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สารบัญ  

เรื่อง            หนา 
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 1 

1) รหัสและชื่อหลักสูตร 1 
2) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 
3) วิชาเอก (ถามี) 1 
4) จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 1 
5) รูปแบบของหลักสูตร 2 
6) สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร 2 
7) ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคณุภาพและมาตรฐาน 3 
8) อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 3 
9) ชื่อ นามสกลุ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวฒุกิารศึกษาของอาจารย 

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 3 
10) สถานที่จดัการเรียนการสอน 4 
11) สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนาํมาพิจารณาในการวางแผนหลักสตูร 4 
12) ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และขอ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจ 

ของสถาบัน 5 
13) ความสัมพันธ (ถามี) กบัหลักสูตรอ่ืนที่เปดสอนในคณะ/ภาควชิาอื่นของสถาบัน 5 

  
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 6 

1) ปรัชญา ความสาํคัญ และวตัถุประสงคของหลักสูตร 6 
2) แผนพัฒนาปรับปรุง 8 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 9 
1) ระบบการจัดการศกึษา 9 
2) การดําเนินการหลักสูตร 9 
3) หลักสูตรและอาจารยผูสอน 13 
4) องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถามี) 57 
5) ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี) 57 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 59 
1) การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  59 
2) การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 60 
3) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา         

(Curriculum Mapping) 65 
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สารบัญ (ตอ) 

 
เรื่อง           หนา 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 75 

1) กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด) 75 
2) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 75 
3) เกณฑการสําเรจ็การศึกษาตามหลักสูตร 75 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย 77  
1) การเตรยีมการสําหรับอาจารยใหม 77 
2) การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 77 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 78 
1) การกํากับมาตรฐาน 78 
2) บัณฑิต 79 
3) นักศึกษา 79 
4) คณาจารย 80 
5) หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมินผูเรียน 82 
6) สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู 83 
7) ตัวบงชีผ้ลการดาํเนินงาน (Key Performance Indicators) 84 

หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 86 
1) การประเมินประสิทธิผลของการสอน 86 
2) การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 86 
3) การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 86 
4) การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 87 

ภาคผนวก 88 
ก.  สวนที่ 1 ตารางสรปุความสําคัญ/หลักการและเหตุผล ปรัชญา และวัตถุประสงคของหลักสูตร 89 
  สวนที่ 2 ตารางแสดงความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับรายวิชา 92 
ข.   ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูทรงคณุวฒิุ  
  กับการดําเนินการของผูรับผิดชอบหลักสูตร 95 
ค.  ภาระงานสอนและผลงานทางวชิาการของอาจารยประจําหลักสูตร 99 
ง. แบบเสนอชื่อบุคคลเพ่ือแตงตั้งอาจารยพิเศษระดบับัณฑิตศึกษา 144 
จ. สัญญาจางพนักงาน อาจารยชาวตางชาต ิ 147 
ฉ.  ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 151 
ช มาตรการเรงรดัการสําเร็จการศกึษาตามกําหนดเวลาของนักศึกษาระดับบัณฑติศกึษา  
 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ  174 
ซ.  สําเนาคาํสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรงุหลักสูตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) สาขาวิชาชีววิทยา 
 และหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาต)ิ สาขาวิชาชวีวิทยา 176 
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รายละเอียดของหลักสูตร  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และ หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต  

สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 

วิทยาเขต หาดใหญ คณะ วิทยาศาสตร ภาควิชา ชีววิทยา   

หมวดท่ี 1 ขอมูลทั่วไป 
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
 1.1 รหัสหลักสูตร  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม) 
 หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต (หลักสูตรใหม) 

 1.2 ชื่อหลักสูตร  

  (ภาษาไทย)  : หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววทิยา (หลักสูตรนานาชาติ) 
  (ภาษาอังกฤษ)  : Master of Science Program in Biology (International Program) 

  (ภาษาไทย)  : หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 
  (ภาษาอังกฤษ)  : Doctor of Philosophy Program in Biology (International Program) 

 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
2.1 ชื่อปริญญาระดับมหาบณัฑิต 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (ชีววทิยา) 
              (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science  (Biology) 
  ชื่อยอ (ภาษาไทย) : วท.ม. (ชีววิทยา) 

                  (ภาษาอังกฤษ)   : M.Sc. (Biology) 

2.2 ชื่อปริญญาระดับดุษฎบีัณฑิต 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต (ชีววิทยา) 
              (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Biology) 
  ชื่อยอ (ภาษาไทย) : ปร.ด. (ชีววิทยา) 

                  (ภาษาอังกฤษ)   : Ph.D. (Biology) 

 

3.  วิชาเอก (ถามี) 
- 

 

4.  จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  
 4.1 จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต 
 แผน ก แบบ ก 1 36 หนวยกิต 
 แผน ก แบบ ก 2 36 หนวยกิต 
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 4.2 จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรระดับดษุฎบีัณฑิต 
 แบบ  1.1  48 หนวยกิต 
 แบบ  1.2  72 หนวยกิต 
 ทั้งนี้ วิทยานพินธแบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 
 แบบ  2.1  ไมนอยกวา 48 หนวยกิต 
 แบบ  2.2  ไมนอยกวา 72 หนวยกิต 
 ทั้งนี้ วิทยานพินธแบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 
 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 รูปแบบของหลักสูตรระดบัมหาบัณฑิต 
 5.1. รูปแบบ 
  หลักสูตรปริญญาโท  
 5.2. ภาษาที่ใช 
  หลักสูตรจัดการศกึษาเปนภาษาอังกฤษ 
 5.3. การรับเขาศึกษา 
  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาต ิ
 5.4. ความรวมมือกับสถาบันอื่น 
  เปนหลักสูตรของสถาบนัโดยเฉพาะ 
 5.5. การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 
  ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
 รูปแบบของหลักสตูรระดบัดษุฎีบัณฑิต 
 5.1. รูปแบบ 
  หลักสูตรปริญญาเอก  
 5.2. ภาษาที่ใช 
  หลักสูตรจัดการศกึษาเปนภาษาอังกฤษ 

5.3. การรับเขาศึกษา 
  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาต ิ

5.4. ความรวมมือกับสถาบันอื่น 
  เปนหลักสูตรของสถาบนัโดยเฉพาะ 

5.5. การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 
  ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6.   สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

หลักสูตรใหม      กําหนดเปดสอนเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560    
- ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิทยาเขตหาดใหญ ในคราวประชุมครั้งที่ 14(4/2559) 
 เมื่อวันที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

- ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 380(10/2559) 
 เมื่อวันที่ 17 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 
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7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวฒุริะดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
ในปการศึกษา 2561 

8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
(1) อาจารยสอนสาขาวิชาชีววทิยาหรือสาขาที่เกี่ยวของ เชน สัตววิทยา พฤกษศาสตร และนิเวศวิทยา เปนตนใน

องคกรการศึกษา เชน มหาวิทยาลัย หรือโรงเรยีน ทั้งของภาครัฐและเอกชน 
 (2) นักวิทยาศาสตรหรือนักวิจัยดานชีววิทยาในหนวยงานของภาครัฐหรือเอกชน เชน มหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและ

เอกชน กรมปาไม กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง รวมทั้งหนวยงานที่ทํางานดานสิ่งแวดลอม เชน 
สมาคมอนุรักษสัตวปา (Wildlife Conservation Society, WCS) องคการกองทุนสัตวปาโลกสากล (World 
Wildlife Fund, WWF) เปนตน  

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตวับัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

เลขประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษาระดับ 

(เรียงลําดับจาก เอก-โท-ตรี),(สาขาวิชา), 
ปที่สําเร็จการศึกษา 

                                รองศาสตราจารย นายกิติเชษฐ ศรีดิษฐ Dr. rer. nat. (Botanik), University of Vienna, 
Austria, 2540 
วท.ม. (พฤกษศาสตร), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
2531 
วท.บ. (พฤกษศาสตร), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
2528 

                                 รองศาสตราจารย       นางสาวอัญชนา ประเทพ      Ph.D. (Biological Sciences), University of 
Liverpool, United Kingdom, 2544 
วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 
2538 

                                 ผูชวยศาสตราจารย นายสาระ บํารุงศร ี Ph.D. (Zoology), University of Aberdeen, 
United Kingdom, 2545 
วท.ม. (ชีววทิยาปาไม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 
2540 
วท.บ. (วนศาสตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 
2536 

อาจารย นางสาวจารุวรรณ มะยะกูล ปร.ด. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 
2555 
วท.ม. (นิเวศวิทยา), มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร, 
2549 
วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 
2546 

อาจารย นางสาวศันสรียา วังกุลางกูร วท.ด. (วิทยาศาสตรชีวภาพ), จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั, 2548 
วท.ม. (สัตววทิยา), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541 
วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 
2538 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ในสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร  วิทยาเขตหาดใหญ  คณะวิทยาศาสตร

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

11.3 ผลการประเมินหลักสูตร 
จากการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพอยางตอเนื่องในประเทศไทย ซึ่งไดสงผลกระทบในวงกวางในหลาย

สาขา จึงเปนแรงผลักดันหนึ่งที่ทําใหมีผูสนใจศึกษาศาสตรทางชีววิทยาเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการศึกษาในเชิงลึก
เพื่อใหเขาใจอยางลึกซึ้งและถองแท ดังนั้นในการจัดทําหลักสูตรไดมีการรวบรวมขอมูลความตองการของบัณฑิตที่จบ
การศึกษาทางดานชีววิทยาวามีความสนใจจะศึกษาตอในสาขาเฉพาะทางใดบาง รวมทั้งสอบถามความตองการของ
หนวยการที่เก่ียวของ อาทิ เชน กรมปาไม กรมประมง สถานศึกษาตาง ๆ เปนตน เพื่อนํามาจัดทําโครงสรางของ
หลักสูตรและรายวิชาตาง ๆ ในหลักสูตร ใหสามารถผลิตบัณฑิตระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่ตรงกับความ
ตองการของตลาดแรงงาน อีกทั้งจากการประเมินหลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิเห็นไดวาหลักสูตรชีววิทยานี้มีเปนหลักสูตร
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ที่มีคุณภาพ มีเปาหมายและแผนการเรียนการสอนที่ชัดเจน รวมทั้งระยะเวลาที่ใชมีความสอดคลองกับจํานวนและ
หนวยกิตของรายวิชาที่ปรากฎในหลักสูตร 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และขอ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร

12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
ไมมี 
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หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา 

หลักสูตร วท.ม.(ชีววิทยา) นานาชาติ 
 เนนการผลิตมหาบัณฑิตที่มีองคความรูลึกซึ้งทางชีววิทยา มีทักษะการเรียนรูของศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบดวย
การคิดอยางมีวิจารณญาณ การสรางองคความรูอยางเปนระบบ  นําไปสูความสามารถที่จะถายทอดความรูในรูป
ผลงานตีพิมพระดับชาติและนานาชาติได อีกทั้งสามารถสื่อสารความรูสูสาธารณะโดยใชสื่อรูปแบบตาง ๆ อยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถเขาใจปญหาและนํามาคิดวเิคราะหสรางโจทยวิจัยที ่นําไปสูความเขาใจอยางลุมลึกตอทรพัยากร
ชีวภาพและระบบนิเวศโดยเฉพาะในเขตเอเชียใตและเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

หลักสูตร ปร.ด.(ชีววิทยา) นานาชาติ 
เนนการผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิตที่มีความรูลึกซึ้ง และเปนผูนําทางวิชาการในสาขาชีววิทยาที่มีความเชี่ยวชาญ

เปนพิเศษเชิงธรรมชาติวิทยาในเรื่องทรัพยากรชีวภาพและระบบนิเวศในเขตเอเชียใตและเอเชียตะวันออกเฉียงใต เปน
ผูที่สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ สังเคราะห วิเคราะห และสรางสรรคองคความรูใหมที่ลุมลึก  สามารถถายทอด
ความรูนั้นในรูปผลงานตีพิมพระดับนานาชาติได และสื่อสารความรูสูสาธารณะโดยใชสื่อรูปแบบตาง ๆ อยางมี
ประสิทธิภาพ 

1.2 ความสําคัญ/หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรตั้งอยูในบริเวณที่เปนพื้นที่วิกฤติสุดยอดทางความหลากหลายทางชีวภาพหนึ่งใน
สามแหงของโลก (Hottest Global Biodiversity hotspot) ซึ่งประกอบดวยทรัพยากรทางชีวภาพทั้งทางบก และ
ทางทะเลที่หลากหลายและซับซอน มีลักษณะเดนเปนเอกลักษณแหงหนึ่งของโลกซึ่งอยูในเสนทางการกระจายพันธุ
ตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตจากซีกโลกเหนือ โดยเฉพาะจากเขตเทือกเขาหิมาลัย (Himalaya) ผานมาสูหมูเกาะในเขต
มาเลเซีย (Malay Archipelagos) และในทางกลับกัน ทําใหบริเวณนี้จัดเปนบริเวณที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ
ทางบกสูงที่สุดในโลก เปนรองเพียงแคเขตแนวปะการังใหญ (The Great Barrier Reef) ของทวีปออสเตรเลียที่อยูใน
ทะเลเทานั้น ในทางทะเลนับไดวาเปนบริเวณที่สําคัญในแงของการกระจายพันธุสัตวน้ํา เนื่องจากเปนบริเวณบรรจบ
ของมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟก ซึ่งมีความจําเพาะของปจจัยทางสิ่งแวดลอม (Environmental factors) 
คลายกับที่พบในสาธารณรัฐปานามาในทวีปอเมริกา ทรัพยากรเหลานี้จึงเปนที่มาของบริการของระบบนิเวศ 
(Ecosystem services) ซึ่งสนับสนุนความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางสังคม การอยูดี กินดี และคุณภาพชีวิต
ที่ดีของประชากรมนุษย แตประชากรที่เพิ่มขึ้น การขยายตัวของเมือง และระบบเกษตรเชิงเดี่ยวที่เอ้ือตอการใช
ประโยชนของทรัพยากรในรูปแบบที่ทําลายธรรมชาติ อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลก กอใหเกิดการ
สูญเสียทรัพยากรทางชีวภาพอยางรุนแรงตอเนื่อง ตลอดจนการเสียสมดุลของระบบนิเวศ สงผลกระทบตอการลดลง
ทั้งปริมาณและคุณภาพของบริการของระบบนิเวศ ซึ่งปญหาเหลานี้ยิ่งทวีความรุนแรงและขยายตัวในวงกวางมากขึ้น
จนเปนผลกระทบทั้งในระดับทองถ่ิน ระดับชาติ ระดับนานาชาติ และระดบัโลกอยางหลีกเลี่ยงไมได 
 ดังนั้นการที่จะคุมครองและใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืนนั้น จําเปนตองเริ่มจากการวิจัยทั้งเชิงลึก
และเชิงกวาง ตั้งแตเรื่องอนุกรมวิธานจนถึงนิเวศวิทยา ทั้งในระดับหนวยชีวิต ระดับประชากร ชนิดพันธุ สังคม
สิ่งมีชีวิต และระบบนเิวศ ซึ่งปจจุบันภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญโดดเดนโดยเฉพาะดานนิเวศวิทยา และอนุกรมวิธาน ของกลุมสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว ที่มีความ
หลากหลายทั้งทางบกและทางทะเล เชน พรรณไมกลุมตาง ๆ ทั้งพืชดอก และพืชไรดอก หญาทะเล สาหรายทะเล 
คางคาว สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก สัตวเลื้อยคลาน มด แพลงตอน ปะการัง รวมทั้งชีวภูมิศาสตรของสิ่งมีชีวิตกลุมตาง 
ๆ นอกจากนี้ยังรวมถึงการศึกษากลไกทางสรีวิทยาของสิ่งมีชีวิตตลอดจนกายวิภาค และพันธุศาสตรทั้งระดับโมเลกุล 
และประชากร จึงนับวาเปนภาควิชาที่มีความพรอมที่สุดแหงหนึ่งของภูมิภาคนี้ ประกอบกับภาควิชาชีววิทยา
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มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทรไดเปดดําเนินการสอนและการวิจัยมานานกวา 40 ป จึงมีความพรอมในดานบุคลากรสูง
ที่สุดแหงหนึ่งของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยในเชิงชีววิทยา ซึ่งประสบการณและความเชี่ยวชาญดังกลาวนี่เอง ที่
นับเปนจุดแข็งที่ภาควิชาจะสามารถเปนผูนําของภูมิภาคในการสรางบัณฑิตระดับสากล สรางองคความรูระดับ
นานาชาติที่จําเปนและใชประโยชนไดจริง เพื่อการจัดการใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืนของสังคมและ
ชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งในภูมิภาคที่เปราะบางเชน เอเชียตะวันออกเฉียงใตหรือเอเชียใต จากสถานการณวิกฤตของ
สิ่งแวดลอมในปจจุบัน พบวาหลายประเทศไดประสบปญหาเชนเดียวกับประเทศไทย ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงออกแบบให
เปนหลักสูตรนานาชาติ เพ่ือรองรับผูสนใจที่มาจากนานาประเทศในภูมิภาคเหลานีห้รือภูมิภาคอ่ืน แตสนใจที่จะทําวิจัย
ในภูมิภาคเอเชียใตตอเนื่องมาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 
1.3 วัตถุประสงค 

 หลักสูตร วท.ม.(ชีววิทยา) นานาชาต ิ
 1. เพื่อสงเสริมใหเกิดการสรางความรูจากการวิจัยในศาสตรของชีววิทยาที่เปนสากลในสาขายอยตาง ๆ ทาง
ชีววิทยาอยางรอบดานแลวแตความสนใจของผูศึกษา ทั้งดานพฤกษศาสตร สัตววิทยา นิเวศวิทยา และพันธุศาสตร  
 2. ผูเรียนสามารถออกแบบ วางแผนการทดลองทางวิทยาศาสตร วิเคราะห และสังเคราะหองคความรูที่เก่ียวของ
กับศาสตรที่ตนสนใจไดอยางถูกตอง เปนระบบ มีหลักทฤษฎีที่เปนสากล รวมทั้งสามารถดัดแปลง ปรับใช ขอมูล
พื้นฐานที่ไดจากการสืบคนและการทําวิจัยในการสงเสริมการจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 3. สามารถเผยแพรองคความรูจากการวิจัยเชิงลึกนั้นใหสาธารณชนทั่วไป ตลอดจนนักเรียน นักศึกษาไดเขาใจ
ปรากฏการณเชิงธรรมชาติวิทยาที่เกิดข้ึนในโลก  

 หลักสูตร ปร.ด.(ชีววิทยา) นานาชาติ 
  1. สรางนักวิจัยที่เปนผูเชี่ยวชาญเชิงลึกระดับสากลในเรื่องสิ่งมีชีวิตกลุมตางๆทั้งพืชและสัตวที่สามารถทําวิจัยเชิง
ลึกในทางชีววิทยาที่เนนเรื่องธรรมชาติวิทยาเปนสําคัญ 
   2. ผูเรียนสามารถทําวิจัยอยางอิสระและมีความสามารถในการสังเคราะหวิธีการที่นําไปสูการคนพบ
ปรากฎการณทางชีววิทยา สามารถคนพบองคความรูทางชีววิทยาไดดวยตนเอง ตลอดจนสามารถอธิบายปรากฎการณ 
หรือเผยแพรองคความรูไดโดยขนบทางวิทยาศาสตรทั้งการใหปฐกถา และการเผยแพรทางวารสารสิ่งพิมพที่มี
มาตรฐานสากล 
  3. ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีเอกลักษณโดดเดนตางจากหลักสูตรประเภทเดียวกันในประเทศไทย โดยมีความเชี่ยวชาญ
เปนพิเศษในเรื่ององคความรูทางธรรมชาติวิทยาในภูมิภาคเอเชียใต และเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดอยางถูกตอง 
แมนยํา จนนําไปสูการขับเคลือ่นสังคมเพ่ือพัฒนาไปในทิศทางที่ใชทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืน เขาใจคุณคา ไมเฉพาะ
เพียงคุณคาเชิงเศรษฐกิจเทานั้น หากแตเปนคุณคาเชิงธรรมชาติวิทยาในระดับภูมิภาคเอเชียได  
 นอกจากนี้นักศึกษาทั้งสองหลักสูตรจะมีความรูความสามารถทั้งในดานทฤษฎีและปฏิบัติแลว จะตองเปนผูมี
ความตระหนักในดานคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย มีจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน รวมถึงการมีจิตสาธารณอีก
ดวย  
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
โดยคาดวาจะดาํเนินการแลวเสร็จภายใน 5 ป 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้

1.  ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ 
     มาตรฐานของ สกอ.  

1.  ติดตามการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป 
2.  ประชุม/สัมมนาผูรับผิดชอบหลักสูตร 
     และอาจารยประจําอยางนอยปละ  
     ครั้ง 
3.  ติดตามผลสัมฤทธิ ์

1.  เอกสารการปรับปรุงหลักสตูร 
2.  ผลสรุปและผลการประเมินการ 
    ประชุมสัมมนา 
3. แบบประเมินจากมหาบัณฑิต และ  
    ดุษฎีบัณฑิต รวมทัง้หนวยงานที่ใช 
    บริการมหาบัณฑิตและดุษฎบีัณฑิต 

2.  สงเสริมการเรียนการสอน 
     ใหเปน Active learning 

1.  จัดการเรียนการสอนแบบ  
     Active learning 
2.  ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการ 
     สอนแบบ Active learning 

1.  ผลการประเมินประสิทธิภาพการ 
    เรียนการสอนแบบ Active learning 
2.  ความพึงพอใจของผูเรียนตอการเรยีน 
     การสอนแบบ Active learning 

3.  พัฒนาวิธีการวัดและ 
    ประเมินผล 

1.  เพิ่มมาตรฐานการติดตามผลการเรียน 
    และการทําวจิัยวิทยานิพนธ  
2.  กําหนดใหมีคณะกรรมการควบคุม 
    เกณฑการประเมินใหมีประสทิธิภาพ 

1.  รายงานความกาวหนาของผลการ 
    เรียนและการทําวจิัยวิทยานิพนธของ 
    นักศึกษาทุก 6 เดือน  
2.  นักศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตร 

4.  พัฒนาอาจารย 1.  สนับสนุนใหอาจารยเขารวมประชุม  
    อบรม สัมมนา และฝกอบรมเชิง 
    ปฏิบัติการดานการเรียนการสอนและ 
    วิจัย 
2.  จัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัย 

1.  การเขารวมประชุม อบรม สมัมนา  
    และฝกอบรมเชิงปฏบิัติการดานการ 
    เรียนการสอนและวิจัย 
2.  งบประมาณเพ่ือการวิจัย 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนนิการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 
1.  ระบบการจดัการศึกษา  

1.1 ระบบ  
 ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห  

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  
ไมมีภาคฤดูรอน 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  
ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 
2.  การดําเนินการหลักสูตร 

2.1. วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
 วัน – เวลาราชการปกต ิ

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  
คุณสมบัติของผูเขาศึกษาหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต 
- ตามเกณฑมาตรฐาน คือ เปนผูสําเร็จการศกึษาปรญิญาตรหีรือเทียบเทาในหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการ

อุดมศกึษา กระทรวงศึกษาธิการ รับรองวิทยฐานะ 
- มีเกณฑคณุสมบัติเพิ่มเติม  ดังนี้        
 1. แผน ก แบบ ก 1 

1.1 เปนผูสําเรจ็การศึกษาขั้นปริญญาตรี สาขาชีววิทยา หรือสาขาที่เก่ียวของ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่าํ
กวา 3.50 และเคยผานการทํางานวิจัยหรือโครงงานที่เก่ียวของกับชีววิทยา 

1.2 มีผลการสอบความรูภาษาอังกฤษจากสถาบันที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองและสอบมาแลวไมเกิน 2 ป ณ 
วันสมัครเขาศึกษา เชน TOEFL (Paper Based) ไมนอยกวา 450 คะแนน, TOEFL (Computer 
Based) ไมนอยกวา 133 คะแนน, TOEFL (Internet Based, iBT) ไมนอยกวา 45 คะแนน, IELTS ไม
นอยกวา 4.0 คะแนน, CU-TEP ไมนอยกวา 45 คะแนน หรือ PSU-TEP ไมนอยกวารอยละ 45 ทั้งนี้ให
อยูในดุลยพินิจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนกรณีไป         

 2. แผน ก แบบ ก 2  
2.1 เปนผูสําเรจ็การศึกษาขั้นปริญญาตร ีสาขาชีววิทยา หรือสาขาที่เก่ียวของ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม

ต่ํากวา 2.50 หรือเปนผูมีประสบการณในการทํางานที่เก่ียวของกับงานวิจัยในสาขาวิชาชีววิทยาหรือ
สาขาที่เก่ียวของมาไมนอยกวา 2 ป ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

2.2 มีผลการสอบความรูภาษาอังกฤษจากสถาบันที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองและสอบมาแลวไมเกิน 2 ป   ณ 
วันสมัครเขาศึกษา เชน TOEFL (Paper Based) ไมนอยกวา 450 คะแนน, TOEFL (Computer 
Based) ไมนอยกวา 133 คะแนน, TOEFL (Internet Based, iBT) ไมนอยกวา 45 คะแนน, IELTS ไม
นอยกวา 4.0 คะแนน, CU-TEP ไมนอยกวา 45 คะแนน หรือ PSU-TEP ไมนอยกวารอยละ 45 ทั้งนี้ให
อยูในดุลยพินิจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนกรณีไป 

 
 คุณสมบัติของผูเขาศึกษาหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต  

- ตามเกณฑมาตรฐาน คือ เปนผูสําเร็จการศกึษาปรญิญาโทหรือเทียบเทาในหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศกึษา กระทรวงศึกษาธิการ รับรองวิทยฐานะ 

- มีเกณฑคณุสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้ 
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 1.  หลักสูตรแบบ 1.1 
1.1  เปนผูสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา หรือสาขาที่เก่ียวของ มีผลการเรียนอยูใน

ระดับดีมาก โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.25 หรือเปนผูมีประสบการณในการทําวิจัยในสาขาวิชา
ชีววิทยาหรือสาขาที่ เกี่ยวของมาไมนอยกวา 2 ป และมีผลงานตีพิมพอยางตอเนื่องในระดับ
มาตรฐานสากล ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

1.2  มีผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการที่อยูในฐาน Scopus  
1.3  มีผลการสอบความรูภาษาอังกฤษจากสถาบันที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองและสอบมาแลวไมเกิน 2 ป ณ 

วันสมัครเขาศึกษา เชน TOEFL (Paper Based) ไมนอยกวา 450 คะแนน, TOEFL (Computer 
Based) ไมนอยกวา 133 คะแนน, TOEFL (Internet Based, iBT) ไมนอยกวา 45 คะแนน, IELTS 
ไมนอยกวา 4.0 คะแนน, CU-TEP ไมนอยกวา 45 คะแนน หรือ PSU-TEP ไมนอยกวารอยละ 45 
ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนกรณีไป 

 
 2.  หลักสูตรแบบ 1.2 

2.1  เปนผูสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยา หรือสาขาที่เก่ียวของ มีผลการเรียนอยูใน
ระดับดีมาก โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.50 หรือเปนผูมีประสบการณในการทําวิจัยในสาขา
ชีววิทยาหรือสาขาที่ เกี่ยวของมาไมนอยกวา 2 ป และมีผลงานตีพิมพอยางตอเนื่องในระดับ
มาตรฐานสากล ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

2.2  มีผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการที่อยูในฐาน Scopus  
2.3  มีผลการสอบความรูภาษาอังกฤษจากสถาบันที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองและสอบมาแลวไมเกิน 2 ป ณ 

วันสมัครเขาศึกษา เชน TOEFL (Paper Based) ไมนอยกวา 450 คะแนน, TOEFL (Computer 
Based) ไมนอยกวา 133 คะแนน, TOEFL (Internet Based, iBT) ไมนอยกวา 45 คะแนน, IELTS 
ไมนอยกวา 4.0 คะแนน, CU-TEP ไมนอยกวา 45 คะแนน หรือ PSU-TEP ไมนอยกวารอยละ 45 
ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนกรณีไป 

 
 3.  หลักสูตรแบบ 2.1 

3.1  เปนผูสําเร็จการศึกษาข้ันปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา หรือสาขาที่เก่ียวของ มีผลการเรียนอยูใน
ระดับดีโดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.25 หรือเปนผูมีประสบการณในการทําวิจัยในสาขาวิชา
ชีววิทยาหรือสาขาที่ เกี่ยวของมาไมนอยกวา 3 ป และมีผลงานตีพิมพอยางตอเนื่องในระดับ
มาตรฐานสากล ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

3.2  มีผลการสอบความรูภาษาอังกฤษจากสถาบันที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองและสอบมาแลวไมเกิน 2 ป ณ 
วันสมัครเขาศึกษา เชน TOEFL (Paper Based) ไมนอยกวา 450 คะแนน, TOEFL (Computer 
Based) ไมนอยกวา 133 คะแนน, TOEFL (Internet Based, iBT) ไมนอยกวา 45 คะแนน, IELTS 
ไมนอยกวา 4.0 คะแนน, CU-TEP ไมนอยกวา 45 คะแนน หรือ PSU-TEP ไมนอยกวารอยละ 45 
ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนกรณีไป 

 
 4.  หลักสูตรแบบ 2.2 

4.1  เปนผูสําเร็จการศึกษา ขั้นปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยา หรือสาขาที่เก่ียวของ มีผลการเรียนอยูใน
ระดับดีมาก โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.50  และเปนผูมีประสบการณในการทําวิจัยใน
สาขาวิชาชีววิทยาหรือสาขาที่เก่ียวของมาไมนอยกวา 3 ป และมีผลงานตีพิมพอยางตอเนื่องในระดับ
มาตรฐานสากล ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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4.2  มีผลการสอบความรูภาษาอังกฤษจากสถาบันที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองและสอบมาแลวไมเกิน 2 ป ณ 
วันสมัครเขาศึกษา เชน TOEFL (Paper Based) ไมนอยกวา 450 คะแนน, TOEFL (Computer 
Based) ไมนอยกวา 133 คะแนน, TOEFL (Internet Based, iBT) ไมนอยกวา 45 คะแนน, IELTS 
ไมนอยกวา 4.0 คะแนน, CU-TEP ไมนอยกวา 45 คะแนน หรือ PSU-TEP ไมนอยกวารอยละ 45 
ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนกรณีไป 

  
 2.3 ปญหาของนักศกึษาแรกเขา  

1. นักศึกษาบางสวนยังขาดความพรอมในการเริ่มดําเนินงานวิจัยในระดับสูงหรือลึกซึ้ง และขาดความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหเชิงวิทยาศาสตร รวมทั้งขอจํากัดในการวางแผนการทดลอง และการวิเคราะหผลการศึกษาดวย
สถิติชั้นสูง  

2. ความตองการเพิ่มพูนทักษะทางดานภาษาอังกฤษ ทั้งทักษะดานการพูด การเขียน และการอาน ซึ่งตองใช
เวลาในการปรับพื้นฐานความรูและความคิด   

3. ความตองการในเรื่องของทุนการศึกษา  
 
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

1. การจัดใหมีการเตรียมความพรอมของนักศึกษากอนเปดภาคการศึกษา โดยการจัดโปรแกรมสําหรับ
นักศึกษาใหมเปนเวลา 1 สัปดาหกอนเปดการศึกษา เพ่ือทําใหนักศึกษาไดทราบถึงเปาหมาย และรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน ตลอดจนการแนะนําถึงอุปกรณ เครื่องมือวิจัย แนวทางการจัดการเวลา  

2. เพิ่มทักษะทางดานภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษา โดยใหนักศึกษาเขารวมเรียนภาษาอังกฤษที่ทางคณะ
วิทยาศาสตร และที่จัดโดยคณาจารยของภาควิชาชีววิทยาจัดใหแกนักศึกษาในหลักสูตร มีการจัดการเพิ่มพูนความรู
เรื่องการออกแบบการทดลองและการวิเคราะหผลทางสถิติ รวมทั้งใหนักศึกษาแนบเอกสารแสดงคะแนนสอบ
ภาษาอังกฤษในระหวางการสมัคร เพื่อกระตุนใหเห็นถึงความสําคัญและขอจํากัดดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
และยังสามารถใชในการวางแผนการเรยีนการสอน เพื่อปรับปรงุภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษาตอไป   

3. สนับสนุนใหอาจารยที่ปรึกษาไดสมัครขอทุนผูชวยสอน (TA) ทุน คปก. หรือทุนปริญญาเอกอื่น ๆ ใหกับ
นักศึกษา 

  
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป  
 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรระดบัมหาบัณฑติ 

จํานวนนักศกึษา 
จํานวนนักศกึษาแตละปการศึกษา  

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปที่ 1 6 6 6 7 7 
ชั้นปที่ 2 - 6 6 6 7 

รวม 6 12 12 13 14 
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - 6 6 6 

 หมายเหตุ: รับนักศึกษาไมนอยกวา 6 คนแตไมเกิน 10 คน  
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แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรระดบัดุษฎีบัณฑิต 

จํานวนนักศกึษา 
จํานวนนักศกึษาแตละปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปที่ 1 3 3 3 3 3 
ชั้นปที่ 2 - 3 3 3 3 
ชั้นปที่ 3 - - 3 3 3 

รวม 3 6 9 9 9 
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - 3 3 

หมายเหตุ: รับนักศึกษาไมนอยกวา 3 คนแตไมเกิน 7 คน 

 2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวยบาท) ของหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต 

