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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา
(หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์ บัณฑิตวิทยาลัย ภาควิชาชีววิทยา
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
ภาษาอังกฤษ
Doctor of Philosophy Program in Biology
2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (ชีววิทยา)
ชื่อย่ อภาษาไทย
ปร.ด. (ชีววิทยา)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
Doctor of Philosophy (Biology)
ชื่อย่ อภาษาอังกฤษ
Ph.D. (Biology)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่ วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1 ไม่น้อยกว่า
48 หน่วยกิต
แบบ 1.2 ไม่น้อยกว่า
72 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริ ญญาเอก มี 2 รูปแบบ คือ
5.1.1 แบบ 1.1 สาหรับผู้เข้ าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริ ญญามหาบัณฑิต (หลักสูตร 3 ปี )
5.1.2 แบบ 1.2 สาหรับผู้เข้ าศึกษาที่สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี )
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้ าศึกษา รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศตามความยินยอมของภาควิชาชีววิทยา
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น เป็ นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันทีจ่ ดั การเรี ยนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ สู าเร็จการศึกษา ให้ ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 เริ่ มเปิ ดสอนภาคการศึกษาต้ น ปี การศึกษา 2556 (ปรับปรุงจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา พ.ศ. 2551)
คณะกรรมการวิชาการให้ ความเห็นชอบในการประชุมครัง้ ที่ 9/2555 วันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2555
สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิหลักสูตรในการประชุมครัง้ ที่ 1/2556 วันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ปี การศึกษา 2557
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
(1) ผู้สอน นักวิจยั และนักวิทยาศาสตร์ ในหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ องกับทางด้ านวิทยาศาสตร์
(2) เจ้ าหน้ าที่ ห้ องปฏิบตั ิการด้ านการควบคุมคุณภาพ ฝ่ ายการผลิต หรื อ ฝ่ ายพัฒนา ของบริ ษัทเอกชน
(3) เจ้ าหน้ าที่จดั เก็บตัวอย่างในพิพิธภัณฑ์ หน่วยงานวิทยาศาสตร์ เช่น องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(4) เจ้ าหน้ าที่จดั การข้ อมูลองค์กรเพื่อการอนุรักษ์ พนั ธุ์พืช พันธุ์สตั ว์
(5) นักวิจยั องค์การอิสระด้ านการสารวจ การกระจายพันธุ์พืชและสัตว์
(6) นักวิชาการควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
(7) นักวิทยาศาสตร์ ด้านชีวภัณฑ์
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ งและคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร
(1) นางดวงเดือน ไกรลาศ
เลขประจาตัวประชาชน
ตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ
ปร.ด. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล (2539)
วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะแวดล้ อม) มหาวิทยาลัยมหิดล (2529)
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยรามคาแหง (2523)
(2) นางเรณู เวชรัชต์พมิ ล
เลขประจาตัวประชาชน
ตาแหน่ง รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ
Ph.D. (Science) Osaka City University, Japan (1999)
วท.ม. (สัตววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2522)
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2519)
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(3) นางสาวกุลนาถ อบสุวรรณ
เลขประจาตัวประชาชน
ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ
Ph.D. (Horticulture) University of Hawaii, USA (2006)
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2540)
วท.บ. (พฤกษศาสตร์ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2536)
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่พิจารณาในการวางแผนหลักสูตร เป็ นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่กล่าวถึงระบบการศึกษาที่มีความสอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมของโลกสมัยใหม่
การสร้ างสังคมแห่งการเรี ยนรู้ สร้ างนิสยั ใฝ่ รู้ และความคิดสร้ างสรรค์ ส่งเสริ มให้ การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็ นแรงกระตุ้น
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ
ประกอบกับประเด็นยุทธศาสตร์ ของการพัฒนาประเทศ ทีเ่ น้ นให้ มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขยายการลงทุนด้ าน
การวิจยั พื ้นฐาน และวิทยาศาสตร์ ซึง่ เป็ นเงื่อนไขที่จาเป็ นสาหรับการรักษาและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศและสร้ างเศรษฐกิจและสังคมที่มนั่ คงในอนาคต การศึกษาด้ านวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา เป็ นสาขาวิชาที่สามารถ
พัฒนา สร้ างสรรค์ และประยุกต์ใช้ กบั ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจและสังคมของแผนพัฒนาประเทศได้ เป็ นอย่างดี
