รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาศาสตร์

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/สถาบัน/สานัก

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
: Master of Science Program in Biotechnology

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)
(ชื่อย่อ)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม)
(ชื่อย่อ)

: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
: วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
: Master of Science (Biotechnology)
: M.Sc. (Biotechnology)

3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถ้ามี)
4. จานวนหน่วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโทแบบ ก2
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
ภาษาไทย เอกสารและตาราที่ประกอบการเรียนมีท้งั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับผู้เข้ าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ ภาษาไทยได้ เป็ นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
หลักสูตรเฉพาะของของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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5.5 การให้ปริญญาแก่ผสู ้ าเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) เพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมตั ิเห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง 2555
เริ่มใช้ หลักสูตร ในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555
ได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตร ในการ
ประชุมครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 25 ส.ค 2554
ได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมสภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 9
ธ.ค 2554
ได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่
3 ก.พ 2555
เปิ ดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้ อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติในปี การศึกษา 2557
8. อาชีพทีป่ ระกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. อาจารย์ นักวิจัย ในสถาบันการศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชน
2. นักวิชาการ นักการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้ านเทคโนโลยีชีวภาพในหน่วยงานราชการ
และเอกชน
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9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล
นายปรินทร์
ชัยวิสทุ ธางกูร

นายศิวาพร ลงยันต์

นางสาวภัทริน
ศรีดุลยกุลย์

คุณวุฒิ สาขาวิชา
และปี ที่สาเร็จการศึกษา
รองศาสตราจารย์ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์),
2531
วท.ม. (จุลชีววิทยา), 2534
Ph.D. (Cell Biology), 2541
ผู้ช่วย
วท.บ.(ชีววิทยา), 2533
ศาสตราจารย์
วท.ม.(เคมีชีวภาพ), 2536
วท.ด. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล),
2542
อาจารย์
วท.บ.(ชีววิทยา), 2543
วท.ม.(วิทยาศาสตร์การแพทย์),
2546
วท.ด. (สรีรวิทยา), 2550
ตาแหน่งวิชาการ

สถาบันที่
เลขประจาตัว
สาเร็จการศึกษา
ประชาชน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3100602471889
มหาวิทยาลัยมหิดล
U. of Connecticut, USA
ม. ศรีนครินทรวิโรฒ
3102201616225
ม. ศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ม. ศรีนครินทรวิโรฒ
3101401879946
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10. สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็ นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะที่ผ่านมาได้ ปรับเปลี่ยนโครงสร้ างทางเศรษฐกิจ
ของไทยจากเดิมที่พ่ึ งพาภาคเกษตรกรรมเป็ นปั จจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจสาคัญของประเทศ ไปสู่การ
ผลิตในภาคอุตสาหกรรมเพื่อใช้ ในการส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งการเชื่อมโยงเศรษฐกิจของประเทศ
กับเศรษฐกิจต่างประเทศจากการปรับโครงสร้ างครั้งสาคั ญดังกล่าว ทาให้ ประเทศไทยต้ องพึ่งพิงและ
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยภายนอกประเทศมากขึ้นทั้งทางด้ านการค้ าเสรีและการเตรียมตัว
เพื่อเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนั้นหากกระบวนการพัฒนาของไทยดาเนินการโดยปราศจากการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพและเป็ นระบบ ผลกระทบจากการพัฒนาจะเกิดขึ้นตามมา ทั้งในรูปของความ
เสียหายทางเศรษฐกิจ ไปจนถึงการสูญเสียความสามารถในการแข่งขันเนื่องจากการปรับตัวที่ช้ากว่ า
ประเทศคู่แข่ง โดยเฉพาะด้ านโครงสร้ างพื้นฐานทางกายภาพ และโครงสร้ างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยในปัจจุบัน เทคโนโลยีชีวภาพด้ านต่างๆ เช่น พันธุวิศวกรรม ภูมิค้ ุมกันวิทยา และ
เทคโนโลยีท่เี กี่ยวข้ องกับการใช้ จุลินทรีย์ ได้ เข้ ามามีบทบาทต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์มาก
ยิ่งขึ้ น ซึ่ ง เทคโนโลยี ชีว ภาพต่ า งๆ เหล่ า นี้ ถือ เป็ นปั จจั ยหลั ก อย่ า งหนึ่ ง ที่จ าเป็ นในการรั ก ษาความ
ต่อเนื่องของการพัฒนาโครงสร้ างเศรษฐกิจ รวมทั้งยังมีบทบาทในการพัฒนามาตรฐานการส่งออก
สินค้ าเกษตรกรรมของไทย และยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทยใน
อนาคต
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การพั ฒนาประเทศไทยในช่ วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้ ดีข้ ึน ประชาชนมีบริการทางสังคมและอายุยืนยาวขึ้นซึ่งส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากความ
เจริญก้ าวหน้ าทางด้ านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีชีวภาพด้ านการแพทย์และสาธารณ
สุข หรื อเทคโนโลยีชีวภาพด้ านเกษตรกรรม แต่ในขณะเดียวกันความก้ าวหน้ า นั้นได้ ก่อให้ เกิดการ
เปลี่ ย นแปลงทางสังคมที่มีความซั บ ซ้ อ นมากขึ้ น และกระแสโลกาภิ วั ต น์ ท่ีเ ข้ า มายั งประเทศไทยได้
ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อแนวคิดและการดารงชีวิตของประชาชนและผลกระทบหลายอย่างได้ กลายเป็ น
ปั ญหาที่ทาให้ สังคมไทยมีความเปราะบาง ขาดความมั่นคง ดังนั้นการหาวิธีการที่มีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพในการสร้ างภูมิค้ ุมกันที่ดีแก่คนในสังคมให้ สามารถปรับตัวสอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลง
จากภายนอกและภายในประเทศที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จะทาให้ ชุมชนและสังคมมีระบบต่าง ๆ ที่
เข้ มแข็งและการบริหารจัดการที่ดีข้ นึ
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกีย่ วข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพั ฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบันถือเป็ นปัจจัยสาคัญในการเตรียมความพร้ อมของประเทศเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ นกั บ ระบบเศรษฐกิ จ สั ง คม และวั ฒ นธรรมของประเทศ สถาบั น การศึ ก ษาถื อ เป็ น
องค์ประกอบหนึ่งที่เป็ นแรงขับเคลื่อนกลไกในการเตรียมความพร้ อมเหล่ านั้น ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมี
พั น ธกิจ ในการเตรี ยมทรั พ ยากรบุ คคลเพื่ อ รองรั บ ต่ อ การพั ฒ นาประเทศทางด้ า นวิ ท ยาศาสต ร์ แ ละ
เทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง สาขาเทคโนโลยีชี ว ภาพด้ า นต่ า งๆ โดยผ่ า นการวางแผนและพั ฒ นา
หลั ก สูตรการศึ ก ษาที่มีป ระสิทธิภาพ เพื่ อการผลิ ตบั ณฑิตที่มีคุณ ภาพและศั ก ยภาพสูง รวมทั้งพั ฒนา
บัณฑิตให้ มี คุณธรรม จริยธรรมในการนาความรู้ทางด้ านเทคโนโลยีชีวภาพไปประยุกต์ใช้ มีความรอบรู้
และรู้ เท่าทันการเปลี่ ยนแปลงในสังคมจากกระแสโลกาภิวัตน์ และเพื่ อยกระดับความสามารถในการ
แข่งขันในทุกๆ ด้ านของประเทศไทยในอนาคต
12.2 ความเกีย่ วข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ เป็ นหน่ วยงาน
รั บ ผิดชอบผลิ ตบุ คลากรทางด้ า นวิ ทยาศาสตร์ ท่ีมีคุณ ภาพสู่สัง คมและประเทศเป็ นจ านวนมาก โดย
คณาจารย์ของภาควิชาชี ววิทยามีความพร้ อมในการผลิต มหาบั ณฑิต โดยมีคณาจารย์ท่ีมีตาแหน่ งทาง
วิชาการ มีประสบการณ์การสอน และผลงานการวิจัยที่ได้ รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่ง
แสดงถึงความมีศักยภาพเพี ยงพอที่จะสามารถถ่ ายทอดองค์ความรู้ให้ กับนิ สิตระดับบัณฑิตศึ กษาโดย
อาศั ยหลั กสูตรฉบั บปรั บ ปรุ งเป็ นเครื่ องมือ โดยมีจุ ดมุ่ งหมายที่จะผลิ ตบั ณฑิตให้ มีความรู้ คู่คุณธรรม
รวมทั้งสามารถสร้ างองค์ความรู้ใหม่ และผลิ ตผลงานวิ จัยที่มีคุณภาพ ซึ่ งจุ ดมุ่ งหมายทั้งหมดนี้ มีความ
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สอดคล้ องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ต้องการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมุ่งเน้ นการ
เป็ นมหาวิทยาลัยวิจัยของประเทศ
13. ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอื่นทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
ไม่มี

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
พั ฒ นาบุ ค ลากรทางเทคโนโลยี ชี ว ภาพที่ มี ค วามรอบรู้ อย่ า งลึ ก ซึ้ ง เพื่ อ การพั ฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน
1.2 ความสาคัญ
ด้ วยเทคโนโลยี ชี ว ภาพมี ค วามส าคั ญ ในการพั ฒ นาประเทศทั้ ง ในด้ านอาหาร
อุตสาหกรรม การเกษตร สุขภาพ คุณภาพชีวิต การรักษาสิ่ง แวดล้ อม และการผลิตพลังงานสะอาด
รวมทั้งการสร้ างความสามารถในการแข่ งขันที่นาไปสู่การพั ฒนาประเทศอย่ างมีทิศทางและมีสมดุ ล
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิโรฒ มีอาจารย์ท่มี ีความรู้ความสามารถทางวิชาการและ
ผลิตผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับเทคโนโลยีชีวภาพมากมาย กระจายอยู่ในภาควิชาต่างๆของคณะ จึงได้
ปรึกษาหารือผนึกกาลังร่วมกันจัดทาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีชีวภาพขึ้น
เพื่อนาศักยภาพที่มีอยู่มาช่วยในการพัฒนา การจัดการเรียนการสอน โดยได้ ส่งเสริมให้ บุคลากรศึกษา
ต่ อระดั บปริ ญ ญาเอกในสาขาที่เ กี่ยวข้ อง สนั บ สนุ นให้ อาจารย์ทาการวิ จัย และเผยแพร่ ผลงานทาง
วิ ชาการให้ เ ป็ นที่ยอมรั บของนานาชาติ ทาให้ มีศัก ยภาพระดับสากล และความพร้ อมที่จะเปิ ดสอน
หลักสูตรในระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อขยายฐานความรู้เชิงวิชาการและเชิงประยุกต์
ทางเทคโนโลยีชีวภาพในการวิ จัยที่นาไปสู่การปฏิบัติจริ ง สามารถประยุกต์ให้ เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการอนุรักษ์ส่งิ แวดล้ อม ในระดับท้ องถิ่นทั่วภูมิภาคของประเทศไทย โดย
ให้ สอดคล้ องกับร่างกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศไทย (พ.ศ. 2553-2562) ซึ่ง
ตั้งอยู่ บนแนวคิดพื้ นฐานที่สาคัญ 3 ประการได้ แก่ (1) ความสอดคล้ องกับทิศทางของนโยบายของ
ประเทศในด้ านต่างๆ รวมถึงเป้ าหมายนานาชาติ (2) ใช้ ประโยชน์จากความรู้และวิทยาการของ
เทคโนโลยีชีวภาพในการสร้ างความเข้ มแข็ง ความได้ เปรียบในการแข่งขันและการพึ่งพาตนเองในสาขา
ที่ประเทศไทยมีศักยภาพและ/หรือมีความจาเป็ นสูง และ (3) หนุนนาให้ เอกชนพัฒนาความสามารถ
ด้ า นการวิ จั ยและพั ฒนาเทคโนโลยีชีว ภาพ เพิ่ มการลงทุ น วิ จั ย และพั ฒนาด้ า นเทคโนโลยีชี วภาพ
รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม ให้ ชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว มในการขั บ เคลื่ อ นและใช้ ประโยชน์ จ ากการวิ จั ย และพั ฒ นา
เทคโนโลยีชีวภาพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ พ.ศ. 2555

6

1.3 วัตถุประสงค์
เพือ่ ผลิตมหาบัณฑิตทีม่ ีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1. มีความรู้และทักษะความสามารถทางการวิจัยด้ านเทคโนโลยีชีวภาพ สามารถนาความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ ในอาชีพด้ านต่างๆ ได้
2. มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางการวิจัยด้ านเทคโนโลยีชีวภาพ และมีจิตสานึกที่คานึงถึง
ผลกระทบของเทคโนโลยีชีวภาพที่อาจมีต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
3. มีภาวะผู้นา เพื่ อสนองตอบด้ านการพั ฒนากาลังคนทางเทคโนโลยีชีวภาพให้ สอดคล้ อง
ตามกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย และแผนกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง
1) ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี
ให้ มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานของสานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)
2) ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี
ให้ สอดคล้ องกับความ
ต้ องการและการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
สังคม และเศรษฐกิจ

กลยุทธ์
ประเมินคุณภาพหลักสูตรโดย
การวิเคราะห์และวิจัยตามตัว
บ่งชี้คุณภาพที่สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) กาหนดเป็ นประจา
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษาและความต้ องการของ
สังคม และประเมินหลักสูตร
โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้ อง
(stakeholders)

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1) รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
2) เอกสารหลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง/รายงานวิจัย
1) รายงานผลการประเมิน
2)
3)

4)

3) พัฒนา เพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ แก่ บุคลากรที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การเรี ย นการ
ส อ น ใ ห้ ทั น ต่ อ ก ร ะ แ ส
โลกาภิวัฒน์

สนับสนุนบุคลากรที่เกี่ยวข้ อง 1)
ให้ ได้ รับการเพิ่มพูน
ประสบการณ์ความรู้บนฐานการ
จัดการความรู้ ผ่านกิจกรรมต่าง 2)
ๆ เช่น การอบรม
ประชุมสัมมนา และวิจัย ฯลฯ สู่
ตาแหน่งวิชาการ รวมทั้งมีการ
ให้ ทุนสนับสนุนการพัฒนา
อาจารย์ในด้ านต่างๆ
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เอกสารหลักสูตรปรับปรุง
รายงานผลการศึกษาความ
พึงพอใจต่อหลักสูตรของ
บัณฑิต
การประเมินจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องทั้งภายในและ
ภายนอก
ร้ อยละของการดาเนินการ
จัดการความรู้ตามแผนที่วาง
ไว้
ปริมาณการศึกษา อบรม
ประชุมสัมมนา ฯลฯ ของ
บุคลากร

7

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาเป็ นการศึกษาระบบทวิภาค คือปี การศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษา
ปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมรี ะยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้ น
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
 วันเวลาราชการปกติ
ภาคต้ น
เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน
ภาคปลาย
เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์
2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
 ผู้สมัครเข้ าศึกษาจะต้ องมีคุณสมบัติท่วั ไป ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรกาหนดเพิ่มเติมดังนี้
เป็ นผู้ สาเร็จ การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ด้า นวิ ทยาศาสตร์ ชีวภาพทุ กสาขาวิ ชาหรื อ
ปริญญาอื่นในสาขาที่เกี่ยวข้ อง หรือมีคุณวุฒิเทียบเท่า
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
มีพ้ ืนฐานความรู้ทางวิชาการต่างกัน รวมทั้งมีความรู้และทักษะพื้นฐานด้ านภาษาอังกฤษ
ค่อนข้ างน้ อย
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
ให้ เข้ าเรียนรายวิชาเสริมตามความเหมาะสม และจัดกิจกรรมเสริมเพื่อให้ ความรู้และ
ทักษะพื้นฐานด้ านภาษาอังกฤษแก่นิสติ
2.5 แผนการรับนิสิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสติ ที่คาดว่าจะรับเข้ าศึกษา และคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในช่วง 5 ปี
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จานวนนิสติ

2555
10

ชั้นปี ที่ 1
ชั้นปี ที่ 2
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
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จานวนนิสติ แต่ละปี การศึกษา
2556
2557 2558
10
10
10
10
10
10
20
20
20
10
10
10

2559
10
10
20
10

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท)
รายละเอียดรายรับ

ปี งบประมาณ
2555

ค่าธรรมเนียม

800,000

2556

2557

2558

1,600,000 1,600,000 1,600,000
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2.6.2 งบประมาณรายจ่ าย
งบประมาณของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ
ค่าใช้ จ่าย
หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน
ค่าตอบแทนผู้สอน (24 หน่วยกิต x 600 บาทต่อชั่วโมง x 15 ครั้งต่อ
ภาค)
216,000.00
ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสูตร หรือ ค่าใช้ จ่ายต่อปี x 2
ปี )
415,560.00
ค่าใช้ จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสร้ างหลักสูตร (เช่น จัดสัมมนา ปฐมนิเทศ กิจกรรมนิสติ )
ค่าครุภัณฑ์ท่ใี ช้ สาหรับนิสติ
ค่าเดินทางของผู้ทรงคุณวุฒิ
หรืออื่นๆ แล้ วแต่หลักสูตร
→ ค่าใช้ จ่ายรวม
631,560.00
→ ค่าใช้ จ่ายต่อหัว (ค่าใช้ จ่ายรวม/จานวนนิสติ ขั้นต่า 25 คน)
25,262.40
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สานัก
งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต่า 5%)
งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นต่า 5%)
ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค ร้ อยละ 15

ยอดสะสม
(ต่อหัว)

25,262.40
33,683.20

1,684.16
1,684.16
5,052.48

หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (อัตราต่อหัว)
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ (อัตราต่อหัว)

10,000
10,000

หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (15%)

7,708.80

51,392

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x 2 ปี )
ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x 2 ปี )
ค่าธรรมเนียมสานักคอมพิวเตอร์ (1,040 x 2 ปี )
ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (5,904 x 2 ปี )

28,608
8,720
6,000
2,080
11,808

80,000

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ ายตลอดหลักสูตร
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2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็ นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2554
3. หลักสูตรและอาจารย์ผสู ้ อน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
เป็ นหลักสูตรมหาบัณฑิตแบบ ก 2 โดยมีจานวนหน่วยกิตรายวิชาไม่น้อยกว่า 24
หน่วยกิต และปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
หน่วยกิต
1.
หมวดวิชาบังคับ
10
2.
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
14
3.
ปริญญานิพนธ์**
12
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
36
หมายเหตุ
** ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 หมวดวิชาบังคับ กาหนดให้ เรียน 10 หน่วยกิต ประกอบด้ วย
ทช 501 เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง
3(3-0-6)
BT 501 Advanced Biotechnology
ทช 502 เครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
2(1-3-2)
BT 502 Instrumentation in Biotechnology
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ทช 691 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1
1(0-2-1)
BT 691 Seminar in Biotechnology 1
ทช 692 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2
1(0-2-1)
BT 692 Seminar in Biotechnology 2
ทช 693 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3*
BT 693 Seminar in Biotechnology 3
ทช 694 วิธวี ิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3(2-3-4)
BT 694 Research Methodology in Biotechnology
หมายเหตุ * ทช 693 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3 บังคับเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต ซึ่งประเมินผล
เป็ น S/U
3.1.3.2 หมวดวิชาเลือก กาหนดให้ เรียนไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต โดยเลือกอย่าง
น้ อย 8 หน่วยกิตจากรายวิชาในกลุ่มที่ 1 หรือกลุ่มที่ 2 หรือกลุ่มที่ 3 เพียงกลุ่มเดียว ตามความ
เหมาะสมกับการทาปริญญานิพนธ์ ทั้งนี้อาจเลือกรายวิชาที่เปิ ดสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ องไม่เกิน 3
หน่วยกิต โดยได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
กลุ่มที่ 1 กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุล (Molecular Biotechnology)
ทช 604
BT 604
ทช 605
BT 605
ทช 611
BT 611
ทช 612
BT 612
ทช 613
BT 613
ชว 643
BI 643

ชีววิทยาของเซลล์ระดับโมเลกุลขั้นสูง
Advanced Molecular Cell Biology
ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล์ระดับโมเลกุลขั้นสูง
Laboratory in Advanced Molecular Cell Biology
เทคโนโลยีข้นั สูงทางยีน
Advanced Gene Technology
หัวข้ อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุล
Special Topics in Molecular Biotechnology
ระบบวิทยาและวิวัฒนาการระดับโมเลกุล
Molecular Systematics and Evolution
ชีวสารสนเทศศาสตร์
Bioinformatics

4(4-0-8)
1(0-3-0)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)

กลุ่มที่ 2 กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพพืชและสัตว์ (Plant and Animal Biotechnology)
ทช 603
BT 603
ทช 621
BT 621
ทช 622
BT 622

เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเซลล์
Cell Culture Technology
ภูมิค้ ุมกันวิทยาขั้นสูง
Advanced Immunology
เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงทางการเพาะเลี้ยงสัตว์นา้
Advanced Aquaculture Biotechnology
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3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
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ทช 623
BT 623
ทช 624
BT 624
ทช 631
BT 631
ทช 633
BT 633

เทคโนโลยีชีวภาพด้ านพยาธิวิทยาของสัตว์นา้
Biotechnology in Aquatic Animal Pathology
หัวข้ อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์
Special Topics in Animal Biotechnology
ทรัพยากรพันธุกรรมของพืช
Plant Genetic Resources
หัวข้ อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพทางพืช
Special Topics in Plant Biotechnology

3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)

กลุ่มที่ 3 กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพจุลชีววิทยา (Microbiological Biotechnology)
ทช 641 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้ อมขั้นสูง
3(3-0-6)
BT 641 Advanced Environmental Microbiology
ทช 642 กระบวนการหมักทางอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
BT 642 Industrial Fermentation Process Technology
ทช 643 เทคโนโลยีข้นั สูงทางอาหาร
3(3-0-6)
BT 643 Advanced Food Technology
ทช 644 เทคโนโลยีข้นั สูงทางเอนไซม์
3(3-0-6)
BT 644 Advanced Enzyme Technology
ทช 645 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีววิศวกรรม
2(0-6-0)
BT 645 Laboratory in Bioengineering Technology
ทช 646 หัวข้ อพิเศษทางเทคโนโลยีชีววิศวกรรม
3(2-3-4)
BT 646 Special Topics in Bioengineering Technology
ทช 647 เทคโนโลยีข้นั สูงทางยีสต์
3(2-3-4)
BT 647 Advanced Yeast Technology
ทช 648 สรีรวิทยาขั้นสูงของฟังไจ
2(1-3-2)
BT 648 Advanced Physiology of Fungi
ทช 649 หัวข้ อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพจุ ลชีววิทยา
3(2-3-4)
BT 649 Special Topics in Microbiological Biotechnology
กลุ่มที่ 4
กลุ่มวิชาทัว่ ไป (Miscellaneous)
ทช 653 เทคโนโลยีระบบนาส่งยา
BT 653 Drug delivery system technology
ทช 654 ความปลอดภัยและข้ อกาหนดทางเทคโนโลยีชีวภาพ
BT 654 Biosafety and Regulation in Biotechnology
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ พ.ศ. 2555
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3.1.3.3 ปริญญานิพนธ์ กาหนดให้ เรียน 12 หน่วยกิต
ทช 699
BT 699