งบประมาณรายรับ (หนวยบาท) ของหลักสตูรระดบัดุษฎบีณัฑิต 

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวยบาท) ของหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต 
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2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวยบาท) ของหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต 

2.7 ระบบการศึกษา 
แบบชัน้เรียน 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี) 
ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร วาดวยการศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร

3.1.1 หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต 
โครงสรางหลักสูตร 

แผน ก แบบ ก 1 36 หนวยกิต 

-  วิทยานพินธ 36 หนวยกิต 
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 แผน ก แบบ ก 2 36 หนวยกิต 
 - หมวดวิชาบงัคับ  2 หนวยกิต   
 - หมวดวิชาเลือก 14 หนวยกิต    
 - วิทยานพินธ 20 หนวยกิต   

 
 3.1.2 หลักสูตรระดับดษุฎีบัณฑติ 
  โครงสรางหลักสูตร 

 แบบ 1.1 48 หนวยกิต  

  -  วิทยานพินธ 48 หนวยกิต 

 แบบ 1.2 72 หนวยกิต  

  -  วิทยานพินธ 72 หนวยกิต  

 แบบ 2.1 48 หนวยกิต 

  - หมวดวิชาบงัคับ  2 หนวยกิต    

  - หมวดวิชาเลือก 10 หนวยกิต    

  - วิทยานพินธ 36 หนวยกิต   

 แบบ 2.2 72 หนวยกิต 

  - หมวดวิชาบงัคับ  2 หนวยกิต    

  - หมวดวิชาเลือก 22 หนวยกิต    

  - วิทยานพินธ 48 หนวยกิต   

   
 3.1.3 รายวิชา  
    รายวิชาหลักสูตรระดับมหาบณัฑิต 

      หมวดวิชาบังคับ 2 หนวยกิต 
 330–673* สัมมนาทางชีววิทยา 1           1(0-2-1) 
                   (Seminar in Biology I) 
 330-674*  สัมมนาทางชีววิทยา 2            1(0-2-1) 
                   (Seminar in Biology II) 
 * บังคับเรียนแบบไมนบัหนวยกิต สําหรับแผน ก แบบ ก 1 
 

   รายวิชาหลักสูตรระดับดุษฎบีณัฑิต 
       หมวดวิชาบังคับ 2 หนวยกิต 

 330–770* สัมมนาทางชีววิทยา 1           1(0-2-1) 
                   (Seminar in Biology I) 
 330-771* สัมมนาทางชีววิทยา 2            1(0-2-1) 
                   (Seminar in Biology II) 
 * บังคับเรียนแบบไมนบัหนวยกิต สําหรับแบบ 1.1 และ 1.2 
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       หมวดวิชาเลือก 
 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาเลือกจากรายวิชาตอไปนี้ หรือเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนที่เปดสอน
ภายในภาควิชาฯ จากภาควิชาอื่น จากคณะอ่ืนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรหรือมหาวิทยาลัยอื่นไดโดยความเห็นชอบ
ของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
 
 วิชาในหมวดพฤกษศาสตร สามารถเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี ้
  330-501   บรรพพฤกษศาสตร    3(2-3-4) 
     (Paleobotany) 
  330-503   พฤกษภูมิศาสตร     3(2-3-4) 
     (Plant Geography) 
  330-510   สัณฐานวิทยาขั้นสูงของพชืมีทอลําเลียง  3(2-3-4) 
     (Advanced Morphology of Vascular Plants) 
  330-513   เรณวูิทยา     3(2-3-4) 
     (Palynology) 
  330-520   การสังเคราะหดวยแสง    3(2-3-4) 
     (Photosynthesis)  
  330-521   หัวขอปจจุบันทางสรีรวิทยาของพืช   2(2-0-4) 
     (Current topic in Plant Physiology) 
  330-522  เมแทบอลิซึมของพืช    3(1-6-2) 
     (Plant Metabolism) 
  330-529  ความสัมพันธของน้าํกับพืชและอาหารพืช  3(3-0-6) 
     (Plant-Water Relations and Mineral Nutrition) 
  330-530   อนุกรมวิธานพืชขัน้สูง    3(2-3-4) 
     (Advanced Plant Taxonomy) 
  330-540   การเจริญเติบโตของพืช    3(3-0-6) 
     (Plant Growth and Development) 
  330-561   พันธุศาสตรโมเลกุลของพืช   3(3-0-6) 
     (Plant Molecular Genetics) 
  330-572   การเพาะเลี้ยงสาหราย    3(2-3-4) 
     (Algal Culture) 
  330-573   เทคโนโลยโีพรโทพลาสต    3(2-3-4) 
     (Protoplast Technology) 

330-575  ระเบียบวธิวีจิัยทางพฤกษศาสตร   2(2-2-2) 
            (Research Methods in Botany) 

            330-589  พฤกษศาสตรชายฝง    3(2-3-4) 
   (Coastal Botany) 

330-601   วิวัฒนาการของพืช    3(3-0-6) 
    (Plant Evolution) 
330-630  หัวขอปจจุบันทางอนุกรมวิธานพืช   3(2-3-4) 
    (Current topic in Plant Taxonomy) 
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330-641  การเกิดสัณฐานของพืช    3(2-3-4) 
     (Plant Morphogenesis) 
 
  วิชาในหมวดสัตวศาสตร สามารถเลือกเรยีนจากรายวิชาตอไปนี ้
  330-502   สัตวภูมิศาสตร     2(2-0-4) 
     (Zoogeography) 

 330-512   แมลงน้ํา     3(2-3-4) 
    (Aquatic Insects) 

  330-514   ศิรบาทวิทยา     3(2-3-4) 
     (Teuthology) 

           330-515  บรรพศิรบาทวิทยา    3(2-3-4) 
            (Palaeoteuthology) 

  330-523   สัณฐานวิทยา และสรีรวิทยาของแมลง  4(3-3-6) 
     (Insect Morphology and Physiology) 

 330-527  นิเวศวทิยาทางสรีระของสัตวทะเล                3(3-0-6) 
                 (Physiological Ecology of Marine Animals) 

  330-531   วิทยาสัตวสะเทนิน้าํสะเทนิบก และสัตวเลื้อยคลาน 3(2-3-4) 
     (Herpetology) 
  330-532  ชีววิทยาของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม   3(2-3-4) 
     (Biology of Mammals) 
  330-534   ชีววิทยาของมอลลัสก    3(2-3-4) 
     (Biology of Molluscs) 
  330-536   ชีววิทยาของครัสเตเชียน    3(2-3-4) 
     (Biology of Crustaceans) 
  330-537   ชีววิทยาของลูกปลาวัยออน   3(2-3-4) 
     (Biology of Fish Larvae) 
  330-541   ชีววิทยาการเจริญของสัตว   3(3-0-6) 
     (Biology of Animal Development) 
  330-542   การเติบโตและการเปลี่ยนแปลงรูปรางของแมลง 3(3-0-6) 
     (Insect Growth and Metamorphosis) 
  330-550   นิเวศวิทยาแนวปะการัง    3(2-3-4) 
     (Coral Reef Ecology) 
  330-551   นิเวศวิทยาประชากรสัตว           3(3-0-6) 
     (Animal Population Ecology) 
  330-553   นิเวศวิทยาไพรเมต    4(4-0-8) 
     (Primate Ecology) 
  330-554   นิเวศวิทยาแมลง     3(2-3-4) 
     (Insect Ecology) 

 330-571  ฮีสโตเคมี                 3(1-6-2) 
                   (Histochemistry) 
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  330-581   ปฏิสัมพันธระหวางพชืและสัตว             3(3-0-6) 
     (Plant-Animal Interactions) 

 330-583  หลักสังคมชีววทิยา    4(3-3-6) 
                  (Principles of Sociobiology) 

            330-585   นิเวศวิทยาของพฤติกรรม    3(2-3-4) 
     (Behavioral Ecology) 

 330-653  นิเวศวทิยามนุษย                         3(3-0-6) 
                  (Human Ecology) 
 

 วิชาในหมวดนิเวศวิทยาและการอนุรักษ สามารถเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี ้
            330-552  นิเวศวทิยาปาชายเลน    3(3-0-6) 
                         (Mangrove Ecology) 

 330-555  นิเวศวิทยาทางทะเลเขตรอนและผลกระทบตอชายฝง 3(2-3-4) 
    (Tropical Marine Ecology and Coastal Impacts) 
 330-556  นิเวศวทิยาแพลงกตอน            3(2-3-4) 
                  (Plankton Ecology) 
 330-558  การจัดการระบบนิเวศบนบก          3(2-3-4) 
                 (Management of Terrestrial Ecosystems) 
           330-559  นิเวศวทิยาปาเขตรอน    3(3-0-6) 
    (Tropical Forest Ecology) 

330-576  เทคนิคการสํารวจสัตวปา    3(2-3-4) 
    (Wildlife Sampling Technique)  

  330-579   ออกแบบแผนการวิจัยและวิเคราะหผลสาํหรับ 3(3-0-6) 
  การศึกษาวิจัยทางนิเวศวิทยา 

     (Design and Analysis of Ecological Studies) 
  330-586   การประยุกตใชสถิติในงานวิจยัชีวภาพ  4(3-3-6) 
     (Application of Statistics for Biological Research) 

330-587  หลักการคนหาความจริงทางวิทยาศาสตร  3(2-3-4) 
                  (Principles of Scientific Inquiry) 
  330-588   นิเวศวิทยาเชิงวิวัฒนาการ    3(2-3-4) 
     (Evolutionary Ecology) 

 330-651  นิเวศวทิยาระบบ                3(2-3-4) 
                   (Systems Ecology) 
  330-652   การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมระดับโลก  2(2-0-4) 
     (Global Environmental Change) 

330-671  วิธีการศึกษาทางนิเวศวิทยา   3(2-3-4) 
     (Ecological Methods) 
 
  วิชาในหมวดทั่วไป สามารถเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี ้

 330-504  ชีวภูมิศาสตร                                  2(2-0-4) 
                (Biogeography) 
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 330-505  การจัดระบบสิ่งมชีีวติทางชีววิทยา   3(3-0-6) 
      (Systematics Biology) 
 330-506  ปรัชญาวิทยาศาสตรเบื้องตน   2(2-0-4) 
        (Introduction to Philosophy of Science) 
   330-560  พันธุศาสตรข้ันสงู    3(3-0-6) 

     (Advanced Genetics) 
  330-570   เทคนิคการถายรูปงานวิจัยทางชีววิทยา  3(1-6-2) 
     (Photographic Techniques in Biological Research) 
  330-574   การสรางโปรแกรมคอมพิวเตอรและรูปจําลอง 3(2-3-4) 
     ทางชวีวิทยา  
     (Computer Programming and Modeling Techniques in Biology) 
  330-577   การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชข้ันสงู   3(2-3-4) 
     (Advanced Plant Tissue Culture) 

 330-578  เทคนิคในการจําแนกชนิดของแพลงกตอน  3(1-6-2) 
                  (Techniques in Plankton Identification) 
  330-582   พิษวิทยาของระบบนิเวศ    3(3-0-6) 
     (Ecotoxicology) 

           330-602  เซลลวิทยาขั้นสูง     3(2-3-4) 
     (Advanced Cell Biology) 
  330-661  เทคนิคทางชีวโมเลกุลสําหรับชีววิทยา  3(2-3-4) 
     (Molecular Technique in Biology) 
  330-670  การดาํน้ําเพื่อการวิจยั    2(1-2-3) 
     (Scientific Diving and Data Collection) 

330-682  หัวขอพิเศษทางชีววทิยา 1         2(1-3-2) 
                   (Special Topic in Biology I) 

330-683 หัวขอพิเศษทางชีววิทยา 2         2(1-3-2) 
                  (Special Topic in Biology II) 

330-684 ปญหาพิเศษทางชีววิทยา 1    2(1-3-2) 
    (Special Problem in Biology I) 

330-685 ปญหาพิเศษทางชีววิทยา 2    2(1-3-2) 
    (Special Problem in Biology II) 
 
  รายวิชาเลือกที่เก่ียวของกับวิทยานิพนธ  ในสาขาอื่นของภาควิชาชีววิทยา หรือของภาควิชาอ่ืน หรือ
ของคณะอ่ืน ในมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร หรือมหาวิทยาลัยอ่ืน นักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความเห็นชอบของ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 
  หมวดวิทยานิพนธหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต 
  แผน ก แบบ  ก 1 
  331-691 วิทยานิพนธ     36(0-108-0) 
    (Thesis) 
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แผน ก แบบ  ก 2 
  331-692   วิทยานพินธ     20(0-60-0) 
     (Thesis) 
 
  หมวดวิทยานิพนธหลักสูตรระดับดุษฎบีณัฑติ 
  แบบ  1.1 
  331-791  วิทยานิพนธ     48(0-144-0) 
    (Thesis) 
  แบบ  1.2 
  331-792   วิทยานพินธ     72(0-216-0) 
     (Thesis) 
  แบบ  2.1 
  331-793   วิทยานพินธ     36(0-108-0) 
     (Thesis)  
  แบบ  2.2 
  331-794   วิทยานพินธ     48(0-144-0) 
     (Thesis) 
 
หมายเหตุ หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต  

นักศึกษาจะตองเสนอโครงรางวิทยานิพนธ พรอมชื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธรวม (ถามี) ใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณา และตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการสอบโครงรางตองไดรับแตงตั้งโดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร การ
สอบและการแตงตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธใหดําเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร      
วาดวยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 (ภาคผนวก ฉ) ประกาศกระทรวงศึกษา เรื่องเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และประกาศมาตรการเรงรัดการสําเร็จการศึกษาตาม
กําหนดเวลาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร (ภาคผนวก ช) 
 
หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต 

 1.   นักศึกษาที่เขาเรียนในแบบ 1.1 และแบบ 1.2 ตองเรียนวิชาสัมมนาทางชีววิทยาสําหรับดุษฎีบัณฑิต
แบบลงทะเบียนโดยไมนับหนวยกิตอยางนอย 2 ครั้ง กอนจบการศึกษา 

2. นักศึกษาตองสอบประมวลความรอบรูใหผานกอน จึงจะสามารถเสนอขออนุมัติสอบโครงราง
วิทยานิพนธได โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรูโดย
ความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาและขอบเขตการศึกษา (Scope of study) ของนักศึกษาแตละคน 

3.  นักศึกษาจะตองเสนอโครงรางวิทยานิพนธ พรอมชื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณา และตองไดรับความเห็นชอบ
จากอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการสอบโครงรางตองไดรบัแตงตั้งโดยอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร การสอบและการแตงตั้ งกรรมการสอบวิทยานิพนธ ใหดํ า เนินการตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 ประกาศกระทรวง
ศึกษา เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และประกาศมาตรการเรงรัดการ
สําเรจ็การศึกษาตามกําหนดเวลาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร  
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 3.1.4 ความหมายของรหัสวิชา 
  รหัสวิชา ประกอบดวยรหัสตัวเลข 6 หลัก มีความหมายดังตอไปนี้   
   ตัวเลข 3 ตัวแรก หมายถึง ภาควิชาหรือหนวยงานที่รบัผิดชอบการจัดการศึกษาในรายวชิานั้น ๆ  
    เลข 330  หมายถึง รายวิชาภาคทฤษฎีที่เปดสอนโดยภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร 
    เลข 331  หมายถึง รายวิชาภาคปฏิบัติที่เปดสอนโดยภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร 

 ตัวเลขหลักรอย  หมายถึง  ชั้นปหรือระดับการศึกษาของรายวชิานัน้ 

 ตัวเลขหลักสิบ  หมายถึง  วิชาในแตละกลุมวชิา 
  เลข 0  หมายถึง กลุมวิชา    general biology 
   เลข 1  หมายถึง กลุมวิชา    structure 
   เลข 2  หมายถึง กลุมวิชา    function 
   เลข 3  หมายถึง กลุมวิชา    classification 
   เลข 4  หมายถึง กลุมวิชา    growth and development 
   เลข 5  หมายถึง กลุมวิชา    ecology 
   เลข 6  หมายถึง กลุมวิชา    genetics 
   เลข 7  หมายถึง กลุมวิชา    biological methodology 
   เลข 8  หมายถึง กลุมวิชา    integrated biology 
   เลข 9  หมายถึง กลุมวิชา    research 
 ตัวเลขหลักหนวย  หมายถึง ลําดับรายวชิาในแตละกลุมวชิา 
 
 3.1.5 ความหมายของจํานวนหนวยกิต เชน 3(2-3-4) มีความหมายดังตอไปนี ้
 ตัวเลขที่ 1 (3) หมายถึง   จํานวนหนวยกิตรวม 
 ตัวเลขที่ 2 (2) หมายถึง   จํานวนชัว่โมงบรรยายตอสัปดาห 
 ตัวเลขที่ 3 (3) หมายถึง   จํานวนชัว่โมงปฏิบัตกิารตอสัปดาห 
 ตัวเลขที่ 4 (4) หมายถึง   จํานวนชั่วโมงศกึษาดวยตนเองตอสัปดาห 
 
 3.1.6 แผนการศึกษา  

 
แผนการศึกษาหลักสูตรระดบัมหาบัณฑิต 
 
 แผน ก แบบ ก 1 
ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

 330–673*  สัมมนาทางชีววิทยา 1          1(0-2-1) 
  (Seminar in Biology I) 
 331-691 วิทยานิพนธ 9(0-27-0) 
  (Thesis) 

 รวม 9(0-29-1) 
 ชั่วโมง /สัปดาห = 30 
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ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 330-674*  สัมมนาทางชีววิทยา 2          1(0-2-1) 
  (Seminar in Biology II) 
 331-691 วิทยานิพนธ 9(0-27-0) 
  (Thesis) 

 รวม 9(0-29-1) 
 ชั่วโมง /สัปดาห = 30 
 

ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 331-691  วิทยานพินธ 9(0-27-0) 
  (Thesis) 

 รวม  9(0-27-0) 
 ชั่วโมง /สัปดาห = 27 

ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
 331-691  วิทยานพินธ 9(0-27-0) 
  (Thesis) 

 รวม 9(0-27-0) 
 ชั่วโมง /สัปดาห = 27 
 * ลงทะเบียนเรียนแบบไมนับหนวยกิต 
 
  แผน ก แบบ ก 2 

ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 330–673  สัมมนาทางชีววิทยา 1          1(0-2-1) 
  (Seminar in Biology I) 
 331-692 วิทยานิพนธ 1(0-3-0) 
  (Thesis) 
 xxx-xxx วิชาเลือก 3(x-x-x) 
 xxx-xxx วิชาเลือก 3(x-x-x) 
 xxx-xxx วิชาเลือก 2(x-x-x) 
  
 รวม 10(x-x-x) 
 ชั่วโมง /สัปดาห = 30 

ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 330-674  สัมมนาทางชีววิทยา 2          1(0-2-1) 
  (Seminar in Biology II) 
 331-692  วิทยานิพนธ 2(0-6-0) 
  (Thesis) 
 xxx-xxx วิชาเลือก 3(x-x-x) 
 xxx-xxx วิชาเลือก  3(x-x-x) 
 รวม 9(x-x-x) 
 ชั่วโมง /สัปดาห = 17 
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           ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 331-692  วิทยานิพนธ 9(0-27-0) 
  (Thesis) 

 รวม 9(0-27-0) 
 ชั่วโมง /สัปดาห = 27 

ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
 331-692  วิทยานิพนธ 8(0-24-0) 
  (Thesis) 

 รวม 8(0-24-0) 
 ชั่วโมง /สัปดาห = 24 
 

แผนการศึกษาหลักสูตรระดบัดษุฎีบัณฑิต 
 
 แบบ 1.1 
ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

  330-770* สัมมนาทางชีววิทยา 1           1(0-2-1)                    
   (Seminar in Biology I) 
 331-791 วิทยานิพนธ 8(0-24-0) 
  (Thesis) 

 รวม 8(0-26-1) 
  ชั่วโมง /สัปดาห = 27 
ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

 331-791 วิทยานิพนธ 8(0-24-0) 
  (Thesis) 

 รวม 8(0-24-0) 
  ชั่วโมง /สัปดาห = 24 

 
ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

 331-791 วิทยานิพนธ 8(0-24-0) 
  (Thesis) 

 รวม 8(0-24-0) 
  ชั่วโมง /สัปดาห = 24 
ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

 331-791 วิทยานิพนธ 8(0-24-0) 
  (Thesis) 

 รวม 8(0-24-0) 
  ชั่วโมง /สัปดาห = 24 
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ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
 331-791 วิทยานิพนธ 8(0-24-0) 
  (Thesis) 

 รวม 8(0-24-0) 
 ชั่วโมง /สัปดาห = 24 
ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

 330-771* สัมมนาทางชีววิทยา 2            1(0-2-1) 
                   (Seminar in Biology II) 
 331-791 วิทยานิพนธ 8(0-24-0) 
  (Thesis) 

 รวม 8(0-26-1) 
 ชั่วโมง /สัปดาห = 27 

 * ลงทะเบียนเรียนแบบไมนับหนวยกิต 
 

 แบบ 1.2 
ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

  330-770* สัมมนาทางชีววิทยา 1           1(0-2-1)                    
  (Seminar in Biology I) 
 331-792 วิทยานิพนธ 5(0-15-0) 
  (Thesis) 

 รวม 5(0-17-1) 
  ชั่วโมง /สัปดาห = 18 
ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

 331-792 วิทยานิพนธ 8(0-24-0) 
  (Thesis) 

 รวม 8(0-24-0) 
  ชั่วโมง /สัปดาห = 24 
 
ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

 331-792 วิทยานิพนธ 8(0-24-0) 
  (Thesis) 

 รวม 8(0-24-0) 
 ชั่วโมง /สัปดาห = 24 
ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

 331-792 วิทยานิพนธ 8(0-24-0) 
  (Thesis) 

 รวม 8(0-24-0) 
 ชั่วโมง /สัปดาห = 24 
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ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
 331-792 วิทยานิพนธ 8(0-24-0) 
  (Thesis) 

 รวม 8(0-24-0) 
 ชั่วโมง /สัปดาห = 24 
ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

 331-792 วิทยานิพนธ 8(0-24-0) 
  (Thesis) 

 รวม 8(0-24-0) 
 ชั่วโมง /สัปดาห = 24 
 
ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

 331-792 วิทยานิพนธ 8(0-24-0) 
  (Thesis) 

 รวม 8(0-24-0) 
 ชั่วโมง /สัปดาห = 24 
ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

 331-792 วิทยานิพนธ 8(0-24-0) 
  (Thesis) 

 รวม 8(0-24-0) 
 ชั่วโมง /สัปดาห = 24 
 
ชั้นปที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1 

 331-792 วิทยานิพนธ 6(0-18-0) 
  (Thesis) 

 รวม 6(0-18-0) 
 ชั่วโมง /สัปดาห = 18 
ชั้นปที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2 

 330-771* สัมมนาทางชีววิทยา 2            1(0-2-1) 
                   (Seminar in Biology II) 
 331-792 วิทยานิพนธ 5(0-15-0) 
  (Thesis) 

 รวม 5(0-17-1) 
 ชั่วโมง /สัปดาห = 18 

 * ลงทะเบียนเรียนแบบไมนับหนวยกิต 
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 แบบ 2.1 
ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

 330–770  สัมมนาทางชีววิทยา 1          1(0-2-1) 
  (Seminar in Biology I) 
 331-793 วิทยานิพนธ 1(0-3-0) 
  (Thesis) 
 xxx-xxx วิชาเลือก 3(x-x-x) 
 xxx-xxx วิชาเลือก 3(x-x-x) 

 รวม 8(x-x-x) 
  ชั่วโมง /สัปดาห = 23 
ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

 330–771  สัมมนาทางชีววิทยา 2          1(0-2-1) 
  (Seminar in Biology II) 
 331-793 วิทยานิพนธ 3(0-9-0) 
  (Thesis) 
 xxx-xxx วิชาเลือก 4(x-x-x) 

 รวม 8(x-x-x) 
  ชั่วโมง /สัปดาห = 23 
 
ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

 331-793 วิทยานิพนธ 8(0-24-0) 
  (Thesis) 

 รวม 8(0-24-0) 
 ชั่วโมง /สัปดาห = 24 
ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

 331-793 วิทยานิพนธ 8(0-24-0) 
  (Thesis) 

 รวม 8(0-24-0) 
 ชั่วโมง /สัปดาห = 24 
 
ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

 331-793 วิทยานิพนธ 8(0-24-0) 
  (Thesis) 

 รวม 8(0-24-0) 
 ชั่วโมง /สัปดาห = 24 
ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

 331-793 วิทยานิพนธ 8(0-24-0) 
  (Thesis) 

 รวม 8(0-24-0) 
 ชัว่โมง /สัปดาห = 24 
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 แบบ 2.2 
ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

 xxx-xxx วิชาเลือก 3(x-x-x) 
 xxx-xxx วิชาเลือก 3(x-x-x) 
 xxx-xxx วิชาเลือก 3(x-x-x) 

 รวม 9(x-x-x) 
  ชั่วโมง /สัปดาห = 27 
ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

 331-794 วิทยานิพนธ 1(0-3-0) 
  (Thesis) 
 xxx-xxx วิชาเลือก 3(x-x-x) 
 xxx-xxx วิชาเลือก 3(x-x-x) 

 รวม 3(x-x-x) 
  ชั่วโมง /สัปดาห = 21 
ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

 330–770  สัมมนาทางชีววิทยา 1          1(0-2-1) 
  (Seminar in Biology I) 
 331-794 วิทยานิพนธ 3(0-9-0) 
  (Thesis) 
 xxx-xxx วิชาเลือก 3(x-x-x) 

 รวม 7(x-x-x) 
  ชั่วโมง /สัปดาห = 20 
ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

 330–771  สัมมนาทางชีววิทยา 2          1(0-2-1) 
  (Seminar in Biology II) 
 331-794 วิทยานิพนธ 3(0-9-0) 
  (Thesis) 
 xxx-xxx วิชาเลือก 4(x-x-x) 

 รวม 8(x-x-x) 
  ชั่วโมง /สัปดาห = 23 
ชัน้ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

 331-794 วิทยานิพนธ 8(0-24-0) 
  (Thesis) 

 รวม 8(0-24-0) 
 ชั่วโมง /สัปดาห = 24 
ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

 331-794 วิทยานิพนธ 8(0-24-0) 
  (Thesis) 

 รวม 8(0-24-0) 
 ชั่วโมง /สัปดาห = 24 
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ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
 331-794 วทิยานพินธ 8(0-24-0) 
  (Thesis) 

 รวม 8(0-24-0) 
 ชั่วโมง /สัปดาห = 24 
ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

 331-794 วิทยานิพนธ 8(0-24-0) 
  (Thesis) 

 รวม 8(0-24-0) 
 ชั่วโมง /สัปดาห = 24 

 
ชั้นปที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1 

 331-794 วิทยานิพนธ 5(0-15-0) 
  (Thesis) 

 รวม 5(0-15-0) 
 ชั่วโมง /สัปดาห = 15 
ชั้นปที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2 

 331-794 วิทยานิพนธ 4(0-12-0) 
  (Thesis) 

 รวม 4(0-12-0) 
 ชั่วโมง /สัปดาห = 12 

 
3.1.7 คําอธิบายรายวิชา 
330-501 บรรพพฤกษศาสตร 3(2-3-4) 
  (Paleobotany) 
 วงศวานวิวัฒนาการ การจัดจําแนก กระบวนการเกิดซากดึกดําบรรพ และ บรรพนิเวศวิทยา 
ของซากดึกดําบรรพพืช การออกภาคสนาม และการศึกษาวิธีการทางบรรพพฤกษศาสตรและการศึกษาตัวอยาง
ซากดึกดําบรรพ 
  Phylogeny, classification, taphonomy and paleoecology (e.g. plant - climate / 
plant-animal interactions) of fossil plants; practice incudes field trips; study of paleobotanical 
techniques and specimens 
 
330-502 สัตวภูมิศาสตร 2(2-0-4) 
 (Zoogeography) 
 รายวิชาบังคับกอน : นิเวศวิทยา หรือเทียบเทา  
 Prerequisites: Ecology or equivalent 
 การแพรกระจายของสัตวตามหลักวิวัฒนาการและนิเวศวิทยา โครงสรางของโลก กลไกของ
การแยกทวีปและผลที่เกิดข้ึน อิทธิพลของปจจัยทางกายภาพและชีวภาพที่มีตอการกระจายพันธุสัตว แหลงที่
สิ่งมีชีวิตอาศัยอยูไดในโลก ชีวภูมิศาสตรของเกาะ มหาสมุทร  
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 Distribution of animals according to evolution and ecology; land masses 
structure; impacts of physical as well as biological factors to animals distributions; animals 
habitats as well as biogeography islands and Ocean 

 
330-503 พฤกษภูมิศาสตร 3(2-3-4) 
  (Plant Geography) 
  รายวิชาบังคบักอน : นิเวศวิทยา หรือเทียบเทา 
  Prerequisites: Ecology or equivalent 
 นิยามและประวัติของพฤกษภูมิศาสตร ถิ่นกําเนิด วิวัฒนาการ และการกระจายของพรรณ
พฤกษชาติตามสภาพภูมิศาสตรโลก การแยกของทวีปในบรรพกาลที่มีผลตอรูปแบบการกระจายพันธุพืชอิทธิพล
ของสิ่งแวดลอมและการกระทําของมนุษยที่มีตอการกระจายพรรณพืช ตลอดจนการกระจายพรรณพฤกษชาติ
ระดับโลกและในประเทศไทย 
  Definition and history of plant geography, origin, evolution and distribution of 
plants relating to world geography, tectonic movement effects to plant distribution patterns, 
effects of environmental factors and human to plant distribution; vegetation communities of 
the world and Thailand 
 
330-504 ชีวภมิูศาสตร 2(2-0-4) 
 (Biogeography) 
 รายวิชาบังคบักอน : นิเวศวทิยาหรือเทียบเทา หรือโดยความเห็นชอบของ 
 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร 
 Prerequisites: Ecology or equivalent or consent of curriculum council members 
 การศึกษาถึงการกระจายของสิ่งมีชีวิตในเชิงสถานที่ และเวลา เนนการวิเคราะหและการ
อธิบายถึงรูปแบบการกระจาย สาเหตุของรูปแบบการกระจายที่แตกตางกันของสิ่งมีชีวิตตางๆ ทั้งพืชและสัตว 
และความสัมพันธของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตในรูปของวิวัฒนาการ 
สรางความเขาใจและตระหนักถึงผลของกิจกรรมมนุษยตอนิเวศวิทยาและการกระจายของสิ่งมีชีวิตอ่ืน 
 Distribution of living organisms in a spatial and temporal context; focusing on 
pattern of distribution analysis; causes of different patterns of distributions in both plants and 
animals as well as the relationship of evolutionary dynamic and the impacts of human to 
ecology and distribution of organism. 

 
330-505 การจัดระบบสิ่งมีชีวิตทางชีววทิยา 3(3-0-6) 
 (Systematics Biology) 
 หลักการจัดหมวดหมูสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของระบบที่ใชในการจัดจําแนกกลุมสิ่งมีชีวิต 
ปรัชญา แนวทางของระบบที่ใชในการจัดจําแนกกลุมของสิ่งมีชีวิตที่สําคัญ ไดแก จุลินทรีย สัตวและพืช ศึกษา
หัวขอพิเศษเพื่อใชเปนกรณีตัวอยาง 
 Principle of systematics biology; evolutionary of classification; philosophy; 
systematic; classification of microbe, animal and plant; case study 
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330-506 ปรัชญาวทิยาศาสตรเบ้ืองตน 2(2-0-4) 
 (Introduction to Philosophy of Science) 
 พัฒนาการของแนวคิดแบบวิทยาศาสตรตั้งแตเกิดสงัคมมนุษยขึน้ในโลกจนถึงปจจุบัน การตั้ง
คําถามทางวิทยาศาสตร และ กระบวนการทางวทิยาศาสตร มีกรณีศึกษา 
 Development of scientific thinking through the development of human society 
to the present time; scientific inquiry as well as scientific process with case study. 

