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รายละเอียดของหลกัสตูร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 

สาขาวชิาชีววทิยา 
(หลกัสตูรปรับปรุง  พ.ศ. 2556) 

 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา        มหาวิทยาลยัศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา          พระราชวงัสนามจนัทร์  บณัฑติวิทยาลยั  ภาควชิาชีววิทยา 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อหลักสตูร 
 ภาษาไทย                     หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา 
 ภาษาอังกฤษ                Doctor of Philosophy Program in Biology 
2.  ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย       ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต (ชีววิทยา) 
 ชื่อย่อภาษาไทย   ปร.ด. (ชีววิทยา) 
 ชื่อเต็มภาษาองักฤษ Doctor of Philosophy (Biology) 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   Ph.D. (Biology) 
3.  วิชาเอก  
 ไมม่ี  
4.   จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลกัสูตร       
 แบบ 1.1 ไมน้่อยกวา่ 48  หนว่ยกิต 
 แบบ 1.2 ไมน้่อยกวา่ 72  หนว่ยกิต 
5.  รูปแบบของหลักสตูร 
 5.1  รูปแบบ         หลกัสตูรระดบัปริญญาเอก มี  2 รูปแบบ คือ 
                     5.1.1  แบบ 1.1  ส าหรับผู้ เข้าศกึษาที่ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญามหาบณัฑติ (หลกัสตูร 3 ปี) 
        5.1.2  แบบ 1.2  ส าหรับผู้ เข้าศกึษาที่ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาบณัฑิต (หลกัสตูร 5 ปี) 
 5.2  ภาษาที่ใช้          ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
 5.3  การรับเข้าศึกษา รับนกัศกึษาไทยและนกัศกึษาตา่งประเทศตามความยินยอมของภาควิชาชีววิทยา     
 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น   เป็นหลกัสตูรเฉพาะของสถาบนัท่ีจดัการเรียนการสอนโดยตรง 
 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา    ให้ปริญญาเพียงสาขาวชิาเดยีว 



 2 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 
 หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2556   เร่ิมเปิดสอนภาคการศกึษาต้น  ปีการศกึษา 2556 (ปรับปรุงจากหลกัสตูรปรัชญาดษุฎี
บณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา พ.ศ. 2551) 
 คณะกรรมการวชิาการให้ความเห็นชอบในการประชมุครัง้ที่ 9/2555 วนัท่ี 12 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2555 
 สภามหาวิทยาลยัอนมุตัิหลกัสตูรในการประชมุครัง้ที่ 1/2556 วนัท่ี 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสตูรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  ปีการศกึษา 2557 
8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 

(1)  ผู้สอน นกัวิจยัและนกัวิทยาศาสตร์ในหนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้องกบัทางด้านวิทยาศาสตร์  
(2)  เจ้าหน้าที่ ห้องปฏิบตัิการด้านการควบคมุคณุภาพ ฝ่ายการผลติ หรือ ฝ่ายพฒันา ของบริษัทเอกชน  
(3)  เจ้าหน้าที่จดัเก็บตวัอยา่งในพิพิธภณัฑ์ หนว่ยงานวิทยาศาสตร์ เช่น องค์การพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์ 
(4)  เจ้าหน้าที่จดัการข้อมลูองค์กรเพื่อการอนรัุกษ์พนัธุ์พืช พนัธุ์สตัว์  
(5)  นกัวิจยัองค์การอิสระด้านการส ารวจ การกระจายพนัธุ์พืชและสตัว์ 
(6)  นกัวิชาการควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ 
(7)  นกัวิทยาศาสตร์ด้านชีวภณัฑ์  

9.  ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตวัประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 (1)   นางดวงเดือน ไกรลาศ  
                  เลขประจ าตวัประชาชน    
        ต าแหนง่  รองศาสตราจารย์  
        คณุวฒุิ   ปร.ด. (ชีววิทยา)  มหาวิทยาลยัมหิดล (2539)  
   วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม)  มหาวิทยาลยัมหิดล (2529) 

วท.บ. (ชีววิทยา)  มหาวิทยาลยัรามค าแหง (2523)  
   (2)   นางเรณ ูเวชรัชต์พมิล 
           เลขประจ าตวัประชาชน   

         ต าแหนง่  รองศาสตราจารย์ 
         คณุวฒุิ   Ph.D. (Science) Osaka City University, Japan (1999) 

วท.ม.  (สตัววิทยา) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (2522)  
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลยัศลิปากร (2519) 
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         (3)   นางสาวกลุนาถ  อบสวุรรณ 
           เลขประจ าตวัประชาชน   

         ต าแหนง่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
         คณุวฒุิ   Ph.D. (Horticulture) University of Hawaii, USA (2006) 

วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2540) 
วท.บ. (พฤกษศาสตร์)  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2536) 

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร  พระราชวงัสนามจนัทร์  จงัหวดันครปฐม   
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
        11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

    สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจที่พิจารณาในการวางแผนหลกัสตูร เป็นไปตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแหง่ชาติฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ท่ีกลา่วถึงระบบการศกึษาที่มีความสอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมของโลกสมยัใหม่ 
การสร้างสงัคมแหง่การเรียนรู้ สร้างนิสยัใฝ่รู้ และความคิดสร้างสรรค์ สง่เสริมให้การศกึษาในระดบัอดุมศกึษาเป็นแรงกระตุ้น
การพฒันาทรัพยากรบคุคลของประเทศ 

