูปแบบ  

หลักสตูรระดับปริญญาโทแบบ ก2 

5.2 ภาษาทีใ่ช ้

ภาษาไทย  เอกสารและต าราที่ประกอบการเรียนมีทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

5.3 การรบัเขา้ศึกษา 

รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

5.4 ความร่วมมือกบัสถาบนัอื่น 

หลักสตูรเฉพาะของของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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5.5 การใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (เทคโนโลยีชีวภาพ) เพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมติัเห็นชอบหลกัสูตร 

 หลักสตูรปรับปรุง 2555  

 เร่ิมใช้หลักสูตร ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 

 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑติวิทยาลัยเหน็ชอบหลักสูตร ในการ

ประชุมคร้ังที่ 8 เมื่อวันที่ 25 ส.ค 2554  

 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสภาวิชาการเหน็ชอบหลักสตูร ในการประชุมคร้ังที่ 11 เม่ือวันที่ 9 

ธ.ค 2554 

 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเหน็ชอบหลักสตูร ในการประชุมคร้ังที่ 2 เม่ือวันที่ 

3 ก.พ 2555 

 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 

 

7.  ความพรอ้มในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 

  หลักสตูรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติในปีการศึกษา 2557 

 

8. อาชีพทีป่ระกอบไดห้ลงัส าเร็จการศึกษา 

1. อาจารย์ นักวิจัย ในสถาบันการศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชน 

2. นักวิชาการ  นักการศึกษา และผู้ปฏบัิติงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพในหน่วยงานราชการ

และเอกชน 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขบตัรประจ าตวัประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์

ผูร้บัผดิชอบหลกัสูตร 

 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่งวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

และปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

สถาบนัท่ี 

ส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตวั

ประชาชน 

นายปรนิทร์   

ชัยวิสทุธางกูร 

รองศาสตราจารย ์ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), 

2531 

วท.ม. (จุลชีววิทยา), 2534 

Ph.D. (Cell Biology), 2541 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

U. of Connecticut, USA  

3100602471889 

นายศวิาพร  ลงยนัต ์ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

วท.บ.(ชีววิทยา), 2533 

วท.ม.(เคมชีีวภาพ), 2536 

วท.ด. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล), 

2542 

ม. ศรีนครินทรวิโรฒ 

ม. ศรีนครินทรวิโรฒ 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

3102201616225 

 

นางสาวภัทริน   

ศรีดุลยกุลย์ 

อาจารย ์ วท.บ.(ชีววิทยา), 2543 

วท.ม.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), 

2546 

วท.ด. (สรีรวิทยา), 2550 

ม. ศรีนครินทรวิโรฒ 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

3101401879946 

 

10. สถานทีจ่ดัการเรียนการสอน 

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

11. สถานการณภ์ายนอกหรือการพฒันาที่จ าเป็นตอ้งน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

11.1 สถานการณห์รือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะที่ผ่านมาได้ปรับเปล่ียนโครงสร้างทางเศรษฐกิจ

ของไทยจากเดิมที่พ่ึงพาภาคเกษตรกรรมเป็นปัจจัยขับเคล่ือนเศรษฐกิจส าคัญของประเทศ ไปสู่การ

ผลิตในภาคอุตสาหกรรมเพ่ือใช้ในการส่งออกไปยังต่างประเทศ ซ่ึงการเช่ือมโยงเศรษฐกิจของประเทศ

กับเศรษฐกิจต่างประเทศจากการปรับโครงสร้างคร้ังส าคัญดังกล่าว ท าให้ประเทศไทยต้องพ่ึงพิงและ

เผชิญกับการเปล่ียนแปลงของปัจจัยภายนอกประเทศมากข้ึนทั้งทางด้านการค้าเสรีและการเตรียมตัว

เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังน้ันหากกระบวนการพัฒนาของไทยด าเนินการโดยปราศจากการบริหาร

จัดการที่มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ  ผลกระทบจากการพัฒนาจะเกิดขึ้นตามมา ทั้งในรูปของความ

เสียหายทางเศรษฐกิจ ไปจนถึงการสูญเสียความสามารถในการแข่งขันเน่ืองจากการปรับตัวที่ช้ากว่า

ประเทศคู่แข่ง โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ และโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี โดยในปัจจุบัน เทคโนโลยีชีวภาพด้านต่างๆ เช่น พันธุวิศวกรรม ภมูิคุ้มกันวิทยา และ

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการใช้จุลินทรีย์ ได้เข้ามามีบทบาทต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์มาก

ย่ิงขึ้ น ซ่ึงเทคโนโลยีชีวภาพต่างๆ เหล่าน้ีถือเป็นปัจจัยหลักอย่างหน่ึงที่จ าเป็นในการรักษาความ

ต่อเน่ืองของการพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจ รวมทั้งยังมีบทบาทในการพัฒนามาตรฐานการส่งออก

สนิค้าเกษตรกรรมของไทย และยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทยใน

อนาคต 
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11.2  สถานการณห์รือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 

การพัฒนาประเทศไทยในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต

ของประชาชนให้ดีขึ้ น ประชาชนมีบริการทางสังคมและอายุยืนยาวขึ้ นซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากความ

เจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์และสาธารณ 

สุข หรือเทคโนโลยีชีวภาพด้านเกษตรกรรม แต่ในขณะเดียวกันความก้าวหน้าน้ันได้ก่อให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงทางสังคมที่มีความซับซ้อนมากข้ึนและกระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้ามายังประเทศไทยได้

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อแนวคิดและการด ารงชีวิตของประชาชนและผลกระทบหลายอย่างได้กลายเป็น

ปัญหาที่ท  าให้สังคมไทยมีความเปราะบาง ขาดความมั่นคง ดังน้ันการหาวิธีการที่มีประสิทธิผลและ

ประสทิธภิาพในการสร้างภมิูคุ้มกนัที่ดีแก่คนในสงัคมให้สามารถปรับตัวสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง

จากภายนอกและภายในประเทศที่เกิดข้ึนอย่างรวดเรว็ จะท าให้ชุมชนและสังคมมีระบบต่าง ๆ ที่

เข้มแขง็และการบริหารจัดการที่ดีข้ึน  

 

12. ผลกระทบจาก ขอ้ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจ

ของสถาบนั 

12.1 การพฒันาหลกัสูตร                                                      

ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่เกิดข้ึน

ในปัจจุบันถือเป็นปัจจัยส าคัญในการเตรียมความพร้อมของประเทศเพ่ือรองรับกบัการเปล่ียนแปลงต่างๆ 

ที่อาจเกิดข้ึนกับระบบเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศ สถาบันการศึกษาถือเป็น

องค์ประกอบหน่ึงที่เป็นแรงขับเคล่ือนกลไกในการเตรียมความพร้อมเหล่าน้ัน  ดังน้ันมหาวิทยาลัยจึงมี

พันธกิจในการเตรียมทรัพยากรบุคคลเพ่ือรองรับต่อการพัฒนาประเทศทางด้านวิทยาศาสต ร์และ

เทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างย่ิงสาขาเทคโนโลยีชีวภาพด้านต่างๆ โดยผ่านการวางแผนและพัฒนา

หลักสูตรการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและศักยภาพสูง รวมทั้งพัฒนา

บัณฑิตให้มี คุณธรรม จริยธรรมในการน าความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพไปประยุกต์ใช้ มีความรอบรู้

และรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงในสังคมจากกระแสโลกาภิวัตน์ และเพ่ือยกระดับความสามารถในการ

แข่งขันในทุกๆ ด้านของประเทศไทยในอนาคต 

 

12.2 ความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหน่วยงาน

รับผิดชอบผลิตบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพสู่สังคมและประเทศเป็นจ านวนมาก โดย

คณาจารย์ของภาควิชาชีววิทยามีความพร้อมในการผลิตมหาบัณฑิต โดยมีคณาจารย์ที่มีต าแหน่งทาง

วิชาการ มีประสบการณ์การสอน และผลงานการวิจัยที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ซ่ึง

แสดงถึงความมีศักยภาพเพียงพอที่จะสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาโดย

อาศัยหลักสูตรฉบับปรับปรุงเป็นเคร่ืองมือ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม 

รวมทั้งสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่และผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ซ่ึงจุดมุ่งหมายทั้งหมดน้ีมีความ
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สอดคล้องกบัพันธกจิของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ต้องการผลิตบัณฑติที่มีคุณภาพและมุ่งเน้นการ

เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของประเทศ 

 

13. ความสมัพนัธก์บัหลกัสูตรอื่นทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบนั 

ไม่มี 

หมวดที ่2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 

 

1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

1.1 ปรชัญา 

พัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีชีวภาพที่ มีความรอบรู้อย่างลึกซ้ึง เพ่ือการพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างย่ังยืน 

1.2 ความส าคญั 

ด้วยเทคโนโลยี ชีวภาพมีความส าคัญในการพัฒนาประเทศทั้ งในด้านอาหาร 

อุตสาหกรรม    การเกษตร สุขภาพ คุณภาพชีวิต การรักษาสิ่งแวดล้อม และการผลิตพลังงานสะอาด 

รวมทั้งการสร้างความสามารถในการแข่งขันที่น าไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างมีทิศทางและมีสมดุล 

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและ

ผลิตผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพมากมาย กระจายอยู่ในภาควิชาต่างๆของคณะ จึงได้

ปรึกษาหารือผนึกก าลังร่วมกนัจัดท าหลักสตูรบัณฑติศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีชีวภาพขึ้น 

เพ่ือน าศักยภาพที่มีอยู่มาช่วยในการพัฒนา การจัดการเรียนการสอน โดยได้ส่งเสริมให้บุคลากรศึกษา

ต่อระดับปริญญาเอกในสาขาที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนให้อาจารย์ท าการวิจัย และเผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ ท าให้มีศักยภาพระดับสากล และความพร้อมที่จะเปิดสอน

หลักสตูรในระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ เพ่ือขยายฐานความรู้เชิงวิชาการและเชิงประยุกต์

ทางเทคโนโลยีชีวภาพในการวิจัยที่น าไปสู่การปฏิบัติจริง สามารถประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อการ

พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในระดับท้องถิ่นทั่วภมูิภาคของประเทศไทย โดย

ให้สอดคล้องกับร่างกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศไทย (พ.ศ. 2553-2562) ซ่ึง

ต้ังอยู่บนแนวคิดพ้ืนฐานที่ส าคัญ 3 ประการได้แก่ (1) ความสอดคล้องกับทิศทางของนโยบายของ

ประเทศในด้านต่างๆ รวมถึงเป้าหมายนานาชาติ (2) ใช้ประโยชน์จากความรู้และวิทยาการของ

เทคโนโลยีชีวภาพในการสร้างความเข้มแขง็ ความได้เปรียบในการแข่งขันและการพ่ึงพาตนเองในสาขา

ที่ประเทศไทยมีศักยภาพและ/หรือมีความจ าเป็นสูง และ (3) หนุนน าให้เอกชนพัฒนาความสามารถ

ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ  เพ่ิมการลงทุนวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 

รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนและใช้ประโยชน์จากการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีชีวภาพ  
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1.3    วตัถุประสงค ์

เพือ่ผลิตมหาบณัฑิตทีม่ีคุณลกัษณะดงัต่อไปนี้  

 1. มีความรู้และทกัษะความสามารถทางการวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ สามารถน าความรู้ไป

ประยุกต์ใช้ในอาชีพด้านต่างๆ ได้ 

 2.   มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางการวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และมีจิตส านึกที่ค านึงถึง

ผลกระทบของเทคโนโลยีชีวภาพที่อาจมีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 3. มีภาวะผู้น า เพ่ือสนองตอบด้านการพัฒนาก าลังคนทางเทคโนโลยีชีวภาพให้สอดคล้อง

ตามกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย และแผนกลยุทธด้์านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
  

2. แผนพฒันาปรบัปรุง 

แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

1) ปรับปรุงหลักสตูรทุก 5 ปี

ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐานของส านักงาน

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) 

ประเมินคุณภาพหลักสตูรโดย

การวิเคราะห์และวิจัยตามตัว

บ่งช้ีคุณภาพที่ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) ก าหนดเป็นประจ า 

1) รายงานผลการประเมิน

หลักสตูร 

2) เอกสารหลักสตูรฉบับ

ปรับปรุง/รายงานวิจัย 

2) ปรับปรุงหลักสตูรทุก 5 ปี

ให้สอดคล้องกบัความ

ต้องการและการ

เปล่ียนแปลงทางการศึกษา 

สงัคม และเศรษฐกจิ 

 

ศึกษาการเปล่ียนแปลงทาง

การศึกษาและความต้องการของ

สงัคม และประเมินหลักสตูร

โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

(stakeholders)  

1) รายงานผลการประเมิน

หลักสตูร 

2) เอกสารหลักสตูรปรับปรุง 

3) รายงานผลการศึกษาความ

พึงพอใจต่อหลักสตูรของ

บัณฑติ 

4) การประเมินจากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องทั้งภายในและ

ภายนอก 

3) พัฒนา เพ่ิมพูนความรู้และ

ประสบการณ์แก่บุคลากรที่

เกี่ยวข้องกับการเรียนการ

ส อ น ใ ห้ ทั น ต่ อ ก ร ะ แ ส

โลกาภิวัฒน์ 

 

สนับสนุนบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ให้ได้รับการเพ่ิมพูน

ประสบการณ์ความรู้บนฐานการ

จัดการความรู้ ผ่านกจิกรรมต่าง 

ๆ เช่น การอบรม 

ประชุมสมัมนา และวิจัย ฯลฯ สู่

ต าแหน่งวิชาการ รวมทั้งมีการ

ให้ทุนสนับสนุนการพัฒนา

อาจารย์ในด้านต่างๆ  

1) ร้อยละของการด าเนินการ

จัดการความรู้ตามแผนที่วาง

ไว้ 

2) ปริมาณการศึกษา อบรม 

ประชุมสมัมนา ฯลฯ ของ

บุคลากร 
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หมวดที ่3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1   ระบบ 

         ระบบการศึกษาเป็นการศึกษาระบบทวิภาค คือปีการศึกษาหน่ึงแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา

ปกติ หน่ึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห์  

1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดูรอ้น 

ไม่มี 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ไม่มี 

 

2. การด าเนินการหลกัสูตร 

2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

     วันเวลาราชการปกติ 

   ภาคต้น  เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกนัยายน 

 ภาคปลาย  เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 

 

2.2 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 

   ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2554 และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะกรรมการบริหาร

หลักสตูรก าหนดเพ่ิมเติมดังน้ี 

  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพทุกสาขาวิชาหรือ

ปริญญาอื่นในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีคุณวุฒิเทยีบเทา่ 

2.3 ปัญหาของนสิิตแรกเขา้ 

  มีพ้ืนฐานความรู้ทางวิชาการต่างกนั รวมทั้งมีความรู้และทกัษะพ้ืนฐานด้านภาษาองักฤษ

ค่อนข้างน้อย 

 

2.4 กลยุทธใ์นการด าเนินการเพือ่แกไ้ขปัญหา/ขอ้จ ากดัของนสิิตในขอ้ 2.3 

  ให้เข้าเรียนรายวิชาเสริมตามความเหมาะสม และจัดกจิกรรมเสริมเพ่ือให้ความรู้และ

ทกัษะพ้ืนฐานด้านภาษาองักฤษแก่นิสติ 

 

     2.5 แผนการรบันสิิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

 จ านวนนิสติที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษา และคาดว่าจะส าเรจ็การศึกษาตามหลักสตูรในช่วง 5 ปี 
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จ านวนนิสติ 
จ านวนนิสติแต่ละปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

ช้ันปีที่ 1 10 10 10 10 10 

ช้ันปีที่ 2  10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 

คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษา  10 10 10 10 

 

 

2.6  งบประมาณตามแผน 

 2.6.1 งบประมาณรายรบั (หน่วย: บาท) 

รายละเอียดรายรบั  ปีงบประมาณ  

2555  2556  2557  2558  2559  

ค่าธรรมเนยีม  800,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 
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2.6.2  งบประมาณรายจ่าย 

งบประมาณของหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ 

     ค่าใช้จ่าย 

ยอดสะสม  

(ต่อหัว) 

 หมวดค่าการจดัการเรียนการสอน   

  

ค่าตอบแทนผู้สอน (24 หน่วยกติ x 600 บาทต่อชั่วโมง x 15 คร้ังต่อ

ภาค)  216,000.00  

  

ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสตูร หรือ ค่าใช้จ่ายต่อปี x 2

ปี) 415,560.00  

  ค่าใช้จ่ายเพ่ือการประชาสมัพันธ ์   

  กจิกรรมตามที่ระบุในโครงสร้างหลักสตูร (เช่น จัดสมัมนา ปฐมนิเทศ กจิกรรมนิสติ)   

  ค่าครภุัณฑท์ี่ใช้ส าหรับนิสติ   

  

ค่าเดนิทางของผู้ทรงคุณวุฒิ 

หรืออื่นๆ แล้วแต่หลักสตูร   

  → ค่าใช้จ่ายรวม 631,560.00  

   → ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้จ่ายรวม/จ านวนนิสติขั้นต ่า 25 คน) 25,262.40 25,262.40 

     

 หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลางระดบัคณะ/สถาบนั/ส านกั  33,683.20 

  งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต ่า 5%) 1,684.16  

  งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นต ่า 5%) 1,684.16  

   ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณปูโภค ร้อยละ 15 5,052.48  

     

 หมวดค่าปริญญานิพนธ/์สารนพินธ ์  43,683.20 

  ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานพินธ ์(อตัราต่อหัว) 10,000  

   ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ ์(อตัราต่อหัว) 10,000  

     

 หมวดกองทุนพฒันามหาวิทยาลยั (15%) 7,708.80 51,392 

     

 หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลาง 28,608 80,000 

  ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x 2 ปี) 8,720  

  ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x 2 ปี) 6,000  

  ค่าธรรมเนียมส านักคอมพิวเตอร ์(1,040 x 2 ปี) 2,080  

   ค่าธรรมเนียมบณัฑติวิทยาลัย (5,904 x 2 ปี) 11,808  

     

 ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลกัสูตร  80,000 
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2.7 ระบบการศึกษา 

     แบบช้ันเรียน 

     แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

     แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสยีงเป็นสื่อหลัก 

     แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลัก (E-learning) 

     แบบทางไกลทางอนิเทอร์เนต็ 

     อื่นๆ (ระบุ) 

 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวิทยาลยั (ถา้มี) 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 

พ.ศ. 2554 

 

3. หลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน 

3.1 หลกัสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  

เป็นหลักสูตรมหาบัณฑติแบบ ก 2 โดยมีจ านวนหน่วยกิตรายวิชาไม่น้อยกว่า 24 

หน่วยกติ และปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกติ รวมตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 

 

3.1.2 โครงสรา้งหลกัสูตร  

 

หมวดวิชา หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาบังคับ 10 

2.  หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 14 

3.  ปริญญานิพนธ*์* 12 

จ านวนหน่วยกติตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า 36 

หมายเหตุ  

** ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2554 

 

3.1.3 รายวิชา 

    3.1.3.1 หมวดวิชาบงัคบั ก าหนดให้เรียน 10 หน่วยกิต ประกอบด้วย 

 ทช 501 เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสงู 3(3-0-6) 

 BT 501 Advanced Biotechnology 

 ทช 502 เคร่ืองมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2(1-3-2) 

 BT 502 Instrumentation in Biotechnology  
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 ทช 691 สมัมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1  1(0-2-1) 

 BT 691 Seminar in Biotechnology 1 

 ทช 692 สมัมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 1(0-2-1) 

 BT 692 Seminar in Biotechnology 2 

 ทช 693 สมัมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3*      - 

 BT 693 Seminar in Biotechnology 3 

 ทช 694 วิธวิีจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ  3(2-3-4) 

 BT 694 Research Methodology in Biotechnology 

หมายเหตุ * ทช 693 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3 บังคับเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต ซ่ึงประเมินผล

เป็น S/U  

    3.1.3.2 หมวดวิชาเลือก ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต โดยเลือกอย่าง

น้อย 8 หน่วยกติจากรายวิชาในกลุ่มที่ 1 หรือกลุ่มที่ 2 หรือกลุ่มที่ 3 เพียงกลุ่มเดียว ตามความ

เหมาะสมกบัการท าปริญญานิพนธ ์ทั้งน้ีอาจเลือกรายวิชาที่เปิดสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องไม่เกนิ 3 

หน่วยกติ โดยได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

 กลุ่มที ่1 กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุล (Molecular Biotechnology) 

 ทช 604 ชีววิทยาของเซลล์ระดับโมเลกุลขั้นสูง 4(4-0-8) 

 BT 604 Advanced Molecular Cell Biology 

 ทช 605 ปฏบัิติการชีววิทยาของเซลล์ระดับโมเลกุลขั้นสูง 1(0-3-0) 

 BT 605 Laboratory in Advanced Molecular Cell Biology 

 ทช 611 เทคโนโลยีขั้นสงูทางยีน 3(2-3-4) 

 BT 611 Advanced Gene Technology 

 ทช 612 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุล 3(2-3-4) 

 BT 612 Special Topics in Molecular Biotechnology 

 ทช 613 ระบบวิทยาและวิวัฒนาการระดับโมเลกุล 3(2-3-4) 

 BT 613 Molecular Systematics and Evolution 

 ชว 643 ชีวสารสนเทศศาสตร์ 3(2-3-4) 

 BI 643 Bioinformatics 

 กลุ่มที ่2 กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพพืชและสตัว ์(Plant and Animal Biotechnology) 

 ทช 603 เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงเซลล์ 3(3-0-6) 

 BT 603 Cell Culture Technology 

 ทช 621 ภมูิคุ้มกนัวิทยาขั้นสงู 3(2-3-4) 

 BT 621 Advanced Immunology 

 ทช 622 เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสงูทางการเพาะเล้ียงสตัว์น า้ 3(3-0-6) 

 BT 622 Advanced Aquaculture Biotechnology 
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 ทช 623 เทคโนโลยีชีวภาพด้านพยาธวิิทยาของสตัว์น า้ 3(2-3-4) 

 BT 623 Biotechnology in Aquatic Animal Pathology 

 ทช 624 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพทางสตัว์ 3(2-3-4) 

 BT 624 Special Topics in Animal Biotechnology 

 ทช 631 ทรัพยากรพันธุกรรมของพืช 3(2-3-4) 

 BT 631 Plant Genetic Resources 

 ทช 633 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพทางพืช 3(2-3-4) 

 BT 633 Special Topics in Plant Biotechnology 

 

            กลุ่มที ่3 กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพจุลชีววิทยา (Microbiological Biotechnology) 

 ทช 641 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมขั้นสงู 3(3-0-6) 

 BT 641 Advanced Environmental Microbiology 

 ทช 642 กระบวนการหมักทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 BT 642 Industrial Fermentation Process Technology 

 ทช 643 เทคโนโลยีขั้นสงูทางอาหาร 3(3-0-6) 

 BT 643 Advanced Food Technology 

 ทช 644 เทคโนโลยีขั้นสงูทางเอนไซม์ 3(3-0-6) 

 BT 644 Advanced Enzyme Technology 

 ทช 645 ปฏบัิติการเทคโนโลยีชีววิศวกรรม        2(0-6-0) 

 BT 645 Laboratory in Bioengineering Technology 

 ทช 646 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีววิศวกรรม        3(2-3-4) 

 BT 646 Special Topics in Bioengineering Technology 

 ทช 647     เทคโนโลยีขั้นสงูทางยีสต์ 3(2-3-4) 

 BT 647     Advanced Yeast Technology 

 ทช 648     สรีรวิทยาขั้นสงูของฟังไจ                  2(1-3-2) 

 BT 648     Advanced  Physiology of Fungi 

 ทช 649 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพจุลชีววิทยา 3(2-3-4) 

 BT 649 Special Topics in Microbiological Biotechnology 

 

  กลุ่มที ่4 กลุ่มวิชาทัว่ไป (Miscellaneous) 

 ทช 653 เทคโนโลยีระบบน าส่งยา 3(3-0-6) 

 BT 653 Drug delivery system technology 

 ทช 654 ความปลอดภัยและข้อก าหนดทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6) 

 BT 654 Biosafety and Regulation in Biotechnology 
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 3.1.3.3 ปริญญานพินธ ์ก าหนดให้เรียน 12 หน่วยกติ 

 ทช 699 ปริญญานิพนธ ์ 12 หน่วยกติ 

 BT 699 Thesis 

ความหมายของเลขรหสัวิชา  (เฉพาะ ทช) 

 เลขรหสัตวัแรก หมายถงึ ระดบัของรายวิชา 

 5 - 6 หมายถึง รายวิชาระดับมหาบัณฑติ 

 เลขรหสัตวักลาง หมายถงึ กลุ่มวิชา 

 เลข 0 หมายถึง พ้ืนฐาน 

 เลข 1 หมายถึง เทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุล 

 เลข 2 หมายถึง เทคโนโลยีชีวภาพสตัว์ 

 เลข 3 หมายถึง เทคโนโลยีชีวภาพพืช 

 เลข 4 หมายถึง เทคโนโลยีชีวภาพจุลชีววิทยา 

 เลข 5 หมายถึง เทคโนโลยีชีวภาพทั่วไป 

 เลข 9 หมายถึง วิจัย-สมัมนา-ปริญญานิพนธ ์

 เลขรหสัตวัสุดทา้ย หมายถงึ ล าดบัรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหสัตวักลาง 

 

   3.1.4 แผนการศึกษา 

 

 

 

 

 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 

ทช 501 เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสงู 3(3-0-6) ทช 692 สมัมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 1(0-2-1) 

ทช 502 เคร่ืองมอืทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2(1-3-2) ทช 694 วิธวีิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3(2-3-4) 

ทช 691 สมัมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 1(0-2-1)   

วิชาเลือก          2-3 หน่วยกติ วิชาเลือก    6  หน่วยกติ 

รวมจ านวนหน่วยกติ          8-9 หน่วยกติ รวมจ านวนหน่วยกติ  10 หน่วยกติ 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 

ทช 693 สมัมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3 ไม่นับหน่วยกติ ทช 695 ปริญญานิพนธ ์ 12 หน่วยกติ 

    

วิชาเลือก 5-6 หน่วยกติ   

รวมจ านวนหน่วยกติ 5-6 หน่วยกติ รวมจ านวนหน่วยกติ 12 หน่วยกติ 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาบงัคบั 

ทช 501 เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง 3(3-0-6) 

BT 501 Advanced Biotechnology 

 ศึกษาและวิเคราะห์ เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง ซ่ึงประกอบด้วยปรากฏการณ์ทางเคมีและ

ชีววิทยา ที่เกี่ยวข้องกบัสิ่งมีชีวิต เทคนิคและการปฏบัิติที่เหมาะสมต่อการพัฒนาสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต 

รวมทั้งการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑท์ี่มีคุณค่าทางชีวภาพซ่ึงเป็นที่สนใจในเชิงอุตสาหกรรม 

ทช 502 เคร่ืองมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2(1-3-2) 

BT 502 Instrumentation in Biotechnology 

 ศึกษาและวิเคราะห์ ทฤษฎี เทคนิคที่ส าคัญ และการใช้เคร่ืองมือที่ เกี่ยวข้องในด้าน

เทคโนโลยีชีวภาพระดับโมเลกุล ด้านเทคโนโลยีชี วภาพสิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

อุตสาหกรรมชีวภาพ ด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืชและสตัว์ และเทคโนโลยีชีวภาพด้านอื่นๆ 

ทช 691 สมัมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 1(0-2-1) 

BT 691 Seminar in Biotechnology 1 

 สัมมนาเกี่ยวกับการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ มีการวิเคราะห์ วิจารณ์ และอธิบายแนวคิด 

วิธกีาร ผลการศึกษา และสรุปผลของงานวิจัยในหัวข้อที่สนใจ 
 

ทช 692 สมัมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 1(0-2-1) 

BT 692 Seminar in Biotechnology 2 

 สัมมนาเกี่ยวกับการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ มีการวิเคราะห์ วิจารณ์ และอธิบายแนวคิด 

วิธกีาร ผลการศึกษา และสรุปผลของงานวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกบัปริญญานิพนธ ์

ทช 693 สมัมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3                                                                     - 