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ์หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่พจิ ารณาในการวางแผนหลักสูตรนัน้ ได้ คานึงถึงการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้ มีความรู้ และทักษะ สามารถรู้เท่าทันการเปลีย่ นแปลงอย่างมีเหตุผล นาความรู้ความเข้ าใจด้ านชีววิทยา ทา
ให้ เกิดความรู้และความเข้ าใจในเรื่ องความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม ประสานแนวคิดของ
แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 8 - 10 ตามหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “คนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนา”และ”สร้ างสมดุลการ
พัฒนา” ในมิติตา่ งๆ เพื่อเป็ นต้ นทุนของการพัฒนาประเทศ ทังในด้
้ านเศรษฐกิจและสังคมให้ มีความมัน่ คง
12. ผลกระทบจากข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากยุทธศาสตร์ ของประเทศที่เน้ นให้ การพัฒนาระบบการศึกษา เป็ นแนวทางเกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้ การสัง่
สม และการเผยแพร่ ศักยภาพและความสามารถของคนในประเทศเพื่อรองรับการแข่งขันในระดับนานาชาติ การผลิตบุคลากรที่
มีความรู้ความสามารถด้ านชีววิทยา เป็ นการเพิ่มทรัพยากรบุคคลที่จะนาพาไปสูศ่ กั ยภาพในการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทังในเชิ
้ งปริ มาณและคุณภาพในลักษณะของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
12.2 ความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
จากพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่ม่งุ เน้ นการเป็ นมหาวิทยาลัยชันน
้ าแห่งการสร้ างสรรค์ โดยมีปรัชญาการศึกษาที่ว่า
ศิลป์และศาสตร์ สร้ างสรรค์ชาติยงั่ ยืน ปณิธานในการสร้ างบัณฑิตโดยบูรณาการศาสตร์ ทงด้
ั ้ านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์
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มนุษยศาสตร์ และศิลปะ ทาให้ เกิดการสร้ างสรรค์วิทยาการ และภูมิปัญญาเพื่อสังคมการพัฒนาหลักสูตรจึงเป็ นนโยบายของ
มหาวิทยาลัยในการสนองตอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทงในปั
ั ้ จจุบนั และในอนาคต
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอื่น
ไม่มี
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิ ดสอนให้ คณะ/ภาควิชาอื่น
ไม่มี
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หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรนี ้ส่งเสริ มการศึกษาด้ านชีววิทยา
เพื่อพัฒนาและส่งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู้ในระดับสูงและพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่จากการวิจยั โดยสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ ให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของสังคมและประเทศใน
อนาคต
1.2 ความสาคัญ
ชีววิทยาเป็ นศาสตร์ ที่ครอบคลุม กว้ างขวางในแขนงวิชาที่เกี่ยวกับ สิง่ มีชีวติ ได้ แก่ สัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน
นิเวศวิทยา พันธุศาสตร์ สรี รวิทยา ฯลฯ โดยที่ความเกี่ยวข้ องทังหลายนี
้
้หมายรวมถึงสิง่ มีชีวิตทังพื
้ ช สัตว์และจุลนิ ทรีย์
ความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ มีชีวิตกับสิง่ มีชีวติ ด้ วยกัน หรื อสภาพแวดล้ อมทางกายภาพที่อยูร่ อบ ๆ สิง่ มีชีวิตนัน้ ๆ ในการศึกษา
ด้ านชีววิทยานี ้จาเป็ นทีต่ ้ องมีความรู้ที่ครอบคลุมหลักความรู้ ชีววิทยาขันพื
้ ้นฐาน ศึกษาทังภาคทฤษฎี
้
และภาคปฏิบตั ิ โดยใน
การศึกษาในระดับสูงเป็ นการสร้ างองค์ความรู้ใหม่และองค์ความรู้ที่เจาะลึกมากขึ ้น
ภาคปฏิบตั ิในการดาเนินการวิจยั จึงมี
ความสาคัญมากยิ่งขึ ้น การค้ นคว้ าจะทาให้ เกิดความรู้ใหม่ ได้ ข้อเท็จจริง มีการพิสจู น์ทฤษฎีต่าง ๆ ตลอดจนทาให้ เกิดความรู้
ความเข้ าใจในวิชาการสาขาชีววิทยามากยิง่ ๆ ขึ ้น นอกจากนี ้ความต้ องการความรู้ใหม่ ๆ เพื่อความทันสมัยและทันต่อ
เหตุการณ์ จะเป็ นประโยชน์ตอ่ มวลมนุษยชาติในการพัฒนาสิง่ แวดล้ อม และการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ กบั ความรู้ในศาสตร์
อื่น ๆ ด้ วย
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่อผลิตและพัฒนานักชีววิทยาให้ มีความสามารถในการทาวิจยั และสามารถบูรณาวิชาการในแขนงต่างๆ
ของสาขาวิชาให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายงานวิจยั
1.3.2 เพื่อสร้ างนักวิจยั ด้ านชีววิทยาที่สามารถนากระบวนการในทางทฤษฎีด้านชีววิทยาไปแก้ ปัญหาในภาคปฏิบตั ิ
การ และสามารถพัฒนาความก้ าวหน้ าทางชีววิทยาให้ แก่ประเทศได้ ตามความต้ องการ โดยจะนาไปสูก่ ารพึง่ พาตนเองใน
อนาคต
1.3.3 เพื่อผลิตและพัฒนาอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาขันสู
้ งในสาขาวิชาชีววิทยา เพื่อตอบสนองความต้ องการ
อาจารย์ในสาขาวิชาชีววิทยาของมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และสถาบันต่าง ๆ ทังภาครั
้
ฐและเอกชน
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2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาให้ เป็ นไป
ตามมาตรฐานไม่ต่ากว่าที่ สกอ.
กาหนด ภายในระยะเวลา 5 ปี
ปรับปรุงหลักสูตรให้ ทนั สมัยและ
สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้ใช้
ดุษฎีบณ
ั ฑิต ภายในระยะเวลา 3 ปี