         ประกอบกบัประเด็นยทุธศาสตร์ของการพฒันาประเทศ ท่ีเน้นให้มีการพฒันาคณุภาพการศกึษา ขยายการลงทนุด้าน
การวจิยัพืน้ฐาน และวิทยาศาสตร์ ซึง่เป็นเง่ือนไขที่จ าเป็นส าหรับการรักษาและยกระดบัขดีความสามารถในการแขง่ขนัของ
ประเทศและสร้างเศรษฐกิจและสงัคมที่มัน่คงในอนาคต การศกึษาด้านวิทยาศาสตร์สาขาวชิาชีววิทยา เป็นสาขาวชิาที่สามารถ
พฒันา สร้างสรรค์ และประยกุต์ใช้กบัยทุธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและสงัคมของแผนพฒันาประเทศได้เป็นอยา่งดี  
        11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
   สถานการณ์หรือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรมที่พจิารณาในการวางแผนหลกัสตูรนัน้ ได้ค านงึถึงการพฒันา
ทรัพยากรมนษุย์ให้มีความรู้ และทกัษะ สามารถรู้เทา่ทนัการเปลีย่นแปลงอยา่งมีเหตผุล น าความรู้ความเข้าใจด้านชีววิทยา ท า
ให้เกิดความรู้และความเข้าใจในเร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ประสานแนวคดิของ
แผนพฒันา ฯ ฉบบัท่ี 8 - 10 ตามหลกั “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “คนเป็นศนูย์กลางของการพฒันา”และ”สร้างสมดลุการ
พฒันา” ในมิติตา่งๆ เพื่อเป็นต้นทนุของการพฒันาประเทศ ทัง้ในด้านเศรษฐกิจและสงัคมให้มีความมัน่คง   
12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสตูรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบนั 
        12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
 จากยทุธศาสตร์ของประเทศที่เน้นให้ การพฒันาระบบการศกึษา เป็นแนวทางเก่ียวกบัการจดัการองค์ความรู้ การสัง่
สม และการเผยแพร่ ศกัยภาพและความสามารถของคนในประเทศเพื่อรองรับการแขง่ขนัในระดบันานาชาติ การผลติบคุลากรท่ี
มีความรู้ความสามารถด้านชีววิทยา เป็นการเพิ่มทรัพยากรบคุคลที่จะน าพาไปสูศ่กัยภาพในการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรมทัง้ในเชิงปริมาณและคณุภาพในลกัษณะของความร่วมมือระหวา่งภาครัฐและเอกชน  

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบนั   
         จากพนัธกิจของมหาวิทยาลยัที่มุ่งเน้นการเป็นมหาวิทยาลยัชัน้น าแห่งการสร้างสรรค์ โดยมีปรัชญาการศึกษาที่ว่า 
ศิลป์และศาสตร์ สร้างสรรค์ชาติยัง่ยืน ปณิธานในการสร้างบณัฑิตโดยบูรณาการศาสตร์ทัง้ด้านวิทยาศาสตร์ สงัคมศาสตร์ 
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มนษุยศาสตร์ และศิลปะ ท าให้เกิดการสร้างสรรค์วิทยาการ และภมูิปัญญาเพื่อสงัคมการพฒันาหลกัสตูรจึงเป็นนโยบายของ
มหาวิทยาลยัในการสนองตอบแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติทัง้ในปัจจบุนั และในอนาคต  
13.  ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบนั  
        13.1  รายวิชาในหลกัสตูรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควชิาอื่น 
    ไมม่ี 
        13.2  รายวิชาในหลกัสตูรที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควชิาอื่น      

   ไมม่ี 
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1.  ปรัชญา  ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 
        1.1  ปรัชญา 

หลกัสตูรนีส้ง่เสริมการศกึษาด้านชีววิทยา เพื่อพฒันาและสง่เสริมกระบวนการเรียนรู้ในระดบัสงูและพฒันาองค์
ความรู้ใหมจ่ากการวิจยั โดยสามารถน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่การพฒันาทีย่ัง่ยืนของสงัคมและประเทศใน
อนาคต 
        1.2  ความส าคัญ 

ชีววิทยาเป็นศาสตร์ที่ครอบคลมุ กว้างขวางในแขนงวิชาที่เก่ียวกบั สิง่มีชีวติ ได้แก่ สณัฐานวิทยา อนกุรมวิธาน 
นิเวศวิทยา พนัธุศาสตร์ สรีรวิทยา ฯลฯ โดยที่ความเก่ียวข้องทัง้หลายนีห้มายรวมถึงสิง่มชีีวิตทัง้พืช สตัว์และจลุนิทรีย์ 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งสิง่มีชีวิตกบัสิง่มีชีวติด้วยกนั หรือสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่อยูร่อบ ๆ สิง่มีชีวิตนัน้ ๆ   ในการศกึษา
ด้านชีววิทยานีจ้ าเป็นท่ีต้องมีความรู้ที่ครอบคลมุหลกัความรู้ชีววทิยาขัน้พืน้ฐาน ศกึษาทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ โดยใน
การศกึษาในระดบัสงูเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหมแ่ละองค์ความรู้ที่เจาะลกึมากขึน้ ภาคปฏิบตัิในการด าเนินการวิจยัจึงมี
ความส าคญัมากยิ่งขึน้ การค้นคว้าจะท าให้เกิดความรู้ใหม ่ ได้ข้อเท็จจริง มีการพิสจูน์ทฤษฎีต่าง ๆ ตลอดจนท าให้เกิดความรู้
ความเข้าใจในวิชาการสาขาชีววทิยามากยิง่ ๆ ขึน้ นอกจากนีค้วามต้องการความรู้ใหม ่ ๆ เพื่อความทนัสมยัและทนัตอ่
เหตกุารณ์ จะเป็นประโยชน์ตอ่มวลมนษุยชาตใินการพฒันาสิง่แวดล้อม และการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้กบัความรู้ในศาสตร์
อื่น ๆ ด้วย 
        1.3  วัตถุประสงค์ 
   1.3.1  เพื่อผลติและพฒันานกัชีววิทยาให้มีความสามารถในการท าวิจยั และสามารถบรูณาวิชาการในแขนงตา่งๆ
ของสาขาวชิาให้เกิดผลสมัฤทธ์ิตามเป้าหมายงานวจิยั 
   1.3.2  เพื่อสร้างนกัวิจยัด้านชีววิทยาที่สามารถน ากระบวนการในทางทฤษฎีด้านชีววิทยาไปแก้ปัญหาในภาคปฏิบตัิ
การ และสามารถพฒันาความก้าวหน้าทางชีววิทยาให้แก่ประเทศได้ตามความต้องการ โดยจะน าไปสูก่ารพึง่พาตนเองใน
อนาคต 
   1.3.3  เพื่อผลติและพฒันาอาจารย์ในระดบัอดุมศกึษาขัน้สงูในสาขาวชิาชีววิทยา เพื่อตอบสนองความต้องการ
อาจารย์ในสาขาวิชาชีววิทยาของมหาวิทยาลยั วิทยาลยั และสถาบนัตา่ง ๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชน 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
ปรับปรุงหลกัสตูรปรัชญาดษุฎี
บณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยาให้เป็นไป
ตามมาตรฐานไมต่ ่ากวา่ที่ สกอ. 
ก าหนด ภายในระยะเวลา 5 ปี 