BT 693 Seminar in Biotechnology 3 

 สัมมนาการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ เสนอผลงานวิจัยส าหรับปริญญานิพนธ์ของนิสิต

ส าหรับรับการแนะน า วิเคราะห์ วิจารณ์ในแนวคิดวิธกีารและผลการทดลองเพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุง

คุณภาพของผลงานวิจัยต่อไป 

ทช 694 วิธวิีจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3(2-3-4) 

BT 694 Research Methodology in Biotechnology 

 ศึกษาและวิเคราะห์ หลักการของวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ การ

ออกแบบการทดลอง การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสม เทคนิคการค้นและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและ

ฐานข้อมูล การเขียนโครงร่างวิจัย และการเตรียมเอกสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพ่ือการเผยแพร่ผลงาน 
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หมวดวิชาเลือก 

กลุ่มที ่1 กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุล (Molecular Biotechnology) 

ทช 604 ชีววิทยาของเซลล์ระดับโมเลกุลขั้นสูง 4(4-0-8) 

BT 604 Advanced Molecular Cell Biology 

 ศึกษาและวิเคราะห์ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างเซลล์ การ

เจริญเติบโต การเปล่ียนแปลงและการตายของเซลล์ การศึกษาระดับโมเลกุล ได้แก่ สารชีวโมเลกุล 

กระบวนการเมแทบอลิซึมของชีวโมเลกุล การสังเคราะห์ดีเอน็เอ อาร์เอน็เอ โปรตีน และการศึกษา

การควบคุมการแสดงออกของยีน 

ทช 605 ปฏบัิติการชีววิทยาของเซลล์ระดับโมเลกุลขั้นสูง 1(0-3-0) 

BT 605 Laboratory in Advanced Molecular Cell Biology 

 ศึกษาและวิเคราะห์ ปฏิบัติการเทคนิคต่างๆทางชีวโมเลกุลเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ด้าน

ปริมาณและคุณภาพของสารต่างๆของสิ่งมีชีวิต 
 

ทช 611 เทคโนโลยีขั้นสูงทางยีน 3(2-3-4) 

BT 611 Advanced Gene Technology 

 ศึกษาและวิเคราะห์ การใช้เทคโนโลยีรีคอมบิแนนทด์ีเอน็เอ เคร่ืองหมายดีเอน็เอ เทคนิค

การหายีนที่สนใจ การผลิตรีคอมบิแนนทโ์ปรตีนโดยใช้สิ่งมีชีวิต การดัดแปลงพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต 

ยีนบ าบัดและเทคโนโลยีที่ใช้ในการวิเคราะห์จีโนม ทรานสคริปโตมและโปรตีโอม 

ทช 612 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุล 3(2-3-4) 

BT 612 Special Topics in Molecular Biotechnology 

 ศึกษาและวิเคราะห์ หัวข้อที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีชีวภาพเชิงโมเลกุล การค้นคว้าวิธีการ

ใหม่ที่ทันสมัยและพัฒนาข้ึนมาเพ่ือความก้าวหน้าทางเทคนิคและวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพเชิง

โมเลกุล 

ทช 613 ระบบวิทยาและวิวัฒนาการระดับโมเลกุล 3(2-3-4) 

BT 613 Molecular Systematics and Evolution 

 ศึกษาและวิเคราะห์ วิธกีารจัดหมวดหมู่สิ่งมีชีวิตโดยอาศัยความแตกต่างระดับโมเลกุล กลไก

ที่ก่อให้เกดิการเปล่ียนแปลงเชิงวิวัฒนาการ และความสมัพันธเ์ชิงวิวัฒนาการในระดับโมเลกุล 

ชว 643 ชีวสารสนเทศศาสตร์ 3(2-3-4) 

BI 643 Bioinformatics 

 ศึกษาและวิเคราะห์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟทแ์วร์ สารสนเทศ และฐานข้อมูลใน

การวิเคราะห์ล าดับเบสของดีเอน็เอ อาร์เอน็เอ วิเคราะห์โครงสร้างและหน้าที่ของยีนและโปรตีน ศึกษา

ความสมัพันธเ์ชิงวิวัฒนาการในระดับโมเลกุล และการประยุกต์ใช้ในด้านอื่นๆ 
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กลุ่มที ่2 กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพพืชและสตัว ์(Plant and Animal Biotechnology) 

ทช 603 เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงเซลล์ 3(3-0-6) 

BT 603 Cell Culture Technology 

 ศึกษาและวิเคราะห์ หลักการและเทคนิคเกี่ยวกบัการเพาะเล้ียงเซลล์แบบต่างๆ ชีววิทยาของ

เซลล์เพาะเล้ียง การดัดแปลงพันธุกรรมของเซลล์ การขยายขนาดของการเพาะเล้ียง การผลิตโปรตีน

โดยเซลล์เพาะเล้ียง  และกระบวนการแยกโปรตีนออกจากเซลล์หลังการเพาะเล้ียง 

ทช 621 ภมูิคุ้มกนัวิทยาขั้นสงู 3(2-3-4) 

BT 621 Advanced Immunology 

 ศึกษาและวิเคราะห์ การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน คุณสมบัติของแอนติเจนและ

แอนติบอดี จลนศาสตร์ของปฏกิริิยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี พันธุกรรมกับความหลากหลาย

ของแอนติบอดี ระบบคอมพลีเมนท ์ระบบ major histocompatibility complex (MHC) ภาวะภมูิไว

เกนิ การปลูกถ่ายเน้ือเยื่อ และการประยุกต์ใช้เทคนิคของภมูิคุ้มกนัในงานวิจัย 

ทช 622 เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงทางการเพาะเล้ียงสตัว์น า้ 3(3-0-6) 

BT 622 Advanced Aquaculture Biotechnology 

 ศึกษาและวิเคราะห์ การใช้เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุลในการศึกษาด้านภมูิคุ้มกัน โรค

สัตว์น ้า การพัฒนาวัคซีนป้องกันโรค การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์สัตว์น ้า การใช้ส ารกระตุ้ น

ภมูิคุ้มกนัและโปรไบโอติกในสตัว์น า้ การใช้วัสดุอาหาร ทดแทน  การควบคุมคุณภาพน า้และการบ าบัด

น า้เสยี 

ทช 623 เทคโนโลยีชีวภาพด้านพยาธิวิทยาของสตัว์น า้ 3(2-3-4) 

BT 623 Biotechnology in Aquatic Animal Pathology 

 ศึกษาและวิเคราะห์ เน้ือเยื่อของสตัว์น า้และพยาธสิภาพที่เกดิจากการติดเช้ือไวรัส แบคทเีรีย 

ราและโปรโตซัวชนิดต่างๆ การตรวจวินิจฉัยโรคโดยกระบวนการทางวิทยาภูมิคุ้มกัน และชีววิทยา

โมเลกุล และการจัดการสขุภาพสตัว์น า้ 

ทช 624 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์ 3(2-3-4) 

BT 624 Special Topics in Animal Biotechnology 

 ศึกษาและวิเคราะห์ หัวข้อที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์ การค้นคว้าวิธีการใหม่ที่

ทนัสมัยและพัฒนาขึ้นมาเพ่ือความก้าวหน้าทางเทคนิคและวิธกีารทางเทคโนโลยีชีวภาพทางสตัว์ 

ทช 631 ทรัพยากรพันธุกรรมของพืช 3(2-3-4) 

BT 631 Plant Genetic Resources 

 ศึกษาและวิเคราะห์ หลักทรัพยากรพันธุกรรมของพืช ยีนในประชากร ความหลากหลายทาง

ชีวภาพและการอนุรักษ์สายพันธุ์พืชที่ถูกคุกคามหรือใกล้สูญพันธุ์ รวมทั้งพืชที่เป็นต้นก าเนิดของพืช

สายพันธุส่์งเสริมในประเทศไทย 
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ทช 633 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพทางพืช 3(2-3-4) 

BT 633 Special Topics in Plant Biotechnology 

 ศึกษาและวิเคราะห์ หัวข้อที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีชีวภาพทางพืช การค้นคว้าวิธีการใหม่ที่

ทนัสมัยและพัฒนาขึ้นมาเพ่ือความก้าวหน้าทางเทคนิคและวิธกีารทางเทคโนโลยีชีวภาพทางพืช 

 

กลุ่มที ่3    กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพจุลชีววิทยา (Microbiological Biotechnology) 

ทช 641 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมข้ันสูง 3(3-0-6) 

BT 641 Advanced Environmental Microbiology 

 ศึกษาและวิเคราะห์ องค์ความรู้ข้ันสูงเกี่ยวกับนิเวศวิทยาของจุลินทรีย์และการคัดเลือกโดย

สิ่งแวดล้อม  กระบวนการของจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับวัฏจักรของธาตุทางธรณีชีวภาพ  การ

เปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์และการแก้ไขสภาพแวดล้อมเป็นพิษโดย

หลักการทางจุลชีววิทยา เทคนิคของชีววิทยาโมเลกุลในการตรวจติดตามศึกษาสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล้อม 

ทช 642 กระบวนการหมักทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

BT 642 Industrial Fermentation Process Technology 

  ศึกษาและวิเคราะห์ กระบวนการหมักในระดับอุตสาหกรรม ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการหมัก เช่น จุลินทรีย์ อาหารเล้ียงเช้ือและผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการหมัก 

ผลิตภัณฑต่์างๆ ในกระบวนการหมัก โดยเน้นกระบวนการหมักในอุตสาหกรรมแบบต่างๆ การฆ่าเช้ือ 

การออกแบบถังหมัก การกวนและการให้อากาศ การควบคุมกระบวนการหมัก การแยกผลิตภัณฑ์จาก

กระบวนการหมัก การย่อและขยายส่วนกระบวนการหมักและเศรษฐศาสตร์ของกระบวนการหมัก 

ทช 643 เทคโนโลยีขั้นสูงทางอาหาร 3(3-0-6) 

BT 643 Advanced Food Technology 

  ศึกษาและวิเคราะห์ ความส าคัญ ความก้าวหน้าและแนวโน้มในอนาคตในการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีชีวภาพกับการผลิต พัฒนาปรับปรุงและเพ่ิมมูลค่าของอาหาร เทคนิคข้ันสูงต่างๆ ที่ใช้

ส าหรับเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารจากเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น ผลิตภัณฑ์จากยีสต์ 

แบคทเีรีย และจุลินทรีย์อื่นๆ รวมทั้งผลิตภัณฑจ์ากพืชและสตัว์ 

ทช 644 เทคโนโลยีขั้นสูงทางเอนไซม์ 3(3-0-6) 

BT 644 Advanced Enzyme Technology 

  ศึกษาและวิเคราะห์ การผลิตเอนไซม์ในระดับอุตสาหกรรม การตรึงเอนไซม์ กิจกรรมและ

ความเสถียรของเอนไซม์ที่ถูกตรึง การประยุกต์ใช้ตัวกระตุ้นทางชีวภาพ ปฏิกรณ์ชีวภาพส าหรับงาน

ด้านเอนไซม์ 
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ทช 645 ปฏบัิติการเทคโนโลยีชีววิศวกรรม 2(0-6-0) 

BT 645 Laboratory in Bioengineering Technology 

  การปฏบัิติการในการเตรียมกล้าเช้ือ การเกบ็กล้าเช้ือ การหมักในเคร่ืองปฏกิรณ์ชนิดต่างๆ 

การเตรียมและการประยุกต์เอนไซม์ทั้งแบบอสิระและตัวรูป เทคนิคการควบคุมสภาวะในการหมัก 

เทคโนโลยีหลังการหมัก การแปรรูปผลิตภัณฑท์างชีวภาพ 

ทช 646 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีววิศวกรรม 3(2-3-4) 

BT 646 Special Topics in Bioengineering Technology 

 ศึกษาและวิเคราะห์ หัวข้อพิเศษที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีชีววิศวกรรม การค้นคว้าวิธกีาร

ใหม่ที่ทนัสมัยและพัฒนาข้ึนมาเพ่ือความก้าวหน้าทางเทคนิคและวิธกีารทางเทคโนโลยีชีววิศวกรรม 

ทช 647 เทคโนโลยีขั้นสูงทางยีสต์ 3(2-3-4) 

BT 647 Advanced Yeast Technology 

 ศึกษาและวิเคราะห์ ชีววิทยาขั้นสงูของยีสต์  การจัดหมวดหมู่  การจัดจ าแนกชนิด โดยอาศัย

เทคนิคต่างๆ รวมทั้งเทคนิคด้านชีววิทยาโมเลกุล  ความหลากหลายทางชีวภาพของยีสต์ การเกบ็รักษา

พันธุกรรมและการปรับปรุงสายพันธุ์  ความส าคัญของยีสต์ในอุตสาหกรรมอย่างละเอียด  ผลิตภัณฑ์

จากยีสต์และเทคโนโลยีการผลิต จลนพลศาสตร์ขั้นสงูของการหมัก 

ทช 648 สรีรวิทยาขั้นสูงของฟังไจ 2(1-3-2) 

BT 648 Advanced Physiology of Fungi 

 ศึกษาและวิเคราะห์ องค์ความรู้ข้ันสูงเกี่ยวกับการเจริญ เมแทบอลิซึม กลไกการควบคุม

โภชนาการ และการสบืพันธุ์อย่างละเอยีด พันธุศาสตร์ของฟังไจ ความสัมพันธ์ของฟังไจกับระบบนิเวศ 

สารเคมีและเอนไซม์จากฟังไจ รวมทั้งการน ามาใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และ

เทคโนโลยีชีวภาพ 

ทช 649 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพจุลชีววิทยา 3(2-3-4) 

BT 649 Special Topics in Microbiological Biotechnology 

 ศึกษาและวิเคราะห์ หัวข้อพิเศษที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีชีวภาพทางจุลชีววิทยา การค้นคว้า

วิธกีารใหม่ที่ทนัสมัยและพัฒนาข้ึนมาเพ่ือความก้าวหน้าทางเทคนิคและวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพที่

เกี่ยวข้องกบัจุลชีววิทยา 

 

กลุ่มที ่4 กลุ่มวิชาทัว่ไป (Miscellaneous) 

ทช 653 เทคโนโลยีระบบน าส่งยา 3(3-0-6) 

BT 653   Drug Delivery System Technology 

 ศึกษาและวิเคราะห์ หลักการของระบบน าส่งยาในรูปแบบและทศิทางต่างๆ ทั้งแบบดั้งเดิม

และแบบปลดปล่อยแบบควบคุม การน าส่งยาทางจมูก ทางปอด ทางเย่ือบุช่องปาก ทางล าไส้ใหญ่และ

ทวารหนัก ทางตา ทางผิวหนัง ทางช่องคลอด รวมถึงโดยการฉีดและฝัง ข้อควรพิจารณาในการ

ออกแบบและพัฒนาระบบน าส่งยา และการใช้ระบบน าส่งยาในอุตสาหกรรม 
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ทช 654 ความปลอดภัยและข้อก าหนดทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6) 

BT 654 Biosafety and Regulation in Biotechnology 

  ศึกษาและวิเคราะห์ ความส าคัญ การประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑท์าง

เทคโนโลยีชีวภาพ การดัดแปรพันธุกรรมของจุลินทรีย์ พืช สตัว์ และผลิตภัณฑ ์องค์กรและมาตรการ

ป้องกนัอนัตรายจากการดัดแปรพันธุกรรม กฎหมาย ข้อก าหนด และอนัตรายที่เกดิจากการดัดแปร

หรือตัดแต่งพันธุกรรมซ่ึงน ามาสู่การพัฒนามาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑเ์ทคโนโลยีชีวภาพ 

ปริญญานพินธ ์

ทช 699 ปริญญานิพนธ ์ 12 หน่วยกติ 

BT 699 Thesis 

 ศึกษาค้นคว้าและวิจัยในหัวข้อเร่ืองทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่สนใจ โดยมีรูปแบบและวิธี

วิจัยที่ถูกต้องและเป็นระบบ ภายใต้การก ากบัดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ์
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตวัประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย ์

3.2.1  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  

 

ล าดบั

ที่ 

รายช่ือคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 

 (สาขาวิชา) และปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตวั

ประชาชน 

1.* รศ.ดร.ปรินทร์  ชัยวิสทุธางกูร วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), 

2531 

วท.ม. (จุลชีววิทยา), 2534 

Ph.D. (Cell Biology), 2541 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

Univ. of Connecticut, USA  

3100602471889 

2.* ผศ.ดร. ศิวาพร  ลงยันต ์ วท.บ.(ชีววิทยา), 2533 

วท.ม.(เคมชีีวภาพ), 2536 

วท.ด. (วิทยาศาสตร์ทาง

ทะเล), 2542 

ม. ศรีนครินทรวิโรฒ 

ม. ศรีนครินทรวิโรฒ 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 

3102201616225 

 

3.* อ. ดร. ภัทริน  ศรีดุลยกุลย์ วท.บ.(ชีววิทยา), 2543 

วท.ม.(วิทยาศาสตร์

การแพทย์), 2546 

วท.ด. (สรีรวิทยา), 2550 

ม. ศรีนครินทรวิโรฒ 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

3101401879946 

4. อ. ดร. รักชนก โคโต วท.บ. (เทคโนโลยีชวีภาพ) 

2538 

วท.ม. (พันธศุาสตร์), 2543 

ปร.ด. (เทคโนโลยีชวีภาพ

เกษตร), 2549 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

3110101330387 

5. อ. ดร. ประวัต ิ องัประภาพร

ชัย 

วท.บ. (เกยีรตนิิยมอนัดบั 2) 

(ชีววิทยา), 2537 

M.Sc. (Microbiology), 2539 

Ph.D. (Microbiology), 2543     

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

Univ. of East Anglia, UK 

Univ. of East Anglia, UK 

3600500038499 

 

* ผูร้บัผิดชอบหลกัสูตร
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3.2.2 อาจารยป์ระจ า  

ล าดบั

ที่ 

รายช่ือคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 

 (สาขาวิชา) และปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา 

1. รศ.ดร. เฉลิมชัย วงศว์ัฒนะ วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 2523 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์), 2527 

Ph.D. (Agriculture), 2532 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

Univ. of Tsukuba, Japan 

2. รศ.ดร.ปรินทร์  ชัยวิสทุธางกูร วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), 2531 

วท.ม. (จุลชีววิทยา), 2534 

Ph.D. (Cell Biology), 2541 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

Univ. of Connecticut, USA  

3. รศ.สมุาลี   เหลืองสกุล วท.บ. (จุลชีววิทยา), 2516 

วท.ม. (จุลชีววิทยา), 2518 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

4. ผศ. ดร. นลนิา  

ประไพรักษ์สทิธิ์ 

สพ.บ. (สตัวแพทย์), 2538 

Ph.D. (Neuroscience), 2543 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

Iowa State University,USA 

5. ผศ.ดร. ศิวาพร  ลงยันต ์ วท.บ.(ชีววิทยา), 2533 

วท.ม.(เคมชีีวภาพ), 2536 

วท.ด. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล), 

2542 

ม. ศรีนครินทรวิโรฒ 

ม. ศรีนครินทรวิโรฒ 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 

6.  ผศ. ดร. อรอนงค ์พริ้งศุลกะ วท.บ. (จุลชีววิทยา), 2538 

วท.ม. (จุลชีววิทยาทาง

อตุสาหกรรม), 2541 

วท.ด. (เทคโนโลยีชวีภาพ), 2545 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

7.  ผศ. ดร. อจัฉริยา รังษิรจุ ิ วท.บ. (เกยีรตนิิยมอนัดบั 1) 

(ชีววิทยา), 2536 

M.Sc. (Biochemistry and 

Genetics), 2538 

Ph.D. (Molecular Systematics and 

Evolution), 2542 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

University of Newcastle upon 

Tyne, UK 

University of Edinburgh, UK 

8. ผศ. ขจีนาฏ โพธเิวชกุล วท.บ. (จุลชีววิทยา), 2523 

วท.ม. (จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม), 

2527 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 

9. ผศ. รจุิวรรณ พานชิชัยกุล วท.บ. (ชีววิทยา), 2516 

วท.ม. (สตัววิทยา), 2519 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

10.  ผศ. สายสณุยี ์ลิ้มชูวงศ ์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 2518 

วท.ม. (พันธศุาสตร์), 2521 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

11. อ. ดร. ณฎัฐิกา สวุรรณาศรัย วท.บ. (จุลชีววิทยา), 2538 

วท.ม. (จุลชีววิทยา), 2541 

วท.ด. (จุลชีววิทยา), 2548 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี

12. อ. ดร. ดวงใจ บุญกุศล วท.บ. (สตัววิทยา), 2544 

ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์), 2549 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ล าดบั

ที่ 

รายช่ือคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 

 (สาขาวิชา) และปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา 

13. อ. ดร. ประวัต ิ  

องัประภาพรชัย 

วท.บ. (เกยีรตนิิยมอนัดบั 2) 

(ชีววิทยา), 2537 

M.Sc. (Microbiology), 2539 

Ph.D. (Microbiology), 2543     

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

Univ. of East Anglia, UK 

Univ. of East Anglia, UK 

14. อ. ดร. ผ่องพรรณ ประสารกก วท.บ. (ชีววิทยา), 2541 

วท.ม. (สตัววิทยา), 2544 

วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)2549 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

15. อ. ดร. พิชาภัค สมยูรทรัพย์ วท.บ. (จุลชีววิทยา), 2543 

วท.ม (พันธวุิศวกรรม), 2547 

Ph.D. (Natural Science and 

Technology), 2551 

ม. ศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

Okayama University, Japan 

16. อ. ดร. ภัทริน  ศรีดุลยกุลย์ วท.บ.(ชีววิทยา), 2543 

วท.ม.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), 

2546 

วท.ด. (สรีรวิทยา), 2550 

ม. ศรีนครินทรวิโรฒ 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

17. อ. ดร. รักชนก โคโต วท.บ. (เทคโนโลยีชวีภาพ) 

2538 

วท.ม. (พันธศุาสตร์), 2543 

ปร.ด. (เทคโนโลยีชวีภาพเกษตร), 

2549 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบงั 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

18. อ. ดร. วิศรตุตา อตัถากร B.Sc. (General Science), 2543 

M.Sc. (Biology of Water Resource 

Management), 2545 

Ph.D. (Materials 

Engineering/Biotechnology), 2552 

Univ. of Edinburgh, UK 

 

Napier University, UK 

 

Edinburgh Napier University, 

UK 

19. 

 

อ. ดร. สมเกยีรต ิพรพิสทุธิ

มาศ 

วท.บ. (เกยีรตนิิยมอนัดบั 1) 

(ชีววิทยา), 2537 

วท.ม. (เทคโนโลยีชวีภาพ)2539 

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศึกษา), 2550 

ม. ศรีนครินทรวิโรฒ 

 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

20. อ. ดร. สขุมุาภรณ ์สขุขมุ วท.บ. (เกยีรตนิิยมอนัดบั 2) 

(จุลชีววิทยา), 2548 

ปร.ด. (จุลชวีวิทยา), 2553 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

21. อ. ดร. อนิษฐาน ศรนีวล วท.บ. (ชีววิทยา), 2543 

วท.ม. (ชีววิทยา), 2547 

ปร.ด. (ชีววิทยา), 2552 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ล าดบั

ที่ 

รายช่ือคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 

(สาขาวิชา) และปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา 

22.  อ. ดร. อภิรดา สถาปัตยานนท ์ วท.บ. (ชีววิทยา), 2544 

วท.ม. (พฤกษศาสตร์), 2546 

วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ), 2551 

ม. ศรีนครินทรวิโรฒ 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 

23. อ. ดร. วุฒิพงษ์  ทองใบ วท.บ. (ชีววิทยา), 2544 

ปร.ด. (ชีววิทยา), 2553 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

24. อ. ดร. สขุมุาภรณ ์ แสงงาม วท.บ. (ชีววิทยา), 2543 

วท.ม. (พฤกษศาสตร์), 2547 

วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ), 2555 

ม. ศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 

3.2.3 อาจารยพ์เิศษ 

 

ล าดบั

ที่ 

รายช่ือคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 

 (สาขาวิชา) และปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา 

1. ศ.ดร.ไพศาล สทิธกิรกุล กศ.บ. (ชีววิทยา), 2515 

วท.ม. (สตัววิทยา), 2517 

M.A. (Cell Biology), 2526 

Ph.D. (Zoology), 2530 

ม. ศรีนครินทรวิโรฒ 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

Univ. of Kansas, USA  

Univ. of Wisconsin-Madison, 

USA  

2. Prof. Dr. Timothy W. Flegel B.Sc.  (Biology), 2508 

 

M.Sc.  (Fungal Physiology), 2511 

 

Ph.D.  (Fungal physiology), 2520 

University of British 

Columbia, Canada 

University of British 

Columbia, Canada 

Simon Fraser University, 

Canada 

3. รศ. ดร. ชลอ ลิ้มสวุรรณ วท.บ. (ประมง), 2513 

M.S. (Zoology), 2519 

 

Ph.D.(Fish Pathology), 2524    

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

Middle Tennessee State 

University, USA 

Auburn University, USA 

3.2.4 อาจารยผู์ร้บัทุนเพือ่บรรจุในภาควิชาชีววิทยาในระดบัปริญญาเอก 

ล าดบั ชื่อ-สกุล สาขาวิชา ปีทีค่าดว่าจะส าเร็จการศึกษา 

1. นางสาวธนวรรณ  เตชางกูร Ecology 2554 

2. นายประภากร  ตนัตโยทยั Environmental  Biotechnology 2557 
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4. องคป์ระกอบเกีย่วกบัประสบการณภ์าคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถา้มี) 

   ไม่มี 

 

5. ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการท าปริญญานพินธ ์

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

     ศึกษาค้นคว้าและวิจัยในหัวข้อเร่ืองทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่สนใจ โดยมีรูปแบบและ

วิธวิีจัยที่ถูกต้องและเป็นระบบ ภายใต้การก ากบัดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ์

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้ 

 นิสติมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย สามารถประมวลความรู้ ค้นคว้า 

ด าเนินการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการวิจัยแล้วน ามาเขียนปริญญานิพนธไ์ด้  

5.3 ช่วงเวลา  

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีที่ 1 

5.4 จ านวนหน่วยกิต   

12  หน่วยกติ 

5.5 การเตรียมการ  

5.5.1 มีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ์

5.5.2 นิสติเลือกหัวข้อการวิจัยและกระบวนการศึกษาค้นคว้าที่สนใจตามค าแนะน าของ

อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ์

5.6 กระบวนการประเมินผล  

5.6.1 อาจารย์ที่ปรึกษาและนิสติก าหนดหัวข้อ และเกณฑ/์มาตรฐานการประเมินผล

รายวิชา 

5.6.2 ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการด าเนินงานวิจัยโดยอาจารย์ที่ปรึกษาตาม

ระยะเวลาที่ก  าหนด 

5.6.3 อาจารย์ที่ปรึกษาและนิสติเสนอขอความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสอบปริญญา

นิพนธเ์พ่ือประมวลผลรายวิชา 

5.6.4 ผลงานปริญญานิพนธจ์ะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน

หรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่

ประชุมวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกล่ันกรอง และมีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่เป็น

เร่ืองเตม็ (Full Paper) 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

 

1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนสิิต   

 

คุณลกัษณะพเิศษของนสิิต กลยุทธก์ารสอนและกิจกรรมของนสิิต 

มีความรู้ความสามารถในการวิจัย

ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  

-มีรายวิชาต่างๆ ที่สนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิตมีความรู้

ความสามารถในการวิจัย รวมทั้งมีการท าปริญญานิพนธ ์ 

มีบุคลิกภาพด้านวิชาการทาง

เทคโนโลยีชีวภาพ 

 

- ส่งเสริมให้นิสติเข้าร่วมการประชุมวิชาการในระดับชาติ 

โดยให้มีการน าเสนอการวิจัยแบบโปสเตอร์หรือปากเปล่าใน

ที่ประชุม 

มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง

วิชาการและการวิจัย  

- ให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสงัคมและข้อกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกบัจรรยาบรรณของเทคโนโลยีชีวภาพ 

สามารถสร้างเครือข่ายวิจัยทางด้าน

เทคโนโลยีชีวภาพ 

- มีการท าปริญญานิพนธท์ี่ต้องให้นิสติได้ศึกษาวิจัยร่วมกับ

อาจารย์ภายนอกสถาบันในประเทศ 

 