กลยุทธ์
ติดตามและประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่าเสมอ

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี ้
1. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
2. รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร

1. ติดตามการเปลีย่ นแปลงของสังคม
และเศรษฐกิจ ของประเทศ
2. ติดตามความก้ าวหน้ าทางวิชาการ
ด้ านชีววิทยา และการบูรณาการกับ
ศาสตร์ ด้านอื่นๆ
3. ติดตามความเปลีย่ นแปลงความ
ต้ องการดุษฎีบณ
ั ฑิต และการต้ องการ
ผลผลิต ในหน่วยงาน องค์กรต่างๆ
4. การพัฒนางานวิจยั เพื่อตอบสนอง
ต่อโจทย์วจิ ยั ของหน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชน รวมถึงการพัฒนาประเทศ
5. ส่งเสริ มการวิจยั เพื่อพัฒนาหลักสูตร
6. การประเมินคุณภาพบัณฑิต

1. รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต
2. การประเมินคุณภาพ
หลักสูตร/ การวิเคราะห์คณ
ุ ภาพ
หลักสูตรจากองค์ประกอบต่างๆ
เช่น การได้ งานทาของดุษฎี
บัณฑิต การผลิตผล
งานวิจยั
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
แผนการส่งเสริ มการเรียนการสอนที่
เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
ภายในระยะเวลา 2 ปี