ติดตามและประเมินหลกัสตูรอยา่ง
สม ่าเสมอ 

1.  เอกสารการปรับปรุงหลกัสตูร 
2.  รายงานผลการประเมิน
หลกัสตูร 
  
 

ปรับปรุงหลกัสตูรให้ทนัสมยัและ
สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ใช้
ดษุฎีบณัฑิต ภายในระยะเวลา 3 ปี 

1. ติดตามการเปลีย่นแปลงของสงัคม 
และเศรษฐกิจ ของประเทศ 
2. ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ 
ด้านชีววิทยา และการบรูณาการกบั 
ศาสตร์ด้านอื่นๆ 
3. ติดตามความเปลีย่นแปลงความ 
ต้องการดษุฎีบณัฑิต และการต้องการ
ผลผลติ ในหนว่ยงาน องค์กรตา่งๆ 
4. การพฒันางานวิจยัเพื่อตอบสนอง
ตอ่โจทย์วจิยัของหนว่ยงานภาครัฐ และ 
เอกชน รวมถงึการพฒันาประเทศ 
5. สง่เสริมการวิจยัเพื่อพฒันาหลกัสตูร 
6. การประเมินคณุภาพบณัฑติ 

1.  รายงานผลการประเมินความ
พงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิต 
2.  การประเมินคณุภาพ
หลกัสตูร/ การวิเคราะห์คณุภาพ
หลกัสตูรจากองค์ประกอบตา่งๆ 
เช่น การได้งานท าของดษุฎี
บณัฑิต การผลติผล 
     งานวิจยั 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
แผนการสง่เสริมการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 
ภายในระยะเวลา 2  ปี 

1. เพิ่มพนูทกัษะ/ความรู้แก่อาจารย์ 
เพื่อสง่เสริมการจดัการเรียนการสอนท่ี 
เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 
 
 
 
 
2. พฒันาระบบสารสนเทศที่สนบัสนนุ
การเรียนรู้ด้วยตนเองอยา่งตอ่เนือ่ง 
 
3. สง่เสริมการประเมินผลที่เน้น  
    พฒันาการของผู้ เรียน 
 
4.  จดักิจกรรมเสริมนอกหลกัสตูรท่ีเน้น 
     ทกัษะการเรียนรู้ทัง้ 5 ตามกรอบ 
     มาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษา 
     พ.ศ. 2552 

1.เพิ่มพนูทกัษะ/ความรู้แก่
อาจารย์  
1.1 มีกิจกรรมการอบรมเพิม่พนู
ทกัษะแกค่ณาจารย์ 
1.2 ผลการประเมินประสทิธิภาพ
การจดัการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคญั 
2. ความพงึพอใจของผู้ เรียนตอ่
ระบบสารสนเทศที่สนบัสนนุการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
3. จ านวนรายวิชาที่ใช้การ
ประเมินผลที่เน้นพฒันาการของ
ผู้ เรียน 
4. ผลการประเมินการมีสว่นร่วม
ของผู้ เรียนในการจดัการเรียนการ
สอนกิจกรรมทางวชิาการและ
กิจกรรมอื่น ๆ ของคณะฯ 

แผนการพฒันาทกัษะการสอน/การ
ประเมินผลของอาจารย์ตามผลการ
เรียนรู้ทัง้ 5 ด้านตามกรอบมาตรฐาน
คณุวฒุิระดบัอดุมศกึษา พ.ศ. 2552  
ภายในระยะเวลา  2  ปี 

พฒันาทกัษะการสอนของอาจารย์ที่
เน้นการสอนด้านคณุธรรมจริยธรรม  
ด้านความรู้ ทกัษะทางปัญญา  ทกัษะ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความ
รับผิดชอบ  ทกัษะในการวิเคราะห์และ
สือ่สาร 