ปริญญานิพนธ์
Thesis

12 หน่วยกิต

ความหมายของเลขรหัสวิชา (เฉพาะ ทช)
เลขรหัสตัวแรก หมายถึง ระดับของรายวิชา
5-6
หมายถึง รายวิชาระดับมหาบัณฑิต
เลขรหัสตัวกลาง
เลข 0
เลข 1
เลข 2
เลข 3
เลข 4
เลข 5
เลข 9

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

กลุ่มวิชา
พื้นฐาน
เทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุล
เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์
เทคโนโลยีชีวภาพพืช
เทคโนโลยีชีวภาพจุลชีววิทยา
เทคโนโลยีชีวภาพทั่วไป
วิจัย-สัมมนา-ปริญญานิพนธ์

เลขรหัสตัวสุดท้าย หมายถึง

ลาดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวกลาง

3.1.4 แผนการศึกษา
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ทช 501 เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง
3(3-0-6)
ทช 502 เครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
2(1-3-2)
ทช 691 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1
1(0-2-1)
วิชาเลือก
2-3 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิต
8-9 หน่วยกิต
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ทช 693 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3 ไม่นับหน่วยกิต
วิชาเลือก
รวมจานวนหน่วยกิต

5-6 หน่วยกิต
5-6 หน่วยกิต
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ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ทช 692 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 1(0-2-1)
ทช 694 วิธวี ิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3(2-3-4)
วิชาเลือก
6 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิต
10 หน่วยกิต
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ทช 695 ปริญญานิพนธ์
12 หน่วยกิต

รวมจานวนหน่วยกิต

12 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาบังคับ
ทช 501 เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง
3(3-0-6)
BT 501 Advanced Biotechnology
ศึก ษาและวิ เคราะห์ เทคโนโลยีชีวภาพขั้น สูง ซึ่งประกอบด้ วยปรากฏการณ์ทางเคมีแ ละ
ชีววิทยา ที่เกี่ยวข้ องกับสิ่งมีชีวิต เทคนิคและการปฏิบัติท่เี หมาะสมต่อการพัฒนาสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต
รวมทั้งการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ท่มี ีคุณค่าทางชีวภาพซึ่งเป็ นที่สนใจในเชิงอุตสาหกรรม
ทช 502 เครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
2(1-3-2)
BT 502 Instrumentation in Biotechnology
ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ทฤษฎี เทคนิ ค ที่ ส าคั ญ และการใช้ เ ครื่ อ งมื อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในด้ า น
เทคโนโลยี ชี ว ภาพระดั บ โมเลกุ ล ด้ า นเทคโนโลยี ชี วภาพสิ่ ง แวดล้ อม ด้ า นเทคโนโลยี ชี ว ภาพ
อุตสาหกรรมชีวภาพ ด้ านเทคโนโลยีชีวภาพพืชและสัตว์ และเทคโนโลยีชีวภาพด้ านอื่นๆ
ทช 691 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1
1(0-2-1)
BT 691 Seminar in Biotechnology 1
สัมมนาเกี่ยวกับการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ มีการวิเคราะห์ วิจารณ์ และอธิบายแนวคิด
วิธกี าร ผลการศึกษา และสรุปผลของงานวิจัยในหัวข้ อที่สนใจ
ทช 692 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2
1(0-2-1)
BT 692 Seminar in Biotechnology 2
สัมมนาเกี่ยวกับการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ มีการวิเคราะห์ วิจารณ์ และอธิบายแนวคิด
วิธกี าร ผลการศึกษา และสรุปผลของงานวิจัยในหัวข้ อที่เกี่ยวข้ องกับปริญญานิพนธ์
ทช 693 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3
BT 693 Seminar in Biotechnology 3
สัมมนาการวิ จัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ เสนอผลงานวิ จั ยสาหรั บ ปริ ญ ญานิ พนธ์ของนิ สิต
สาหรับรับการแนะนา วิเคราะห์ วิจารณ์ในแนวคิดวิธกี ารและผลการทดลองเพื่อนาไปใช้ ในการปรับปรุง
คุณภาพของผลงานวิจัยต่อไป
ทช 694 วิธวี ิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3(2-3-4)
BT 694 Research Methodology in Biotechnology
ศึกษาและวิเคราะห์ หลั กการของวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ การ
ออกแบบการทดลอง การเลือกใช้ สถิติท่เี หมาะสม เทคนิคการค้ นและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและ
ฐานข้ อมูล การเขียนโครงร่างวิจัย และการเตรียมเอกสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อการเผยแพร่ผลงาน
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หมวดวิชาเลือก
กลุ่มที่ 1 กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุล (Molecular Biotechnology)
ทช 604 ชีววิทยาของเซลล์ระดับโมเลกุลขั้นสูง
4(4-0-8)
BT 604 Advanced Molecular Cell Biology
ศึกษาและวิเคราะห์ โครงสร้ างและหน้ าที่ของเซลล์ รวมถึงความสัมพั นธ์ระหว่ างเซลล์ การ
เจริ ญเติบโต การเปลี่ ยนแปลงและการตายของเซลล์ การศึกษาระดับโมเลกุล ได้ แก่ สารชีวโมเลกุล
กระบวนการเมแทบอลิซึมของชีวโมเลกุล การสังเคราะห์ดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ โปรตีน และการศึกษา
การควบคุมการแสดงออกของยีน
ทช 605 ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล์ระดับโมเลกุลขั้นสูง
1(0-3-0)
BT 605 Laboratory in Advanced Molecular Cell Biology
ศึกษาและวิเคราะห์ ปฏิบัติการเทคนิคต่างๆทางชีวโมเลกุลเพื่ อใช้ ในการวิเคราะห์ด้าน
ปริมาณและคุณภาพของสารต่างๆของสิ่งมีชีวิต
ทช 611 เทคโนโลยีข้นั สูงทางยีน
3(2-3-4)
BT 611 Advanced Gene Technology
ศึกษาและวิเคราะห์ การใช้ เทคโนโลยีรีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอ เครื่องหมายดี เอ็นเอ เทคนิค
การหายีนที่สนใจ การผลิตรีคอมบิแนนท์โปรตีนโดยใช้ ส่ิงมีชีวิต การดัดแปลงพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
ยีนบาบัดและเทคโนโลยีท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์จีโนม ทรานสคริปโตมและโปรตีโอม
ทช 612 หัวข้ อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุล
3(2-3-4)
BT 612 Special Topics in Molecular Biotechnology
ศึกษาและวิเคราะห์ หัวข้ อที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีชีวภาพเชิ งโมเลกุ ล การค้ นคว้ าวิธีการ
ใหม่ ท่ีทัน สมั ยและพั ฒนาขึ้นมาเพื่ อความก้ า วหน้ าทางเทคนิ คและวิ ธีก ารทางเทคโนโลยี ชีว ภาพเชิ ง
โมเลกุล
ทช 613 ระบบวิทยาและวิวัฒนาการระดับโมเลกุล
3(2-3-4)
BT 613 Molecular Systematics and Evolution
ศึกษาและวิเคราะห์ วิธกี ารจัดหมวดหมู่ส่งิ มีชีวิตโดยอาศัยความแตกต่างระดับโมเลกุล กลไก
ที่ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงวิวัฒนาการ และความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการในระดับโมเลกุล
ชว 643 ชีวสารสนเทศศาสตร์
3(2-3-4)
BI 643 Bioinformatics
ศึกษาและวิเคราะห์ การใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ สารสนเทศ และฐานข้ อมูลใน
การวิเคราะห์ลาดับเบสของดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ วิเคราะห์โครงสร้ างและหน้ าที่ของยีนและโปรตีน ศึกษา
ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการในระดับโมเลกุล และการประยุกต์ใช้ ในด้ านอื่นๆ
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กลุ่มที่ 2 กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพพืชและสัตว์ (Plant and Animal Biotechnology)
ทช 603 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเซลล์
3(3-0-6)
BT 603 Cell Culture Technology
ศึกษาและวิเคราะห์ หลักการและเทคนิคเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเซลล์แบบต่างๆ ชีววิทยาของ
เซลล์เพาะเลี้ยง การดัดแปลงพันธุก รรมของเซลล์ การขยายขนาดของการเพาะเลี้ยง การผลิตโปรตีน
โดยเซลล์เพาะเลี้ยง และกระบวนการแยกโปรตีนออกจากเซลล์หลังการเพาะเลี้ยง
ทช 621 ภูมิค้ ุมกันวิทยาขั้นสูง
3(2-3-4)
BT 621 Advanced Immunology
ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ การตอบสนองของระบบภูมิ ค้ ุ ม กัน คุ ณ สมบั ติ ข องแอนติ เ จนและ
แอนติบอดี จลนศาสตร์ของปฏิกริ ิยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี พันธุกรรมกับความหลากหลาย
ของแอนติบอดี ระบบคอมพลีเมนท์ ระบบ major histocompatibility complex (MHC) ภาวะภูมิไว
เกิน การปลูกถ่ายเนื้อเยื่อ และการประยุกต์ใช้ เทคนิคของภูมิค้ ุมกันในงานวิจัย
ทช 622 เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงทางการเพาะเลี้ยงสัตว์นา้
3(3-0-6)
BT 622 Advanced Aquaculture Biotechnology
ศึกษาและวิเคราะห์ การใช้ เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุลในการศึกษาด้ านภูมิค้ ุมกัน โรค
สัต ว์ น้า การพั ฒ นาวั ค ซี น ป้ องกัน โรค การคั ด เลื อ กและปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์สัต ว์ น้า การใช้ ส ารกระตุ้ น
ภูมิค้ ุมกันและโปรไบโอติกในสัตว์นา้ การใช้ วัสดุอาหาร ทดแทน การควบคุมคุณภาพนา้ และการบาบัด
นา้ เสีย
ทช 623 เทคโนโลยีชีวภาพด้ านพยาธิวิทยาของสัตว์นา้
3(2-3-4)
BT 623 Biotechnology in Aquatic Animal Pathology
ศึกษาและวิเคราะห์ เนื้อเยื่อของสัตว์นา้ และพยาธิสภาพที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย
ราและโปรโตซัวชนิดต่างๆ การตรวจวินิจฉัยโรคโดยกระบวนการทางวิทยาภูมิค้ ุมกัน และชีววิทยา
โมเลกุล และการจัดการสุขภาพสัตว์นา้
ทช 624 หัวข้ อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์
3(2-3-4)
BT 624 Special Topics in Animal Biotechnology
ศึกษาและวิเคราะห์ หัวข้ อที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์ การค้ นคว้ าวิธีการใหม่ท่ี
ทันสมัยและพัฒนาขึ้นมาเพื่อความก้ าวหน้ าทางเทคนิคและวิธกี ารทางเทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์
ทช 631 ทรัพยากรพันธุกรรมของพืช
3(2-3-4)
BT 631 Plant Genetic Resources
ศึกษาและวิเคราะห์ หลักทรัพยากรพันธุกรรมของพืช ยีนในประชากร ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและการอนุ รักษ์สายพั นธุ์พืชที่ถูกคุกคามหรื อใกล้ สูญพั นธุ์ รวมทั้งพื ชที่เป็ นต้ นกาเนิดของพื ช
สายพันธุส์ ่งเสริมในประเทศไทย
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ทช 633 หัวข้ อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพทางพืช
3(2-3-4)
BT 633 Special Topics in Plant Biotechnology
ศึกษาและวิเคราะห์ หัวข้ อที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีชีวภาพทางพืช การค้ นคว้ าวิธีการใหม่ท่ี
ทันสมัยและพัฒนาขึ้นมาเพื่อความก้ าวหน้ าทางเทคนิคและวิธกี ารทางเทคโนโลยีชีวภาพทางพืช
กลุ่มที่ 3 กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพจุลชีววิทยา (Microbiological Biotechnology)
ทช 641 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้ อมขั้นสูง
3(3-0-6)
BT 641 Advanced Environmental Microbiology
ศึกษาและวิเคราะห์ องค์ความรู้ข้ันสูงเกี่ยวกับนิเวศวิทยาของจุลินทรีย์และการคัดเลือกโดย
สิ่ง แวดล้ อ ม
กระบวนการของจุ ลิ น ทรี ย์ ท่ีเ กี่ ย วข้ อ งกั บ วั ฏ จั ก รของธาตุ ท างธรณี ชี ว ภาพ การ
เปลี่ ยนแปลงของสภาพแวดล้ อ มที่เ กี่ยวข้ อ งกับ จุ ลิน ทรี ย์แ ละการแก้ ไขสภาพแวดล้ อ มเป็ นพิ ษโดย
หลักการทางจุลชีววิทยา เทคนิคของชีววิทยาโมเลกุลในการตรวจติดตามศึกษาสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล้ อม
ทช 642 กระบวนการหมักทางอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
BT 642 Industrial Fermentation Process Technology
ศึกษาและวิเคราะห์ กระบวนการหมักในระดับ อุตสาหกรรม ปั จ จั ยต่ า งๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
กระบวนการหมั ก เช่ น จุ ลิน ทรี ย์ อาหารเลี้ ยงเชื้ อและผลิ ตภั ณ ฑ์ วั ตถุ ดิบที่ใช้ ในกระบวนการหมั ก
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในกระบวนการหมัก โดยเน้ นกระบวนการหมักในอุ ตสาหกรรมแบบต่างๆ การฆ่าเชื้อ
การออกแบบถังหมัก การกวนและการให้ อากาศ การควบคุมกระบวนการหมัก การแยกผลิตภัณฑ์จาก
กระบวนการหมัก การย่อและขยายส่วนกระบวนการหมักและเศรษฐศาสตร์ของกระบวนการหมัก
ทช 643 เทคโนโลยีข้นั สูงทางอาหาร
3(3-0-6)
BT 643 Advanced Food Technology
ศึกษาและวิเคราะห์ ความสาคัญ ความก้ าวหน้ าและแนวโน้ มในอนาคตในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี ชี วภาพกับ การผลิ ต พั ฒนาปรั บ ปรุ งและเพิ่ มมู ลค่ าของอาหาร เทคนิ คขั้ นสูงต่ า งๆ ที่ใช้
สาหรับเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารจากเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น ผลิตภัณฑ์จากยีสต์
แบคทีเรีย และจุลินทรีย์อ่นื ๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์
ทช 644 เทคโนโลยีข้นั สูงทางเอนไซม์
3(3-0-6)
BT 644 Advanced Enzyme Technology
ศึกษาและวิเคราะห์ การผลิตเอนไซม์ในระดับอุตสาหกรรม การตรึงเอนไซม์ กิจกรรมและ
ความเสถียรของเอนไซม์ท่ถี ูกตรึ ง การประยุกต์ใช้ ตัวกระตุ้นทางชีวภาพ ปฏิกรณ์ชีวภาพสาหรั บงาน
ด้ านเอนไซม์
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ทช 645 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีววิศวกรรม
2(0-6-0)
BT 645 Laboratory in Bioengineering Technology
การปฏิบัติการในการเตรียมกล้ าเชื้อ การเก็บกล้ าเชื้อ การหมักในเครื่องปฏิกรณ์ชนิดต่างๆ
การเตรียมและการประยุกต์เอนไซม์ท้งั แบบอิสระและตัวรูป เทคนิคการควบคุมสภาวะในการหมัก
เทคโนโลยีหลังการหมัก การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ
ทช 646 หัวข้ อพิเศษทางเทคโนโลยีชีววิศวกรรม
3(2-3-4)
BT 646 Special Topics in Bioengineering Technology
ศึกษาและวิเคราะห์ หัวข้ อพิเศษที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีชีววิศวกรรม การค้ นคว้ าวิธกี าร
ใหม่ท่ที นั สมัยและพัฒนาขึ้นมาเพื่อความก้ าวหน้ าทางเทคนิคและวิธกี ารทางเทคโนโลยีชีววิศวกรรม
ทช 647 เทคโนโลยีข้นั สูงทางยีสต์
3(2-3-4)
BT 647 Advanced Yeast Technology
ศึกษาและวิเคราะห์ ชีววิทยาขั้นสูงของยีสต์ การจัดหมวดหมู่ การจัดจาแนกชนิด โดยอาศัย
เทคนิคต่างๆ รวมทั้งเทคนิคด้ านชีววิทยาโมเลกุล ความหลากหลายทางชีวภาพของยีสต์ การเก็บรักษา
พันธุกรรมและการปรับปรุงสายพันธุ์ ความสาคัญ ของยีสต์ในอุตสาหกรรมอย่างละเอียด ผลิตภัณฑ์
จากยีสต์และเทคโนโลยีการผลิต จลนพลศาสตร์ข้นั สูงของการหมัก
ทช 648 สรีรวิทยาขั้นสูงของฟังไจ
2(1-3-2)
BT 648 Advanced Physiology of Fungi
ศึกษาและวิเคราะห์ องค์ความรู้ข้ันสูงเกี่ยวกับการเจริญ เมแทบอลิซึม กลไกการควบคุม
โภชนาการ และการสืบพันธุ์อย่างละเอียด พันธุศาสตร์ของฟังไจ ความสัมพันธ์ของฟังไจกับระบบนิเวศ
สารเคมีและเอนไซม์จากฟั งไจ รวมทั้งการนามาใช้ ประโยชน์ทางด้ านการเกษตร อุตสาหกรรม และ
เทคโนโลยีชีวภาพ
ทช 649 หัวข้ อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพจุลชีววิทยา
3(2-3-4)
BT 649 Special Topics in Microbiological Biotechnology
ศึกษาและวิเคราะห์ หัวข้ อพิเศษที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีชีวภาพทางจุลชีววิทยา การค้ นคว้ า
วิธกี ารใหม่ท่ที นั สมัยและพัฒนาขึ้นมาเพื่อความก้ าวหน้ าทางเทคนิคและวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพที่
เกี่ยวข้ องกับจุลชีววิทยา
กลุ่มที่ 4 กลุ่มวิชาทัว่ ไป (Miscellaneous)
ทช 653 เทคโนโลยีระบบนาส่งยา
3(3-0-6)
BT 653 Drug Delivery System Technology
ศึกษาและวิเคราะห์ หลักการของระบบนาส่งยาในรูปแบบและทิศทางต่างๆ ทั้งแบบดั้งเดิม
และแบบปลดปล่อยแบบควบคุม การนาส่งยาทางจมูก ทางปอด ทางเยื่อบุช่องปาก ทางลาไส้ ใหญ่และ
ทวารหนัก ทางตา ทางผิวหนัง ทางช่องคลอด รวมถึงโดยการฉีดและฝัง ข้ อควรพิจารณาในการ
ออกแบบและพัฒนาระบบนาส่งยา และการใช้ ระบบนาส่งยาในอุตสาหกรรม
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ทช 654 ความปลอดภัยและข้ อกาหนดทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3(3-0-6)
BT 654 Biosafety and Regulation in Biotechnology
ศึกษาและวิเคราะห์ ความสาคัญ การประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ การดัดแปรพันธุกรรมของจุลินทรีย์ พืช สัตว์ และผลิตภัณฑ์ องค์กรและมาตรการ
ป้ องกันอันตรายจากการดัดแปรพันธุกรรม กฎหมาย ข้ อกาหนด และอันตรายที่เกิดจากการดัดแปร
หรือตัดแต่งพันธุกรรมซึ่งนามาสู่การพัฒนามาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ
ปริญญานิพนธ์
ทช 699 ปริญญานิพนธ์
12 หน่วยกิต
BT 699 Thesis
ศึกษาค้ นคว้ าและวิจัยในหัวข้ อเรื่ องทางด้ านเทคโนโลยีชีวภาพที่สนใจ โดยมีรูปแบบและวิธี
วิจัยที่ถูกต้ องและเป็ นระบบ ภายใต้ การกากับดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
ที่

1.*

2.*

3.*

4.

5.

รายชื่อคณาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา) และปี ที่จบ
รศ.ดร.ปรินทร์ ชัยวิสทุ ธางกูร วท.บ. (เทคนิคการแพทย์),
2531
วท.ม. (จุลชีววิทยา), 2534
Ph.D. (Cell Biology), 2541
ผศ.ดร. ศิวาพร ลงยันต์
วท.บ.(ชีววิทยา), 2533
วท.ม.(เคมีชีวภาพ), 2536
วท.ด. (วิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล), 2542
อ. ดร. ภัทริน ศรีดุลยกุลย์
วท.บ.(ชีววิทยา), 2543
วท.ม.(วิทยาศาสตร์
การแพทย์), 2546
วท.ด. (สรีรวิทยา), 2550
อ. ดร. รักชนก โคโต
วท.บ. (เทคโนโลยีชวี ภาพ)
2538
วท.ม. (พันธุศาสตร์), 2543
ปร.ด. (เทคโนโลยีชวี ภาพ
เกษตร), 2549
อ. ดร. ประวัติ อังประภาพร วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)
ชัย
(ชีววิทยา), 2537
M.Sc. (Microbiology), 2539
Ph.D. (Microbiology), 2543

* ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร
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สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เลขประจาตัว
ประชาชน
3100602471889

มหาวิทยาลัยมหิดล
Univ. of Connecticut, USA
3102201616225
ม. ศรีนครินทรวิโรฒ
ม. ศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ม. ศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3101401879946

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม 3110101330387
เกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Univ. of East Anglia, UK
Univ. of East Anglia, UK

3600500038499
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3.2.2 อาจารย์ประจา
ลาดับ
ที่

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.