 
330-510 สัณฐานวิทยาขั้นสูงของพืชมีทอลําเลียง 3(2-3-4) 
  (Advanced Morphology of Vascular Plants) 
  รายวิชาบังคับกอน : สัณฐานวิทยาของพืชที่มีทอลําเลียง หรือเทียบเทา  
  หรือโดยความเห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
  Prerequisites: Morphology of Vascular Plants or equivalent or consent of  
  curriculum council members 
 การเจริญเปลี่ยนแปลงดานกายวิภาคศาสตรและสัณฐานวิทยาของพืชที่มีระบบทอลําเลียง โดย
ใชเทคนิคการศึกษาที่สามารถเขาถึงรายละเอียด เทคนิคทางกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนทั้งแบบสองกราด และ
แบบสองผาน เพื่อการตอบปญหาทางสัณฐานวิทยาของพืชโดยเนนงานวิจัยรวมสมัย 
 Developmental anatomy and morphogenesis of selected groups of vascular 
plants by using various techniques; scanning and transmission electron microscopies; plant 
morphological problems in details, focusing on the current researches of plant morphology 
 
330-512 แมลงน้ํา  3(2-3-4) 
 (Aquatic Insects) 
 รายวิชาบังคับกอน : กีฏวิทยา หรือเทียบเทา หรือโดยความเห็นชอบของ 
 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 Prerequisites: Entomology or equivalent or consent of curriculum  
 council members 
 ชีววิทยาทั่วไป และ วิวัฒนาการของแมลงน้ํา  ความสัมพันธระหวางแมลงน้ํากับสิ่งแวดลอม 
วิธีการเก็บ รักษาตัวอยางในการจัดจําแนกการวินิจฉัย  
 Biology and evolution of aquatic insects; relation between aquatic insects and 
environments; collection; preservation and identification 

 
330-513 เรณูวิทยา  3(2-3-4) 

  (Palynology) 

  รายวิชาบังคับกอน : ชีววิทยาเบื้องตน หรือเทียบเทา หรือโดยความเห็นชอบของ 

  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

  Prerequisites: General biology or equivalent or consent of curriculum  

  council members 

  รูปรางลักษณะ ของสปอร และเรณู แนววิวัฒนาการและรูปแบบของละอองเรณูและสปอร 

การจัดจําแนกรูปแบบของละอองเรณูและสปอรพืชบางวงศ  การนําความรูไปประยุกตใชกับงานในสาขาอ่ืน 
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ไดแก นิเวศวิทยาและชีววิทยาของการถายละอองเรณู พฤกษภูมิศาสตร ธรณีวิทยา โบราณคดี บรรพชีววิทยา 

นิติวิทยาศาสตรและการแพทย ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิค การเตรียมสไลดละอองเรณูและสปอรจากตัวอยาง

ตางๆสําหรับการศึกษาดวยกลองจุลทรรศนแบบใชแสงและกลองจุลทรรศนแบบสองกราด  

  Spore and pollen morphology, evolutionary and morphological trends of spore 

and angiosperm pollen, pollen and spore morphology of some selected families, applied to 

the pollination ecology and biology, plant geography, geology, archeology, paleontology, 

forensic science and medical science including the preparation acetolysis method through 

permanent slide for light and scanning microscope 

 

330-514 ศริบาทวิทยา  3(2-3-4) 

  (Teuthology) 

 สัณฐานวิทยาและสัณฐานมิติ  พฤติกรรม การเจริญ  ชีวประวัติและกลวิธีการดํารงชีวิต  

บทบาทในโซอาหาร  กําเนิดและวิวัฒนาการ  ความสัมพันธทางวิวัฒนาการ  การจําแนกชนิดและการจัด

หมวดหมูชนิดที่เปนฟอสซิลและชนิดปจจุบัน นิเวศวิทยาและการแพรกระจาย การเพาะเลี้ยงและการใช

ประโยชนของปลาหมึก 

 Morphology and morphometry; behaviour, growth; life history and life strategy; 

roles in food chain; origin and evolution; phylogeny; identification and classification; fossil and 

recent forms; ecology and distribution; aquaculture and utilization of cephalopod 

 

330-515 บรรพศิรบาทวิทยา  3(2-3-4) 

  (Palaeoteuthology) 

 สัณฐานวิทยา และสัณฐานมิติ ชีวประวัติ กําเนิดและวิวัฒนาการ  ความสัมพันธทาง

วิวัฒนาการ  การจําแนกชนิดและการจัดหมวดหมูชนิดที่เปนฟอสซิล 

 Morphology and morphometry; life history and life strategy; origin and 

evolution; phylogeny; identification and classification; fossil and recent forms 

 

330-520 การสังเคราะหดวยแสง 3(2-3-4) 

 (Photosynthesis) 

 รายวิชาบังคับกอน : สรีรวิทยาของพืช หรือเทียบเทา 

 Prerequisites: Plant physiology or equivalent 

 กระบวนการและกลไกตาง ๆ ที่เก่ียวของกับกระบวนการสังเคราะหดวยแสง นิเวศสรีรวิทยา

ของการสังเคราะหดวยแสง กลไกการปรับตัวของพืชตอการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมและการเปลี่ยนแปลง

ของสภาพอากาศในปจจุบัน การศึกษากลไกการสังเคราะหดวยแสงดวยวิธีการตาง ๆ การศึกษาใน

หองปฏิบัติการและการทําโครงงาน 
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 Processes and mechanisms of photosynthesis; ecophysiological aspects of 

photosynthesis; various photosynthetic strategies in different environments and the 

photosynthetic response to future global change scenarios; photosynthesis measurement 

techniques; laboratory studies and mini projects 

 

330-521 หัวขอปจจุบันทางสรรีวิทยาของพืช 2(2-0-4) 

 (Current topic in Plant Physiology) 

 รายวิชาบังคับกอน : สรีรวิทยาของพืช หรือเทียบเทา 

 Prerequisites: Plant physiology or equivalent 

 การรวบรวม นําเสนอ และอภิปรายงานวิจัยในปจจุบันที่เก่ียวของกับสรีรวิทยาของพืช 

กระบวนการและกลไกตาง ๆ ของการผลิตพลังงานในเซลลพืช เมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรตและไนโตรเจน 

อาหารพืช การลําเลียงในพืชและกลไกที่เก่ียวของกับการเจริญเติบโตของพืช 

 A literature review, presentation and discussion on the current topics or 

concepts in plant physiology; processes and mechanisms of energy production in plant cells, 

carbohydrate and nitrogen metabolism, plant nutrition, transport and mechanism involving 

plant growth 

 

330-522 เมแทบอลิซึมของพืช  3(1-6-2) 

 (Plant Metabolism) 

 รายวิชาบังคับกอน : สรีรวิทยาของพืช หรือเทียบเทา 

 Prerequisites: Plant physiology or equivalent 

 กระบวนการตางๆ ของเมแทบอลิซึมในพืช  หลักเมแทบอลิซึม ไบโอเอนเนอรเจติกส  

เมแทบอลิซึมของคารบอน ไนโตรเจน และซัลเฟอร เมแทบอลิซึมของผลิตผลและสวนประกอบที่สําคัญของพืช 

 Processes of plant metabolism, principles of metabolism, bioenergetics, 

metabolism of carbon, nitrogen and sulphur; metabolism of plant products and constituents 

 

330-523 สัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาของแมลง 4(3-3-6) 

 (Insect Morphology and Physiology) 

 รายวิชาบังคับกอน : กีฏวิทยา หรือเทียบเทา หรือโดยความเห็นชอบของ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 Prerequisites: Entomology or equivalent or consent of curriculum  

 council members 

 สัณฐานวิทยาของโครงสรางแมลง  การศึกษาในเชิงเปรียบเทียบของโครงสรางและการทํางาน

ของอวัยวะและระบบตาง ๆ ของแมลงที่เปนตัวแทน 
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 Morphology of structure of insects; comparative study of structure and 

functional of organs and organ systems of various representative insects 

 

330-527 นิเวศวิทยาทางสรรีะของสัตวทะเล 3(3-0-6) 

 (Physiological Ecology of Marine Animals) 

 รายวิชาบังคับกอน : นิเวศวิทยา หรือเทียบเทา หรือโดยความเห็นชอบของ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 Prerequisites: Ecology or equivalent or consent of curriculum council members 

 ลักษณะการปรับตัวทางสรีระตอสิ่งแวดลอมที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู การหาอาหารและการกิน

อาหาร  การจัดสรรพลังงานที่ไดจากอาหาร อัตราการเจริญเติบโต การควบคุมขนาดของรางกาย แบบแผนการ

สืบพันธุ  การปรับตัวทางอุณหภูมิ  และการตอบสนองตอความเครยีดทางสภาวะแวดลอม 

 Physiological adaptation of organisms to their habitats; searching for food and 

foraging, energy allocation for food, development rate, control of body size, reproduction 

pattern, adaptation to temperature and response to environmental stress 

 

330-529 ความสัมพันธของน้ํากับพืชและอาหารพืช 3(3-0-6) 

 (Plant-Water Relations and Mineral Nutrition) 

 รายวิชาบังคับกอน : สรรีวิทยาของพืช หรือเทียบเทา 

 Prerequisites: Plant physiology or equivalent 

 ความสัมพันธระหวางน้ํากับพืช ปญหาความเครียดเก่ียวกับน้ําในพืช  หลักการเกี่ยวกับอาหาร

พืช การดูดซึมและการสะสมเกลือแรและการวิเคราะหหาธาตุองคประกอบของพืช 

 The relationship between water and plant, problems on water stress, mineral 

nutrition, principles such as absorption and accumulation of mineral salts, and analysis of 

elements of plant constituents 

 

330-530 อนุกรมวิธานพืชขั้นสูง  3(2-3-4) 

 (Advanced Plant Taxonomy) 

 รายวิชาบังคับกอน : อนุกรมวิธานของพืช หรือเทียบเทา 

 Prerequisites: Plant taxonomy or equivalent 

 พัฒนาการของปรัชญาของการจัดระบบในทางอนุกรมวิธานพืช ขอปญหาทางอนุกรมวิธานพืช 

และแนวทางแกปญหา การศึกษาทบทวนในทางอนุกรมวิธานพืช งานวิจัยในปจจุบันสมัยทางอนุกรมวิธานพืช 

โดยเนนไมดอกในเขตการกระจายพรรณพืชคาบสมุทรไทยตอเนื่องไปถึงเขตมาเลเซียนา 

 Development of philosophy of classification systems of plants, plant 

taxonomic problems and the solution techniques, taxonomic revision works; current 
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researches in plant taxonomy focusing on flowering plants in the peninsular Thailand and the 

Malesian regions 

 

330-531 วิทยาสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก และสัตวเลื้อยคลาน 3(2-3-4) 

 (Herpetology) 

 รายวิชาบังคับกอน : ชีววิทยาเบื้องตน หรือเทียบเทา หรือโดยความเห็นชอบของ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 Prerequisites: General biology or equivalent or consent of curriculum  

 council members 

 ลักษณะทั่วไปของสัตวครึ่งบกครึ่งน้ําและสัตวเลื้อยคลาน วิวัฒนาการของอาหาร ที่อยูอาศัย 

การปรับตัวและการแพรกระจาย การสืบพันธุและการเจริญของตัวออน  ประชากรและการจัดจําแนกชนิด 

ศึกษานอกสถานที่ 

 General characteristics of amphibians and reptiles, evolution of food selection, 

habitats, adaptation and distribution, reproduction and development, population and 

identification; field trips 

 

330-532 ชีววิทยาสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 3(2-3-4) 

 (Biology of Mammals) 

 รายวิชาบังคับกอน : ชีววิทยาเบื้องตน หรือเทียบเทาหรือโดยความเห็นชอบของ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 Prerequisites: General biology or equivalent or consent of curriculum  

 council members 

 ลักษณะทั่วไปของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม การปรับตัวทางสรีรวิทยาและกายวิภาค การจําแนก 

วิวัฒนาการ อาหาร ที่อยูอาศัยและการแพรกระจาย การเจริญและการเปลี่ยนแปลงของตัวออนและพฤติกรรม 

ประชากรและการอนุรักษ ศึกษานอกสถานที่ 

 General morphology of mammals, adaptation in physiology and anatomy, 

identification, evolution, food, habitats and distribution, growth and development of embryo 

and behavior, population and conservation of mammals, field studies in natural habitats 

 

330-534 ชีววิทยาของมอลลัสก  3(2-3-4) 

 (Biology of Molluscs) 

 รายวิชาบังคับกอน : สัตวไมมีกระดูกสันหลัง หรือเทียบเทา 

 Prerequisites: Invertebrate zoology or equivalent or consent of  

 curriculum council members 
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 สัณฐานวิทยา กายวิภาค สรีรวิทยา คัภวิทยา นิเวศวิทยาและการจําแนกชนิดของหอย  เนน

ความสําคัญทางเศรษฐกิจและการแพทย  ความสัมพันธระหวางหอยกับปรสิต  หอยที่เปนศัตรูพืช  การ

เพาะเลี้ยง  การเก็บตัวอยางและการจําแนกชนิด  การเก็บรักษาตัวอยางและศึกษานอกสถานที่   

 Morphology, anatomy, physiology, embryology, ecology and classification of 

molluscs, with emphasis on medical and economic importance, relationship between host 

and parasite, pests and horticulture, collection, identification and curation, field surveys 

 

330-536 ชีววิทยาของครัสเตเชียน 3(2-3-4) 

 (Biology of Crustaceans) 

 รายวิชาบังคับกอน : สัตวไมมีกระดูกสันหลัง หรือเทียบเทา 

 Prerequisites: Invertebrate zoology or equivalent  

 สัณฐานวิทยา กายวิภาค สรรีวิทยา คัพภวิทยา นิเวศวิทยาและอนุกรมวิธานของครัสตาเชียน 

เนนความสําคัญทางเศรษกิจ ศึกษาภาคสนาม 

 Morphology, anatomy, physiology, embryology, ecology and taxonomy of 

crustaceans; emphasis on the economic importances, field surveys 

 

330-537 ชีววิทยาของลูกปลาวัยออน 3(2-3-4) 

 (Biology of Fish Larvae) 

 รายวิชาบังคับกอน : ชีววิทยาเบื้องตนหรือเทียบเทาหรือโดยความเห็นชอบของ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 Prerequisites: General biology or equivalent or consent of curriculum  

 council members 

 ชีววิทยา การจําแนกชนิดและนิเวศวิทยาของลูกปลาวัยออน อิทธิพลของสิ่งแวดลอมในแหลง

น้ําที่มีผลตอการอยูรอดของลูกปลา 

 Biology, taxonomy and ecology of fish larvae, effects of environmental factors 

on survival of fish larvae. 

 

330-540 การเจริญเติบโตของพืช 3(3-0-6) 

 (Plant Growth and Development) 

 รายวิชาบังคับกอน : สรรีวิทยาของพืช หรือเทียบเทา 

 Prerequisite: Plant physiology or equivalent 

 สารควบคุมการเติบโตของพืชและการประยุกต ปจจัยที่เก่ียวของกับการเจริญและการ

เปลี่ยนแปลงของพืชระยะตางๆ สรีรวิทยาของพืชในภาวะเครยีด 

 Plant growth regulator and their applications, factors controlling plant growth 

and development; stress physiology 
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330-541 ชีววิทยาการเจริญของสัตว 3(3-0-6) 

 (Biology of Animal Development) 

 รายวิชาบังคับกอน : ชีววิทยาเบื้องตน หรือเทียบเทาหรือโดยความเห็นชอบของ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 Prerequisites: General biology or equivalent or consent of curriculum  

 council members 

 การเจริญของสัตวตั้งแตระยะสรางเซลลสืบพันธุ  ขั้นตอนการปฏิสนธิ  การเจริญเปนตัวออน

และตัวเต็มวัย  โดยเนนการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี  กระบวนการกอตัวของเซลลเปนรูปราง  การควบคุมการ

เจริญจากภายในเซลล  การชักนําและปจจัยสิ่งแวดลอม 

 Animal development from gametogenesis, fertilization, embryonic 

development through adult emphasized on biochemical changes, morphogenesis, cellular 

control, induction and environmental factors 

 

330-542 การเตบิโตและการเปลี่ยนแปลงรูปรางของแมลง 3(3-0-6) 

 (Insect Growth and Metamorphosis) 

 รายวิชาบังคับกอน : กีฎวิทยา หรือเทียบเทา 

 Prerequisites: Entomology or equivalent 

 ระบบสืบพันธุของแมลง การเจริญของเอมบริโอระยะปฐมภูมิและระยะตัวเต็มวัย การ

เปลี่ยนแปลงรปูรางของแมลง และปจจัยที่ควบคุมกระบวนการดังกลาว 

 Insects breeding system, primary growth of their embryos and adults; 

metamorphosis and the impact factors involved in that process 

 

330-550 นิเวศวิทยาแนวปะการัง 3(2-3-4) 

 (Coral Reef Ecology) 

 รายวิชาบังคับกอน : นิเวศวิทยา และสัตวไมมีกระดูกสันหลัง หรือเทียบเทา 

 และควรวายน้ําเปน 

 Prerequisites: Ecology and Invertebrate zoology or equivalent with swim ability 

 ชีววิทยาของชีเลนเตอเรท อนุกรมวิธานของปะการัง การเกิดแนวปะการัง การกระจายพันธุ 

ความสัมพันธุของสิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง การหมุนเวยีนของสารอาหารในแนวปะการัง การอนุรกัษ 

 Biology of Coelenterate, Taxonomy of corals;  the reef forming system; their 

distribution, relationships between coral reef organisms; nutrient cycling in reef as well as reef 

conservation 
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330-551 นิเวศวิทยาประชากรสัตว 3(3-0-6) 

 (Animal Population Ecology) 

 รายวิชาบังคับกอน : นิเวศวทิยา หรือเทียบเทา 

 Prerequisites: Ecology or equivalent 

 สัมมะโนประชากรสัตว วัฎจักรชีวิต การกระจายตามชวงอายุในประชากรสัตว การสังเคราะห

ตารางชีวิต การสํารวจการเจริญประชากรแบบลอจิสติค ความสัมพันธุในประชาการแบบผูลาและเหยื่อ การ

เปลี่ยนแปลงและการควบคุมประชากรของสัตวจากตัวอยางภาคสนาม 

 Census of animal populations; life cycle; age distribution in animal population 

and the life table achievement; the population logistic growth investigation; the relationship in 

population: predators and preys; the changes and controls of the animal populations with 

field samples 

 

330-552 นิเวศวิทยาปาชายเลน  3(3-0-6) 

 (Mangrove Ecology) 

 รายวิชาบังคับกอน : นิเวศวทิยา และสัตวไมมีกระดูกสันหลัง หรือเทียบเทา 

 Prerequisites: Ecology; Invertebrate zoology or equivalent 

 สภาพแวดลอมของระบบนิเวศปาชายเลน โครงสราง องคประกอบชนิด การแพรกระจายของ

พืชและสัตวปา  ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดลอม การถายทอดพลังงาน  การหมุนเวียน

สารอาหารโดยเนนระบบลูกโซอาหารแบบเดตรีตัส การใชประโยชนและการอนุรักษปาชายเลน  ศึกษานอก

สถานที่ และโครงงานพิเศษภาคสนาม 

 Environmental condition of mangrove forests; structure, species composition, 

distribution of mangrove flora and fauna; interrelationships among organisms and their 

environment; energy flow, nutrient cycling with emphasis on detrital food chains; utilization 

and conservation of mangrove forests; field trips and special projects 

 

330-553 นิเวศวิทยาไพรเมต  4(4-0-8) 

 (Primate Ecology) 

 รายวชิาบังคบักอน : พฤติกรรมสัตวและนิเวศวิทยาประชากร หรือเทียบเทา 

 หรือโดยความเห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 Perquisites: Animals behavior; Animal Population Ecology  

 or equivalent or consent of curriculum council members 

 วิวัฒนาการของพฤติกรรมสัตวกลุมไพรเมต นิเวศวิทยาและการอนุรักษ โดยปฐกถาเปนหลัก

และมีการศึกษาในภาคสนาม 

 Evolution of primate behavior ecology and conservation with mainly lectures, 

field observations 
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330-554 นิเวศวิทยาแมลง  3(2-3-4) 

 (Insect Ecology) 

 รายวิชาบังคับกอน : นิเวศวิทยา หรือเทียบเทา หรือโดยความเห็นชอบของ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 Prerequisites: Ecology or equivalent or consent of curriculum council members 

 ผลกระทบของสิ่งแวดลอมตอวัฎจักรชีวิตของแมลง ความหนาแนนของประชากร การ

วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงประชากรและการประยุกตใชในการควบคุมศัตรูพืช 

 Impacts of the environments to insect life cycle as well as their population 

density, analysis of population fluctuations and the applications to pest control 

 

330-555 นิเวศวิทยาทางทะเลเขตรอนและผลกระทบตอชายฝง 3(2-3-4) 

 (Tropical Marine Ecology and Coastal Impacts) 

 ผลกระทบตอระบบชายฝงทะเลเพิ่มสูงข้ึนทั้งจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศของโลก การ

ประมง การทองเที่ยวและกิจกรรมการพัฒนาตางๆ  นิเวศวทิยาของสิ่งมีชีวิตทางทะเลและผลกระทบตอสิ่งมีชีวิต

บริเวณชายฝงทะเลในเขตทะเลอันดามัน ผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตในทะเลเขตรอนโดยเฉพาะแนวปะการัง แนวทาง

ปฏิบัติที่เปนไปไดและมีความยั่งยืน 

 Impacts on coastal systems are increasing and include: climate change, 

fisheries, tourism and development; ecology of marine organisms and impacts on marine 

coastal assemblages in the Andaman Sea; provide an increased knowledge of marine 

organisms the impacts faced by tropical; reefs of the world and the potential for sustainable 

practices 

 

330-556 นิเวศวิทยาแพลงกตอน 3(2-3-4) 

 (Plankton Ecology) 

 รายวิชาบังคับกอน : นิเวศวิทยา หรือเทียบเทา หรือโดยความเห็นชอบของ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 Prerequisites: Ecology or equivalent or consent of curriculum council members 

 ประวัติชีวิต ปฏิสัมพันธเชิงพลวัตร และผลผลิตของแพลงกตอนพืช และแพลงกตอนสัตว 

ปจจัยที่ควบคุมการแพรกระจายและความชุกชุม หวงโซอาหารและผลผลิตทางประมง เทคนิคการเก็บตัวอยาง 

นับจํานวน จําแนกชนิด และเพาะเลี้ยงแพลงกตอน ศึกษานอกสถานที่ 

 Life history, dynamic interactions and the phytoplankton and zooplankton 

productions, impact factors to the distribution and density, food chain and fishery products ; 

the sampling technique, counting; identifying and plankton culture with field trips. 
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330-558 การจัดระบบนิเวศบนบก 3(2-3-4) 

 (Management of Terrestrial Ecosystems) 

 รายวิชาบังคับกอน : นิเวศวิทยา หรือเทียบเทา หรอืโดยความเห็นชอบของ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 Prerequisites: Ecology or equivalent or consent of curriculum council members 

 การลําดับอายุ การเปลี่ยนแปลง และวงจรของอาหารธาตุในนิเวศวิทยาของพื้นดิน ความ

เก่ียวของระหวางฤดูกาล ดิน และสิ่งมีชีวิต 

 Soil-ages sequencing, changes and the soli nutrient cycling, soil ecology and 

the relationships to season changes and organisms 

 

330-559 นิเวศวิทยาปาเขตรอน  3(3-0-6) 

 (Tropical Forest Ecology) 

 รายวิชาบังคับกอน : นิเวศวิทยา หรือเทียบเทา หรือโดยความเห็นชอบของ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 Prerequisites: Ecology or equivalent or consent of curriculum council members 

 การจําแนกชนิดปาในเขตรอน  องคประกอบของระบบนิเวศปาในเขตรอน  ชีววิทยาประชากร

ของสิ่งมีชีวิตในปา  การหมุนเวียนธาตุอาหาร  โครงสรางชุมชนและหนาที่ของปา  ความสัมพันธระหวางพืชและ

สัตว  นิเวศวิทยาของสัตวปา  เทคนิคทางนิเวศวิทยา ความสําคัญ ปญหาและการคุกคามปาในเขตรอน การ

อนุรักษและการจัดการ 

 Tropical forest formations, components of tropical forest ecosystems, 

population biology, nutrient cycling, community structure and functions, plant and animal 

relationships, wildlife ecology, ecological techniques, important, problems and threats, 

conservation, management of tropical forests 

 

330-560 พันธุศาสตรขั้นสูง  3(3-0-6) 

 (Advance Genetics) 

 รายวิชาบังคับกอน : พันธุศาสตร หรือเทียบเทา 

 Perquisites: Genetics or equivalent  

 ทฤษฎีทางพันธุศาสตรของโครงสรางยีนและหนาที่ เทคนิคทางพันธุวิศวกรรมศาสตรที่เปน

ปจจุบันสมัยและประโยชน 

 Genetic theory of genes structures and functions, current technique in genetic 

engineering and its benefits. 
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330-561 พันธุศาสตรโมเลกุลของพืช 3(3-0-6) 

 (Plant Molecular Genetics) 

 รายวิชาบังคับกอน : พันธุศาสตร หรือเทียบเทา หรือโดยความเห็นชอบของ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 Perquisites: Genetics or equivalent or consent of curriculum council members 

 โครงสราง  การทํางานของยีน  และการสืบพันธุแบบตาง ๆ ในพืชชั้นสูง การผันแปรของ

พันธุกรรมในประชากร  การกลายพันธุ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางและจํานวนโครโมโซมกับบทบาทที่มีตอ

วิวัฒนาการของพืช และการปรับปรุงพันธุพืช  การยายโครโมโซมและยีนจากพืชหนึ่งสูพืชหนึ่ง พันธุวิศวกรรม

และศักยภาพเพื่อการปรับปรุงพันธุพืช 

 Gene structure, function and types of reproduction in higher plants; genetic 

variation in population; mutation, changes in structure and number of chromosomes and their 

roles in plant evolution and breeding; transfer of chromosomes and genes from plants to 

plants; genetic engineering and its potential for plant breeding 

 

330-570 เทคนิคการถายรูปงานวิจัยทางชีววิทยา 3(1-6-2) 

 (Photographic Techniques in Biological Research) 

 ทฤษฎีและการฝกทักษะการถายภาพสําหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตรชีวภาพ การถายภาพ

ขยาย และการถายภาพจากกลองจุลทรรศน 

 Theory and practice of photography as applied to biological research,  

photomacrography and photomicrography 

 

330-571 ฮีสโตเคมี  3(1-6-2) 

 (Histochemistry) 

 รายวชิาบังคบักอน : ฮีสโตโลยีของสัตว หรือเทียบเทา 

 Prerequisites: Animal histology or equivalent 

 วิธีวิทยาสําหรับวิเคราะหองคประกอบทางเคมีและการทํางานของเอนไซมของเชลและเนื้อเยื่อ

ภายใตกลอจุลทรรศน 

 Methodology for analysis of the chemical components and enzyme activities 

of cells and tissues under the microscopy 
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330-572 การเพาะเลี้ยงสาหราย 3(2-3-4) 

 (Algal Culture) 

 รายวิชาบังคับกอน : ชีววิทยาเบื้องตน หรือเทียบเทา หรือโดยความเห็นชอบของ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 Prerequisites: General biology or equivalent or consent of curriculum  

 council members 

 ชีววิทยาของสาหรายที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจ เทคนิคการเพาะเลี้ยง ผลกระทบจากสิ่งแวดลอม

ที่มีตอการเจริญของสาหราย ผลิตผล  การเก็บเก่ียว และปญหา มีการออกภาคสนาม 

 Biology of the economic important algae, cultural techniques, environmental 

impacts to algal growth, products, harvesting and their problems with field trips 

 

330-573 เทคโนโลยีโพรโทพลาสต 3(2-3-4) 

 (Protoplast Technology) 

 รายวิชาบังคับกอน : การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและอวัยวะพืช หรือเทียบเทา 

 Prerequisites: Plant tissues and cells culture or equivalent 

 การแยกโปรโตปลาสตโดยเอนไชม การเพาะเลี้ยงโปรโตปลาสต การเพิ่มจํานวนผนังเชล การ

รวมโปรโตปลาสต ผลิตผลการรวมโปรโตปลาสต และการเพ่ิมจํานวนพืชจากลูกผสมที่มาจากเชลรางกาย 

 Enzymatic isolation of protoplasts, protoplast culture, cell wall regeneration, 

fusion, selection, fusion products and plant regeneration from somatic hybrids 

 

330-574 การสรางโปรแกรมคอมพิวเตอรและรูปจําลองทางชีววิทยา 3(2-3-4) 

 (Computer Programming and Modelling Techniques in Biology) 

 รายวชิาบังคบักอน :  แคลคูลัสเบื้องตนอยางนอย 8 หนวยกิต และความรูทางสถิติเบ้ืองตน 

 Prerequisites: Calculus at least 8 credits; Basic statistic 

 การประยุกตการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรและการสรางรูปจําลองมาใชในทางนิเวศวิทยา 

พันธุศาสตรประชากร และทางอนุกรมวิธานโดยใชการสังคมสงเคราะหทางคณิตศาสตร ทางสถิติ และวิธีซิมู

เลชั่น 

 Applications of computer modeling program for ecology, population genetics 

and taxonomy by means of mathematical synthesis, statistic and stimulation methods 

 

330-575 ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤกษศาสตร 2(2-2-2) 

 (Research Methods in Botany) 

 พัฒนาการของแนวความคิดและทฤษฎีทางพฤกษศาสตร คําถามทางพฤกษศาสตร การ

คนควาเอกสาร เทคนิคในงานวิจัยทางพฤกษศาสตร การวางแผนงานวิจัย การวิเคราะหขอมูลโดยใชคอมพิวเตอร 

การนําเสนอและการตีพิมพผลงานวิจัย 
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 Development of concepts and theories in botany, botanical questions, 

literature review, techniques in botanical research, research planning, data analysis using 

computer, research presentation and publication 

 

330-576   เทคนิคการสํารวจสัตวปา 3(2-3-4) 
   (Wildlife Sampling Technique)  

 แนวคิดและกระบวนการวางแผนสําหรับการสุมตัวอยางสัตว การประมาณการมีอยูโดย

คาดคะเนความชุกชุมโดยการสํารวจจากการปรากฎ การประมาณการและติดตามประชากรจากการสุมจับ   

 Concepts and planning process for wildlife sampling, estimate occupancy as 

surrogate to abundance using repeated presence-absence surveys, estimating & monitoring 

populations from capture-based methods 

 

330-577 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นสูง 3(2-3-4) 

 (Advanced Plant Tissue Culture) 

 รายวิชาบังคับกอน :  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและอวัยวะพืชหรือ 

 โดยความเห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 Prerequisites: Plant Tissues and organs culture or consent of  

 curriculum council members 

 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชยืนตนที่เปนพืชเศรษฐกิจเขตรอน เชน ไมผล ไมปา การศึกษาการ

ปรับสภาพของพืชทีใ่หผลผลิตแลวกลับคืนสูสภาพตนออน การปองกันและกําจัดสารพิษที่ปลอยออกจากชิ้นสวน

พืช ตลอดจนการปนเปอนของจุลินทรีย การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไมดอก ไมประดับ พืชผักที่เปนพืชเศรษฐกิจ เนน

การใชเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในการเพ่ิมจํานวนตนพันธุที่มีลักษณะดีที่คัดเลือกแลวใหมีปริมาณมากในเวลาอัน

สั้น 

 Tissue culture of economic tropical trees e.g. fruit trees and forest trees; 

techniques of in vitro culture for rejuvenation and for prevention and solving problems of 

explant browning and contamination, tissue culture of economic ornamentals and vegetables; 

use of tissue culture techniques for rapid mass propagation of desirable and selected plants 

 

330-578 เทคนิคในการจําแนกชนิดของแพลงกตอน 3(1-6-2) 

 (Techniques in Plankton Identification) 

 รายวิชาบังคับกอน : สาหรายวิทยา หรือแพลงกตอนวิทยา หรือเทียบเทา 

 หรือโดยความเห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 Prerequisites: Phycology or Planktonology or equivalent or consent  

 of curriculum council members 
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 เทคนิคที่ใชในการจําแนกชนิดของแพลงกตอน  การจัดทําสไลดถาวรเพ่ือใชอางอิง  การเตรยีม

ตัวอยางเพ่ือการวิเคราะหชนิดของแพลงกตอนการเตรียมตัวอยางและการจําแนกชนิดของแพลงกตอนดวยกลอง

จุลทรรศนทั่วไปและกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน 

 Basic knowledge on morphology of plankton, techniques in plankton 

identification, preparation of permanent slide for reference collection, preparation and 

identification of plankton with light and electron microscope 

 

330-579 ออกแบบแผนการวิจัยและวิเคราะหผลสําหรับการศกึษาวิจัย 3(3-0-6) 

 ทางนิเวศวิทยา 

 (Design & Analysis of Ecological Studies) 

 พัฒนาทักษะการแกปญหาและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเพ่ือการเก็บขอมูลในภาคสนามและ

การวิเคราะหผลเชิงวิจารณการแปรผลของขอมูลภาคสนามและผลการศกึษาที่ไดรับการตีพิมพในอดีตและการใช

วิธีการทางสถิติเพื่อออกแบบการศึกษาวิจัยโดยเนนที่คุณภาพขอมูลและความเหมาะสมของแบบแผนการ

ศึกษาวิจัยและการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารทั้งการเขียนและพูดถึงแนวความคิดทางวิชาการและผลการ

ศึกษาวิจัย 

 Development of problem-solving skills and practical solutions to the collection 

of field data; Critical analysis and interpretation of field data and previously published studies; 

Application of statistical methodology to experimental design, focusing on data quality and 

design robustness; Development of competencies in written and verbal communication of 

scientific ideas and results 

 

330-581 ปฏิสัมพันธระหวางพืชและสัตว 3(3-0-6) 

 (Animal-Plant Interactions) 

 รายวิชาบังคับกอน : ชีววิทยาเบื้องตน หรือเทียบเทา หรือโดยความเห็นชอบของ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 Prerequisites: General Biology or equivalent or consent of curriculum  

 council members 

 ปฏิสัมพันธระหวางพืชและสัตว เนนความสัมพันธระหวางพืชและสัตวที่กินพืชเปนอาหาร 

ภาวะการพึ่งพา นิเวศวิทยา และวิวัฒนาการของสัตวที่กินพืชเปนอาหาร  

 Interactions between plants and animals especially herbivores, commensalism 

ecology and the evolution of the herbivores. 
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330-582 พิษวิทยาของระบบนิเวศ 3(3-0-6) 

 (Ecotoxicology) 

 รายวิชาบังคับกอน : นิเวศวิทยา หรือเทียบเทา หรือโดยความเห็นชอบของ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 Prerequisites: Ecology or equivalent or consent of curriculum council members 

 อิทธิพลของสารปนเปอนตอความเปนอยูของสิ่งมีชีวิต ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมและ

ตอระบบนิเวศทั้งระบบ โดยเนนอิทธิพลของสารปนเปอนที่ไมทําใหสิ่งมีชีวิตตาย แตทําใหความเปนอยูและการ