1. จ านวนโครงการการพฒันา
ทกัษะการสอนและการประเมิน 
ผลการเรียนรู้ทัง้ 5 ด้าน 
2. ระดบัความพงึพอใจของ
นกัศกึษาตอ่ทกัษะการสอนของ
อาจารย์ที่มุง่ผลการเรียนรู้ทัง้ 5 
ด้าน  
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสตูร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ  จดัการศกึษาใช้ระบบทวิภาค โดยหนึง่ปีการศกึษาแบง่ออกเป็น 2 ภาคการศกึษาปกติ หนึง่ภาค
การศกึษาปกตมิีระยะเวลาศกึษาไมน้่อยกวา่ 15 สปัดาห์ ข้อก าหนดตา่ง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศิลปากร วา่
ด้วยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ.  2550 (ภาคผนวก ก) 
 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดรู้อน  อาจมีการจดัการเรียนการสอนภาคการศกึษาพิเศษฤดรู้อน  ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการ
พิจารณาของคณะกรรมการประจ าหลกัสตูร 
 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค    

ไมม่ี 
2.  การด าเนินการหลกัสตูร  
 2.1  วนั – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน    
                     ภาคการศกึษาต้น     เดือนมิถนุายน – กนัยายน 
        ภาคการศกึษาปลาย    เดือนพฤศจิกายน – กมุภาพนัธ์ 
        ภาคการศกึษาพเิศษฤดรู้อน  เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 
                     โดยให้เป็นไปตามประกาศปฏิทินการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาของมหาวิทยาลยัศิลปากร 

2.2  คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา 
 2.2.1 มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศิลปากร วา่ด้วยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา  

พ.ศ. 2550 ข้อ 7 และ/หรือที่มีการเปลีย่นแปลงภายหลงั (ภาคผนวก ก) 
       2.2.2 หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา แบบ 1.1 เป็นผู้ส าเร็จการศกึษาระดบั 

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาชีววิทยา หรือ ระดบัปริญญามหาบณัฑิต หรือ เทียบเทา่ในสาขาวชิาทีเ่ก่ียวข้อง 
       2.2.3 หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา แบบ 1.2 เป็นผู้ส าเร็จการศกึษาระดบั               

ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาชีววิทยา หรือ ระดบัปริญญาบณัฑิต หรือ เทียบเทา่ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง ที่มีพืน้
ความรู้ความสามารถเพยีงพอ โดยให้อยูใ่นดลุยพินจิของคณะกรรมการคดัเลอืกของภาควิชาฯ และมีผลการเรียนดงัตอ่ไปนี ้

   1.  มีผลการเรียนดีเดน่ โดยได้คะแนนเฉลีย่สะสมไมต่ า่กวา่ 3.50  หรือ 
   2.  มีผลการเรียนดี โดยได้คะแนนเฉลีย่สะสมไมต่ ่ากวา่ 3.00 และมีประสบการณ์ในการ          
       ท าวิจยั โดยมีผลงานตีพมิพ์ในวารสารระดบัชาติไมต่ ่ากวา่ 2 เร่ือง หรือวารสารระดบั 
       นานาชาติไมต่ ่ากวา่ 1 เร่ือง 

         2.2.4  มีคณุสมบตัิอื่น ๆ ตามที่บณัฑิตวิทยาลยัก าหนด 
                      2.2.5  ผา่นการคดัเลอืกตามระเบยีบการคดัเลอืกของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากรและ/หรือเป็นไป
ตามระเบียบการคดัเลอืกของคณะกรรมการคดัเลอืกของภาควชิาชีววิทยา 
 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
 ลกัษณะเฉพาะของนกัศกึษาที่สมคัรเข้าเรียนในหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวชิาชีววิทยา คือความแตกตา่ง
ของพืน้ฐานในวิชาเฉพาะทีต้่องการเพิ่มพนูความรู้ หรือตอ่ยอดความรู้ในศาสตร์ที่มคีวามส าคญัตอ่สายงาน หรือความสนใจของ
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นกัศกึษา จากการท่ีชีววิทยาเป็นศาสตร์ที่ครอบคลมุ กว้างขวางในแขนงวชิาทีเ่ก่ียวกบัสิง่มีชีวิต ความรู้พืน้ฐานจึงมคีวามจ าเป็น
ส าหรับการบรูณาการในการสร้างองค์ความรู้ใหมใ่นระดบัปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เพื่อน าไปสูก่ารประยกุต์ใช้ตอ่ไป การท าความ
เข้าใจเก่ียวกบัแนวคิดทางด้านชีววิทยา ความรู้พืน้ฐานและแนวคดิด้านการวจิยั จงึมคีวามส าคญัตอ่นกัศกึษาอยา่งยิง่ 
             นกัศกึษาแรกเข้ามีความแตกตา่ง และหลากหลายในสาขาวิชาที่ต้องการเรียน และมีความแตกตา่งกนัในด้านความ
ถนดัและทกัษะของสาขาวิชาที่ต้องการเรียน 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 กลยทุธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา คือ ก าหนดให้ผู้ ต้องการสมคัรเข้าศกึษาในหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวชิาชีววิทยา พบอาจารย์ทีป่รึกษาเพื่อให้ได้รับค าแนะน าก่อนการสมคัรเข้าศกึษาในหลกัสตูร 

2.5   แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   
หลักสูตรแบบ 1.1 ส าหรับผู้ เข้าศกึษาที่ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญามหาบณัฑิต (หลกัสตูร 3 ปี) 

ชัน้ปีที่ จ านวนนักศึกษา (คน) 
 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ชัน้ปีที่ 1 3 3 3 3 3 
ชัน้ปีที่ 2 - 3 3 3 3 
ชัน้ปีที่ 3 - - 3 3 3 
รวม 3 6 9 9 9 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 3 3 3 