รายชื่อคณาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา) และปี ที่จบ
รศ.ดร. เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ
วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 2523
วท.ม. (เกษตรศาสตร์), 2527
Ph.D. (Agriculture), 2532
รศ.ดร.ปรินทร์ ชัยวิสทุ ธางกูร วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), 2531
วท.ม. (จุลชีววิทยา), 2534
Ph.D. (Cell Biology), 2541
รศ.สุมาลี เหลืองสกุล
วท.บ. (จุลชีววิทยา), 2516
วท.ม. (จุลชีววิทยา), 2518
ผศ. ดร. นลินา
สพ.บ. (สัตวแพทย์), 2538
ประไพรักษ์สทิ ธิ์
Ph.D. (Neuroscience), 2543
ผศ.ดร. ศิวาพร ลงยันต์
วท.บ.(ชีววิทยา), 2533
วท.ม.(เคมีชีวภาพ), 2536
วท.ด. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล),
2542
ผศ. ดร. อรอนงค์ พริ้งศุลกะ วท.บ. (จุลชีววิทยา), 2538
วท.ม. (จุลชีววิทยาทาง
อุตสาหกรรม), 2541
วท.ด. (เทคโนโลยีชวี ภาพ), 2545
ผศ. ดร. อัจฉริยา รังษิรจุ ิ
วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1)
(ชีววิทยา), 2536
M.Sc. (Biochemistry and
Genetics), 2538
Ph.D. (Molecular Systematics and
Evolution), 2542
ผศ. ขจีนาฏ โพธิเวชกุล
วท.บ. (จุลชีววิทยา), 2523
วท.ม. (จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม),
2527
ผศ. รุจิวรรณ พานิชชัยกุล
วท.บ. (ชีววิทยา), 2516
วท.ม. (สัตววิทยา), 2519
ผศ. สายสุณยี ์ ลิ้มชูวงศ์
วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 2518
วท.ม. (พันธุศาสตร์), 2521
อ. ดร. ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย วท.บ. (จุลชีววิทยา), 2538
วท.ม. (จุลชีววิทยา), 2541
วท.ด. (จุลชีววิทยา), 2548
อ. ดร. ดวงใจ บุญกุศล
วท.บ. (สัตววิทยา), 2544
ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์), 2549
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สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Univ. of Tsukuba, Japan
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
Univ. of Connecticut, USA
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Iowa State University,USA
ม. ศรีนครินทรวิโรฒ
ม. ศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
University of Newcastle upon
Tyne, UK
University of Edinburgh, UK
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
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ลาดับ
ที่

13.

รายชื่อคณาจารย์
อ. ดร. ประวัติ
อังประภาพรชัย

14.

อ. ดร. ผ่องพรรณ ประสารกก

15.

อ. ดร. พิชาภัค สมยูรทรัพย์

16.

อ. ดร. ภัทริน ศรีดุลยกุลย์

17.

อ. ดร. รักชนก โคโต

18.

อ. ดร. วิศรุตตา อัตถากร

19.

อ. ดร. สมเกียรติ พรพิสทุ ธิ
มาศ

20.

อ. ดร. สุขมุ าภรณ์ สุขขุม

21.

อ. ดร. อนิษฐาน ศรีนวล

คุณวุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา) และปี ที่จบ
วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)
(ชีววิทยา), 2537
M.Sc. (Microbiology), 2539
Ph.D. (Microbiology), 2543
วท.บ. (ชีววิทยา), 2541
วท.ม. (สัตววิทยา), 2544
วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)2549
วท.บ. (จุลชีววิทยา), 2543
วท.ม (พันธุวิศวกรรม), 2547
Ph.D. (Natural Science and
Technology), 2551
วท.บ.(ชีววิทยา), 2543
วท.ม.(วิทยาศาสตร์การแพทย์),
2546
วท.ด. (สรีรวิทยา), 2550
วท.บ. (เทคโนโลยีชวี ภาพ)
2538
วท.ม. (พันธุศาสตร์), 2543
ปร.ด. (เทคโนโลยีชวี ภาพเกษตร),
2549
B.Sc. (General Science), 2543
M.Sc. (Biology of Water Resource
Management), 2545
Ph.D. (Materials
Engineering/Biotechnology), 2552
วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1)
(ชีววิทยา), 2537
วท.ม. (เทคโนโลยีชวี ภาพ)2539
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศึกษา), 2550
วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)
(จุลชีววิทยา), 2548
ปร.ด. (จุลชีววิทยา), 2553
วท.บ. (ชีววิทยา), 2543
วท.ม. (ชีววิทยา), 2547
ปร.ด. (ชีววิทยา), 2552
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สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Univ. of East Anglia, UK
Univ. of East Anglia, UK
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ม. ศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Okayama University, Japan
ม. ศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
เจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Univ. of Edinburgh, UK
Napier University, UK
Edinburgh Napier University,
UK
ม. ศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ลาดับ
ที่

รายชื่อคณาจารย์

22.

อ. ดร. อภิรดา สถาปัตยานนท์

23.

อ. ดร. วุฒิพงษ์ ทองใบ

24.

อ. ดร. สุขมุ าภรณ์ แสงงาม

คุณวุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา) และปี ที่จบ
วท.บ. (ชีววิทยา), 2544
วท.ม. (พฤกษศาสตร์), 2546
วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ), 2551

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
ม. ศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วท.บ. (ชีววิทยา), 2544
ปร.ด. (ชีววิทยา), 2553
วท.บ. (ชีววิทยา), 2543
วท.ม. (พฤกษศาสตร์), 2547
วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ), 2555

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
ม. ศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.2.3 อาจารย์พเิ ศษ
ลาดับ
ที่

1.

2.

3.

รายชื่อคณาจารย์
ศ.ดร.ไพศาล สิทธิกรกุล

คุณวุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา) และปี ที่จบ
กศ.บ. (ชีววิทยา), 2515
วท.ม. (สัตววิทยา), 2517
M.A. (Cell Biology), 2526
Ph.D. (Zoology), 2530

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ม. ศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Univ. of Kansas, USA
Univ. of Wisconsin-Madison,
USA
Prof. Dr. Timothy W. Flegel B.Sc. (Biology), 2508
University of British
Columbia, Canada
M.Sc. (Fungal Physiology), 2511 University of British
Columbia, Canada
Ph.D. (Fungal physiology), 2520 Simon Fraser University,
Canada
รศ. ดร. ชลอ ลิ้มสุวรรณ
วท.บ. (ประมง), 2513
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
M.S. (Zoology), 2519
Middle Tennessee State
University, USA
Ph.D.(Fish Pathology), 2524
Auburn University, USA

3.2.4 อาจารย์ผูร้ บั ทุนเพือ่ บรรจุในภาควิชาชีววิทยาในระดับปริญญาเอก
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

1.
2.

นางสาวธนวรรณ เตชางกูร
นายประภากร ตันตโยทัย

สาขาวิชา
Ecology
Environmental Biotechnology
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ปี ทีค่ าดว่าจะสาเร็จการศึกษา
2554
2557
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4. องค์ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถ้ามี)
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกีย่ วกับการทาปริญญานิพนธ์
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
ศึกษาค้ นคว้ าและวิจัยในหัวข้ อเรื่องทางด้ านเทคโนโลยีชีวภาพที่สนใจ โดยมีรูปแบบและ
วิธวี ิจัยที่ถูกต้ องและเป็ นระบบ ภายใต้ การกากับดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้
นิสติ มีความรู้ความเข้ าใจในกระบวนการวิจัย สามารถประมวลความรู้ ค้ นคว้ า
ดาเนินการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการวิจัยแล้ วนามาเขียนปริญญานิพนธ์ได้
5.3 ช่วงเวลา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ของปี ที่ 1
5.4 จานวนหน่วยกิต
12 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 มีการแต่งตั้งอาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิพนธ์
5.5.2 นิสติ เลือกหัวข้ อการวิจัยและกระบวนการศึกษาค้ นคว้ าที่สนใจตามคาแนะนาของ
อาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิพนธ์
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 อาจารย์ท่ปี รึกษาและนิสติ กาหนดหัวข้ อ และเกณฑ์/มาตรฐานการประเมินผล
รายวิชา
5.6.2 ประเมินผลจากความก้ าวหน้ าในการดาเนินงานวิจัยโดยอาจารย์ท่ปี รึกษาตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
5.6.3 อาจารย์ท่ปี รึกษาและนิสติ เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบปริญญา
นิพนธ์เพื่อประมวลผลรายวิชา
5.6.4 ผลงานปริญญานิพนธ์จะต้ องได้ รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้ อยดาเนินการให้ ผลงาน
หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้ รับการยอมรับให้ ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่
ประชุมวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง และมีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่เป็ น
เรื่องเต็ม (Full Paper)
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษของนิสิต
มีความรู้ความสามารถในการวิจัย
ทางด้ านเทคโนโลยีชีวภาพ
มีบุคลิกภาพด้ านวิชาการทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ
มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการและการวิจัย
สามารถสร้ างเครือข่ายวิจัยทางด้ าน
เทคโนโลยีชีวภาพ

กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมของนิสิต
-มีรายวิชาต่างๆ ที่สนับสนุนและส่งเสริมให้ นิสิตมีความรู้
ความสามารถในการวิจัย รวมทั้งมีการทาปริญญานิพนธ์
- ส่งเสริมให้ นิสติ เข้ าร่วมการประชุมวิชาการในระดับชาติ
โดยให้ มีการนาเสนอการวิจัยแบบโปสเตอร์หรือปากเปล่าใน
ที่ประชุม
- ให้ ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคมและข้ อกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องกับจรรยาบรรณของเทคโนโลยีชีวภาพ
- มีการทาปริญญานิพนธ์ท่ตี ้ องให้ นิสติ ได้ ศึกษาวิจัยร่วมกับ
อาจารย์ภายนอกสถาบันในประเทศ

2. การพัฒนาผลการเรียนรูใ้ นแต่ละด้าน
มุ่งพัฒนานิสติ ในด้ านต่าง ๆ ดังนี้
2.1 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู ้

กลยุทธ์การสอนทีใ่ ช้

พัฒนาการเรียนรู ้
(1) ยึดมั่นในคุณธรรม
(1) สอดแทรกเนื้อหาในมิติ
จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สจุ ริต ทางคุณธรรม จริยธรรม เน้ น
ความมีระเบียบวินัย และความ
ซื่อสัตย์
(2) มีจิตสานึกและตระหนักใน (2) มีรายวิชาที่ปลูกฝังการมี
การปฎิบัติตามจรรยาบรรณทาง จรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาการและวิชาชีพ
วิชาชีพ
(3) สามารถแสดงออกหรือ
(3) มีรายวิชาที่ส่งเสริมการ
สื่อสารข้ อสรุปของปัญหาโดย
สื่อสารเพื่อสรุปปัญหาอย่างมี
คานึงถึงความรู้สกึ ของผู้อ่นื
จริยธรรมทางวิชาการ
(4) สามารถปฏิบัติตามหลัก (4) จัดกิจกรรมส่งเสริมและ
คุณธรรม จริยธรรมในองค์กร ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
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วิธีการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู ้
(1) ประเมินจากพฤติกรรมใน
ชั้นเรียน การตรงต่อเวลา การ
แต่งกาย และการปฏิบัติตนตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
(2) มีการเข้ าร่วมกิจกรรมการ
ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม
(3) ประเมินจากงานที่ได้ รับ
มอบหมาย ความรับผิดชอบใน
หน้ าที่ท่ไี ด้ รับมอบหมาย
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2.2 การพัฒนาความรู ้
ผลการเรียนรู ้
(1) มีความเข้ าใจในหลักการ
ทฤษฎีและข้ อมูลเฉพาะที่เป็ น
แก่นในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
(2) สามารถพัฒนาการวิจัย
และเทคนิคต่าง ๆ ได้

(3) สามารถติดตามความก้ าว
หน้ าทางวิชาการและการวิจัย
ด้ านเทคโนโลยีชีวภาพได้

กลยุทธ์การสอนทีใ่ ช้
พัฒนาการเรียนรู ้
(1) จัดกิจกรรมโดยเน้ นผู้เรียน
เป็ นสาคัญโดยแนะนาวิธกี าร
เรียนรู้และการสืบค้ นข้ อมูลด้ วย
ตนเอง
(2) จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในหลายรูปแบบ เช่น การ
บรรยาย การฝึ กปฏิบัติ การ
สัมมนา
(3) ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้
เช่น เข้ าร่วมการประชุมวิชาการ

วิธีการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู ้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและการปฏิบัติงานของ
นิสติ ในด้ านต่าง ๆ คือ
(1) ทดสอบย่อย
(2) ทดสอบกลางภาค
การศึกษาและปลายภาค
การศึกษา
(3) รายงาน
(4) เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ

2.3 การพัฒนาด้านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู ้

กลยุทธ์การสอนทีใ่ ช้

พัฒนาการเรียนรู ้
(1) สามารถใช้ องค์ความรู้
จัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาและ
นิสติ ได้ ฝึกทักษะการวิเคราะห์
แก้ ไขปัญหาทางเทคโนโลยี
ทักษะการคิด จากสภาพปัญหา
ชีวภาพได้
หรือสถานการณ์จริง ทั้งในระดับ
บุคคลและกลุ่ม เช่น
(2) สามารถสังเคราะห์
(1) จัดให้ มีการค้ นคว้ าและ
ผลงานวิจัยและความรู้ใหม่ได้
(3) ดาเนินการโครงการวิจัยที่ ทดลองด้ วยตนเอง มีการ
สาคัญในการพั ฒนาองค์ความรู้ นาเสนอผลงานจากการค้ นคว้ า
และมีการอภิปรายในห้ องเรียน
ใหม่ได้ อย่างดี
หรือในห้ องสัมมนา
(2) จัดให้ การนาเสนอและ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในชั้นเรียน
(3) จัดให้ มีการแก้ ปัญหาที่เกิด
จากการทางานวิจัยด้ วยตนเอง
โดยมีอาจารย์ท่ปี รึกษาคอยให้
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วิธีการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู ้
(1) ประเมินจากงานที่ได้ รับ
มอบหมาย ความรับผิดชอบใน
หน้ าที่ท่ไี ด้ รับมอบหมาย
(2) ประเมินจากข้ อสอบที่เน้ น
ให้ นิสติ ได้ คิด วิเคราะห์ อธิบาย
แนวคิดของการแก้ ปัญหาโดย
การประยุกต์ความรู้ท่ไี ด้ เรียนมา
(3) ประเมินจากความรู้ท่นี ิสติ
ใช้ ในการนาเสนอสัมมนา
(4) ประเมินจากทักษะที่นิสติ
ใช้ ในการแก้ ปัญหาที่เกิดขึ้น
ระหว่างทางานวิจัย
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คาแนะนา
(4) จัดให้ มีการเข้ าร่วมและ
นาเสนอผลงานวิจัยในงาน
ประชุมทางวิชาการ
2.4 การพัฒนาด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู ้
(1) แสดงความเห็นทาง
วิชาการและวิชาชีพ รวมทั้ง
สื่อสารได้
(2) วางแผน วิเคราะห์และ
แก้ ไขปัญหาได้ พร้ อมทั้ง
สามารถปรับ ปรุงตนเองได้
(3) สร้ างปฏิสมั พันธ์กับผู้อ่นื
ได้

กลยุทธ์การสอนทีใ่ ช้
พัฒนาการเรียนรู ้
(1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
ชั้นเรียน
(2) มอบหมายงานที่จัดทาเป็ น
กลุ่ม

วิธีการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู ้
(1) ประเมินจากพฤติกรรมที่
แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความรับผิดชอบ ใน
การทากิจกรรมกลุ่ม
(2) ประเมินจากการมีส่วนร่วม
ในการวิพากษ์วิจารณ์ในชั้นเรียน
และการยอมรับเหตุผลของผู้ท่มี ี
ความคิดเห็นแตกต่าง
(3) ประเมินจากงานที่ได้ รับ
มอบหมาย ความรับผิดชอบใน
หน้ าที่ท่ไี ด้ รับมอบหมาย

2.5 การพัฒ นาด้า นทัก ษะการวิ เ คราะห์เ ชิ ง ตัว เลข การสื่ อ สาร และการใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
ผลการเรียนรู ้

กลยุทธ์การสอนทีใ่ ช้

วิธีการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู ้

พัฒนาการเรียนรู ้
(1) คัดกรองข้ อมูลทาง
(1) มีการฝึ กทักษะการ
(1) ประเมินจากผลสัมฤทธิ์
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร ทางการเรียน
สถิติ เพื่อการวิเคราะห์ผลจาก และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ (2) ประเมินจากการนาเสนอ
การวิจัย
ผลงาน และการเขียนรายงาน
(2) สรุปและเสนอแนะการ
(2) มีการมอบหมายงานด้ าน
แก้ ไขปัญหาเฉพาะในสาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพให้ สบื ค้ นและ
เทคโนโลยีชีวภาพ
เสนอแนะการแก้ ไขปัญหา
(3) นาเสนอผลงานวิจัยโดยใช้ (3) ศึกษาค้ นคว้ าวิจัย จากนั้น
สื่อต่างๆ ได้ อย่างเหมาะสม
รวบรวมและนาเสนอข้ อมูลวิจัย
โดยใช้ ส่อื ต่างๆ
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3. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
รายวิชา

ทช 501
ทช 502
ทช 691
ทช 692
ทช 693
ทช 694

ทช 604
ทช 605
ทช 611
ทช 612

หมวดวิชาบังคับ
เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง
เครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3
วิธวี ิจัยทางเทคโนโลยีชวี ภาพ
หมวดวิชาเลือก
กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุล
ชีววิทยาของเซลล์ระดับโมเลกุลขั้นสูง
ปฏิบตั กิ ารชีววิทยาของเซลล์ระดับโมเลกุลขั้นสูง
เทคโนโลยีข้นั สูงทางยีน
หัวข้ อพิเศษทางเทคโนโลยีชวี ภาพโมเลกุล

 ความรับผิดชอบหลักความรับผิดชอบรอง
ด้ านคุณธรรมและ
ด้ านความรู้
ด้ านทักษะทาง
จริยธรรม
ปัญญา

ด้ านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

(1)

ด้ านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3)
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รายวิชา

ทช 613 ระบบวิทยาและวิวัฒนาการระดับโมเลกุล
ชว 643 ชีวสารสนเทศศาสตร์
กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพพืชและสัตว์
ทช 603 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเซลล์
ทช 621 ภูมคิ ้ มุ กันวิทยาขั้นสูง
ทช 622 เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงทางการเพาะเลี้ยงสัตว์
นา้
ทช 623 เทคโนโลยีชีวภาพด้ านพยาธิวิทยาของสัตว์นา้
ทช 624 หัวข้ อพิเศษทางเทคโนโลยีชวี ภาพทางสัตว์
ทช 631 ทรัพยากรพันธุกรรมของพืช
ทช 633 หัวข้ อพิเศษทางเทคโนโลยีชวี ภาพทางพืช
กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพจุลชีววิทยา
และการแพทย์
ทช 641 จุลชีววิทยาสิง่ แวดล้ อมขั้นสูง
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 ความรับผิดชอบหลักความรับผิดชอบรอง
ด้ านคุณธรรมและ
ด้ านความรู้
ด้ านทักษะทาง
จริยธรรม
ปัญญา





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







           
           
           

ด้ านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) (2) (3)
  
  


  
  
  

























































































































 





(1)



ด้ านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
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รายวิชา

ทช 642
ทช 643
ทช 644
ทช 645
ทช 646
ทช 647
ทช 648
ทช 649

กระบวนการหมักทางอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีข้นั สูงทางอาหาร
เทคโนโลยีข้นั สูงทางเอนไซม์
ปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยีชีววิศวกรรม
หัวข้ อพิเศษทางเทคโนโลยีชวี วิศวกรรม
เทคโนโลยีข้นั สูงทางยีสต์
สรีรวิทยาขั้นสูงของฟังไจ
หัวข้ อพิเศษทางเทคโนโลยีชวี ภาพจุลชีววิทยา
กลุ่มวิชาทัว่ ไป
ทช 653 เทคโนโลยีระบบนาส่งยา
ทช 654 ความปลอดภัยและข้ อกาหนดทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ
ปริญญานิพนธ์
ทช
ปริญญานิพนธ์
699
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 ความรับผิดชอบหลักความรับผิดชอบรอง
ด้ านคุณธรรมและ
ด้ านความรู้
ด้ านทักษะทาง
จริยธรรม
ปัญญา

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








       
       
