2.  การพฒันาผลการเรียนรูใ้นแต่ละดา้น  

มุ่งพัฒนานิสติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

2.1  การพฒันาคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอนทีใ่ช ้

พฒันาการเรียนรู ้

วิธีการวดัและประเมินผลการ

เรียนรู ้

(1)  ยึดม่ันในคุณธรรม 

จริยธรรม มีความซ่ือสตัย์สจุริต  

(1)  สอดแทรกเน้ือหาในมิติ

ทางคุณธรรม จริยธรรม เน้น

ความมีระเบียบวินัย และความ

ซ่ือสตัย์ 

(1)  ประเมินจากพฤติกรรมใน

ช้ันเรียน การตรงต่อเวลา การ

แต่งกาย และการปฏบัิติตนตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

(2)  มกีารเข้าร่วมกจิกรรมการ

ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม 

จริยธรรม 

(3)  ประเมินจากงานที่ได้รับ

มอบหมาย ความรับผิดชอบใน

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

 

(2)  มีจิตส านึกและตระหนักใน

การปฎิบัติตามจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ 

(2)  มีรายวิชาที่ปลูกฝังการมี

จรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ 

(3)  สามารถแสดงออกหรือ

สื่อสารข้อสรุปของปัญหาโดย

ค านึงถึงความรู้สกึของผู้อื่น 

(3)  มีรายวิชาที่ส่งเสริมการ

สื่อสารเพ่ือสรุปปัญหาอย่างมี

จริยธรรมทางวิชาการ 

(4)  สามารถปฏบัิติตามหลัก

คุณธรรม จริยธรรมในองค์กร  

(4)  จัดกจิกรรมส่งเสริมและ

ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
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2.2  การพฒันาความรู ้ 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอนทีใ่ช ้

พฒันาการเรียนรู ้

วิธีการวดัและประเมินผลการ

เรียนรู ้

(1)  มีความเข้าใจในหลักการ 

ทฤษฎีและข้อมูลเฉพาะที่เป็น

แก่นในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 

(1)  จัดกจิกรรมโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญโดยแนะน าวิธกีาร

เรียนรู้และการสบืค้นข้อมูลด้วย

ตนเอง 

ประเมินจากผลสมัฤทธิ์ทางการ

เรียนและการปฏบัิติงานของ

นิสติในด้านต่าง ๆ คือ 

(1)  ทดสอบย่อย 

(2)  ทดสอบกลางภาค

การศึกษาและปลายภาค

การศึกษา 

(3)  รายงาน 

(4)  เผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการ 

 

(2)  สามารถพัฒนาการวิจัย

และเทคนิคต่าง ๆ ได้ 

(2)  จัดกจิกรรมการเรียนการ

สอนในหลายรูปแบบ เช่น การ

บรรยาย การฝึกปฏบัิติ การ

สมัมนา   

(3)  สามารถติดตามความก้าว 

หน้าทางวิชาการและการวิจัย

ด้านเทคโนโลยีชีวภาพได้ 

(3)  ส่งเสริมกจิกรรมการเรียนรู้  

เช่น เข้าร่วมการประชุมวิชาการ 

 

 

2.3  การพฒันาดา้นทกัษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอนทีใ่ช ้

พฒันาการเรียนรู ้

วิธีการวดัและประเมินผลการ

เรียนรู ้

(1)  สามารถใช้องค์ความรู้ 

วิเคราะห์ประเดน็ปัญหาและ

แก้ไขปัญหาทางเทคโนโลยี 

ชีวภาพได้ 

จัดกระบวนการเรียนรู้  เพ่ือให้

นิสติได้ฝึกทกัษะการวิเคราะห์ 

ทกัษะการคิด จากสภาพปัญหา 

หรือสถานการณ์จริง ทั้งในระดับ

บุคคลและกลุ่ม เช่น 

(1)  จัดให้มีการค้นคว้าและ

ทดลองด้วยตนเอง มีการ

น าเสนอผลงานจากการค้นคว้า 

และมีการอภิปรายในห้องเรียน

หรือในห้องสัมมนา 

(2)  จัดให้การน าเสนอและ

อภิปรายแลกเปล่ียนความ

คิดเหน็ในช้ันเรียน 

(3)  จัดให้มีการแก้ปัญหาที่เกดิ

จากการท างานวิจัยด้วยตนเอง

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้

(1)  ประเมินจากงานที่ได้รับ

มอบหมาย ความรับผิดชอบใน

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

(2)  ประเมินจากข้อสอบที่เน้น

ให้นิสติได้คิด วิเคราะห์ อธบิาย

แนวคิดของการแก้ปัญหาโดย

การประยุกต์ความรู้ที่ได้เรียนมา 

(3)  ประเมินจากความรู้ที่นิสติ

ใช้ในการน าเสนอสมัมนา 

(4)  ประเมินจากทกัษะที่นิสติ

ใช้ในการแก้ปัญหาที่เกดิข้ึน

ระหว่างท างานวิจัย 

 

(2)  สามารถสงัเคราะห์

ผลงานวิจัยและความรู้ใหม่ได้ 

(3)  ด าเนินการโครงการวิจัยที่

ส าคัญในการพัฒนาองค์ความรู้

ใหม่ได้อย่างด ี
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ค าแนะน า 

(4)  จัดให้มีการเข้าร่วมและ

น าเสนอผลงานวิจัยในงาน

ประชุมทางวิชาการ 
  

2.4  การพฒันาดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอนทีใ่ช ้

พฒันาการเรียนรู ้

วิธีการวดัและประเมินผลการ

เรียนรู ้

(1)  แสดงความเหน็ทาง

วิชาการและวิชาชีพ รวมทั้ง

สื่อสารได้ 

(1)  จัดกจิกรรมการเรียนรู้ ใน

ช้ันเรียน  

(2)  มอบหมายงานที่จัดท าเป็น

กลุ่ม 

(1)  ประเมินจากพฤติกรรมที่

แสดงถึงความสัมพันธร์ะหว่าง

บุคคล และความรับผิดชอบ ใน

การท ากจิกรรมกลุ่ม 

(2)  ประเมินจากการมีส่วนร่วม

ในการวิพากษ์วิจารณ์ในช้ันเรียน 

และการยอมรับเหตุผลของผู้ที่มี

ความคิดเหน็แตกต่าง 

(3)  ประเมินจากงานที่ได้รับ

มอบหมาย ความรับผิดชอบใน

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

(2)  วางแผน วิเคราะห์และ

แก้ไขปัญหาได้ พร้อมทั้ง

สามารถปรับ ปรุงตนเองได้ 

(3)  สร้างปฏสิมัพันธก์ับผู้อื่น

ได้ 

 

2.5  การพัฒนาด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอนทีใ่ช ้

พฒันาการเรียนรู ้

วิธีการวดัและประเมินผลการ

เรียนรู ้

(1)  คัดกรองข้อมูลทาง

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ

สถิติ  เพ่ือการวิเคราะห์ผลจาก

การวิจัย 

(1)  มีการฝึกทกัษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  ประเมินจากผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียน 

(2)  ประเมินจากการน าเสนอ

ผลงาน และการเขียนรายงาน 

 (2)  สรุปและเสนอแนะการ

แก้ไขปัญหาเฉพาะในสาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ 

(2)  มกีารมอบหมายงานด้าน

เทคโนโลยีชีวภาพให้สบืค้นและ

เสนอแนะการแก้ไขปัญหา  

(3)  น าเสนอผลงานวิจัยโดยใช้

สื่อต่างๆ ได้ อย่างเหมาะสม 

(3)  ศึกษาค้นคว้าวิจัย จากน้ัน

รวบรวมและน าเสนอข้อมูลวิจัย

โดยใช้สื่อต่างๆ 



  

 

 3. แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

  ความรับผดิชอบหลักความรับผดิชอบรอง 

รายวิชา ด้านคุณธรรมและ

จริยธรรม 

ด้านความรู้ ด้านทกัษะทาง

ปัญญา 

ด้านทกัษะ

ความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ด้านทกัษะการ

วิเคราะห์เชงิ

ตวัเลข การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) 

 หมวดวิชาบงัคบั                   

ทช 501 เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสงู                 

ทช 502 เคร่ืองมอืทางเทคโนโลยีชีวภาพ                 

ทช 691 สมัมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1                 

ทช 692 สมัมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2                 

ทช 693 สมัมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3                 

ทช 694 วิธวีิจัยทางเทคโนโลยีชวีภาพ                 

 หมวดวิชาเลือก                   

 กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุล                 

ทช 604 ชีววิทยาของเซลล์ระดบัโมเลกุลขั้นสงู                 
ทช 605 ปฏบิตักิารชีววิทยาของเซลล์ระดบัโมเลกุลขั้นสงู                 

ทช 611 เทคโนโลยีขั้นสงูทางยนี                
ทช 612 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชวีภาพโมเลกุล                
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  ความรับผดิชอบหลักความรับผดิชอบรอง 

รายวิชา ด้านคุณธรรมและ

จริยธรรม 

ด้านความรู้ ด้านทกัษะทาง

ปัญญา 

ด้านทกัษะ

ความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ด้านทกัษะการ

วิเคราะห์เชงิ

ตวัเลข การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) 

ทช 613 ระบบวิทยาและววิัฒนาการระดบัโมเลกุล                
ชว 643 ชีวสารสนเทศศาสตร์                
 กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพพชืและสตัว ์                

ทช 603 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเซลล ์                 
ทช 621 ภมูคิุ้มกนัวิทยาขั้นสงู                 
ทช 622 เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสงูทางการเพาะเลี้ยงสตัว์

น า้ 

                

ทช 623 เทคโนโลยีชีวภาพด้านพยาธวิิทยาของสตัวน์ า้                 
ทช 624 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชวีภาพทางสตัว์                 
ทช 631 ทรัพยากรพันธกุรรมของพืช                
ทช 633 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชวีภาพทางพืช                
 กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพจุลชีววิทยา 

และการแพทย ์

               

ทช 641 จุลชีววิทยาสิง่แวดล้อมขั้นสงู                
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  ความรับผดิชอบหลักความรับผดิชอบรอง 

รายวิชา ด้านคุณธรรมและ

จริยธรรม 

ด้านความรู้ ด้านทกัษะทาง

ปัญญา 

ด้านทกัษะ

ความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ด้านทกัษะการ

วิเคราะห์เชงิ

ตวัเลข การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) 

ทช 642 กระบวนการหมกัทางอตุสาหกรรม                
ทช 643 เทคโนโลยีขั้นสงูทางอาหาร                
ทช 644 เทคโนโลยีขั้นสงูทางเอนไซม ์                
ทช 645 ปฏบิตักิารเทคโนโลยีชีววิศวกรรม                
ทช 646 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชวีวศิวกรรม                
ทช 647 เทคโนโลยีขั้นสงูทางยีสต ์                
ทช 648 สรีรวิทยาขั้นสงูของฟังไจ                
ทช 649 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชวีภาพจุลชีววิทยา                
 กลุ่มวิชาทัว่ไป                
ทช 653 เทคโนโลยีระบบน าสง่ยา                
ทช 654 ความปลอดภัยและข้อก าหนดทาง

เทคโนโลยีชีวภาพ 

               

 ปริญญานิพนธ ์                
ทช 

699 
ปริญญานิพนธ ์
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด) 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 

2554 ซ่ึงการประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้ใช้ระบบค่าระดับขั้น ดังน้ี 

ระดับขั้น ความหมาย  ค่าระดับขั้น 

A  ดีเย่ียม (Excellent)  4.0 

B+  ดีมาก (Very Good)  3.5 

B  ดี (Good)  3.0 

C+  ดีพอใช้ (Fairly Good)  2.5 

C  พอใช้ (Fair)  2.0 

D+  อ่อน (Poor)  1.5 

D  อ่อนมาก (Very Poor)  1.0 

E  ตก (Fail)  0.0 

ในกรณีที่รายวิชาในหลักสตูร ไม่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับขั้น ให้ประเมินผลโดยใช้ 

สญัลักษณ์ ดังน้ี 

สญัลักษณ์  ความหมาย 

S  ผลการเรียน/การปฏบัิติ/ฝึกงาน/เป็นที่พอใจ (Satisfactory) 

U  ผลการเรียน/การปฏบัิติ/ฝึกงาน/ไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) 

AU   การเรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกติ (Audit) 

I   การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 

W   การงดเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdraw) 

IP   ยังไม่ประเมินผลการเรียนในภาคการศึกษานั้น (In Progress) 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิต 

มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรเพ่ือพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของนิสติ ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์

การประเมินของ มคอ. 3  ของรายวิชาที่ท  าการสอนในแต่ละภาคการศึกษา 

2.1 มีการก าหนดระบบการวัดและประเมินในระดับรายวิชา และทบทวนระบบด้วยคณะ

กรรมการบริหารหลักสตูร 

2.2 อาจารย์ที่รับผิดชอบรายวิชาเดียวกนั ก าหนดระบบและมาตรฐานการประเมินผลร่วมกัน

และให้สอดคล้องกบักรอบมาตรฐานหลักสตูร ท าการทบทวนโดยการประชุมตัดสนิผลการ

เรียนร่วมกนั 

3. เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 

2554 
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หมวดที ่6 การพฒันาอาจารย ์

 

1. การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม่ 

 จัดให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เพ่ือให้ทราบถึงนโยบาย ปรัชญา ปณิธานของสถาบัน 

หลักสตูรและวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา ระเบียบปฏบัิติ แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางด้าน

วิชาการ รวมทั้งการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

2. การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่คณาจารย ์

2.1 การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล 

ส่งเสริมให้อาจารย์เพ่ิมพูนทกัษะที่เกี่ยวกบักลยุทธก์ารสอน และการวัดการประเมินผลการ

เรียนรู้ 

2.2 การพฒันาวิชาการและวิชาชีพดา้นอื่นๆ  

- จัดให้มีระบบการพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเน่ือง โดยมีแผนงานการพัฒนาอาจารย์ที่

ชัดเจน มีการติดตามและประเมินผล รวมทั้งการน าผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

- จัดให้มีกลไกส่งเสริม สนับสนุนและจูงใจให้อาจารย์สามารถสร้างผลงานวิชาการ และ/

หรืองานสร้างสรรค์อื่นที่มีคุณภาพสามารถเผยแพร่ได้ทั้งระดับนานาชาติและนานาชาติ 

- สนับสนุนให้คณาจารย์ร่วมมือในการท าวิจัยกบัสถาบันต่างๆ และเอกชน 

- สนับสนุนให้คณาจารย์ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ 

- จัดสรรทุนสนับสนุนเพ่ือพัฒนาอาจารย์ในด้านต่างๆ 
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หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพ 

1. การบริหารหลกัสูตร 

-มีคณะกรรมการบริหารหลักสตูร ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสตูร เป็นผู้บริหารหลักสตูรให้ได้มาตรฐาน ภายใต้การก ากบัดูแลของ

คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์  

-มีการจัดประชุมกรรมการบริหารหลักสตูรอย่างน้อย 2 คร้ัง/ภาคการศึกษา 

-มีคณะกรรมการบริหารหลักสตูรจัดท าประกนัคุณภาพตาม มคอ. 3-7 ให้เป็นไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 

2. การบริหารทรพัยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 

 มีการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของคณะวิทยาศาสตร์เพ่ือจัดหา

อุปกรณ์การเรียนการสอน ครุภัณฑวิ์ทยาศาสตร์ สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้

พร้อม 

 

2.2 ทรพัยากรการเรียนการสอนทีม่ีอยู่เดิม 

ใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนในส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แก่ 

1. ต ารา หนังสอื สื่อและวารสารที่เกี่ยวข้องมีรายละเอยีดดังน้ี 

ต าราและหนังสอื 

ภาษาองักฤษ (เล่ม) 

ต าราและหนังสอื 

ภาษาไทย (เล่ม) 

สื่อ รวม 

10,961 15,834 172 26,967 

 

2.   ฐานข้อมูล/สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ประกอบด้วย ThaiLIS จ านวน11 ฐาน EBSCO จ านวน 5 

ฐาน  e-book จ านวน 2 ฐาน e-thesis จ านวน 2 ฐาน  SciVerse Scopus จ านวน 1 ฐานและ e-

journal จ านวน 6 สาขาวิชา 

2.3 การจัดหาทรพัยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 

1. ให้อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนสามารถเสนอรายช่ือหนังสอื สื่อ และต าราไปยังแหล่งค้นคว้า

ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 

2. จัดสรรงบประมาณและสนับสนุนการผลิตเอกสาร ต าราและสื่อการเรียนการสอน 

3. จัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน  

2.4 การประเมินความพยีงพอของทรพัยากร 

1. ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

2. จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากรเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน 
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3. การบริหารคณาจารย ์

3.1 การรบัอาจารยใ์หม่ 

การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ให้เป็นเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑข์องมหาวิทยาลัยศรี 

นครินทรวิโรฒ โดยก าหนดให้อาจารย์ใหม่ต้องมีคุณวุฒิที่สอดคล้องกบัสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนร่วมกนัในการวางแผนจัดการเรียนการสอน 

ประเมินผลและให้ความเหน็ชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เกบ็รวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับ

การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสตูร 

3.3 การแต่งตั้งคณาจารยพ์เิศษ 

พิจารณาจากคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกบัรายวิชา ทั้งน้ี

ขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 

4. การบริหารบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การก าหนดคุณสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 

ให้มีบุคลากรสนับสนุนวิชาการเพ่ือท าหน้าที่ประสานการด าเนินงานของหลักสตูรโดยมี

คุณวุฒิไม่ต ่ากว่าปริญญาตรี 

4.2 การเพิม่ทกัษะความรูเ้พือ่การปฏิบติังาน 

จัดให้มีการอบรม สมัมนา ศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมทกัษะความรู้และประสบการณ์การ

ปฏบัิติงานในด้านต่างๆ อย่างน้อยคนละ 1 คร้ังต่อปี  

5. การสนบัสนุนและการใหค้ าแนะน านสิิต 

5.1 การใหค้ าปรึกษาดา้นวิชาการ และอื่นๆ แก่นสิิต 

1.  จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาด้านวิชาการแก่นิสติระดับ

บัณฑติ 

2.   จัดอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับเป็นอาจารย์ควบคุมปริญญานิพนธ ์

3.   จัดหาทุนการศึกษาและทุนวิจัยแก่นิสติ 

5.2 การอุทธรณข์องนสิิต 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 

พ.ศ. 2554 

6. ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

1. จัดให้มีการส ารวจและติดตามความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม 

2. ประเมินบัณฑติที่ส าเรจ็การศึกษาที่ได้งานท า 

3. ประเมินความพึงพอใจของนายจ้างหรือผู้ประกอบการหรือผู้ใช้บัณฑติ 
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7. ตวับ่งช้ีผลการด าเนนิงาน (Key Performance Indicators) 

 

ตวับ่งชี้ผลการด าเนนิงาน 2555 2556 2557 2558 2559 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มสี่วนร่วมใน

การประชุมเพ่ือวางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนนิงาน

หลักสตูร 

     

(2) มรีายละเอยีดของหลักสตูรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง

กบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอดุมศึกษาแห่งชาต ิหรือ

มาตรฐานคุณวฒิุสาขา/สาขาวิชา (ถ้าม)ี 

     

(3) มรีายละเอยีดของรายวิชาและรายละเอยีดของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยก่อน

การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา  

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชาและรายงานผล

การด าเนนิการของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ 

มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วนั หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่

เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสตูรตามแบบ  

มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสดุปีการศึกษา 
     

(6) มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล

การเรียนรู้ที่ก  าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้าม)ี อย่างน้อย

ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7) มกีารพัฒนา/ปรับปรงุการจดัการเรียนการสอน กลยุทธ์

การสอนหรือการประเมนิผลการเรียนรู้  จากผลการประเมนิการ

ด าเนนิการที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  

     

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้าม)ี ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
     

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/

หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
     

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ได้รับ

การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ50ต่อปี 
     

(11) ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสดุท้าย/บณัฑติใหม่ที่

มต่ีอคุณภาพหลักสตูรเฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 

5.0 

     

(12) ระดบัความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑติที่มต่ีอบณัฑติใหม่

เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนนิการของหลกัสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธก์ารสอน 

1.  ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ โดยนิสติที่ลงทะเบียนเรียน 

2.  ประเมินประสทิธภิาพการสอนจากผลการเรียนของนิสติ 

3.  ประเมินจากการสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกจิกรรมการเรียนการสอนของนิสติทั้งในและ

นอกช้ันเรียน 

4.  ประเมินจากผลงานของนิสติที่ได้รับมอบหมายในแต่ละรายวิชา 

5.  ประเมินวิธกีารจัดการเรียนรู้ โดยคณาจารย์ผู้สอนในระดับรายวิชาและสาขาวิชา 

1.2 การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยุทธก์ารสอน 

1.  ประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยนิสติ ตามแบบประเมินคุณภาพการเรียนการ

สอน 

2.  มีการแจ้งรายงานผลการประเมินทกัษะของอาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือใช้

ในการปรับปรุงกลยุทธก์ารสอนของอาจารย์ต่อไป 

3. คณะรวบรวมผลการประเมินทกัษะของอาจารย์ในการจัดกจิกรรมเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุง

ทกัษะกลยุทธก์ารสอน 

2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

1. ก าหนดให้มีคณะกรรมการประเมินหลักสูตรซ่ึงประกอบไปด้วยคณะกรรมการภายในและ

ภายนอกสถาบัน 

2. ก าหนดการประเมินหลักสตูรทุกๆ ระยะ 5 ปีซ่ึงประกอบด้วยการประเมินการจัดการเรียน

การสอน การประเมินผลสมัฤทธิ์ของนิสติ การประเมินผลผลิต (output) และประเมินผลที่ได้ 

(outcome)  

3. การประเมินผลการด าเนนิงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 

คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี (key 

performance indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรุง 

1. จัดท ารายงานการประเมินหลักสูตร เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการในระดับต่างๆ คณาจารย์

และผู้เกี่ยวข้อง 

2. จัดประชุม สัมมนา การวางแผนปรับปรุงหลักสตูร และกลยุทธก์ารเรียนการสอนโดยมีการ

ใช้ผลการประเมินเป็นแนวทางในการปรับปรุง 

3. เชิญผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง

หลักสตูรและกลยุทธก์ารสอน 
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ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ว่าดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
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โดยที่เ

ระดับบัณฑติ

มีประสิทธิภา

อาศัยอ

พ.ศ. 2541 ป

วันที่ 8 เดือน
 

ขอ 1  

ระดับบัณฑติ
  

ขอ 2  

บัณฑิตศึกษา

บรรดา

หรือซึ่งขัดหรื
 

ขอ 3  

“มหาวิ

“สภาม

“สภาวิ

“อธิกา

“บัณฑิ

“คณบ

เปนการสมคว

ตศึกษาใหมีค

าพยิ่งขึน้  

อํานาจตามค

ประกอบกับม

นเมษายน พ.ศ

   ขอบังคับนี้

ตศึกษา พ.ศ. 

   ใหยกเลิก ข

า พ.ศ. 2548 

าระเบียบ ขอบ

รอแยงกับขอบั

   ในขอบังคับ

วิทยาลยั” หม

มหาวทิยาลัย

วิชาการ” หมา

ารบดี” หมาย

ฑติวทิยาลัย” 

บดีบัณฑิตวิทย

 ขอบังคั

วาดวย

--

วรแกไขปรับป

วามเหมาะสม

ความในมาตร

ติสภามหาวทิ

ศ.2554 จึงมีม

นเ้รียกวา “ขอบ

 2554 ” 

ขอบังคับมหา

   

บังคับ คาํสั่ง 

บงัคับนี้ใหใช 

บนี ้

มายความวา ม

” หมายความ

ายความวา ส

ความวา อธิก

หมายความว

ยาลัย” หมาย

ับมหาวิทยาล

ยการศึกษาระ

พ.ศ. 2

----------------

ปรุงขอบังคับม

ม และใหการ

รา 16 (2) แหง

ทยาลัยศรีนค ิ

มตใิหออกขอบ

บังคับมหาวทิ

าวิทยาลยัศรีน

ประกาศ หรอื

ขอบังคับนี้แท

มหาวทิยาลัย

มวา สภามหา

สภาวิชาการม

การบดีมหาวทิ

วา บัณฑิตวทิ

ยความวา คณ

 

 

ลัยศรีนครินท

ะดับบัณฑิตศึ

2554 

----------------

มหาวทิยาลยั

รบริหารการศึ

งพระราชบัญ

รินทรวิโรฒ ใ

บังคับไว ดังต

ทยาลัยศรีนคริ

นครินทรวิโรฒ

อมติอ่ืนใด ใน

ทน  

ยศรีนครินทรวิ

าวิทยาลัยศรีน

มหาวิทยาลยัศ

ทยาลยัศรีนค ิ

ยาลัย มหาวิ

ณบดีบัณฑิตวิ

รวิโรฒ  

ศกึษา   

-  

ศรีนครินทรวิ

กษาระดับบัณ

ญญัติมหาวทิย

ในการประชมุ

ตอไปนี ้

รินทรวิโรฒ ว

ฒ วาดวยการ

นสวนทีก่ําหน

วิโรฒ 

นครินทรวิโรฒ

ศรีนครินทรวโิ

ครินทรวิโรฒ 

ทยาลัยศรีนค

ทยาลัยมหาวิ

โรฒ วาดวยก

ณฑิตศึกษาเป

ยาลยัศรีนคริน

ม ครั้งที่ 6/255

าดวยการศึก

รศึกษาระดับ

ดไวแลวในขอ

ฒ 

โรฒ  

ครินทรวิโรฒ 

วทิยาลยั 

การศึกษา

ปนไปอยาง

นทรวิโรฒ 

54 เมื่อ

ษา 

อบังคับนี้ 
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ศรีนครินทรวิโรฒ 

“คณบดี” หมายความวา คณบดีหรือตําแหนงทีเ่ทยีบเทาทีห่ลักสูตรหรือสาขาวิชาสงักัด ซึ่ง

หมายความถงึบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณบดีหรือตําแหนงทีเ่ทยีบเทาของคณะ 

สถาบนั สํานัก หรือหนวยงานที่เทียบเทา ซึ่งเปนสวนงานในกาํกับของมหาวิทยาลยัดวย  

“คณะกรรมการบริหารหลักสตูร” หมายความวาคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรตางๆ  ภายใน

คณะหรือภาควิชา หรือ สถาบัน หรือสํานกั หรือหนวยงานที่เทียบเทา  หรือคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษาพหวุิทยาการระดับบัณฑิตศึกษาที่ไดรับแตงตั้งจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ใหทํา

หนาที่บริหารจัดการหลักสตูร  

“คณาจารยบณัฑิตศึกษา” หมายความวา คณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยที่สอนหรือมี

หนาทีเ่กี่ยวของกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ไดรับการแตงตั้งจากคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

“ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ” หมายความวา บุคลากรที่มีความรูความเชีย่วชาญในสาขาวิชาที่เปด

สอนเปนอยางดี ซึง่อาจเปนบุคลากรที่ไมอยูในสายวิชาการหรือเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 

โดยไมตองพิจารณาดานคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ และแตงตั้งโดยเสนอผานคณะกรรมการ

ประจําบัณฑิตวิทยาลัย และเสนอตอสภามหาวิทยาลยัเพื่อใหความเหน็ชอบ   

ขอ 4     เพื่อใหการดําเนนิการของบัณฑิตวิทยาลัยเปนไปดวยความเรยีบรอย บัณฑติวิทยาลัย

อาจกําหนดวธิีปฏิบัติในรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งปฏบิัติการไดโดยที่ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้  

สวนการดําเนนิการใดๆ ที่เกีย่วกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งมไิดกําหนดไวในขอบังคับนี ้ และ

มิไดมีขอบังคับหรือระเบียบอื่นกําหนดไว  หรือไมเปนไปตามขอบังคับนี้ใหบัณฑิตวทิยาลยันาํเสนอ

สภามหาวทิยาลัยเปนกรณีไป 
 

ขอ 5     ใหอธกิารบดีรักษาการตามขอบังคบันี ้ในกรณีทีม่ีปญหาในการตีความขอบังคับนี้ 

หรือในกรณีทีม่ีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัตติามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความ วนิิจฉัยสัง่