ทํางานทางสรรีะเปลี่ยนไป 

 The impacts of the environmental contaminants to the organisms and the 

environment as well as the ecosystem with the focus on the non-mortal impacts to the 

animal physiology 

 

330-583 หลักสังคมชีววิทยา  4(3-3-6) 

 (Principle of Sociobiology) 

 รายวิชาบังคับกอน : นิเวศวิทยา และพฤติกรรมสัตว หรือเทียบเทา  

 หรือโดยความเห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 Prerequisites: Ecology and animal behavior or equivalent or consent  

 of curriculum council members 

 วิวัฒนาการของพฤติกรรมสังคมของสัตวในสายพันธุตาง ๆ รวมทั้งมนุษย หนาที่ และ

กระบวนการทํางานของพฤติกรรมสังคม การอาศัยอยูเปนกลุมและการแยกกลุม การจัดอาณาเขตที่อยูอาศัย 

กระบวนการสื่อความหมายในสังคม นิเวศวิทยาของระบบการผสมพันธุแบตาง ๆ การคัดเลือกทางเพศ ทฤษฎี

การคัดเลือกระหวางเครือญาติ การคัดเลือกระหวางกลุมและประชากร พฤติกรรมระหวางตัวพอแมกับลูก การ

จัดระเบียบในสังคมของแมลง สัตวมีกระดูกสันหลังอ่ืน และพวกไพรเมต สรุปหลักการอันเปนตัวจักรสําคัญของ

วิวัฒนาการของระบบสังคม การศึกษาแบงเปนภาคบรรยาย หรืออภิปรายรวมกันประกอบการศึกษาจากของจริง

ในธรรมชาติ 

 Evolution of various species social behaviors including human, functions and 

social behavioral process, social ability and isolated groups, territory, social signals, various 

breeding ecology, sex selection system, siblings selection theory, groups and populations 

selections, interactions between parents and juveniles, social hierarchy of insects, other 

invertebrates and primates as well as the principles of social evolutions with lectures and field 

trips. 
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330-585 นิเวศวิทยาของพฤติกรรม 3(2-3-4) 

 (Behavioural Ecology) 

 รายวิชาบังคับกอน : นิเวศวิทยา หรือเทียบเทา หรือโดยความเห็นชอบของ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 Prerequisites: Ecology or equivalent or consent of curriculum council members 

 คําถามและสมมติฐานเก่ียวกับการปรับตัวและวิวัฒนาการของพฤติกรรม การทดสอบ

สมมติฐานทางดานนิเวศวิทยาของพฤติกรรม กระบวนการตัดสินใจทางดานเศรษฐศาสตรของพฤติกรรมสัตว 

วิวัฒนาการโตตอบของพฤติกรรมผูลากับเหยื่อ การแขงขันเพ่ือครอบครองปจจัยดํารงชีพและสืบพันธุ เชน 

อาหาร ที่อยูอาศัย คูผสมพันธุ การอยูรวมกันเปนกลุม ความขัดแยงระหวางเพศ และการคัดเลือกทางเพศ การ

อนุบาลลูก และระบบการจับคูผสมพันธุ พฤติกรรมการเห็นแกตัว และการชวยเหลืออุทิศตนเพื่อสมาชิกในกลุม

ของสัตวตาง ๆ 

 Query and hypothesis in evolutions and adaptation behavior, hypothesis 

testing of behavioral ecology, economic decision making process of animal behavior, 

interactions between predators and preys, competitions for food, accommodations, breeding, 

social ability, sex conflicts, sex selections, juveniles maintenance,   couple matching, selfish 

behavior, devoting behavior of various animals 

 

330-586 การประยุกตใชสถิติในงานวิจัยชีวภาพ 4(3-3-6) 

 (Application of Statistics for Biological Research) 

 การสุมตัวอยาง การเก็บขอมูลทางชีวภาพ การวิเคราะหขอมูล การแปลผลการวิเคราะหจาก

ตัวอยางที่รวบรวมได การรายงานผลและการอางอิงทางสถิติในการเขียนรายงานทางวิทยาศาสตร การ

ประยุกตใชสถิติในงานชีววิทยา โดยเฉพาะการอธิบายรูปแบบการกระจาย ความชุกชุม และการตอบสนองของ

ประชากรตอพารามิเตอรชีวภาพ การวิเคราะหความถี่ สหสัมพันธ การถดถอยเชิงเสน สถิติตัวแปรเดี่ยวในการ

วิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียวและหลายทาง สถิติไรพารามิเตอร การใชสถิติแบบหลายตัวแปรในการ

ตอบคําถามทางชีวภาพ แบบฝกหัดและปญหาพิเศษทางชีววิทยา 

 Sampling, data collection for Biology, data analysis and interpretations as well 

as reporting, statistical references for Science, biological stat applications, especially in 

distribution patterns, density, impacts of biological parameter to populations, frequency 

analysis, multi-relations, regressions, one-way statistical analysis as well as two-ways statistical 

analysis, non-parameter statistics, multi-variant statistic in Biological Science with exercise and 

biological special problems 
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330-587 หลักการคนหาความจริงทางวิทยาศาสตร 3(2-3-4) 

 (Principles of Scientific Inquiry) 

 หลักญาณวิทยาเบื้องตน  ปรัชญาวิทยาศาสตร  แหลงที่อยูของความรูวิทยาศาสตร  ขอจํากัด

ในการรับรูปรากฏการณธรรมชาติ  วิธีไดความรู  ความหมายของระเบียบวิธีวิทยาศาสตรและทัศนคติ

วิทยาศาสตร  หลักการเชื่อมโยงเหตุกับผล  หลักการอธิบายความจริงทางวิทยาศาสตร  กระบวนการวิจัยและ

สถิติเบื้องตนในการวางแผน และวิเคราะหขอมูลชีวภาพ  การใชชุดสถิติในการวิเคราะหขอมูล  การตีพิมพ

ผลงานวิจัย และจริยธรรมในการวิจัยทางวิทยาศาสตร 

 Principles of epistemology and philosophy of science, sources of knowledge, 

limitation to an understanding of natural phenomena, modes of acquisition of knowledge, 

scientific method and attitude, principles of causality, scientific explanation, research process 

and the use of elementary statistics in research design and the analysis of biological data, 

statistical packages, publication of research finding, ethical issues in scientific research. 

 

330-588 นิเวศวิทยาเชิงวิวัฒนาการ 3(2-3-4) 

 (Evolutionary Ecology) 

 รายวิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 Prerequisites: consent of curriculum council members 

 การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตตอสภาพแวดลอม โดยการศึกษาปฏิสัมพันธกับสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน

และสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืน (สภาพแวดลอมทางชีวภาพ) และสภาพแวดลอมทางกายภาพ โดยจะใชหลักของการ

คัดเลือกตามธรรมชาติมาอธิบายการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตตอสิ่งแวดลอม การศึกษาปจจัยคัดเลือกจากสิ่งแวดลอม

และการตอบสนองเชิงวิวัฒนาการ การอธิบายถึงการที่สิ่งมีชีวิตไดรับการดัดแปลงจนเกิดเปนรูปรางเฉพาะอยาง  

และการปรับตัวรวมกันกับสิ่งมีชีวิตตางชนิด ในการศึกษาทางนิเวศวิทยาเชิงวิวัฒนาการจะใชสามแนวทางไดแก 

การใชสมมุติฐาน optimization model วิธีการศึกษาเปรียบเทียบและการตรวจวัดผลการคัดเลือกตาม

ธรรมชาติโดยตรง ตามหลักสูตรจะประกอบดวยการบรรยาย การศึกษาโดยใชปญหาเปนหลัก การอภิปรายกลุม 

การพูดสัมมนา และการเขียนเรียบความ 

 Adaptation of organisms to their environments, including their interactions with 

members of their own and other species (the biotic environment) as well as the physical 

environment; principle of natural selection; the selective pressures imposed by the 

environment and the evolutionary response; predictive and optimization models; the 

comparative method; and direct measurement of natural selection; problem-based learning, 

group discussion, seminar presentation and essay writing 
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330-589 พฤกษศาสตรชายฝง  3(2-3-4) 

 (Coastal Botany) 

 รายวิชาบังคับกอน : อนุกรมวิธานพืช หรือเทียบเทา และพฤกษนิเวศวิทยา 

 Prerequisites: Plant Taxonomy or equivalent and Plant ecology 

 การกระจายพันธุ ตลอดจนนิเวศวิทยา การปรับตัวทางสัณฐานวิทยา และสรีรวิทยาของพรรณ

ไม พื้นเมืองในสังคมพืชตางๆที่อยูตามชายฝงทะเลที่พบในเขตพรรณพฤกษชาติคาบสมุทรไทย ตอเนื่องลงไปใน

เขตการกระจายพันธุพืชแบบมาเลเซียนา ตลอดจนเทคนิคในการระบุชื่อวิทยาศาสตรของพืช และหัวขอวิจัย

ปจจุบันทางอนุกรมวิธาน พฤกษภูมิศาสตร และนิเวศวิทยาของพรรณไมพื้นเมือง ที่อยูในสังคมพืชตามชายฝง

ทะเลเนนในเขตคาบสมุทรไทย-มาเลย รวมทั้งการศึกษาในภาคสนาม 

 Distribution patterns, phytosociology, morphological and physiological 

adaptations of native plants in various plant communities along the coast in Peninsular 

Thailand and the Malesian region together with identification techniques, current researches in 

taxonomy, phytogeography and plant ecology of the plant communities along the coast, 

focusing in peninsular Thailand and Malaysia, including field surveys 

 

330-601 วิวฒันาการของพืช  3(3-0-6) 

 (Plant Evolution) 

 รายวิชาบังคับกอน : สัณฐานวิทยาของพืชหรือเทียบเทา 

 Prerequisites: Plant morphology or equivalent 

 วิวัฒนาการของพืชกลุมตางๆ ไดแก สาหรายสีเขียว ไบรโอไฟตและเทรคีโอไฟต แนวโนมของ

วิวัฒนาการของพืชในกลุมตางๆ  ววิัฒนาการรวม  ความสัมพันธระหวางพืชและถิ่นอาศัย 

 Evolution in various groups of plants including green algae, bryophytes, and 

tracheophytes; evolutionary trends in various groups of plants; coevolution; relationships 

between plants and their habitats 

 

330-602 เซลลวิทยาขั้นสูง  3(2-3-4) 

 (Advanced Cell Biology) 

 รายวิชาบังคับกอน : ชีววิทยาของเซลล หรือเทียบเทา หรือโดยความเห็นชอบของ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 Prerequisites: Cells biology or equivalent or consent of curriculum  

 council members 

 ทฤษฎีตางๆ ที่ครอบคลุมหัวขอใหมๆ ที่นาสนใจทางเซลลวิทยา ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องกลอง

จุลทรรศน กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน  เอกซเรยดิฟแฟรคชั่น  โมเลกุลขนาดใหญของเซลล  การลําเลียงภายใน

เซลล  การบาดเจ็บและการแกตัวของเซลล  พันธุศาสตรระดับโมเลกุล  การเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล และ

ภูมิคุมกันของเซลล 
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 Studies of selected topics in cell biology, including microscopy, electron 

microscopy, X-ray diffraction, cellular molecules, cellular transportation, cell injury and aging, 

molecular genetics, cell differentiation, cellular basis of immune system 

 

330-630 หัวขอปจจุบันทางอนุกรมวิธานพืช 3(2-3-4) 

 (Current topic in Plant Taxonomy) 

 รายวิชาบังคับกอน : อนุกรมวิธานของพืช หรือเทียบเทา 

 Prerequisites: Plant taxonomy or equivalent 

 งานวิจัยทางอนุกรมวิธานพืชในปจจุบัน หลักสากลของอนุกรมวิธานและการกําหนดชื่อขอมูล

เพ่ือการตรวจสอบลักษณะและการศึกษาทบทวนทางอนุกรมวิธาน การอภิปรายเก่ียวกับความรู และวิธีการที่ใช

ในปจจุบันทางอนุกรมวิธานของพืช กรณีศกึษาปญหาทางอนุกรมวิธานพืช ศึกษาเรื่องที่นาสนใจทางอนุกรมวิธาน

พืชดวยตนเอง 

 The current research in plant taxonomy; taxonomic concepts and international 

code of nomenclature; information for identification and taxonomic revision; discussion on 

current knowledge and methodology in plant taxonomy; case study of plant taxonomic 

problem; individual study of interesting plant taxonomic problem. 

 

330-641 การเกิดสัณฐานของพืช 3(2-3-4) 

 (Plant Morphogenesis) 

 รายวิชาบังคับกอน : สรีรวิทยาของพืช หรือเทียบเทา 

 Prerequisites: Plant physiology or equivalent 

 ตนกําเนิดและการเจริญพัฒนาของรูปรางและโครงสรางตางๆ ของพืชพืช  ในแงของการแบง

เซลล  การขยายขนาดของเซลล  การเปลี่ยนแปลงของเซลล  รวมทั้งปจจัยตางๆ ที่จะเปนตัวกําหนดการพัฒนา

ของรูปแบบและอวัยวะตางๆ ของพืช 

 Origin and development of plant form and structure, cell division, cell 

elongation, cell differentiation, including factors controlling the form of a plant and its various 

organ 

 

330-651 นิเวศวิทยาระบบ  3(2-3-4) 

 (System Ecology) 

 รายวิชาบังคับกอน : นิเวศวิทยา หรือเทียบเทา หรือโดยความเห็นชอบของ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 Prerequisites: Ecology or equivalent or consent of curriculum council members 

 การเปลี่ยนแปลง การทําลาย และการพัฒนาของระบบนิเวศ การวิเคราะหทางคณิตศาสตร 

และการทําแบบจําลองของปรากฏการณทางนิเวศวิทยา การประยุกตคอมพิวเตอรในการศึกษาระบบนิเวศ 
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 Changes, termination and development of ecosystems, mathematical analysis, 

Biological phenomena modeling, Computer application for ecosystems analysis. 

 

330-652 การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมระดับโลก 2(2-0-4) 

 (Global Environmental Change) 

 รายวิชาบังคับกอน : นิเวศวิทยา หรือเทียบเทา หรือโดยความเห็นชอบของ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 Prerequisites: Ecology or equivalent or consent of curriculum council members 

 อิทธิพลจากกิจกรรมมนุษยตอเคมีของบรรยากาศ แหลงและการผลิตกาซคารบอนไดออกไซด 

ฟรีออน ซัลเฟอรไดออกไซด และกาซอื่น ๆ หลักฐานและสาเหตุที่มีการเปลี่ยนภูมิอากาศโลกในอดีต การ

แปรปรวนของภูมิอากาศ ตั้งแตสมัยที่วัดไดดวยเครื่องมือปรากฎการณเรือนกระจก อิทธิพลของอุณหภูมิสูงสุดขึ้น

ในโลก สาเหตุปรากฏการณหลุมโอโซนและฝนกรด 

 Anthropogenic impacts to the atmospheric chemical, source and productions 

of Carbon-dioxide, Freon, Sulfur-dioxide and other greenhouse gases, evident and global 

weather changes in the pass, weather fluctuations from the green-house effects 

measurements, impacts of the global heat, the Ozone hole and the Acid rain phenomena 

 

330-653 นิเวศวิทยามนุษย  3(3-0-6) 

 (Human Ecology) 

 รายวิชาบังคับกอน : นิเวศวิทยา หรือเทียบเทา หรือโดยความเห็นชอบของ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 Prerequisites: Ecology or equivalent or consent of curriculum council members 

 ประชากรมนุษย การเปนอยู การผลิตอาหาร และระบบเกษตรกรรม บทบาทของสิ่งแวดลอม 

สังคม และวัฒนธรรม ที่เปนตัวกําหนดกระบวนการของมนุษย นิเวศวทิยา และการควบคุมโรคและปรสิต มลพิษ 

การอนุรกัษทรัพยากรสิ่งมีชีวิต ขอดีขอเสียของการพัฒนาและคุณภาพชีวิต 

 Human population, living and food production, agricultural system, impacts of 

environment, social and culture to Human process, Ecology and disease control as well as 

parasitism, pollutions, bio-resources conservation, advantages vs. disadvantages of life quality 

developments 
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330-661 เทคนิคทางชีวโมเลกุลสําหรับชีววิทยา 3(2-3-4) 

 (Molecular Technique in Biology) 

 รายวิชาบังคับกอน : พันธุศาสตร หรือเทียบเทา หรือโดยความเห็นชอบของ 
 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 Prerequisites: Genetics or equivalent or consent of curriculum  
 council members  
 การสกัดสารพันธุกรรมดีเอ็นเอและอารเอ็นเอ การเพิ่มจํานวนดีเอ็นเอในหลอดทดลอง การ
วิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทด การศึกษาการแสดงออกของยีน ชีวสารสนเทศศาสตร จีโนมิกส ทรานสคริปโตมิกส 
และโปรตีโอมิกส การศึกษาหนาที่ของยีน การสรางสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม  
 DNA and RNA extraction; polymerase chain reaction; DNA sequencing; gene 
expression analysis; bioinformatics; genomics, transcriptomics and proteomics; functional 
analysis of genes; transgenic techniques 

 

330-670 การดําน้ําเพื่อการวิจัย  2(1-2-3) 

 (Scientific Diving and Data Collection) 

 ก า ร สร า ง ค ว ามส า มา ร ถ ใน ก า ร ดํ า น้ํ า แบบ ใช ถั ง ดํ า น้ํ า (SCUBA)แล ะ แบบ ผิ ว น้ํ า 

(Snorkeling/free diving) ใหเพียงพอตอการทํางานภาคสนามทางทะเลอยางปลอดภัยและเชื่อถือไดในระดับ

มาตรฐานสากลและพัฒนาทักษะที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานใตน้ําการเก็บขอมูลวิธีการสุมตัวอยางและเก็บ

ตัวอยางสําหรับการศึกษาที่หลากหลายการใชเครื่องมือและการดูแลรักษาอุปกรณเบื้องตนและการเรียนรู

เครื่องมืออุปกรณของการดําน้ําแบบใชถังดําน้ําและแบบผิวน้ําแบบตางๆที่ใชในการเก็บขอมูลทางทะเลและการ

พัฒนาความเขาใจในเรื่องความปลอดภัยและทักษะการปฐมพยาบาลหรือการชวยชีวิตเบื้องตนสําหรับนักดําน้ํา

โดยเรียนรูเก่ียวกับผลกระทบทางสรีรวิทยาที่เกิดจากการดําน้ําและเทคนิคการหลีกเลี่ยงปญหาสุขภาพที่อาจ

เกิดขึ้นไดจากการดําน้ําและการใชทักษะเพื่อวางแผนการทํางานใตน้ําและดําน้ําเพื่อการศึกษาวิจัยอยางปลอดภัย 

 Establishment of competencies in SCUBA diving and snorkeling (free-diving) 

sufficient to safely and reliably engage in marine field work at an international standard; 

Development of practical skills in diving operations, data collection, equipment use and basic 

maintenance, and sample collection and storage for various types of study; Exposure to 

different types of SCUBA and free-diving equipment used in marine data collection; 

Development of safety awareness and first aid/rescue skills, awareness of the ways diving can 

affect physiology and techniques and skills to avert potential health risks that can arise from 

diving; Application of skills to plan and undertake multi-level and extended dive profiles 

safely in the context of research diving operations 
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330-671 วิธีการศกึษาทางนิเวศวิทยา 3(2-3-4) 

 (Ecological Methods) 

 รายวิชาบังคับกอน : นิเวศวทิยา และสถิติพื้นฐานสําหรับชีววิทยา 

 Prerequisites: Ecology or equivalent or consent of curriculum council members 

 วิธีการศึกษาทางนิเวศวิทยา การศึกษาระดับประชากรในระบบนิเวศตาง ๆ การประเมิน

ปริมาณประชากร การประเมินความหลากหลายทางชีวภาพ การประเมินผลผลิต การถายทอดพลังงาน 

การศึกษาในระดับภูมิทัศนนิเวศวิทยา 

 Methods in Ecology; population studies in various habitats; population 

assessment; biodiversity assessment; productivity estimation and estimation of energy flow; 

landscape ecology 

 

330-673 สัมมนาทางชีววทิยา 1 1(0-2-1) 

 (Seminar in Biology I) 

 นําเสนอและรวมอภิปรายหัวขอที่นาสนใจและทันสมัยจากวารสารที่เก่ียวของกับชีววิทยา 

 Presentation and discussion of the interesting and recent scientific topics in 

biology 

 

330-674 สัมมนาทางชีววิทยา 2 1(0-2-1) 

 (Seminar in Biology II) 

 นําเสนอหัวขอ ความกาวหนาของงานวิจัยและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจและทันสมัยจาก

วารสารที่เกี่ยวของกับชีววิทยา 

 Review literatures, researches proposal and progress of Master thesis 

 

330-682 หัวขอพิเศษทางชีววิทยา 1 2(1-3-2) 

 (Special Topic in Biology I) 

 รายวิชาบังคับกอน : ตามดุลพินิจของอาจารยผูสอน 

 หัวขอพิเศษเก่ียวกับประเด็นปจจุบันและประเด็นเดนในสาขาชีววิทยา 

 Prerequisites: consent of instructors 

 Special topics on current and hot issues in biology 
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330-683 หัวขอพิเศษทางชีววิทยา 2 2(1-3-2) 

 (Special Topic in Biology II) 

 รายวิชาบังคับกอน : ตามดุลพินิจของอาจารยผูสอน 

 หัวขอพิเศษเก่ียวกับประเด็นปจจุบันและประเด็นเดนในสาขาชีววิทยา 

 Prerequisites: consent of instructors  

 Special topics on current and hot issues in biology 

 

330-684 ปญหาพิเศษทางชีววิทยา 1 2(1-3-2) 

 (Special Problem in Biology I) 

 รายวิชาบังคับกอน : ตามดุลพินิจของอาจารยผูสอน 

 ปญหาพิเศษเก่ียวกับประเด็นปจจุบันและประเด็นเดนในสาขาชีววิทยา 

 Prerequisites: consent of instructors  

 Special problem on current and hot issues in biology 

 

330-685 ปญหาพิเศษทางชีววิทยา 2 2(1-3-2) 

 (Special Problem in Biology II) 

 รายวิชาบังคับกอน : ตามดุลพินิจของอาจารยผูสอน 

 ปญหาพิเศษเก่ียวกับประเด็นปจจุบันและประเด็นเดนในสาขาชีววิทยา 

 Prerequisites: consent of instructors  

 Special problem on current and hot issues in biology 

 

331-691 วิทยานิพนธ  36(0-108-0) 

 (Thesis) 

 ศึกษาคนควาวิจัยในหัวขอเรื่องทางดานชีววิทยา โดยการดูแล และใหคําแนะนํา 

ของอาจารยผูควบคุมการวิจัย 

 Individual research in biological problems under supervision of the  

advisory committee 

 

331-692 วิทยานิพนธ  20(0-60-0) 

 (Thesis) 

 ศึกษาคนควาวิจัยในหัวขอเรื่องทางดานชีววิทยา โดยการดูแล และใหคําแนะนํา 

ของอาจารยผูควบคุมการวิจัย 

 Individual research in biological problems under supervision of the  

advisory committee 
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330–770 สัมมนาทางชีววิทยา 1 1(0-2-1) 

 (Seminar in Biology I) 

 นําเสนอและรวมอภิปรายหัวขอที่นาสนใจและทันสมัยจากวารสารที่เก่ียวของกับชีววิทยา 

 Presentation and discussion of the interesting and recent scientific  

topics in biology 

 

 

330–771 สัมมนาทางชีววิทยา 2 1(0-2-1) 

 (Seminar in Biology II) 

 นําเสนอและรวมอภิปรายหัวขอที่นาสนใจและทันสมัยจากวารสารที่เก่ียวของกับชีววิทยา 

 Presentation and discussion of the interesting and recent scientific  

topics in biology 

 

331-791 วิทยานิพนธ  48(0-144-0) 

 (Thesis) 

 ศึกษาคนควาวิจัยในหัวขอเรื่องทางดานชีววิทยา โดยการดูแล และใหคําแนะนํา 

ของอาจารยผูควบคุมการวิจัย 

 Individual research in biological problems under supervision of  

the advisory committee 

 

331-792 วิทยานิพนธ  72(0-216-0) 

 (Thesis) 

 ศึกษาคนควาวิจัยในหัวขอเรื่องทางดานชีววิทยา โดยการดูแล และใหคําแนะนํา 

ของอาจารยผูควบคุมการวิจัย 

 Individual research in biological problems under supervision of  

the advisory committee 

 

331-793 วิทยานิพนธ  36(0-108-0) 

 (Thesis) 

 ศึกษาคนควาวิจัยในหัวขอเรื่องทางดานชีววิทยา โดยการดูแล และใหคําแนะนํา 

ของอาจารยผูควบคุมการวิจัย 

 Individual research in biological problems under supervision of  

the advisory committee 

 

 



 

 

53

331-794 วิทยานิพนธ  48(0-144-0) 

 (Thesis) 

 ศึกษาคนควาวิจัยในหัวขอเรื่องทางดานชีววิทยา โดยการดูแล และใหคําแนะนํา 

ของอาจารยผูควบคุมการวิจัย 

 Individual research in biological problems under supervision of  

the advisory committee 
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3.2  ช่ือ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 
3.2.1 อาจารยประจําหลักสตูร 

ที ่ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงทางวชิาการ ชื่อ-สกลุ 
วุฒิการศึกษา 

(เรียงลําดับจาก เอก-โท-ตรี),(สาขาวิชา), 
ปที่สําเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน
และผลงานทาง

วิชาการ 
1. รองศาสตราจารย นายกิติเชษฐ ศรีดิษฐ Dr. rer. nat. (Botanik), University of Vienna, Austria, 2540 

วท.ม. (พฤกษศาสตร), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2531 
วท.บ. (พฤกษศาสตร), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2528 

ภาคผนวก ค 

2. รองศาสตราจารย นางสาวอัญชนา ประเทพ Ph.D. (Biological Sciences), University of Liverpool, United 
Kingdom, 2544 
วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร, 2538 

ภาคผนวก ค 

3. ผูชวยศาสตราจารย นายสาระ บํารุงศร ี Ph.D. (Zoology), University of Aberdeen, United Kingdom, 
2545 
วท.ม. (ชีววิทยาปาไม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2540 
วท.บ. (วนศาสตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2536 

ภาคผนวก ค 

4. อาจารย นางสาวจารุวรรณ มะยะกูล ปร.ด. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2555 
วท.ม. (นิเวศวิทยา), มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร, 2549 
วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2546 

ภาคผนวก ค 

5. อาจารย นางสาวศันสรียา วังกุลางกูร วท.ด. (วิทยาศาสตรชีวภาพ), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548 
วท.ม. (สัตววิทยา), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541 
วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2538 

ภาคผนวก ค 

6. รองศาสตราจารย นายพรศิลป ผลพันธิน D.Agr. (Fisheries), University of Tokyo, Japan, 2534 
วท.ม. (วิทยาสาสตรทางทะเล), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2534 
วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2524 

ภาคผนวก ค 
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ที ่ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงทางวิชาการ ชื่อ-สกลุ 
วุฒิการศึกษาระดับ 

(เรียงลําดับจาก เอก-โท-ตรี),(สาขาวิชา), 
ปที่สําเรจ็การศึกษา 

ภาระงานสอน
และผลงานทาง

วิชาการ 
7. รองศาสตราจารย นางอุปถัมภ  มีสวัสดิ ์ ปร.ด. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร, 2549 

วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะแวดลอม), มหาวิทยาลยัมหิดล, 2533 
วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร, 2529 

ภาคผนวก ค 

8. ผูชวยศาสตราจารย นายจรลั  ลีรติวงศ ปร.ด. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลยัขอนแกน, 2550 
วท.ม. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2543 
วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร, 2538 

ภาคผนวก ค 

9. ผูชวยศาสตราจารย นายวชริะ เหล็กนิ่ม Ph.D. (Marine Biology) James Cook Univ., Australia, 2545 
วท.บ. (วาริชศาสตร),  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2526 

ภาคผนวก ค 

10. ผูชวยศาสตราจารย นายสหัช  จันทนาอรพินท Dr. rer. Nat. (Botany), University of Bonn, Germany, 2553 
วท.ม. (พฤกษศาสตร), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546 
วท.บ. (พฤกษศาสตร), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541 

ภาคผนวก ค 

11. อาจารย นายสิงโต บญุโรจนพงศ ปร.ด. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร, 2554 
วท.ม. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2546 
วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร, 2540 

ภาคผนวก ค 

12. อาจารย นายวงศกฏ ภูภูมิรัตน Ph.D. (Biology), University of Vienna, Austria, 2557 
วท.ม. (นิติวิทยาศาสตร), มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร, 2551 
วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) (ชีววิทยา), มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร, 
2548 

ภาคผนวก ค 

13. อาจารย นางสาวกฤติกา  แกวจํานง Ph.D. (Plant Science), University of Aberdeen, United 
Kingdom, 2550 
M.Sc. (Plant Breeding and Biotechnology), University of East 
Anglia, United Kingdom, 2546 
วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร, 2545 

ภาคผนวก ค 
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ที ่ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงทางวิชาการ ชื่อ-สกลุ 
วุฒิการศึกษาระดับ 

(เรียงลําดับจาก เอก-โท-ตรี),(สาขาวิชา), 
ปที่สําเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน
และผลงานทาง

วิชาการ 
14. อาจารย นายโสภาค จันทฤทธิ์ ปร.ด. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร, 2557 

วท.ม. (นิเวศวิทยา), มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร, 2551 
วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร, 2547 

ภาคผนวก ค 

15. ผูชวยศาสตราจารย นายธีรกมล เพ็งสกุล Ph. D. (Zoology),  Xiamen University, China, 2556 
วท.ม. (วิทยาศาสตรการแพทย), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2552 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2550 

ภาคผนวก ค 

16. อาจารย นางสาวกริ่งผกา วังกุลางกูร Ph.D. (Marine Biology),  Bangor University,  United Kingdom, 
2559 
วท.ม. (นิเวศวิทยา), มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร, 2552 

วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2548 

ภาคผนวก ค 

17. นักวิจัย นายพิพัฒน สรอยสุข ปร.ด. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร, 2556 
วท.ม. (นิเวศวิทยา), มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร, 2550 
วท.บ. (วิทยาศาสตรชีวภาพปาไม), มหาวิทยาเกษตรศาสตร, 2547 

ภาคผนวก ค และ
ภาคผนวก ง 

18. อาจารย Mr.  Stefano Giovanni 
Angelo Draisma 

Ph.D. (with honours), Leiden University, The Netherlands, 
2545 
Doctorandus Degree (Marine Biology), University of 
Groningen, The Netherlands, 2537 

ภาคผนวก ค และ
ภาคผนวก จ 

19. อาจารย Mr. James Dominic True Ph.D. (Marine Biology), James Cook University, Australia, 2548 
Hons. 1st Class (Marine Biology), James Cook University, 
Australia, 2538 
B.Sc. (Marine Biology and Computer Science), James Cook 
University, Australia, 2536 

ภาคผนวก ค และ
ภาคผนวก จ 
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3.2.2 อาจารยประจํา 
ไมม ี

3.2.3 อาจารยพิเศษ 
ไมม ี

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศกึษา) (ถาม)ี
ไมมี

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยยอ 

ทําวิจัยโดยเนนพื้นฐานดานธรรมชาติวิทยาและอาจรวมถึงการประยุกตใช อันจะกอใหเกิดองคความรูใหมภายใต
การดูแล และแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 
นักศึกษามีความรูความสามารถในการศึกษาคนควา รอบรูและชํานาญในเรื่องของทรัพยากรชีวภาพที่ตนสนใจ 
เพ่ือนําไปสูการสรางองคความรูใหม ๆ รวมทั้งบูรณาการองคความรูเพ่ือการจัดการทรัพยากรชีวภาพอยางมี
ประสิทธิภาพและยืนนาน  และตั้งคําถาม รวมทั้งการหาคําตอบโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

5.3 ชวงเวลา 
หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต 
 ภาคการศึกษาที่ 1-2 ของปการศึกษาที่ 1 และ 2 โดยระยะเวลาดําเนินการตามประกาศมาตรการเรงรัดการ
สําเรจ็การศึกษาตามกําหนดเวลาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร (ภาคผนวก ช) 

หลักสูตรระดับดษุฎีบัณฑติ 
 ภาคการศึกษาที่ 1-2 ของปการศึกษาที่ 1-3 ในแผนการศึกษาแบบ 1.1 และ 2.1 ภาคการศึกษาที่ 1-2 ของป
การศึกษาที่ 1-5 ในแผนการศึกษาแบบ 1.2 และ 2.2 โดยระยะเวลาดําเนินการตามประกาศมาตรการเรงรัดการ
สําเรจ็การศึกษาตามกําหนดเวลาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร (ภาคผนวก ช) 

5.4 จํานวนหนวยกิต 
หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต    
แผน ก แบบ ก 1 จํานวน 36 หนวยกิต 
แผน ก แบบ ก 2 จํานวน 20 หนวยกิต 

หลักสูตรระดับดษุฎีบัณฑติ 
แบบ 1.1 จํานวน 48 หนวยกิต 
แบบ 1.2 จํานวน 72 หนวยกิต 
แบบ 2.1 จํานวน 36 หนวยกิต 
แบบ 2.2 จํานวน 48 หนวยกิต 
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5.5 การเตรียมการ  
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ เกี่ยวของกับงานวิทยานิพนธภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ และตองเสนอโครงรางวิทยานิพนธภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยใหเปนไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 และมาตรการเรงรัดการสําเร็จ
การศึกษาตามกําหนดเวลาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร 