ด้ านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
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ด้ านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2554 ซึ่งการประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้ ใช้ ระบบค่าระดับขั้น ดังนี้
ระดับขั้น
ความหมาย
ค่าระดับขั้น
A
ดีเยี่ยม (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
ในกรณีท่รี ายวิชาในหลักสูตร ไม่มีการประเมินผลเป็ นค่าระดับขั้น ให้ ประเมินผลโดยใช้
สัญลักษณ์ ดังนี้
สัญลักษณ์
ความหมาย
S
ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝึ กงาน/เป็ นที่พอใจ (Satisfactory)
U
ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝึ กงาน/ไม่เป็ นที่พอใจ (Unsatisfactory)
AU
การเรียนเป็ นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)
I
การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
W
การงดเรียนโดยได้ รับอนุมัติ (Withdraw)
IP
ยังไม่ประเมินผลการเรียนในภาคการศึกษานั้น (In Progress)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของนิสติ ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์
การประเมินของ มคอ. 3 ของรายวิชาที่ทาการสอนในแต่ละภาคการศึกษา
2.1 มีการกาหนดระบบการวัดและประเมินในระดับรายวิชา และทบทวนระบบด้ วยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
2.2 อาจารย์ท่รี ับผิดชอบรายวิชาเดียวกัน กาหนดระบบและมาตรฐานการประเมินผลร่วมกัน
และให้ สอดคล้ องกับกรอบมาตรฐานหลักสูตร ทาการทบทวนโดยการประชุมตัดสินผลการ
เรียนร่วมกัน
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2554
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
จัดให้ มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เพื่อให้ ทราบถึงนโยบาย ปรัชญา ปณิธานของสถาบัน
หลักสูตรและวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา ระเบียบปฏิบัติ แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางด้ าน
วิชาการ รวมทั้งการเข้ าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
2. การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ส่งเสริมให้ อาจารย์เพิ่มพูนทักษะที่เกี่ยวกับกลยุทธ์การสอน และการวัดการประเมินผลการ
เรียนรู้
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
- จัดให้ มีระบบการพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนงานการพัฒนาอาจารย์ท่ี
ชัดเจน มีการติดตามและประเมินผล รวมทั้งการนาผลไปใช้ ในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป
- จัดให้ มีกลไกส่งเสริม สนับสนุนและจูงใจให้ อาจารย์สามารถสร้ างผลงานวิชาการ และ/
หรืองานสร้ างสรรค์อ่นื ที่มีคุณภาพสามารถเผยแพร่ได้ ท้งั ระดับนานาชาติและนานาชาติ
- สนับสนุนให้ คณาจารย์ร่วมมือในการทาวิจัยกับสถาบันต่างๆ และเอกชน
- สนับสนุนให้ คณาจารย์ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ
- จัดสรรทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาอาจารย์ในด้ านต่างๆ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
1. การบริหารหลักสูตร
-มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้ วย อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็ นผู้บริหารหลักสูตรให้ ได้ มาตรฐาน ภายใต้ การกากับดูแลของ
คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์
-มีการจัดประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรอย่างน้ อย 2 ครั้ง/ภาคการศึกษา
-มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดทาประกันคุณภาพตาม มคอ. 3-7 ให้ เป็ นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
มีการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ของคณะวิทยาศาสตร์เพื่อจัดหา
อุปกรณ์การเรียนการสอน ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ สถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ให้
พร้ อม
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ ีอยู่เดิม
ใช้ ทรัพยากรการเรียนการสอนในสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ แก่
1. ตารา หนังสือ สื่อและวารสารที่เกี่ยวข้ องมีรายละเอียดดังนี้
ตาราและหนังสือ
ตาราและหนังสือ
สื่อ
รวม
ภาษาอังกฤษ (เล่ม)
ภาษาไทย (เล่ม)
10,961
15,834
172
26,967
2. ฐานข้ อมูล/สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้ วย ThaiLIS จานวน11 ฐาน EBSCO จานวน 5
ฐาน e-book จานวน 2 ฐาน e-thesis จานวน 2 ฐาน SciVerse Scopus จานวน 1 ฐานและ ejournal จานวน 6 สาขาวิชา
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
1. ให้ อาจารย์ผ้ ูสอนและผู้เรียนสามารถเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ และตาราไปยังแหล่งค้ นคว้ า
ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
2. จัดสรรงบประมาณและสนับสนุนการผลิตเอกสาร ตาราและสื่อการเรียนการสอน
3. จัดระบบการใช้ ทรัพยากรการเรียนการสอน
2.4 การประเมินความพียงพอของทรัพยากร
1. ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้ อง
2. จัดระบบติดตามการใช้ ทรัพยากรเพื่อเป็ นข้ อมูลประกอบการประเมิน
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3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ให้ เป็ นเป็ นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ โดยกาหนดให้ อาจารย์ใหม่ต้องมีคุณวุฒิท่สี อดคล้ องกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ อง
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน
ประเมินผลและให้ ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อเตรียมไว้ สาหรับ
การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้ บรรลุเป้ าหมายตามหลักสูตร
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พเิ ศษ
พิจารณาจากคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถที่สอดคล้ องกับรายวิชา ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของอาจารย์ประจาหลักสูตร
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ให้ มีบุคลากรสนับสนุนวิชาการเพื่อทาหน้ าที่ประสานการดาเนินงานของหลักสูตรโดยมี
คุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรี
4.2 การเพิม่ ทักษะความรูเ้ พือ่ การปฏิบตั ิงาน
จัดให้ มีการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มทักษะความรู้และประสบการณ์การ
ปฏิบัติงานในด้ านต่างๆ อย่างน้ อยคนละ 1 ครั้งต่อปี
5. การสนับสนุ นและการให้คาแนะนานิสิต
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นสิ ิต
1. จัดให้ มีอาจารย์ท่ปี รึกษาเพื่อทาหน้ าที่ให้ คาแนะนาและคาปรึกษาด้ านวิชาการแก่นิสติ ระดับ
บัณฑิต
2. จัดอาจารย์ท่มี ีผลงานวิจัยเป็ นที่ยอมรับเป็ นอาจารย์ควบคุมปริญญานิพนธ์
3. จัดหาทุนการศึกษาและทุนวิจัยแก่นิสติ
5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2554
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
1. จัดให้ มีการสารวจและติดตามความต้ องการของตลาดแรงงานและสังคม
2. ประเมินบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาที่ได้ งานทา
3. ประเมินความพึงพอใจของนายจ้ างหรือผู้ประกอบการหรือผู้ใช้ บัณฑิต
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7. ตัวบ่งชี้ ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
2555
(1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้ อยร้ อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงาน

หลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้ อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ หรือ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ ามี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้ อยก่อน 
การเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานผล
การดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ ามี) ตามแบบ

มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิ ดสอนให้ ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ

มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี การศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ท่กี าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ ามี) อย่างน้ อย

ร้ อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ดาเนินการที่รายงานใน มคอ.7 ปี ที่แล้ ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ ามี) ทุกคน ได้ รับการปฐมนิเทศหรือ

คาแนะนาด้ านการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาทุกคนได้ รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/

หรือวิชาชีพอย่างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ ามี) ได้ รับ

การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้ อยละ50ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุดท้ าย/บัณฑิตใหม่ท่ี
มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม
5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตที่มตี ่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1. ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ โดยนิสติ ที่ลงทะเบียนเรียน
2. ประเมินประสิทธิภาพการสอนจากผลการเรียนของนิสติ
3. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเข้ าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของนิสติ ทั้งในและ
นอกชั้นเรียน
4. ประเมินจากผลงานของนิสติ ที่ได้ รับมอบหมายในแต่ละรายวิชา
5. ประเมินวิธกี ารจัดการเรียนรู้โดยคณาจารย์ผ้ ูสอนในระดับรายวิชาและสาขาวิชา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1. ประเมินอาจารย์ผ้ ูสอนในแต่ละรายวิชาโดยนิสติ ตามแบบประเมินคุณภาพการเรียนการ
สอน
2. มีการแจ้ งรายงานผลการประเมินทักษะของอาจารย์ผ้ ูสอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใช้
ในการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป
3. คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา/ปรับปรุง
ทักษะกลยุทธ์การสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
1. กาหนดให้ มีคณะกรรมการประเมินหลักสูตรซึ่งประกอบไปด้ วยคณะกรรมการภายในและ
ภายนอกสถาบัน
2. กาหนดการประเมินหลักสูตรทุกๆ ระยะ 5 ปี ซึ่งประกอบด้ วยการประเมินการจัดการเรียน
การสอน การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสติ การประเมินผลผลิต (output) และประเมินผลที่ได้
(outcome)
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ดาเนินการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ (key
performance indicators) ในหมวดที่ 7 ข้ อ 7
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
1. จัดทารายงานการประเมินหลักสูตร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการในระดับต่างๆ คณาจารย์
และผู้เกี่ยวข้ อง
2. จัดประชุม สัมมนา การวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธ์การเรียนการสอนโดยมีการ
ใช้ ผลการประเมินเป็ นแนวทางในการปรับปรุง
3. เชิญผู้มีส่วนได้ เสีย (stakeholders) มีส่วนร่วมในการให้ ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
หลักสูตรและกลยุทธ์การสอน
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2554
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ขอบังคัับมหาวิทยาลลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วาดวยการศึ
ย กษาระะดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2554
2
----------------------------------โดยที่เป
เ นการสมคววรแกไขปรับปรุ
ป งขอบังคับมหาวิ
ม ทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยกการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึ
ต กษาใหมีความเหมาะสมม และใหการรบริหารการศึกษาระดับบัณ
ณฑิตศึกษาเปปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพยิ
า ่งขึน้
อาศัยอํอานาจตามคความในมาตรรา 16 (2) แหงพระราชบั
ง
ญ ติมหาวิทยยาลัยศรีนครินทรวิ
ญญั
น โรฒ
พ.ศ. 2541 ประกอบกั
ป
บมติสภามหาวิทยาลั
ท ยศรีนครินิ ทรวิโรฒ ในการประชุ
ใ
ม ครั้งที่ 6/25554 เมื่อ
วันที่ 8 เดือนเมษายน
น
พ.ศศ.2554 จึงมีมติ
ม ใหออกขอบับงคับไว ดังตตอไปนี้
ขอ 1 ขอบังคับน้นีเ้ รียกวา “ขอบับงคับมหาวิทยาลั
ท ยศรีนคริรินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษา
ต กษา พ.ศ. 2554 ”
ระดับบัณฑิตศึ
ขอ 2 ใหยกเลิก ขขอบังคับมหาาวิทยาลัยศรีนคริ
น นทรวิโรฒ
ฒ วาดวยการรศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาา พ.ศ. 2548
บรรดาาระเบียบ ขอบับงคับ คําสั่ง ประกาศ หรือมติ
อ อื่นใด ในนสวนทีก่ ําหนดไวแลวในขอบั
อ งคับนี้
หรือซึ่งขัดหรืรอแยงกับขอบังคับนี้ใหใช ขอบังคับนี้แทน
ท
ขอ 3 ในขอบังคับนี
บ ้
“มหาวิวิทยาลัย” หมมายความวา มหาวิ
ม ทยาลัยศรี
ย นครินทรวิวิโรฒ
“สภามมหาวิทยาลัย” หมายความมวา สภามหาาวิทยาลัยศรีนคริ
น นทรวิโรฒ
ฒ
“สภาวิวิชาการ” หมาายความวา สภาวิ
ส ชาการมมหาวิทยาลัยศรี
ศ นครินทรวิโโรฒ
“อธิการบดี
า ” หมายความวา อธิการบดี
ก
มหาวิทยาลั
ท ยศรีนคริ
ค นิ ทรวิโรฒ
“บัณฑิตวิทยาลัย” หมายความววา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนคครินทรวิโรฒ
“คณบบดีบัณฑิตวิทยาลั
ย ย” หมายยความวา คณ
ณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิวิทยาลัย
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ศรีนครินทรวิโรฒ
“คณบดี” หมายความวา คณบดีหรือตําแหนงทีเ่ ทียบเทาทีห่ ลักสูตรหรือสาขาวิชาสังกัด ซึ่ง
หมายความถึงบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณบดีหรือตําแหนงทีเ่ ทียบเทาของคณะ
สถาบัน สํานัก หรือหนวยงานที่เทียบเทา ซึ่งเปนสวนงานในกํากับของมหาวิทยาลัยดวย
“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายความวาคณะกรรมการบริหารหลักสูตรตางๆ ภายใน
คณะหรือภาควิชา หรือ สถาบัน หรือสํานัก หรือหนวยงานที่เทียบเทา หรือคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาพหุวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษาที่ไดรับแตงตั้งจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ใหทํา
หนาที่บริหารจัดการหลักสูตร
“คณาจารยบณ
ั ฑิตศึกษา” หมายความวา คณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยที่สอนหรือมี
หนาทีเ่ กี่ยวของกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ไดรับการแตงตั้งจากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
“ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ” หมายความวา บุคลากรที่มีความรูค วามเชีย่ วชาญในสาขาวิชาที่เปด
สอนเปนอยางดี ซึง่ อาจเปนบุคลากรที่ไมอยูในสายวิชาการหรือเปนผูท รงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
โดยไมตองพิจารณาดานคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ และแตงตั้งโดยเสนอผานคณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัย และเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบ
ขอ 4 เพื่อใหการดําเนินการของบัณฑิตวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย บัณฑิตวิทยาลัย
อาจกําหนดวิธีปฏิบัติในรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งปฏิบัติการไดโดยที่ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้
สวนการดําเนินการใดๆ ที่เกีย่ วกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งมิไดกําหนดไวในขอบังคับนี้ และ
มิไดมีขอบังคับหรือระเบียบอื่นกําหนดไว หรือไมเปนไปตามขอบังคับนี้ใหบัณฑิตวิทยาลัยนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเปนกรณีไป
ขอ 5 ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ ในกรณีทมี่ ีปญหาในการตีความขอบังคับนี้
หรือในกรณีทมี่ ีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัตติ ามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความ วินิจฉัยสัง่
การ และใหถอื เปนที่สุด
หมวด 1
ระบบการจัดการศึกษา
ขอ 6 ระบบการจัดการศึกษาแบงการเรียนออกเปน 3 ระบบ ดังนี้
6.1 การจัดการศึกษาตลอดปการศึกษาโดยไมแบงภาค หนึง่ ปการศึกษามีระยะเวลาการศึกษา
ไมนอยกวา 30 สัปดาห
6.2 การจัดการศึกษาโดยแบงเปนภาค ดังนี้
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6.2.1 การศึกษาระบบทวิภาค คือ ปการศึกษาหนึง่ แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ
หนึง่ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห
6.2.2 การศึกษาระบบไตรภาค คือ ปการศึกษาหนึง่ แบงออกเปน 3 ภาคการศึกษาปกติ
หนึง่ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 12 สัปดาห
6.2.3 การศึกษาระบบจตุรภาค คือ ปการศึกษาหนึง่ แบงออกเปน 4 ภาคการศึกษาปกติ
หนึง่ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 10 สัปดาห
ระบบการจัดการศึกษาตาง ๆ ในขอ 6.2.1-6.2.3 อาจจัดภาคฤดูรอนขึ้นได โดยกําหนด
ระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตใหมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ
6.3 การจัดการศึกษาเฉพาะภาคฤดูรอน เปนการจัดการศึกษาปละ 1 ภาคการศึกษา โดยมี
ระยะเวลาไมนอยกวา 8 สัปดาห
จํานวนชัว่ โมงการเรียนในแตละรายวิชาตามการจัดการศึกษาขางตน ใหมีจํานวนชัว่ โมงการ
เรียนตามที่กาํ หนดไวตามขอ 8
การจัดการศึกษาอาจเปนระบบชุดวิชา (Modular System) ซึ่งเปนการจัดการเรียนการสอนเปน
ชวงเวลาชวงละหนึ่งรายวิชาหรือหลายรายวิชาก็ได
ใหแตละหลักสูตรกําหนดใหชัดเจนวาจะจัดระบบการจัดการศึกษาแบบใด
ขอ 7 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใชแบบหนวยกิต โดย 1 หนวยกิตระบบ ทวิภาค
ตองจัดการเรียนการสอนไมนอยกวา 15 ชัว่ โมงตอภาคการศึกษาปกติ การจัดการศึกษาแบงเปน 2
ประเภท ดังนี้
7.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time) นิสติ จะตองลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาค
การศึกษาไมเกิน 15 หนวยกิต ตอภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค
7.2 การศึกษาแบบไมเต็มเวลา (Part Time) นิสิตจะตองลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาค
การศึกษาไมเกิน 6 หนวยกิต ตอภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค
สําหรับหลักสูตรที่จัดการศึกษาในระบบอืน่ ๆ ตามขอ 6 ที่ไมใชระบบทวิภาค ใหเทียบจํานวน
หนวยกิตใหเปนไปตามสัดสวนของการศึกษาในระบบทวิภาคขางตน
ขอ 8 หนวยกิต หมายถึง การกําหนดแสดงปริมาณการศึกษาที่นิสติ ไดรับ แตละรายวิชาจะมี
หนวยกิตกําหนดไว ดังนี้
8.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 15 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตตามระบบทวิภาค
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8.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ทีใ่ ชเวลาฝกหรือทดลองไมนอ ยกวา 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ
ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตตามระบบทวิภาค
8.3 การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไมนอ ยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตตามระบบทวิภาค
8.4 การปฏิบัติการในสถานศึกษา การปฏิบัติการคลินิก การทําโครงงาน หรือกิจกรรมอื่นใด
ตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาปฏิบัติงาน 3 ถึง 12 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ 45 ถึง 180 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต ตามระบบทวิภาค
8.5 การศึกษาดวยตนเอง (Self Study) หรือการคนควาอิสระที่ใชเวลาศึกษาคนควาดวย
ตนเองจากแผนการเรียนตามที่อาจารยผสู อนไดเตรียมการไวใหนิสิตไดใชศึกษาไมนอยกวา 45
ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตตามระบบทวิภาค
8.6 สารนิพนธหรือปริญญานิพนธ ที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตตามระบบทวิภาค
สําหรับรายวิชาที่จัดการศึกษาในระบบอืน่ ๆ ตามขอ 6 ที่ไมใชระบบทวิภาค ใหเทียบคาหนวย
กิตกับชั่วโมงการศึกษาใหเปนไปตามสัดสวนของการศึกษาในระบบทวิภาคขางตน
หมวด 2
หลักสูตรการศึกษา
ขอ 9 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แบงเปน 5 ประเภท ดังนี้
9.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาสําหรับผูสําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาบัณฑิต หรือเทียบเทามาแลว
9.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกวาขัน้ ปริญญาบัณฑิต
9.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เปนหลักสูตรการศึกษาสําหรับผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเทามาแลว
9.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกวาปริญญามหาบัณฑิต
9.5 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอืน่ ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร
ขอ 10 มหาวิทยาลัยอาจจัดหลักสูตรเทียบความรูไดตามระดับการศึกษาในขอ 9 โดย
หลักเกณฑการเทียบความรูใ หเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 11 โครงสรางของหลักสูตรเปนดังนี้
11.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ประกอบดวยรายวิชารวมกันตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 24 หนวยกิต
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11.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ประกอบดวยจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอย
กวา 36 หนวยกิต หลักสูตรนีม้ ี 2 แผน
11.2.1 แผน ก เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจยั โดยมีการทําปริญญานิพนธ ซึ่งอาจมีได
2 แบบ คือ
แบบ ก 1 ประกอบดวยปริญญานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา 36 หนวยกิต และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจกําหนดใหมีการเรียนรายวิชา หรือทํากิจกรรมวิชาการอืน่ ประกอบ
ไดโดยไมนับหนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิท์ างการศึกษาตามทีห่ ลักสูตรกําหนด
แบบ ก 2 ประกอบดวยปริญญานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา 12 หนวยกิต และ
รายวิชาไมนอยกวา 24 หนวยกิต
11.2.2 แผน ข เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษารายวิชา โดยไมตองทําปริญญานิพนธ
แตตองทําสารนิพนธ 6 หนวยกิต
11.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เปนหลักสูตรที่เนนการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและนัก
วิชาชีพชัน้ สูงโดยมีการทําปริญญานิพนธทกี่ อใหเกิดความรูใหม และมีคุณภาพสูงในทางวิชาการ
หลักสูตรนี้มี 2 แบบ คือ
แบบ 1 เปนหลักสูตรที่เนนการวิจัย โดยมีการทําปริญญานิพนธทกี่ อใหเกิดความรูใหม ซึ่ง
หลักสูตรอาจกําหนดใหมีการเรียนรายวิชาหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นประกอบได โดยไมนับหนวย
กิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด ดังนี้
แบบ 1.1 ผูเขาศึกษาที่สาํ เร็จปริญญามหาบัณฑิต จะตองทําปริญญานิพนธไมนอ ยกวา 48
หนวยกิต
แบบ 1.2 ผูเขาศึกษาที่สาํ เร็จปริญญาบัณฑิต จะตองทําปริญญานิพนธไมนอยกวา 72 หนวย
กิต
ทั้งนี้ปริญญานิพนธ ตามแบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
แบบ 2 เปนหลักสูตรที่เนนการวิจัย โดยมีการทําปริญญานิพนธที่มีคณ
ุ ภาพสูงและกอใหเกิด
ความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพิม่ เติม ดังนี้
แบบ 2.1 ผูเขาศึกษาที่สาํ เร็จปริญญามหาบัณฑิต จะตองทําปริญญานิพนธไมนอยกวา 36
หนวยกิต และเรียนรายวิชาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต
แบบ 2.2 ผูเขาศึกษาที่สาํ เร็จปริญญาบัณฑิต จะตองทําปริญญานิพนธ ไมนอยกวา 48 หนวย
กิต และเรียนรายวิชาอีกไมนอ ยกวา 24 หนวยกิต
ทั้งนี้ปริญญานิพนธ ตามแบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
ขอ 12 กําหนดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสําหรับนิสติ เต็มเวลา
เปนดังนี้