 
หลักสูตรแบบ 1.2 ส าหรับผู้ เข้าศกึษาที่ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาบณัฑิต (หลกัสตูร 5 ปี) 

ชัน้ปีที่ จ านวนนักศึกษา (คน) 
 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ชัน้ปีที่ 1 2 2 2 2 2 
ชัน้ปีที่ 2 - 2 2 2 2 
ชัน้ปีที่ 3 - - 2 2 2 
ชัน้ปีที่ 4 - - - 2 2 
ชัน้ปีที่ 5 - - - - 2 
รวม 2 4 6 8 10 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - - 2 

 2.6  งบประมาณตามแผน 
           2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วย/บาท) 
 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 2560 

คา่บ ารุงการศกึษา   100,000 200,000 300,000 340,000 380,000 
คา่ลงทะเบียน         30,000 60,000 90,000 102,000 114,000 
เงินอดุหนนุจากรัฐบาล 670,000 1,340,000 2,010,000 2,278,000 2,546,000 
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รวมรายรับ 800,000 1,600,000 2,400,000 2,720,000 3,040,000 
 
2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย/ บาท) 

 
หมวดเงนิ ปีงบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 2560 

ก.  งบด าเนินการ  
คา่ใช้จา่ยบคุลากร 150,000 300,000 450,000 450,000 450,000 
คา่ใช้จา่ยด าเนินงาน  200,000 400,000 600,000 700,000 800,000 
ทนุการศกึษา 50,000 100,000 150,000 170,000 190,000 

รวม (ก) 400,000 800,000 1,200,000 1,320,000 1,600,000 
ข. งบลงทุน  
คา่ครุภณัฑ์ 400,000 800,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 

รวม (ข) 400,000 800,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 
รวม (ก) +  (ข) 800,000 1,600,000 2,400,000 2,720,000 3,040,000 
จ านวนนกัศกึษา 5 10 15 17 19 

คา่ใช้จา่ยตอ่หวันกัศกึษา   160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 
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 2.7  ระบบการศึกษา 
                 []  แบบชัน้เรียน 
                     [    ]        แบบทางไกลผา่นสือ่สิง่พิมพ์เป็นหลกั 
                     [    ]        แบบทางไกลผา่นสือ่แพร่ภาพและเสยีงเป็นสือ่หลกั 
                     [    ]       แบบทางไกลทางอิเลก็ทรอนิกสเ์ป็นสือ่หลกั ( E-learning) 
       [   ]      แบบทางไกลอินเตอร์เน็ต 
        []  อื่น ๆ (ระบ)ุ ศกึษาด้วยตนเองจากระบบสารสนเทศ และการท างานวิจยัในภาคสนาม 
   และห้องปฏิบตัิการ  
 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา  และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
  เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศิลปากร  วา่ด้วยการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2550 และ/หรือที่มี
การปรับปรุงเปลีย่นแปลงภายหลงั  
 
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน   
              3.1  หลักสตูร 
                   3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร  
                               หลกัสตูร แบบ 1.1  ไมน้่อยกวา่  48 หนว่ยกิต  
                               หลกัสตูร แบบ 1.2  ไมน้่อยกวา่  72 หนว่ยกิต  
                     3.1.2  โครงสร้างหลกัสูตร   
                 หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวชิาชีววิทยา  แบง่เป็น 2  แบบ ดงันี ้
        3.1.2.1  โครงสร้างหลกัสตูร  แบบ 1.1                                              
วิทยานิพนธ์       มีคา่เทียบเทา่           48 หนว่ยกิต 
          สมัมนา    (ไมน่บัหนว่ยกิต)              3 หนว่ยกิต  
         3.1.2.2  โครงสร้างหลักสตูร  แบบ 1.2 

      วิทยานิพนธ์      มีคา่เทียบเทา่           72 หนว่ยกิต 
      สมัมนา    (ไมน่บัหนว่ยกิต)             4  หนว่ยกิต 

 ทัง้นีถ้้าคณะกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์พิจารณาแล้วเห็นวา่นกัศกึษามีพืน้ฐานความรู้ในหวัข้อที่ต้องการท าวิจยัไม่
เพียงพอ สามารถก าหนดให้เรียนรายวชิาบางรายวชิา โดยไมก่ าหนดหนว่ยกิต 

 
3.1.3  รายวิชา                      
          3.1.3.1  รหัสวชิา  ก าหนดไว้เป็นเลข  6  หลกั  โดยแบง่เลขออกเป็น  2  กลุม่  กลุม่ละ  3 หลกั 