การ และใหถอืเปนที่สุด  
 

หมวด 1 
ระบบการจัดการศึกษา  

 

ขอ 6    ระบบการจัดการศึกษาแบงการเรยีนออกเปน 3 ระบบ ดังนี ้

6.1  การจัดการศึกษาตลอดปการศึกษาโดยไมแบงภาค หนึง่ปการศึกษามีระยะเวลาการศึกษา

ไมนอยกวา 30 สัปดาห 

6.2  การจัดการศึกษาโดยแบงเปนภาค ดงันี ้

40
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    6.2.1  การศึกษาระบบทวิภาค คือ ปการศึกษาหนึง่แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 

หนึง่ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห   

    6.2.2  การศึกษาระบบไตรภาค คือ ปการศึกษาหนึง่แบงออกเปน 3 ภาคการศึกษาปกติ 

หนึง่ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 12 สัปดาห  

    6.2.3  การศึกษาระบบจตุรภาค คือ ปการศึกษาหนึง่แบงออกเปน 4 ภาคการศึกษาปกติ  

หนึง่ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 10 สัปดาห 

    ระบบการจดัการศึกษาตาง ๆ ในขอ 6.2.1-6.2.3  อาจจัดภาคฤดูรอนขึ้นได โดยกําหนด

ระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตใหมีสัดสวนเทียบเคยีงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ  

6.3  การจัดการศึกษาเฉพาะภาคฤดูรอน เปนการจัดการศึกษาปละ 1 ภาคการศึกษา โดยมี

ระยะเวลาไมนอยกวา 8 สัปดาห  

จํานวนชัว่โมงการเรียนในแตละรายวิชาตามการจัดการศึกษาขางตน ใหมีจํานวนชัว่โมงการ

เรียนตามที่กาํหนดไวตามขอ 8 

การจัดการศึกษาอาจเปนระบบชดุวิชา (Modular System) ซึ่งเปนการจัดการเรียนการสอนเปน

ชวงเวลาชวงละหนึ่งรายวิชาหรือหลายรายวิชาก็ได 

ใหแตละหลักสูตรกําหนดใหชัดเจนวาจะจัดระบบการจดัการศึกษาแบบใด 

ขอ 7     การจดัการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใชแบบหนวยกิต โดย 1 หนวยกิตระบบ ทวิภาค 

ตองจัดการเรยีนการสอนไมนอยกวา 15 ชัว่โมงตอภาคการศึกษาปกติ การจัดการศึกษาแบงเปน 2 

ประเภท ดังนี ้

7.1  การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time) นิสิตจะตองลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาค

การศึกษาไมเกิน 15 หนวยกิต ตอภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค  

7.2  การศึกษาแบบไมเต็มเวลา (Part Time) นสิิตจะตองลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาค

การศึกษาไมเกิน 6 หนวยกติ ตอภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค  

สําหรับหลักสตูรที่จัดการศึกษาในระบบอืน่ ๆ ตามขอ 6 ที่ไมใชระบบทวิภาค ใหเทยีบจํานวน

หนวยกิตใหเปนไปตามสัดสวนของการศึกษาในระบบทวิภาคขางตน 
 

ขอ 8    หนวยกิต หมายถึง การกําหนดแสดงปริมาณการศึกษาที่นิสิตไดรับ แตละรายวิชาจะมี

หนวยกิตกําหนดไว ดังนี ้

8.1  รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 15 ชั่วโมงตอภาค

การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกติตามระบบทวิภาค 
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8.2  รายวิชาภาคปฏิบัติ ทีใ่ชเวลาฝกหรอืทดลองไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ 

ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตตามระบบทวิภาค 

8.3  การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา

ปกติ ใหมีคาเทากบั 1 หนวยกิตตามระบบทวิภาค 

8.4  การปฏิบัติการในสถานศึกษา การปฏบิัติการคลินิก การทาํโครงงาน หรือกิจกรรมอ่ืนใด

ตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาปฏิบัติงาน 3 ถึง 12 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ 45 ถงึ 180  ชั่วโมงตอ

ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต ตามระบบทวิภาค 

8.5  การศึกษาดวยตนเอง (Self Study) หรือการคนควาอิสระที่ใชเวลาศึกษาคนควาดวย

ตนเองจากแผนการเรียนตามที่อาจารยผูสอนไดเตรียมการไวใหนิสิตไดใชศึกษาไมนอยกวา 45 

ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกติตามระบบทวิภาค  

8.6  สารนิพนธหรือปริญญานิพนธ ที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาค

การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกติตามระบบทวิภาค  

สําหรับรายวิชาที่จัดการศึกษาในระบบอืน่ ๆ ตามขอ 6 ที่ไมใชระบบทวิภาค ใหเทยีบคาหนวย

กิตกับช่ัวโมงการศึกษาใหเปนไปตามสัดสวนของการศึกษาในระบบทวิภาคขางตน 

หมวด 2 
หลักสูตรการศึกษา  

ขอ 9     หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แบงเปน 5 ประเภท ดังนี ้

9.1 หลักสูตรประกาศนยีบตัรบัณฑิต เปนหลกัสูตรการศึกษาสําหรับผูสําเร็จการศกึษาในระดับ 

ปริญญาบัณฑิต หรือเทียบเทามาแลว 

9.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกวาขัน้ปริญญาบัณฑิต 

9.3 หลักสูตรประกาศนยีบตัรบัณฑิตชั้นสูง เปนหลกัสตูรการศึกษาสาํหรับผูสําเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเทามาแลว  

9.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกวาปริญญามหาบัณฑิต 

9.5 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอืน่ ๆ ตามที่สภามหาวทิยาลยัเห็นสมควร 

 

ขอ 10    มหาวิทยาลัยอาจจดัหลักสูตรเทียบความรูไดตามระดับการศึกษาในขอ 9 โดย

หลักเกณฑการเทียบความรูใหเปนไปตามที่มหาวทิยาลยักําหนด 

ขอ 11    โครงสรางของหลักสูตรเปนดังนี ้

11.1  หลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิตชั้นสงู 

ประกอบดวยรายวิชารวมกันตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
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11.2  หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ประกอบดวยจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสตูรไมนอย

กวา 36 หนวยกิต หลกัสูตรนีม้ี 2 แผน 

         11.2.1 แผน ก เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจยัโดยมีการทําปรญิญานิพนธ ซึ่งอาจมีได  

2  แบบ คือ 

                   แบบ ก 1 ประกอบดวยปริญญานพินธซึ่งมคีาเทียบไดไมนอยกวา 36 หนวยกิต และ

คณะกรรมการบริหารหลักสตูรอาจกําหนดใหมีการเรียนรายวิชา หรือทํากจิกรรมวชิาการอืน่ประกอบ

ไดโดยไมนับหนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิท์างการศึกษาตามทีห่ลักสูตรกําหนด 

                   แบบ ก 2 ประกอบดวยปริญญานพินธซึ่งมคีาเทียบไดไมนอยกวา 12 หนวยกิต และ

รายวิชาไมนอยกวา 24 หนวยกิต  

                  11.2.2 แผน ข เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษารายวิชา โดยไมตองทําปริญญานิพนธ 

แตตองทําสารนิพนธ 6 หนวยกิต 

11.3  หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เปนหลักสูตรที่เนนการวิจัยเพื่อพัฒนานักวชิาการและนกั

วิชาชพีชัน้สูงโดยมีการทําปรญิญานิพนธทีก่อใหเกิดความรูใหม และมคีุณภาพสูงในทางวิชาการ  

หลักสูตรนี้ม ี2 แบบ คือ 

แบบ 1  เปนหลักสูตรที่เนนการวิจัย โดยมกีารทาํปริญญานพินธทีก่อใหเกิดความรูใหม ซึ่ง

หลักสูตรอาจกําหนดใหมีการเรียนรายวิชาหรือทาํกิจกรรมทางวิชาการอื่นประกอบได โดยไมนับหนวย

กิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด ดังนี ้

แบบ 1.1  ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญามหาบัณฑิต  จะตองทําปริญญานพินธไมนอยกวา 48  

หนวยกิต 

แบบ 1.2  ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาบัณฑิต จะตองทาํปริญญานิพนธไมนอยกวา 72 หนวย

กิต 

ทั้งนี้ปริญญานิพนธ ตามแบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกนั  

แบบ 2 เปนหลักสูตรที่เนนการวิจัย โดยมกีารทาํปริญญานพินธที่มีคณุภาพสูงและกอใหเกิด

ความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชพี และศึกษารายวชิาเพิม่เติม ดงันี ้

แบบ 2.1  ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญามหาบัณฑิต จะตองทาํปรญิญานิพนธไมนอยกวา 36 

หนวยกิต และเรียนรายวิชาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

แบบ 2.2  ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาบัณฑิต จะตองทาํปริญญานิพนธ ไมนอยกวา 48 หนวย

กิต และเรียนรายวิชาอีกไมนอยกวา 24 หนวยกิต  

ทั้งนี้ปริญญานิพนธ ตามแบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกนั  

ขอ 12    กําหนดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสําหรับนิสิตเต็มเวลา 

เปนดังนี ้
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12.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิตชั้นสงู ใหใช

ระยะเวลาการศึกษาตามหลกัสูตรจนสําเรจ็การศึกษาอยางนอย 1 ปการศึกษา และอยางมากไมเกิน 3 

ปการศึกษา 

12.2   หลักสตูรปริญญามหาบัณฑิต ใหใชระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสาํเร็จ

การศึกษาอยางนอย 3 ภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค และอยางมากไมเกิน 5 ปการศึกษา 

12.3   หลักสตูรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ใหใชระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสาํเร็จ

การศึกษาอยางนอย 3 ภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค  และอยางมากสาํหรับนิสิตวุฒิเร่ิมตน

ตางกนั ดงันี ้

          12.3.1  นิสิตวฒุิระดับปริญญาบัณฑิตหรือเทยีบเทาไมเกิน 8 ปการศึกษา 

          12.3.2  นิสิตวฒุิระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทาไมเกนิ 6 ปการศึกษา 

12.4  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอืน่ ๆ ใหมหาวทิยาลยัเปนผูกําหนดระยะเวลา 

ในกรณีที่ไมเปนไปตามความในขอนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาขยาย

เวลาใหกับนิสิตไดไมเกิน 1 ภาคการศึกษา โดยการพจิารณาอนุมัติจากคณะกรรมการประจําบัณฑิต

วิทยาลัย และเมื่อไดรับการอนุมัติแลวตองดําเนินการชาํระคารักษาสภาพนิสิตตาม ขอ 25 

สําหรับนิสิตทีศ่ึกษาแบบไมเต็มเวลาในหลกัสูตรใด ใหคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรกําหนด

จํานวนหนวยกิตที่ใหลงทะเบียนเรียนไดในแตละภาคการศึกษาปกติโดยเทียบเคียงกับจํานวนหนวย

กิตในสัดสวนที่เหมาะสม  

หากมีเหตุผลและความจาํเปนพิเศษ การลงทะเบียนเรยีนที่มีจํานวนหนวยกิตแตกตางไปจาก

เกณฑขางตนก็อาจทําได แตทั้งนี้ตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยตอง

ผานการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการประจํา

บัณฑิตวทิยาลัย   

ขอ 13  การเปดสอนหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1 ซึ่งเปนแผนการศึกษาแบบทําปริญญานพินธ

อยางเดยีว ใหหลักสูตรคํานงึถึงเรื่องดังตอไปนี้ 

13.1 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธ ตองมีผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารหรอืส่ิงพิมพ

ทางวิชาการซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับสากล และเปนผลงานที่ชี้ชัดไดวาสามารถที่จะสนับสนนุการวจิัย

ในสาขาวิชาทีเ่ปดสอนได 

13.2 หลักสูตรที่จะเปดสอนควรมีเครือขายความรวมมอืสนับสนนุ 

ขอ 14    การนับระยะเวลาเปนปการศึกษาตามขอ 12.1 ขอ12.2 และ ขอ 12.3 ใหนบัต้ังแตวันที่

ข้ึนทะเบยีนเปนนิสิตตามขอ 19.2 

ขอ 15   จาํนวนและคุณวุฒขิองอาจารย 
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หลักสูตรที่จะเปดใหมหรือหลักสูตรที่ขอปรับปรุง จะตองมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอด

ระยะเวลาทีจ่ดัการศึกษาตามหลกัสูตรนัน้ไมนอยกวา 5 คน โดยอาจารยประจําหลกัสูตรจะตองเปน

คณาจารยบณัฑิตศึกษา มคีุณวุฒิตรงหรอืสัมพันธกับสาขาทีเ่ปดสอน  ทัง้นี้อาจารยประจําในแตละ

หลักสูตรจะเปนอาจารยประจําเกนิกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได ยกเวนหลกัสูตรพหุ

วิทยาการ (Multidisciplinary) ที่อาจกาํหนดใหเปนไดอีก 1 หลักสูตร โดยตองเปนหลักสูตรที่ตรงหรือ

สัมพันธกับหลกัสูตรที่ไดประจําอยูแลว หรือในกรณีที่เปนอาจารยประจําหลกัสูตรระดับมหาบัณฑติ

หรือดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรใดหลักสูตรหนึง่ อาจเปนอาจารยประจําหลกัสูตรในระดับดุษฎีบัณฑิตหรือ

มหาบัณฑิตในสาขาวิชาเดียวกนัไดอีก 1 หลักสูตร  

ในกรณีเปนหลกัสูตรรวมระหวางสถาบนัหรือหลักสูตรความรวมมือของหลายสถาบัน อาจารย

ประจําของสถาบันในความรวมมือนั้น ใหถอืเปนอาจารยประจําหลกัสตูรได   

โดยอาจารยประจําหลกัสูตร ประกอบดวย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรไมนอยกวา 3 คน 

และอาจารยทีป่รึกษาปริญญานพินธ อาจารยผูสอบ หรืออาจารยผูสอน โดยทัง้หมดจะตองมี

คุณสมบัติแบงตามระดับหลักสูตรดังนี้  

15.1 หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต   

        15.1.1  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองเปนอาจารยประจําหลกัสูตร มีคุณวฒุิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวชิาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขา 

วิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพนัธกนั จาํนวนอยางนอย 3 คน  

        15.1.2  อาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

        15.1.2.1 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจํามี

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเทา หรือเปนผูดาํรงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย

ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่สัมพนัธกนั และตองมีประสบการณในการทาํวิจยัทีม่ใิชสวนหนึง่ของ

การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

     15.1.2.2 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธรวม (ถามี) ตองเปนอาจารยประจํา

หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบนั มีคุณวฒุิปริญญาเอกหรือเทยีบเทา หรือเปนผูดาํรงตําแหนงทาง

วิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมี

ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือเปนผูเชี่ยวชาญ

เฉพาะที่แตงตัง้โดยสภามหาวิทยาลัย 

     15.1.3  อาจารยผูสอบปริญญานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารยประจําและ

ผูทรงคุณวุฒภิายนอกสถาบัน โดยตองมคีุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนง

ทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวชิาที่สัมพนัธกัน และตองมี

ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
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     15.1.4  อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบนั มี

คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดาํรงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวย

ศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่สัมพนัธกนั และตองมีประสบการณในดานการสอน

และการทาํวิจยัที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

15.2  หลกัสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต 

         15.2.1  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองเปนอาจารยประจําหลกัสูตร มีคุณวฒุิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวชิาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยใน

สาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาทีสั่มพันธกนั จาํนวนอยางนอย 3 คน  

         15.2.2  อาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

                     15.2.2.1  อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจํามี

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย

ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่สัมพนัธกนั และตองมีประสบการณในการทาํวิจยัทีม่ใิชสวนหนึง่ของ

การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

        15.2.2.2 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวม (ถามี) ตองเปนอาจารยประจํา

หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบนั มีคุณวฒุิปริญญาเอกหรือเทยีบเทา หรือเปนผูดาํรงตําแหนงทาง

วิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมี

ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

         15.2.3 อาจารยผูสอบปริญญานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารยประจําและ

ผูทรงคุณวุฒภิายนอกสถาบัน โดยตองมคีุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนง

ทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวชิาที่สัมพนัธกัน และตองมี

ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

         15.2.4 อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรอืผูทรงคุณวุฒภิายนอกสถาบัน มี

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย

ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่สัมพนัธกนั และตองมีประสบการณในดานการสอนหรือการทาํวจิยัที่

มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

         สําหรับหลักสูตรระดับประกาศนยีบัตรบัณฑิต และประกาศนยีบัตรบัณฑิตชั้นสูง

จํานวนและคณุสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอน ใหเปนไปตามขอ 15.1.1 

และขอ 15.1.4 โดยอนุโลม  

ขอ 16 ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธและสารนิพนธ 
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ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธกําหนดใหอาจารยประจํา 1 คน เปนที่ปรึกษา

ปริญญานิพนธของนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอกไดไมเกิน 5 คน หากหลกัสูตรใดมีอาจารยประจํา

ที่มีศักยภาพพรอมที่จะดูแลนิสิต ใหสามารถทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาไดมากกวา 5 คน แตทัง้นี้

ตองไมเกิน 10 คน 

อาจารยประจํา 1 คน ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาสารนพินธของนิสิตปรญิญาโทไดไมเกิน 15 คน 

หากเปนทั้งอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธและสารนพินธ ใหคิดสัดสวนจาํนวนนิสิตที่ทาํปริญญา

นิพนธ 1 คน เทียบไดกับจํานวนนิสิตที่ทาํสารนิพนธ 3 คน ทัง้นี้ใหรวบรวมนิสิตที่ยงัไมสําเร็จการศึกษา

ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน 

หมวด 3 
การรับเขาเปนนิสิต 

 
ขอ 17  คุณสมบัติของผูเขาเปนนิสิต 

17.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรปริญญามหาบณัฑิต   จะตองเปน 

ผูสําเร็จการศกึษาขัน้ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

17.2  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง   จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญา

มหาบัณฑิต หรือเทียบเทา  

17.3  หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต  จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาขัน้ปริญญาตรี หรือ

เทียบเทาที่มีผลการเรียนดมีากตามทีห่ลักสูตรกําหนด หรือสําเร็จปริญญามหาบัณฑติ หรือเทยีบเทา 
 

ทั้งนี้ผูเขาเปนนิสิตจะตองแสดงหลักฐานการสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่

มหาวิทยาลยั หรือหนวยงานของรัฐที่มหีนาที่รับรองวุฒกิารศึกษาใหการรับรองและตองมีคุณสมบัติ

อ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 18  การรับเขาเปนนิสิต ใชวิธีอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี ้

18.1  สอบคัดเลือก   

18.2  คัดเลือก   

18.3  รับโอนนิสิต จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น  

18.4  รับเขาตามขอตกลงของมหาวทิยาลัยในโครงการความรวมมือ หรือ โครงการพิเศษของ

มหาวิทยาลยั 

ขอ 19   การขึ้นทะเบียนเปนนิสิต   
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19.1  ผูที่ผานการรับเขาเปนนิสิตตองมารายงานตัวพรอมหลักฐานที่มหาวิทยาลัยกาํหนด โดย

ชําระเงนิตามประกาศมหาวทิยาลยั เร่ืองการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ตามวนั เวลา และสถานที ่ที่มหาวิทยาลยักําหนด  

ผูที่ผานการรับเขาเปนนิสิตทีไ่มอาจมารายงานตัวเปนนิสิตตามวัน เวลา และสถานทีท่ี่กําหนด 

เปนอันหมดสทิธทิี่จะเขาเปนนสิิต เวนแตจะไดแจงเหตขัุดของใหมหาวิทยาลัยทราบเปนลายลักษณ

อักษรในวนัทีก่ําหนดใหรายงานตัว และเมือ่ไดรับอนุมัติตองมารายงานตัวตามที่กาํหนด 

19.2 การขึ้นทะเบียนเปนนิสิตจะนับจากวนัแรกของภาคการศึกษาที่นิสิตรายงานตัว 

 
หมวด 4 

การลงทะเบยีน 

   

ขอ 20    การลงทะเบียนเรยีนรายวิชา 

20.1 กําหนดวนั และวิธีการลงทะเบียนเรยีนและขอเพิม่-ลดรายวิชาในแตละระบบการจัด

การศึกษาใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวทิยาลยั 

20.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณตอเมื่อนิสิตไดชําระคาธรรมเนียมตางๆ ของ

มหาวิทยาลยัเรียบรอยแลวภายในกําหนดเวลาตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย นิสิตผูใด

ลงทะเบียนเรยีน หรือชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ ภายหลงักําหนด จะตองถูกปรับตามระเบียบ

มหาวิทยาลยั วาดวยการเกบ็เงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา 

20.3 ผูที่ข้ึนทะเบียนเปนนิสิตในภาคการศกึษาใดของแตละระบบการจดัการศึกษา ตอง

ลงทะเบียนเรยีนรายวิชาในภาคการศึกษานัน้  

20.4 นิสิตที่ไมไดลงทะเบยีนเรียนรายวิชาโดยสมบูรณในภาคการศึกษาใดภายในกําหนดเวลา

ตามประกาศของบัณฑิตวทิยาลัย จะไมมีสิทธิ์เรียนในภาคการศึกษานั้น เวนแตจะไดรับอนุมัติเปน

กรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวทิยาลยั 

20.5 รายวิชาที่หลกัสูตรกําหนดวาตองเรยีนรายวิชาอื่นกอนหรือมีบุรพวิชา นิสิตตองเรียนและ

สอบไดรายวิชาหรือบุรพวิชาที่กําหนดไวกอนจึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชานัน้ได 

ขอ 21  จํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียนได  

นิสิตจะตองลงทะเบยีนในแตละภาคการศึกษาปกติใหเปนไปตามระบบการจัดการศกึษาในขอ 

6 และประเภทการจัดการศกึษาในขอ 7  นอกจากนีน้ิสิตอาจลงทะเบยีนเรียนในภาคฤดูรอนไดไมเกิน 

6 หนวยกิต และหากนิสิตจะตองลงทะเบยีนตางไปจากที่กําหนดขางตน จะตองไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและไดรับการอนุมัตจิากคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั  
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ขอ 22  การลงทะเบยีนเรียนรายวิชาเปนพเิศษโดยไมนับหนวยกิต (Audit) 

22.1 นิสิตจะลงทะเบียนเรยีนวชิาเปนพเิศษโดยไมนับหนวยกิตได ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบ

จากอาจารยทีป่รึกษา และอาจารยผูสอนรายวิชานั้น  

22.2  จํานวนหนวยกิตของรายวิชาที่เรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต จะไมนับรวมเปน

หนวยกิตสะสม 

22.3  รายวิชาที่เรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต จะไมนับรวมเขาในจํานวนหนวยกิตที่

ต่ําสุด แตจะนบัรวมเปนจาํนวนหนวยกิตสูงสุดทีน่ิสิตสามารถลงทะเบยีนเรียนในแตละภาค

การศึกษา 

22.4  นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไมนับหนวยกิต จะตองมีเวลาเรียนไมนอยกวา

รอยละ 80 ของเวลาเรียนทัง้หมดของรายวชิานัน้ และไมบังคับใหนิสิตสอบ 

22.5  บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติใหบุคคลภายนอกเขาเรียนบางรายวชิาเปนพิเศษโดยไมนับ

หนวยกิตได แตตองมีคุณสมบัติและพื้นความรูตามที่บณัฑิตวิทยาลยัเหน็สมควร และจะตองปฏิบัติ

ตามขอบังคับและระเบียบตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

ขอ 23    นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ขาดความรูพื้นฐานของวิชาเอก คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรอาจใหเรียนวิชาปรับพื้นฐาน โดยไมมีหนวยกิตและจะตองสอบผาน โดยผลการเรียนไดใน

ระดับ S 

ขอ 24    การของดเรียนรายวิชาใด ๆ ตองยื่นคํารองกอนสอบปลายภาคไมนอยกวา 2 สัปดาห 

โดยไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย 

ขอ 25    การลงทะเบียนเพือ่รักษาสภาพนิสิต 

นิสิตที่ลงทะเบยีนเรียนรายวชิาครบตามทีก่ําหนดในหลกัสูตร แตยังไมสําเร็จการศึกษาตอง

ลงทะเบียนชําระเงินตามประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา เพื่อรักษาสภาพนิสิตทุกภาคการศึกษาจนกวาจะสําเร็จการศึกษา โดยใหแลวเสร็จ

ภายใน 4 สัปดาหนับจากวนัเปดภาคการศึกษา 

ในกรณีทีน่ิสิตลงทะเบียนแบบเหมาจายตลอดหลักสูตร การรักษาสภาพนิสิตใหเปนไปตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย 
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หมวด 5 
การวัดและประเมินผลการศึกษา  

          

ขอ 26    นิสิตตองมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 

จึงจะมีสิทธิ์เขาสอบในรายวชิาดังกลาวได ยกเวนกรณีการจัดการศึกษาแบบการศึกษาดวยตนเอง

(Self Study)  

ขอ 27    การประเมินผลการเรียนรายวิชา  

27.1  การประเมินผลการศึกษาของแตละรายวิชาใหใชระบบคาระดับขั้น ดังนี ้

 

ระดับข้ัน ความหมาย คาระดับข้ัน 

A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0  

  B+  ดีมาก (Very Good) 3.5  

B  ดี (Good) 3.0  

  C+  ดีพอใช (Fairly Good) 2.5  

C  พอใช (Fair) 2.0  

  D+  ออน (Poor) 1.5  

D  ออนมาก (Very Poor) 1.0  

E  ตก (Fail) 0.0  

27.2  ในกรณีที่รายวิชาในหลักสูตร ไมมีการประเมินผลเปนคาระดับข้ัน ใหประเมนิผลโดยใช

สัญลักษณ ดังนี ้ 

สัญลักษณ                        ความหมาย 

S  ผลการเรียน การปฏิบัต ิฝกงาน เปนทีพ่อใจ (Satisfactory)  

U  ผลการเรียน การปฏิบัต ิฝกงาน ไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory)   

AU  การเรียนเปนพิเศษโดยไมนบัหนวยกิต (Audit)  

I  การประเมนิผลยังไมสมบูรณ (Incomplete)  

W  การงดเรียนโดยไดรับอนุมัติ (Withdraw)  

IP  ยังไมประเมนิผลการเรียนในภาคการศึกษานัน้ (In Progress)  
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27.3  การให E  สามารถกระทําในกรณีตอไปนี้ 

      27.3.1  นิสิตสอบตก 

                  27.3.2  นิสิตขาดสอบ โดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

                  27.3.3  นิสิตมีเวลาเรียนไมครบตามเกณฑในขอ 26 

                  27.3.4  นิสิตทจุริตในการสอบ หรือการทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการศกึษา 

       27.3.5  เปล่ียนจากสัญลักษณ I เนื่องจากไมปฏิบัติตามเกณฑในขอ 27.5.2 

27.4  การให S หรือ U จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่ไมมีหนวยกิต หรือมีหนวยกิตแตสาขาวิชา

เห็นวา ไมสมควรประเมินผลการศึกษาในลักษณะของคาระดับข้ัน  หรือการประเมนิผลการฝกงานที่

มิไดกําหนดเปนรายวิชา  ใหใชสัญลักษณ S หรือ U แลวแตกรณี   แตในกรณีทีน่ิสิตได U จะตอง

ปฎิบัติงานเพิม่เติมจนกวาจะไดรับความเห็นชอบใหผานได จึงจะถือวาไดศึกษาครบถวนตามที่

กําหนดไวในหลักสูตร  

27.5  การให I จะกระทําไดในกรณีตอไปนี ้

                  27.5.1  นิสิตมีเวลาเรียนครบตามเกณฑในขอ 26 แตไมไดสอบเพราะปวยหรือเหตุ

สุดวิสัย และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวทิยาลยั 

         27.5.2  อาจารยผูสอนและคณบดีบัณฑิตวิทยาลยัเหน็สมควรใหรอผลการศึกษา เพราะ

นิสิตยังปฏิบัตงิานซึ่งเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไมสมบูรณ  นิสิตที่ไดรับการให

คะแนนระดับข้ัน I จะตองดําเนนิการแกสัญลักษณ I ใหเสร็จส้ินภายใน 4 สัปดาหนบัแตเปดภาค