43

-6-

12.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหใช
ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษาอยางนอย 1 ปการศึกษา และอยางมากไมเกิน 3
ปการศึกษา
12.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ใหใชระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสําเร็จ
การศึกษาอยางนอย 3 ภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค และอยางมากไมเกิน 5 ปการศึกษา
12.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ใหใชระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสําเร็จ
การศึกษาอยางนอย 3 ภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค และอยางมากสําหรับนิสิตวุฒิเริ่มตน
ตางกัน ดังนี้
12.3.1 นิสิตวุฒิระดับปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทาไมเกิน 8 ปการศึกษา
12.3.2 นิสิตวุฒิระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทาไมเกิน 6 ปการศึกษา
12.4 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอืน่ ๆ ใหมหาวิทยาลัยเปนผูก ําหนดระยะเวลา
ในกรณีที่ไมเปนไปตามความในขอนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาขยาย
เวลาใหกับนิสติ ไดไมเกิน 1 ภาคการศึกษา โดยการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัย และเมื่อไดรับการอนุมัติแลวตองดําเนินการชําระคารักษาสภาพนิสิตตาม ขอ 25
สําหรับนิสิตทีศ่ ึกษาแบบไมเต็มเวลาในหลักสูตรใด ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด
จํานวนหนวยกิตที่ใหลงทะเบียนเรียนไดในแตละภาคการศึกษาปกติโดยเทียบเคียงกับจํานวนหนวย
กิตในสัดสวนที่เหมาะสม
หากมีเหตุผลและความจําเปนพิเศษ การลงทะเบียนเรียนที่มีจํานวนหนวยกิตแตกตางไปจาก
เกณฑขางตนก็อาจทําได แตทั้งนี้ตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยตอง
ผานการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย
ขอ 13 การเปดสอนหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1 ซึ่งเปนแผนการศึกษาแบบทําปริญญานิพนธ
อยางเดียว ใหหลักสูตรคํานึงถึงเรื่องดังตอไปนี้
13.1 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ตองมีผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพ
ทางวิชาการซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับสากล และเปนผลงานที่ชี้ชัดไดวาสามารถที่จะสนับสนุนการวิจัย
ในสาขาวิชาทีเ่ ปดสอนได
13.2 หลักสูตรที่จะเปดสอนควรมีเครือขายความรวมมือสนับสนุน
ขอ 14 การนับระยะเวลาเปนปการศึกษาตามขอ 12.1 ขอ12.2 และ ขอ 12.3 ใหนบั ตั้งแตวันที่
ขึ้นทะเบียนเปนนิสิตตามขอ 19.2
ขอ 15 จํานวนและคุณวุฒขิ องอาจารย
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หลักสูตรที่จะเปดใหมหรือหลักสูตรที่ขอปรับปรุง จะตองมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาทีจ่ ดั การศึกษาตามหลักสูตรนัน้ ไมนอยกวา 5 คน โดยอาจารยประจําหลักสูตรจะตองเปน
คณาจารยบณ
ั ฑิตศึกษา มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาทีเ่ ปดสอน ทัง้ นี้อาจารยประจําในแตละ
หลักสูตรจะเปนอาจารยประจําเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได ยกเวนหลักสูตรพหุ
วิทยาการ (Multidisciplinary) ที่อาจกําหนดใหเปนไดอีก 1 หลักสูตร โดยตองเปนหลักสูตรที่ตรงหรือ
สัมพันธกับหลักสูตรที่ไดประจําอยูแลว หรือในกรณีที่เปนอาจารยประจําหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต
หรือดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรใดหลักสูตรหนึง่ อาจเปนอาจารยประจําหลักสูตรในระดับดุษฎีบัณฑิตหรือ
มหาบัณฑิตในสาขาวิชาเดียวกันไดอีก 1 หลักสูตร
ในกรณีเปนหลักสูตรรวมระหวางสถาบันหรือหลักสูตรความรวมมือของหลายสถาบัน อาจารย
ประจําของสถาบันในความรวมมือนั้น ใหถอื เปนอาจารยประจําหลักสูตรได
โดยอาจารยประจําหลักสูตร ประกอบดวย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไมนอยกวา 3 คน
และอาจารยทปี่ รึกษาปริญญานิพนธ อาจารยผูสอบ หรืออาจารยผูสอน โดยทัง้ หมดจะตองมี
คุณสมบัติแบงตามระดับหลักสูตรดังนี้
15.1 หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต
15.1.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขา
วิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกนั จํานวนอยางนอย 3 คน
15.1.2 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
15.1.2.1 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจํามี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดาํ รงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย
ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกนั และตองมีประสบการณในการทําวิจยั ทีม่ ใิ ชสวนหนึง่ ของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
15.1.2.2 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรว ม (ถามี) ตองเปนอาจารยประจํา
หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดาํ รงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สมั พันธกัน และตองมี
ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือเปนผูเ ชี่ยวชาญ
เฉพาะที่แตงตัง้ โดยสภามหาวิทยาลัย
15.1.3 อาจารยผูสอบปริญญานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารยประจําและ
ผูทรงคุณวุฒภิ ายนอกสถาบัน โดยตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนง
ทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมี
ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
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15.1.4 อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มี
คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดาํ รงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวย
ศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกนั และตองมีประสบการณในดานการสอน
และการทําวิจยั ที่มิใชสว นหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
15.2 หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต
15.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยใน
สาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาทีส่ ัมพันธกนั จํานวนอยางนอย 3 คน
15.2.2 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
15.2.2.1 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจํามี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย
ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกนั และตองมีประสบการณในการทําวิจยั ทีม่ ใิ ชสวนหนึง่ ของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
15.2.2.2 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวม (ถามี) ตองเปนอาจารยประจํา
หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดาํ รงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สมั พันธกัน และตองมี
ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
15.2.3 อาจารยผูสอบปริญญานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารยประจําและ
ผูทรงคุณวุฒภิ ายนอกสถาบัน โดยตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนง
ทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมี
ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
15.2.4 อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒภิ ายนอกสถาบัน มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย
ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกนั และตองมีประสบการณในดานการสอนหรือการทําวิจยั ที่
มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
สําหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
จํานวนและคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผสู อน ใหเปนไปตามขอ 15.1.1
และขอ 15.1.4 โดยอนุโลม
ขอ 16 ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธและสารนิพนธ
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ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธกําหนดใหอาจารยประจํา 1 คน เปนที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธของนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอกไดไมเกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารยประจํา
ที่มีศักยภาพพรอมที่จะดูแลนิสิต ใหสามารถทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาไดมากกวา 5 คน แตทงั้ นี้
ตองไมเกิน 10 คน
อาจารยประจํา 1 คน ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธของนิสิตปริญญาโทไดไมเกิน 15 คน
หากเปนทั้งอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธและสารนิพนธ ใหคิดสัดสวนจํานวนนิสติ ที่ทาํ ปริญญา
นิพนธ 1 คน เทียบไดกับจํานวนนิสิตที่ทาํ สารนิพนธ 3 คน ทัง้ นี้ใหรวบรวมนิสิตที่ยงั ไมสําเร็จการศึกษา
ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน
หมวด 3
การรับเขาเปนนิสิต
ขอ 17 คุณสมบัติของผูเขาเปนนิสิต
17.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต จะตองเปน
ผูสําเร็จการศึกษาขัน้ ปริญญาตรีหรือเทียบเทา
17.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญา
มหาบัณฑิต หรือเทียบเทา
17.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต จะตองเปนผูสาํ เร็จการศึกษาขัน้ ปริญญาตรี หรือ
เทียบเทาที่มีผลการเรียนดีมากตามทีห่ ลักสูตรกําหนด หรือสําเร็จปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเทา
ทั้งนี้ผูเขาเปนนิสิตจะตองแสดงหลักฐานการสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่
มหาวิทยาลัย หรือหนวยงานของรัฐที่มหี นาที่รับรองวุฒกิ ารศึกษาใหการรับรองและตองมีคุณสมบัติ
อื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 18 การรับเขาเปนนิสิต ใชวิธีอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
18.1 สอบคัดเลือก
18.2 คัดเลือก
18.3 รับโอนนิสิต จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
18.4 รับเขาตามขอตกลงของมหาวิทยาลัยในโครงการความรวมมือ หรือ โครงการพิเศษของ
มหาวิทยาลัย
ขอ 19 การขึ้นทะเบียนเปนนิสิต
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19.1 ผูที่ผา นการรับเขาเปนนิสิตตองมารายงานตัวพรอมหลักฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดย
ชําระเงินตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ผูที่ผานการรับเขาเปนนิสิตทีไ่ มอาจมารายงานตัวเปนนิสติ ตามวัน เวลา และสถานทีท่ ี่กําหนด
เปนอันหมดสิทธิที่จะเขาเปนนิสิต เวนแตจะไดแจงเหตุขัดของใหมหาวิทยาลัยทราบเปนลายลักษณ
อักษรในวันทีก่ ําหนดใหรายงานตัว และเมือ่ ไดรับอนุมัติตองมารายงานตัวตามที่กาํ หนด
19.2 การขึ้นทะเบียนเปนนิสิตจะนับจากวันแรกของภาคการศึกษาที่นิสิตรายงานตัว
หมวด 4
การลงทะเบียน
ขอ 20 การลงทะเบียนเรียนรายวิชา
20.1 กําหนดวัน และวิธีการลงทะเบียนเรียนและขอเพิม่ -ลดรายวิชาในแตละระบบการจัด
การศึกษาใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
20.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณตอเมื่อนิสิตไดชําระคาธรรมเนียมตางๆ ของ
มหาวิทยาลัยเรียบรอยแลวภายในกําหนดเวลาตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย นิสิตผูใด
ลงทะเบียนเรียน หรือชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ ภายหลังกําหนด จะตองถูกปรับตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา
20.3 ผูที่ขึ้นทะเบียนเปนนิสติ ในภาคการศึกษาใดของแตละระบบการจัดการศึกษา ตอง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในภาคการศึกษานัน้
20.4 นิสิตที่ไมไดลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยสมบูรณในภาคการศึกษาใดภายในกําหนดเวลา
ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย จะไมมีสิทธิ์เรียนในภาคการศึกษานั้น เวนแตจะไดรับอนุมัติเปน
กรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
20.5 รายวิชาที่หลักสูตรกําหนดวาตองเรียนรายวิชาอื่นกอนหรือมีบุรพวิชา นิสิตตองเรียนและ
สอบไดรายวิชาหรือบุรพวิชาที่กําหนดไวกอ นจึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชานัน้ ได
ขอ 21 จํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียนได
นิสิตจะตองลงทะเบียนในแตละภาคการศึกษาปกติใหเปนไปตามระบบการจัดการศึกษาในขอ
6 และประเภทการจัดการศึกษาในขอ 7 นอกจากนีน้ ิสติ อาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอนไดไมเกิน
6 หนวยกิต และหากนิสิตจะตองลงทะเบียนตางไปจากที่กําหนดขางตน จะตองไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและไดรับการอนุมัตจิ ากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
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ขอ 22 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต (Audit)
22.1 นิสิตจะลงทะเบียนเรียนวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิตได ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบ
จากอาจารยทปี่ รึกษา และอาจารยผูสอนรายวิชานั้น
22.2 จํานวนหนวยกิตของรายวิชาที่เรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต จะไมนับรวมเปน
หนวยกิตสะสม
22.3 รายวิชาที่เรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต จะไมนับรวมเขาในจํานวนหนวยกิตที่
ต่ําสุด แตจะนับรวมเปนจํานวนหนวยกิตสูงสุดทีน่ ิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนในแตละภาค
การศึกษา
22.4 นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไมนับหนวยกิต จะตองมีเวลาเรียนไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาเรียนทัง้ หมดของรายวิชานัน้ และไมบังคับใหนิสิตสอบ
22.5 บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติใหบุคคลภายนอกเขาเรียนบางรายวิชาเปนพิเศษโดยไมนับ
ั ฑิตวิทยาลัยเห็นสมควร และจะตองปฏิบัติ
หนวยกิตได แตตองมีคุณสมบัติและพื้นความรูตามที่บณ
ตามขอบังคับและระเบียบตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ขอ 23 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ขาดความรูพ ื้นฐานของวิชาเอก คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรอาจใหเรียนวิชาปรับพื้นฐาน โดยไมมีหนวยกิตและจะตองสอบผาน โดยผลการเรียนไดใน
ระดับ S
ขอ 24 การของดเรียนรายวิชาใด ๆ ตองยื่นคํารองกอนสอบปลายภาคไมนอยกวา 2 สัปดาห
โดยไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ขอ 25 การลงทะเบียนเพือ่ รักษาสภาพนิสิต
นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามทีก่ ําหนดในหลักสูตร แตยังไมสําเร็จการศึกษาตอง
ลงทะเบียนชําระเงินตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เพื่อรักษาสภาพนิสิตทุกภาคการศึกษาจนกวาจะสําเร็จการศึกษา โดยใหแลวเสร็จ
ภายใน 4 สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษา
ในกรณีทนี่ ิสิตลงทะเบียนแบบเหมาจายตลอดหลักสูตร การรักษาสภาพนิสิตใหเปนไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
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หมวด 5
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ขอ 26 นิสิตตองมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
จึงจะมีสทิ ธิ์เขาสอบในรายวิชาดังกลาวได ยกเวนกรณีการจัดการศึกษาแบบการศึกษาดวยตนเอง
(Self Study)
ขอ 27 การประเมินผลการเรียนรายวิชา
27.1 การประเมินผลการศึกษาของแตละรายวิชาใหใชระบบคาระดับขั้น ดังนี้
ระดับขั้น
A
B+

ความหมาย
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)

คาระดับขั้น
4.0
3.5

B

ดี (Good)

3.0

C+
C
D+
D
E

ดีพอใช (Fairly Good)
พอใช (Fair)
ออน (Poor)
ออนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)

2.5
2.0
1.5
1.0
0.0

27.2 ในกรณีที่รายวิชาในหลักสูตร ไมมีการประเมินผลเปนคาระดับขัน้ ใหประเมินผลโดยใช
สัญลักษณ ดังนี้
สัญลักษณ
S
U
AU
I
W
IP

ความหมาย
ผลการเรียน การปฏิบัติ ฝกงาน เปนทีพ่ อใจ (Satisfactory)
ผลการเรียน การปฏิบัติ ฝกงาน ไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory)
การเรียนเปนพิเศษโดยไมนบั หนวยกิต (Audit)
การประเมินผลยังไมสมบูรณ (Incomplete)
การงดเรียนโดยไดรับอนุมัติ (Withdraw)
ยังไมประเมินผลการเรียนในภาคการศึกษานัน้ (In Progress)
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27.3 การให E สามารถกระทําในกรณีตอ ไปนี้
27.3.1 นิสิตสอบตก
27.3.2 นิสิตขาดสอบ โดยไมมีเหตุผลอันสมควร
27.3.3 นิสิตมีเวลาเรียนไมครบตามเกณฑในขอ 26
27.3.4 นิสิตทุจริตในการสอบ หรือการทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษา
27.3.5 เปลี่ยนจากสัญลักษณ I เนื่องจากไมปฏิบัติตามเกณฑในขอ 27.5.2
27.4 การให S หรือ U จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่ไมมีหนวยกิต หรือมีหนวยกิตแตสาขาวิชา
เห็นวา ไมสมควรประเมินผลการศึกษาในลักษณะของคาระดับขั้น หรือการประเมินผลการฝกงานที่
มิไดกําหนดเปนรายวิชา ใหใชสัญลักษณ S หรือ U แลวแตกรณี แตในกรณีทนี่ ิสิตได U จะตอง
ปฎิบัติงานเพิม่ เติมจนกวาจะไดรับความเห็นชอบใหผานได จึงจะถือวาไดศึกษาครบถวนตามที่
กําหนดไวในหลักสูตร
27.5 การให I จะกระทําไดในกรณีตอไปนี้
27.5.1 นิสิตมีเวลาเรียนครบตามเกณฑในขอ 26 แตไมไดสอบเพราะปวยหรือเหตุ
สุดวิสัย และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
27.5.2 อาจารยผูสอนและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรใหรอผลการศึกษา เพราะ
นิสิตยังปฏิบัตงิ านซึ่งเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไมสมบูรณ นิสิตที่ไดรับการให
คะแนนระดับขั้น I จะตองดําเนินการแกสญ
ั ลักษณ I ใหเสร็จสิ้นภายใน 4 สัปดาหนบั แตเปดภาค
การศึกษาถัดไป เพื่อใหอาจารยผูสอนแกสัญลักษณ I หากพนกําหนดดังกลาว อาจารยผูสอนจะ
เปลี่ยนสัญลักษณ I เปนคาระดับขั้น E ไดทันที
27.6 การให W จะกระทําในกรณีตอไปนี้
27.6.1 นิสิตไดรับอนุมัติใหงดเรียนรายวิชานัน้ ตามขอ 24
27.6.2 นิสิตไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียนตามขอ 34
27.6.3 นิสิตถูกสัง่ พักการเรียนในภาคเรียนนั้น
27.6.4 นิสิตไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยใหเปลี่ยนจากสัญลักษณ I
เนื่องจากการปวยหรือเหตุอนั สุดวิสัยยังไมสิ้นสุด
27.7 การให AU จะกระทําในกรณีที่นิสติ ไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนวิชาเปนพิเศษโดยไม
นับหนวยกิตตามขอ 22
27.8 การให IP ใชสําหรับรายวิชาที่มกี ารสอนหรือการทํางานตอเนื่องกัน เกินกวา 1 ภาค
การศึกษา
27.9 ผลการสอบตองไดรับการอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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ขอ 28 การประเมินผลการสอบพิเศษตามขอกําหนดของหลักสูตร ไดแก การสอบภาษา
(Language Examination) การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และการสอบประมวล
ความรู (Comprehensive Examination) การประเมินผลการสอบพิเศษดังกลาว ใหผลการประเมิน
เปน ดังนี้
ความหมาย
ผาน (Pass)
ไมผาน (Fail)

ระดับขั้น
P
F

ขอ 29 การประเมินคุณภาพปริญญานิพนธหรือสารนิพนธ ซึ่งประกอบดวยเนื้อหา
กระบวนการวิจัย การเขียน และการสอบปากเปลา ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการสอบปากเปลา
เกี่ยวกับปริญญานิพนธ/สารนิพนธ การประเมินใหกระทําหลังจากนิสิตสอบปากเปลาแลว และ
ใหผลการประเมินเปน ดังนี้
ความหมาย
ผาน (Pass)
ไมผาน (Fail)