 
5.6 กระบวนการประเมินผล  

ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1.  การพฒันาคุณลักษณะพิเศษของนักศกึษา  
หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกจิกรรมของนักศึกษา 
1. มีความรูดานชีววิทยาทั่วไป สามารถแสวงหาความรู

ดวยตัวเอง และสามารถทําการวิเคราะห สังเคราะห 
และแกไขปญหาดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร 

2. มีความสามารถในการผลิตงานวิจัยที่มีมาตรฐานซึ่ง
เปนที่ยอมรับใหตีพิมพเผยแพรในวารสารวิจัยใน
ระดับชาต ิ

3. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีทักษะในการสื่อสาร 
การจัดการ สามารถเปนทั้งผูนําและผูรวมงาน มี
คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคม อีก
ทั้งมีจรรยาบรรณในการใชสัตวทดลอง รวมถึงการนํา
พืชหรือสัตวตางถิ่นเขามาในถิ่นอาศัยใหม เปนตน 

 

1. จัดการเรียนการสอนโดยคณาจารยที่มีความรูและ
เชี่ยวชาญในรายวิชาที่สอน เนนการปฏิบัติงานใน
ภาคสนาม และการปฏิบัติดวยตนเอง เพื่อใหนักศึกษามี
ประสบการณตรงและมีแนวคิดเก่ียวกับปญหาวิจัย 

2. สงเสริมกิจกรรมวิชาการ เชน การบรรยายโดยวิทยากร
พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาทั้งชาวไทยและ
ชาวตางชาติ มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการเขียน
บทความทางวิชาการเ พ่ือการตีพิมพและใหการ
สนับสนุนใหนําเสนองานทางวิชาการในรูปแบบตาง ๆ  

3. เปนหลักสูตรที่เนนวิจัยโดยมีหนวยกิตวิทยานิพนธ  

มากกวารอยละ 50 ของหนวยกิตตลอดหลักสูตร 

สนับสนุนใหนักศึกษามีการจัดกิจกรรมการเสวนาทาง

ชีววิทยาอยางนอยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

หลักสูตรระดับดษุฎบีัณฑติ 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกจิกรรมของนักศึกษา 

1. มีความรูดานชีววิทยาข้ันสูง ใฝรู  และสามารถ
แสวงหาความรูดวยตัวเอง มีโลกทัศนกวาง และ
สามารถทําการวิเคราะห สังเคราะห บูรณาการองค
ความรู และแกไขปญหาดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร 

2. มีความสามารถในการผลิตงานวิจัยที่มีมาตรฐานซึ่ง
เปนที่ยอมรับใหตีพิมพเผยแพรในวารสารวิจัยใน
ระดับชาต ิและนานาชาติ 

3. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีทักษะในการสื่อสาร 
การจัดการ เปนไดทั้งผูนําและผูรวมงาน มีคุณธรรม 
จริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคม อีกทั้งมี
จรรยาบรรณในการใชสัตวทดลอง รวมถึงการนําพืช
หรือสัตวตางถิ่นเขามาในถิ่นอาศัยใหม เปนตน 

 

1. จัดการเรียนการสอนโดยคณาจารยที่มีความรูและ
เชี่ยวชาญในรายวิชาที่สอน เนนการปฏิบัติงานใน
ภาคสนาม การปฏิบัติดวยตนเอง และมีการวาง
แผนการทดลอง เพื่อใหนักศึกษามีประสบการณตรง
และมีแนวคิดเก่ียวกับปญหาวิจัย 

2. สงเสริมกิจกรรมวิชาการ เชน การบรรยายโดยวิทยากร
พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาทั้งชาวไทยและ
ชาวตางชาติ สนับสนุนการเขียนบทความทางวิชาการ
เพื่อการตีพิมพ และการนําเสนองานทางวิชาการใน
รูปแบบตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ 

3. เปนหลักสูตรที่เนนวิจัยโดยมีหนวยกิตวิทยานิพนธ  

มากกวารอยละ 50 ของหนวยกิตตลอดหลักสูตร 

สนับสนุนใหนักศึกษามีการจัดกิจกรรมการเสวนาทาง

ชีววิทยาอยางนอยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน  
 หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต 
 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

 2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
1)  มีความซื่อสัตยสุจริต   
2)  มีระเบียบวินัย  
3)  มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ อีกทั้งมีจรรยาบรรณ

ในการใชสัตวทดลอง รวมถึงการนําพืชหรือสัตวตางถิ่นเขามาในถิ่นอาศัยใหม 
4)  เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอ่ืน 

 5)  มีจิตสาธารณะ 
 
2.1.2  กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

1)  มกีารสอนที่สอดแทรก คุณธรรม จริยธรรมในแตละรายวิชา 
2)  อาจารยเปนแบบอยางที่ด ี
3)  จัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม สงเสริมและปลูกฝงการถือประโยชนสวนรวม 
4)  มอบหมายใหนักศึกษาทํางานเปนกลุม ฝกการเปนผูนําและการเปนสมาชิกกลุม  
5)  มีกิจกรรมเสริมสรางความสมัพันธทั้งภายในและภายนอกองคกร 
 

2.1.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
1)  จํานวนนักศึกษาที่ทุจริตการสอบและการอางอิงผลงานวจิัย  
2)  สังเกตพฤติกรรม 
3)  ประเมินจากการเขารวมกิจกรรมรวมกับการสังเกตพฤติกรรมและประเมินระหวางผูเรียนดวยกัน 
     และประเมินจากผูสอน 
4)  ประเมินความรับผิดชอบในการเขารวมกิจกรรม การทํางานกลุม และงานทีไ่ดรบัมอบหมาย 

 5)  ประเมินจากการเขารวมกิจกรรม 
 

2.2 ความรู 
  2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

1)  มีความรูทั่วไป หลักการและทฤษฎีทางชีววิทยา 
2)  สามารถนาํความรูทั่วไป หลักการและทฤษฎีมาประยุกตใช และอธิบายหลักการและทฤษฎ ี
    ทางดานชีววิทยาได 
3)  สามารถติดตามความกาวหนาทางวชิาการโดยเฉพาะอยางยิ่งดานชีววิทยา 

 4)  ทราบถึงผลกระทบของผลงานวิจัยในปจจบุันที่มีตอองคความรูในสาขาวิชาชีพและสงัคม 
 

  2.2.2  กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
1)  จัดใหมีรายวิชาทีฝ่กกระบวนการคิด แกปญหาดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
2)  การมอบหมายงานใหคิดวิเคราะหแกไขปญหา คนควา เขียนรายงาน และนําเสนอเปนรายบคุคล 
     และรายกลุม 
3)  จัดกิจกรรมสงเสริมบรรยากาศทางวชิาการ เชน สัมมนาภาควิชา การจัดกลุมอภิปรายประเดน็  
     นาสนใจทางวิชาการ เปนตน 
 4)  สนับสนนุการเขารวมการประชุมทางวิชาการระดับชาต ิ
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  2.2.3  กลยุทธการประเมินผลการเรยีนรูดานความรู 
1)  การสอบแบบปากเปลาและการปฏิบัต ิ
2)  การประเมินจากการนําเสนอผลงานและรายงานวจิัย 
3)  การมีบทบาทในการนําเสนอหัวขออภิปรายและการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นทาง 
     วิชาการ 

 4)  การเขารวมประชุมทางวิชาการทั้งในระดับชาติ หรือนานาชาต ิ
 
 2.3. ทักษะทางปญญา 
  2.3.1  ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1)  สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และมีเหตุมีผลตามหลักการทางวิทยาศาสตร 
2)  นําความรูทางชีววิทยาไปประยุกตกับสถานการณตาง ๆ ไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
3)  มีความใฝรู สามารถวิเคราะหและสังเคราะหความรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ ที่หลากหลายไดอยาง 

 ถูกตองและสรางสรรค 
 

  2.3.2  กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
1)  สอนในรปูแบบที่หลากหลายโดยเนนใหมีการคดิวิเคราะหปญหาในเชิงวิทยาศาสตร 
2)  การทําวิทยานิพนธ 
3)  มีการนําเสนองานทางวชิาการ 
 

2.3.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
1)  การอภิปรายในประเด็นปญหาตางๆ 
2)  การศึกษาวิทยานิพนธ 
3)  การนําเสนอผลงานทางวชิาการทั้งในระดับชาติ หรือนานาชาต ิ
 

 2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 2.4.1  ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1)  สามารถทาํงานรวมกับผูอ่ืนในฐานะผูนําและสมาชิกทีด่ ี
2)  มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และองคกร 
3)  สามารถปรบัตัวเขากับสถานการณและวฒันธรรมขององคกรที่ไปปฏบิัติงาน 
 

 2.4.2. กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ 
 ความรับผิดชอบ 

1)  จัดกิจกรรมการเรยีนการสอน ที่เนนการทํางานที่ตองมีปฎิสมัพันธระหวางบุคคล 
2)  สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ การเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ในรายวิชา 
     ตาง ๆ 
3)  ฝกการทํางานในหนวยงานอืน่ ๆ 
 

 2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
1)  ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรบัมอบหมายและสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการ 
     ทํากิจกรรมกลุม 
2)  ใหนักศึกษาประเมินตนเองและเพื่อนรวมงาน 
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3)  การประเมินบัณฑิตจากองคกรและหนวยงานตาง ๆ 
 
 2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.5.1  ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1)  สามารถประยุกตความรูทางคณิตศาสตรและสถิติพื้นฐาน เพื่อการวิเคราะห ประมวลผล การ
แกปญหา และนาํเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม 

2)  มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใชรปูแบบการสื่อสารได 
     อยางเหมาะสม 
3)  มีทักษะและความรูพื้นฐานภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอ่ืน เพื่อการคนควาไดอยางเหมาะสม 
4)  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศพ้ืนฐานในการสืบคนและเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางมปีระสทิธิภาพ

และเหมาะสมกับสถานการณ 
      

2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1)  จัดอบรมใหความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ เพื่อนํามาใชในการศึกษาและวิจัย 
2)  จัดการเรียนการสอนที่เนนการฝกทักษะการสื่อสารทั้งการพดู การฟง การอาน และการเขียน  
3)  สอนเปนภาษาอังกฤษพื้นฐานในหลายรายวิชาและมีกิจกรรมเสริมการใชภาษาอังกฤษในการอภิปราย

เชิงวิชาการ 
4)  จัดกิจกรรมการเรยีนรูในรายวิชาตางๆ ใหนักศึกษาไดมีประสบการณจริง และนาํเสนอการ 
     แกปญหาทีเ่หมาะสม เพื่อเรียนรูเทคนิคการประยุกตเทคโนโลยสีารสนเทศในหลากหลาย 
     สถานการณ 
 

2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ 
 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1)  การวิเคราะหผลและเขียนรายงานวิจัย 
2)  การนําเสนอผลงานในรปูแบบของสัมมนา หรือการเขารวมประชุมทางวิชาการ 
3)  ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในการนําเสนอ และอภปิรายทางวิชาการ 
4)  ความสามารถในการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายในการวิเคราะหขอมูลและ 
     นําเสนอผลงานทัง้ในรูปแบบรายงานและการนาํเสนอตอทีป่ระชุม 

 
 หลักสูตรระดับดษุฎีบัณฑติ 
 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

 2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
1)  แสดงความซื่อสัตยสุจริตอยางสม่ําเสมอ 
2)  แสดงออกถึงความมีระเบียบ และมีความรับผิดชอบตอตนเอง  
3)  แสดงออกถึงความมีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ     

อีกทั้งมีจรรยาบรรณในการใชสัตวทดลอง รวมถึงการนําพืชหรือสัตวตางถ่ินเขามาในถิ่นอาศัยใหม 
4)  แสดงออกถึงความ เคารพสิทธิและความ คิดเห็นของผูอื่น 

 5)  แสดงความคิดเห็น หรือพฤติกรรมการมีจิต สาธารณะ 
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2.1.2  กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
1)  มีการสอนที่สอดแทรก คุณธรรม จริยธรรมในแตละรายวิชา 
2)  อาจารยเปนแบบอยางที่ด ี
3)  จัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม สงเสริมและปลูกฝงการถือประโยชนสวนรวม 
4)  มอบหมายใหนักศึกษาทํางานเปนกลุม ฝกการเปนผูนําและการเปนสมาชิกกลุม  
5)  มีกิจกรรมเสริมสรางความสมัพันธทั้งภายในและภายนอกองคกร 
 

2.1.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
1)  จํานวนนักศึกษาที่ทุจริตการสอบและการอางอิงผลงานวจิัย  
2)  สังเกตพฤติกรรม 
3)  ประเมินจากการเขารวมกิจกรรมรวมกับการสังเกตพฤติกรรมและประเมินระหวางผูเรียนดวยกัน 
     และประเมินจากผูสอน 
4)  ประเมินความรับผิดชอบในการเขารวมกิจกรรม การทํางานกลุม และงานทีไ่ดรบัมอบหมาย 

 5)  ประเมินจากการเขารวมกิจกรรม 
 

2.2 ความรู 
  2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

1)  มีความรูอยางลุมลึกทั้งหลักการและทฤษฎีทางชีววิทยา 
2)  สามารถนาํความรู หลักการและทฤษฎีมาประยุกตใช และสามารถอธิบายหลักการและทฤษฎ ี
    ทางดานชีววิทยาไดกระจาง ครบถวน 
3)  สามารถติดตามความกาวหนาทางวชิาการโดยเฉพาะอยางยิ่งดานชีววิทยา ที่มีความทนัสมยัอยูเสมอ 

 4)  ทราบถึงผลกระทบของผลงานวิจัยในปจจบุันทีม่ีตอองคความรูในสาขาวิชาชีพและสงัคมอยางลึกซึ้ง 
 

  2.2.2  กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
1)  จัดใหมีรายวิชาทีฝ่กกระบวนการคิด แกปญหาดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
2)  มกีารมอบหมายงานใหคิดวิเคราะห คนควา สงัเคราะห และบูรณาการองคความรู 
3)  จัดกิจกรรมสงเสริมบรรยากาศทางวชิาการ เชน สัมมนาภาควิชา การจัดกลุมอภิปรายประเดน็  
     นาสนใจทางวิชาการ เปนตน 
 4)  สนับสนนุการเขารวมการประชุมทางวิชาการทั้งระดบัชาตแิละนานาชาต ิ
 

  2.2.3  กลยุทธการประเมินผลการเรยีนรูดานความรู 
1)  การสอบแบบปากเปลาและการปฏิบัต ิ
2)  การประเมินจากการนําเสนอผลงานและรายงานวิจัย 
3)  การมีบทบาทในการนําเสนอหัวขออภิปรายและการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นทาง 
     วิชาการ 

 4)  การเขารวมประชุมทางวิชาการทั้งในระดับชาติ และนานาชาต ิ
 
 2.3. ทักษะทางปญญา 
  2.3.1  ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1)  สามารถคิดวิเคราะห สังเคราะห และบูรณาการองคความรูอยางเปนระบบ และมีเหตุมีผลตาม
หลักการทางวิทยาศาสตร 
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2)  นําความรูทางชีววิทยาไปประยุกตกับสถานการณตาง ๆ ไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
3)  มีความใฝรู สามารถวิเคราะหและสังเคราะหความรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ ที่หลากหลายไดอยาง 

 ถูกตองและสรางสรรค 
 

  2.3.2  กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
1)  สอนในรปูแบบที่หลากหลายโดยเนนใหมีการคดิวิเคราะหปญหาในเชิงวิทยาศาสตร 
2)  การทําวิทยานิพนธ 
3)  มีการนําเสนองานทางวชิาการ 
 

2.3.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
1)  การแสดงความคิดเห็น และการอภิปรายในประเด็นปญหาตางๆ 
2)  การศึกษาวิทยานิพนธ 
3)  การนําเสนอผลงานทางวชิาการทั้งในระดับชาติ และนานาชาต ิ
 

 2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 2.4.1  ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1)  สามารถทาํงานรวมกับผูอ่ืนในทั้งฐานะผูนาํและสมาชิก มีความเปนผูนําทางวิชาการ  
2)  มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และองคกร 
3)  สามารถปรบัตัวเขากับสถานการณและวฒันธรรมขององคกรที่ไปปฏบิัติงาน และใชความรู 
   ความสามารถใหคําแนะนําแกองคกรได  
 

 2.4.2. กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ 
 ความรับผิดชอบ 

1)  จัดกิจกรรมการเรยีนการสอน ที่เนนการทํางานที่ตองมีปฎิสมัพันธระหวางบุคคล 
2)  สอดแทรกเรื่องความรับผดิชอบ การมีมนุษยสัมพันธ การเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ในรายวิชา 
     ตาง ๆ 
3)  ฝกการทํางานในหนวยงานอืน่ ๆ 
 

 2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
1)  ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรบัมอบหมายและสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการ 
     ทํากิจกรรมกลุม 
2)  ใหนักศึกษาประเมินตนเองและเพื่อนรวมงาน 
3)  การประเมินบัณฑิตจากองคกรและหนวยงานตาง ๆ 

 
 2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.5.1  ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1)  สามารถประยุกตความรูทางคณิตศาสตรและสถิติขั้นสูง เพื่อการวิเคราะห ประมวลผล การ 
     แกปญหา และนาํเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม 
2)  มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใชรปูแบบการสื่อสารได 
     อยางเหมาะสม 
3)  มีทักษะและความรูขั้นสูงภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอ่ืน เพื่อการคนควาไดอยางเหมาะสม 
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4)  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันสูงในการสืบคนและเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางมีประสทิธิภาพและ 
     เหมาะสมกับสถานการณ 
 

2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1)  จัดอบรมใหความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ เพื่อนํามาใชในการศึกษาและวิจัย 
2)  จัดการเรียนการสอนที่เนนการฝกทักษะการสื่อสารทั้งการพดู การฟง การอาน และการเขียน  
3)  เนนการใชภาษาอังกฤษขั้นสูงในการเรียนการสอน รวมทัง้การอภิปรายเชิงวิชาการ 
4)  จัดกิจกรรมการเรยีนรูในรายวิชาตางๆ ใหนักศึกษาไดมีประสบการณจริง และนาํเสนอการ 
     แกปญหาที่เหมาะสม เพ่ือเรียนรูเทคนิคการประยุกตเทคโนโลยสีารสนเทศในหลากหลาย 
     สถานการณ 
 

2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ 
 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1)  การวิเคราะหผลและเขียนรายงานวิจัย 
2)  การนําเสนอผลงานในรปูแบบของสัมมนา หรือการเขารวมประชุมทางวิชาการ 
3)  ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในการนําเสนอ และอภปิรายทางวิชาการ 
4)  ความสามารถในการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายในการวิเคราะหขอมูลและ 
     นําเสนอผลงานทัง้ในรูปแบบรายงานและการนาํเสนอตอทีป่ระชุม 

 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)  

ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้ 

 

หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต 

คุณธรรม จริยธรรม 
1)  มีความซื่อสัตยสุจริต  
2)  มีระเบียบวินัย  
3)  มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
4)  เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอ่ืน 
5)  มีจิตสาธารณะ 
 

ความรู 
1)  มีความรูทั่วไป หลักการและทฤษฎีทางชีววิทยา 
2)  สามารถนําความรูทั่วไป หลักการและทฤษฎีมาประยุกตใชและอธิบายหลักการและทฤษฎีทางดาน 
     ชีววิทยา 
3)  สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการโดยเฉพาะอยางยิ่งดานชีววิทยา 
4)  ทราบถึงผลกระทบของผลงานวิจยัในปจจุบันที่มีตอองคความรูในสาขาวิชาชีพและสงัคม 
 
 
 



 

 

66

ทักษะทางปญญา 
1)  สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และมีเหตุมีผลตามหลักการทางวิทยาศาสตร 
2)  นําความรูทางชีววิทยาไปประยุกตกับสถานการณตางๆ ไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
3)  มีความใฝรู สามารถวิเคราะหและสังเคราะหความรูจากแหลงขอมูลตางๆ ที่หลากหลายไดอยางถูกตอง 

      และสรางสรรค 
 
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1)  สามารถทาํงานรวมกับผูอ่ืนในฐานะผูนําและสมาชิกที่ด ี
2)  มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคมและองคกร 
3)  สามารถปรบัตัวเขากับสถานการณและวฒันธรรมขององคกรที่ไปปฏบิัติงาน 
 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1)  สามารถประยุกตความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ เพื่อการวิเคราะห ประมวลผล การแกปญหา และ 
     นําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม 
2)  มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใชรูปแบบการสื่อสารไดอยาง 
     เหมาะสม 
3)  มีทักษะและความรูภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอื่น เพื่อการคนควาไดอยางเหมาะสม 
4)  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนและเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

กับสถานการณ 
 

หลักสูตรระดับดษุฎีบัณฑติ 

คุณธรรม จริยธรรม 
1)  มีความซื่อสัตยสุจริต  
2)  มีระเบียบวินัย  
3)  มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
4)  เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอ่ืน 
5)  มีจิตสาธารณะ 
 

ความรู 
1)  มีความรูทั่วไป หลักการและทฤษฎีทางชีววิทยา 
2)  สามารถนําความรูทั่วไป หลักการและทฤษฎีมาประยุกตใชและอธิบายหลักการและทฤษฎีทางดาน 
     ชีววิทยา 
3)  สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการโดยเฉพาะอยางยิ่งดานชีววิทยา 
4)  ทราบถึงผลกระทบของผลงานวิจัยในปจจบุันที่มีตอองคความรูในสาขาวิชาชีพและสงัคม 
 

ทักษะทางปญญา 
1)  สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และมีเหตุมีผลตามหลักการทางวิทยาศาสตร 
2)  นําความรูทางชีววิทยาไปประยุกตกับสถานการณตางๆ ไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
3)  มีความใฝรู สามารถวิเคราะหและสังเคราะหความรูจากแหลงขอมูลตางๆ ที่หลากหลายไดอยางถูกตอง 

      และสรางสรรค 
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ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
1)  สามารถทาํงานรวมกับผูอ่ืนในฐานะผูนําและสมาชิกที่ด ี
2)  มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคมและองคกร 
3)  สามารถปรบัตัวเขากับสถานการณและวฒันธรรมขององคกรที่ไปปฏบิัติงาน 
 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1)  สามารถประยุกตความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ เพื่อการวิเคราะห ประมวลผล การแกปญหา และ 
     นําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม 
2)  มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใชรูปแบบการสื่อสารไดอยาง 
     เหมาะสม 
3)  มีทักษะและความรูภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอื่น เพื่อการคนควาไดอยางเหมาะสม 
4)  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนและเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

กับสถานการณ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)  

หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต  

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 

3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
วิชาบังคับ                    
330-673   สัมมนาสําหรับมหาบัณฑิตทาง 
             ชีววิทยา 1 

                   

330-674   สัมมนาสําหรับมหาบัณฑิตทาง 
             ชีววิทยา 2 

                   

331-691  วิทยานิพนธ                    

331-692   วิทยานพินธ                    

                    
วิชาเลือก                    
330-501   บรรพพฤกษศาสตร                    

330-502   สัตวภูมิศาสตร                    

330-503   พฤกษภูมิศาสตร                    

330-504  ชีวภูมิศาสตร                    

330-505  การจัดระบบสิ่งมชีีวิตทางชีววิทยา                    

330-506  ปรัชญาวิทยาศาสตรเบื้องตน                    
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 

3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
330-510   สัณฐานวิทยาขั้นสูงของ 
             พืชมีทอลําเลียง 

                   

330-512   แมลงน้ํา                    

330-513   เรณูวิทยา                    

330-514   ศิรบาทวิทยา                    

330-515  บรรพศิรบาทวิทยา                    

330-520   การสังเคราะหดวยแสง                    

330-521   หัวขอปจจุบันทางสรีรวิทยาของพืช                    

330-522  เมแทบอลิซึมของพืช                    

330-523   สัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาของ 
             แมลง 

                   

330-527  นิเวศวิทยาทางสรีระของสัตวทะเล                    

330-529  ความสัมพันธของน้าํกับพืชและ 
            อาหารพืช 

                   

330-530   อนุกรมวิธานพืชข้ันสูง                    

330-531   วิทยาสัตวสะเทนิน้าํสะเทนิบก  
             และสัตวเลื้อยคลาน 

                   

330-532  ชีววิทยาของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม                    

330-534   ชีววิทยาของมอลลัสก                    

330-536   ชีววิทยาของครัสเตเชียน                    

330-537   ชีววิทยาของลูกปลาวัยออน                    
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 

3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
330-540   การเจริญเติบโตของพืช                    

330-541   ชีววิทยาการเจริญของสัตว                    

330-542   การเติบโตและการเปลี่ยนแปลง 
             รูปรางของแมลง 

                   

330-550   นิเวศวิทยาแนวปะการัง                    

330-551   นิเวศวิทยาประชากรสัตว                    

330-552  นิเวศวิทยาปาชายเลน                    

330-553   นิเวศวิทยาไพรเมต                    

330-554   นิเวศวิทยาแมลง                    

330-555  นิเวศวิทยาทางทะเลเขตรอน 
             และผลกระทบตอชายฝง 

                   

330-556  นิเวศวิทยาแพลงกตอน                    

330-558  การจัดการระบบนิเวศบนบก                    

330-559  นิเวศวิทยาปาเขตรอน                    

330-560  พันธุศาสตรข้ันสงู                    

330-561   พันธุศาสตรโมเลกุลของพืช                    

330-570   เทคนิคการถายรูปงานวิจัย 
             ทางชวีวิทยา 

                   

330-571  ฮีสโตเคม ี                    

330-572   การเพาะเลี้ยงสาหราย                    



 

 

71 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 

3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
330-573   เทคโนโลยโีพรโทพลาสต                    

330-574   การสรางโปรแกรมคอมพิวเตอร 
             และรูปจําลองทางชีววิทยา 

                   

330-575  ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤกษศาสตร                    

330-576  เทคนิคการสํารวจสัตวปา                    

330-577   การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นสงู                    
330-578  เทคนิคในการจําแนกชนิดของ 
             แพลงกตอน 

                   

330-579  ออกแบบแผนการวิจัยและ 
             วิเคราะหผลสําหรับการศึกษาวิจัย 
             ทางนิเวศวิทยา 

                   

330-581   ปฏิสัมพันธระหวางพชืและสัตว                    
330-582   พิษวิทยาของระบบนิเวศ                    

330-583  หลักสังคมชีววิทยา                    

330-585   นิเวศวิทยาของพฤติกรรม                    

330-586   การประยุกตใชสถิติในงานวิจัยชวีภาพ                    
330-587  หลักการคนหาความจริง  
             ทางวิทยาศาสตร 

                   

330-588   นิเวศวิทยาเชิงวิวัฒนาการ                    
330-589  พฤกษศาสตรชายฝง                    
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 

3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
330-682  หัวขอพิเศษทางชีววิทยา 1                    
330-684  ปญหาพิเศษทางชีววิทยา 1                    
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑติ 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 

3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
วิชาบังคับ                    

330–770  สัมมนาสําหรับดุษฎีบัณฑิตทาง 
             ชีววิทยา 1 

                   

330–771  สัมมนาสาํหรับดุษฎีบัณฑิตทาง 
             ชีววิทยา 2 

                   

331-791  วิทยานิพนธ                    

331-792  วิทยานิพนธ                    

331-793  วิทยานิพนธ                    

331-794  วิทยานิพนธ                    

                    
วิชาเลือก                    
330-601   วิวัฒนาการของพืช                    

330-602  เซลลวิทยาขั้นสูง                    
330-630  หัวขอปจจุบันทางอนุกรมวิธานพชื                    

330-641  การเกิดสัณฐานของพืช                    

330-651  นิเวศวิทยาระบบ                    
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 

3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
330-652   การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม 
             ระดับโลก 

                   

330-653  นิเวศวิทยามนุษย                    
330-661  เทคนิคทางชีวโมเลกุลสําหรับชีววิทยา                    

330-670  การดําน้ําเพ่ือการวิจัย                    

330-671  วิธีการศึกษาทางนิเวศวิทยา                    

330-683  หัวขอพิเศษทางชีววิทยา 2                    
330-685  ปญหาพิเศษทางชีววิทยา 2                    
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หมวดที่ 5   หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดบัคะแนน (เกรด)   
การวัดผลและการสําเรจ็การศึกษา เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 (ภาคผนวก ฉ)  
 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูขณะนักศกึษายังไมสําเร็จการศึกษา 

ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนกัศกึษาสําเร็จการศึกษา 

ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
3.1 หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต 

 เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดังนี ้
- แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการที่หลักสูตร

แตงตั้ง และตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตอง
ไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรบัการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ อยางนอย 1 ฉบับ 

- แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตรโดยจะตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 
3.00 พรอมทั้งเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการทีห่ลักสูตรแตงตั้ง 
และตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการ
ตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ นําเสนอตอที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ 
(Full Paper) ตองไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกลาว อยาง
นอย 1 ฉบับ 

 
3.2 หลักสูตรระดับดษุฎีบัณฑติ 

 3.2.1 เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดังนี ้
- แบบที่ 1 สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเปนผูมีสิทธิขอทํา

วิทยานิพนธ เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการที่
หลักสูตรแตงตั้ง ซึ่งจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน เปนระบบเปดให
ผูสนใจเขารับฟงได ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2556 และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2558 

- แบบที่ 2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่หลักสูตรกําหนด โดยจะตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 
สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเปนผูมีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ เสนอ
วิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการที่หลักสูตรแตงตั้ง ซึ่งจะตอง
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน เปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได ตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 และเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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3.2.2 ผลงานวิทยานิพนธหรอืสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ ดังนี้  
- แบบ 1.1 ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการ

ยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติ (TCI) จํานวน 1 ฉบับ และในวารสารนานาชาติ (ISI/SCOPUS) 
จํานวน 1 ฉบับ 

- แบบ 1.2 ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการ
ยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติ (TCI)  จํานวน 1 ฉบับ และ ในวารสารนานาชาติ (ISI/SCOPUS) 
จํานวน 2 ฉบับ 

- แบบ 2.1 ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตพีิมพหรืออยางนอยไดรับการ
ยอมรับใหตีพิมพในวารสารนานาชาติ (ISI/SCOPUS) จํานวน 1 ฉบับ 

- แบบ 2.2 ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการ
ยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติ (TCI) จํานวน 1 ฉบับ และ ในวารสารนานาชาติ (ISI/SCOPUS) 
จํานวน 1 ฉบับ 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม  
1.1  รับอาจารยใหมที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่ตองรับผิดชอบสอน 
1.2  มหาวิทยาลัยและ/หรือคณะมีโครงการปฐมนิเทศใหแกอาจารยใหมทุกคน 
1.3  มีอาจารยพี่เลี้ยงใหคําแนะนําแกอาจารยใหมใหเขาใจถึงหลักสูตรและบทบาทของรายวิชาตางๆ ที่สอนใน

หลักสูตรและรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ ตลอดจนบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ คุณธรรมและจริยธรรมของการ
เปนอาจารยที่ดีในสถาบันอุดมศึกษา 

1.4 สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัยอยางตอเนื่อง 
โดยผานการทําวิจัย การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การ
ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ 

1.5 มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาผูสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอก โดยการใหทุนสนับสนุนเงินคาใชจายราย  
      เดือนสําหรับผูเขารวมโครงการที่นําเสนอผลงานพัฒนาการเรยีนการสอน และทําวิจัย 

 
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย   
 2.1 การพัฒนาทักษะการจดัการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

1)  จัดแลกเปลี่ยนเรียนรูในหัวขอตางๆ ที่เก่ียวของ เชน การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐาน การสราง 
     ครูมืออาชีพ การสอนแบบ active learning  
2)  มีโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารยมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร ซึ่งครอบคลุมทักษะการจัดการ 
     เรียนการสอนข้ันพื้นฐาน และขั้นสูง การผลิตสื่อการสอน รวมทั้งการวัดและการประเมินผล 
3)  การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 
 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ  
1)  มหาวิทยาลัยและคณะใหทุนสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการหรือการลาเพื่อ 
     เพ่ิมพูนประสบการณ ตลอดจนสนับสนุนการเขาประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ   
2)  มหาวิทยาลัยและคณะใหทุนสนับสนุนสงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเพื่อพัฒนาการเรียนการ 
     สอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
3)  จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวจิัย 
4)  สนับสนุนและสงเสรมิใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตางๆ เพื่อสรางความเขมแข็งทางวิชาการ 
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หมวดที่ 7  การประกันคณุภาพหลักสูตร 

1. การกํากับมาตรฐาน 
1.1 มีคณะกรรมการประจําคณะฯ คณะกรรมการวิชาการและพัฒนานักศึกษา และคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร กํากับมาตรฐานหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

1.2 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จํานวน 5 คน ประกอบดวย ประธานหลักสูตร 1 คน และกรรมการ
หลักสูตร 4 คน ตองไดรับการแตงตั้งจากกรรมการประจําคณะ นําเสนอสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ตองมีวุฒิขั้น
ต่ําปรญิญาเอกหรือเทียบเทา หรือมีตําแหนงรองศาสตราจารย และตองมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณา
แตงตั้ง ใหบุคคลที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 

1.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีหนาที่บริหารหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ในการ
วางแผน ควบคุมคุณภาพ ติดตามและประเมิน และนําผลการประเมินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให
ทันสมัยอยางตอเนื่อง ทุก ๆ 5 ป  

 