การศึกษาถัดไป  เพื่อใหอาจารยผูสอนแกสัญลักษณ I  หากพนกาํหนดดังกลาว อาจารยผูสอนจะ

เปล่ียนสัญลักษณ I เปนคาระดับข้ัน E ไดทันท ี

27.6  การให W จะกระทําในกรณีตอไปนี ้

         27.6.1  นิสิตไดรับอนุมัติใหงดเรียนรายวิชานัน้ตามขอ 24 

         27.6.2  นิสิตไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียนตามขอ 34 

         27.6.3  นิสิตถูกสัง่พกัการเรียนในภาคเรียนนั้น 

         27.6.4  นิสิตไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยใหเปลี่ยนจากสัญลักษณ I  

เนื่องจากการปวยหรือเหตุอันสุดวิสัยยังไมส้ินสุด 

27.7  การให AU  จะกระทาํในกรณทีี่นิสิตไดรับอนุมัติใหลงทะเบยีนเรียนวิชาเปนพเิศษโดยไม

นับหนวยกิตตามขอ 22 

27.8  การให IP ใชสําหรับรายวิชาที่มกีารสอนหรือการทาํงานตอเนื่องกนั เกินกวา 1 ภาค

การศึกษา  

27.9  ผลการสอบตองไดรับการอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวทิยาลยั  
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ขอ 28  การประเมินผลการสอบพิเศษตามขอกําหนดของหลักสูตร ไดแก การสอบภาษา 

(Language Examination) การสอบวัดคณุสมบัติ (Qualifying Examination) และการสอบประมวล

ความรู (Comprehensive Examination)  การประเมนิผลการสอบพิเศษดังกลาว ใหผลการประเมนิ

เปน ดงันี ้

 

ระดับข้ัน   ความหมาย  

P   ผาน (Pass)  

F   ไมผาน (Fail)  

 

ขอ 29   การประเมินคุณภาพปริญญานพินธหรือสารนพินธ   ซึ่งประกอบดวยเนื้อหา   

กระบวนการวจิัย การเขียน และการสอบปากเปลา ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการสอบปากเปลา

เกี่ยวกับปริญญานพินธ/สารนิพนธ   การประเมินใหกระทําหลงัจากนิสิตสอบปากเปลาแลว และ

ใหผลการประเมินเปน ดงันี ้

 

ระดับข้ัน   ความหมาย  

P   ผาน (Pass)  

F   ไมผาน (Fail)  

 

ขอ 30  การเรียนซ้าํหรือเรียนแทน 

30.1 นิสิตอาจลงทะเบียนเรยีนซ้าํรายวิชาบังคับในหลักสูตรที่สอบไดต่ํากวาคาระดบัข้ัน B 

หรือจะเลือกเรยีนวชิาอืน่ในหมวดเดียวกนัและมีลักษณะเนื้อหาคลายคลึงกนัแทนกันได  ทั้งนี้ตอง

ไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย   

30.2 นิสิตที่คาคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.00 แตมากกวา 2.50 อาจเรียนซ้ําวิชาที่สอบไดต่ํา

กวาคาระดับข้ัน B หรือจะเลอืกเรียนวิชาอืน่ในหมวดเดยีวกันแทนกันได 
 

ขอ 31   การนบัจํานวนหนวยกิต และการคํานวณคาคะแนนเฉลี่ยสะสม 

31.1 การนบัจํานวนหนวยกติเพื่อใชในการคํานวณหาคาคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหนับจากรายวิชา

ที่มีการประเมนิผลการศึกษาที่มีคาระดับข้ันตามขอ 27.1 ในกรณีที่นสิิตลงทะเบยีนเรียนซ้ํา หรือเรียน

แทนในรายวิชาใดใหนาํจํานวนหนวยกิต และคาระดับข้ันที่ไดไปใชในการคํานวณหาคาระดับข้ันเฉลี่ย

ดวย 

52



 

  

-15-

31.2 การนบัจํานวนหนวยกติสะสมเพื่อใหครบตามจํานวนที่กาํหนดในหลกัสูตรใหนับเฉพาะ

หนวยกิตของรายวิชาที่สอบไดคาระดับข้ัน D ข้ึนไปเทานัน้ 

31.3 คาคะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษา ใหคํานวณจากผลการเรียนของนิสิตในภาคเรียนนัน้   

โดยเอาผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคาระดับข้ันของแตละวิชาเปนตัวตั้งหารดวย

จํานวนหนวยกิตของภาคการศึกษานั้น 

31.4 คาคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณจากผลการเรียนของนิสิตตั้งแตเริ่มเขาเรียนจนถงึภาค

เรียนสุดทาย โดยเอาผลรวมของผลคูณระหวางจาํนวนหนวยกิตกับคาระดับข้ันของแตละรายวิชาที่

เรียนทัง้หมดเปนตัวตั้งหารดวยจํานวนหนวยกิตรวมทั้งหมด 

31.5 การคํานวณคาคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณเมื่อส้ินภาคการศกึษาปกติภาคเรียนที ่2 ที่

นิสิตลงทะเบียนเรียน 

31.6 ในภาคการศึกษาที่นิสิตได IP รายวิชาใด ไมตองนาํรายวิชานัน้มาคํานวณคาระดับข้ัน

เฉล่ียรายภาคการศึกษานัน้ แตใหนําไปคํานวณในภาคการศึกษาที่มีการประเมินผล 

ขอ 32   การทจุริตใด ๆ ที่เกีย่วของกับการศึกษาหรือการสอบ  

32.1  นิสิตที่เจตนาหรือทําการทุจริตใดๆ ที่เกีย่วของกับการศึกษาหรือการสอบ อาจไดรับโทษ 

อยางใดอยางหนึง่ดังนี ้  

         32.1.1  ตกในรายวิชานั้น 

         32.1.2  ตกในรายวิชานั้น และพกัการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป หรือเลื่อนการเสนอ

ชื่อขอรับปริญญาไปอีก 1 ปการศึกษา      

         32.1.3  พนจากสภาพนิสิต 

32.2  นิสิตที่ทาํการลอกเลียนปรากฎในปรญิญานิพนธหรือสารนิพนธ บัณฑิตวทิยาลัยจะ

เสนอใหมกีารเพิกถอนปริญญาไดแมจะตรวจพบในภายหลัง 

การพิจารณาการทุจริตดังกลาว ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลยั 

 
หมวด 6 

สถานภาพของนิสิต การลาพกัการเรยีนและการลาออก 

ขอ 33  สถานภาพนิสิต  มีดงันี ้

33.1  สถานภาพนิสิตตามการจัดการศึกษา แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้  

         33.1.1  นิสิตเต็มเวลา (Full Time) ไดแก นิสิตที่ลงทะเบยีนเรียนแบบเต็มเวลา 

         33.1.2  นิสิตแบบไมเต็มเวลา (Part Time) ไดแก นิสิตที่ลงทะเบยีนเรียนแบบไมเต็ม

เวลา 
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33.2  สถานภาพนิสิตตามการรับเขาศึกษา  

         33.2.1  นิสิต ไดแก ผูที่ผานการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเปนนิสิตของมหาวิทยาลัย และ

เขาศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึง่ 

         33.2.2  นิสิตทดลองศกึษา ไดแก ผูที่หลกัสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในระดับบัณฑติศึกษา

รับเขาทดลองศึกษาในภาคการศึกษาแรกตามเงื่อนไขทีก่ําหนดขึ้นเฉพาะคราว  ยกเวนหลักสูตร

ปริญญามหาบัณฑิตแผน ก แบบ ก1 และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต ไมใหมีนิสิตทดลองศึกษา 

         33.2.3  นิสิตดุษฎีบัณฑิต (Doctoral Candidate) ไดแก นิสิตหลกัสูตรปริญญาดุษฎี

บัณฑิตที่สอบภาษาและสอบวัดคุณสมบัติผาน และไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวทิยาลัยใหดําเนนิการ

ทําปริญญานพินธได  

         33.2.4  นิสิตสมทบ ไดแก นิสิตหรือนกัศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน ที่ไดรับอนุมัติ

จากบัณฑิตวทิยาลยัใหลงทะเบียนเรียนรายวิชา เพื่อนาํหนวยกิตไปคดิรวมกับหลกัสูตรของสถาบนัที่

ตนสังกัด  

         33.2.5  ผูเขารวมศึกษา ไดแก  บุคคลภายนอกที่ไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัยใหเขารวมศึกษาในรายวิชา  โดยอาจเทยีบโอนหนวยกิตที่เรียนไดเมื่อไดรับคัดเลือกใหเปน

นิสิต 

ขอ 34   การลาพักการเรียน 

34.1  นิสิตอาจยื่นคํารองขอลาพักการเรียนได ในชวงทีม่ีการเรียนรายวิชา ในกรณีใดกรณีหนึ่ง 

ตอไปนี้ 

         34.1.1  ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศ หรือทุนอืน่ใดที่มหาวทิยาลัยเห็น

ควรสนับสนนุ 

         34.1.2  ปวยและตองรกัษาตัวเปนเวลานานตามคาํสั่งแพทยโดยมีใบรับรองแพทย 

         34.1.3  มีเหตุจําเปนสวนตัว โดยอาจยื่นคํารองขอลาพักการเรียนได ถามีสภาพนิสิต

มาแลวอยางนอย 1 ภาคการศึกษา 

34.2  การลาพักการเรียน นิสิตตองยืน่คํารองภายใน 4 สัปดาหนับแตเปดภาคเรียนของภาค

การศึกษาที่ลาพักการเรียนและจะตองชําระเงินคารักษาสภาพนิสิตกรณีลาพักการเรียนของภาค

การศึกษานัน้  โดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลยัเปนผูพิจารณาอนุมัติการลาพักการเรียน 

34.3  การลาพักการเรียน ใหอนุมัติครั้งละ 1 ภาคการศึกษา ถานิสิตยงัมีความจําเปนที่จะตอง

ขอลาพักการเรียนตอไปอีก ใหยื่นคาํรองใหมตามขอ 34.2 

34.4  ใหนับระยะเวลาที่ลาพักการเรียนรวมอยูในระยะเวลาการศึกษาดวย 
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ขอ 35  การลาออก 

นิสิตที่ประสงคจะลาออกจากความเปนนสิิตของมหาวทิยาลยั ใหยืน่คํารองตอคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย โดยผานประธานกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีที่หลักสูตรสังกัด 

ขอ 36  การพนจากสภาพนสิิต  

นิสิตพนจากสภาพนิสิตในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังตอไปนี ้

36.1  สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

36.2  ไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยใหลาออกตามขอ 35 

36.3  ถูกคัดชือ่ออกจากมหาวทิยาลยัในกรณีดังตอไปนี้ 

         36.3.1  ไมลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกทีข้ึ่นทะเบยีนเปนนิสิตตาม  ขอ 20.3 

         36.3.2   เมื่อพนกาํหนดเวลา 1 ภาคการศึกษาแลว ไมชําระเงินเพื่อรักษาสภาพนิสิต

ตามขอ 25 

         36.3.3  ขาดคุณสมบัติตามขอ 17 อยางใดอยางหนึง่ 

         36.3.4  คาคะแนนเฉลีย่ในภาคการศึกษาแรกที่ศึกษาไดต่ํากวา 2.50 

         36.3.5  ไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.00 แตสูงกวา 2.50 และไมสามารถทําคา

คะแนนเฉลีย่สะสมไดคาตั้งแต 3.00 ข้ึนไป ภายในเวลาทีก่ําหนด ดังนี ้

                     36.3.5.1  ภาคการศึกษาถดัไปสําหรับนสิิต หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิต

และหลักสูตรประกาศนยีบตัรชั้นสูง 

        36.3.5.2  สองภาคการศึกษาถัดไป สําหรับนิสิตหลกัสูตรปริญญามหาบัณฑิต

และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

         36.3.6 ระยะเวลาอนมุัติเคาโครงปรญิญานิพนธถงึวนัสิ้นสุดระยะเวลาการศึกษาตาม

หลักสูตร ไมเปนไปตามกาํหนด ดังนี ้

                    36.3.6.1  สารนิพนธ จํานวน 6 หนวยกิต จะตองมีเวลาอยางนอย 3 เดอืน 

     36.3.6.2  ปริญญานิพนธ จํานวน 12 และ 15 หนวยกิต จะตองมีเวลาอยาง

นอย 6 เดือน  

     36.3.6.3  ปริญญานิพนธ จํานวน 36 หนวยกิต จะตองมีเวลาอยางนอย 9 เดือน 

     36.3.6.4  ปริญญานิพนธ จํานวนมากกวา 36 หนวยกิตขึ้นไป จะตองมีเวลา

อยางนอย  12 เดือน 

      36.3.7  สอบประมวลความรู หรือ สอบวัดคุณสมบัติ  3 คร้ัง แลวยังไมผาน 

      36.3.8  เปนนิสิตทดลองศึกษาตามขอ 33.2.2 ไดคาคะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษาแรก

ต่ํากวา 3.00 
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      36.3.9  ไมสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาตามขอ 12 หรือไดผลการ

ประเมินคุณภาพปริญญานพินธหรือสารนิพนธ ระดับข้ันไมผาน (Fail) 

      36.3.10  ทําการทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาและการสอบ 

      36.3.11  มีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง 

      36.3.12  ทําผิดระเบยีบของมหาวทิยาลัยอยางรายแรง 

         36.3.13  ถกูพพิากษาถึงที่สุดใหจําคกุในคดีอาญา เวนแตความผดิโดยประมาท หรือ

ความผิดลหโุทษ 

36.4  ถงึแกกรรม 
 

หมวด 7 
การเปลี่ยนสถานภาพนิสติและการโอนหนวยกิต 

 

ขอ 37    การเปลี่ยนสถานภาพนิสิต 

37.1  ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาํเปนอยางยิ่ง  บัณฑิตวทิยาลยัอาจอนุมัติใหนสิิตเปลี่ยน

สถานภาพตามการจัดการศึกษาแบบเต็มเวลาหรือไมเต็มเวลาได ทั้งนีน้ิสิตจะตองปฏิบัติตาม

ขอบังคับและระเบียบตางๆ รวมทัง้ชาํระคาธรรมเนียมการศึกษาในการเปลี่ยนสถานภาพใหถูกตอง 

37.2  นิสิตที่เปลี่ยนสถานภาพตามขอ 37.1 ได จะตองลงทะเบียนมาแลวไมนอยกวา 1 ป

การศึกษา และตองลงทะเบยีนเรียนในประเภททีเ่ปล่ียนใหมอยางนอย 1 ปการศึกษากอนสาํเร็จ

การศึกษา 

37.3  นิสิตทดลองศึกษาที่เขาศึกษาในภาคการศึกษาแรก และสอบไดคาคะแนนเฉลีย่ไมต่ํา

กวา 3.00 ใหเปลี่ยนสถานภาพเปนนิสิตไดเมื่อส้ินภาคการศึกษาแรก 

ขอ 38    การโอนหนวยกิตและการเทียบโอนหนวยกิต ใหใชเกณฑดังนี ้

38.1  การโอนหนวยกิต นิสิตอาจขอโอนหนวยกิตรายวิชาเดียวกันในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ที่ไดเคยศึกษามาแลวได เฉพาะรายวิชาที่สอบไดคาระดับข้ัน B ข้ึนไป โดยนับหนวยกติรายวิชาที่ขอโอน

มาเปนสวนหนึ่งของหนวยกติในหลักสูตรที่กําลังศึกษาไดโดยไมตองเรียนรายวิชานัน้ซ้ําอีก  ทัง้นี้รายวิชา

ที่ขอโอนหนวยกิตตองเปนรายวิชาที่เรียนมาแลวไมเกนิ  3 ป    

ผูสําเร็จการศกึษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตที่เขาศกึษาตอในระดบัปริญญาโทในสาขาวิชา

เดียวกนัหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน ใหเทยีบโอนหนวยกิตไดไมเกินรอยละ 40 ของหลักสูตรที่จะเขา

ศึกษา 

การขอโอนหนวยกิตรายวิชาตองไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คณบดี 

และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย 
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38.2   การรับและเทียบโอนหนวยกิต บัณฑิตวทิยาลยัอาจยกเวน หรือ เทยีบโอนหนวยกิต 

รายวิชา หรือปริญญานิพนธจากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ใหกับนสิิตที่มีความรู ความสามารถ ที่

สามารถวัดมาตรฐานได ทัง้นี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบโอนของบัณฑิตวทิยาลัย 

ขอ 39    การเทียบโอนความรูและประสบการณ 

มหาวิทยาลยัอาจยกเวน หรือ เทยีบโอนความรูและประสบการณการทํางาน จากการศึกษานอก

ระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาตามหลักสูตรหรือระดับการศึกษาที่

เปดสอนในมหาวิทยาลัยได  ทัง้นี้หลกัเกณฑการเทียบโอนใหเปนไปตามประกาศของมหาวทิยาลัย  

ขอ 40    การเปลี่ยนวิชาเอกหรือสาขาวชิา 

นิสิตที่ประสงคจะเปลี่ยนวิชาเอกหรือสาขาวิชาที่ศึกษา ใหกระทาํไดโดยการคัดเลือกจาก

วิชาเอกหรือสาขาวิชาที่ตองการเขาศึกษา โดยไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร คณบดี และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   ระยะเวลาการศึกษาของนิสิตจะ

นับต้ังแตวนัขึ้นทะเบียนเปนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาวิชาเอกหรือสาขาวชิาแรกที่เขามาศึกษา  

สําหรับการโอนหนวยกิตรายวิชาใหเปนไปตามขอ 38 

ขอ 41   การรับโอนนิสิตหรอืนักศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาอืน่ 

41.1  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตหรือนกัศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มฐีานะ

เทียบเทามหาวิทยาลัยได โดยมีเงื่อนไขและวิธีการตามที่มหาวทิยาลยักําหนด ทั้งนีก้ารนับ

ระยะเวลาที่ศกึษาในหลกัสตูร ใหเร่ิมนับต้ังแตเขาศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเดิม 

41.2  นิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาอืน่ ที่ไดรับโอนเขาศึกษาในมหาวทิยาลัย 

จะตองยอมรบัการเทยีบโอนรายวิชาตามมาตรฐานของมหาวิทยาลยั ตามขอ 38 

41.3 นิสิตรับโอนจะตองใชเวลาศึกษาในมหาวิทยาลยัเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป

การศึกษา แตตองไมเกินกําหนดเวลาตามขอ 12   
 

ขอ 42  การคนืสภาพนิสิต 

สภาวิชาการมอํีานาจคืนสภาพนิสิตใหแกผูที่ถูกคัดชื่อออกเฉพาะกรณีที่มีเหตุอันสมควรอยาง

ยิ่งเทานั้น และเมื่อดําเนินการแลวใหรายงานสภามหาวทิยาลยัทราบ 
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หมวด 8 
การสอบพิเศษ ปริญญานพินธและสารนิพนธ 

 

ขอ 43    การสอบภาษา 

43.1  นิสิตทุกหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาจะตองสอบภาษาที่ไมใชภาษาประจาํชาติของ

ตนอยางนอย 1 ภาษา การสอบภาษาใดใหอยูในดุลพินจิของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยการ

อนุมัติของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

43.2  นิสิตอาจยกเวนใหไมตองสอบภาษาไดในกรณีใดกรณีหนึง่ดังตอไปนี้ 

         43.2.1  นิสิตสอบภาษาไดแลวจากสถาบนัการศึกษาหรือหนวยงานวัดและประเมินผลที่

ไดมาตรฐานตามเกณฑที่บณัฑิตวิทยาลยักําหนดตามประกาศบัณฑติวิทยาลัย 

         43.2.2  นิสิตที่กาํลังศกึษาหลักสูตรวิชาเอกหรือสาขาวิชาทางภาษาที่ไมใชภาษาประจํา

ชาติของตนซึง่มีรายวิชาเกีย่วกับ การอาน การใชภาษาไมนอยกวา 8 หนวยกิต และมีผลการประเมิน

ผานรายวิชานัน้ในคาระดับข้ันไมต่ํากวา B  

         43.2.3  ผูที่จบการศึกษาจากประเทศที่ใชภาษาอืน่ที่ไมใชภาษาของตนเปนภาษาหลกั

ในการสื่อสาร และการศึกษา 

43.3   การประเมินผลการสอบผาน นิสิตจะตองไดระดับข้ัน P ตามขอ 28 

ขอ 44     การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 

44.1  นิสิตหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต จะตองสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ 

44.2  การสอบวัดคุณสมบัติเปนการสอบในวิชาเอกและวิชาที่เกี่ยวของ เพื่อวัดวานสิิตมี

ความรูพืน้ฐานและมีความพรอมในการทาํปริญญานพินธ  

44.3  ผูมีสิทธสิอบวัดคุณสมบัติ คือ 

         44.3.1  นิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 ที่ศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ภาค

การศึกษาและผานการประเมินของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวาสมควรเขาสอบวัดคุณสมบัติได 

         44.3.2  นิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2 ที่ลงทะเบียนรายวิชาตาง ๆ 

ครบถวนตามหลักสูตร และไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไมต่าํกวา 3.00  เมื่อนิสิต

ลงทะเบียนเรยีนรายวิชาครบถวนตามหลกัสูตรในภาคการศึกษาใด จะมีสิทธิ์สอบวดัคุณสมบัติตั้งแต

ภาคการศึกษานัน้เปนตนไป 

44.4  วัน เวลา และกระบวนการสอบวัดคุณสมบัติใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวทิยาลยั 

44.5  นิสิตที่สอบไมผาน (Fail) จะตองสอบแกตัวใหม  ทั้งนี้นิสิตมีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติเพียง 3 

คร้ัง และหากนิสิตขาดสอบโดยไมมีเหตุผลสมควร ถือวานิสิตสอบไมผานในครั้งนัน้  
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ขอ 45    การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) 

45.1  นิสิตหลกัสูตรปริญญามหาบัณฑิต แบบ ก 1 และ แผน ข จะตองสอบผานการสอบ

ประมวลความรู 

45.2  ผูมีสิทธิส์อบประมวลความรู คือ นสิิตหลักสูตรปริญญามหาบณัฑิต ดังนี ้

         45.2.1  หลักสูตรปริญญามหาบัณฑติ แบบ ก 1   ที่ศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ภาค

การศึกษาและผานการประเมินของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวาสมควรเขาสอบประมวลความรู

ได 

         45.2.2  หลักสูตรปริญญามหาบัณฑติ แผน ข  ที่ลงทะเบียนรายวิชาตางๆ ครบถวนตาม

หลักสูตรและไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไมต่ํากวา 3.00  เมื่อนิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชา

ครบถวนตามหลักสูตรในภาคการศึกษาใด จะมีสิทธิ์สอบประมวลความรูตั้งแตภาคการศึกษานัน้

เปนตนไป 

45.3  วนั เวลา และกระบวนการสอบประมวลความรูใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวทิยาลยั 

45.4  นิสิตที่สอบไมผาน (Fail) จะตองสอบแกตัวใหม ทั้งนีน้ิสิตมีสิทธิส์อบประมวลความรูเพยีง 

3 คร้ัง และหากนิสิตขาดสอบโดยไมมีเหตผุลสมควร ถือวานิสิตสอบไมผานในการสอบครั้งนั้น 

ขอ 46   ปริญญานพินธ 

46.1  นิสิตหลกัสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตองทํา

ปริญญานิพนธ                        

46.2  นิสิตจะดําเนนิการเสนอเคาโครงปรญิญานิพนธ เมื่อไดลงทะเบยีนเรียนในมหาวทิยาลยั

มาแลวไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา แตไมเกินภาคเรียนที ่5 สําหรับหลกัสูตรมหาบัณฑิต และไมเกนิ

ภาคเรียนที ่7 สําหรับหลักสตูรดุษฎีบัณฑิต โดยกําหนดใหมีการรายงานความกาวหนา (Progress 

Report) ทกุภาคการศึกษา หากมิไดดําเนนิการรายงานความกาวหนา นิสิตอาจถกูระงับการ

ลงทะเบียนหรอืการรักษาสภาพนิสิตในภาคการศึกษาถดัไป จากการพิจารณาของคณะกรรมการ

ประจําบัณฑิตวิทยาลัย                      

46.3   อาจารยที่ปรึกษาปรญิญานิพนธ โดยการแตงตั้งของบัณฑิตวทิยาลยั ดังนี้  

          46.3.1  ปริญญานพินธระดับมหาบณัฑิต (Thesis) ประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษา

หลัก 1 คน หรืออาจมีอาจารยที่ปรึกษารวม 1 คน ในกรณีที่มีความจําเปนอาจเสนออาจารยที่ปรึกษา

รวมไดอีก 1 คน  โดยตองมีคณุสมบัติเปนไปตามขอ 15.1.2  

          ในกรณทีี่ขาดแคลนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธหลัก  อาจแตงตั้งผูทรงคณุวุฒิ

ภายนอกสถาบันทาํหนาที่อาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธรวมใหทาํหนาที่อาจารยทีป่รึกษา
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ปริญญานิพนธหลักไดโดยอนุโลม ในกรณทีี่มีคุณสมบัตแิตกตางจากนีใ้หเปนไปตามที่สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษากาํหนด 

          ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทีจ่ะเปนอาจารยที่ปรึกษาปรญิญานิพนธหลักตองเปนบคุลากรประจํา

ในสถาบนัเทานั้น สวนผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวมอาจเปน

บุคลากรประจาํในสถาบันหรือผูทรงคุณวุฒภิายนอกสถาบันทีม่ีความรู ความเชีย่วชาญหรือ 

ประสบการณสูงในสาขาวิชานัน้ๆ เปนทีย่อมรับในระดับหนวยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการ

วิชาชพีดานนัน้ๆ เทียบไดไมต่ํากวาตําแหนงระดับ 9 หรือผูเชี่ยวชาญขึ้นไปตามหลกัเกณฑและวธิีการ

ที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรอืนและหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนดโดยการแตงตั้ง

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะใหเสนอผานคณะกรรมการประจําบณัฑิตวิทยาลยั และเสนอสภามหาวทิยาลัย

เพื่อใหความเห็นชอบ และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการแตงตั้ง

ดังกลาว                              

       46.3.2 ปริญญานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต (Dissertation) ประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษา

หลัก 1 คน หรืออาจมีอาจารยที่ปรึกษารวม 2 คน และในกรณีที่มีความจําเปนอาจเสนออาจารยที่

ปรึกษารวมเพิม่ไดอีก 1 คน  โดยตองมีคุณสมบัติเปนไปตามขอ 15.2.2  

       ในกรณีทีข่าดแคลนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก อาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอกสถาบันทาํหนาที่อาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธรวมใหทาํหนาที่อาจารยทีป่รึกษา

ปริญญานิพนธหลักไดโดยอนุโลม ในกรณีที่มีคุณสมบัตแิตกตางจากนีใ้หเปนไปตามที่สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษากาํหนด 

                   ผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธหลักตองเปนบุคลากร

ประจําในสถาบันเทานั้น สวนผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธรวม อาจ

เปนบุคลากรประจําในสถาบันหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบนัทีม่คีวามรู ความเชี่ยวชาญหรือ

ประสบการณสูงในสาขาวิชานัน้ๆ เปนทีย่อมรับในระดับหนวยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการ

วิชาชพีดานนัน้ๆ เทียบไดไมต่ํากวาตําแหนงระดับ 9 หรือผูเชี่ยวชาญขึ้นไปตามหลกัเกณฑและ

วิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนและหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด โดยการ

แตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะใหเสนอผานคณะกรรมการประจําบัณฑิตวทิยาลยั และเสนอสภา

มหาวิทยาลยัเพื่อใหความเหน็ชอบ และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการแตงตั้ง

ดังกลาว                              

                   ในกรณีหลกัสูตรปริญญาเอก ไมมีอาจารยทีป่รึกษาปริญญานพินธรวม อาจารยผูสอบ

ปริญญานิพนธ หรืออาจารยผูสอน ที่ไดรับคุณวุฒิปริญญาเอก หรือไมเปนผูดํารงตําแหนงทาง

วิชาการตั้งแตรองศาสตราจารยข้ึนไปในสาขาวิชาทีเ่ปดสอน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจ

เสนอแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเปนกรณีๆ ไป โดยเสนอผานคณะกรรมการประจําบัณฑิต
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วิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหความเหน็ชอบ และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รับทราบการแตงตั้งดังกลาว 

                  ผูไดรับปริญญากิตติมศักดิ์และศาสตราจารยพิเศษใหประเมินผลงานทางวิชาการให

เทียบเคยีงไดกับผลงานของผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา หรือตําแหนงทีเ่รียกชื่อเปนอยางอื่นที่เทยีบเคยีง

และยอมรับใหเทียบเทาผูเชีย่วชาญเฉพาะสาขาวิชา 

      46.3.3  คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรมีหนาที่เสนอรายชื่ออาจารยที่ปรึกษาปริญญา

นิพนธตอบัณฑิตวทิยาลยั  และอาจเสนอบุคคลนอกมหาวทิยาลยัทีม่คีุณวุฒิและคุณสมบัติเหมาะสม

เปนอาจารยทีป่รึกษาปริญญานพินธรวมได  

46.4  คณะกรรมการพิจารณาเคาโครงปริญญานิพนธ ประกอบดวย ประธานกรรมการ 1 คน  

และกรรมการอีกไมนอยกวา 4 คน ที่ประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก อาจารยที่

ปรึกษาปริญญานพินธรวม (ถามี) และกรรมการที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเหน็ชอบไมนอยกวา 

2 คน และใหแตงตั้งกรรมการ 1 คนทาํหนาที่เปนเลขานกุาร   

ในคณะกรรมการที่แตงตัง้จะตองมีอยางนอย 1 คน ทีม่าจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่

ไมใชอาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธ และนอกจากนั้นผูที่ทาํหนาที่ประธานตองไมใชอาจารยที่

ปรึกษาปริญญานพินธดวย  

เลขานุการที่ตองเขารวมพิจารณาทกุครั้ง อาจจะแตงตั้งผูชวยเลขานุการหรือบุคคลอื่นที่คณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรมอบหมายได 

โดยรายชื่อคณะกรรมการใหกรรมการบริหารหลกัสูตรประจําสาขาวชิาเปนผูเสนอรายชื่อโดย

ความเห็นชอบจากคณบดีตนสังกัด เพื่อเสนอคณบดีบัณฑิตวทิยาลยัพจิารณาแตงตั้ง 

สําหรับคุณสมบัติของกรรมการพิจารณาเคาโครงปริญญานพินธตองเปนอาจารยประจําของ

มหาวิทยาลยัหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มคีุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเทา หรือเปนผู

ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวชิาที่สัมพนัธกัน และ

ตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา   

46.5  คณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกบัปริญญานิพนธ ประกอบดวย อาจารยทีป่รึกษา

ปริญญานิพนธหลัก และอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวม (ถามี)  และกรรมการอีก 1 คนที่เปน

กรรมการบริหารหลักสูตรประจําวชิาเอกหรือสาขาวิชาซึง่เคยเขาประชมุพิจารณาเคาโครงปริญญา

นิพนธของนิสิต และผูทรงคณุวุฒิภายนอกอีก 1 คน  โดยรายชื่อกรรมการใหคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรประจําสาขาวิชาเปนผูเสนอโดยความเห็นชอบจากคณบดีของหนวยงานตนสังกัด เพื่อเสนอ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้ง 

อาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธ ตองไมเปนประธานกรรมการสอบปริญญานิพนธ  
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หากมีความจาํเปนอยางยิง่ที่จะตองแตงตัง้กรรมการสอบปากเปลาปริญญานิพนธเพิ่มเติม ให

อาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธหลักเสนอเรื่องผานคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรเพื่อใหคณบดี

บัณฑิตวทิยาลัยอนุมัต ิและในกรณีทีน่ิสิตจะตองสอบปากเปลาปริญญานพินธ แตคณะกรรมการสอบ

ปากเปลาอยูไมครบคณะ ใหนิสิตเสนอเรือ่งผานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพือ่ใหคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัยอนุมตัิ                 

46.6  ลิขสิทธิห์รือทรัพยสินทางปญญาอืน่ๆ ทีเ่กิดจากการทาํปริญญานพินธซึ่งบัณฑิตวทิยาลยั

อนุมัต ิใหนับเปนสวนหนึง่ของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและเปนของมหาวทิยาลัย 

นิสิตตองสงหนังสือขอตกลงวาดวยลิขสทิธิ์ในปริญญานพินธ ใหแกมหาวทิยาลยัพรอมกับ

ปริญญานิพนธฉบับสมบูรณ 

ขอ 47   สารนพินธ 

47.1  นิสิตหลกัสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข จะตองทําสารนพินธ 

47.2  บัณฑิตวิทยาลัยจะแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธหนึง่คนตามคําแนะนาํของคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร  โดยมีคุณสมบัติเปนไปตามขอ 47.3 

47.3  องคประกอบ คุณสมบัติ และจํานวนอาจารยที่ปรึกษาสารนพินธ และกรรมการสอบสาร

นิพนธ บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดดังนี ้         

         47.3.1  อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ จํานวน 1 คนตอโครงการ  ตองเปนอาจารยประจํา

ของมหาวทิยาลัยมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตาํแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา

ผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพนัธกนั และตองมีประสบการณในการทําวจิัยที่

มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  

         47.3.2  กรรมการพิจารณาโครงการสารนิพนธ มีจาํนวนไมต่ํากวา 3 คน ประกอบดวย 

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือกรรมการบริหารหลกัสูตรที่ไดรับมอบหมายเปนประธาน 1 

คน ผูแทนจากคณะกรรมการบริหารหลักสตูรไมต่ํากวา 1 คน เปนกรรมการ และอาจารยที่ปรึกษาสาร

นิพนธเปนกรรมการและเลขานุการ และอาจเชิญผูทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในสาขาวชิานัน้เปน

กรรมการเพิม่เติมไดอีก 1 คน หรือ อาจใหคณะกรรมการบริหารหลักสตูรเปนผูพิจารณาโครงการสาร

นิพนธได 

         คุณสมบัติของกรรมการตองเปนอาจารยประจําของมหาวทิยาลัย หรือผูทรงคุณวุฒิ

ภายในหรือภายนอกมหาวทิยาลัย มีคุณวฒุิปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทาง

วิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกนั และตองมี

ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

62



 

  

-25-

         47.3.3  กรรมการสอบสารนิพนธ ประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ 1 คน ทาํ

หนาทีเ่ปนประธานสอบสารนิพนธ กรรมการบริหารหลกัสูตรที่เขารวมพิจารณาโครงการสารนพินธ 1 

คน และผูทรงคุณวุฒิจากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 1 คน หากมีความจําเปนอยางยิง่ ที่

จะตองตั้งกรรมการสอบเพิ่มเติม ใหอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธเสนอเรื่องผานคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรเพื่อใหคณบดีบัณฑิตวทิยาลยัพจิารณาอนมุัติ ในกรณทีี่คณะกรรมการสอบสารนิพนธอยูไม

ครบคณะ แตนิสิตมีความจาํเปนอยางยิง่ตองสอบ ใหนสิิตเสนอเรื่องผานคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรเพื่อใหคณบดีบัณฑิตวทิยาลยัอนุมัติ  

         กรรมการสอบสารนิพนธตองเปนอาจารยประจําของมหาวทิยาลัย หรือผูทรงคุณวุฒิ

ภายในหรือภายนอกมหาวทิยาลัย มีคุณวฒุิปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทาง

วิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกนั และตองมี

ประสบการณในการทําวิจัยที่มใิชสวนหนึง่ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

47.4  ลิขสิทธิห์รือทรัพยสินทางปญญาอืน่ๆ ทีเ่กิดจากการทาํสารนิพนธซึง่บัณฑิตวทิยาลยั

อนุมัติ ใหนับเปนสวนหนึง่ของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต และเปนของมหาวิทยาลัย    

นิสิตตองสงหนังสือขอตกลงวาดวยลิขสทิธิ์ในสารนิพนธใหแกมหาวทิยาลัยพรอมกบัการสงสาร

นิพนธฉบับสมบูรณ 
 

หมวด 9 
การขอรับปรญิญาหรือประกาศนียบัตร 

 

ขอ 48    การขอรับปริญญา  

48.1  ในภาคเรียนใดทีน่ิสิตคาดวาจะสําเร็จการศึกษาใหยืน่คํารองขอรับปริญญาหรือ

ประกาศนยีบตัรที่บัณฑิตวทิยาลยั                      

48.2  นิสิตจะขอรับปริญญาหรือประกาศนยีบัตรไดตองมีคุณสมบัติดังนี ้ 

คุณสมบัติทั่วไป 

      48.2.1  มเีวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้ไมนอยกวา 1 ปการศึกษา และมีระยะเวลาศึกษา

ตามทีก่ําหนดในขอ 12 

      48.2.2  สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลกัสูตร  

      48.2.3  ไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไมต่ํากวา 3.00  

      48.2.4  สอบภาษาตางประเทศไดหรือไดรับยกเวนตามขอ 43.2  

      คุณสมบัติเฉพาะผูขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1  

      48.2.5  สอบประมวลความรูได 
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      48.2.6  เสนอปริญญานิพนธตามมาตรฐานของมหาวทิยาลยั และสอบผานการสอบ

ปากเปลาปริญญานิพนธข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกับปริญญานิพนธที่

บัณฑิตวทิยาลัยแตงตั้ง 

      48.2.7  สงปริญญานพินธฉบับสมบูรณตามที่มหาวทิยาลยักาํหนด 

      48.2.8  ผลงานปริญญานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนนิการให

ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการหรือ

เสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มกีรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง และมีรายงานการประชุม 

(Proceedings) ทีเ่ปนเร่ืองเต็ม (Full Paper)  

     ในกรณีที่ไมเปนไปตามความในขอนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณา

ขยายเวลาใหกับนิสิตไดคร้ังละไมเกิน 1 ภาคการศึกษาโดยการอนมุัติของคณบดีบัณฑิตวิทยาลยั 

และเมื่อไดรับการอนุมัติแลวตองชําระคารักษาสภาพการเปนนิสิต ตามขอ 25       

      คุณสมบัติเฉพาะผูขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2  

      48.2.9  เสนอปริญญานิพนธตามมาตรฐานของมหาวทิยาลยัและสอบผานการสอบ

ปากเปลาปริญญานิพนธข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกับปริญญานิพนธที่

บัณฑิตวทิยาลัยแตงตั้ง  

      48.2.10  สงปริญญานพินธฉบับสมบูรณตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

      48.2.11  ผลงานปริญญานพินธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดาํเนินการให

ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการหรือ

เสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มกีรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง และมีรายงานการประชุม 

(Proceedings) ทีเ่ปนเร่ืองเต็ม (Full Paper)  

      ในกรณทีี่ไมเปนไปตามความในขอนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจ

พิจารณาขยายเวลาใหกับนสิิตไดคร้ังละไมเกิน 1 ภาคการศึกษาโดยการอนุมัติของคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย และเมื่อไดรับการอนุมัติแลวตองชําระคารกัษาสภาพการเปนนิสิต ตามขอ 25     

      คุณสมบัติเฉพาะผูขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ข  

      48.2.12  สอบประมวลความรูได  

      48.2.13  เสนอสารนิพนธตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผานการสอบปาก

เปลาสารนิพนธข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบสารนพินธที่บัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้ง  

      48.2.14  สงสารนพินธฉบับสมบูรณตามที่มหาวทิยาลัยกําหนด 

      คุณสมบัติเฉพาะผูขอรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

      48.2.15  สอบวัดคุณสมบัติได  
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      48.2.16  เสนอปริญญานิพนธตามมาตรฐานของมหาวทิยาลยัและสอบผานการสอบ

ปากเปลาปริญญานิพนธข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกับปริญญานิพนธที่

บัณฑิตวทิยาลัยแตงตั้ง  

      48.2.17  สงปริญญานพินธฉบับสมบูรณตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

      48.2.18  ผลงานปริญญานพินธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดาํเนินการให

ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการที่มี

กรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตพีิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา

นั้น  

       ในกรณีทีไ่มเปนไปตามความในขอนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑติวิทยาลัยอาจ

พิจารณาขยายเวลาใหกับนสิิตไดคร้ังละไมเกิน 1 ภาคการศึกษาโดยการอนุมัติของคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย และเมื่อไดรับการอนุมัติแลวตองชําระคารกัษาสภาพการเปนนิสิต ตามขอ 25  

 ขอ 49    การใหปริญญา มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอชื่อนิสิตที่ไดยื่นความจํานงขอรับ

ปริญญา ที่มีคณุสมบัติตามขอ 48.2 และมีความประพฤติดี ตอสภามหาวิทยาลยัเพื่อขออนุมัติ

ปริญญา หรือประกาศนยีบตัร 

 
หมวด 10 

การประกันคณุภาพ 
 

ขอ 50  ทกุหลกัสูตรจะตองกาํหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรใหชัดเจน ซึ่งอยางนอย

ประกอบดวยประเด็นหลกั 7 ประเด็น คือ 

50.1 การบริหารหลักสูตร 

50.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจยั 

50.3 การบริหารคณาจารย 

50.4 การบริหารบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน 

50.5 การสนบัสนุนและการใหคําแนะนาํนสิิตบัณฑิตศึกษา 

50.6 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพงึพอใจของผูใชบณัฑิต 

50.7 ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 
 

ขอ 51 ใหทกุหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสตูรใหทันสมยั โดยมีการปรับปรุงเพื่อพัฒนาหลักสูตร

อยางตอเนื่องทุก 5 ป และใหเปนไปตามมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษากาํหนด 
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ขอ 52

แลวเสร็จในข

บังคับอยูกอน

 

ประกา

 

 

  

  

2 การดําเนินก

ขณะที่ขอบังคั

นวันที่ขอบังคั

าศ ณ วนัที ่ 2

 

 

การใดที่เกดิขึน้

คบันี้มีผลใชบั

คบันี้มีผลใชบัง

22 เมษายน พ
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บทเฉพาะก

นกอนวันทีเ่ขี

ังคบั ใหดําเนิ

ังคบัจนกวาจ

พ.ศ. 2554 
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กาล           

ยนขอบังคับนี

นนิการหรือปฏิ

จะดําเนนิการ

  (ศาสตราจา

นายกสภามห

นี้มีผลใชบังคั

ฏิบัติการตอไป

แลวเสร็จ 

ารย ดร.เกษม

หาวทิยาลยัศ

บั และยังดาํเ

ปตามขอบังคั

ม  สุวรรณกุล

ศรีนครินทรวิโร

เนินการไม

คบัที่ใช

) 

รฒ 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  พ.ศ. 2555 
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ภาคผนวก ข 

ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ค 

รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
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หลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ 

สรุป การปรับปรุงหลักสูตรตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ (รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภจิตรา  

ชัชวาลย์) 

ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการของการปรับปรุงหลักสูตร 

1) สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นในการ

วางแผนหลักสูตร 

ด้วยมีการพัฒนาของศาสตร์ทางเทคโนโลยีชีวภาพอย่าง

รวดเรว็ การปรับปรุงหลักสูตรใหส้อดคล้องกับวิทยาการต่าง 

ๆ จงึมีความเหมาะสม 

- 

2) โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชามีความสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของหลกัสูตรหรือไม่  อย่างไร 

จากวัตถุประสงค์ท้ัง 3 ข้อของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร

และรายวิชามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในข้อ 1 และ 3 

ค่อนข้างชัดเจน  ส าหรับวัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 คือวัตถุประสงค์

ในการพฒันาก าลงัคนดา้นเทคโนโลยีชีวภาพให้สอดคล้องกับ

กรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย 

นั้นอาจยงัไม่ค่อยครอบคลุมนักเนื่องจากรายวิชาของ

หลักสูตรมีรายวิชาทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ 

และด้านสิง่แวดล้อมและพลังงานสะอาดค่อนข้างน้อย แต่

อย่างไรก็ดี  หลักสูตรนี้อาจมีการพัฒนาเพิ่มเติมให้สมบูรณ์

ยิ่งขึ้น ตามแผนพัฒนาของประเทศในภายหลัง  

 

 

เนื่องจากในขณะนี้ทางภาควิชาได้ส่งบุคลากรไป

ศึกษาต่อทางด้านจุลชวีวิทยาสิง่แวดล้อมและด้าน

อ่ืนๆ ซึง่ในอนาคตหากบุคลากรเหล่านี้กลับมา

ปฏิบัติงาน ก็จะสามารถปรับปรงุหลักสูตรให้มี

รายวิชาทางด้านเทคโนโลยีชวีภาพให้ครอบคลุมมาก

ยิ่งขึ้น 

3) แผนการรับนิสิต 

น่าจะแสดงจ านวนนิสิตย้อนหลัง 2 ปี จ านวนนิสิตปปีัจจุบัน 

และแผนท่ีจะรับนิสิต ซึง่จะได้เหน็ผลการด าเนินงานของ

หลักสูตรท่ีผ่านมาและแผนในอนาคต  

 

เนื่องจากเป็นหลักสูตรปรับปรุงตามเกณฑ์ใหม่ของ 

สกอ. จึงไม่สามารถใส่จ านวนนิสติย้อนหลัง 2 ปีซึง่

เปน็หลักสูตรตามเกณฑ์เดิมได ้

4) การก าหนดคุณสมบตัิของผูม้ีสิทธิ์เขา้ศึกษาใน

หลักสูตรมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

เหมาะสม 

- 

5) ความพร้อมดา้นอาจารย์ส าหรับหลักสูตรปรับปรุง 

เหมาะสม 

- 

6) โครงสร้างหลักสูตร 

- โครงสร้างหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ 

- กลุ่มรายวิชาเลือกทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพจุลชวีวิทยา

และการแพทย์ มีลักษณะท่ีเน้นทางด้านจุลชีววิทยามากกว่า

รายวิชาเอกทางด้านการแพทย์มีค่อนข้างน้อย 

 

ได้ตัดรายวิชาเลือกทางการแพทย์ออกเนื่องจากมี

รายวิชาน้อย และไดเ้พิ่มรายวชิาเป็นเฉพาะด้านจุล

ชีววิทยาเท่านัน้ เพื่อความเหมาะสมของกลุ่มวิชา

เลือก 

7) ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนนิงานตัวหนึง่ท่ีน่าจะมีคือจ านวนนิสิตท่ี

จบการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

เนื่องจากตัวบ่งชี้เป็นรปูแบบเดียวกันของท้ัง

มหาวิทยาลัย จึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได ้
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สรุป การปรับปรุงหลักสูตรตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ  

(ศาสตราจารย์ ดร. วัฒนาลัย  ปานบ้านเกร็ด) 

ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการของการปรับปรุงหลักสูตร 

1) หลักสูตรและเนื้อหาของหลกัสูตร 

- หลักสูตรเน้นเนื้อหาด้านจุลชวีวิทยาและ Molecular 

biology โดยตัดรายวิชาที่เก่ียวขอ้งกับด้าน 

Bioprocess/Biochemical engineering/downstream 

processing ออก  

- ขณะนี้มีบริษัทด้านการผลิตเชือ้/Product ด้าน

เทคโนโลยีชีวภาพจ านวนมาก ท าให้ขาดแคลนนัก

เทคโนโลยีชีวภาพที่มีความรู้ด้าน Fermentation 

technology, Bioprocess/ Biochemiscal engineering 

และ Downstream processing หากหลักสูตรมีความ

พร้อมในการสอนและการท าวิจัยด้านนี ้น่าจะลอง

พิจารณาคงวิชาเหล่านี้ไว้ และอาจปรับปรงุรายวิชาใน

สาขานี้ให้มีจ านวนน้อยลง กระชบั และไม่เปน็ภาระต่อ

อาจารย์ผู้สอน ขณะนี้บัณฑิตในสาขานี้ขาดแคลน

มากๆ 

 

 

 

 

 

ได้คงรายวชิาด้าน Fermentation process และ 

Bioengineering ไว้บ้างตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒ ิ

เพื่อใหเ้กิดประโยชน์แก่นิสิตในการประกอบอาชีพ

ภายหลัง 

2) รายวิชาใหม ่

- วิชา เทคโนโลยีระบบส่งยา เปน็รายวิชาที่

เฉพาะเจาะจงส าหรับด้านเภสัชวทิยามากกว่า และไม่

ค่อยเกี่ยวข้องกับรายวิชาอื่นๆ ของหลักสูตร รายวิชานี้

น่าจะใหน้ักศึกษาด้านเภสัชวิทยา ซึ่งมีพืน้ความรู้ด้าน

ยาอยู่แล้วเรียน น่าจะเหมาะกวา่บัณฑิตด้าน

เทคโนโลยีชีวภาพ 

-รายวิชาที่เปิดใหม่มีหลายรายวชิาที่อาจมีเนื้อหา

ซ้ าซ้อนและน่าที่จะยุบรวมกันได ้หากมีรายวิชาแล้ว

ต้องเปิดสอน ขณะท่ีมีนักศึกษาไม่มาก ก็จะเป็นภาระ

ต่ออาจารย์ผู้สอน ขณะท่ีหากมีรายวิชา แต่ไม่เปิดสอน 

หรือนานๆ เปิดที ก็จะไม่เปน็ประโยชน์แต่เปน็ภาระใน

การเขียน มคอ. 

ตัวอย่างเช่น วิชาสรีรวิทยาขั้นสงูของจุลินทรีย์ และ 

วิชาสรีรวิทยาขัน้สูงของฟังไจ 

- วิชา ทช654 ความปลอดภัยและข้อก าหนดทาง

เทคโนโลยีชีวภาพ น่าจะเปน็วิชาบังคับเลือก เนื่องจาก

น่าจะมีเนื้อหาที่จ าเป็นต่อบัณฑิตด้าน

เทคโนโลยีชีวภาพ 

 

รายวิชานีไ้ด้ถูกจัดไว้ในหมวดท่ัวไป ซึ่งนิสิตอาจเลือก

เรียนในกรณีท่ีนิสิตท าปริญญานพินธ์ทางด้านนี้ซึ่งจะ

เปน็ประโยชน์แก่นิสิต 

 

 

 

ได้ตัดรายวิชาสรีรวิทยาขั้นสงูของจุลินทรีย์ ออกและ

คงไวเ้ฉพาะวิชาสรีรวิทยาขั้นสงูของฟังไจ ตาม

ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 

 

 

 

วิชานี้ยงัคงเป็นวิชาเลือก แต่ทางคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรจะแนะน าให้นิสิตเลือกเรียนวิชานี้ เพื่อเป็น

ประโยชน์แก่นิสิต 

 

3) แผนการศึกษา 

- เห็นด้วยอย่างมากท่ีจัดให้เรียนทุกรายวิชาสิน้สุด

ภายในปีที่ 1 เพราะนิสิต/นักศึษาไทย หากมีการเรียน

 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะแนะน าให้นิสิตจัดท า 

proposal ภายในภาคการศึกษาที ่1 ของปีท่ี 2 ตาม
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การสอนส่วนใหญ่จะไม่สามารถท าวิจัยใดๆ ได้ และขอ

แนะน าให้หลักสูตรก าหนดใหน้ิสติ จัดท า Proposal 

ภายในภาคการศึกษาที่ 1 ของปท่ีี 2 หรือก่อนได้ย่ิงดี 

เพื่อกระตุ้นให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์บางท่านท่ี

ไม่ค่อยพร้อมให้คิดวางแผนกรอบงานของนิสิต

ล่วงหน้า และคณะกรรมการสอบจะได้ชว่ยให้

ความเหน็ได้อย่างรวดเรว็และสามารถติดตาม

ความก้าวหน้า หากจัดให้สอบช้า นิสิตบางคนจะมี

ปัญหาด้านการท าวิทยานิพนธ์และท าให้จบช้าได้ 

 

หมายเหต:ุ ไม่เห็นข้อก าหนดของการเสนอเค้าโครง

ปริญญานิพนธ์ ในแผนการศึกษาส าหรับนิสิตปริญญา

โท ไม่ทราบว่ามีหรือไม่ อย่างไร หากไม่มี น่าจะจัดให้

มีการเสนอ เพราะเป็นประโยชนต์่องานปริญญานิพนธ์

ของนิสิต 

ค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส าหรับการเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์ เป็นไปตาม

ระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่า

ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ซึ่งนิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษา ต้องมีการน าเสนอเคา้โครง

ปริญญานิพนธ์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการท าปริญญา

นิพนธ์ของนิสิต 
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ภาคผนวก ง   

รายงานการประเมินหลักสูตร  
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แบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อคณุภาพหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

ค าชี้แจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่อง    และระดับความพึงพอใจให้ครบทุกรายการ 

ตอนที่  1  ภูมิหลังของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.  ประเภทหน่วยงานท่ีท่านสังกัด 

  1. สว่นราชการ   2.  รัฐวิสาหกิจ   3.  บริษัทเอกชน   4.  อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ .............. 

ตอนที่  2  ความพึงพอใจของนิสิตที่มีตอ่คุณภาพหลักสูตร  (จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม = 9 คน) 

ข้อท่ี รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

1. ปรัชญา วัตถุประสงค์ และโครงสร้างหลักสูตรโดยรวม  

1.1 มีความชัดเจน สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและ

สังคม 

   4  

1.2 ความเหมาะสมของจ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร    4  

1.3 ความทันสมัยของหลักสูตร    4  

2. หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่ส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม  

2.1 ความชือ่สัตย์สุจริต    4  

2.2 ความเสียสละและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม    4  

2.3 มีจิตส านึกและความรับผิดชอบต่อสังคม    4.1  

3. หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ 

3.1 ความรู้ความสามารถในเชงิวิเคราะห์และสงัเคราะห์    4  

3.2 การน าความรู้ไปประยุกต์ใช ้และสร้างองค์ความรู้ใหม่    4  

3.3 การน าความรู้ไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น    4.1  

4. หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่ส่งเสริมด้านทักษะทางปัญญา 

4.1 ส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถท าวิจัยได ้    4  

4.2 การเรียนรู้ ค้นคว้าและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง    4  

5. หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่ส่งเสริมด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

5.1 ความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย    4.2  

5.2 การวางแผนและจัดการงานท่ีได้รับมอบหมายอย่างเปน็

ระบบมีประสิทธิภาพ 

  3.9   

5.3 การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน    4.1  

5.4 เคารพและให้เกียรติเพื่อนร่วมสถาบัน    4.2  

6. หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่ส่งเสริมด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.1 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล   3.8   

6.2 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูลใน

งานวิจัย 

  3.8   

ตอนที่  3  ความต้องการและข้อเสนอแนะอื่นๆ ของนิสิตเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรในอนาคต 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) 

ค าชี้แจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่อง    และระดับความพึงพอใจให้ครบทุกรายการ 

ตอนที่  1  ภูมิหลังของผู้ตอบแบบสอบถาม 

       1. ปัจจุบันท่านด ารงต าแหน่ง   1. ผู้บริหารระดับสูง   2. ผู้บริหารระดับกลาง    3.  ผู้บริหารระดับต้น 

                                            4.  พนักงานหรือเจ้าหนา้ที ่   5.  อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ......................................... 

       2. ประเภทหน่วยงานของท่าน 

        1. ส่วนราชการ    2.  รัฐวิสาหกิจ   3.  บริษัทเอกชน   4. อ่ืนๆ โปรดระบุ ……………………. 