ระดับขั้น
P
F

ขอ 30 การเรียนซ้าํ หรือเรียนแทน
30.1 นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนซ้าํ รายวิชาบังคับในหลักสูตรที่สอบไดต่ํากวาคาระดับขั้น B
หรือจะเลือกเรียนวิชาอืน่ ในหมวดเดียวกันและมีลักษณะเนื้อหาคลายคลึงกันแทนกันได ทั้งนี้ตอง
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
30.2 นิสิตที่คา คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.00 แตมากกวา 2.50 อาจเรียนซ้ําวิชาที่สอบไดต่ํา
กวาคาระดับขั้น B หรือจะเลือกเรียนวิชาอืน่ ในหมวดเดียวกันแทนกันได
ขอ 31 การนับจํานวนหนวยกิต และการคํานวณคาคะแนนเฉลี่ยสะสม
31.1 การนับจํานวนหนวยกิตเพื่อใชในการคํานวณหาคาคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหนับจากรายวิชา
ที่มีการประเมินผลการศึกษาที่มีคา ระดับขั้นตามขอ 27.1 ในกรณีที่นสิ ิตลงทะเบียนเรียนซ้ํา หรือเรียน
แทนในรายวิชาใดใหนาํ จํานวนหนวยกิต และคาระดับขั้นที่ไดไปใชในการคํานวณหาคาระดับขั้นเฉลี่ย
ดวย
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31.2 การนับจํานวนหนวยกิตสะสมเพื่อใหครบตามจํานวนที่กาํ หนดในหลักสูตรใหนับเฉพาะ
หนวยกิตของรายวิชาที่สอบไดคาระดับขั้น D ขึ้นไปเทานัน้
31.3 คาคะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษา ใหคํานวณจากผลการเรียนของนิสิตในภาคเรียนนัน้
โดยเอาผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคาระดับขั้นของแตละวิชาเปนตัวตั้งหารดวย
จํานวนหนวยกิตของภาคการศึกษานั้น
31.4 คาคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณจากผลการเรียนของนิสิตตั้งแตเริ่มเขาเรียนจนถึงภาค
เรียนสุดทาย โดยเอาผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคาระดับขั้นของแตละรายวิชาที่
เรียนทัง้ หมดเปนตัวตั้งหารดวยจํานวนหนวยกิตรวมทั้งหมด
31.5 การคํานวณคาคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติภาคเรียนที่ 2 ที่
นิสิตลงทะเบียนเรียน
31.6 ในภาคการศึกษาที่นิสติ ได IP รายวิชาใด ไมตองนํารายวิชานัน้ มาคํานวณคาระดับขั้น
เฉลี่ยรายภาคการศึกษานัน้ แตใหนําไปคํานวณในภาคการศึกษาที่มีการประเมินผล
ขอ 32 การทุจริตใด ๆ ที่เกีย่ วของกับการศึกษาหรือการสอบ
32.1 นิสิตที่เจตนาหรือทําการทุจริตใดๆ ที่เกีย่ วของกับการศึกษาหรือการสอบ อาจไดรับโทษ
อยางใดอยางหนึง่ ดังนี้
32.1.1 ตกในรายวิชานั้น
32.1.2 ตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป หรือเลื่อนการเสนอ
ชื่อขอรับปริญญาไปอีก 1 ปการศึกษา
32.1.3 พนจากสภาพนิสิต
32.2 นิสิตที่ทาํ การลอกเลียนปรากฎในปริญญานิพนธหรือสารนิพนธ บัณฑิตวิทยาลัยจะ
เสนอใหมกี ารเพิกถอนปริญญาไดแมจะตรวจพบในภายหลัง
การพิจารณาการทุจริตดังกลาว ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
หมวด 6
สถานภาพของนิสิต การลาพักการเรียนและการลาออก
ขอ 33 สถานภาพนิสิต มีดงั นี้
33.1 สถานภาพนิสิตตามการจัดการศึกษา แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
33.1.1 นิสิตเต็มเวลา (Full Time) ไดแก นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา
33.1.2 นิสิตแบบไมเต็มเวลา (Part Time) ไดแก นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบไมเต็ม
เวลา
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33.2 สถานภาพนิสิตตามการรับเขาศึกษา
33.2.1 นิสิต ไดแก ผูท ี่ผานการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเปนนิสติ ของมหาวิทยาลัย และ
เขาศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึง่
33.2.2 นิสิตทดลองศึกษา ไดแก ผูท ี่หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในระดับบัณฑิตศึกษา
รับเขาทดลองศึกษาในภาคการศึกษาแรกตามเงื่อนไขทีก่ ําหนดขึ้นเฉพาะคราว ยกเวนหลักสูตร
ปริญญามหาบัณฑิตแผน ก แบบ ก1 และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต ไมใหมีนิสติ ทดลองศึกษา
33.2.3 นิสิตดุษฎีบัณฑิต (Doctoral Candidate) ไดแก นิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎี
บัณฑิตที่สอบภาษาและสอบวัดคุณสมบัติผาน และไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยใหดําเนินการ
ทําปริญญานิพนธได
33.2.4 นิสิตสมทบ ไดแก นิสิตหรือนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่ไดรับอนุมัติ
จากบัณฑิตวิทยาลัยใหลงทะเบียนเรียนรายวิชา เพื่อนําหนวยกิตไปคิดรวมกับหลักสูตรของสถาบันที่
ตนสังกัด
33.2.5 ผูเขารวมศึกษา ไดแก บุคคลภายนอกที่ไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยใหเขารวมศึกษาในรายวิชา โดยอาจเทียบโอนหนวยกิตที่เรียนไดเมื่อไดรับคัดเลือกใหเปน
นิสิต
ขอ 34 การลาพักการเรียน
34.1 นิสิตอาจยื่นคํารองขอลาพักการเรียนได ในชวงทีม่ ีการเรียนรายวิชา ในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ตอไปนี้
34.1.1 ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศ หรือทุนอืน่ ใดที่มหาวิทยาลัยเห็น
ควรสนับสนุน
34.1.2 ปวยและตองรักษาตัวเปนเวลานานตามคําสั่งแพทยโดยมีใบรับรองแพทย
34.1.3 มีเหตุจําเปนสวนตัว โดยอาจยื่นคํารองขอลาพักการเรียนได ถามีสภาพนิสิต
มาแลวอยางนอย 1 ภาคการศึกษา
34.2 การลาพักการเรียน นิสิตตองยืน่ คํารองภายใน 4 สัปดาหนับแตเปดภาคเรียนของภาค
การศึกษาที่ลาพักการเรียนและจะตองชําระเงินคารักษาสภาพนิสิตกรณีลาพักการเรียนของภาค
การศึกษานัน้ โดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูพ ิจารณาอนุมัติการลาพักการเรียน
34.3 การลาพักการเรียน ใหอนุมัติครั้งละ 1 ภาคการศึกษา ถานิสิตยังมีความจําเปนที่จะตอง
ขอลาพักการเรียนตอไปอีก ใหยื่นคํารองใหมตามขอ 34.2
34.4 ใหนับระยะเวลาที่ลาพักการเรียนรวมอยูในระยะเวลาการศึกษาดวย
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ขอ 35 การลาออก
นิสิตที่ประสงคจะลาออกจากความเปนนิสิตของมหาวิทยาลัย ใหยนื่ คํารองตอคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย โดยผานประธานกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีที่หลักสูตรสังกัด
ขอ 36 การพนจากสภาพนิสิต
นิสิตพนจากสภาพนิสิตในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังตอไปนี้
36.1 สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
36.2 ไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยใหลาออกตามขอ 35
36.3 ถูกคัดชือ่ ออกจากมหาวิทยาลัยในกรณีดังตอไปนี้
36.3.1 ไมลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกทีข่ ึ้นทะเบียนเปนนิสิตตาม ขอ 20.3
36.3.2 เมื่อพนกําหนดเวลา 1 ภาคการศึกษาแลว ไมชําระเงินเพื่อรักษาสภาพนิสิต
ตามขอ 25
36.3.3 ขาดคุณสมบัติตามขอ 17 อยางใดอยางหนึง่
36.3.4 คาคะแนนเฉลีย่ ในภาคการศึกษาแรกที่ศึกษาไดต่ํากวา 2.50
36.3.5 ไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.00 แตสูงกวา 2.50 และไมสามารถทําคา
คะแนนเฉลีย่ สะสมไดคา ตั้งแต 3.00 ขึ้นไป ภายในเวลาทีก่ ําหนด ดังนี้
36.3.5.1 ภาคการศึกษาถัดไปสําหรับนิสิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
และหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
36.3.5.2 สองภาคการศึกษาถัดไป สําหรับนิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
36.3.6 ระยะเวลาอนุมัติเคาโครงปริญญานิพนธถงึ วันสิ้นสุดระยะเวลาการศึกษาตาม
หลักสูตร ไมเปนไปตามกําหนด ดังนี้
36.3.6.1 สารนิพนธ จํานวน 6 หนวยกิต จะตองมีเวลาอยางนอย 3 เดือน
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 ครั้ง แลวยังไมผาน
36.3.8 เปนนิสิตทดลองศึกษาตามขอ 33.2.2 ไดคาคะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษาแรก
ต่ํากวา 3.00
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36.3.9 ไมสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาตามขอ 12 หรือไดผลการ
ประเมินคุณภาพปริญญานิพนธหรือสารนิพนธ ระดับขั้นไมผาน (Fail)
36.3.10 ทําการทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาและการสอบ
36.3.11 มีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง
36.3.12 ทําผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยอยางรายแรง
36.3.13 ถูกพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในคดีอาญา เวนแตความผิดโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ
36.4 ถึงแกกรรม
หมวด 7
การเปลี่ยนสถานภาพนิสติ และการโอนหนวยกิต
ขอ 37 การเปลี่ยนสถานภาพนิสิต
37.1 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติใหนสิ ิตเปลี่ยน
สถานภาพตามการจัดการศึกษาแบบเต็มเวลาหรือไมเต็มเวลาได ทั้งนีน้ ิสิตจะตองปฏิบัติตาม
ขอบังคับและระเบียบตางๆ รวมทัง้ ชําระคาธรรมเนียมการศึกษาในการเปลี่ยนสถานภาพใหถูกตอง
37.2 นิสิตที่เปลี่ยนสถานภาพตามขอ 37.1 ได จะตองลงทะเบียนมาแลวไมนอยกวา 1 ป
การศึกษา และตองลงทะเบียนเรียนในประเภททีเ่ ปลี่ยนใหมอยางนอย 1 ปการศึกษากอนสําเร็จ
การศึกษา
37.3 นิสิตทดลองศึกษาที่เขาศึกษาในภาคการศึกษาแรก และสอบไดคาคะแนนเฉลีย่ ไมต่ํา
กวา 3.00 ใหเปลี่ยนสถานภาพเปนนิสิตไดเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรก
ขอ 38 การโอนหนวยกิตและการเทียบโอนหนวยกิต ใหใชเกณฑดังนี้
38.1 การโอนหนวยกิต นิสติ อาจขอโอนหนวยกิตรายวิชาเดียวกันในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ที่ไดเคยศึกษามาแลวได เฉพาะรายวิชาที่สอบไดคาระดับขั้น B ขึ้นไป โดยนับหนวยกิตรายวิชาที่ขอโอน
มาเปนสวนหนึ่งของหนวยกิตในหลักสูตรที่กําลังศึกษาไดโดยไมตองเรียนรายวิชานัน้ ซ้ําอีก ทัง้ นี้รายวิชา
ที่ขอโอนหนวยกิตตองเปนรายวิชาที่เรียนมาแลวไมเกิน 3 ป
ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตที่เขาศึกษาตอในระดับปริญญาโทในสาขาวิชา
เดียวกันหรือสาขาวิชาที่สมั พันธกัน ใหเทียบโอนหนวยกิตไดไมเกินรอยละ 40 ของหลักสูตรที่จะเขา
ศึกษา
การขอโอนหนวยกิตรายวิชาตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณบดี
และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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38.2 การรับและเทียบโอนหนวยกิต บัณฑิตวิทยาลัยอาจยกเวน หรือ เทียบโอนหนวยกิต
รายวิชา หรือปริญญานิพนธจากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ใหกับนิสิตที่มีความรู ความสามารถ ที่
สามารถวัดมาตรฐานได ทัง้ นี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบโอนของบัณฑิตวิทยาลัย
ขอ 39 การเทียบโอนความรูและประสบการณ
มหาวิทยาลัยอาจยกเวน หรือ เทียบโอนความรูและประสบการณการทํางาน จากการศึกษานอก
ระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย เปนรายวิชาหรือกลุม รายวิชาตามหลักสูตรหรือระดับการศึกษาที่
เปดสอนในมหาวิทยาลัยได ทัง้ นี้หลักเกณฑการเทียบโอนใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ 40 การเปลี่ยนวิชาเอกหรือสาขาวิชา
นิสิตที่ประสงคจะเปลี่ยนวิชาเอกหรือสาขาวิชาที่ศึกษา ใหกระทําไดโดยการคัดเลือกจาก
วิชาเอกหรือสาขาวิชาที่ตองการเขาศึกษา โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร คณบดี และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ระยะเวลาการศึกษาของนิสิตจะ
นับตั้งแตวนั ขึ้นทะเบียนเปนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาวิชาเอกหรือสาขาวิชาแรกที่เขามาศึกษา
สําหรับการโอนหนวยกิตรายวิชาใหเปนไปตามขอ 38
ขอ 41 การรับโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอืน่
41.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มฐี านะ
เทียบเทามหาวิทยาลัยได โดยมีเงื่อนไขและวิธีการตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนีก้ ารนับ
ระยะเวลาที่ศกึ ษาในหลักสูตร ใหเริ่มนับตัง้ แตเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิม
41.2 นิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอืน่ ที่ไดรับโอนเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
จะตองยอมรับการเทียบโอนรายวิชาตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย ตามขอ 38
41.3 นิสิตรับโอนจะตองใชเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป
การศึกษา แตตองไมเกินกําหนดเวลาตามขอ 12
ขอ 42 การคืนสภาพนิสิต
สภาวิชาการมีอํานาจคืนสภาพนิสิตใหแกผูที่ถูกคัดชื่อออกเฉพาะกรณีที่มีเหตุอันสมควรอยาง
ยิ่งเทานั้น และเมื่อดําเนินการแลวใหรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ
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หมวด 8
การสอบพิเศษ ปริญญานิพนธและสารนิพนธ
ขอ 43 การสอบภาษา
43.1 นิสิตทุกหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาจะตองสอบภาษาที่ไมใชภาษาประจําชาติของ
ตนอยางนอย 1 ภาษา การสอบภาษาใดใหอยูในดุลพินจิ ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยการ
อนุมัติของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
43.2 นิสิตอาจยกเวนใหไมตองสอบภาษาไดในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังตอไปนี้
43.2.1 นิสิตสอบภาษาไดแลวจากสถาบันการศึกษาหรือหนวยงานวัดและประเมินผลที่
ไดมาตรฐานตามเกณฑที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนดตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
43.2.2 นิสิตที่กาํ ลังศึกษาหลักสูตรวิชาเอกหรือสาขาวิชาทางภาษาที่ไมใชภาษาประจํา
ชาติของตนซึง่ มีรายวิชาเกีย่ วกับ การอาน การใชภาษาไมนอยกวา 8 หนวยกิต และมีผลการประเมิน
ผานรายวิชานัน้ ในคาระดับขัน้ ไมต่ํากวา B
43.2.3 ผูที่จบการศึกษาจากประเทศที่ใชภาษาอืน่ ที่ไมใชภาษาของตนเปนภาษาหลัก
ในการสื่อสาร และการศึกษา
43.3 การประเมินผลการสอบผาน นิสิตจะตองไดระดับขั้น P ตามขอ 28
ขอ 44 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
44.1 นิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต จะตองสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ
44.2 การสอบวัดคุณสมบัติเปนการสอบในวิชาเอกและวิชาที่เกี่ยวของ เพื่อวัดวานิสิตมี
ความรูพนื้ ฐานและมีความพรอมในการทําปริญญานิพนธ
44.3 ผูมีสิทธิสอบวัดคุณสมบัติ คือ
44.3.1 นิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 ที่ศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ภาค
การศึกษาและผานการประเมินของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวาสมควรเขาสอบวัดคุณสมบัติได
44.3.2 นิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2 ที่ลงทะเบียนรายวิชาตาง ๆ
ครบถวนตามหลักสูตร และไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไมตา่ํ กวา 3.00 เมื่อนิสิต
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถวนตามหลักสูตรในภาคการศึกษาใด จะมีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติตั้งแต
ภาคการศึกษานัน้ เปนตนไป
44.4 วัน เวลา และกระบวนการสอบวัดคุณสมบัติใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
44.5 นิสิตที่สอบไมผาน (Fail) จะตองสอบแกตัวใหม ทั้งนี้นิสิตมีสทิ ธิ์สอบวัดคุณสมบัติเพียง 3
ครั้ง และหากนิสิตขาดสอบโดยไมมีเหตุผลสมควร ถือวานิสิตสอบไมผานในครั้งนัน้
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ขอ 45 การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination)
45.1 นิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แบบ ก 1 และ แผน ข จะตองสอบผานการสอบ
ประมวลความรู
45.2 ผูมีสทิ ธิส์ อบประมวลความรู คือ นิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ดังนี้
45.2.1 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แบบ ก 1 ที่ศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ภาค
การศึกษาและผานการประเมินของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวาสมควรเขาสอบประมวลความรู
ได
45.2.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข ที่ลงทะเบียนรายวิชาตางๆ ครบถวนตาม
หลักสูตรและไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไมต่ํากวา 3.00 เมื่อนิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ครบถวนตามหลักสูตรในภาคการศึกษาใด จะมีสทิ ธิ์สอบประมวลความรูตั้งแตภาคการศึกษานัน้
เปนตนไป
45.3 วัน เวลา และกระบวนการสอบประมวลความรูใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
45.4 นิสิตที่สอบไมผาน (Fail) จะตองสอบแกตัวใหม ทั้งนีน้ ิสิตมีสิทธิส์ อบประมวลความรูเพียง
3 ครั้ง และหากนิสิตขาดสอบโดยไมมีเหตุผลสมควร ถือวานิสิตสอบไมผานในการสอบครั้งนั้น
ขอ 46 ปริญญานิพนธ
46.1 นิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตองทํา
ปริญญานิพนธ
46.2 นิสิตจะดําเนินการเสนอเคาโครงปริญญานิพนธ เมื่อไดลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัย
มาแลวไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา แตไมเกินภาคเรียนที่ 5 สําหรับหลักสูตรมหาบัณฑิต และไมเกิน
ภาคเรียนที่ 7 สําหรับหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต โดยกําหนดใหมีการรายงานความกาวหนา (Progress
Report) ทุกภาคการศึกษา หากมิไดดําเนินการรายงานความกาวหนา นิสิตอาจถูกระงับการ
ลงทะเบียนหรือการรักษาสภาพนิสิตในภาคการศึกษาถัดไป จากการพิจารณาของคณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัย
46.3 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ โดยการแตงตั้งของบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้
46.3.1 ปริญญานิพนธระดับมหาบัณฑิต (Thesis) ประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษา
หลัก 1 คน หรืออาจมีอาจารยที่ปรึกษารวม 1 คน ในกรณีที่มีความจําเปนอาจเสนออาจารยที่ปรึกษา
รวมไดอีก 1 คน โดยตองมีคณ
ุ สมบัติเปนไปตามขอ 15.1.2
ในกรณีที่ขาดแคลนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก อาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบันทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวมใหทาํ หนาที่อาจารยทปี่ รึกษา
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ปริญญานิพนธหลักไดโดยอนุโลม ในกรณีที่มีคุณสมบัตแิ ตกตางจากนีใ้ หเปนไปตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทีจ่ ะเปนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลักตองเปนบุคลากรประจํา
ในสถาบันเทานั้น สวนผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวมอาจเปน
บุคลากรประจําในสถาบันหรือผูทรงคุณวุฒภิ ายนอกสถาบันทีม่ ีความรู ความเชีย่ วชาญหรือ
ประสบการณสูงในสาขาวิชานัน้ ๆ เปนทีย่ อมรับในระดับหนวยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการ
วิชาชีพดานนัน้ ๆ เทียบไดไมต่ํากวาตําแหนงระดับ 9 หรือผูเชี่ยวชาญขึ้นไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนและหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนดโดยการแตงตั้ง
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะใหเสนอผานคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อใหความเห็นชอบ และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการแตงตั้ง
ดังกลาว
46.3.2 ปริญญานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต (Dissertation) ประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษา
หลัก 1 คน หรืออาจมีอาจารยที่ปรึกษารวม 2 คน และในกรณีที่มีความจําเปนอาจเสนออาจารยที่
ปรึกษารวมเพิม่ ไดอีก 1 คน โดยตองมีคุณสมบัติเปนไปตามขอ 15.2.2
ในกรณีทขี่ าดแคลนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก อาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบันทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวมใหทาํ หนาที่อาจารยทปี่ รึกษา
ปริญญานิพนธหลักไดโดยอนุโลม ในกรณีที่มีคุณสมบัตแิ ตกตางจากนีใ้ หเปนไปตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลักตองเปนบุคลากร
ประจําในสถาบันเทานั้น สวนผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรว ม อาจ
เปนบุคลากรประจําในสถาบันหรือผูท รงคุณวุฒิภายนอกสถาบันทีม่ คี วามรู ความเชี่ยวชาญหรือ
ประสบการณสูงในสาขาวิชานัน้ ๆ เปนทีย่ อมรับในระดับหนวยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการ
วิชาชีพดานนัน้ ๆ เทียบไดไมต่ํากวาตําแหนงระดับ 9 หรือผูเชี่ยวชาญขึ้นไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนและหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด โดยการ
แตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะใหเสนอผานคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบ และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการแตงตั้ง
ดังกลาว
ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอก ไมมีอาจารยทปี่ รึกษาปริญญานิพนธรว ม อาจารยผูสอบ
ปริญญานิพนธ หรืออาจารยผูสอน ที่ไดรับคุณวุฒิปริญญาเอก หรือไมเปนผูดํารงตําแหนงทาง
วิชาการตั้งแตรองศาสตราจารยขึ้นไปในสาขาวิชาทีเ่ ปดสอน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจ
เสนอแตงตั้งผูเ ชี่ยวชาญเฉพาะดานเปนกรณีๆ ไป โดยเสนอผานคณะกรรมการประจําบัณฑิต
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วิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบ และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบการแตงตั้งดังกลาว
ผูไ ดรับปริญญากิตติมศักดิ์และศาสตราจารยพิเศษใหประเมินผลงานทางวิชาการให
เทียบเคียงไดกับผลงานของผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา หรือตําแหนงทีเ่ รียกชื่อเปนอยางอื่นที่เทียบเคียง
และยอมรับใหเทียบเทาผูเ ชีย่ วชาญเฉพาะสาขาวิชา
46.3.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหนาที่เสนอรายชื่ออาจารยที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธตอบัณฑิตวิทยาลัย และอาจเสนอบุคคลนอกมหาวิทยาลัยทีม่ คี ุณวุฒิและคุณสมบัติเหมาะสม
เปนอาจารยทปี่ รึกษาปริญญานิพนธรว มได
46.4 คณะกรรมการพิจารณาเคาโครงปริญญานิพนธ ประกอบดวย ประธานกรรมการ 1 คน
และกรรมการอีกไมนอยกวา 4 คน ที่ประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก อาจารยที่
ปรึกษาปริญญานิพนธรว ม (ถามี) และกรรมการที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบไมนอยกวา
2 คน และใหแตงตั้งกรรมการ 1 คนทําหนาที่เปนเลขานุการ
ในคณะกรรมการที่แตงตัง้ จะตองมีอยางนอย 1 คน ทีม่ าจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่
ไมใชอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ และนอกจากนั้นผูที่ทาํ หนาที่ประธานตองไมใชอาจารยที่
ปรึกษาปริญญานิพนธดว ย
เลขานุการที่ตอ งเขารวมพิจารณาทุกครั้ง อาจจะแตงตั้งผูชวยเลขานุการหรือบุคคลอื่นที่คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรมอบหมายได
โดยรายชื่อคณะกรรมการใหกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชาเปนผูเ สนอรายชื่อโดย
ความเห็นชอบจากคณบดีตนสังกัด เพื่อเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้ง
สําหรับคุณสมบัติของกรรมการพิจารณาเคาโครงปริญญานิพนธตองเปนอาจารยประจําของ
มหาวิทยาลัยหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผู
ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และ
ตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสว นหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
46.5 คณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกับปริญญานิพนธ ประกอบดวย อาจารยทปี่ รึกษา
ปริญญานิพนธหลัก และอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวม (ถามี) และกรรมการอีก 1 คนที่เปน
กรรมการบริหารหลักสูตรประจําวิชาเอกหรือสาขาวิชาซึง่ เคยเขาประชุมพิจารณาเคาโครงปริญญา
นิพนธของนิสติ และผูทรงคุณวุฒิภายนอกอีก 1 คน โดยรายชื่อกรรมการใหคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรประจําสาขาวิชาเปนผูเสนอโดยความเห็นชอบจากคณบดีของหนวยงานตนสังกัด เพื่อเสนอ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้ง
อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ตองไมเปนประธานกรรมการสอบปริญญานิพนธ
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หากมีความจําเปนอยางยิง่ ที่จะตองแตงตัง้ กรรมการสอบปากเปลาปริญญานิพนธเพิ่มเติม ให
อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลักเสนอเรื่องผานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อใหคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ และในกรณีทนี่ ิสิตจะตองสอบปากเปลาปริญญานิพนธ แตคณะกรรมการสอบ
ปากเปลาอยูไมครบคณะ ใหนิสิตเสนอเรือ่ งผานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพือ่ ใหคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยอนุมตั ิ
46.6 ลิขสิทธิห์ รือทรัพยสินทางปญญาอืน่ ๆ ทีเ่ กิดจากการทําปริญญานิพนธซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย
อนุมัติ ใหนับเปนสวนหนึง่ ของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและเปนของมหาวิทยาลัย
นิสิตตองสงหนังสือขอตกลงวาดวยลิขสิทธิ์ในปริญญานิพนธ ใหแกมหาวิทยาลัยพรอมกับ
ปริญญานิพนธฉบับสมบูรณ
ขอ 47 สารนิพนธ
47.1 นิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข จะตองทําสารนิพนธ
47.2 บัณฑิตวิทยาลัยจะแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธหนึง่ คนตามคําแนะนําของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีคุณสมบัติเปนไปตามขอ 47.3
47.3 องคประกอบ คุณสมบัติ และจํานวนอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ และกรรมการสอบสาร
นิพนธ บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดดังนี้
47.3.1 อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ จํานวน 1 คนตอโครงการ ตองเปนอาจารยประจํา
ของมหาวิทยาลัยมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา
ผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกนั และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่
มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
47.3.2 กรรมการพิจารณาโครงการสารนิพนธ มีจาํ นวนไมต่ํากวา 3 คน ประกอบดวย
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือกรรมการบริหารหลักสูตรที่ไดรบั มอบหมายเปนประธาน 1
คน ผูแทนจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไมต่ํากวา 1 คน เปนกรรมการ และอาจารยที่ปรึกษาสาร
นิพนธเปนกรรมการและเลขานุการ และอาจเชิญผูทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชานัน้ เปน
กรรมการเพิม่ เติมไดอีก 1 คน หรือ อาจใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูพิจารณาโครงการสาร
นิพนธได
คุณสมบัติของกรรมการตองเปนอาจารยประจําของมหาวิทยาลัย หรือผูท รงคุณวุฒิ
ภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวาผูชว ยศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สมั พันธกนั และตองมี
ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
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47.3.3 กรรมการสอบสารนิพนธ ประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ 1 คน ทํา
หนาทีเ่ ปนประธานสอบสารนิพนธ กรรมการบริหารหลักสูตรที่เขารวมพิจารณาโครงการสารนิพนธ 1
คน และผูท รงคุณวุฒิจากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 1 คน หากมีความจําเปนอยางยิง่ ที่
จะตองตั้งกรรมการสอบเพิ่มเติม ใหอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธเสนอเรื่องผานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื่อใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสารนิพนธอยูไม
ครบคณะ แตนิสิตมีความจําเปนอยางยิง่ ตองสอบ ใหนสิ ิตเสนอเรื่องผานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื่อใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ
กรรมการสอบสารนิพนธตองเปนอาจารยประจําของมหาวิทยาลัย หรือผูท รงคุณวุฒิ
ภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวาผูชว ยศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สมั พันธกนั และตองมี
ประสบการณในการทําวิจัยที่มใิ ชสวนหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
47.4 ลิขสิทธิห์ รือทรัพยสินทางปญญาอืน่ ๆ ทีเ่ กิดจากการทําสารนิพนธซงึ่ บัณฑิตวิทยาลัย
อนุมัติ ใหนับเปนสวนหนึง่ ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต และเปนของมหาวิทยาลัย
นิสิตตองสงหนังสือขอตกลงวาดวยลิขสิทธิ์ในสารนิพนธใหแกมหาวิทยาลัยพรอมกับการสงสาร
นิพนธฉบับสมบูรณ
หมวด 9
การขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ขอ 48 การขอรับปริญญา
48.1 ในภาคเรียนใดทีน่ ิสิตคาดวาจะสําเร็จการศึกษาใหยนื่ คํารองขอรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรที่บัณฑิตวิทยาลัย
48.2 นิสิตจะขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรไดตองมีคุณสมบัติดังนี้
คุณสมบัติทั่วไป
48.2.1 มีเวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้ไมนอยกวา 1 ปการศึกษา และมีระยะเวลาศึกษา
ตามทีก่ ําหนดในขอ 12
48.2.2 สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร
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 เสนอปริญญานิพนธตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย และสอบผานการสอบ
ปากเปลาปริญญานิพนธขนั้ สุดทายโดยคณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกับปริญญานิพนธที่
บัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้ง
48.2.7 สงปริญญานิพนธฉบับสมบูรณตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
48.2.8 ผลงานปริญญานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการให
ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการหรือ
เสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มกี รรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง และมีรายงานการประชุม
(Proceedings) ทีเ่ ปนเรื่องเต็ม (Full Paper)
ในกรณีที่ไมเปนไปตามความในขอนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณา
ขยายเวลาใหกับนิสิตไดครั้งละไมเกิน 1 ภาคการศึกษาโดยการอนุมัติของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
และเมื่อไดรับการอนุมัติแลวตองชําระคารักษาสภาพการเปนนิสิต ตามขอ 25
คุณสมบัติเฉพาะผูขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2
48.2.9 เสนอปริญญานิพนธตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผานการสอบ
ปากเปลาปริญญานิพนธขนั้ สุดทายโดยคณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกับปริญญานิพนธที่
บัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้ง
48.2.10 สงปริญญานิพนธฉบับสมบูรณตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
48.2.11 ผลงานปริญญานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการให
ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการหรือ
เสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มกี รรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง และมีรายงานการประชุม
(Proceedings) ทีเ่ ปนเรื่องเต็ม (Full Paper)
ในกรณีที่ไมเปนไปตามความในขอนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจ
พิจารณาขยายเวลาใหกับนิสิตไดครั้งละไมเกิน 1 ภาคการศึกษาโดยการอนุมัติของคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย และเมื่อไดรับการอนุมัติแลวตองชําระคารักษาสภาพการเปนนิสิต ตามขอ 25
คุณสมบัติเฉพาะผูขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ข
48.2.12 สอบประมวลความรูได
48.2.13 เสนอสารนิพนธตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผานการสอบปาก
เปลาสารนิพนธขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบสารนิพนธที่บัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้ง
48.2.14 สงสารนิพนธฉบับสมบูรณตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
คุณสมบัติเฉพาะผูขอรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
48.2.15 สอบวัดคุณสมบัติได
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48.2.16 เสนอปริญญานิพนธตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผานการสอบ
ปากเปลาปริญญานิพนธขนั้ สุดทาย โดยคณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกับปริญญานิพนธที่
บัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้ง
48.2.17 สงปริญญานิพนธฉบับสมบูรณตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
48.2.18 ผลงานปริญญานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการให
ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มี
กรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา
นั้น
ในกรณีทไี่ มเปนไปตามความในขอนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจ
พิจารณาขยายเวลาใหกับนิสิตไดครั้งละไมเกิน 1 ภาคการศึกษาโดยการอนุมัติของคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย และเมื่อไดรับการอนุมัติแลวตองชําระคารักษาสภาพการเปนนิสิต ตามขอ 25
ขอ 49 การใหปริญญา มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอชื่อนิสิตที่ไดย่นื ความจํานงขอรับ
ปริญญา ที่มีคณ
ุ สมบัติตามขอ 48.2 และมีความประพฤติดี ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติ
ปริญญา หรือประกาศนียบัตร
หมวด 10
การประกันคุณภาพ
ขอ 50 ทุกหลักสูตรจะตองกําหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรใหชัดเจน ซึ่งอยางนอย
ประกอบดวยประเด็นหลัก 7 ประเด็น คือ
50.1 การบริหารหลักสูตร
50.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจยั
50.3 การบริหารคณาจารย
50.4 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
50.5 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิตบัณฑิตศึกษา
50.6 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบณ
ั ฑิต
50.7 ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
ขอ 51 ใหทกุ หลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย โดยมีการปรับปรุงเพื่อพัฒนาหลักสูตร
อยางตอเนื่องทุก 5 ป และใหเปนไปตามมาตรฐานที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
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บทเฉพาะกกาล
ขอ 522 การดําเนินการใดที
ก
่เกิดขึนก
น้ อนวันทีเ่ ขียนขอบังคับนี้มีผลใชบังคับั และยังดําเนิ
เ นการไม
แลวเสร็จในขขณะที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ ใหดําเนินินการหรือปฏิฏิบัติการตอไปปตามขอบังคับที่ใช
บังคับอยูกอนวั
น นที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับจนกวาจะดํ
จ าเนินการแลวเสร็จ