กลยุทธ์
1. เพิ่มพูนทักษะ/ความรู้แก่อาจารย์
เพื่อส่งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอนที่
เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี ้
1.เพิ่มพูนทักษะ/ความรู้แก่
อาจารย์
1.1 มีกิจกรรมการอบรมเพิม่ พูน
ทักษะแก่คณาจารย์
1.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ น
สาคัญ
2. พัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุน 2. ความพึงพอใจของผู้เรี ยนต่อ
การเรี ยนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนือ่ ง
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการ
เรี ยนรู้ด้วยตนเอง
3. ส่งเสริ มการประเมินผลที่เน้ น
3. จานวนรายวิชาที่ใช้ การ
พัฒนาการของผู้เรียน
ประเมินผลที่เน้ นพัฒนาการของ
ผู้เรี ยน
4. จัดกิจกรรมเสริ มนอกหลักสูตรที่เน้ น 4. ผลการประเมินการมีสว่ นร่วม
ทักษะการเรี ยนรู้ทงั ้ 5 ตามกรอบ
ของผู้เรี ยนในการจัดการเรี ยนการ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สอนกิจกรรมทางวิชาการและ
พ.ศ. 2552
กิจกรรมอื่น ๆ ของคณะฯ
แผนการพัฒนาทักษะการสอน/การ พัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์ที่
1. จานวนโครงการการพัฒนา
ประเมินผลของอาจารย์ตามผลการ เน้ นการสอนด้ านคุณธรรมจริ ยธรรม
ทักษะการสอนและการประเมิน
เรี ยนรู้ทงั ้ 5 ด้ านตามกรอบมาตรฐาน ด้ านความรู้ ทักษะทางปั ญญา ทักษะ ผลการเรี ยนรู้ทงั ้ 5 ด้ าน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ 2. ระดับความพึงพอใจของ
ภายในระยะเวลา 2 ปี
รับผิดชอบ ทักษะในการวิเคราะห์และ นักศึกษาต่อทักษะการสอนของ
สือ่ สาร
อาจารย์ที่มงุ่ ผลการเรี ยนรู้ทงั ้ 5
ด้ าน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ จัดการศึกษาใช้ ระบบทวิภาค โดยหนึง่ ปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึง่ ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ข้ อกาหนดต่าง ๆ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่า
ด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน อาจมีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั การ
พิจารณาของคณะกรรมการประจาหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้ น
เดือนมิถนุ ายน – กันยายน
ภาคการศึกษาปลาย
เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน
เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
โดยให้ เป็ นไปตามประกาศปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
2.2.1 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2550 ข้ อ 7 และ/หรื อที่มีการเปลีย่ นแปลงภายหลัง (ภาคผนวก ก)
2.2.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาชีววิทยา แบบ 1.1 เป็ นผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หรื อ ระดับปริ ญญามหาบัณฑิต หรื อ เทียบเท่าในสาขาวิชาทีเ่ กี่ยวข้ อง
2.2.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาชีววิทยา แบบ 1.2 เป็ นผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หรื อ ระดับปริ ญญาบัณฑิต หรื อ เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ อง ที่มีพื ้น
ความรู้ความสามารถเพียงพอ โดยให้ อยูใ่ นดุลยพินจิ ของคณะกรรมการคัดเลือกของภาควิชาฯ และมีผลการเรี ยนดังต่อไปนี ้
1. มีผลการเรี ยนดีเด่น โดยได้ คะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ตา่ กว่า 3.50 หรื อ
2. มีผลการเรี ยนดี โดยได้ คะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ต่ากว่า 3.00 และมีประสบการณ์ในการ
ทาวิจยั โดยมีผลงานตีพมิ พ์ในวารสารระดับชาติไม่ต่ากว่า 2 เรื่ อง หรื อวารสารระดับ
นานาชาติไม่ต่ากว่า 1 เรื่ อง
2.2.4 มีคณ
ุ สมบัติอื่น ๆ ตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกาหนด
2.2.5 ผ่านการคัดเลือกตามระเบียบการคัดเลือกของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรและ/หรื อเป็ นไป
ตามระเบียบการคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือกของภาควิชาชีววิทยา
2.3 ปั ญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
ลักษณะเฉพาะของนักศึกษาที่สมัครเข้ าเรี ยนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คือความแตกต่าง
ของพื ้นฐานในวิชาเฉพาะทีต่ ้ องการเพิ่มพูนความรู้ หรื อต่อยอดความรู้ในศาสตร์ ที่มคี วามสาคัญต่อสายงาน หรื อความสนใจของ
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นักศึกษา จากการที่ชีววิทยาเป็ นศาสตร์ ที่ครอบคลุม กว้ างขวางในแขนงวิชาทีเ่ กี่ยวกับสิง่ มีชีวิต ความรู้พื ้นฐานจึงมีความจาเป็ น
สาหรับการบูรณาการในการสร้ างองค์ความรู้ใหม่ในระดับปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต เพื่อนาไปสูก่ ารประยุกต์ใช้ ตอ่ ไป การทาความ
เข้ าใจเกี่ยวกับแนวคิดทางด้ านชีววิทยา ความรู้พื ้นฐานและแนวคิดด้ านการวิจยั จึงมีความสาคัญต่อนักศึกษาอย่างยิง่
นักศึกษาแรกเข้ ามีความแตกต่าง และหลากหลายในสาขาวิชาที่ต้องการเรี ยน และมีความแตกต่างกันในด้ านความ
ถนัดและทักษะของสาขาวิชาที่ต้องการเรี ยน
2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพื่อแก้ ไขปั ญหา/ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ ไขปั ญหา คือ กาหนดให้ ผ้ ตู ้ องการสมัครเข้ าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา พบอาจารย์ทปี่ รึกษาเพื่อให้ ได้ รับคาแนะนาก่อนการสมัครเข้ าศึกษาในหลักสูตร
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
หลักสูตรแบบ 1.1 สาหรับผู้เข้ าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริ ญญามหาบัณฑิต (หลักสูตร 3 ปี )
ชัน้ ปี ที่
จานวนนักศึกษา (คน)
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
ชันปี
้ ที่ 1
3
3
3
3
3
ชันปี
้ ที่ 2
3
3
3
3
ชันปี
้ ที่ 3
3
3
3
รวม
3
6
9
9
9
จานวนที่คาดว่ าจะสาเร็จการศึกษา
3
3
3
หลักสูตรแบบ 1.2 สาหรับผู้เข้ าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี )
ชัน้ ปี ที่
จานวนนักศึกษา (คน)
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
ชันปี
้ ที่ 1
2
2
2
2
2
ชันปี
้ ที่ 2
2
2
2
2
ชันปี
้ ที่ 3
2
2
2
ชันปี
้ ที่ 4
2
2
ชันปี
้ ที่ 5
2
รวม
2
4
6
8
10
จานวนที่คาดว่ าจะสาเร็จการศึกษา
2
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่ วย/บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบารุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