เปาหมาย วิธีดําเนินการ วิธีประเมินผล 
มีการบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เก ณ ฑ ม า ต ร ฐ า น ห ลั ก สู ต รที่
กําหนดโดย สกอ. ซึ่งจะพิจารณา 
ดังนี้ 
1. มีอาจารยประจําหลักสูตรครบ
ตามจํานวนที่ สกอ. กําหนด 
2. อาจารยประจําหลักสูตร 
อาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิ พนธหลั ก  อาจ ารย ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธร วม และ
อาจารย ผู สอบวิทยานิพนธ มี
คุณสมบัติครบถวนตามที่ สกอ. 
กําหนด 
3. มีการตีพิมพเผยแพรผลงาน
ของผูสําเร็จการศึกษา และการมี
ผลงานวิจัยตอเนื่อง สม่ําเสมอ 
ของอาจารยทีป่รึกษาวิทยานิพนธ 
4. มีการจัดสรรภาระงานของ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
อยางเหมาะสม 
5. มีการปรับปรุงหลักสูตรตาม
รอบระยะเวลาที่กําหนด 

1. มีการประชุมคัดสรรอาจารย
ประจําหลักสูตรใหมีคุณสมบัติและ
จํานวนครบตามที่กําหนด 
2. พิจารณาคัดเลือกอาจารย
ผู รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย
ผู ส อ น  อ า จ า ร ย ที่ ป รึ ก ษ า
วิทยานิพนธหลัก อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธรวม และอาจารยผูสอบ
วิทยานิพนธให เปนผูมีคุณสมบัติ
ตามที ่สกอ. กําหนด 
3. กระตุนและสนับสนุนใหมีการ
ตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จ
การศึกษา รวมทั้งการมีผลงานวิจัย
ตอเนื่องและสม่ําเสมอของอาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
4. มีการประชุมจัดสรรและ
ตรวจสอบภาระงานของอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ 
5. ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตาม
รอบระยะเวลาที่กําหนด 
6. ตรวจสอบการดําเนินงานให
เปนไปตามตัวบงชี้อยางสม่ําเสมอ 
แล ะมี ก า ร จั ด ทํ า ร า ย ง า นก า ร
ประเมินตนเอง ตามระบบการ
ประกันคุณภาพประจําป 

1. ตรวจสอบจํานวนและ 
คุณสมบัติของอาจารยประจํา
หลักสูตร รวมทั้งคุณสมบัติของ
อาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิ พนธหลั ก  อาจ ารย ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธร วม และ
อาจารยผูสอบวิทยานิพนธจาก 
มคอ. 2 และรายงานการประเมิน
ตนเองของหลักสูตร ตามระบบ
การประกันคุณภาพประจําป 
2. พิจารณาความสอดคลอง
ร ะ ห ว า ง ผู สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า
ระยะเวลา  และคุณภาพของ
ผลงานทา งวิ ช ากา รที่ ตี พิ มพ
เ ผ ยแ พ ร ต า ม เ กณ ฑ ที่  ส ก อ . 
กําหนด 
3. ติดตามความสม่ําเสมอในการ
ทํางานวิจัยของอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธจากการตีพิมพผลงาน
ทางวิชาการและโครงการวิจัย
ตามที่แสดงไว ในกระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (TOR) 
และรายงานการประเมินตนเอง
ของหลักสูตร  ตามระบบการ
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ประกันคุณภาพประจําป 
4. พิจารณาความเหมาะสมของ
จํานวนนักศึกษาตออาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธใหเปนไปตาม
เกณฑที่ สกอ. กําหนด 
5. ตรวจสอบการปรับปรุง
หลักสูตร และการดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้จากรายงานการประเมิน
ตนเองของหลักสูตร ตามระบบ
การประกันคุณภาพประจําป 

 

2. บัณฑิต 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแหงชาติ 

2.1.1 มีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดานคือ ดาน

คุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2.1.2 มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทุกป เพ่ือนําขอมูลไปใชปรับปรุงหลักสูตร  

2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษา 

- มีการตีพิมพ หรือนําเสนอผลงานวิจัยตอที่ประชุมวิชาการ ตามที่หลักสูตรกําหนด 

- ผูสําเร็จการศึกษารอยละ 80 สามารถจบการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด และสามารถมี

งานทําภายใน 1 ปภายหลังสําเรจ็การศึกษา 

3. นกัศกึษา 
3.1 การรับนักศึกษา 

3.1.1 หลักสูตรจัดทําแผนการรับนักศึกษาในแตละปตามแผนกําหนดผลสําเร็จของแตละตัวบงชี้ (KPI) แลว
จัดสงขอมูลใหงานนโยบายฯ ระดับคณะฯ และบัณฑิตวิทยาลัย 

3.1.2 กําหนดเกณฑคุณสมบัติของนักศึกษาที่ตองการรับ โดยมีรายละเอียดปรากฏในประกาศคุณสมบัติ
ผูสมัครเขาศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย และหลักสูตร 

3.1.3 รวมกับคณะฯ และบัณฑิตวิทยาลัยในการประชาสัมพันธแนะแนวหลักสูตร เชน Roadshow และ
การแนะแนวการศึกษาตอ เปนตน 

3.1.4 รับสมัครนักศึกษาผานบัณฑิตวิทยาลัย ชวงเวลาการรับสมัครดังแจงในประกาศการรับสมัครเขา
ศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 

3.1.5 กําหนดวันสอบสอบสัมภาษณ โดยมีรายละเอียดปรากฏในประกาศการรบัสมัครเขาศึกษาของบัณฑิต
วิทยาลัย 

3.1.6 มีการจัดปฐมนิเทศของบัณฑิตวิทยาลัย คณะฯ และภาควิชาฯ เพื่อชี้แจงใหนักศึกษาทราบถึง
โครงสรางของหลักสูตร และกฎระเบียบในการศึกษา พรอมแจกคูมือการศึกษา 

3.1.7 การประเมินความพรอมในการศึกษาโดยพิจารณาจาก 



 

 

80

- ผลการสอบสัมภาษณประกอบการพิจารณาใบแสดงผลการศึกษา (transcript) ผูสมัครที่ถือวามี
ความพรอมจะเขาศึกษาจะตองไดคะแนนการสอบสัมภาษณมากกวา 70 คะแนนขึ้นไป ซึ่งแสดง
ใหเห็นวาผูสมัครมีความรูพื้นฐานเหมาะสมกับการศึกษาตอ 

- ผลคะแนนสอบกลางภาค (midterm) หากนักศึกษามีแนวโนมมีปญหาการเรียน จะแจงให
อาจารยที่ปรึกษาทราบเพื่อวางแผนการเรียนรวมกับนักศึกษาตอไป 

3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศกึษา 
3.2.1 แจกเอกสารโครงสรางหลักสูตรใหแกอาจารยประจําหลักสูตรและนักศึกษา ซึ่งไดกําหนดจํานวน

หนวยกิตของวิชาวิทยานิพนธที่ตองลงทะเบียนในแตละภาคการศึกษา แจงขอตกลงระยะเวลาของ
การสอบโครงรางวิทยานิพนธของแตละหลักสูตร 

3.2.2 มีกระบวนการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาหัวขอวิทยานิพนธตามความสนใจและความสมัครใจของ
นักศึกษา และคํานึงถึงจํานวนนักศึกษาตออาจารยที่ปรึกษาใหเปนไปตามเกณฑที่กําหนด (จํานวน
นักศึกษา 10 คน/อาจารย) 

3.3.3 อาจารยที่ปรึกษานัดเวลาสําหรับใหคําปรึกษา หรือใหนักศึกษาชี้แจงความกาวหนา และปญหาใน
การทําวิทยานิพนธ 

3.3.4 การนําเสนอความกาวหนาวิทยานิพนธในการสัมมนาพิเศษในแตละภาคการศึกษา 
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

สามารถจบการศกึษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด  
 

4. คณาจารย 
 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 

4.1.1 การวางแผนอัตรากําลังโดยคํานึงถึงนโยบายรัฐ ภาวะเศรษฐกิจ ความตองการของตลาดแรงงาน 

ทรัพยากรของหนวยงาน กลยุทธและเปาหมายขององคกร จากนั้นสํารวจความตองการอาจารยใน

สาขาวิชาของหลักสูตรโดยการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรฯ หรือการประชุมภาควิชาฯ เพื่อ

ทราบจํานวนอาจารยที่คงอยู จํานวนผูเกษียณในแตละป โดยจําแนกตามคุณวุฒิและตําแหนง

วิชาการ แลวกําหนดคุณสมบัติของอาจารยที่ตองการรับเขาใหมใหตรงกับความตองการ จากนั้น

ดําเนินการในขั้นตอนการดําเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลากรสายวชิาการ คณะวิทยาศาสตร 

- เมื่อภาควิชาฯ ไดรับจัดสรรอัตราจากคณะฯ แลวแจงใหหนวยการเจาหนาที่ของคณะฯ ดําเนินการ

เปดรับ 

- ในกรณีมีอาจารยประจําหลักสูตรลาออก/เกษียณ/โอนยาย หลักสูตรฯ แจงผานภาควิชาฯ เพื่อขอ

อัตราไปยังงานนโยบายและแผนของคณะฯ 

4.1.2 ภายหลังจากคณะฯ ไดรับการจัดสรรอัตราจากมหาวิทยาลัยฯ แลว คณะฯ จะแจงมายังหลักสูตรฯ 

ผานภาควิชาฯ เพื่อดําเนินการสรรหาอาจารยใหมโดยปฏิบัติตามมติ ค.บ.ม. และขอบังคับการ

บริหารบุคคลของมหาวิทยาลัยฯ และกําหนดแนวปฏิบัติในการสรรหาคัดเลือกอาจารยใหม ดังนี้ 

- หลักสูตรฯ ดําเนินการผานภาควิชาแจงตอคณะฯ ในการแตงตั้งกรรมการสรรหาคัดเลือก และ

กําหนดบุคคลที่ทําหนาที่เปนคณะกรรมการ 

- หลักสูตรฯ แจงผานภาควิชาฯ ใหหนวยการเจาหนาที่ดําเนินการเรื่องออกประกาศรับสมัคร การ

ประชาสัมพันธ การสอบคัดเลือก การรายงานตัว การออกคําสั่งจาง และการทําสัญญาจาง 
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4.1.3 ดําเนินการเปดรับสมัคร โดยใชวิธีการคัดเลือกตามประกาศหลักเกณฑการสรรหาคัดเลือกของ
มหาวิทยาลัยฯ และดําเนินการคัดเลือกซึ่งประกอบดวย 
- สอบสัมภาษณโดยพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ประสบการณทํางาน วาจาทาทาง 

วุฒิภาวะทางอารมณ ทัศนคติ เชาวปญญา และบคุลิกภาพดานอื่น   
- สอบสอนในรายวิชาที่เก่ียวของกับสาขาที่สมัคร เพ่ือวัดความรูความสามารถและการใชเทคนิคใน

การสอนของผูเขารับการคัดเลือก 
4.1.4 ภายหลังจากที่บรรจุอาจารยใหมแลว หลักสูตรฯ จะเสนอผานภาควิชาฯ ใหแตงตั้งอาจารยพี่เลี้ยง

ทําหนาที่ดูแลใหคําแนะนําแกอาจารยใหมเปนเวลา 1 ป ตามโครงการพี่เลี้ยงสายวิชาการ คณะ
วิทยาศาสตร ซึ่งคณะฯ มีการจัดอบรมอาจารยพ่ีเลี้ยงทุกป เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ อีกทั้งแต
ละปคณะฯ มีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศอาจารยใหม เพื่อใหทราบนโยบายดานตาง ๆ และใหความรู
ที่จําเปน 

4.1.5 อาจารยที่รับเขามาใหมจะมีระบบอาจารยพี่เลี้ยงตามโครงการพ่ีเลี้ยงสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร 

เพื่อใหคําแนะนําทางดานนโยบาย การเรียนการสอน การทํางานวิจัย นอกจากนี้ยังมีการจัด

ปฐมนิเทศอาจารยใหมในระดับคณะฯ เพื่อใหอาจารยใหมรับทราบนโยบายและแผนการทํางาน อีก

ทั้งอาจารยใหมทุกคนจะตองเขารับการอบรมการสอนแบบ Flip classroom อีกดวย 

4.1.6 อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนจะตองมีแผนการพัฒนาตนเองเปนรายบุคลผานระบบในแบบ

ขอตกลงภาระงานและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาและการเลื่อนเงินเดือน/เพิ่ม

คาจาง (TOR) โดยอาจารยประจําหลักสูตรจะไดรับการสนับสนุนใหเขารวมกิจกรรมการพัฒนา

ตนเองปละ 1 ครั้ง รวมทั้งยังสงเสริมใหไปประชุมวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศโดยไดรับ

การสนับสนุนงบประมาณจากคณะฯ และภาควิชาฯ 

4.1.7 ดําเนินการประชุมภาควิชาฯ เพื่อวางแผนดานอัตรากําลังของหลักสูตรฯ ใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานการอุดมศึกษา และคัดเลือกอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑ

มาตรฐานที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ซึ่งมีการทบทวนแผนอัตรากําลังทุกป 

แลวดําเนินการดังนี้ 

- เมื่อไดอาจารยประจําหลักสูตรครบถวนตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. แลว จึงประชุมเพื่อกําหนด

บทบาทหนาที่ของอาจารยประจําหลักสูตร ไดแก กํากับ ดูแล และกําหนดโครงสรางหลักสูตรให

เปนไปตามมาตรฐานของ สกอ. กํากับ ติดตามการจัดการสอน การประเมินผลการเรียนการสอน 

ตลอดจนการพัฒนาการเรียนการสอน ดูแลใหมีการดําเนินงานตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่

ปรากฏในหลักสูตรตาม มคอ. 2 ติดตามคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตร มีการประเมินหลักสูตร

และนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร และมีการประชุมพิจารณาแกไขปญหาตาง ๆ 

ในการบริหารหลักสูตร เปนตน  

- จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรไมครบถวนตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษา ใหดําเนินการตาม

แนวทางการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรตอไป 

4.1.8 สนับสนุนการพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิ ตําแหนงทางวชิาการตามเปาหมายที่กําหนด 

  

 

 



 

 

82

 4.2 คณุภาพของอาจารย 

4.2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ติดตามการเผยแพรผลงานของอาจารยประจําหลักสูตรผานการ

ติดตามและรายงานของคณะ 

4.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ติดตามและรายงานรอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดาํรง

ตําแหนงทางวิชาการ 

 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 

มีการติดตามการคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตรและประเมินความพึงพอใจของอาจารยประจํา

หลักสูตรตอการจัดการบริหารหลักสูตร 

 

 5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

  5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

5.1.1 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ประกอบดวย 

- ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญสาขาตางๆ อยางนอย 2 คน 

- อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอย  2 คน 

5.1.2 ประชุมกรรมการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อกําหนดหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับชาติสาขาชีววิทยา (มคอ.1) กําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค (need assessment) 

วิเคราะหผลการประเมินหลักสูตร (มคอ.7) กําหนดสาระรายวิชาที่ถูกตองและทันสมัย รวมทั้ง

กําหนดแนวทางการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล การทวนสอบฯที่สอดคลองกับผลการ

เรียนรูของรายวิชาตาง ๆ ในหลักสูตร 

5.1.3 กําหนดรายวิชาที่มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตสาขาชีววิทยาตองศึกษา ภายใตกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรระดับชาติ (มคอ.1) 

5.1.4 ดําเนินการเปดรายวิชาและจัดการเรียนการสอนตามที่ไดวางแผนไว 

5.1.5 คณะกรรมการประจําหลักสูตรวิเคราะหหลักสูตรเดิม ประเมินขอเสนอแนะตาง ๆ จากขอมูลการ

วิเคราะหความตองการของสังคมและผูเรียน ไดแก ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา ผูปกครอง นักศึกษากอน

จะจบการศึกษารวมถึงนักศึกษาปจจุบัน และมคอ. 7 เพื่อปรบัปรุงเนือ้หาของรายวิชาตาง ๆ 

5.1.6 คณะกรรมการประจําหลักสูตรนําเสนอหลักสูตรที่ปรับปรุงแลวใหที่ประชุมภาควิชาเพื่อพิจารณา 

5.1.7 นํารางหลักสูตรปรับปรุงใหมเสนอคณะกรรมการประจําหลักสูตร 

  5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

5.2.1 การกําหนดผูสอน 

- หลักสูตรกําหนดผูสอนในแตละรายวิชาตามความเชี่ยวชาญสาขา 

- มีพี่เลี้ยงใหคําแนะนํา สําหรับอาจารยใหม 

- ผูสอนที่มีผลการประเมินผลการสอนเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 สําหรับผูที่มีผล

การประเมินการสอนต่ํากวา 3.5 จัดใหสอนรวมกับอาจารยอาวุโส 

- ใหผูสอนนําความรูและทกัษะการวิจัยมาพัฒนาใชในการจัดการเรียนการสอน 
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- กรณีมีผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิมาเปนอาจารยพิเศษกําหนดใหผูสอนในหลักสูตรเขาเรยีนรูการ

สอนและแลกเปลี่ยนประสบการณกับผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒ ิ

5.2.2 การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู 

  หลักสูตรมีการกํากับและติดตามตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู ดังนี้ 

- ผูสอนสง มคอ. 3 ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด 

- ประธานหลักสูตรตดิตามอาจารยผูสอนสง มคอ. 3  

- แตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์แผนการเรียนรู มีหนาที่ ประเมินขอสอบ วิเคราะหระดับ

คะแนน แบบประเมิน 

- ผูสอนแจกและชี้แจงประมวลรายวิชาในชั่วโมงแรกที่เรียนทุกรายวิชา 

- นักศึกษาประเมินการสอนและการทวนสอบฯ ทุกรายวิชามีผลประเมินมากกวา 3.5   นอกจากนี้

กรรมการประจําหลักสูตรไดทวนสอบจาก มคอ.3 ซึ่งผานเกณฑ และไดแจงขอเสนอแนะและ

ปรับปรุงใหผูสอนทราบเพ่ือนําไปปรับปรุง มคอ.3 ในการสอนครั้งตอไป 

  5.3 การประเมินผูเรียน 

5.3.1 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 อยางนอย 

รอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

5.3.2 การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานรายวิชา (มคอ.5) และการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ

หลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ตองเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และตามระยะเวลาที่กําหนด 

5.3.3 หลักสูตรมีการประเมินโดยนักศึกษาชั้นปสุดทายและผูใชบัณฑิต 

5.3.4 หลักสูตรมีคณะกรรมการตรวจสอบและควบคุม ความเหมาะสมของวิธีการ เครื่องมือประเมินที่

สอดคลองกับที่กําหนดในรายละเอียดของรายวิชา 

5.3.5 ชี้แจงใหนักศึกษารบัรูการประเมินผลในแตละรายวิชา เชน เกณฑการประเมิน การตัดเกรด เปนตน 

5.3.6 แตงตั้งกรรมการประเมินขอสอบกลางภาคและปลายภาค 

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

6.1 การบริหารงบประมาณ 

สํารวจความตองการจากอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนรายวิชาตางๆ โดยใหอาจารยประจํา

หลักสูตรและอาจารยผูสอน เสนอขอโดยใหชี้แจงความจําเปนและประโยชนที่จะไดรบัตอการเรียนการสอน 

ตอภาควิชา พรอมเสนอประมาณการงบประมาณที่ตองใช ตามระยะเวลาที่คณะและมหาวิทยาลัยกําหนด 

สรุปขอมูลความตองการและความจําเปนในการใชงาน ขอชี้แจงการใชประโยชนและประมาณ

การงบประมาณทั้งหมด จัดลําดับความสําคัญเพื่อพิจารณาเสนอขอไปยังภาควิชา ภาควิชาแจงลําดับความ

ตองการ พรอมประมาณการงบประมาณของภาควิชา/หลักสูตรไปยังคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติตาม

ระยะเวลาการตั้งของบประมาณประจําป ภาควิชาแจงรายการอุปกรณครุภัณฑที่ไดรับอนุมัติใหที่ประชุม

ภาควิชารับทราบ ภาควิชาดําเนินการจัดหารายการที่ไดรับอนุมัติตามข้ันตอนตางๆตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยและ กระทรวงการคลัง เชน ระเบียบการจัดซื้อจัดจาง โดยดําเนินการรวมกับคณะ เชน การ

ประกาศจัดซื้อ การยื่นซองประกวดราคา การเปดซองประกวดราคา คณะเปนผูดําเนินการ ภาควิชา/
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หลักสูตรมีสวนรวมโดยการแตงตั้งใหอาจารยประจําหลักสูตรเปนผูกําหนดสเปค เปนกรรมการเปดซอง 

และ กรรมการตรวจรับ เปนตน 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม 

มีการสํารวจชนิด ปริมาณ ที่ตองใชในการเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ และมีการประชุมวางแผนการ

จัดหากอนเปดภาคการศึกษา 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

- มีการจัดหาทรัพยากรตามความเหมาะสม เชน การเพาะปลูก (ตัวอยางพืช) การเพาะเลี้ยง (ตัวอยางสัตว

บางชนิด)  หากเปนการจัดซื้อ จะดําเนินการตามระเบียบปฏิบัติของกระทรวงการคลัง  ผานเจาหนาที่

การเงินและพัสดุของภาควิชา 

- มีการจัดสรรงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดเพื่อจัดซื้อตํารา สื่อการเรียนการสอน 

โสตทัศนูปกรณ และวัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรอยางเพียงพอ รวมทั้งมีฐานขอมูลใหสืบคน เพื่อสนับสนุน

การเรียนการสอนในชั้นเรียนและสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา 

6.4 การประเมินความพึงพอใจของทรัพยากรการเรียนรู 

- ประเมินความเพียงพอจากผูสอน ผูเรียน และบุคลากรที่เก่ียวของ 

- ติดตามการใชทรพัยากร เพื่อเปนขอมูลประกอบการประเมิน 

7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

(1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรอยางนอยรอยละ 80 มีการประชุมหลักสูตร

เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนนิงานหลักสูตร   อยางนอยป

การศึกษาละสองครั้ง  โดยตองบันทึกการประชุมทุกครั้ง 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 
     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 

(ถามี)  ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ

ภาคการศึกษาใหครบทุกวิชา 

     

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการ

ของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 

30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวชิา 

     

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย/สภา

วิชาชีพภายใน 60 วันกําหนด หลังสิ้นสุดปการศกึษา 
     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนกัศกึษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่

กําหนดใน มคอ. 3 และมคอ. 4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่

เปดสอนในแตละปการศึกษา 
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

(7) มีการพัฒนา/ปรบัปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอนหรือการ

ประเมินผลการเรยีนรูจากผลการดําเนินงานที่รายงานในผลการดําเนินการ

ของหลักสูตรปที่ผานมา 

     

(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรบัการปฐมนิเทศหรือคําแนะนาํดานการ

จัดการเรยีนการสอน 
     

(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอยาง

นอยปละ 1 ครั้ง 
     

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรยีนการสอน (ถามี) ไมนอยกวารอยละ 50 

ไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
     

(11) ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ

หลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
     

   - หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต      

   - หลักสูตรระดับดุษฎีบณัฑิต      

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑติใหมเฉลี่ย  ไมนอยกวา 

3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
     

   - หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต      

   - หลักสูตรระดับดุษฎีบณัฑิต      

ผลการดําเนนิการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษาเพื่อติดตามการ

ดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มกีารดําเนินงานตามขอ 1–5 และอยางนอยรอยละ 80 ของ

ตัวบงชีผ้ลการดาํเนินงานที่ระบุไวในแตละป 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของหลกัสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธการสอนโดยประเมินจาก 

  1.1.1 ทุกรายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรโดยนักศึกษา 

  1.1.2 กลยุทธการสอนโดยอาจารยผูสอนและมีการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีขอเสนอแนะในการ 

    สอนโดยคณาจารยภาควิชา 

  1.1.3 ผลการเรียนของนักศึกษาในทุกรายวิชาโดยดูจากผลการประเมินสอบและวัดตามวัตถุประสงคของรายวิชา 

  1.1.4 พฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถามและการตอบคาํถามในชั้นเรียนโดยการสังเกตของ 

    อาจารยผูสอน 

  1.1.5 ผลการเรียนรูของผูเรียนจากการสอบตลอดภาคการศึกษา 

 1.2  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอนโดย 

   1.2.1 นักศึกษาประเมินอาจารยผูสอนในแตละรายวิชาทุกรายวิชา และทุกภาคการศึกษา 

   1.2.2 ประเมินการสอนของอาจารยจากการสังเกตของผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/ผูรวมสอน 

    1.2.3 แจงผลการประเมินทักษะการสอนใหแกอาจารยผูสอนและผูรับผิดชอบหลักสูตร หรือกรรมการบริหารเพ่ือ 

     ใชในการปรับปรุงกลยุทธการสอนของอาจารยตอไป 

    1.2.4 คณะวิทยาศาสตร รวบรวมผลการประเมินทักษะการสอนของอาจารย เพื่อการจัดกิจกรรมพัฒนา/ 

     ปรับปรุงทักษะกลยุทธการสอน 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 2.1 ภาควิชาและคณะประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยใชแบบสอบถามกับนักศึกษาชั้นปสุดทายกอนจบการศึกษา 

  2.2 การประเมินติดตามผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาจากหนวยงานที่นักศึกษาเขาทํางานเพ่ือเปนขอมูลในการ 

  พัฒนาและปรับหลักสูตรในรอบถัดไป 

 2.3 ประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตร และการบริการของภาควิชาและคณะวิทยาศาสตร โดยบัณฑิตที่จบ 

 2.4 ภาควิชามีการประเมินหลักสูตรโดยผูทรงคณุวุฒิจากภายนอก 

 2.5 มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยบัณฑิตใหม 

 2.6 มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยผูใชบัณฑิต 

 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชาและระดับคณะ ประกอบดวยกรรมการ 3 ทานดําเนินการ

ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ (Key Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ขอ 7 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได

กําหนดใหทุกหลักสูตรควรมีการพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย และมีการปรับปรุง ประกอบดวยดัชนีดานมาตรฐานและ

คุณภาพการศกึษาเปนระยะ และมีการประเมินหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ป 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

 4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชามีการประเมินผลการสอนในระหวางภาคการศึกษา และจัดทํารายงานผลการ 

   ดําเนินงานของรายวิชาเสนอตอหัวหนาภาควิชา 

 4.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในหมวดที่ 7 ขอ 7 จากการประเมินคุณภาพ 

   ภายในภาควิชา 

 4.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทํารายงานการประเมินผลหลักสูตรประจําป โดยรวบรวมขอมูลการประเมินการ 

   สอนทุกรายวิชา  รายงานผลการทวนสอบสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ผลการประเมินหลักสูตร การประกันคุณภาพ  

   ความคิดเห็นของผูทรงคณุวุฒิจากภายนอกและจัดทํารายงานผลการดําเนินของหลักสูตรประจําปเสนอตอหัวหนา 

   ภาควิชา 

 4.4 ผูรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาทบทวนและวางแผน และจัดการประชุมสัมมนา เพ่ือนําผลการประเมินมาวางแผน 

   ปรบัปรุงหลักสูตร ระดมความคิดเห็น ขอเสนอแนะตางๆจากคณาจารย ผูทรงคุณวุฒิ เพื่อวางแผนในการจัดทํา 

   หลักสูตรในรอบถัดไป 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
 

สวนที่ 1 ตารางสรุปความสําคัญ/หลักการและเหตุผล ปรัชญา และวัตถุประสงคของหลักสตูร 
 
ความสําคัญ/หลักการและเหตุผล ปรัชญา วัตถุประสงคของหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรตั้งอยูใน

บริเวณที่ เปนพื้นที่วิกฤติสุดยอดทาง

ความหลากหลายทางชีวภาพหนึ่งใน

สามแหงของโลก (Hottest Global 

Biodiversity hotspot) ซึ่ ง

ประกอบดวยทรัพยากรทางชีวภาพทั้ง

ทางบก และทางทะเลที่หลากหลายและ

ซับซอน มีลักษณะเดนเปนเอกลักษณ

แหงหน่ึงของโลกซึ่งอยูในเสนทางการ

กระจายพันธุตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต

จากซีกโลกเหนือ โดยเฉพาะจากเขต

เทือกเขาหิมาลัย (Himalaya) ผานมาสู

ห มู เ ก าะ ใ น เข ต ม า เ ล เ ซี ย  (Malay 

Archipelagos) และในทางกลับกัน ทํา

ใหบริ เวณน้ีจัดเปนบริ เวณที่มีความ

หลากหลายทางชีวภาพทางบกสูงที่สุด

ใน โลก เป น รอง เ พีย งแค เ ขตแนว

ปะการังใหญ the Great Barrier Reef 

ของทวีปออส เตรเลียที่อยู ในทะเล

เทานั้น ในทางทะเลนับไดวาเปนบริเวณ

ที่สําคัญในแงของการกระจายพันธุสัตว

น้ํา เนื่องจากเปนบริเวณบรรจบของ

มหาสมุท รอิ น เ ดี ยและมหาสมุทร

แปซิฟก ซึ่งมีความจําเพาะของปจจัย

ท า ง สิ่ ง แ วด ล อ ม  (environmental 

factors) คลายกับท่ีพบในสาธารณรัฐ

ปานามาในทวีปอเมริกา ทรัพยากร

เหลานี้จึงเปนท่ีมาของบริการของระบบ

นิเวศ (ecosystem services) ซึ่ง

สนับสนุนความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

ความมั่นคงทางสังคม การอยูดี กินดี 

และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากร

มนุษย แตประชากรที่เพ่ิมขึ้น การ

หลักสูตร วท.ม.(ชีววิทยา) นานาชาต ิ
 เนนการผลิตมหาบัณฑิตที่มี
องคความรูลึกซึ้งทางชีววิทยา มีทักษะ
การ เ รี ยน รู ขอ งศตวรรษที่  21 ซึ่ ง
ป ร ะ ก อ บ ด ว ย ก า ร คิ ด อ ย า ง มี
วิจารณญาณ การสรางองคความรูอยาง
เปนระบบ  นําไปสูความสามารถที่จะ
ถายทอดความรู ในรูปผลงานตีพิมพ
ระดับชาติและนานาชาติ ได  อีก ท้ัง
สามารถสื่อสารความรูสูสาธารณะโดย
ใชสื่อรูปแบบตาง ๆ อยางมี
ประสิทธภิาพ สามารถเขาใจปญหาและ
นํามาคิดวิเคราะหสรางโจทยวิจัย ท่ี 
นํา ไปสู ความเข า ใจอย างลุ มลึกตอ
ทรัพยากร ชีวภาพและระบบนิเวศ
โดยเฉพาะในเขตเอเชียใตและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต 
 
หลักสูตร ปร.ด.(ชีววิทยา) นานาชาต ิ
 เนนการผลิตปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตที่มีความรูลึกซึ้ง และเปนผูนํา
ทางวิชาการในสาขาชีววิทยาที่มีความ
เชี่ยวชาญเปนพิเศษเชิงธรรมชาติวิทยา
ในเรื่องทรัพยากรชีวภาพและระบบ
นิ เ วศ ใน เ ขต เอ เ ชี ย ใ ต แ ล ะ เ อ เ ชี ย
ตะวันออกเฉียงใต เปนผูที่สามารถคิด
อย า ง มี วิ จ า รณ ญ าณ  สั ง เ ค ร า ะ ห 
วิเคราะห และสรางสรรคองคความรู
ใหมท่ีลุมลึก  สามารถถายทอดความรู
นั้นในรูปผลงานตีพิมพระดับนานาชาติ
ได และสื่อสารความรูสูสาธารณะโดยใช
สื่อรูปแบบตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ 
 

หลักสูตร วท.ม.(ชีววิทยา) นานาชาต ิ

1. เพ่ือสงเสริมใหเกิดการสรางความรู

จากการวิจัยในศาสตรของชีววิทยาที่

เปนสากลในสาขายอยตาง ๆ ทาง

ชีววิทยาอยางรอบดานแลวแตความ

สนใจของผูศึกษา ทั้งดานพฤกษศาสตร 

สัตววทิยา นิเวศวิทยา และพันธุศาสตร  

2. ผู เรียนสามารถออกแบบ วาง

แผนการทดลองทางวิทยาศาสตร 

วิเคราะห และสังเคราะหองคความรูท่ี

เกี่ยวของกับศาสตรที่ตนสนใจไดอยาง

ถูกตอง เปนระบบ มีหลักทฤษฎีที่เปน

สากล รวมทั้งสามารถดัดแปลง ปรับใช 

ขอมูลพ้ืนฐานที่ไดจากการสืบคนและ

การทําวิจัยในการสงเสริมการจัดการ

และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติได

อยางมีประสิทธภิาพ 

3. สามารถเผยแพรองคความรูจากการ

วิจัยเชิงลึกนั้นใหสาธารณชนทั่ วไป 

ตลอดจนนักเรียน นักศึกษาไดเขาใจ

ปรากฏการณ เชิ งธรรมชาติวิทยาที่

เกิดขึ้นในโลก 

หลักสูตร ปร.ด.(ชีววิทยา) นานาชาต ิ

1. สรางนักวิจัยท่ีเปนผูเชี่ยวชาญเชิงลึก

ระดับสากลในเรื่องสิ่งมีชีวิตกลุมตางๆ

ทั้งพืชและสัตวที่สามารถทําวิจัยเชิงลึก

ในทางชีววิทยาที่เนนเรื่องธรรมชาติ

วิทยาเปนสําคัญ 

 2. ผูเรียนสามารถทําวิจัยอยางอิสระ

และมีความสามารถในการสังเคราะห
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ขยายตัวของเมือง และระบบเกษตร