ประกาาศ ณ วันที่ 22
2 เมษายน พ.ศ.
พ 2554

(ศาสตราจาารย ดร.เกษมม สุวรรณกุล)
นายกสภามหหาวิทยาลัยศศรีนครินทรวิโรฒ
ร
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ภาคผนวก ข
สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ พ.ศ. 2555
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ พ.ศ. 2555
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ภาคผนวก ค
รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ พ.ศ. 2555
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หลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ
สรุป การปรับปรุงหลักสูตรตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ (รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภจิตรา
ชัชวาลย์)
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
1) สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นในการ
วางแผนหลักสูตร
ด้วยมีการพัฒนาของศาสตร์ทางเทคโนโลยีชีวภาพอย่าง
รวดเร็ว การปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับวิทยาการต่าง
ๆ จึงมีความเหมาะสม
2) โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชามีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรหรือไม่ อย่างไร
จากวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร
และรายวิชามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในข้อ 1 และ 3
ค่อนข้างชัดเจน สาหรับวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 คือวัตถุประสงค์
ในการพัฒนากาลังคนด้านเทคโนโลยีชีวภาพให้สอดคล้องกับ
กรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย
นั้นอาจยังไม่ค่อยครอบคลุมนักเนื่องจากรายวิชาของ
หลักสูตรมีรายวิชาทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์
และด้านสิง่ แวดล้อมและพลังงานสะอาดค่อนข้างน้อย แต่
อย่างไรก็ดี หลักสูตรนี้อาจมีการพัฒนาเพิ่มเติมให้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น ตามแผนพัฒนาของประเทศในภายหลัง
3) แผนการรับนิสิต
น่าจะแสดงจานวนนิสิตย้อนหลัง 2 ปี จานวนนิสิตปีปัจจุบัน
และแผนที่จะรับนิสิต ซึง่ จะได้เห็นผลการดาเนินงานของ
หลักสูตรที่ผ่านมาและแผนในอนาคต
4) การกาหนดคุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาใน
หลักสูตรมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
เหมาะสม
5) ความพร้อมด้านอาจารย์สาหรับหลักสูตรปรับปรุง
เหมาะสม
6) โครงสร้างหลักสูตร
- โครงสร้างหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ
- กลุ่มรายวิชาเลือกทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพจุลชีววิทยา
และการแพทย์ มีลักษณะที่เน้นทางด้านจุลชีววิทยามากกว่า
รายวิชาเอกทางด้านการแพทย์มคี ่อนข้างน้อย
7) ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตัวหนึง่ ที่น่าจะมีคือจานวนนิสิตที่
จบการศึกษาภายในระยะเวลาที่กาหนด
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การดาเนินการของการปรับปรุงหลักสูตร
-

เนื่องจากในขณะนี้ทางภาควิชาได้ส่งบุคลากรไป
ศึกษาต่อทางด้านจุลชีววิทยาสิง่ แวดล้อมและด้าน
อื่นๆ ซึง่ ในอนาคตหากบุคลากรเหล่านี้กลับมา
ปฏิบัติงาน ก็จะสามารถปรับปรุงหลักสูตรให้มี
รายวิชาทางด้านเทคโนโลยีชวี ภาพให้ครอบคลุมมาก
ยิ่งขึ้น

เนื่องจากเป็นหลักสูตรปรับปรุงตามเกณฑ์ใหม่ของ
สกอ. จึงไม่สามารถใส่จานวนนิสติ ย้อนหลัง 2 ปีซงึ่
เป็นหลักสูตรตามเกณฑ์เดิมได้

-

-

ได้ตัดรายวิชาเลือกทางการแพทย์ออกเนื่องจากมี
รายวิชาน้อย และได้เพิ่มรายวิชาเป็นเฉพาะด้านจุล
ชีววิทยาเท่านัน้ เพื่อความเหมาะสมของกลุ่มวิชา
เลือก
เนื่องจากตัวบ่งชี้เป็นรูปแบบเดียวกันของทัง้
มหาวิทยาลัย จึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
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สรุป การปรับปรุงหลักสูตรตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ
(ศาสตราจารย์ ดร. วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด)
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
1) หลักสูตรและเนื้อหาของหลักสูตร
- หลักสูตรเน้นเนื้อหาด้านจุลชีววิทยาและ Molecular
biology โดยตัดรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับด้าน
Bioprocess/Biochemical engineering/downstream
processing ออก
- ขณะนี้มีบริษัทด้านการผลิตเชือ้ /Product ด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพจานวนมาก ทาให้ขาดแคลนนัก
เทคโนโลยีชีวภาพที่มีความรู้ด้าน Fermentation
technology, Bioprocess/ Biochemiscal engineering
และ Downstream processing หากหลักสูตรมีความ
พร้อมในการสอนและการทาวิจัยด้านนี้ น่าจะลอง
พิจารณาคงวิชาเหล่านี้ไว้ และอาจปรับปรุงรายวิชาใน
สาขานี้ให้มีจานวนน้อยลง กระชับ และไม่เป็นภาระต่อ
อาจารย์ผู้สอน ขณะนี้บัณฑิตในสาขานี้ขาดแคลน
มากๆ
2) รายวิชาใหม่
- วิชา เทคโนโลยีระบบส่งยา เป็นรายวิชาที่
เฉพาะเจาะจงสาหรับด้านเภสัชวิทยามากกว่า และไม่
ค่อยเกี่ยวข้องกับรายวิชาอื่นๆ ของหลักสูตร รายวิชานี้
น่าจะให้นักศึกษาด้านเภสัชวิทยา ซึ่งมีพนื้ ความรู้ด้าน
ยาอยู่แล้วเรียน น่าจะเหมาะกว่าบัณฑิตด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ
-รายวิชาที่เปิดใหม่มีหลายรายวิชาที่อาจมีเนื้อหา
ซ้าซ้อนและน่าที่จะยุบรวมกันได้ หากมีรายวิชาแล้ว
ต้องเปิดสอน ขณะที่มีนักศึกษาไม่มาก ก็จะเป็นภาระ
ต่ออาจารย์ผู้สอน ขณะที่หากมีรายวิชา แต่ไม่เปิดสอน
หรือนานๆ เปิดที ก็จะไม่เป็นประโยชน์แต่เป็นภาระใน
การเขียน มคอ.
ตัวอย่างเช่น วิชาสรีรวิทยาขั้นสูงของจุลินทรีย์ และ
วิชาสรีรวิทยาขัน้ สูงของฟังไจ
- วิชา ทช654 ความปลอดภัยและข้อกาหนดทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ น่าจะเป็นวิชาบังคับเลือก เนื่องจาก
น่าจะมีเนื้อหาที่จาเป็นต่อบัณฑิตด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ
3) แผนการศึกษา
- เห็นด้วยอย่างมากที่จัดให้เรียนทุกรายวิชาสิน้ สุด
ภายในปีที่ 1 เพราะนิสิต/นักศึษาไทย หากมีการเรียน

การดาเนินการของการปรับปรุงหลักสูตร

ได้คงรายวิชาด้าน Fermentation process และ
Bioengineering ไว้บ้างตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่นิสิตในการประกอบอาชีพ
ภายหลัง

รายวิชานีไ้ ด้ถูกจัดไว้ในหมวดทั่วไป ซึ่งนิสิตอาจเลือก
เรียนในกรณีที่นิสิตทาปริญญานิพนธ์ทางด้านนี้ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์แก่นิสิต

ได้ตัดรายวิชาสรีรวิทยาขั้นสูงของจุลินทรีย์ ออกและ
คงไว้เฉพาะวิชาสรีรวิทยาขั้นสูงของฟังไจ ตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

วิชานี้ยงั คงเป็นวิชาเลือก แต่ทางคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรจะแนะนาให้นิสิตเลือกเรียนวิชานี้ เพื่อเป็น
ประโยชน์แก่นิสิต

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะแนะนาให้นิสิตจัดทา
proposal ภายในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีที่ 2 ตาม
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การสอนส่วนใหญ่จะไม่สามารถทาวิจัยใดๆ ได้ และขอ คาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ
แนะนาให้หลักสูตรกาหนดให้นิสติ จัดทา Proposal
ภายในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีที่ 2 หรือก่อนได้ยิ่งดี
เพื่อกระตุ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์บางท่านที่
ไม่ค่อยพร้อมให้คิดวางแผนกรอบงานของนิสิต
ล่วงหน้า และคณะกรรมการสอบจะได้ชว่ ยให้
ความเห็นได้อย่างรวดเร็วและสามารถติดตาม
ความก้าวหน้า หากจัดให้สอบช้า นิสิตบางคนจะมี
ปัญหาด้านการทาวิทยานิพนธ์และทาให้จบช้าได้
หมายเหตุ: ไม่เห็นข้อกาหนดของการเสนอเค้าโครง
ปริญญานิพนธ์ ในแผนการศึกษาสาหรับนิสิตปริญญา
โท ไม่ทราบว่ามีหรือไม่ อย่างไร หากไม่มี น่าจะจัดให้
มีการเสนอ เพราะเป็นประโยชน์ต่องานปริญญานิพนธ์
ของนิสิต

สาหรับการเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์ เป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ซึ่งนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา ต้องมีการนาเสนอเค้าโครง
ปริญญานิพนธ์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการทาปริญญา
นิพนธ์ของนิสิต
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ภาคผนวก ง
รายงานการประเมินหลักสูตร
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แบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  และระดับความพึงพอใจให้ครบทุกรายการ
ตอนที่ 1 ภูมิหลังของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. ประเภทหน่วยงานที่ท่านสังกัด
 1. ส่วนราชการ  2. รัฐวิสาหกิจ
 3. บริษัทเอกชน
 4. อื่นๆ (โปรดระบุ) ..............
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนิสิตที่มีตอ่ คุณภาพหลักสูตร (จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม = 9 คน)
ระดับความพึงพอใจ
ข้อที่
รายการ
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
1. ปรัชญา วัตถุประสงค์ และโครงสร้างหลักสูตรโดยรวม
1.1 มีความชัดเจน สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและ
4
สังคม
1.2 ความเหมาะสมของจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
4
1.3 ความทันสมัยของหลักสูตร
4
2. หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่ส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม
2.1 ความชือ่ สัตย์สุจริต
4
2.2 ความเสียสละและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
4
2.3 มีจิตสานึกและความรับผิดชอบต่อสังคม
4.1
3. หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้
3.1 ความรู้ความสามารถในเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์
4
3.2 การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ และสร้างองค์ความรู้ใหม่
4
3.3 การนาความรู้ไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
4.1
4. หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่ส่งเสริมด้านทักษะทางปัญญา
4.1 ส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทาวิจัยได้
4
4.2 การเรียนรู้ ค้นคว้าและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4
5. หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่ส่งเสริมด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5.1 ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
4.2
5.2 การวางแผนและจัดการงานทีไ่ ด้รับมอบหมายอย่างเป็น
3.9
ระบบมีประสิทธิภาพ
5.3 การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
4.1
5.4 เคารพและให้เกียรติเพื่อนร่วมสถาบัน
4.2
6. หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่ส่งเสริมด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6.1 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล
3.8
6.2 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูลใน
3.8
งานวิจัย
ตอนที่ 3 ความต้องการและข้อเสนอแนะอื่นๆ ของนิสิตเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรในอนาคต
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แบบสอบถามความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เทคโนโลยีชีวภาพ)
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  และระดับความพึงพอใจให้ครบทุกรายการ
ตอนที่ 1 ภูมิหลังของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. ปัจจุบันท่านดารงตาแหน่ง  1. ผู้บริหารระดับสูง  2. ผู้บริหารระดับกลาง  3. ผู้บริหารระดับต้น
 4. พนักงานหรือเจ้าหน้าที่  5. อื่นๆ (โปรดระบุ).........................................
2. ประเภทหน่วยงานของท่าน
 1. ส่วนราชการ  2. รัฐวิสาหกิจ  3. บริษัทเอกชน
 4. อื่นๆ โปรดระบุ …………………….
ตอนที่ 2 พึงพอใจของบัณฑิตที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร (จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม = 6 คน)
ระดับความพึงพอใจ
ข้อที่
รายการ
น้อยที่สุด น้อย
ปานกลาง มาก มากที่สุด
1. ปรัชญา วัตถุประสงค์ และโครงสร้างหลักสูตรโดยรวม
1.1 มีความชัดเจน สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสังคม
4
1.2 ความเหมาะสมของจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
4.2
1.3 ความทันสมัยของหลักสูตร
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Penaeus monodon nucleopolyhedrovirus (PemoNPV) และการพัฒนาเทคนิค Loop-mediated
isothermal amplification เพื่อตรวจการติดเชื้อ PemoNPV ในกุง้ กุลาดา”
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flow dipstick for detection of Vibrio parahaemolyticus. Letters in Applied Microbiology 52, 344351. โดย Prompamorn, P., Sithigorngul, P., Rukpratanporn, S., Longyant, S., Sridulyakul, P.,
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ทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย
 ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก) รุน
่ ที่ 13 แหล่งทุน สกว
 การพัฒนาวิธี loop-mediated isothermal amplification (LAMP) สาหรับการตรวจเชื้อ monodon
baculovirus (MBV) เชื้อ Vibrio parahaemolyticus และ V. cholerae มี.ค. 2552-มี.ค. 2554 แหล่งทุน
สกว. (ทุนวิจัยแบบมุ่งเป้า) หัวหน้าโครงการ
 ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก) รุน
่ ที่ 12 แหล่งทุน สกว.
 ทุน สกอ. ประเภทอาจารย์ทป
ี่ รึกษา (ทุนปริญญาเอกในประเทศ) ประจาปี 2551
 ทุน สกอ. ประเภทอาจารย์ทป
ี่ รึกษา (ทุนปริญญาเอกร่วมในและต่างประเทศ) ประจาปี 2550
 ทุน สกอ. ประเภทอาจารย์ทป
ี่ รึกษา (ทุนปริญญาเอกในประเทศ) ประจาปี 2549
 การโคลนและการแสดงออกของโปรตีน VP19 และ VP26 ของไวรัสตัวแดงดวงขาวสาหรับสร้างโมโน
โคลนอลแอนติบอดี, 20 ก.ค. 2549 ถึง 20 ก.ค. 2552 แหล่งทุน สกว., (ทุนเมธีวิจัย) หัวหน้าโครงการ
 โครงการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีเพื่อการผลิตชุดตรวจสาหรับไวรัสและแบคทีเรียในกุ้งและสัตว์น้า,
ม.ค. 2548 ถึง ธ.ค. 2552 แหล่งทุน ศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (Biotec), ผู้ร่วม
โครงการ
 การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อ Taura syndrome virus, ต.ค.47-มิ.ย.49 แหล่งทุน ศูนย์พน
ั ธุ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ (Biotec), หัวหน้าโครงการ
 การพัฒนาชุดตรวจไวรัสโรคตัวแดงดวงขาว (WSSV) ชนิด sandwich ELISA แบบตลับและแบบแถบสี
(Strip test), ต.ค. 2547-ต.ค.2548 แหล่งทุน ศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ
(Biotec), ผู้ร่วมโครงการ
 การสารวจศักยภาพในการเป็นพาหะของไวรัสโรคหัวเหลืองของกุ้งและปูที่พบในบริเวณแหล่งเลี้ยงกุ้งกุลาดา
, ส.ค.2545-ต.ค. 2547 แหล่งทุน ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (Biotec), ผู้ร่วม
โครงการ
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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.
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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 nucleopolyhedrovirus 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 ชีววิทยา 2
ชว182/192 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
ชว 104 ชีววิทยาพื้นฐาน 2
ชว 184 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
ชว301 ชีววิทยาของเซลล์
ชว321 มิญชวิทยา
ชว422 สัตว์มีกระดูกสันหลัง
ชว458 วิทยาภูมิคุ้มกัน
ชว551 วิทยาต่อมไร้ท่อ
ชว573 การเพาะเลี้ยงในน้า
ชว543 Genetic engineering
BT605 Laboratory in Advanced Molecular Cell Biology
BT623 Biotechnology in Aquatic Animal Pathology
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ชื่อ–สกุล (ภาษาไทย)
นางสาว ภัทริน ศรีดุลยกุลย์
(ภาษาอังกฤษ)
Miss Pattarin Sridulyakul
E-mail : pattarins@swu.ac.th และ pattarin21@yahoo.com
คุณวุฒิและสาขาวิชา
ปีที่จบการศึกษา
พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2546
พ.ศ 2550

คุณวุฒิและสาขาวิชา
วท.บ. ชีววิทยา
วท.ม. วิทยาศาสตร์การแพทย์
วท.ด. สรีรวิทยา

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน/ บทความวิชาการ
- คู่มือปฏิบัติการวิชา Microtechnique
- คู่มือปฏิบัติการวิชา Biology 1 (หัวข้อ Movement of molecules)
งานวิจัย
1) ประวัติการรับทุนอุดหนุนการวิจัย
 การผลิตโพลิโคลนอลแอนติบอดีที่มีความจาเพาะต่อเชื้อ Pseudomonas aeruginosa
(งบประมาณเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ ปี2551: หัวหน้าโครงการ)
 การโคลนยีนและการแสดงออกของโปรตีนที่จาเพาะต่อ Pseudomonas aeruginosa ซึ่งวิเคราะห์โดยการเปรียบ
จีโนมและการผลิตโพลิโคลนอลแอนติบอดี (งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ปี 2552: ผู้ร่วมโครงการ)
 การพัฒนาชุดตรวจแบบแถบสีสาหรับเชื้อ Vibrio parahaemolyticus และ V. vulnificus
(งบประมาณแผ่นดิน ปี 2552 และ 2553: ผู้ร่วมโครงการ)
 การพัฒนาชุดตรวจแบบแถบสีสาหรับเชื้อ Pseudomonas aeruginosa
(งบประมาณแผ่นดิน ปี 2554: หัวหน้าโครงการ)
2) ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่
 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 diabetesinduced 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 STZinduced diabetic rats. Clinical Hemorheology Micro. 35(4):481-489.
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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: 126132.
 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
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ชื่อ–สกุล (ภาษาไทย)
นางสาวรักชนก โคโต
(ภาษาอังกฤษ)
Miss Rakchanok Koto
E-mail : rakchanok@swu.ac.th
คุณวุฒิและสาขาวิชา
ปีที่จบการศึกษา
2538

คุณวุฒแิ ละสาขาวิชา
วท.บ (เทคโนโลยีชีวภาพ)

2543
2549

วท.ม (พันธุศาสตร์)
ปร.ด (เทคโนโลยี
ชีวภาพทางการเกษตร)

สถาบันการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน/ บทความวิชาการ
1) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ
2) 60 เส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 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 จันทร์เมือง (พระมหา), รักชนก โคโต และสุภาพรสุกสีเหลือง. 2553. การจัดการท่องเที่ยวในพระ
อารามหลวงชัน้ เอก ในเกาะรัตนโกสินทร์. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา : 96-108.
ประสบการณ์การสอน
Biology , Biology Laboratory , Genetics, Plant tissue culture, Laboratory in Introduction Microbiology,
Medicinal Plant. Plant Molecular Biology, Aquaculture
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ชื่อ–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

ตาแหน่งทางวิชาการ

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) ประวัติการรับทุนอุดหนุนการวิจัย
 โครงการการพัฒนากระบวนการแปรรูปเห็ดฟาง เรื่อง การวิจัยและพัฒนาการผลิตเห็ดฟางหมัก ตาบลอาษา
อาเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากของ
ทบวงมหาวิทยาลัย (หัวหน้าโครงการวิจัย โครงการนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน จาก
ทบวงมหาวิทยาลัย ประจาปี 2545)
 โครงการการพัฒนากระบวนการแปรรูปเห็ดฟาง เรื่อง การวิจัยและพัฒนาการผลิตซอสเห็ดฟางปรุงรส ตาบลอาษา
อาเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากของ
ทบวงมหาวิ ทยาลั ย (ผู้ ร่ว มโครงการวิ จั ย โครงการนี้ไ ด้ รับทุ นอุ ด หนุ น การวิจั ย จากงบประมาณแผ่น ดิ น จาก
ทบวงมหาวิทยาลัย ประจาปี 2545)
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 โครงการการพัฒนากระบวนการแปรรูปเห็ดฟาง เรื่อง การวิจัยและพัฒนาการผลิตเห็ดฟางอบแห้ง ตาบลอาษา
อาเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากของ
ทบวงมหาวิ ทยาลั ย (ผู้ ร่ว มโครงการวิ จั ย โครงการนี้ ไ ด้ รับทุ นอุ ด หนุ น การวิจั ย จากงบประมาณแผ่น ดิ น จาก
ทบวงมหาวิทยาลัย ประจาปี 2545)
 การพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพด้านความปลอดภัยของผลผลิตแปรรูปทางการเกษตร ภายใต้ชื่อชุด
โครงการ การจัดกระบวนการทางการเกษตรแบบยั่งยืน โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสู่ ชุมชน
ภาคกลาง (ผู้ร่วมโครงการวิจัย โครงการนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน จากสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจาปี 2546)
 การโคลน และการวิเคราะห์ลาดับ DNA ของยีนสาหรับ arginine deiminase และบริเวณควบคุม จากแบคทีเรียแล
คติ กที่แ ยกจากอาหารหมั ก ในประเทศไทย (หั วหน้ าโครงการวิ จั ย โครงการนี้ ไ ด้รั บทุ นอุ ด หนุ น การวิ จัย จาก
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจาปี 2546-2547)
 การคัดเลือกและการจัดจาแนกชนิดแบคทีเรียแลคติกที่สร้างแบคทีริโอซินได้จากอาหารหมัก และการศึกษา
คุณสมบัติเบื้องต้นของแบคทีริโอซิ นที่ผลิตได้ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย โครงการนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจาปี 2548-2549)
 การแยกและการจัด จ าแนกแบคที เรี ยจากแหล่ง น้าธรรมชาติที่สามารถยับยั้ง การเจริ ญของไซยาโนแบคทีเ รี ย
Microcystis aeruginosa (หัวหน้า โครงการวิจั ย โครงการนี้ไ ด้รับทุ นอุดหนุนการวิจั ยจากเงิน รายได้คณะ
วิทยาศาสตร์ ประจาปี 2549)

2) ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่
 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), 165181.
 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 นาที
 ประวัติ อังประภาพรชัย นัทธ์หทัย สงบพันธ์ และภัทราวุธ โสภา 2550 การแยกแบคทีเรียแลคติกจากอาหาร
หมักที่มีศักยภาพในการผลิต tetramethylpyrazine วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 หน้า 94108
 สมใจ ศิริโภค ประวัติ อังประภาพรชัย ขจีนาฏ โพธิเวชกุล และอรอนงค์ พริ้งศุลกะ 2550 การคัดเลือกและการ
จัดจาแนกชนิดแบคทีเรียแลคติกที่สร้างแบคทีริโอซินได้จากอาหารหมัก และการศึกษาคุณสมบัติเบื้องต้น
ของแบคทีริโอซินที่ผลิตได้ วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 หน้า 92-114
ประสบการณ์การสอน
- Genetic Engineering (BI 543)
- Microbial Genetics (SMB 311)
- Introduction to Bioinformatics (BI 545)
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ภาคผนวก ฉ
ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
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เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดการปรับปรุง
1. เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตร
2. รายละเอียดการปรับปรุง
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2548

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หมาย
เหตุ

ทช 632 เทคโนโลยีชีวภาพของสาหร่าย
3(2-3-4)
ศึกษาชีววิทยาของสาหร่ายในด้านความหลากหลาย
วิวฒ
ั นาการ ถิ่นที่อยู่ วงชีวิต และความสาคัญทางเศรษฐกิจ
เทคโนโลยีชีวภาพที่ใช้ในการพัฒนาสาหร่ายที่มีความสาคัญ
ทางเศรษฐกิจด้านต่างๆ
สร 506 สรีรวิทยาของระบบควบคุมร่างกาย
2(2-0-4)
ศึกษาสมดุลทางสรีรวิทยา การถ่ายทอดสัญญาณ
ประสาทของเซลล์ชนิดต่างๆ ในร่างกาย ระบบควบคุมการ
เคลื่อนไหว รวมทั้งศึกษากลไกการทางานของฮอร์โมนผ่าน
ตัวรับรู้ชนิดต่างๆ การตอบสนองของร่างกายเมื่อได้รับสิง่
แปลกปลอมจากภายนอก การทางานของสมองที่เกี่ยวกับ
สติสัมปชัญญะและพฤติกรรมรูปแบบต่างๆ
สร 507 สรีรวิทยาบูรณาการตามระบบ
2(2-0-4)
ศึ ก ษาหน้ า ที่ แ ละกลไกทางสรี ร วิ ท ยาของระบบ
ไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหารและระบบ
ควบคุมน้าและอิเลคโตรไลท์ และการเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิด
พยาธิสภาพ รวมทั้งศึกษา สรีรวิทยาของการใช้สารอาหาร
และพลังงานขณะออกกาลังกายและการควบคุมน้าหนักใน
ลักษณะบูรณาการ ให้เข้าใจหลักการเพื่อการเชื่ อมโยงทาง
เทคโนโลยีชีวภาพของยาที่มีผลต่อการทางานของร่างกาย
ชค 601 ชีวเคมีการแพทย์
2(2-0-4)
ศึกษาคุณสมบัติและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุล ได้แก่
โปรตี น เอนไซม์ กรดนิ วคลีอิก คาร์ โ บไฮเดรท ไขมั น
และเมแทบอลิซึมของสารเหล่านี้ที่มีส่วนสาคัญต่อการเกิด
โรค ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้านชีวเคมีการแพทย์

-

ตัดออก

-

ตัดออก

-

ตัดออก

-

ตัดออก
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อช 601 อณูชีววิทยาของโรคทางพันธุกรรม
2(2-0-4)
ศึ ก ษาถึ ง สาเหตุ แ ละกลไกของการเกิ ด โรคทาง
พันธุกรรม เช่น โรคเลือดจางธาลัสซีเมีย โรคเลือดจางฮีโมฟี
เลี ย และโรคที่ เ กิ ด จากความผิ ด ปกติ ข องยี น ที่ ค วบคุ ม
กระบวนการเมแทบอลิซ ึม ในร่ า งกาย เป็ น ต้ น รวมทั้ ง
ลั ก ษณะแสดงออกทางคลิ นิ ก วิ ธี ก ารตรวจสอบหายี น ที่
เกี่ยวข้องและวิธีการ ป้องกันรักษา
จช 601 จุลชีววิทยาการแพทย์
3(3-0-6)
ศึกษาแบคทีเรีย รา และไวรัสที่เป็นสาเหตุสาคัญใน
การก่ อ โรคในมนุ ษ ย์ การศึ ก ษาเน้ น ด้ า นโครงสร้ า งของ
เชื้อจุลินทรีย์ พยาธิกาเนิด การตรวจสอบวินิจฉัย ยาที่ใช้ใน
การรักษา และการป้องกันโรค
จช 603 อิมมูโนวิทยาการแพทย์
2(2-0-4)
ศึกษาระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายโดยกล่าวถึงหน้าที่
การทางานที่สาคัญของระบบภูมิคุ้มกัน เซลล์และโมเลกุลที่
ร่างกายใช้ในการต่อต้านสิ่งแปลกปลอม ปฏิกิริยาระหว่าง
แอนติเจนและแอนติบอดี และการประสานงานของเซลล์
และสารอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งโรคที่เกิดจากการทางานของ
ระบบภูมิคุ้มกัน
ภส 601 หลักการออกฤทธิ์ของยา
1(1-0-2)
ศึกษาหลักการออกฤทธิ์ของยาที่เกี่ยวกับตัวรับ (รีเซพ
เตอร์) ทางด้านโครงสร้าง หน้าที่ และประเภทของตัวรับ
ศึกษาการจับระหว่างตัวรับกับยา คุณสมบัติความจาเพาะ
และการเลื อกจั บกั บยา กลไกที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในเซลล์ และ
ความสั มพั นธ์ร ะหว่า งสูต รโครงสร้างทางเคมีต่ อการออก
ฤทธิ์ ของยา นอกจากนี้ยั งศึ กษาเกี่ย วกั บการประเมิน การ
ออกฤทธิ์ของยา ความแตกต่างของคนในการตอบสนองต่อ
ยา การแพ้ยาและความเป็นพิษของยา
ภส 631 ความเป็นพิษจากยา
2(2-0-4)
ศึกษาหลักการเกิ ด พิ ษ เนื่ องจากการใช้ ย ารั กษาโรค
ประกอบด้วยการแบ่งกลุ่มต่างๆ สาเหตุ กลไกการเกิด การ
ป้องกันและแก้ไขการเกิดพิษชนิดต่างๆ
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ตัดออก

-

ตัดออก

-

ตัดออก

-

ตัดออก

-
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พธ 601 พยาธิวิทยาคลินิก
3(2-3-4)
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ กลไก และการด าเนิ น โรค ในระดั บ
เซลล์ และระดับโมเลกุล ซึ่งต้องอาศัยความรู้ทางด้านชีวเคมี
ชีววิทยาของเซลล์ ภูมิคุ้มกันวิทยา และมนุษยพันธุศาสตร์
โดยศึกษาทั้งด้านทฤษฎี และปฎิบัติการในสาขาต่างๆ เช่น
พยาธิ วิทยาของเซลล์ พยาธิวิทยาของการติดเชื้อ รวมทั้ ง
แขนงต่างๆ ของ พยาธิวิทยาคลินิ ก เช่น โลหิตวิทยา เคมี
คลินิก จุลชีววิทยา ไวรัสวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา และธนาคาร
เลือด
ชวพ 601 ประสาทศาสตร์
3(3-0-6)
ศึ ก ษาโครงสร้ า ง หน้ า ที่ และการพั ฒ นาของเซลล์
ประสาทและเซลล์ค้าจุนประสาทอย่างละเอียด รวมทั้งวงจร
การทางานและปฏิ กิริ ย าการทางานร่ ว มกั น ระหว่ า งเซลล์
ต่างๆ เพื่อให้เข้าใจการทางานของระบบประสาทได้อย่าง
ลึกซึ้ง และสามารถอธิบายกระบวนการของการเกิดอาการ
ทางประสาทได้
ชวพ 602
ศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพร อาหารเสริม สารที่
ได้จากธรรมชาติอื่นๆ เช่น จากเชื้อจุลินทรีย์ ต่อการทางาน
ของระบบต่างๆ ในร่างกาย ในด้านโครงสร้างทางเคมี ฤทธิ์
ทางสรีรวิทยา ประสิทธิภาพทางเภสัชวิทยา กลไกการออก
ฤทธิ์ และการน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ท างการแพทย์ โดย
ครอบคลุมทั้งสมุนไพรและสารจากธรรมชาติที่มีบันทึกไว้ใน
อดี ต และที่ ก าลั ง ได้ รั บ ความสนใจค้ น คว้ า ท าวิ จั ย กั น ใน
ปัจจุบัน
วศค 523 การบาบัดน้าเสีย 1
3(3-0-6)
แหล่งและลักษณะของน้าเสีย จุดประสงค์และวิธีการ
ในการบ าบั ด น้ าเสี ย การพิ จ ารณาเลื อ กวิ ธี ก ารบ าบั ด ที่
เหมาะสม การออกแบบระบบบาบัด น้าเสีย เบื้ องต้ น การ
บาบัดน้าเสียทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ระบบบาบัดด้วย
ธรรมชาติ
วศค 524 การบาบัดน้าเสีย 2
3(3-0-6)
การก าจั ด ไนโตรเจนและฟอสฟอรั ส การออกแบบ
ระบบบาบัดน้าเสียทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ การนาน้า
เสียกลับมาใช้ใหม่

-

ตัดออก

-

ตัดออก

สมุนไพรและสารจากธรรมชาติ
-
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2(2-0-4)

ตัดออก
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วศค 551 ทฤษฎีการแยกสารขัน้ สูง
3(3-0-6)
ศึกษาทฤษฎีกระบวนการแยกสารแบบต่างๆ ที่ใช้ใน
อุตสาหกรรม และการควบคุมมลพิษ เช่น การกลั่นสารอาซี
โอโทรปิก การสกัดสารผสม 3 องค์ประกอบ กระบวนการ
ทางเยื่อแผ่น การดูดซับและการแลกเปลี่ยนประจุ

-

ตัดออก

วศค 571 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพขั้นสูง 1
3(3-0-6)
จลนพลศาสตร์ ข องปฏิ กิ ริ ย าเร่ ง โดยเอนไซม์ แ ละ
เอนไซม์ที่ถูกตรึง และจุลินทรีย์ปรากฏการณ์การถ่ายโอนใน
กระบวนการหมัก การถ่ายโอนความร้อน และการถ่ายโอน
มวลระหว่างก๊าซและของเหลว (น้าหมัก) การออกแบบและ
การวิเคราะห์เครื่องปฏิกรณ์ทางชีวภาพ
วศค 572 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพขั้นสูง 2
3(3-0-6)
ศึกษาทฤษฎีกระบวนการแยกสารทางวิศวกรรมเคมี
ชีวภาพ การแยกผลิตภัณฑ์จากเซลล์ การกรองผ่านเยื่อแผ่น
การแยกเหวี่ยง โครมาโตกราฟี การสกัด ฯลฯ
วศค 573 วิศวกรรมชีวเคมีขั้นสูง
3(3-0-6)
หลักการเบื้องต้นทางชีวเคมี และจุลชีววิทยาประยุกต์
การพัฒนาและการประยุกต์หลักทางวิศวกรรมเคมีชีวภาพ
การวิ เ คราะห์ ป ฏิกิริย าชีว เคมี และปฏิ กิริ ย าของจุ ลิ นทรี ย์
จลนพลศาสตร์ ข องการเติ บ โตของจุ ลิ น ทรี ย์ แ ละการเกิ ด
ผลิตภัณฑ์ (Product) โดยจุลินทรีย์ (Metabolic Processes)
การค านวณสัดส่ว นการเกิด ปฏิกิริ ยาและสัมประสิทธิ์จาก
ปฏิกิริยารีดอกซ์ (Redox Reaction)
วศค 574 การควบคุมกระบวนการชีวภาพขั้นสูง
3(3-0-6)
ศึกษาทฤษฎีการวัดและการควบคุมกระบวนการทาง
ชีวภาพ การวัดค่าตัวแปรทางชีวภาพ และการวัดและการ
ควบคุมในกระบวนการวิศวกรรมชีวเคมี
วศค 575 เทคโนโลยีทางเครื่องวัดชีวภาพ
3(3-0-6)
หลักการวัดและการประยุกต์ปรากฏการณ์ทางชีวเคมี
มาใช้ในการออกแบบเครื่องวัดทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทาง
การแพทย์และสิ่งแวดล้อม
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วศค 583 การออกแบบกระบวนการทางชีวภาพ
3(3-0-6)
การออกแบบกระบวนการผลิตสารชีวภาพ เริ่มตั้งแต่
ขนาดและส่ ว นแบ่ ง การตลาด สมดุ ล มวลสารและสมดุ ล
พลังงาน ขนาดของการผลิต การออกแบบเครื่องมือและ
กลไกรายละเอียดการสร้างอุปกรณ์ และระบบการควบคุม
ระบบความปลอดภัย และเศรษฐศาสตร์การผลิต
ทช 601 การผลิตกรดอินทรีย์โดยการหมัก
3 (3-0-6)
ศึ ก ษาการผลิ ต กรดอิ น ทรี ย์ ที่ มี ค วามส าคั ญ ทาง
อุตสาหกรรม เช่นกรดมะนาว กรดซัคซินิค กรด อิตาโค
นิค กรดออกซาลิค เป็นต้นโดยการหมัก และใช้จุลชีพต่างๆ
เช่น เชื้อรา ยีสต์ เป็นต้น
ทช 641 เทคโนโลยีแอลกอฮอล์ชีวภาพ
(3-0-6)
ความส าคั ญ และความเป็ น มาของแอลกอฮอล์
กระบวนการผลิ ต แอลกอฮอล์ เ ชื้ อเพลิ ง และแอลกอฮอล์
เครื่องดื่มโดยการหมัก การคัดเลือกสายพันธุ์จุลินทรีย์ การ
ปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ จลนพลศาสตร์ แ ละชี ว เคมี ข องการหมั ก
แอลกอฮอล์ข องจุลิ นทรีย์ วั ตถุ ดิบและจุ ลิน ทรี ย์ที่ใช้ หมั ก
แอลกอฮอล์ การเปลี่ยนแปลงชีวเคมีของกระบวนการหมัก
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ประเภทต่างๆ เช่น ไวน์ เบียร์ วิสกี้ และสาเก
ทช 661 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพการแพทย์
2(2-0-4)
หัวข้อที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีชวี ภาพการแพทย์ การ
ค้นคว้าวิธีการใหม่ที่ทันสมัยและพัฒนาขึน้ มาเพื่อ
ความก้าวหน้าทางเทคนิคและวิธกี ารทางเทคโนโลยีชวี ภาพ
เชิงโมเลกุล
ทช 652 การคานวณทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
3(2-3-4)
ศึกษาการใช้แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ในการศึกษา
ชีววิทยาของสิง่ มีชวี ิตที่ทาการเลี้ยงในถังหมัก รวมทัง้ การใช้
คอมพิวเตอร์ในการสร้างแบบจาลอง ออกแบบ และทานาย
ปฏิกิริยาและโครงสร้างทางเคมีของสารชีวโมเลกุล เช่น
โปรตีน ยาชนิดต่าง ๆ
ทช 655 ธุรกิจทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3(3-0-6)
ธุรกิจทางเทคโนโลยีชวี ภาพ การจัดการองค์การ การ
ประกอบธุรกิจทางเทคโนโลยีชวี ภาพ การลงทุน กฎหมาย
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ และทรัพย์สนิ
ทางปัญญาทางเทคโนโลยีชวี ภาพ
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ทช 641 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมขั้นสูง
3(3-0-6)
ศึกษาและวิเคราะห์ องค์ความรู้ขั้นสูงเกี่ยวกับนิเวศวิทยา
ของ
จุลินทรีย์และการคัดเลือกโดยสิ่งแวดล้อม กระบวนการ
ของจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับวัฏจักรของธาตุทางธรณีชีวภาพ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์
และการแก้ไขสภาพแวดล้อมเป็นพิษโดยหลักการทางจุล
ชีววิทยา เทคนิคของชีววิทยาโมเลกุลในการตรวจติดตาม
ศึกษาสิ่งมีชวี ิตในสิ่งแวดล้อม
ทช 647 เทคโนโลยีขั้นสูงทางยีสต์
3(2-3-4)
ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ชี ว วิ ท ยาขั้ น สู ง ของยี ส ต์ การจั ด
หมวดหมู่ การจั ด จ าแนกชนิ ด โดยอาศั ย เทคนิ ค ต่ า งๆ
รวมทั้งเทคนิคด้านชีววิทยาโมเลกุล ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของยีสต์ การเก็บรักษาพันธุกรรมและการปรับปรุง
สายพั น ธุ์ ความส าคั ญ ของยี ส ต์ ใ นอุ ต สาหกรรมอย่ า ง
ละเอี ย ด ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากยี ส ต์ แ ละเทคโนโลยี ก ารผลิ ต
จลนพลศาสตร์ขั้นสูงของการหมัก
ทช 648 สรีรวิทยาขั้นสูงของฟังไจ
2(1-3-2)
ศึกษาและวิเคราะห์ องค์ความรู้ขั้นสูงเกี่ยวกับการเจริญ เม
แทบอลิซึม กลไกการควบคุมโภชนาการ และการสืบพันธุ์
อย่างละเอียด พันธุศาสตร์ของฟังไจ ความสัมพันธ์ของฟัง
ไจกับระบบนิเวศ สารเคมีและเอนไซม์จากฟังไจ รวมทั้งการ
นามาใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และ
เทคโนโลยีชีวภาพ
ทช 649 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพจุลชีววิทยา
3(2-3-4)
ศึ ก ษ า แล ะ วิ เ ค ร า ะ ห์ หั ว ข้ อ พิ เ ศ ษ ที่ น่ า ส น ใ จ ท า ง
เทคโนโลยีชีวภาพทางจุลชีววิทยา การค้นคว้าวิธีการใหม่ที่
ทันสมัยและพัฒนาขึ้นมาเพื่อความก้าวหน้าทางเทคนิคและ
วิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยา
ทช 653 เทคโนโลยีระบบนาส่งยา
3(3-0-6)
ศึกษาและวิเคราะห์ หลักการของระบบนาส่งยาในรูปแบบ
และทิศทางต่างๆ ทั้งแบบดั้งเดิมและแบบปลดปล่อยแบบ
ควบคุม การนาส่งยาทางจมูก ทางปอด ทางเยื่อบุช่องปาก
ทางลาไส้ใหญ่และทวารหนัก ทางตา ทางผิวหนัง ทางช่อง
คลอด รวมถึงโดยการฉีดและฝัง ข้อควรพิจารณาในการ
ออกแบบและพัฒนาระบบนาส่งยา และการใช้ระบบนาส่งยา
ในอุตสาหกรรม
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