2556
100,000
30,000
670,000

ปี งบประมาณ
2557
2558
2559
200,000
300,000
340,000
60,000
90,000
102,000
1,340,000 2,010,000 2,278,000

2560
380,000
114,000
2,546,000
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รวมรายรับ

800,000

1,600,000

2,400,000

2,720,000

3,040,000

2556

2557

ปี งบประมาณ
2558

2559

2560

150,000
200,000
50,000
400,000

300,000
400,000
100,000
800,000

450,000
600,000
150,000
1,200,000

450,000
700,000
170,000
1,320,000

450,000
800,000
190,000
1,600,000

400,000
400,000
800,000
5
160,000

800,000
800,000
1,600,000
10
160,000

1,200,000
1,200,000
2,400,000
15
160,000

1,400,000
1,400,000
2,720,000
17
160,000

1,600,000
1,600,000
3,040,000
19
160,000

2.6.2 งบประมาณรายจ่ าย (หน่ วย/ บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดาเนินการ
ค่าใช้ จา่ ยบุคลากร
ค่าใช้ จา่ ยดาเนินงาน
ทุนการศึกษา
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จานวนนักศึกษา
ค่าใช้ จา่ ยต่อหัวนักศึกษา
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2.7 ระบบการศึกษา
[]
แบบชันเรี
้ ยน
[ ]
แบบทางไกลผ่านสือ่ สิง่ พิมพ์เป็ นหลัก
[ ]
แบบทางไกลผ่านสือ่ แพร่ภาพและเสียงเป็ นสือ่ หลัก
[ ]
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสือ่ หลัก ( E-learning)
[ ]
แบบทางไกลอินเตอร์ เน็ต
[]
อื่น ๆ (ระบุ) ศึกษาด้ วยตนเองจากระบบสารสนเทศ และการทางานวิจยั ในภาคสนาม
และห้ องปฏิบตั ิการ
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย (ถ้ ามี)
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 และ/หรื อที่มี
การปรับปรุงเปลีย่ นแปลงภายหลัง
3. หลักสูตรและอาจารย์ ผ้ สู อน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หลักสูตร แบบ 1.1
ไม่น้อยกว่า
48 หน่วยกิต
หลักสูตร แบบ 1.2
ไม่น้อยกว่า
72 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาชีววิทยา แบ่งเป็ น 2 แบบ ดังนี ้
3.1.2.1 โครงสร้ างหลักสูตร แบบ 1.1
วิทยานิพนธ์
มีคา่ เทียบเท่า
48 หน่วยกิต
สัมมนา (ไม่นบั หน่วยกิต)
3 หน่วยกิต
3.1.2.2 โครงสร้ างหลักสูตร แบบ 1.2
วิทยานิพนธ์
มีคา่ เทียบเท่า
72 หน่วยกิต
สัมมนา (ไม่นบั หน่วยกิต)
4 หน่วยกิต
ทังนี
้ ้ถ้ าคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาแล้ วเห็นว่านักศึกษามีพื ้นฐานความรู้ในหัวข้ อที่ต้องการทาวิจยั ไม่
เพียงพอ สามารถกาหนดให้ เรียนรายวิชาบางรายวิชา โดยไม่กาหนดหน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 รหัสวิชา กาหนดไว้ เป็ นเลข 6 หลัก โดยแบ่งเลขออกเป็ น 2 กลุม่ กลุม่ ละ 3 หลัก
1. เลขสามหลักแรก (512) เป็ นเลขรายวิชาที่ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ รับผิดชอบ
2. เลขสามหลักหลัง เป็ นเลขบอกรหัสรายวิชา ดังนี ้
เลขตัวแรก (7 และ 8) หมายถึง รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
เลขตัวที่สอง หมายถึงรายวิชาในหมวดต่างๆ ดังนี ้
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0 = รายวิชาสัมมนา
9 = วิทยานิพนธ์
เลขตัวที่สาม หมายถึง ลาดับทีข่ องรายวิชา
3.1.3.2 การคิดหน่ วยกิต
รายวิชาบรรยาย 1 หน่วยกิต เท่ากับ 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
รายวิชาฝึ กหรื อทดลองหรื อปฏิบตั ิการ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 2 หรื อ 3 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
รายวิชาฝึ กงานหรื อฝึ กภาคสนาม 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 – 6 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
ในแต่ละรายวิชากาหนดเกณฑ์ในการคานวณหน่วยกิตจาก จานวนชัว่ โมงบรรยาย (บ) ชัว่ โมงปฏิบตั ิ (ป) และชัว่ โมง
ที่นกั ศึกษาต้ องศึกษาด้ วยตนเองนอกเวลาเรี ยน (น) ต่อ 1 สัปดาห์แล้ วหารด้ วย 3 ซึง่ มีวธิ ีคิด ดังนี ้
จานวนหน่วยกิต = บ + ป + น
3
การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่าง ๆ ประกอบด้ วยเลข 4 ตัวคือ
เลขตัวแรกอยูน่ อกวงเล็บ เป็ นจานวนหน่วยกิตของรายวิชานัน้
เลขตัวที่สอง สาม และสี่ อยูใ่ นวงเล็บบอกโดย
เลขตัวที่สอง บอกจานวนชัว่ โมงบรรยายต่อสัปดาห์
เลขตัวที่สาม บอกจานวนชัว่ โมงปฏิบตั ิตอ่ สัปดาห์
เลขตัวที่สี่ บอกจานวนชัว่ โมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์
3.1.3.3 รายวิชา
512 701 สัมมนาชีววิทยา 1
1(0-2-1)*
(Seminar in Biology I)
512 702 สัมมนาชีววิทยา 2
1(0-2-1)*
(Seminar in Biology II)
512 703 สัมมนาชีววิทยา 3
1(0-2-1)*
(Seminar in Biology III)
512 704 สัมมนาชีววิทยา 4
1(0-2-1)*
(Seminar in Biology IV)
512 891 วิทยานิพนธ์
มีคา่ เทียบเท่า 48 หน่วยกิต
(Thesis)
512 892 วิทยานิพนธ์
มีคา่ เทียบเท่า 72 หน่วยกิต
(Thesis)
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3.1.4 แผนการศึกษา
หลักสูตรแบบ 1.1 สาหรับผู้เข้ าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริ ญญามหาบัณฑิต (หลักสูตร 3 ปี )
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา

รหัสวิชา
512 701

สัมมนาชีววิทยา 1
รวมจานวน
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา

รหัสวิชา
512 702
512 891

สัมมนาชีววิทยา 2
วิทยานิพนธ์
รวมจานวน
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา

รหัสวิชา
512 703
512 891

สัมมนาชีววิทยา 3
วิทยานิพนธ์
รวมจานวน
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา

รหัสวิชา
512 891

วิทยานิพนธ์
รวมจานวน
* นักศึกษาต้ องลงทะเบียนเรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิต

จานวนหน่ วยกิต
(บ – ป – น)
1 (0-2-1)*
-

จานวนหน่ วยกิต
(บ – ป – น)
1 (0-2-1)*
10
10

จานวนหน่ วยกิต
(บ – ป – น)
1 (0-2-1)*
10
10

จานวนหน่ วยกิต
(บ – ป – น)
10
10
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ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา

รหัสวิชา
512 891

วิทยานิพนธ์
รวมจานวน
ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา

รหัสวิชา
512 891

วิทยานิพนธ์
รวมจานวน

จานวนหน่ วยกิต
(บ – ป – น)
9
9

จานวนหน่ วยกิต
(บ – ป – น)
9
9

หลักสูตรแบบ 1.2 สาหรับผู้เข้ าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี )
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา

รหัสวิชา
512 701

สัมมนาชีววิทยา 1
รวมจานวน
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา

รหัสวิชา
512 702
512 892

สัมมนาชีววิทยา 2
วิทยานิพนธ์
รวมจานวน

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

จานวนหน่ วยกิต
(บ – ป – น)
1 (0-2-1)*
-

จานวนหน่ วยกิต
(บ – ป – น)
1 (0-2-1)*
6
6
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รหัสวิชา
512 703
512 892

ชื่อรายวิชา
สัมมนาชีววิทยา 3
วิทยานิพนธ์
รวมจานวน
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา

รหัสวิชา
512 704
512 892

สัมมนาชีววิทยา 4
วิทยานิพนธ์
รวมจานวน
ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา

รหัสวิชา
512 892

วิทยานิพนธ์
รวมจานวน
ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา

รหัสวิชา
512 892

วิทยานิพนธ์
รวมจานวน
* นักศึกษาต้ องลงทะเบียนเรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิต

จานวนหน่ วยกิต
(บ – ป – น)
1 (0-2-1)*
6
6

จานวนหน่ วยกิต
(บ – ป – น)
1 (0-2-1)*
6
6

จานวนหน่ วยกิต
(บ – ป – น)
9
9

จานวนหน่ วยกิต
(บ – ป – น)
9
9
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ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา

รหัสวิชา
512 892

วิทยานิพนธ์
รวมจานวน
ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา

รหัสวิชา
512 892

วิทยานิพนธ์
รวมจานวน
ปี ที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา

รหัสวิชา
512 892

วิทยานิพนธ์
รวมจานวน
ปี ที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา

รหัสวิชา
512 892

วิทยานิพนธ์
รวมจานวน

จานวนหน่ วยกิต
(บ – ป – น)
9
9

จานวนหน่ วยกิต
(บ – ป – น)
9
9

จานวนหน่ วยกิต
(บ – ป – น)
9
9

จานวนหน่ วยกิต
(บ – ป – น)
9
9
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
512 701 สัมมนาชีววิทยา 1
1(0-2-1)
(Seminar in Biology I)
เงื่อนไข : วิชานี ้ไม่นบั หน่วยกิตสะสม และวัดผลเป็ น S หรื อ U
สัมมนาในหัวข้ อที่นา่ สนใจทางชีววิทยา
Seminar in topics of interest in biology.
512 702 สัมมนาชีววิทยา 2
1(0-2-1)
(Seminar in Biology II)
เงื่อนไข : วิชานี ้ไม่นบั หน่วยกิตสะสม และวัดผลเป็ น S หรื อ U
สัมมนาในหัวข้ อที่นา่ สนใจทางชีววิทยา
Seminar in topics of interest in biology.
512 703 สัมมนาชีววิทยา 3
1(0-2-1)
(Seminar in Biology III)
เงื่อนไข : วิชานี ้ไม่นบั หน่วยกิตสะสม และวัดผลเป็ น S หรื อ U
สัมมนาในหัวข้ อที่นา่ สนใจทางชีววิทยา
Seminar in topics of interest in biology.
512 704 สัมมนาชีววิทยา 4
1(0-2-1)
(Seminar in Biology IV)
เงื่อนไข : วิชานี ้ไม่นบั หน่วยกิตสะสม และวัดผลเป็ น S หรื อ U
สัมมนาในหัวข้ อที่นา่ สนใจทางชีววิทยา
Seminar in topics of interest in biology.
512 891 วิทยานิพนธ์
มีคา่ เทียบเท่า 48 หน่วยกิต
(Thesis)
วิจยั ในหัวข้ อทางชีววิทยาในความดูแลของอาจารย์ผ้ คู วบคุมวิทยานิพนธ์
Research on topics in biology under the supervision of research advisors.
512 892 วิทยานิพนธ์
มีคา่ เทียบเท่า 72 หน่วยกิต
(Thesis)
วิจยั ในหัวข้ อทางชีววิทยาในความดูแลของอาจารย์ผ้ คู วบคุมวิทยานิพนธ์
Research on topics in biology under the supervision of research advisors.
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ ง และคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจาหลักสูตร
ลาดับ

1.

2.

3.

4.

5.

ตาแหน่ ง ชื่อ สกุล
หมายเลขประจาตัวประชาชน

รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงเดือน ไกรลาศ

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปี ที่สาเร็จการศึกษา

ปร.ด. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2539)
วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะแวดล้ อม)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2529)
วท.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง (2523)
Ph.D. (Science)
รองศาสตราจารย์ ดร. เรณู เวชรัชต์พิมล
Osaka City University, Japan
(1999)
วท.ม. (สัตววิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2522)
วท.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2519)
Ph.D. (Horticulture)
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. กุลนาถ อบสุวรรณ
University of Hawaii, USA (2006)
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2540)
วท.บ. (พฤกษศาสตร์ )
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2536)
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. โชคพิศิษฐ์ เทพสิทธา Ph.D. (Agri & Nat Res Sci)
The University of Adelaide,
Australia (1992)
วท.ม. (โรคพืช)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2528)
วท.บ. (พฤกษศาสตร์ )
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2524)
Ph.D. (Botany)
รองศาสตราจารย์ ดร. อารีย์ ทองภักดี
The University of Queensland,
Australia (1989)
วท.ม. (พฤกษศาสตร์ )
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2521)
วท.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2519)

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์ /ปี การศึกษา)
หลักสูตร
หลักสูตร
เดิม
ปรับปรุ ง
12
12

12

12

12

12

12

12

12

12
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3.2.2 อาจารย์ ประจา
ลาดับ

1.

2.

3.

4.

5.

ตาแหน่ ง ชื่อ สกุล
หมายเลขประจาตัวประชาชน

รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงเดือน ไกรลาศ

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปี ที่สาเร็จการศึกษา

ปร.ด. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2539)
วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะแวดล้ อม)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2529)
วท.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง (2523)
รองศาสตราจารย์ ดร. เรณู เวชรัชต์พิมล
Ph.D. (Science)
Osaka City University, Japan
(1999)
วท.ม. (สัตววิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2522)
วท.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2519)
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. กุลนาถ อบสุวรรณ
Ph.D. (Horticulture)
University of Hawaii, USA (2006)
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2540)
วท.บ. (พฤกษศาสตร์ )
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2536)
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. โชคพิศิษฐ์ เทพสิทธา Ph.D. (Agri & Nat Res Sci)
The University of Adelaide,
Australia (1992)
วท.ม. (โรคพืช)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2528)
วท.บ. (พฤกษศาสตร์ )
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2524)
รองศาสตราจารย์ ดร. อารีย์ ทองภักดี
Ph.D. (Botany)
The University of Queensland,
Australia (1989)
วท.ม. (พฤกษศาสตร์ )
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2521)
วท.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2519)

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์ /ปี การศึกษา)
หลักสูตร
หลักสูตร
เดิม
ปรับปรุ ง
12
12

12

12

12

12

12

12

12

12

20
ลาดับ

ตาแหน่ ง ชื่อ สกุล
หมายเลขประจาตัวประชาชน

6.