เชิงเดี่ยวที่เอ้ือตอการใชประโยชนของ

ทรัพยากรในรูปแบบที่ทําลายธรรมชาติ 

อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

ของโลก กอใหเกิดการสูญเสียทรัพยากร

ทาง ชี วภาพอย า ง รุ น แรงต อ เนื่ อ ง 

ตลอดจนการเสียสมดุลของระบบนิเวศ 

สงผลกระทบตอการลดลงท้ังปริมาณ

และคุณภาพของบริการของระบบนิเวศ 

ซึ่งปญหาเหลานี้ยิ่งทวีความรุนแรงและ

ขยายตัวในวงกวางมากขึ้ นจนเปน

ผ ล ก ร ะ ท บ ทั้ ง ใ น ร ะ ดั บ ท อ ง ถ่ิ น 

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ และระดับ

โลกอยางหลีกเลี่ยงไมได 

ดังนั้นการท่ีจะคุมครองและใชประโยชน

ทรัพ ยากรชี ว ภาพอย า งยั่ ง ยื น น้ั น 

จําเปนตองเริ่มจากการวิจัยท้ังเชิงลึก

และเชิงกวาง ตั้งแตเรื่องอนุกรมวิธาน

จนถึงนิเวศวิทยา ทั้งในระดับหนวยชีวิต 

ระดับประชากร  ชนิด พันธุ  สั งคม

สิ่งมีชีวิต และระบบนิเวศ ซึ่งปจจุบัน

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มี

บุคลากรที่มีความเช่ียวชาญโดดเดน

โด ย เ ฉพาะด า นนิ เ วศ วิ ทย า  และ

อนุกรมวิธาน ของกลุมสิ่งมีชีวิตทั้งพืช

และสัตว ที่มีความหลากหลายทั้งทาง

บกและทางทะเล เชน พรรณไมกลุมตาง 

ๆ ทั้งพืชดอก และพืชไรดอก หญาทะเล 

สาหรายทะเล คางคาว สัตวสะเทินน้ํา

สะเทินบก สัตวเลื้อยคลาน มด แพลง

ตอน ปะการัง รวมทั้งชีวภูมิศาสตรของ

สิ่ งมีชีวิตกลุ มต าง  ๆ  นอกจากนี้ ยั ง

รวมถึงการศึกษากลไกทางสรีวิทยาของ

สิ่งมีชีวิตตลอดจนกายวิภาค และพันธุ

ศาสตรทั้งระดับโมเลกุล และประชากร 

จึงนับวาเปนภาควิชาที่มีความพรอม

วิธีการท่ีนําไปสูการคนพบปรากฎการณ

ทางชีววทิยา สามารถคนพบองคความรู

ทางชีววิทยาไดดวยตนเอง ตลอดจน

สามารถอธิบายปรากฎการณ หรือ

เผยแพรองคความรู ได โดยขนบทาง

วิทยาศาสตรท้ังการใหปฐกถา และการ

เ ผ ยแ พร ท า ง ว าร ส าร สิ่ ง พิ ม พ ที่ มี

มาตรฐานสากล 

3. ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีเอกลักษณโดด

เดนตางจากหลักสูตรประเภทเดียวกัน

ในประเทศไทย โดยมีความเชี่ยวชาญ

เปนพิ เศษใน เรื่ อ งองคความรู ทาง

ธรรมชาติวิทยาในภูมิภาคเอเชียใต และ

เอเชียตะวันออกเฉียงใตไดอยางถูกตอง 

แมนยํา จนนําไปสูการขับเคลื่อนสังคม

เพื่อพัฒนาไปในทิศทางท่ีใชทรัพยากร

ชีวภาพอยางยั่งยืน เขาใจคุณคา ไม

เฉพาะเพียงคุณคาเชิงเศรษฐกิจเทานั้น 

หากแตเปนคุณคาเชิงธรรมชาติวิทยาใน

ระดับภูมิภาคเอเชียได  

นอกจากนี้นักศึกษาทั้งสองหลักสูตรจะมี

ความรูความสามารถทั้งในดานทฤษฎี

และปฏิบัติแลว จะตองเปนผูมีความ

ตระหนักในดานคุณธรรม จริยธรรม มี

ความซื่อสัตย มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

ของตน รวมถึงการมีจิตสาธารณอีกดวย 
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ที่สุดแหงหนึ่งของภูมิภาคน้ี ประกอบกับ

ภ า ค วิ ช า ชี ว วิ ท ย า แ ห ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดเปด

ดําเนินการสอนและการวิจัยมานานกวา 

40 ป จึงมีความพรอมในดานบุคลากร

สูงที่สุดแหงหนึ่งของมหาวิทยาลัยใน

ปร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใน เ ชิ ง ชี ว วิ ท ย า  ซึ่ ง

ประสบการณและความเชี่ ยวชาญ

ดั งกล าวนี่ เ อง  ที่ นั บ เป น จุดแ ข็ งที่

ภาควิชาจะสามารถเปนผูนําของภูมิภาค

ในการสรางบัณฑิตระดับสากล สราง

องคความรูระดับนานาชาติท่ีจําเปนและ

ใชประโยชนไดจริง เพื่อการจัดการใช

ประโยชนทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืน

ของสังคมและชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ในภูมิ ภาค ท่ี เปราะบาง เชน เอ เ ชีย

ตะวันออกเฉียงใตหรือเอเชียใต จาก

สถานการณวิกฤตของสิ่งแวดลอมใน

ปจจุบันพบวาหลายประเทศไดประสบ

ปญหาเชนเดียวกับประเทศไทย ดังนั้น

หลักสูตรนี้จึงออกแบบใหเปนหลักสูตร

นานาชาติ เพ่ือรองรับผูสนใจที่มาจาก

นานาประเทศในภูมิภาคเหลานี้หรือ

ภูมิภาคอื่น แตสนใจที่จะทําวิจัยใน

ภูมิภาคเอเชียใตตอเน่ืองมาถึงเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต 
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สวนที่ 2  ตารางแสดงความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับรายวิชา 
 

วัตถุประสงค รายวิชา คําอธิบายเพิ่มเติม 
1) สงเสริมใหเกิดการสรางความรูจาก
การวิจัยในศาสตรของชีววิทยาที่เปน
สากลในสาขายอยตาง ๆ ทางชีววิทยา
อยางรอบดานแลวแตความสนใจของผู
ศึกษา ทั้งดานพฤกษศาสตร สัตววิทยา 
นิเวศวิทยา และพันธุศาสตร โดยผูเรียน
สามารถออกแบบ วางแผนการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร วิเคราะห และ
สังเคราะหองคความรูที่เ ก่ียวของกับ
ศาสตรที่ตนสนใจไดอยางถูกตอง เปน
ระบบ มีหลักทฤษฎีท่ีเปนสากล รวมทั้ง
สามารถดัดแปลง ปรับใช ขอมูลพื้นฐาน
ที่ไดจากการสืบคนและการทําวิจัยใน
การสงเสริมการจัดการและการอนุรักษ
ทรั พ ยาก ร ธร รม ชาติ  โ ด ย เฉพาะ
ทรัพยากรในทองถ่ินของตน  

330-501  บรรพพฤกษศาสตร 
330-502  สัตวภูมศิาสตร 
330-503  พฤกษภูมิศาสตร 
330-504  ชีวภูมิศาสตร 
330-505  การจัดระบบสิ่งมีชีวิตทาง 
             ชีววทิยา 
330-506  ปรัชญาวิทยาศาสตรเบือ้งตน 
330-512  แมลงนํ้า 
330-513  เรณูวิทยา 
330-514  ศิรบาทวทิยา 
330-515  บรรพศิรบาทวิทยา 
330-520  สรีรวทิยาขั้นสูงของพืช 1 
330-521  สรีรวทิยาขั้นสูงของพืช 2 
330-522  เมแทบอลิซึมของพืช 
330-523  สัณฐานวิทยา และสรีรวิทยา 
             ของแมลง 
330-527  นิเวศวิทยาทางสรรีะของ 
             สัตวทะเล 
330-529  ความสัมพันธของน้ํากบัพืชและ 
             อาหารพืช 
330-530  อนุกรมวิธานพืชข้ันสูง 
330-531  วิทยาสัตวสะเทินนํ้าสะเทินบก  
             และสัตวเลื้อยคลาน 
330-532  ชีววทิยาของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 
330-534  ชีววิทยาของมอลลัสก 
330-536  ชีววิทยาของครัสเตเชียน 
330-537  ชีววิทยาของลูกปลาวัยออน 
330-540  การเจรญิเติบโตของพืช 
330-541  ชีววิทยาการเจริญของสตัว 
330-542  การเติบโตและการเปลี่ยนแปลง 
             รูปรางของแมลง 
330-550  นิเวศวทิยาแนวปะการัง 
330-551  นิเวศวทิยาประชากรสัตว 
330-552  นิเวศวทิยาปาชายเลน 
330-553  นิเวศวทิยาไพรเมต 
330-554  นิเวศวทิยาแมลง  
330-556  นิเวศวิทยาแพลงกตอน 
330-560  พันธุศาสตรขั้นสูง 
330-561  พันธุศาสตรโมเลกุลของพืช 
330-571  ฮีสโตเคม ี

การสรางเสริมความรูในศาสตรของ
ชีววิทยาจําตองเริ่มตนจากความรู
พ้ืนฐานท่ีถูกตองและครอบคลุมใน
ทุกดาน ท้ังดานพฤกษศาสตร สัตว
วิทยา นิเวศวิทยา และพันธุศาสตร 
โดยในรายวิชาจะเนนใหผู เรียน
เขา ใจกระบวนการศึกษา และ
สามารถออกแบบ วางแผนการ
ทดลองทางวิทยาศาสตร วิเคราะห 
สังเคราะหองคความรูที่เกี่ยวของ
กับศาสตรที่ ตนสน ใจ ไ ด อย า ง
ถูกตองและเปนระบบ 
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330-575  ระเบียบวิธวีจิยัทางพฤกษศาสตร 
330-578  เทคนิคในการจําแนกชนิดของ 
             แพลงกตอน 
330-581  ปฏิสัมพันธระหวางพืชและสัตว 
330-583  หลักสังคมชีววิทยา 
330-585  นิเวศวทิยาของพฤติกรรม 
330-586  การประยุกตใชสถิติในงานวิจัย 
             ชีวภาพ 
330-587  หลักการคนหาความจรงิทาง 
             วิทยาศาสตร 
330-588  นิเวศวทิยาเชิงววัิฒนาการ 
330-589  พฤกษศาสตรชายฝง 
330-601  วิวัฒนาการของพืช 
330-602  เซลลวทิยาขั้นสูง 
330-641  การเกิดสัณฐานของพืช 
330-651  นิเวศวิทยาระบบ 
330-670  การดําน้ําเพ่ือการวิจัย 
330-682  หัวขอพิเศษทางชีววทิยา 1 
330-683  หัวขอพิเศษทางชีววทิยา 2 
330-684  ปญหาพิเศษทางชีววทิยา 1 
330-685  ปญหาพิเศษทางชีววทิยา 2 
331-691  วิทยานิพนธ 
331-692  วิทยานิพนธ 
331-791  วิทยานิพนธ 
331-792  วิทยานิพนธ 
331-793  วิทยานิพนธ 
331-794  วิทยานิพนธ 

2) สามารถนําเสนอองคความรูที่ไดจาก
การทําวิจัยในเชิงประจักษตอสาธารณะ
ชนในรูปแบบตาง  ๆ  และสามารถ
เผยแพรองคความรูจากการวิจัยเชิงลึก
นั้นใหสาธารณชนทั่ ว ไป ตลอดจน
นั ก เ รี ย น  นั ก ศึ ก ษ า ไ ด เ ข า ใ จ
ปรากฏการณ เชิ งธรรมชาติวิทยาที่
เกิดขึ้นในโลก โดยเนนเปนพิเศษตอองค
ความรูในภูมิภาคเอเชียใต และ เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ไดอย าง ถูกตอง 
แมนยํา จนนําไปสูการขับเคลื่อนสังคม
เพื่อพัฒนาไปในทิศทางท่ีใชทรัพยากร
ชีวภาพอยางยั่งยืน เขาใจคุณคา ไม
เฉพาะเพียงคุณคาเชิงเศรษฐกิจเทานั้น 
หากแตเปนคุณคาเชิงธรรมชาติวิทยาใน
ระดับภูมิภาคเอเชียได 

330-510  สัณฐานวิทยาขั้นสูงของพืชมีทอ 
             ลําเลียง 
330-513  เรณูวิทยา 
330-520  สรีรวทิยาขั้นสูงของพืช 1 
330-521  สรีรวทิยาขั้นสูงของพืช 2 
330-522  เมแทบอลิซึมของพืช 
330-529  ความสมัพันธของน้ํากบัพืชและ 
             อาหารพืช 
330-540  การเจรญิเติบโตของพืช 
330-561  พันธุศาสตรโมเลกุลของพืช 
330-572  การเพาะเลี้ยงสาหราย 
330-573  เทคโนโลยีโพรโทพลาสต 
330-575  ระเบียบวิธวีจิยัทางพฤกษศาสตร 
330-589  พฤกษศาสตรชายฝง 
330-550  นิเวศวทิยาแนวปะการัง 
330-551  นิเวศวทิยาประชากรสัตว 
330-553  นิเวศวทิยาไพรเมต 

ผูเรียนสามารถประมวล ประยุกต
ความรูพื้นฐานท่ีมีอยูเดิมเพื่อตอ
ยอด และสรางเปนองคความรูใหม 
โดยเฉพาะการนําเสนอองคความรู
ที่ไดจากการทําวิจัยในเชิงประจักษ
ตอสาธารณะชนในรูปแบบตาง ๆ 
ได อีกทั้งยังสามารถนําไปสูการ
ขั บ เ ค ลื่ อ น สั ง ค ม เ พื่ อ ก า ร ใ ช
ทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยนื  
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330-554  นิเวศวทิยาแมลง  
330-581  ปฏิสัมพันธระหวางพืชและสัตว 
330-583  หลักสังคมชีววิทยา 
330-585  นิเวศวทิยาของพฤติกรรม 
330-653  นิเวศวิทยามนุษย 
330-506  ปรัชญาวิทยาศาสตรเบือ้งตน 
330-552  นิเวศวทิยาปาชายเลน 
330-556  นิเวศวิทยาแพลงกตอน 
330-558  การจัดการระบบนิเวศบนบก 
330-559  นิเวศวทิยาปาเขตรอน 
330-560  พันธุศาสตรขั้นสูง 
330-570  เทคนิคการถายรปูงานวิจัยทาง 
             ชีววทิยา 
330-571  ฮีสโตเคม ี
330-574  การสรางโปรแกรมคอมพิวเตอร 
             และรูปจําลองทางชีววิทยา 
330-577  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นสูง 
330-578  เทคนิคในการจําแนกชนิดของ 
             แพลงกตอน 
330-582  พิษวิทยาของระบบนิเวศ 
330-586  การประยุกตใชสถิติในงานวิจัย 
             ชีวภาพ 
330-587  หลักการคนหาความจรงิทาง 
             วิทยาศาสตร 
330-588  นิเวศวทิยาเชิงววัิฒนาการ 
330-651  นิเวศวิทยาระบบ 
330-652  การเปลีย่นแปลงสภาพแวดลอม 
             ระดับโลก 
330-670  การดําน้ําเพ่ือการวิจัย 
330-682  หัวขอพิเศษทางชีววทิยา 1 
330-683  หัวขอพิเศษทางชีววทิยา 2 
330-684  ปญหาพเิศษทางชีววิทยา 1 
330-685  ปญหาพิเศษทางชีววทิยา 2 
331-691  วิทยานิพนธ 
331-692  วิทยานิพนธ 
331-791  วิทยานิพนธ 
331-792  วิทยานิพนธ 
331-793  วิทยานิพนธ 
331-794  วิทยานิพนธ 
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ภาคผนวก ข 
 

ตารางเปรียบเทียบความคิดเหน็และขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิกับการดําเนินการของผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของ ศ. ดร. ทวีศักดิ์ บุญเกิด 
 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒ ิ คําชี้แจงของผูรับผิดชอบหลักสูตร 
หมวดท่ี 1 ขอมูลทั่วไป 
- หนา 3 บรรทัดท่ี 2 แก “แหงชาต”ิ เปน “แหงชาต”ิ 
- หนา 4 หัวขอ 11.1 “.......ประเทศไทยจึงจําเปนตองมี
ทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ เปนเอกลักษณ และยังตองมีองค
ความรูที่สามารถบริหารจัดการทรัพยากรเหลานั้นใหเกิด
ประโยชนสูงสุดอยางยั่งยืน.....” ควรแกเปน “.......ประเทศ
ไทยจึงจําเปนตอง ซึ่ งมีทรัพยากรที่ อุดมสมบูรณ  เปน
เอกลักษณ และยัง จําเปนตองมีองคความรูที่สามารถบริหาร
จัดการทรัพยากรเหลานั้นใหเกิดประโยชนสูงสุดอยางยั่งยืน
.....”  
- หนา 4 12. แกการพิมพ “ขอ” “ตอ” 
- หนา 5 13. และท่ีหนาอื่น ๆ ทั้งเอกสาร แกการพิมพ
เครื่องหมายวรรณยุกตขาดหายไป เชน “ความสัมพันธ” (ถา
มี) “เปด” “เชน” มีปรากฏในไฟลแตไมมีเวลา print นาจะ
แกที่ line spacing 
 

หมวดท่ี 1 ขอมูลทั่วไป 
- แกไขตามที่แนะนํา 
 

หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
- หนา 6 หัวขอ 1.2 ยอหนาที่ 2  แกคําผิด “....สัตวสะทินน้ํา
สะเทินบก.....” 
 

หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
- แกไขตามที่แนะนํา 
 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และ
โครงสรางของหลักสูตร 
- หนา 9 หัวขอ 4.2 มีกําหนดคะแนนขั้นต่ําหรือไม 
- หนา 12 คณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
สําหรับนักศึกษาทุกคนหรือไม แตงตั้งโดยกรรมการชุดใด 
เก่ียวของกับ หนา 17 หัวขอ 3. และหนา 103 อยางไร 
- หนา 13-16 เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการทําวิจัยของ
นักศึกษาสูระดับนานาชาติควรเพิ่มรายวิชาที่จะใชเปน
เครื่องมือในการทําวิจัยแบบที่ลงมือปฏิบัติ เชน Multivariate 
Morphometric Analyses in Biology, Techniques in 
Plant Molecular Biology, Techniques and Practice in 
Ecology นอกจากนี้ศาสตรทางดาน Animal behavior เปน
งานวิจัยท่ีศึกษากันอยางกวางขวางในระดับนานาชาติ จึงนาที่
จะเปดรายวิชาทางดานนี้เพ่ิมขึ้นจากที่มีอยูเพียง 1 รายวิชา 
- หนา  17  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ต า งจาก 
“กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร” อยางไร 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และ
โครงสรางของหลักสูตร 
   1) ขอ 2 การดําเนินการหลักสูตร หัวขอ 4.2 เพิ่มขอความ 
“ทั้งน้ีใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เปนกรณีไป” 
   2) ขอ 3 หลักสูตรและอาจารยผูสอน ขอยอย 3.1.3 หมวด
วิชา เลื อก  แก ไข  “คณะกรรมการอาจารยที่ ปรึ กษา
วิทยานิพนธ” เปน “อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ” หมายถึง 
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และ/หรือ อาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธรวม (ถามี ) ของนักศึกษาแตละคน ซึ่ งการ
ดําเนินการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และอาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) จะตองผานความเห็นชอบ
จากอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (อาจารยประจําหลักสูตร) 
   3) ไดเพ่ิมรายวิชา 330-661 เทคนิคทางชีวโมเลกุลสําหรับ
ชีววทิยา และรายวิชา 330-671 วิธีการศึกษาทางนิเวศวิทยา
ส วนรายวิชาที่ เ ก่ี ยวข องกั บศาสตรทางด าน Animal 
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- หนา 25 รายวิชา 330-503 พฤกษภูมิศาสตร ถาเพิ่มเติม
เน้ือหาเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของทวีปตาง ๆ จนถึงปจจุบัน 
จะทําใหนักศึกษาเขาใจในเนื้อหาของรายวิชานี้เพ่ิมมากขึ้น 
- หนา 27 แกการพิมพ “utilizationof” 
- หนา 34 แกการพิมพ “การวิเคระห” 
- หนา 43-44 วิทยานิพนธ ไมเห็นรายวิชาวิทยานิพนธหัวขอ
ทางดานพืช หรือจะใชรวมกันกับหัวขอเรื่องดานสัตว จึงตอง
เพ่ิมเติมใน course description 
- หนา 47 หัวขอ 5.1 คําอธิบายโดยยอ อานแลวไมเขาใจครับ
วาทําไมเนนทําวิจัยเฉพาะดานนเิวศวทิยา 
 

behavior นั้นมีอยูแลว ไดแก 330-583 หลักสังคมชีววิทยา 
330-585 นิเวศวิทยาของพฤติกรรม 330-653 นิเวศวิทยา
มนุษย รวมทั้งแทรกอยูในรายวิชาเลือกเฉพาะสาขา เชน 
330-512 แมลงน้ํา 330-514 ศิรบาทวิทยา 330-531 วิทยา
สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก และสัตวเลื้อยคลาน 330-532 
ชีววิทยาของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 330-534 ชีววิทยาของ
มอลลัสก 330-536 ชีววิทยาของครัสเตเชียน และ 330-553 
นิเวศวิทยาไพรเมต เปนตน 
   4) ขอ 3 หลักสูตรและอาจารยผูสอน ขอยอย 3.1.3 แกไข 
“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” เปน “อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร” 
   5) เพ่ิมคําอธิบายรายวิชาตามที่แนะนํา 
 

หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
-หนา 59 หัวขอ 1.2 แกการพิมพ “...กรมการประจําคณะ
....” 
 

หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
- แกไขตามที่แนะนํา 
 

ภาคผนวก ก สวนท่ี 2 

-หนา 70 คําอธิบายเพิ่มเติม สองหลักสูตรที่นําเสนอจะไม
ครอบคลุมดานพันธุศาสตรใชหรือไม ที่เขียนไวเนน 3 
ดาน 
 

ภาคผนวก ก สวนท่ี 2 
- เพ่ิมเติมตามท่ีแนะนํา 
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ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของ ผศ. ดร. ดวงแข สิทธิเจริญชัย 
 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒ ิ คําชี้แจงของผูรับผิดชอบหลักสูตร 
หมวดท่ี 1 ขอมูลทั่วไป 
- หนา 1  แกคําผิด  หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต 
- หนา 2  ขอ 4.2  แบบ 1.1, 1.2, 2.1 และ 2.2  หลังขอความ
...มีจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธรวมตลอดหลักสูตร...ใหตัดคํา
วา  "ไมนอยกวา"  ออก เพ่ือลดความสับสน 
- หนา 2  ขอ 4.2  เขียนหมายเหตุใหชัดเจนวา  "วิทยานิพนธ
ตามแบบ 2.1 และแบบ 2.2 ตองมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน"  ทั้งน้ีเนื่องจากจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธของแบบ 
2.1 และแบบ 2.2 ไมเทากัน แตมาตรฐานและคุณภาพงานวิจัย
ตองไมตางกัน (เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 สกอ.) การเขียนเนนเพ่ือตัดปญหาการเขาใจผิดของ
อาจารยท่ีปรึกษาและนักศึกษาผูทําวิจัย 
- หนา 2  ขอยอย 5.2 ของท้ังสองหลักสตูร  ภาษาที่ใชควรเปน
ภาษาอังกฤษเทานั้น เนื่องจากหลกัสูตรท้ังสองเปนหลักสูตร
นานาชาติ 

หมวดท่ี 1 ขอมูลทั่วไป 
- แกไขตามที่แนะนํา 

หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
หนา 7  ขอยอย 1.3 วัตถุประสงค  ควรเพิ่ม  คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงคของหลักสูตร โดยลอตามลักษณะของผล
การเรียนรู 5 ดานตามท่ีปรากฏใน curriculum mapping 
 

หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
- แกไขเพ่ิมเตมิตามท่ีแนะนํา 

หมวดที่  3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และ
โครงสรางของหลักสูตร 
- หนา 9  ขอยอย 4.1  ควรกําหนดเกรดเฉลี่ยสะสม แทนการ
เขียนขอความ...มีผลการเรียนอยูในเกณฑดีมาก... 
- หนา 11-12  ขอยอย 3.1  หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต  แทรก
หมายเหตุเนน  "วิทยานิพนธตามแบบ 2.1 และแบบ 2.2 ตองมี
มาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน" 
- ขอ เสนอแนะ  ถ า เปนไปได ในหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ควรเพิ่ม
รายวิชา 330-67x สัมมนาสําหรับมหาบัณฑิตทางชีววิทยา 3   
0(0-0-0) และรายวิชา 330-77x สัมมนาสําหรับดุษฎีบัณฑิตทาง
ชีววิทยา 3  0(0-0-0)  ประเมินผลดวยเกรด S/U และทํา
เงื่อนไขใหนักศึกษาลงทะเบียนซ้ําไดมากกวาหนึ่งภาควิชา ทั้งนี้
เ พ่ือใชประโยชนในการติดตามความกาวหนาของการทํา
วิทยานิพนธของนักศึกษาและทําใหนักศึกษามีเวทีในการเสนอ
งานวิจัยทางวิทยาศาสตร อีกท้ังยังไดมีชวงเวลาเขาฟงงานวิจัย
ของผูอื่นดวยในทุกภาคการศึกษา แตถาหลักสูตรเห็นวายังไม
พรอมหรือมีปญหาติดขัดไมสามารถทําได ก็ยังไมตองทําตาม
ขอเสนอแนะนี้ก็ได พรอมเมื่อไรควรนํากลับมาพิจารณา 
 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และ
โครงสรางของหลักสูตร 
- แกไขเพ่ิมเตมิตามท่ีแนะนํา 
- เนื่องจากหลักสูตรไดมีการกําหนดใหนักศึกษาท้ังใน
ระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกแผนการศึกษาเขา
รวมในรายวิชาสัมมนาของหลักสูตรอยางนอย 2 ครั้งใน
ระหวางการศึกษา อีกทั้งยังขอตกลงภายในหลักสูตรให
นักศึกษาทุกคนตองรายงานความกาวหนาวิทยานิพนธใน
ทุกภาคการศึกษา 
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- หนา 16-17  หมายเหตุ หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต ควรใส
วงเล็บเพื่อเพ่ิมขอความบงบอกชวงเวลาการสอบวิทยานิพนธ 
เชน (การสอบโครงรางวิทยานิพนธตองสอบภายใน 2 ภาค
การศึกษานับตั้งแตภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษา) เปนตน 
  หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต ขอ 2 ควรใสวงเล็บเพื่อเพ่ิม
ขอความบงบอกชวงเวลาการสอบวิทยานิพนธ เชน (การสอบ
โครงรางวิทานิพนธตองสอบภายใน 3 ภาคการศึกษานับตั้งแต
ภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษา) เปนตน 
  หรือถาเกรงวาการเขียนลงในเลมหลักสูตรอาจเปนการผูกมัด
จนเกินไป ขอแนะนําใหหลักสูตรออกเปนระเบียบ/เกณฑ วา
ดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผานออกมาจากที่ประชุมของ
กรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งมีการเขียนรายงานการประชุม 
ออกระเบียบ/เกณฑมาใชการนักศึกษาในสังกัดของหลักสูตร 
โดยใชบังคับนักศึกษาเปนรุน ๆ ไป พรอมท้ังมีการเผยแพร
ประกาศใหเปนที่รูกันโดยท่ัวท้ังในหมูคณาจารยและนักศึกษา 
 
หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
- หนา 48  ขอ 1 กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา  เพ่ิม  ขอ
ยอย 4 จัดและ/หรือเขารวมการประชุมเชิงวิชาการท้ังใน
ระดับชาติและระดับนานาชาต ิ
- หนา 56 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ 
(curriculum mapping)  เพิ่มตารางแถวแนวนอนแสดงสรุป
การเรียนการสอนตลอดหลักสูตร และเติมวงกลมดําทึบใหครบ
ทุกประเด็นของทุกดานของผลการเรียนรู เพ่ือแสดงใหเห็นวา
บัณฑิตที่จะจบการศึกษาจากหลักสูตรมีคุณลักษณะครบในทุก
ดานของผลการเรียนรู 
 

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู  กลยุทธการสอนและการ
ประเมินผล 
- แกไขเพ่ิมเตมิตามท่ีแนะนํา 
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ภาคผนวก ค 
 

ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 
 
รองศาสตราจารย ดร. กิติเชษฐ ศรีดิษฐ 
วุฒิการศึกษา : Dr. rer. nat. (Botanik) 
 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
 
 รายวิชา หนวยกิต 
 330-101 หลักชีววิทยา 1 3 
 330-102 หลักชีววิทยา 2 3 
 330-200 สัณฐานวิทยาของพืชและสาหราย 3 
 330-230 อนุกรมวิธานของพืช 3 
 330-453 นิเวศวิทยาของพืช 3  
 331-101 ปฏบิัติการหลักชีววทิยา 1 1 
 331-102 ปฏบิัติการหลักชีววทิยา 2 1 
 331-491 โครงงานทางชีววิทยา 1 3 
 331-492 โครงงานทางชีววิทยา 2 3 
 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศกึษา 
 
 รายวิชา หนวยกิต 
 330-505  การจัดระบบสิ่งมีชวีิตทางชีววทิยา  3 
 330-530 อนุกรมวิธานพืชข้ันสูง  3 
 330-575 ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤกษศาสตร  2 
 330-589 พฤกษศาสตรชายฝง  3 
 330-677 สัมมนาทางพฤกษศาสตร 1  1 
 330-678 สัมมนาทางพฤกษศาสตร 2  1 
 331-695 วิทยานิพนธ 36 
 331-696 วิทยานิพนธ 20 
 331-791  วิทยานิพนธ 48 
 331-792 วิทยานพินธ 72 
 331-793  วิทยานิพนธ 36 
 331-794  วิทยานิพนธ 48 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
 
 รายวิชา หนวยกิต 
 330-501 บรรพพฤกษศาสตร 3 
 330-503 พฤกษภูมิศาสตร 3 
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 330-504 ชีวภูมิศาสตร 2 
 330-505  การจัดระบบสิ่งมีชวีิตทางชีววทิยา  3 
 330-530 อนุกรมวิธานพืชข้ันสูง  3 
 330-559 นิเวศวิทยาปาเขตรอน  3 
 330-575 ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤกษศาสตร  2 
 330-589 พฤกษศาสตรชายฝง  3 
 330-601 วิวัฒนาการของพืช  3 
 331-691 วิทยานพินธ 36 
 331-692 วิทยานิพนธ 20 
 331-791  วิทยานิพนธ 48 
 331-792 วิทยานพินธ 72 
 331-793  วิทยานิพนธ 36 
 331-794  วิทยานิพนธ 48 
  
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป 
Thapa, L., Kaewchumnong, K., Sinkkonen, A. and Sridith, K. 2016. Plant communities and Ageratina 

adenophora invasion in lower montane vegetation, central Nepal. International Journal of 
Ecology and Development. Vol.31: 35-49.  

Chantanaorrapint, S. and Sridith, K. 2015. Thismaia nigricans Chantanaorr & species a new species of 
Thismiaceae from Southern Thailand. Phytotaxa. Vol.217: 293-297.  

Chantanaorrapint, S., Tetsana, N. and Sridith, K. 2015. Notes on Thismia clandestina (Thismiaceae), a 
little-known mycoheterotrophic species. Polish Botanical Journal. Vol.60: 71-74. 

Chantanaorrapint, S. and Sridith, K. 2015. Thismia nigricans Chantanaorr. & Sridith, a new species of 
Thismiaceae from Southern Thailand. Phytotaxa. Vol.217: 293-297. 

Jamtsho, K. and Sridith, K. 2015. Exploring the patterns of alpine vegetation of Eastern Bhutan: a case 
study from the Merak Himalaya. SpringerPlus. Vol.4: 304 

Bunpha, K., Pedersen, H. and Sridith, K. 2014. How does sampling strategy influence detection of 
morphological variation in orchids? A case-study of the epiphyte Oberonia hosseusii. Plant 
Systematics and Evolution. Vol.300: 585-594. 

Bunpha, K., Pedersen, H. and Sridith, K. 2014. Oberonia pygmaea sp. nov. (Orchidaceae) from 
Thailand. NORDIC Journal of Botany. Vol.32: 143-145. 

Chantanaorrapint, S. and Sridith, K. 2014. The genus Plagiochasma (Aytoniaceae, Marchantiopsida) in 
Thailand. Cryptogamie, Bryologie. Vol.35: 127-132. 

Tetsana, N., Pedersen, H. and Sridith, K. 2014. Liparis rubescens sp nov (Orchidaceae) from Thailand. 
NORDIC Journal of Botany. Vol.32: 555-558. 

Tetsana, N., Pedersen, H. and Sridith, K. 2014. Character intercorrelation and the potential role of 
phenotypic plasticity in orchids: a case study of the epiphyte Liparis resupinata. Plant 
Systematics and Evolution. Vol.300: 517-526. 

Jamtsho, K. และ ศรีดิษฐ, ก. 2013. A note on the anthropogenic impacts on the native vascular plants in 
the Himalayan Range of Merak, Sakteng Wildlife Sanctuary, Bhutan. วารสารพฤกษศาสตรไทย; 
Vol.5: 27-33. 
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Tetsana, N., Pedersen, H. and Sridith, K. 2013. Five species of Liparis (Orchidaceae) newly recorded for 
Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany). Vol.41: 48-55.  