ตอนที่  2  พึงพอใจของบัณฑิตที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร     (จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม = 6 คน) 

ข้อท่ี รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

1. ปรัชญา วัตถุประสงค์ และโครงสร้างหลักสูตรโดยรวม  

1.1 มีความชัดเจน สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสงัคม          4  

1.2 ความเหมาะสมของจ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร    4.2  

1.3 ความทันสมัยของหลักสูตร               

3.7 

  

2. หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่ส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม  

2.1 ความชื่อสัตย์สุจริต   3.7   

2.2 ความเสียสละและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม   3.7   

2.3 มีจิตส านึกและความรับผิดชอบต่อสังคม   3.5   

3. หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ 

3.1 ความรู้ความสามารถในเชงิวิเคราะห์และสงัเคราะห์ในสาขาท่ี

ส าเร็จการศึกษา 

   4  

3.2 การน าความรู้ประยุกต์ใช้ในการท างาน และสร้างองค์ความรู้ใหม่    4  

3.3 การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน    4  

4. หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่ส่งเสริมด้านทักษะทางปัญญา 

4.1 ความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัตงิาน     4.3  

4.2 การถ่ายทอดความรู้ในด้านการสอนหรือการวิจัย    4  

4.3 การเรียนรู้ ค้นคว้าและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง    4.7  

5. หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่ส่งเสริมด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

5.1 การท างานเปน็ทีม   3.5   

5.2 ความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย    4.2  

5.3 การวางแผนและการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ    4.2  

5.4 การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน    4  

5.5 เคารพและให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน    4  

6. หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่ส่งเสริมด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.1 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี    4.2  
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ภาคผนวก จ 

ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ช่ือ–สกุล   (ภาษาไทย)                 นายปรินทร์  ชัยวิสุทธางกูร  

 (ภาษาอังกฤษ) Mr. Parin  Chaivisuthangkura  

E-mail : parin@swu.ac.th 

คุณวุฒิและสาขาวิชา 

ปีที่จบการศึกษา คุณวุฒิและสาขาวิชา สถาบันการศึกษา 

2531 วท.บ. (เทคนิคการแพทย)์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2534 วท.ม. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล 

2541 Ph.D. (Cell Biology) University of Connecticut, USA 

 

ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย ์  

รางวัลและผลงาน 

 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจ าป ี2553 จากสภาวจิัยแห่งชาติ ผลงานวิจัยเรื่อง “การแยกยีนโพลีฮีดรินของ 

Penaeus monodon nucleopolyhedrovirus (PemoNPV) และการพัฒนาเทคนิค Loop-mediated 

isothermal amplification เพื่อตรวจการติดเชื้อ PemoNPV ในกุ้งกุลาด า”  

 รางวัลท่ี 1 ประเภทรากแก้วท่ียั่งยืนแห่งการวจิัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี 2553 จาก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 ได้รับเชิญเปน็ Editorial Board of World Journal of Virology (2011-2015) 

 ผลงานวิจัยเรื่อง Rapid and sensitive detection of Vibrio vulnificus by loop-mediated isothermal 

amplification combined with lateral flow dipstick targeted to rpoS gene. Molecular and Cellular 

Probes, 25, 158-163. โดย  Surasilp, T., Longyant, S., Rukpratanporn, S., Sridulyakul, P., 

Sithigorngul, P., Chaivisuthangkura, P. (2011) ปรากฎอยู่ใน Top 25 Hottest articles ช่วง April to 

June 2011 ของวารสาร Molecular and Cellular Probes  

 ผลงานวิจัยเรื่อง  The development of loop-mediated isothermal amplification combined with lateral 

flow  dipstick for detection of Vibrio parahaemolyticus. Letters in Applied Microbiology 52, 344-

351. โดย Prompamorn, P., Sithigorngul, P., Rukpratanporn, S., Longyant, S., Sridulyakul, P., 

Chaivisuthangkura, P. (2011). ได้รับคัดเลือกเป็น research highlight โดย Asia-Pacific International 

Molecular Biology Network (A-IMBN) และ NPG Nature Asia-Pacific. Website 

http://natureasia.com/A-IMBN 

เอกสารประกอบการสอน/ บทความวิชาการ 

Chaivisuthangkura, P., Loh, P. Penaeovirus, Baculoviridae. (2010) In The Springer Index of Viruses, 2nd 

ed. Tidona, C.A., Darai, G. New York: Springer-Verlag (Invited contributing author) 

ปรินทร ์ ชัยวิสุทธางกูร (2551) พนัธุวศิวกรรมและชวีสารสนเทศศาสตร์เบ้ืองตน้ ส านักพิมพ์โอเอส พริ้นติ้ง เฮ้าส.์ 

593  หน้า  

ปรินทร ์ ชัยวิสุทธางกูร . พลังงาน เอนไซม ์ และเมแทบอลิซึม, การสังเคราะห์ดว้ยแสง ชีววิทยา 1 (ฉบับปรับปรงุ

ใหม่ 2546) ทบวงมหาวิทยาลัย. 256 หน้า 

ปรินทร ์ชัยวิสุทธางกูร (2544). จีเอ็มโอ. ส านักพิมพ์คุรุสภา. 265 หน้า (ได้รับคัดเลือกอยู่ใน 100 เล่มหนังสือดี

วิทยาศาสตร์) 
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งานวิจัย (4 ปีย้อนหลัง) 

1. Sridulyakul, P., Suwannaka, T., Chaivisuthangkura, P., Longyant, S., Rukpratanporn, S., & 

Sithigorngul, P. (2011). Penaeus monodon nucleopolyhedrovirus detection using monoclonal antibodies 

specific to recombinant polyhedrin protein. Aquaculture, 321(3-4), 216-222. 

2. Pengsuk, C., Longyant, S., Rukpratanporn, S., Chaivisuthangkura, P., Sridulyakul, P., & Sithigorngul, 

P. (2011). Differentiation among the Vibrio cholerae serotypes O1, O139, O141 and non-O1, non-

O139, non-O141 using specific monoclonal antibodies with dot blotting. Journal of Microbiological 

Methods, 87(2), 224-233. 

3. Surasilp, T., Longyant, S., Rukpratanporn, S., Sridulyakul, P., Sithigorngul, P., Chaivisuthangkura, P. 

(2011) Rapid and sensitive detection of Vibrio vulnificus by loop-mediated isothermal amplification 

combined with lateral flow dipstick targeted to rpoS gene. Molecular and Cellular Probes, 25, 158-

163. 

4. Sithigorngul, P., Rukpratanporn, S., Chaivisuthangkura, P., Sridulyakul, P., Longyant, S. (2011). 

Simultaneous and rapid detection of white spot syndrome virus and yellow head virus infection in 

shrimp with a dual immunochromatographic strip test. Journal of Virological Methods, 173, 85-91. 

5. Prompamorn, P., Sithigorngul, P., Rukpratanporn, S., Longyant, S., Sridulyakul, P., 

Chaivisuthangkura, P. (2011). The development of loop-mediated isothermal amplification combined 

with lateral flow dipstick for detection of Vibrio parahaemolyticus. Letters in Applied Microbiology 52, 

344-351. 

6. Kunanopparat, A., Chaivisuthangkura, P., Senapin, S., Longyant, S., Rukpratanporn, S., Flegel, T. 

W., Sithigorngul, P. (2011). Detection of infectious myonecrosis virus using monoclonal antibody 

specific to N and C fragments of the capsid protein expressed heterologously. Journal of Virological 

Methods, 171, 141-148. 

7. Srisuk, C., Chaivisuthangkura, P., Sukhumsirichart, W., Sridulyakul, P., Longyant, S., Rukpratanporn, 

S., Sithigorngul, P. (2011). Improved immunodetection of Penaeus monodon densovirus with 

monoclonal antibodies raised against recombinant capsid protein. Aquaculture, 311, 19-24. 

8. Longyant, S., Chaiyasittrakul, K., Rukpratanporn, S., Chaivisuthangkura, P., & Sithigorngul, P. 

(2010). Simple and direct detection of Aeromonas hydrophila infection in the goldfish, Carassius 

auratus (L.), by dot blotting using specific monoclonal antibodies. Journal of Fish Diseases, 33(12), 

973-984. 

9. Gangnonngiw, W., Laisutisan, K., Sriurairatana, S., Senapin, S., Chuchird, N., Limsuwan, C., 

Chaivisuthangkura, P., Flegel, T.W. (2010). Monodon baculovirus (MBV) infects the freshwater 

prawn Macrobrachium rosenbergii cultivated in thailand. Virus Research, 148(1-2), 24-30. 

10. Pengsuk, C., Longyant, S., Rukpratanporn, S., Chaivisuthangkura, P., Sridulyakul, P., & Sithigorngul, 

P. (2010). Development of monoclonal antibodies for simple detection and differentiation of Vibrio 

mimicus from V. cholerae and Vibrio spp. by dot blotting. Aquaculture, 300(1-4), 17-24. 

11. Chaivisuthangkura, P., Longyant, S., Hajimasalaeh, W., Sridulyakul, P., Rukpratanporn, S., & 

Sithigorngul, P. (2010). Improved sensitivity of taura syndrome virus immunodetection with a 

monoclonal antibody against the recombinant VP2 capsid protein. Journal of Virological Methods, 

163(2), 433-439. 
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12. Chaivisuthangkura, P., Longyant, S., Rukpratanporn, S., Srisuk, C., Sridulyakul, P., & Sithigorngul, 

P. (2010). Enhanced white spot syndrome virus (WSSV) detection sensitivity using monoclonal 

antibody specific to heterologously expressed VP19 envelope protein. Aquaculture, 299(1-4), 15-20. 

13. Srisuk, C., Chaivisuthangkura, P., Rukpratanporn, S., Longyant, S., Sridulyakul, P., & Sithigorngul, 

P. (2010). Rapid and sensitive detection of Vibrio cholerae by loop-mediated isothermal amplification 

targeted to the gene of outer membrane protein ompW. Letters in Applied Microbiology, 50(1), 36-

42. 

14. Kanhathaisong, B., Wongyounoi, S., Boonprakob, M., Dechsri, P., & Chaivisuthangkura, P. (2009). 

Introducing a warm temperature adapted rapid cycling "Brassica rapa" to a thai science classroom: A 

preliminary study on students' involvement in realistic investigation. International Journal of Learning, 

16(10), 369-378. 

15. Sithigorngul, P., Hajimasalaeh, W., Longyant, S., Sridulyakul, P., Rukpratanporn, S., & 
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stylirostris densovirus using monoclonal antibodies to viral capsid protein expressed heterologously. 

Journal of Virological Methods, 162(1-2), 126-132. 
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ประสบการณ์การสอน 

 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา, ชีววิทยาของเซลล,์ Microbial Genetics, Bioinformatics, Genetic Engineering, 

Virology, Immunology, Advanced Molecular Cell Biology, Laboratory in Advanced Molecular Cell Biology, 

Biotechnology in Aquatic Animal Pathology, Principles of Biotechnology, Instrumentation in Biotechnology, 

Research Methodology in Biotechnology 
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ทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย  

 ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก) รุน่ท่ี 13 แหล่งทุน สกว 

 การพัฒนาวิธี loop-mediated isothermal amplification (LAMP) ส าหรับการตรวจเชื้อ monodon 

baculovirus (MBV) เชื้อ Vibrio parahaemolyticus และ V. cholerae มี.ค. 2552-มี.ค. 2554 แหล่งทุน 

สกว. (ทุนวิจัยแบบมุ่งเป้า) หัวหน้าโครงการ 

 ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก) รุน่ท่ี 12 แหล่งทุน สกว. 

 ทุน สกอ. ประเภทอาจารย์ท่ีปรึกษา (ทุนปริญญาเอกในประเทศ) ประจ าป ี2551 

 ทุน สกอ. ประเภทอาจารย์ท่ีปรึกษา (ทุนปริญญาเอกร่วมในและตา่งประเทศ) ประจ าปี 2550 

 ทุน สกอ. ประเภทอาจารย์ท่ีปรึกษา (ทุนปริญญาเอกในประเทศ) ประจ าป ี2549  

 การโคลนและการแสดงออกของโปรตีน VP19 และ VP26 ของไวรัสตัวแดงดวงขาวส าหรับสร้างโมโน

โคลนอลแอนติบอด,ี 20 ก.ค. 2549 ถึง 20 ก.ค. 2552 แหล่งทุน สกว., (ทุนเมธีวิจัย) หัวหนา้โครงการ 

 โครงการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีเพื่อการผลิตชุดตรวจส าหรับไวรัสและแบคทีเรียในกุ้งและสัตว์น้ า, 

ม.ค. 2548 ถึง ธ.ค. 2552 แหล่งทุน ศูนย์พนัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาต ิ(Biotec), ผู้ร่วม

โครงการ 

 การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อ Taura syndrome virus, ต.ค.47-มิ.ย.49 แหล่งทุน ศูนย์พนัธุ

วิศวกรรมและเทคโนโลยีชวีภาพแห่งชาติ (Biotec), หัวหน้าโครงการ 

 การพัฒนาชุดตรวจไวรัสโรคตัวแดงดวงขาว (WSSV) ชนิด sandwich ELISA แบบตลับและแบบแถบสี

(Strip test), ต.ค. 2547-ต.ค.2548 แหล่งทุน ศูนย์พนัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยีชวีภาพแหง่ชาติ 

(Biotec), ผู้ร่วมโครงการ 

 การส ารวจศักยภาพในการเป็นพาหะของไวรัสโรคหัวเหลืองของกุ้งและปูท่ีพบในบรเิวณแหลง่เลี้ยงกุ้งกุลาด า

, ส.ค.2545-ต.ค. 2547 แหล่งทุน ศนูย์พันธวุิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (Biotec), ผู้ร่วม

โครงการ 
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ช่ือ–สกุล   (ภาษาไทย)                 นายศวิาพร ลงยนัต ์ 

 (ภาษาอังกฤษ) Mr. Siwaporn Longyant  

E-mail : siwaporn@swu.ac.th 

คุณวุฒิและสาขาวิชา 

ปีที่จบการศึกษา คุณวุฒิและสาขาวิชา สถาบันการศึกษา 

2533 

 

วท.บ. (ชีววิทยา) 

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร 

2536 

 

วท.ม. (เคมีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร 

2542 วท.ด. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 

รางวัล   

รางวัลประเภทต้นไม้ท่ีเติบโตแหง่การวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี 2554  

จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผลงานทางวิชาการ 

เอกสารประกอบการสอน/ บทความวิชาการ 

 -  

งานวิจัย (4 ปีย้อนหลัง) 

1. Sithigorngul P., S. Rukpratanporn, P. Chaivisuthangkura, P. Sridulyakul and S. Longyant. 2011. 

Simultaneous and rapid detection of white spot syndrome virus and yellow head virus 

infection in shrimp with dual immunochromatographic strip test.  J. Virol Meth. 173, 85-

91. 

2. Srisuk C., P. Chaivisuthangkura, W. Sukhumsirichart, P. Sridulyakul, S. Longyant, S. 

Rukpratanporn and P. Sithigorngul. 2011. Improved immunodetection of Penaeus 

monodon densovirus with monoclonal antibodies raised against recombinant capsid protein. 

Aquaculture. 311, 19-24. 

3. Kunanopparat A., P. Chaivisuthangkura, S. Senapin, S. Longyant, S. Rukpratanporn, T.W. Flegel and 

P. Sithigorngul. 2011. Detection of infectious myonecrosis virus using monoclonal antibody 

specific to N and C fragments of the capsid protein expressed heterologously. J. Virol. Meth. 171 

(1) : 141-148,  

4. Longyant S., K. Chaiyasittrakul, S. Rukpratanporn, P. Chaivisuthangkura and P. Sithigorngul. 

2010. Simple and direct detection of Aeromonas hydrophila infection in the goldfish, 

Carassius auratus (L.), by dot blotting using specific monoclonal antibodies. J. Fish 

Diseases. 33 : 973-984. 

5. Chaivisuthangkura P., S. Longyant, S. Rukpratanporn, C. Srisuk, P. Sridulyakul and P. 

Sithigorngul. 2010. Enhanced white spot syndrome virus (WSSV) detection sensitivity 

using monoclonal antibody specific to heterologously expressed VP19 envelope protein. 

Aquaculture. 299 : 15–20. 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T4D-50V2089-1&_user=1750333&_coverDate=08%2F21%2F2010&_alid=1446951595&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=4972&_sort=d&_docanchor=&view=c&_ct=24&_acct=C000054432&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1750333&md5=70bb1dab673ce9d77125432cbe967497&searchtype=a
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T4D-50V2089-1&_user=1750333&_coverDate=08%2F21%2F2010&_alid=1446951595&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=4972&_sort=d&_docanchor=&view=c&_ct=24&_acct=C000054432&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1750333&md5=70bb1dab673ce9d77125432cbe967497&searchtype=a
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T96-51B1WJ2-2&_user=1750333&_coverDate=01%2F31%2F2011&_alid=1592126055&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=5106&_sort=d&_docanchor=&view=c&_ct=25&_acct=C000054432&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1750333&md5=eb63967f893ecde235c9701875ed3bbd&searchtype=a
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T96-51B1WJ2-2&_user=1750333&_coverDate=01%2F31%2F2011&_alid=1592126055&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=5106&_sort=d&_docanchor=&view=c&_ct=25&_acct=C000054432&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1750333&md5=eb63967f893ecde235c9701875ed3bbd&searchtype=a
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6. Chaivisuthangkura P., S. Longyant, W. Hajimasalaeh, P. Sridulyakul, S. Rukpratanporn and P. 

Sithigorngul. 2010. Improved sensitivity of Taura syndrome virus immunodetection with a 

monoclonal antibody against the recombinant VP2 capsid protein. J. Virol. Methods. 163 : 

433–439. 

7. Srisuk C., P. Chaivisuthangkura, S. Rukpratanporn, S. Longyant, P. Sridulyakul and P. 

Sithigorngul. 2010. Rapid and sensitive detection of Vibrio cholerae by loop-mediated 

isothermal amplification targeted to the gene of outer membrane protein ompW. Lett. Appl. 

Microbiol. 50 : 36–42. 

8. Pengsuk C., S. Longyant, S. Rukpratanporn, P. Chaivisuthangkura, P. Sridulyakul and P. 

Sithigorngul. 2010. Development of monoclonal antibodies for simple detection and 

differentiation of Vibrio mimicus from V. cholerae and Vibrio spp. by dot blotting. 

Aquaculture. 300 : 17–24. 

9. Chaivisuthangkura P., C. Srisuk, S. Rukpratanporn, S. Longyant, P. Sridulyakul and P. 

Sithigorngul. 2009. Rapid and sensitive detection of Penaeus monodon nucleopoly-

hedrovirus by loop-mediated isothermal amplification. J. Virol. Methods. 162 : 188–193. 

10. Sithigorngul P., W. Hajimasalaeh, S. Longyant, P. Sridulyakul, S. Rukpratanporn and  P. 

Chaivisuthangkura. 2009. Simple immunoblot and immunohistochemical detection of 

Penaeus stylirostris densovirus using monoclonal antibodies to viral capsid protein expressed 

heterologously. J. Virol. Methods 162 : 126–132. 

11. Chaivisuthangkura P., C. Tawilert, T. Tejangkura, S. Rukpratanporn, S. Longyant, W. 

Sithigorngul and P. Sithigorngul. 2008. Molecular isolation and characterization of a novel 

occlusion body protein gene from Penaeus monodon nucleopolyhedrovirus. Virology. 381: 

261-267. 

12. Longyant S., S. Rukpratanporn, P. Chaivisuthangkura, P. Suksawad, C. Srisuk, W. Sithigorngul, 

S. Piyatiratitivorakul and P. Sithigorngul. 2008.  Identification of Vibrio spp. in vibriosis 

Penaeus vannamei using developed monoclonal antibodies. J. Invert. Pathol. 98 : 63–68. 

13. Longyant S., P. Poyoi1, P. Chaivisuthangkura, T. Tejangkura, W. Sithigorngul, P. Sithigorngul 

and S. Rukpratanporn. 2008. Specific monoclonal antibodies raised against Taura syndrome 

virus (TSV) capsid protein VP3 detect TSV in single and dual infections with white spot 

syndrome virus (WSSV). Dis. Aquat. Org. 79:75-81.  

14. Chaivisuthangkura P., T. Tejangkura, S. Rukpratanporn, S. Longyant, W. Sithigorngul and P. 

Sithigorngul. 2008. Preferential suppression of yellow head virus (YHV) envelope protein 

gp116 in shrimp that survive challenge with YHV. Dis. Aquat. Org. 79:1-8.  

ประสบการณ์การสอน 

  ชว181/191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 ชว 102 ชวีวิทยา 2       ชว182/192 ปฏิบัติการชีววิทยา 2   

  ชว 104 ชวีวิทยาพื้นฐาน 2     ชว 184 ปฏิบัติการชีววิทยา 2    ชว301 ชวีวิทยาของเซลล ์

  ชว321 มิญชวิทยา ชว422 สัตว์มีกระดูกสันหลัง ชว458 วิทยาภูมิคุ้มกัน 

  ชว551 วิทยาต่อมไร้ท่อ ชว573 การเพาะเลี้ยงในน้ า ชว543 Genetic engineering 

  BT605 Laboratory in Advanced Molecular Cell Biology 

  BT623 Biotechnology in Aquatic Animal Pathology 

http://www.int-res.com/abstracts/dao/v79/n1/p75-81/
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ช่ือ–สกุล   (ภาษาไทย)  นางสาว ภัทริน  ศรีดุลยกุลย์ 

 (ภาษาอังกฤษ) Miss Pattarin   Sridulyakul  

E-mail : pattarins@swu.ac.th และ pattarin21@yahoo.com 

คุณวุฒิและสาขาวิชา 

ปีที่จบการศึกษา คุณวุฒิและสาขาวิชา สถาบันการศึกษา 

พ.ศ. 2543 วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พ.ศ. 2546 วท.ม. วิทยาศาสตร์การแพทย ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พ.ศ 2550 วท.ด. สรีรวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์

ผลงานทางวิชาการ 

เอกสารประกอบการสอน/ บทความวิชาการ 

- คู่มือปฏิบัติการวิชา Microtechnique 

- คู่มือปฏิบัติการวิชา Biology 1 (หัวข้อ Movement of molecules) 

งานวิจัย 

1) ประวัติการรับทุนอุดหนนุการวิจัย 

 การผลิตโพลิโคลนอลแอนติบอดีท่ีมีความจ าเพาะต่อเชื้อ Pseudomonas aeruginosa                                      

   (งบประมาณเงนิรายได้  คณะวิทยาศาสตร์ ปี2551: หัวหน้าโครงการ) 

 การโคลนยีนและการแสดงออกของโปรตีนท่ีจ าเพาะต่อ Pseudomonas aeruginosa ซึ่งวเิคราะห์โดยการเปรียบ

จีโนมและการผลิตโพลิโคลนอลแอนติบอดี (งบประมาณเงนิรายได้มหาวิทยาลัย  ปี 2552:  ผู้ร่วมโครงการ) 

 การพัฒนาชุดตรวจแบบแถบสีส าหรับเชื้อ Vibrio parahaemolyticus  และ V. vulnificus  

    (งบประมาณแผ่นดิน ปี 2552 และ 2553:  ผู้ร่วมโครงการ) 

 การพัฒนาชุดตรวจแบบแถบสีส าหรับเชื้อ Pseudomonas aeruginosa  

   (งบประมาณแผ่นดนิ ปี 2554:  หัวหน้าโครงการ) 

 

2) ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่  

 Sridulyakul P., Chakraphan D., Bhattarakosol P., Patumraj S. (2003) Endothelial nitric oxide synthase 

expression in systemic and pulmonary circulation of streptozotocin induced diabetic rats: comparison 

using image analysis. Clinical Hemorheology Micro. 29(3-4): 423-428. 

 Chakraphan D., Sridulyakul P., Thipakorn B., Bunnag S., Huxley VH., Patumraj S. (2005) Attenuation 

of endothelial dysfunction by exercise training in STZ-induced diabetic rats. Clinical Hemorheology 

Micro. 32(3): 217-226. 

  Sridulyakul P., Chakraphan D., Patumraj S. (2006) Vitamin C supplementation could reverse diabetes-

induced endothelial cell dysfunction in mesenteric microcirculation in STZ-rats. Clinical Hemorheology 

Micro. 34(1-2):315-321. 

  Patumraj S., Wongeakin N., Sridulyakul P., Jariyapongskul A., Futrakul N., Bunnag S. (2006) 

Combined effects of curcumin and vitamin C to protect endothelial dysfunction in the iris tissue of STZ-

induced diabetic rats. Clinical Hemorheology Micro. 35(4):481-489. 

mailto:pattarins@swu.ac.th%20และ
mailto:pattarin21@yahoo.com
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 Sridulyakul P., Wongeak-in N., Patumraj S. (2008) Increased nitric oxide level in diabetic rats from 

vitamin C supplementation: an in vivo detection using diaminofluorescein. Asian Biomedicine. 2(5): 

371-379. 

 Sithigorngul P, Hajimasalaeh W, Longyant S, Sridulyakul P, Rukpratanporn S, Chaivisuthangkura P. 

(2009) Simple immunoblot and immunohistochemical detection of Penaeus stylirostris densovirus using 

monoclonal antibodies to viral capsid protein expressed heterologously. J. Virol. Methods. 162: 126-

132. 

 Chaivisuthangkura P, Srisuk C, Rukpratanporn S, Longyant S, Sridulyakul P, Sithigorngul P. (2009) 

Rapid and sensitive detection of Penaeus monodon nucleopolyhedrovirus by loop-mediated isothermal 

amplification. J. Virol. Methods. 162: 188-193. 

 Pengsuk C., S. Longyant, S. Rukpratanporn, P. Chaivisuthangkura, P. Sridulyakul, Sithigorngul P. 

(2010) Development of monoclonal antibodies for simple detection and differentiation of Vibrio 

mimicus from V. cholerae and Vibrio spp. by dot blotting. Aquaculture. 300: 17–24. 

 Chaivisuthangkura P, Longyant S, Rukpratanporn S, Srisuk C, Sridulyakul P, Sithigorngul P. (2010) 

Enhanced white spot syndrome virus (WSSV) detection sensitivity using monoclonal antibody specific to 

heterologously expressed VP19 envelope protein. Aquaculture 299: 15-20. 

 Chaivisuthangkura P., Longyant S., Hajimasalaeh W., Sridulyakul P., Rukpratanporn S., Sithigorngul P. 

(2010) Improved sensitivity of Taura syndrome virus immunodetection with a monoclonal antibody 

against the recombinant VP2 capsid protein. J. Virol. Methods. 163: 433-439. 

 Srisuk C, Chaivisuthangkura P, Rukpratanporn S, Longyant S, Sridulyakul P, Sithigorngul P. (2010) 

Rapid and sensitive detection of Vibrio cholerae by loop-mediated isothermal amplification targeted to 

the gene of outer membrane protein ompW. Lett. Appl. Microbiol. 50: 36-42. 

 Srisuk C, Chaivisuthangkura P, Sukhumsirichart W, Sridulyakul P, Longyant S, Rukpratanporn S, 

Sithigorngul P. (2011) Improved immunodetection of Penaeus monodon densovirus with monoclonal 

antibodies raised against recombinant capsid protein. Aquaculture. 311: 19-24. 

 Sithigorngul P., S. Rukpratanporn, P. Chaivisuthangkura, P. Sridulyakul, Longyant S. (2011) 

Simultaneous and rapid detection of white spot syndrome virus and yellow head virus infection in shrimp 

with dual immunochromatographic strip test. J. Virol. Meth. 173(1): 85-91. 

 Prompamorn P.,  Sithigorngul P.,  Rukpratanporn S.,  Longyant S.,  Sridulyakul P., Chaivisuthangkura 

P. (2011)The development of loop-mediated isothermal amplification combined with lateral flow 

dipstick for detection of Vibrio parahaemolyticus. Lett. Appl. Microbiol. 52(4): 344-51. 

 

ประสบการณ์การสอน 

วิชา Biology, Physiology, Histology, Endocrinology และ Microtechnique 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19654023?ordinalpos=2&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19654023?ordinalpos=2&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19703492?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19703492?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T4D-4XXF6TG-1&_user=1750333&_coverDate=02%2F28%2F2010&_alid=1401907338&_rdoc=3&_fmt=high&_orig=search&_cdi=4972&_sort=d&_docanchor=&view=c&_ct=18&_acct=C000054432&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1750333&md5=a85c9a3976964f68c0dfd905d58297b4
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T4D-4XXF6TG-1&_user=1750333&_coverDate=02%2F28%2F2010&_alid=1401907338&_rdoc=3&_fmt=high&_orig=search&_cdi=4972&_sort=d&_docanchor=&view=c&_ct=18&_acct=C000054432&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1750333&md5=a85c9a3976964f68c0dfd905d58297b4
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19914291?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19914291?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19874480?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19874480?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=1
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ช่ือ–สกุล   (ภาษาไทย)                   นางสาวรักชนก  โคโต  

 (ภาษาอังกฤษ) Miss Rakchanok  Koto  

E-mail : rakchanok@swu.ac.th 

คุณวุฒิและสาขาวิชา 

ปีที่จบการศึกษา คุณวุฒแิละสาขาวิชา สถาบันการศึกษา 

2538 วท.บ (เทคโนโลยีชีวภาพ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง 

2543 วท.ม (พันธุศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2549 ปร.ด (เทคโนโลยี 

ชีวภาพทางการเกษตร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์  

ผลงานทางวิชาการ 

เอกสารประกอบการสอน/ บทความวิชาการ 

 1) การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และความหลากหลายทางชวีภาพ  

 2) 60 เสน้ทางท่องเท่ียวเชงินเิวศ 60 ปี มศว ศรีสง่ามหานคร 

งานวิจัย 

1) Suksileung S, Koto R, Attasat C. 2009. The Study of Diversity of Aquatic Animals in Kapur District, 

Ranong Province to Develop into Educational Ecotourism. Journal of The ISSAAS Congress 2008 “The 

Agriculture for the 3 ES: Economy, Environment and Energy”: 238-245 

2) Supaporn  Suksileung, Rakchanok Koto, Chwit  Attasat, Singha Wongroj and Nalena Prapairaksit. 2009. 