                        1.  เลขสามหลกัแรก (512) เป็นเลขรายวชิาที่ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ รับผิดชอบ 
                        2.  เลขสามหลกัหลงั  เป็นเลขบอกรหสัรายวิชา  ดงันี ้
                             เลขตวัแรก (7 และ 8) หมายถงึ รายวิชาในระดบับณัฑิตศกึษา 
                             เลขตวัที่สอง หมายถึงรายวชิาในหมวดตา่งๆ ดงันี ้
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               0  =  รายวชิาสมัมนา 
                                    9  =  วิทยานิพนธ์ 
   เลขตวัที่สาม  หมายถึง  ล าดบัท่ีของรายวิชา 
         3.1.3.2   การคิดหน่วยกติ 
          รายวชิาบรรยาย 1 หนว่ยกิต  เทา่กบั 1  ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ 
            รายวชิาฝึกหรือทดลองหรือปฏิบตัิการ 1 หนว่ยกิต  เทา่กบั 2 หรือ 3 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ 
            รายวชิาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม 1 หนว่ยกิต เทา่กบั 3 – 6 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ 
 ในแตล่ะรายวชิาก าหนดเกณฑ์ในการค านวณหนว่ยกิตจาก  จ านวนชัว่โมงบรรยาย (บ)  ชัว่โมงปฏิบตัิ (ป)  และชัว่โมง
ที่นกัศกึษาต้องศกึษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ตอ่ 1 สปัดาห์แล้วหารด้วย 3  ซึง่มีวธีิคิด  ดงันี ้
            จ านวนหนว่ยกิต   =       บ + ป + น 
                                  3 
 การเขยีนหนว่ยกิตในรายวิชาตา่ง ๆ  ประกอบด้วยเลข 4 ตวัคือ 
   เลขตวัแรกอยูน่อกวงเลบ็  เป็นจ านวนหนว่ยกิตของรายวิชานัน้ 
   เลขตวัที่สอง  สาม  และสี ่ อยูใ่นวงเลบ็บอกโดย 
             เลขตวัที่สอง บอกจ านวนชัว่โมงบรรยายตอ่สปัดาห์ 
    เลขตวัที่สาม บอกจ านวนชัว่โมงปฏิบตัิตอ่สปัดาห์ 
    เลขตวัที่สี ่บอกจ านวนชัว่โมงศกึษานอกเวลาตอ่สปัดาห์ 

    3.1.3.3    รายวิชา 
512 701     สมัมนาชีววิทยา 1     1(0-2-1)* 

       (Seminar in Biology I) 
512 702     สมัมนาชีววิทยา 2     1(0-2-1)* 

       (Seminar in Biology II) 
  512 703     สมัมนาชีววิทยา 3     1(0-2-1)* 
       (Seminar in Biology III) 

512 704     สมัมนาชีววิทยา 4     1(0-2-1)* 
       (Seminar in Biology IV) 
  512 891    วิทยานิพนธ์    มีคา่เทียบเทา่   48  หนว่ยกิต 
                                             (Thesis) 

512 892    วิทยานิพนธ์    มีคา่เทียบเทา่   72  หนว่ยกิต 
                                             (Thesis) 
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3.1.4   แผนการศึกษา  
หลักสูตรแบบ 1.1 ส าหรับผู้ เข้าศกึษาที่ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญามหาบณัฑิต (หลกัสตูร 3 ปี) 

 
ปีที่ 1  ภาคการศกึษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกติ 
(บ – ป – น) 

512 701 สมัมนาชีววิทยา 1 1 (0-2-1)* 
   

รวมจ านวน  - 
 

ปีที่ 1  ภาคการศกึษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกติ 

(บ – ป – น) 
512 702 สมัมนาชีววิทยา 2 1 (0-2-1)* 
512 891 วิทยานิพนธ์  10 

รวมจ านวน 10 
 

ปีที่ 2  ภาคการศกึษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกติ 

(บ – ป – น) 
512 703 สมัมนาชีววิทยา 3 1 (0-2-1)* 
512 891 วิทยานิพนธ์  10 

รวมจ านวน 10 
 

ปีที่ 2  ภาคการศกึษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกติ 

(บ – ป – น) 
512 891 วิทยานิพนธ์  10 

   
รวมจ านวน 10 

                     * นกัศกึษาต้องลงทะเบยีนเรียนโดยไมน่บัหนว่ยกิต 
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ปีที่ 3  ภาคการศกึษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกติ 

(บ – ป – น) 
512 891 วิทยานิพนธ์  9 

   
รวมจ านวน 9 

 
ปีที่ 3  ภาคการศกึษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกติ 
(บ – ป – น) 

512 891 วิทยานิพนธ์  9 
   

รวมจ านวน 9 
 
 
หลักสูตรแบบ 1.2 ส าหรับผู้ เข้าศกึษาที่ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาบณัฑิต (หลกัสตูร 5 ปี) 

 
ปีที่ 1  ภาคการศกึษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกติ 
(บ – ป – น) 

512 701 สมัมนาชีววิทยา 1 1 (0-2-1)* 
   

รวมจ านวน - 
 

ปีที่ 1  ภาคการศกึษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกติ 

(บ – ป – น) 
512 702 สมัมนาชีววิทยา 2 1 (0-2-1)* 
512 892 วิทยานิพนธ์  6 

รวมจ านวน 6 
 

 
 

ปีที่ 2  ภาคการศกึษาที่ 1 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกติ 
(บ – ป – น) 

512 703 สมัมนาชีววิทยา 3 1 (0-2-1)* 
512 892 วิทยานิพนธ์  6 

รวมจ านวน 6 
 

ปีที่ 2  ภาคการศกึษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกติ 

(บ – ป – น) 
512 704 สมัมนาชีววิทยา 4 1 (0-2-1)* 
512 892 วิทยานิพนธ์  6 

รวมจ านวน 6 
 

ปีที่ 3  ภาคการศกึษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกติ 

(บ – ป – น) 
512 892 วิทยานิพนธ์  9 

   
รวมจ านวน 9 

 
ปีที่ 3  ภาคการศกึษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกติ 
(บ – ป – น) 

512 892 วิทยานิพนธ์  9 
   

รวมจ านวน 9 
                     * นกัศกึษาต้องลงทะเบยีนเรียนโดยไมน่บัหนว่ยกิต 
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ปีที่ 4  ภาคการศกึษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกติ 

(บ – ป – น) 
512 892 วิทยานิพนธ์  9 

   
รวมจ านวน 9 

 
ปีที่ 4  ภาคการศกึษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกติ 
(บ – ป – น) 

512 892 วิทยานิพนธ์  9 
   

รวมจ านวน 9 
 

ปีที่ 5  ภาคการศกึษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกติ 

(บ – ป – น) 
512 892 วิทยานิพนธ์  9 

   
รวมจ านวน 9 

 
ปีที่ 5  ภาคการศกึษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกติ 
(บ – ป – น) 

512 892 วิทยานิพนธ์  9 
   

รวมจ านวน 9 
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3.1.5   ค าอธิบายรายวิชา 
                          512 701 สมัมนาชีววิทยา  1      1(0-2-1) 
                (Seminar in Biology I) 
   เง่ือนไข : วิชานีไ้มน่บัหนว่ยกิตสะสม และวดัผลเป็น S หรือ U 
                สมัมนาในหวัข้อที่นา่สนใจทางชีววิทยา 
                Seminar in topics of interest in biology. 