รองศาสตราจารย์ ดร. มยุวา อารีกิจเสรี

7.

ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณญิกา เส็งสาย

8.

อาจารย์ ดร.กัมปนาท ธาราภูมิ

9.

อาจารย์ ดร.กรกช ชันจิ
้ รกุล

10

อาจารย์ ดร.จันทร์ ดี ระแบบเลิศ

11

อาจารย์ ดร.ธัญนันท์ วรรณธง

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปี ที่สาเร็จการศึกษา
วท.ด. (วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2546)
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์ )
มหาวิทยาลัมหิดล (2537)
วท.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2526)
วท.ด. พันธุศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2549)
วท.ม. (พันธุศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2539)
วท.บ.(ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2535)
Ph.D. (Biology)
University of Glasgow, UK (2006)
วท.ม. (สัตววิทยา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2540)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์ )
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ า
คุณทหารลาดกระบัง (2536)
วท.ด. (พืชสวน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2552)
วท.ม. (เทคโนโลยีทางชีวภาพ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2541)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2538)
ปร.ด. (จุลชีววิทยาการแพทย์)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2548)
วท.ม. (จุลชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2538)
วท.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2526)
Ph.D. (Microbiology)
University College London, UK
(2012)
วท.ม. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2545)
วท.บ. (จุลชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2542)

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์ /ปี การศึกษา)
หลักสูตร
หลักสูตร
เดิม
ปรับปรุ ง
12
12

12

12

12

12

12

12

12

12

-

12
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3.2.3 อาจารย์ พิเศษ
ลาดับ

ตาแหน่ ง ชื่อ สกุล
หมายเลขประจาตัวประชาชน

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปี ที่สาเร็จการศึกษา

1.

ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ฑิติยา จิตติหรรษา

Ph.D. (Insect Pathology)
Mississippi State U, USA (1985)
วท.ม. (สัตววิทยา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2524)
วท.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2517)

2.

ดร. สิทธิรักษ์ รอยตระกูล

3.

พันเอกหญิง ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์
ดร.ธัญญารัตน์ กุญชรบุญ

4.

ศาสตราจารย์ ดร. นพ. ประเสริฐ เอื ้อวรากุล

5.

รองศาสตราจารย์ ดร. สมาน เทศนา

Ph.D. (Phytochemistry) Leiden U,
Netherlands (2004)
วท.ม. (ชีวเคมี)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2539)
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2535)
ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยมหิดล (2537)
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยมหิดล (2526)
วท.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง (2522)
Post Doc. (Research fellow Harward School of Public
Health) USA (1996)
Dr. Med
Heidelberg University, Germany (1991)
พ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยมหิดล (2531)
Ph. D. (Parasitology)
Gifu University, Japan (2000)
วท.ม. (อายุรศาสตร์ เขตร้ อน )
มหาวิทยาลัมหิดล (2522)
วท.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัมหิดล (2519)

22
ลาดับ
6.

ตาแหน่ ง ชื่อ สกุล
หมายเลขประจาตัวประชาชน
รองศาสตราจารย์ ดร. ชลิต โกมลมิศร์

7.

รองศาสตราจารย์ ดร. พารณ ดีคาย้ อย

8.

รองศาสตราจารย์ พ.ญ. สุภทั รา เตียวเจริญ

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปี ที่สาเร็จการศึกษา
Dr.Med..Sc. (Medical Science)
St. Marianna University,Kawasaki, Japan (1991)
วท.ม. (อายุรศาสตร์ เขตร้ อน)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2526)
วท.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2520)
ปร.ด. (อายุรศาสตร์ เขตร้ อน)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2546)
วท.ม. (อายุรศาสตร์ เขตร้ อน)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2528)
วท.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง (2523)
วท.ม. (อายุรศาสตร์ เขตร้ อน)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2527)
วท.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2520)
พ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล (2537)
อนุมตั ิบตั ร เวชศาสตร์ ครอบครัว
มหาวิทยาลัยมหิดล (2544)
อนุมตั ิบตั ร พยาธิวิทยาคลินิก
มหาวิทยาลัยมหิดล (2550)