The Study of Diversity of Aquatic Animals in Kapur District, Ranong Province to Develop into 

Educational Ecotourism. Abstract of The ISSAAS International Congress 2008 “The Agriculture for the 

3 ES: Economy, Environment and Energy”: 261. 

3) Apiradee Suantan, Supaporn  Suksileung, Nawin Vilailert and Rakchanok Koto. 2009. The Satisfication 

of Thai Tourists in Phu foilom Ecotourism Project. Abstract of Internationl Conference on Sustainable 

Tourism Management “Management of sustainable tourism in the next decade : Prospects and 

Challenges”: 122-123. 

4) บุญพิเชษฐ์  จันทรเ์มือง (พระมหา), รักชนก โคโต และสุภาพรสุกสีเหลือง. 2553. การจัดการท่องเท่ียวในพระ

อารามหลวงชัน้เอก ในเกาะรัตนโกสินทร์. วารสารศรนีครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา : 96-108. 

 

ประสบการณ์การสอน 

Biology , Biology Laboratory , Genetics, Plant tissue culture, Laboratory in Introduction Microbiology, 

Medicinal Plant. Plant Molecular Biology, Aquaculture 
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ช่ือ–สกุล   (ภาษาไทย) ประวัติ อังประภาพรชัย 

 (ภาษาอังกฤษ) Prawat Aungpraphapornchai 

E-mail : prawat@swu.ac.th 

คุณวุฒิและสาขาวิชา 

ปีที่จบการศึกษา คุณวุฒิและสาขาวิชา สถาบันการศึกษา 

2537 วท.บ. ชีววิทยา (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1996 M.Sc. Biological Sciences University of East Anglia, UK 

2000 Ph.D. Microbiology University of East Anglia, UK 

 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

ผลงานทางวิชาการ 

เอกสารประกอบการสอน/ บทความวิชาการ 

1. ประวัติ อังประภาพรชัย. 2549. เอกสารประกอบการสอนวิชา Microbial Genetics (SMB 311). ภาควิชา

ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 67 หน้า. 

2. ประวัติ อังประภาพรชัย. 2549. เอกสารประกอบการสอนวิชา Genetic Engineering (BI 543). ภาควิชา

ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 85 หน้า. 

 

งานวิจัย 

1) ประวัติการรับทุนอุดหนนุการวิจัย 

 โครงการการพัฒนากระบวนการแปรรูปเห็ดฟาง เรื่อง การวิจัยและพัฒนาการผลิตเห็ดฟางหมัก ต าบลอาษา 

อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากของ

ทบวงมหาวิทยาลัย (หัวหน้าโครงการวิจัย  โครงการนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน จาก

ทบวงมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2545) 

 

 โครงการการพัฒนากระบวนการแปรรูปเห็ดฟาง เรื่อง การวิจัยและพัฒนาการผลิตซอสเห็ดฟางปรุงรส ต าบลอาษา 

อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากของ

ทบวงมหาวิทยาลัย (ผู้ร่วมโครงการวิจัย  โครงการนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน จาก

ทบวงมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2545) 
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 โครงการการพัฒนากระบวนการแปรรูปเห็ดฟาง เรื่อง การวิจัยและพัฒนาการผลิตเห็ดฟางอบแห้ง ต าบลอาษา 

อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากของ

ทบวงมหาวิทยาลัย (ผู้ร่วมโครงการวิจัย  โครงการนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน จาก

ทบวงมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2545) 

 

 การพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพด้านความปลอดภัยของผลผลิตแปรรูปทางการเกษตร     ภายใต้ชื่อชุด

โครงการ การจัดกระบวนการทางการเกษตรแบบยั่งยืน โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสู่ชุมชน

ภาคกลาง  (ผู้ร่วมโครงการวิจัย  โครงการนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน จากส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจ าปี 2546) 

 

 การโคลน และการวิเคราะห์ล าดับ DNA ของยีนส าหรับ arginine deiminase และบริเวณควบคุม จากแบคทีเรียแล

คติกท่ีแยกจากอาหารหมักในประเทศไทย (หัวหน้าโครงการวิจัย โครงการนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก

งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปี 2546-2547) 

 

 การคัดเลือกและการจัดจ าแนกชนิดแบคทีเรียแลคติกท่ีสร้างแบคทีริโอซินได้จากอาหารหมัก  และการศึกษา

คุณสมบัติเบ้ืองต้นของแบคทีริโอซินท่ีผลิตได้  (ผู้ร่วมโครงการวิจัย  โครงการนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก

งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปี 2548-2549) 

 

 การแยกและการจัดจ าแนกแบคทีเรียจากแหล่งน้ าธรรมชาติท่ีสามารถยับยั้งการเจริญของไซยาโนแบคทีเรีย  

Microcystis aeruginosa (หัวหน้าโครงการวิจัย โครงการนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้คณะ

วิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2549) 

 

2) ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่  

 Gasson, M.J., Shearman, C.A., Griffin, H.G., Rawsthorne, H., Gostick, D. and Aungpraphapornchai, P. 

1997. Investigating the response of Lactococcus lactis to changes in environmental oxygen. EDC 

Biotech, Portugal, 31 May – 3 June 1997. 

 

 Shearman, C.A., Mulholland, F., Aungpraphapornchai, P., Griffin, H.G. and Gasson, M. J. 1998. 

Construction and analysis of L. lactis mutations in pyruvate metabolism. 2nd Conference of EC 

Biotech STARLAB project, Toulouse, France, 22-24 April 1998. 

 

 Aungpraphapornchai, P. and Griffin, H. G. 1998. Bioengineering of pyruvate metabolism in lactic acid 

bacteria. Recent Res. Devel. in Biotech. & Bioeng. 1, 395-403. 

 

 Aungpraphapornchai, P., Griffin, H. G., and Gasson, M. J. 1999. Cloning, DNA sequence analysis, and 

deletion of a gene encoding diacetyl-acetoin reductase from Lactococcus lactis. DNA sequence 

10(3), 163-172. 
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 Aungpraphapornchai, P. and Sangobpun, N. 2008. Cloning and DNA sequence analysis of the putative 

arginine deiminase gene from a commercial strain of lactic acid bacteria. SWU Sci. J. 24(1), 165-

181. 

 

 ประวัติ อังประภาพรชัย.  2545.  Single-primered Polymerase Chain Reaction.  วารสารวิทยาศาสตร์ มศว.  

18 (2). หน้า 73-79. 

 

 สุมาลี เหลืองสกุล, ขจีนาฏ โพธิเวชกุล, ประวัติ อังประภาพรชัย, เกษแก้ว กลิ่นจวง  และชลีรัตน์ คุณวรเวทย์. 

2543. การพัฒนากระบวนการแปรรูปเห็ดฟาง. โครงการสัมมนาวิชาการและการเผยแพร่ผลงานวิจัยใน

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก 26 สิงหาคม - 5  กันยายน 2546. 

 

 สุมาลี เหลืองสกุล, ขจีนาฏ โพธิเวชกุล, ประวัติ อังประภาพรชัย, เกษแก้ว กลิ่นจวง และชลีรัตน์ คุณวรเวทย์. 

2546. การพัฒนากระบวนการแปรรูปเห็ดฟาง. ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริน 

ทรวิโรฒ สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองในรูปแบบวิดีทัศน์ ความยาว 16 นาท ี

 

 ประวัติ อังประภาพรชัย นัทธ์หทัย สงบพันธ์ และภัทราวุธ โสภา 2550 การแยกแบคทีเรียแลคติกจากอาหาร

หมักท่ีมีศักยภาพในการผลิต tetramethylpyrazine วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีท่ี 23 ฉบับท่ี 1 หน้า 94-

108 

 

 สมใจ ศิริโภค ประวัติ อังประภาพรชัย ขจีนาฏ โพธิเวชกุล และอรอนงค์ พริ้งศุลกะ 2550 การคัดเลือกและการ

จัดจ าแนกชนิดแบคทีเรียแลคติกท่ีสร้างแบคทีริโอซินได้จากอาหารหมัก และการศึกษาคุณสมบัติเบ้ืองต้น

ของแบคทีริโอซินท่ีผลิตได้ วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีท่ี 23 ฉบับท่ี 2 หน้า 92-114 

ประสบการณ์การสอน 

 - Genetic Engineering (BI 543) 

 - Microbial Genetics (SMB 311) 

 - Introduction to Bioinformatics (BI 545) 
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ภาคผนวก ฉ 

ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลกัสตูร 
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เปรียบเทยีบโครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดการปรับปรุง 

 

1. เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 

  ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตร 
 

2. รายละเอียดการปรับปรุง  
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2548 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หมาย

เหตุ 

ทช 632 เทคโนโลยีชีวภาพของสาหรา่ย             

3(2-3-4) 

ศึกษาชีววิทยาของสาหรา่ยในดา้นความหลากหลาย 

วิวฒันาการ ถิ่นที่อยู่ วงชีวิต และความส าคัญทางเศรษฐกิจ 

เทคโนโลยีชีวภาพที่ใชใ้นการพัฒนาสาหร่ายท่ีมีความส าคัญ

ทางเศรษฐกิจด้านตา่งๆ 

- ตัดออก 

สร 506 สรีรวิทยาของระบบควบคุมร่างกาย            

2(2-0-4) 

ศึกษาสมดุลทางสรีรวิทยา การถ่ายทอดสัญญาณ

ประสาทของเซลล์ชนิดต่างๆ ในร่างกาย ระบบควบคุมการ

เคล่ือนไหว รวมท้ังศึกษากลไกการท างานของฮอร์โมนผ่าน

ตัวรับรู้ชนิดต่างๆ การตอบสนองของร่างกายเมื่อได้รับสิง่

แปลกปลอมจากภายนอก การท างานของสมองท่ีเก่ียวกับ

สติสัมปชัญญะและพฤติกรรมรูปแบบต่างๆ 

- ตัดออก 

สร 507 สรีรวิทยาบูรณาการตามระบบ                   

2(2-0-4) 

ศึกษาหน้า ท่ีและกลไกทางสรีรวิทยาของระบบ

ไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหารและระบบ

ควบคุมน้ าและอิเลคโตรไลท์ และการเปลี่ยนแปลงเม่ือเกิด

พยาธิสภาพ รวมท้ังศึกษา สรีรวิทยาของการใช้สารอาหาร

และพลังงานขณะออกก าลังกายและการควบคุมน้ าหนักใน

ลักษณะบูรณาการ ให้เข้าใจหลักการเพื่อการเชื่อมโยงทาง

เทคโนโลยีชีวภาพของยาที่มีผลต่อการท างานของร่างกาย 

- ตัดออก 

ชค 601 ชีวเคมีการแพทย์                                         

2(2-0-4) 

ศึกษาคุณสมบัติและหน้าท่ีของสารชีวโมเลกุล ได้แก่  

โปรตีน  เอนไซม์  กรดนิวคลีอิก  คาร์โบไฮเดรท ไขมัน 

และเมแทบอลิซึมของสารเหล่านี้ท่ีมีส่วนส าคัญต่อการเกิด

โรค ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้านชีวเคมีการแพทย์ 

 

- ตัดออก 
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อช 601 อณูชีววิทยาของโรคทางพันธุกรรม              

2(2-0-4) 

ศึกษาถึงสาเหตุและกลไกของการเ กิดโรคทาง

พันธุกรรม เช่น โรคเลือดจางธาลัสซีเมีย โรคเลือดจางฮีโมฟี

เลีย และโรคท่ีเกิดจากความผิดปกติของยีนท่ีควบคุม

กระบวนการเมแทบอลิซ ึมในร่างกาย เป็นต้น รวมท้ัง

ลักษณะแสดงออกทางคลินิก วิธีการตรวจสอบหายีนท่ี

เก่ียวข้องและวิธีการ ป้องกันรักษา 

- ตัดออก 

จช 601 จุลชีววิทยาการแพทย ์                                   

3(3-0-6) 

ศึกษาแบคทีเรีย รา และไวรัสท่ีเป็นสาเหตุส าคัญใน

การก่อโรคในมนุษย์ การศึกษาเน้นด้านโครงสร้างของ

เชื้อจุลินทรีย์ พยาธิก าเนิด การตรวจสอบวินิจฉัย ยาท่ีใช้ใน

การรักษา และการป้องกันโรค 

- ตัดออก 

จช 603 อิมมูโนวิทยาการแพทย์                                

2(2-0-4) 

ศึกษาระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายโดยกล่าวถึงหน้าท่ี

การท างานท่ีส าคัญของระบบภูมิคุ้มกัน เซลล์และโมเลกุลท่ี

ร่างกายใช้ในการต่อต้านสิ่งแปลกปลอม ปฏิกิริยาระหว่าง

แอนติเจนและแอนติบอดี และการประสานงานของเซลล์

และสารอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังโรคท่ีเกิดจากการท างานของ

ระบบภูมิคุ้มกัน 

- ตัดออก 

ภส 601 หลักการออกฤทธิ์ของยา                               

1(1-0-2) 

ศึกษาหลักการออกฤทธ์ิของยาท่ีเก่ียวกับตัวรับ (รีเซพ

เตอร์) ทางด้านโครงสร้าง หน้าท่ี และประเภทของตัวรับ 

ศึกษาการจับระหว่างตัวรับกับยา คุณสมบัติความจ าเพาะ

และการเลือกจับกับยา กลไกท่ีเกิดขึ้นภายในเซลล์ และ 

ความสัมพันธ์ระหว่างสูตรโครงสร้างทางเคมีต่อการออก

ฤทธ์ิของยา นอกจากนี้ยังศึกษาเก่ียวกับการประเมินการ

ออกฤทธ์ิของยา ความแตกต่างของคนในการตอบสนองต่อ

ยา การแพ้ยาและความเป็นพิษของยา 

- ตัดออก 

ภส 631 ความเป็นพิษจากยา                                     

2(2-0-4)  

ศึกษาหลักการเกิดพิษเนื่องจากการใช้ยารักษาโรค 

ประกอบด้วยการแบ่งกลุ่มต่างๆ สาเหตุ กลไกการเกิด การ

ป้องกันและแก้ไขการเกิดพิษชนิดต่างๆ 

 

 

 

- ตัดออก 
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พธ 601 พยาธิวิทยาคลินิก                                        

3(2-3-4)  

ศึกษาเก่ียวกับกลไก และการด าเนินโรค ในระดับ

เซลล์ และระดับโมเลกุล ซึ่งต้องอาศัยความรู้ทางด้านชีวเคมี 

ชีววิทยาของเซลล์ ภูมิคุ้มกันวิทยา และมนุษยพันธุศาสตร์ 

โดยศึกษาท้ังด้านทฤษฎี และปฎิบัติการในสาขาต่างๆ เช่น 

พยาธิวิทยาของเซลล์ พยาธิวิทยาของการติดเชื้อ รวมท้ัง

แขนงต่างๆ ของ พยาธิวิทยาคลินิก เช่น โลหิตวิทยา เคมี

คลินิก จุลชีววิทยา ไวรัสวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา และธนาคาร

เลือด 

- ตัดออก 

ชวพ 601 ประสาทศาสตร์                                       

3(3-0-6) 

ศึกษาโครงสร้าง หน้าท่ี และการพัฒนาของเซลล์

ประสาทและเซลล์ค้ าจุนประสาทอย่างละเอียด รวมท้ังวงจร

การท างานและปฏิกิริยาการท างานร่วมกันระหว่างเซลล์

ต่างๆ เพื่อให้เข้าใจการท างานของระบบประสาทได้อย่าง

ลึกซึ้ง และสามารถอธิบายกระบวนการของการเกิดอาการ

ทางประสาทได้ 

- ตัดออก 

ชวพ 602 สมุนไพรและสารจากธรรมชาติ             2(2-0-4) 

ศึกษาฤทธ์ิทางชีวภาพของสมุนไพร อาหารเสริม สารที่

ได้จากธรรมชาติอ่ืนๆ เช่น จากเชื้อจุลินทรีย์ ต่อการท างาน

ของระบบต่างๆ ในร่างกาย ในด้านโครงสร้างทางเคมี ฤทธ์ิ

ทางสรีรวิทยา ประสิทธิภาพทางเภสัชวิทยา กลไกการออก

ฤทธ์ิ และการน าไปประยุกต์ ใช้ทางการแพทย์  โดย

ครอบคลุมท้ังสมุนไพรและสารจากธรรมชาติท่ีมีบันทึกไว้ใน

อดีตและท่ีก าลังได้รับความสนใจค้นคว้าท าวิจัยกันใน

ปัจจุบัน 

- ตัดออก 

วศค 523 การบ าบัดน้ าเสีย 1                                      

3(3-0-6) 

แหล่งและลักษณะของน้ าเสีย จุดประสงค์และวิธีการ

ในการบ าบัดน้ าเสีย การพิจารณาเลือกวิธีการบ าบัดท่ี

เหมาะสม การออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสียเบ้ืองต้น การ

บ าบัดน้ าเสียทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ระบบบ าบัดด้วย

ธรรมชาติ 

- ตัดออก 

วศค 524 การบ าบัดน้ าเสีย 2                                     

3(3-0-6) 

การก าจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัส การออกแบบ

ระบบบ าบัดน้ าเสียทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ การน าน้ า

เสียกลับมาใช้ใหม่ 

 

- ตัดออก 
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วศค 551 ทฤษฎีการแยกสารขัน้สูง                            

3(3-0-6) 

ศึกษาทฤษฎีกระบวนการแยกสารแบบต่างๆ ท่ีใช้ใน

อุตสาหกรรม และการควบคุมมลพิษ เช่น การกลั่นสารอาซี

โอโทรปิก การสกัดสารผสม 3 องค์ประกอบ กระบวนการ

ทางเยื่อแผ่น การดูดซับและการแลกเปลี่ยนประจุ 

 

- ตัดออก 

วศค 571 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพขั้นสูง 1      

3(3-0-6) 

จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาเร่งโดยเอนไซม์และ

เอนไซม์ท่ีถูกตรึง และจุลินทรีย์ปรากฏการณ์การถ่ายโอนใน

กระบวนการหมัก การถ่ายโอนความร้อน และการถ่ายโอน

มวลระหว่างก๊าซและของเหลว (น้ าหมัก) การออกแบบและ

การวิเคราะห์เคร่ืองปฏิกรณ์ทางชีวภาพ 

- ตัดออก 

วศค 572 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพขั้นสูง 2      

3(3-0-6) 

ศึกษาทฤษฎีกระบวนการแยกสารทางวิศวกรรมเคมี

ชีวภาพ การแยกผลิตภัณฑ์จากเซลล์ การกรองผ่านเยื่อแผ่น 

การแยกเหวี่ยง โครมาโตกราฟี การสกัด ฯลฯ 

- ตัดออก 

วศค 573 วิศวกรรมชีวเคมีขั้นสูง                              

3(3-0-6) 

หลักการเบ้ืองต้นทางชีวเคมี และจุลชีววิทยาประยุกต์ 

การพัฒนาและการประยุกต์หลักทางวิศวกรรมเคมีชีวภาพ 

การวิเคราะห์ปฏิกิริยาชีวเคมี และปฏิกิริยาของจุลินทรีย์ 

จลนพลศาสตร์ของการเติบโตของจุลินทรีย์และการเกิด

ผลิตภัณฑ์ (Product) โดยจุลินทรีย์ (Metabolic Processes) 

การค านวณสัดส่วนการเกิดปฏิกิริยาและสัมประสิทธ์ิจาก

ปฏิกิริยารีดอกซ์ (Redox Reaction) 

- ตัดออก 

วศค 574 การควบคุมกระบวนการชีวภาพขั้นสูง       

3(3-0-6) 

ศึกษาทฤษฎีการวัดและการควบคุมกระบวนการทาง

ชีวภาพ การวัดค่าตัวแปรทางชีวภาพ และการวัดและการ

ควบคุมในกระบวนการวิศวกรรมชีวเคมี 

- ตัดออก 

วศค 575 เทคโนโลยีทางเคร่ืองวัดชีวภาพ                  

3(3-0-6) 

หลักการวัดและการประยุกต์ปรากฏการณ์ทางชีวเคมี 

มาใช้ในการออกแบบเครื่องวัดทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทาง

การแพทย์และสิ่งแวดล้อม 

 

 

- ตัดออก 



 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  พ.ศ. 2555 
 

94 

วศค 583 การออกแบบกระบวนการทางชีวภาพ        

3(3-0-6) 

การออกแบบกระบวนการผลิตสารชีวภาพ เริ่มตั้งแต่

ขนาดและส่วนแบ่งการตลาด สมดุลมวลสารและสมดุล

พลังงาน ขนาดของการผลิต การออกแบบเครื่องมือและ

กลไกรายละเอียดการสร้างอุปกรณ์ และระบบการควบคุม 

ระบบความปลอดภัย และเศรษฐศาสตร์การผลิต 

- ตัดออก 

ทช 601 การผลิตกรดอินทรีย์โดยการหมกั                

3 (3-0-6) 

ศึกษาการผลิตกรดอินทรีย์ ท่ี มีความส าคัญทาง

อุตสาหกรรม เช่นกรดมะนาว กรดซัคซินิค กรด     อิตาโค

นิค กรดออกซาลิค เป็นต้นโดยการหมัก และใช้จุลชีพต่างๆ 

เช่น เชื้อรา ยีสต์ เป็นต้น 

- ตัดออก 

ทช 641 เทคโนโลยีแอลกอฮอล์ชีวภาพ         (3-0-6) 

ความส าคัญและความเป็นมาของแอลกอฮอล์ 

กระบวนการผลิตแอลกอฮอล์เชื้อเพลิงและแอลกอฮอล์

เครื่องดื่มโดยการหมัก การคัดเลือกสายพันธ์ุจุลินทรีย์ การ

ปรับปรุงพันธ์ุ จลนพลศาสตร์และชีวเคมีของการหมัก

แอลกอฮอล์ของจุลินทรีย์ วัตถุดิบและจุลินทรีย์ท่ีใช้หมัก

แอลกอฮอล์ การเปลี่ยนแปลงชีวเคมีของกระบวนการหมัก

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ประเภทต่างๆ เช่น ไวน์ เบียร์ วิสก้ี และสาเก 

- ตัดออก 

ทช 661 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยชีีวภาพการแพทย ์ 

2(2-0-4) 

 หัวข้อท่ีน่าสนใจทางเทคโนโลยีชวีภาพการแพทย์ การ

ค้นคว้าวิธีการใหม่ท่ีทันสมัยและพัฒนาขึน้มาเพื่อ

ความก้าวหน้าทางเทคนิคและวิธีการทางเทคโนโลยีชวีภาพ

เชิงโมเลกุล 

- ตัดออก 

ทช 652 การค านวณทางดา้นเทคโนโลยีชีวภาพ        

3(2-3-4) 

 ศึกษาการใช้แบบจ าลองทางคณติศาสตร์ในการศึกษา

ชีววิทยาของสิง่มีชวีิตท่ีท าการเลี้ยงในถังหมัก รวมท้ังการใช้

คอมพิวเตอร์ในการสร้างแบบจ าลอง ออกแบบ และท านาย

ปฏิกิริยาและโครงสร้างทางเคมีของสารชีวโมเลกุล เชน่ 

โปรตีน ยาชนิดต่าง ๆ 

- ตัดออก 

ทช 655 ธุรกิจทางเทคโนโลยีชีวภาพ         3(3-0-6) 

ธุรกิจทางเทคโนโลยีชวีภาพ การจัดการองค์การ การ

ประกอบธุรกิจทางเทคโนโลยีชวีภาพ การลงทนุ กฎหมาย

และข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนนิธุรกิจ และทรัพย์สนิ

ทางปญัญาทางเทคโนโลยีชวีภาพ 

- ตัดออก 
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- ทช 641 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมขั้นสูง        3(3-0-6) 

ศึกษาและวิเคราะห์ องค์ความรู้ขั้นสูงเก่ียวกับนิเวศวิทยา

ของ 

จุลินทรีย์และการคัดเลือกโดยสิ่งแวดล้อม  กระบวนการ

ของจุลินทรีย์ท่ีเก่ียวข้องกับวัฏจักรของธาตุทางธรณีชีวภาพ  

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวข้องกับจุลินทรีย์

และการแก้ไขสภาพแวดล้อมเปน็พิษโดยหลักการทางจุล

ชีววิทยา เทคนิคของชวีวิทยาโมเลกุลในการตรวจติดตาม

ศึกษาสิ่งมีชวีิตในสิ่งแวดล้อม 

รายวิชา

ใหม่ 

- ทช 647 เทคโนโลยีขั้นสูงทางยีสต์            3(2-3-4) 

ศึกษาและวิ เคราะห์ ชีววิทยาขั้นสูงของยีสต์  การจัด

หมวดหมู่  การจัดจ าแนกชนิด โดยอาศัยเทคนิคต่างๆ 

รวมท้ังเทคนิคด้านชีววิทยาโมเลกุล  ความหลากหลายทาง

ชีวภาพของยีสต์ การเก็บรักษาพันธุกรรมและการปรับปรุง

สายพันธ์ุ  ความส าคัญของยีสต์ในอุตสาหกรรมอย่าง

ละเอียด  ผลิตภัณฑ์จากยีสต์และเทคโนโลยีการผลิต 

จลนพลศาสตร์ขั้นสูงของการหมัก 

รายวิชา

ใหม่ 

- ทช 648 สรีรวิทยาขั้นสูงของฟงัไจ            2(1-3-2) 

ศึกษาและวิเคราะห์ องค์ความรู้ขั้นสูงเก่ียวกับการเจริญ เม

แทบอลิซึม กลไกการควบคุมโภชนาการ และการสืบพันธ์ุ

อย่างละเอียด พันธุศาสตร์ของฟังไจ ความสัมพันธ์ของฟัง

ไจกับระบบนิเวศ สารเคมีและเอนไซม์จากฟังไจ รวมท้ังการ

น ามาใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และ

เทคโนโลยีชีวภาพ 

รายวิชา

ใหม่ 

- ทช 649 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพจุลชีววิทยา                                                                                                           

3(2-3-4) 

ศึ กษ าแล ะ วิ เ ค ร า ะห์  หั ว ข้ อพิ เ ศษ ท่ี น่ า สน ใ จท า ง

เทคโนโลยีชีวภาพทางจุลชีววิทยา การค้นคว้าวิธีการใหม่ท่ี

ทันสมัยและพัฒนาขึ้นมาเพื่อความก้าวหน้าทางเทคนิคและ

วิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพที่เก่ียวข้องกับจุลชีววิทยา 

รายวิชา

ใหม่ 

- ทช 653 เทคโนโลยีระบบน าสง่ยา             3(3-0-6) 

ศึกษาและวิเคราะห์ หลักการของระบบน าส่งยาในรูปแบบ

และทิศทางต่างๆ ทั้งแบบด้ังเดิมและแบบปลดปล่อยแบบ

ควบคุม การน าส่งยาทางจมูก ทางปอด ทางเยื่อบุช่องปาก 

ทางล าไส้ใหญ่และทวารหนัก ทางตา ทางผิวหนัง ทางช่อง

คลอด รวมถึงโดยการฉีดและฝัง ข้อควรพิจารณาในการ

ออกแบบและพัฒนาระบบน าส่งยา และการใช้ระบบน าส่งยา

ในอุตสาหกรรม 

รายวิชา

ใหม่ 

 