           512 702 สมัมนาชีววิทยา  2      1(0-2-1) 
                (Seminar in Biology II) 
   เง่ือนไข : วิชานีไ้มน่บัหนว่ยกิตสะสม และวดัผลเป็น S หรือ U 
                สมัมนาในหวัข้อที่นา่สนใจทางชีววิทยา 
                Seminar in topics of interest in biology. 
                          512 703 สมัมนาชีววิทยา  3      1(0-2-1) 
                (Seminar in Biology III) 
   เง่ือนไข : วิชานีไ้มน่บัหนว่ยกิตสะสม และวดัผลเป็น S หรือ U 
                สมัมนาในหวัข้อที่นา่สนใจทางชีววิทยา 
                Seminar in topics of interest in biology. 
                          512 704   สมัมนาชีววิทยา  4      1(0-2-1) 
                (Seminar in Biology IV) 
   เง่ือนไข : วิชานีไ้มน่บัหนว่ยกิตสะสม และวดัผลเป็น S หรือ U 
                สมัมนาในหวัข้อที่นา่สนใจทางชีววิทยา 
                Seminar in topics of interest in biology. 

            512 891   วิทยานิพนธ์            มีคา่เทียบเทา่   48  หนว่ยกิต 
                           (Thesis) 
                วิจยัในหวัข้อทางชีววิทยาในความดแูลของอาจารย์ผู้ควบคมุวิทยานิพนธ์ 
                Research on topics in biology under the supervision of research advisors. 

            512 892   วิทยานิพนธ์                         มีคา่เทียบเทา่   72  หนว่ยกิต 
                            (Thesis) 
                วิจยัในหวัข้อทางชีววิทยาในความดแูลของอาจารย์ผู้ควบคมุวิทยานิพนธ์ 
                Research on topics in biology under the supervision of research advisors. 
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     3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตวัประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒขิองอาจารย์   
           3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร   
ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 

หมายเลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉล่ีย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา) 
หลักสูตร
เดิม 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงเดือน ไกรลาศ 
 

ปร.ด. (ชีววิทยา)  
  มหาวิทยาลยัมหิดล (2539) 
วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม) 
  มหาวิทยาลยัมหิดล (2529) 
วท.บ. (ชีววิทยา)  
  มหาวิทยาลยัรามค าแหง (2523) 

12 12 

2. รองศาสตราจารย์ ดร. เรณ ูเวชรัชต์พิมล 
 

Ph.D. (Science)  
  Osaka City University, Japan  
(1999) 
วท.ม.  (สตัววิทยา)     
  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (2522)  
วท.บ. (ชีววิทยา)  
  มหาวิทยาลยัศลิปากร (2519)  

12 12 

3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. กลุนาถ อบสวุรรณ 
 

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

12 12 

4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. โชคพิศิษฐ์ เทพสิทธา 
 

Ph.D.  (Agri & Nat Res Sci) 
  The University of Adelaide,  
   Australia (1992) 
วท.ม. (โรคพืช)  
  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (2528) 
วท.บ. (พฤกษศาสตร์)  
  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2524) 

12 12 

5. รองศาสตราจารย์ ดร. อารีย์ ทองภกัดี 
 

Ph.D. (Botany)  
  The University of Queensland,  
   Australia (1989) 
วท.ม. (พฤกษศาสตร์)  
  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2521) 
วท.บ. (ชีววิทยา)  
  มหาวิทยาลยัศลิปากร (2519)  

12 12 
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3.2.2  อาจารย์ประจ า 

ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉล่ีย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

หลักสูตร
เดิม 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงเดือน ไกรลาศ 
 

ปร.ด. (ชีววิทยา)  
  มหาวิทยาลยัมหิดล (2539) 
วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม) 
  มหาวิทยาลยัมหิดล (2529) 
วท.บ. (ชีววิทยา)  
  มหาวิทยาลยัรามค าแหง (2523) 

12 12 

2. รองศาสตราจารย์ ดร. เรณ ูเวชรัชต์พิมล 
 

Ph.D. (Science)  
  Osaka City University, Japan  
(1999) 
วท.ม.  (สตัววิทยา)     
  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (2522)  
วท.บ. (ชีววิทยา)  
  มหาวิทยาลยัศลิปากร (2519)  

12 12 

3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. กลุนาถ อบสวุรรณ 
 

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

12 12 

4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. โชคพิศิษฐ์ เทพสิทธา 
 

Ph.D.  (Agri & Nat Res Sci) 
  The University of Adelaide,  
   Australia (1992) 
วท.ม. (โรคพืช)  
  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (2528) 
วท.บ. (พฤกษศาสตร์)  
  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2524) 

12 12 

5. รองศาสตราจารย์ ดร. อารีย์ ทองภกัดี 
 

Ph.D. (Botany)  
  The University of Queensland,  
   Australia (1989) 
วท.ม. (พฤกษศาสตร์)  
  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2521) 
วท.บ. (ชีววิทยา)  
  มหาวิทยาลยัศลิปากร (2519)  

12 12 
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ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉล่ีย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา) 
หลักสูตร
เดิม 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

6. รองศาสตราจารย์ ดร. มยวุา  อารีกิจเสรี 
 

วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)  
  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  (2546) 
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์)  
  มหาวิทยาลมัหิดล  (2537)  
วท.บ. (ชีววิทยา)  
  มหาวิทยาลยัศลิปากร (2526)  

12 12 

7. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สพุรรณญิกา เส็งสาย 
 

วท.ด. พนัธุศาสตร์  
   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (2549) 
วท.ม. (พนัธุศาสตร์)    
   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (2539) 
วท.บ.(ชีววิทยา)  
   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (2535) 

12 12 

8. อาจารย์ ดร.กมัปนาท ธาราภมิู 
 

Ph.D. (Biology)  
  University of Glasgow, UK (2006) 
วท.ม. (สตัววิทยา) 
  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2540) 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 
  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า 
  คณุทหารลาดกระบงั (2536) 

12 12 

9. อาจารย์ ดร.กรกช ชัน้จิรกลุ 
 

วท.ด. (พืชสวน) 
  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (2552) 
วท.ม. (เทคโนโลยีทางชีวภาพ) 
  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2541) 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 
  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (2538) 

12 12 

10 อาจารย์ ดร.จนัทร์ดี ระแบบเลิศ 
 

ปร.ด. (จลุชีววิทยาการแพทย์)  
  มหาวิทยาลยัมหิดล (2548) 
วท.ม. (จลุชีววิทยา) 
  มหาวิทยาลยัมหิดล (2538) 
วท.บ. (ชีววิทยา) 
  มหาวิทยาลยัมหิดล (2526) 

12 12 

11 อาจารย์ ดร.ธัญนนัท์ วรรณธง 
 

Ph.D. (Microbiology)  
  University College London, UK  
  (2012) 
วท.ม. (ชีววิทยา) 
  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่(2545) 
วท.บ. (จลุชีววิทยา) 
  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่(2542) 

- 12 
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  3.2.3  อาจารย์พิเศษ 
ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 

หมายเลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ฑิติยา จิตติหรรษา 
 

Ph.D. (Insect Pathology)   
  Mississippi State U, USA (1985) 
วท.ม. (สตัววิทยา)  
  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2524)  
วท.บ. (ชีววิทยา)  
  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่(2517) 

2. ดร. สิทธิรักษ์  รอยตระกลู 
 

Ph.D. (Phytochemistry) Leiden U, 
    Netherlands (2004)  
วท.ม. (ชีวเคมี)  
    มหาวิทยาลยัมหิดล (2539) 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)  
    เกียรตินิยมอนัดบั 2  
    มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ (2535) 

3. พนัเอกหญิง ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  
ดร.ธัญญารัตน์ กญุชรบญุ 
 

ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์)  
   มหาวิทยาลยัมหิดล (2537) 
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) 
    มหาวิทยาลยัมหิดล (2526) 
วท.บ. (ชีววิทยา)  
    มหาวิทยาลยัรามค าแหง (2522) 

4. ศาสตราจารย์ ดร. นพ. ประเสริฐ เอือ้วรากลุ 
 

Post Doc. (Research fellow Harward School of Public  
   Health) USA (1996)  
Dr. Med  
    Heidelberg University, Germany  (1991) 
พ.บ. เกียรตินิยมอนัดบั 1  
   มหาวิทยาลยัมหิดล  (2531) 

5. รองศาสตราจารย์ ดร. สมาน เทศนา 
 

Ph. D.  (Parasitology) 
    Gifu University, Japan (2000) 
วท.ม. (อายรุศาสตร์เขตร้อน ) 
   มหาวิทยาลมัหิดล (2522) 
วท.บ. (ชีววิทยา) 
    มหาวิทยาลมัหิดล (2519) 
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ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

6. รองศาสตราจารย์ ดร. ชลิต โกมลมิศร์ 
 

Dr.Med..Sc.  (Medical Science)  
    St. Marianna University,Kawasaki, Japan (1991) 
วท.ม. (อายรุศาสตร์เขตร้อน) 
    มหาวิทยาลยัมหิดล (2526) 
วท.บ. (ชีววิทยา)  
   มหาวิทยาลยัศิลปากร (2520) 

7. รองศาสตราจารย์ ดร. พารณ ดีค าย้อย 
 

ปร.ด. (อายรุศาสตร์เขตร้อน) 
    มหาวิทยาลยัมหิดล (2546) 
วท.ม. (อายรุศาสตร์เขตร้อน) 
    มหาวิทยาลยัมหิดล (2528) 
วท.บ. (ชีววิทยา) 
   มหาวิทยาลยัรามค าแหง (2523) 

8. รองศาสตราจารย์ พ.ญ. สภุทัรา เตียวเจริญ 
 

วท.ม. (อายรุศาสตร์เขตร้อน) 
    มหาวิทยาลยัมหิดล (2527) 
วท.บ. (ชีววิทยา)  
   มหาวิทยาลยัศิลปากร (2520) 
พ.บ. มหาวิทยาลยัมหิดล (2537) 
อนมุตัิบตัร เวชศาสตร์ครอบครัว  
    มหาวิทยาลยัมหิดล  (2544) 
อนมุตัิบตัร พยาธิวิทยาคลินิก  
    มหาวิทยาลยัมหิดล (2550) 

 