Stankovic, M., Chantanaorrapint, S. and Sridith, K. 2013. Notes on the vegetation of the fast-flowing 
streams in Peninsular Thailand, the tropical mainland of South East Asia. Taiwania. Vol.58: 
275-290. 

Stankovic, M., จันทนาอรพินท, ส. และ ศรีดิษฐ, ก. 2013. The correlation of the selected environmental 
factors and the plant communities along the fast-fl owing streams in Peninsular Thailand. 
วารสารพฤกษศาสตรไทย. Vol.5: 131-142. 

Bunpha, K., Pedersen, H. and Sridith, K. 2013. Establishing species distributions in large tropical plant 
genera: insights from twelve new Thai records of Oberonia (Orchidaceae). BLUMEA. Vol.58: 
71-76.  

Lindsay, S., Phutthai, T., Sridith, K., Chantanaorrapint, S. and Middleton, D. 2012. Actinostachys wagneri 
(Schizaeaceae), a new record for Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany). Vol.40: 14-16. 

Sridith, K. 2012. Argostemma phyllocharis, a new species of Rubiaceae from Northern Thailand. KEW 
BULLETIN. Vol.67: 85-87.  
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รองศาสตราจารย ดร. อัญชนา ประเทพ 
วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Biological Sciences) 
 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
 
 รายวิชา หนวยกิต 
 330-250 นิเวศวิทยา 3 
 330-304 พฤกษศาสตรทางทะเล 3 
 330-400 ชีววิทยาของหญาทะเล 3 
 330-431 สาหรายวิทยา 3 
 330-452 นิเวศวิทยาทางทะเล 3 
 330-453 นเิวศวิทยาของพืช 3 
 331-101 ปฏบิัติการหลักชีววทิยา 1 1 
 331-102 ปฏบิัติการหลักชีววทิยา 2 1 
 331-250 ปฏบิัติการนิเวศวิทยา 1 
 331-270 ชีววิทยาภาคสนาม 1 
 331-491 โครงงานทางชีววิทยา 1 3 
 331-492 โครงงานทางชีววิทยา 2 3 
 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศกึษา 
 
 รายวิชา หนวยกิต 
 330-524 นิเวศสรีรวทิยาของสาหรายทะเล  3 
 330-572 การเพาะเลี้ยงสาหราย  3 
 330-673 สัมมนาทางนิเวศวิทยา 1  1 
 330-674 สัมมนาทางนิเวศวิทยา 2  1 
 331-695 วิทยานิพนธ 36 
 331-696 วิทยานิพนธ 20 
 331-791  วิทยานิพนธ 48 
 331-792 วิทยานพินธ 72 
 331-793  วิทยานิพนธ 36 
 331-794  วิทยานิพนธ 48 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
 
 รายวิชา หนวยกิต 
 330-506 ปรชัญาวทิยาศาสตรเบื้องตน  3 
 330-572 การเพาะเลี้ยงสาหราย  3 
 330-504 ชีวภูมิศาสตร  2 
 330-651 นิเวศวิทยาระบบ  3 
 330-652 การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมระดับโลก  2 
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 330-575 ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤกษศาสตร  2 
 330-671 วิธีการศึกษาทางนิเวศวิทยา  3 
 331-691 วิทยานิพนธ 36 
 331-692 วิทยานิพนธ 20 
 331-791  วิทยานิพนธ 48 
 331-792 วิทยานพินธ 72 
 331-793  วิทยานิพนธ 36 
 331-794  วิทยานิพนธ 48 
  
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป 
Kaewsrikhaw, R., Ritchie, R. and Prathep, A. 2016. Variations of tidal exposures and seasons on growth, 

morphology, anatomy and physiology of the seagrass Halophila ovalis (R.Br.) Hook. f. in a 
seagrass bed in Trang Province, Southern Thailand. Aquatic Botany. Vol.130: 11-20.  

Wichachucherd, B., Liddle, L. and Prathep, A. 2016. Wave exposure changes reproductive output and 
timing on Padina boryana Thivy (Dictyotales, phaeophyceae). Songklanakarin Journal of 
Science and Technology. Vol.38: 105-111.  

Fujimoto, M., Nishihara, G., Prathep, A. and Terada, R. 2015. The effect of irradiance and temperature 
on the photosynthesis of an agarophyte, Gelidiella acerosa (Gelidiales, Rhodophyta), from 
Krabi, Thailand. Journal of Applied Phycology. Vol.27: 1235-1242. 

Tuntiprapas, P., Shimada S., Pongparadon, S. and Prathep, A. 2015. Is Halophila major (Zoll.) Miquel a 
big H. ovalis (R. Brown) J.D. Hooker? An evaluation based on age, morphology, and ITS 
sequence. ScienceAsia; Vol.41:79-86. 

Pongparadon, S., Zuccarello, G., Phang, S., Kawai, H., Hanyuda, T. and Prathep, A. 2015. Diversity of 
Halimeda (chlorophyta) from the Thai-Malay Peninsula. Phycologia. Vol.54: 349-366. 

Rattanachot, E. and Prathep, A. 2015. Species specific effects of three morphologically different 
belowground seagrasses on sediment properties. Estuarine, Coastal and Shelf Science. 
Vol.167: 427-435. 

Song, S., Phang, S., Lim, P., Lee, W., Hong, D. and Prathep, A. 2014. Development of chloroplast 
simple sequence repeats (cpSSRs) for the intraspecific study of Gracilaria tenuistipitata 
(Gracilariales, Rhodophyta) from different populations. BMC Research Notes. Vol.7: 77. 

Wichachucherd, B., Prathep, A. and Zuccarello, G. 2014. Phylogeography of Padina boryana 
(Dictyotales, Phaeophyceae) around the Thai-Malay Peninsula. European Journal of 
Phycology. Vol.49: 313-323. 

Apichanangkool, P. and Prathep, A. 2014. Changes in seagrass leaf reddening and morphology in 
response to emersion. Botanica Marina. Vol.57: 433-440. 

Kaewsrikhaw, R. and Prathep, A. 2014. The effect of habitats, densities and seasons on morphology, 
anatomy and pigment content of the seagrass Halophila ovalis (R.Br.) Hook.f. at Haad Chao 
Mai National Park, Southern Thailand. Aquatic Botany. Vol.116: 69-75. 

Nguyen, V., Detcharoen, M., Tuntiprapas, P., Soe-htun, U., Sidik, B., Harah, M., Prathep, A. and 
Papenbrock, J. 2014. Genetic species identification and population structure of Halophila 



 

 

104

(Hydrocharitaceae) from the Western Pacific to the Eastern Indian Ocean. BMC Evolotionary 
Biology. Vol.14: 92. 

Mayakun, J., Kim, J., Lapointe, B. and Prathep, A. 2013. Algal response to nutrient enrichment; insights 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. สาระ บํารุงศร ี
วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Zoology) 
 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
 
 รายวิชา หนวยกิต 
 330-101 หลักชีววิทยา 1 3 
 330-482 ชีววิทยาการอนุรักษ 3 
 330-250 นิเวศวิทยา 3 
 331-101 ปฏบิัติการหลักชีววทิยา 1 1 
 331-102 ปฏบิัติการหลักชีววทิยา 2 1 
 331-250 ปฏบิัติการนิเวศวิทยา 1 
 331-270 ชีววิทยาภาคสนาม 1 
 331-491 โครงงานทางชีววิทยา 1 3 
 331-492 โครงงานทางชีววิทยา 2 3 
 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศกึษา 
 
 รายวิชา หนวยกิต 
 330-504 ชีวภูมิศาสตร  3 
 330-588 นิเวศวิทยาเชิงวิวฒันาการ  3 
 330-673 สัมมนาทางนิเวศวิทยา 1  1 
 330-674 สัมมนาทางนิเวศวิทยา 2  1 
 331-695 วิทยานิพนธ 36 
 331-696 วิทยานิพนธ 20 
 331-791  วิทยานิพนธ 48 
 331-792 วิทยานพินธ 72 
 331-793  วิทยานิพนธ 36 
 331-794  วิทยานิพนธ 48 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
 
 รายวิชา หนวยกิต 
 330-504 ชีวภูมิศาสตร  2 
 330-506 ปรชัญาวทิยาศาสตรเบื้องตน  2 
 330-532   ชีววิทยาของสัตวเลี้ยงลกูดวยนม  3 
 330-558   การจัดการระบบนิเวศบนบก  3 
 330-581 ปฏสิัมพันธระหวางพืชและสัตว  3 
 330-576 เทคนิคการสํารวจสัตวปา  3 
 330-651 นิเวศวิทยาระบบ  3 
 330-652 การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมระดับโลก  2 
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 331-691 วิทยานิพนธ 36 
 331-692 วิทยานิพนธ 20 
 331-791  วิทยานิพนธ 48 
 331-792 วิทยานพินธ 72 
 331-793  วิทยานิพนธ 36 
 331-794  วิทยานิพนธ 48 
  
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป 
Ith, S., Bumrungsri, S., Furey, N., Bates, P., Wonglapsuwan, M., Khan, F., Thong, V., Soisook, P., 

Satasook, C. and Thomas, N. 2015. Taxonomic implications of geographical variation in 
Rhinolophus affinis (Chiroptera: Rhinolophidae) in mainland Southeast Asia. Zoological 
Studies. Vol.54: 31. 

Cheaha, D., Bumrungsri, S., Chatpun, S. and Kumarnsit, E. 2015. Characterization of in utero valproic 
acid mouse model of autism by local field potential in the hippocampus and the olfactory 
bulb. Neuroscience Research. Vol.98: 28-34. 

Sanamxay, D., Douangboubpha, B., Bumrungsri, S., Satasook, C. and Bates, P. 2015. A summary of the 
taxonomy and distribution of the red giant flying squirrel, Petaurista petaurista (Sciuridae, 
Sciurinae, Pteromyini), in mainland Southeast Asia with the first record from Lao PDR. 
Mammalia. Vol.79: 305-314. 

Douangboubpha, B., Bumrungsri, S., Soisook, P., Karapan, S. and Bates, P. 2014. The discovery of 
Kerivoula krauensis (Chiroptera: Vespertilionidae) in southern peninsular Thailand provides 
new information on the distribution and conservation status of this data deficient species. 
Songklanakarin Journal of Science and Technology. Vol.36: 577-582. 

T.c, W, K, D., Bumrungsri, S., T, T. and A.-m, K. 2014. Bat pest control contributes to food security in 
Thailand. Biological Conservation. Vol.171: 220-223. 

Petcharad, B., Bumrungsri, S., Douangboubpha, B. and Tanikawa, A. 2014. The first records of Cyclosa 
bifida (Araneae: Araneidae) from Thailand and laos with redescription of the male and 
female. Acta Arachnologica. Vol.63: 27-30. 

Norkaew, T., Hideaki, O., Sriburee, P., Tanabe, K., Tharavichitkul, P. and Bumrurgsri, S. 2013. Detection 
of Environmental Sources of Histoplasma capsulatum in Chiang Mai, Thailand, by Nested 
PCR. Mycopathologia. Vol.176: 395-402. 

Gibson, L., Lynam, A., Bradshaw, C., He, F., Bickford, D., Woodruff, D., Bumrurgsri, S. and Laurance, W. 
2013. Near-Complete Extinction of Native Small Mammal Fauna 25 Years After Forest 
Fragmentation. Science. Vol.341: 1508-1510. 

Pearch, M., Bumrungsri, S., Schwenninger, J. and Harrison, D. 2013. A review of the Cainozoic small 
mammal fauna of Thailan with new records (Chiroptera; Scandentia; Eulipotyphla) from the 
late Pleistocene. Cainozoic Research. Vol.10: 59-98. 

Bumrungsri, S., Duncan, L., Colin, H., Sripaoraya, E., Kitpipit, T. and Paul A, R. 2013. The dawn bat, 
Eonycteris spelaea Dobson (Chiroptera: Pteropodidae) feeds mainly on pollen of 
economically important food plants in Thailand. ACTA Chiropterologica. Vol.15: 95-104. 
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Jantarapakdeewong, D., Douangboubpha, B., Bumrurgsri, S., Xayavong, S., Xayaphet, V., Satasook, C. 
and Bates, P. 2013. Rediscovery of Biswamoyopterus (Mammalia: Rodentia: Sciuridae: 
Pteromyini) in Asia, with the description of a new species from Lao PDR. Zootaxa. Vol.3686: 
471-481. 

Hughes, A., Satasook, C., Bates, P., Bumrurgsri, S. and Jones, G. 2012.  The projected effects of climatic 
and vegetation changes on the distribution and diversity of Southeast Asian bats. Global 
Change Biology. Vol.18: 1854-1865. 
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ดร. จารุวรรณ มะยะกูล 
วุฒิการศึกษา : ปร.ด. (ชีววิทยา) 
 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
 
 รายวิชา หนวยกิต 
 315-101 กิจกรรมเสรมิหลักสูตร 1 1 
 330-101 หลักชีววิทยา 1 3 
 330-102 หลักชีววิทยา 2 3 
 330-106 ชีววิทยา 3 
 330-250 นิเวศวิทยา 3 
 330-300 ชีววิทยาของเซลล 4 
 330-431 สาหรายวิทยา 3 
 331-101 ปฏบิัติการหลักชีววทิยา 1 1 
 331-102 ปฏบิัติการหลักชีววทิยา 2 1 
 331-250 ปฏบิัติการนิเวศวิทยา 1 
 331-270 ชีววิทยาภาคสนาม 1 
 331-491 โครงงานทางชีววิทยา 1 3 
 331-492 โครงงานทางชีววิทยา 2 3 
 331-493 สหกิจศึกษาทางชีววิทยา 6 
 
ภาระงานสอนระดับบัณฑติศกึษา 
 
 รายวิชา หนวยกิต 
 330-524 นิเวศสรีรวทิยาของสาหรายทะเล  3 
 330-602 เซลลวิทยาขัน้สูง  5 
 330-673 สัมมนาทางนิเวศวิทยา 1  1 
 330-674 สัมมนาทางนิเวศวิทยา 2  1 
 330-675 สัมมนาทางสัตววิทยา 1  1 
 330-676 สัมมนาทางสัตววิทยา 2  1 
 330-770 สัมมนาทางชีววิทยา 1  1 
 331-692 วิทยานพินธ 20 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
 
 รายวิชา หนวยกิต 
 330-572 การเพาะเลี้ยงสาหราย  3 
 330-602 เซลลวิทยาขัน้สูง  5 
 330-652 การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมระดับโลก  2 
 331-691 วิทยานิพนธ 36 
 331-692 วิทยานิพนธ 20 
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 331-791  วิทยานิพนธ 48 
 331-792 วิทยานพินธ 72 
 331-793  วิทยานิพนธ 36 
 331-794  วิทยานิพนธ 48 
 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป 
Sondak, C. F. A.,  AngJr, P. O., Beardall, J., Bellgrove, A., Boo, S. M., Gerung, G. S., Hepburn, C. D.,  Hong, 

D. D., Hu, Z., Kawai, H., Largo, D., Lee, J. A.,  Lim, P., Mayakun, J., Nelson, W. A.,  Oak, J. 
H., Phang, S., Sahoo, D., Peerapornpis, Y., Yang, Y. and Chung, I. K. 2016. Carbon dioxide 
mitigation potential of seaweed aquaculture beds (SABs). J. Appl. Phycol. 
doi:10.1007/s10811-016-1022-1  

จารุวรรณ มะยะกูล. 2559. การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสาหรายทะเล: งานวิจัยในประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร มข. 
44 (4). 658-669. 

มะยะกูล, จ. 2014. สาหรายสีเขียว Halimeda macroloba Decaisne ในประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร มข. 
Vol.42: 262-273. 

Mayakun, J., Bunruk, P. and Kongsaeng, R. 2014. Growth rate and calcium carbonate accumulation of 
Halimeda macroloba Decaisne (Chlorophyta: Halimedaceae) in Thai waters. Songklanakarin 
Journal of Science and Technology.  

Mayakun, J., Ha Kim, J., Lapointe, B. and Prathep, A. 2013. Effect of nutrient enrichment and herbivry 
on morphology, reproduction and chemical content of Turbinaria conoides (Phaeophyceae). 
Phycological Research. Vol.61: 270-276. 

Mayakun, J., Kim, J., Lapointe, B. and Prathep, A. 2013. Algal response to nutrient enrichment; insights 
into growth and chemical concentrations in two algae, Halimeda macroloba Decaisne and 
Turbinaria conoides (J. Agardh) Kützing. Songklanakarin Journal of Science and Technology. 
Vol.35: 389-395. 

Mayakun, J., Kim, J., Lapointe, B. and Prathep, A. 2012. Gametangial characteristics in the sexual 
reproduction of Halimeda macroloba Decaisne (Chlorophyta: Halimedaceae). Songklanakarin 
Journal of Science and Technology. Vol.34: 211-216. 

 
 



 

 

110

ดร. ศันสรยีา วังกุลางกูร 
วุฒิการศึกษา : วท.ด. (วิทยาศาสตรชีวภาพ) 
 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
 
 รายวิชา หนวยกิต 
 330-101 หลักชีววิทยา 1 3 
 330-102 หลักชีววิทยา 2 3 
 330-106 ชีววิทยา 3 
 330-212 สัตวมีกระดูกสันหลังเชิงเปรียบเทียบ 3 
 330-232 อนุกรมวิธานของสัตว 3 
 331-101 ปฏบิัติการหลักชีววทิยา 1 1 
 331-102 ปฏบิัติการหลักชีววทิยา 2 1 
 331-106 ปฏบิัติการชวีวิทยา 1 
 331-250 ปฏบิัติการนิเวศวิทยา 1 
 331-270 ชีววิทยาภาคสนาม 1 
 331-491 โครงงานทางชีววิทยา 1 3 
 331-492 โครงงานทางชีววิทยา 2 3 
 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศกึษา 
 
 รายวิชา หนวยกิต 
 330-531 วิทยาสตัวสะเทนิน้าํสะเทนิบก และสัตวเลื้อยคลาน  3 
 331-692 วิทยานิพนธ 20 
 331-791  วิทยานิพนธ 48 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
 
 รายวิชา หนวยกิต 
 330-531 วิทยาสัตวสะเทนิน้าํสะเทนิบก และสัตวเลื้อยคลาน  3 
 331-691 วิทยานิพนธ 36 
 331-692 วิทยานิพนธ 20 
 331-791  วิทยานิพนธ 48 
 331-792 วิทยานพินธ 72 
 331-793  วิทยานิพนธ 36 
 331-794  วิทยานิพนธ 48 
 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป 
บุญยัง, ป., เสนารัตน, ศ., พูลประเสริฐ, พ., จิรอังกูรสกุล, ว., วังกุลางกูร, ศ. 2016. จุลกายวิภาคมามของปลาตะกรับ 

Scatophagus argus (Linnaeus, 1766) ชวงวัยรุน. วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มรย. Vol.1(1): 75-
79. 
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Tshering, N., Wangkulangkul, S., Satasook, C., Bates, P. and Juthong, W. 2014. Diversity of frog 
(Amphibian: Anura) and the correlation of habitat heterogenetity in Tarutao Island, Thailand. 
Proceeding of World Biodiversity Congress 2013 26 – 30 November 2013. Chaingmai, 
Thailand. 

Voros, J., Satasook, C., Bates, P. and Wangkulangkul, S. 2012. First record of the amphibian chytrid 
fungus, Batrachochytrium dendrobatidis in Thailand. Herpetology Notes. Vol.5: 519-521. 

Grismer, L., Wood, P., Jr, E., Quah, S., Anuar, M., Abdul Muin, M., Sumontha, N., Ahmad, A., Bauer, S., 
Wangkulangkul, S. and Grismer, O. 2012. A phylogeny and taxonomy of the Thai-Malay 
Peninsula Bent-toed Geckos of the Cyrtodactylus pulchellus complex (Squamata: 
Gekkonidae): combined morphological and molecular analyses with descriptions of seven 
new species. Zootaxa. Vol. 3520: 1-55. 
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รองศาสตราจารย ดร. พรศิลป ผลพันธิน 
วุฒิการศึกษา : D.Agr. (Fisheries) 
 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
 
 รายวิชา หนวยกิต 
 330-102 หลักชีววิทยา 2 3 
 330-106 ชีววิทยา 3 
 330-250 นิเวศวิทยา 3 
 330-232 อนุกรมวิธานของสัตว 3 
 330-331 แพลงกตอนทะเล 3 

 330-372 วิธีวิเคราะหน้ําในการวิจัยทางชีวภาพ 3 
 331-250 ปฏบิัติการนิเวศวิทยา 1 
 331-491 โครงงานทางชีววิทยา 1 3 
 331-492 โครงงานทางชีววิทยา 2 3 
 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศกึษา 
 
 รายวิชา หนวยกิต 
 330-556 นิเวศวิทยาแพลงกตอน  3 
 330-578 เทคนิคในการจําแนกชนิดของแพลงกตอน  3 
 330-770 สัมมนาทางชีววิทยา 1  1 
 330-771 สัมมนาทางชีววิทยา 2  1 
 331-692 วทิยานพินธ 20 
 331-791  วิทยานิพนธ 48 
 331-792  วิทยานิพนธ 48 
 331-793  วิทยานิพนธ 48 
 331-794  วิทยานิพนธ 48 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
 
 รายวิชา หนวยกิต 
 330-556 นิเวศวิทยาแพลงกตอน  3 
 330-578 เทคนิคในการจําแนกชนิดของแพลงกตอน  3 
 330-770 สัมมนาทางชีววทิยา 1  1 
 330-771 สัมมนาทางชีววิทยา 2  1 
 331-691 วิทยานิพนธ 36 
 331-692 วิทยานิพนธ 20 
 331-791  วิทยานิพนธ 48 
 331-792 วิทยานพินธ 72 
 331-793  วิทยานิพนธ 36 
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 331-794  วิทยานิพนธ 48 
 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป 
Meksuwan, P., Pholpunthin, P. and Segrs, H. 2015. Molecular phylogeny confirms Conochilidae as 

ingroup of Flosculariidae (Rotifera, Gnesiotrocha). Zoologica Scripta. Vol.44, Page: 562-573. 
Rodcharoen, E., Bruce, N. and Pholpunthin, P. 2014. Cirolana songkhla, a new species of brackish-

water cirolanid isopod (Crustacea, Isopoda, Cirolanidae) from the lower Gulf of Thailand. 
Zookeys. Vol.375: 1-14. 

Meksuwan, P., Pholpunthin, P., Walsh, E., Segers, H. and Wallace, R. 2014. Nestedness in sessile and 
periphytic rotifer communities: A meta-analysis. International Review of Hydrobiology. Vol.99: 
48-57. 

Wongkamhaeng, K., Coleman, C. and Pholpunthin, P. 2013. Three new species from the Aoridae and 
Maeridae (Crustacea, Amphipoda) from Thai Waters. Zootaxa. Vol.3693: 503-533. 

Wongkamhaeng, K., Coleman, C. and Pholpunthin, P. 2013. Maeropsis paphavasitae and Rotomelita 
longipropoda, two new species(Crustacea, AmphipodaX from Lower Gulf of Thailand. Zookeys. 
Vol.307: 15-33. 

Meksuwan, P., Pholpunthin, P. and Segers, H. 2013. The Collothecidae (Rotifera, Collothecacea) of 
Thailand, with the description of a new species and an illustrated key to the Southeast Asian 
fauna. ZooKeys. Vol.315: 1-16. 

ผลพันธิน, พ., ไมแพ, ส. และ เมฆสุวรรณ, ภ. 2012. การตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ Ephemeroporus 
barroisi group (ไคโดริดี, คลาโดเซอรา, ครัสเตเชีย) ในประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร มข. Vol.40: 311-
320. 

Wongkamhaeng, K., Pholpunthin, P. and B.a.r, A. 2012. Grandidierella halophilus a New Species of the 
Family Aoridae (Crustacea: Amphipoda) from the Saltpans of the inner Gulf of Thailand. Raffles 
Bulletin of Zoology. Vol.60: 433-447. 
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รองศาสตราจารย ดร. อุปถัมภ  มีสวัสดิ์ 
วุฒิการศึกษา : ปร.ด. (ชีววิทยา) 
 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
 
 รายวิชา หนวยกิต 
 330-101 หลักชีววิทยา 1 3 
 330-102 หลักชีววิทยา 2 3 
 330-106 ชีววิทยา 3 
 330-320 สรีรวทิยาของพืช 3 
 331-101 ปฏบิัติการหลักชีววทิยา 1 1 
 331-102 ปฏบิัติการหลักชีววทิยา 2 1 
 331-106 ปฏบิัติการชวีวิทยา 1 
 331-491 โครงงานทางชีววิทยา 1 3 
 331-492 โครงงานทางชีววิทยา 2 3 
 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศกึษา 
 
 รายวิชา หนวยกิต 
 330-513 เรณูวิทยา  3 
 330-575 ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤกษศาสตร  2 
 330-677 สัมมนาทางพฤกษศาสตร 1  1 
 330-678 สัมมนาทางพฤกษศาสตร 2  1 
 331-695 วิทยานิพนธ 36 
 331-696 วิทยานิพนธ 20 
 331-791  วิทยานิพนธ 48 
 331-792 วิทยานพินธ 72 
 331-793  วิทยานิพนธ 36 
 331-794  วิทยานิพนธ 48 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
 
 รายวิชา หนวยกิต 
 330-513 เรณูวิทยา  3 
 330-529  ความสัมพันธของน้ํากับพืชและอาหารพืช  3 
 330-575 ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤกษศาสตร  2 
 330-577 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชข้ันสงู  3 
 331-691 วิทยานิพนธ 36 
 331-692 วทิยานพินธ 20 
 331-791  วิทยานิพนธ 48 
 331-792 วิทยานพินธ 72 
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 331-793  วิทยานิพนธ 36 
 331-794  วิทยานิพนธ 48 
 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป 
Kaewubon, P., Hutadilok-Towatana, N., Teixeira da Silva, J.A. and Meesawat, U. 2015. Ultrastructural 

and biochemical alterations during browning of pigeon orchid (Dendrobium crumenatum 
Swartz) callus. Plant Cell, Tissue and Organ Culture. Vol.121: 53-69.  

สุทธินนท, พ., มีสวัสดิ์, อ. และ ปุรินทวรกุล, ช. 2013. กายวิภาคศาสตรการเจริญของสปอรและเอ็มบริโอในมังคุด. 
วารสารพฤษศาสตรไทย. Vol.5: 1. 

เงินหมื่น, อ., มีสวัสดิ,์ อ. และ ปุรนิทวรกุล, ช. 2013. ผลของความเค็มตอการเปลี่ยนเเปลงทางการวิภาคของหญาสะกาด
น้ําเค็ม (Paspalum vaginatum Swartz) ในพื้นที่นากุงทิ้งราง. วารสารพฤษศาสตรไทย. Vol.5: 107-118. 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. จรัล  ลีรตวิงศ 
วุฒิการศึกษา : ปร.ด. (ชีววิทยา) 
 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
 
 รายวิชา หนวยกิต 
 330-101 หลักชีววิทยา 1 3 
 330-102 หลักชีววิทยา 2 3 
 330-106 ชีววิทยา 3 
 330-230 อนุกรมวิธานของพืช 3 
 331-101 ปฏบิัติการหลักชีววทิยา 1 1 
 331-102 ปฏบิัติการหลักชีววทิยา 2 1 
 331-106 ปฏบิัติการชวีวิทยา 1 
 331-491 โครงงานทางชีววิทยา 1 3 
 331-492 โครงงานทางชีววิทยา 2 3 
 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศกึษา 
 
 รายวิชา หนวยกิต 
 330-503 พฤกษภูมิศาสตร  3 
 330-513 เรณูวิทยา  3 
 330-552 นิเวศวิทยาปาชายเลน  3 
 330-677 สัมมนาทางพฤกษศาสตร 1  1 
 330-678 สัมมนาทางพฤกษศาสตร 2  1 
 331-695 วิทยานิพนธ 36 
 331-696 วิทยานิพนธ 20 
 331-791  วิทยานิพนธ 48 
 331-792 วิทยานพินธ 72 
 331-793  วิทยานิพนธ 36 
 331-794  วิทยานิพนธ 48 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
 
 รายวิชา หนวยกิต 
 330-503 พฤกษภูมิศาสตร  3 
 330-513 เรณูวิทยา  3 
 330-552 นิเวศวิทยาปาชายเลน  3 
 331-691 วิทยานิพนธ 36 
 331-692 วิทยานิพนธ 20 
 331-791  วิทยานิพนธ 48 
 331-792 วิทยานพินธ 72 
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 331-793  วิทยานิพนธ 36 
 331-794  วิทยานิพนธ 48 
 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป 
Leeratiwong, C and Chantaranothai, P. 2014. The genus Volkameria L. (Lamiaceae) in Thailand. Thai 

Journal of Botany. Vol.6(2): 107-113. 
สวางโชต,ิ ป., ลีรติวงศ, จ., ปุรนิทรวรกุล, ช, และ จรเอียด, ส. 2012. ความหลากหลายของพรรณพืชมีเมล็ด ในพ้ืนที่ปก

ปกพันธุกรรมพืช โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎรธานี. 2012. Thai Journal of Botany. Vol. 
4(2): 151-175. 

Wearn, J. and Leerativong, J. 2012. A reassessment of the identity and rarity of Clerodendrum 
chlorisepalum (Lamiaceae) in Thailand and Vietnam. Thai Forest Bulletin (Botany), Vol.40: 121-
124. 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. วชิระ เหล็กนิ่ม 
วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Marine Biology) 
 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
 
 รายวิชา หนวยกิต 
 330-101 หลักชีววิทยา 1 3 
 330-102 หลักชีววิทยา 2 3 
 330-106 ชีววิทยา 3 
 330-231 สัตวไมมีกระดูกสนัหลัง 3 
 330-370 หลักการวิจัยทางชีววิทยา 2 
 330-406 ชีววิทยามลพิษ 3 
 330-437 มีนวิทยา 4 
 331-101 ปฏบิัติการหลักชีววทิยา 1 1 
 331-102 ปฏบิัติการหลักชีววทิยา 2 1 
 331-106 ปฏบิัติการชวีวิทยา 1 
 331-491 โครงงานทางชีววิทยา 1 3 
 331-492 โครงงานทางชีววิทยา 2 3 
 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศกึษา 
 
 รายวิชา หนวยกิต 
 330-534 ชีววิทยาของมอลลัสก  3 
 330-536 ชีววิทยาของครัสเตเชียน  3 
 330-537 ชีววิทยาของลูกปลาวัยออน  3 
 330-587 หลักการคนหาความจริงทางวิทยาศาสตร  3 
 331-692 วิทยานิพนธ 20 
 331-791  วิทยานิพนธ 48 
 331-792  วิทยานิพนธ 48 
 331-793  วิทยานิพนธ 48 
 331-794  วิทยานิพนธ 48 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
 
 รายวิชา หนวยกิต 
 330-586 การประยุกตใชสถิตใินงานวิจัยชีวภาพ  4 
 331-691 วิทยานิพนธ 36 
 331-692 วิทยานิพนธ 20 
 331-791  วิทยานิพนธ 48 
 331-792 วิทยานพินธ 72 
 331-793  วิทยานิพนธ 36 
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 331-794  วิทยานิพนธ 48 
 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป 
Lheknim, V. and Ng, P. K. L. 2016 A new species of long-legged terrestrial Terrapotamon Ng, 1986 

(Crustacea: Brachyura: Potamidae) from limestone formations in Satun, southern Thailand. 

Zootaxa. Vol. 4200(1): 143-152. 

Sakai, K. and Lheknim, V. 2014. Two new species of the genera Neocallichirus and Wolffogebia 
(Decapoda, Pleocyemata) from Thale Sap Songkhla, Songkhla Lagoon System, Songkhla 
Province, Thailand. Crustaceana. Vol. 87(1): 91-100. 

Lheknim, V. and Leelawathanagoon, P. 2014. Temporal and spatial variations in settlement and shell 
growth of Limnoperna fortunei (Dunker, 1857) (Bivalvia: Mytilidae) in a small lake of south 
Thailand.  In: C. Biscarini, A. Pierleoni and L. Naselli-Flores (eds.) Lakes: The Mirrors of the 
Earth, Balancing Ecosystem Integrity and Human Wellbeing, Volume 2: Proceedings of the 15th 
World Lake Conference, held at University of Perugia, Perugia, Italy, 1-5 September 2014. Page: 
44-47. 

Lheknim, V. and Tubtimtong, N. 2014. Limnological conditions and fish assemblage structures of the 
Tapi River oxbow lake in south Thailand.  In: C. Biscarini, A. Pierleoni and L. Naselli-Flores (eds.) 
Lakes: The Mirrors of the Earth, Balancing Ecosystem Integrity and Human Wellbeing, Volume 
2: Proceedings of the 15th World Lake Conference, held at University of Perugia, Perugia, Italy, 
1-5 September 2014. Page: 61-65. 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. สหัช  จันทนาอรพินท 
วุฒิการศึกษา : Dr. rer. Nat. (Botany) 
 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
 
 รายวิชา หนวยกิต 
 330-101 หลักชีววิทยา 1 3 
 330-102 หลักชีววิทยา 2 3 
 330-106 ชีววิทยา 3 
 330-230 อนุกรมวิธานของพืช 3 
 331-101 ปฏบิัติการหลักชีววทิยา 1 1 
 331-102 ปฏบิัติการหลักชีววทิยา 2 1 
 331-106 ปฏบิัติการชวีวิทยา 1 
 331-491 โครงงานทางชีววิทยา 1 3 
 331-492 โครงงานทางชีววิทยา 2 3 
 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศกึษา 
 
 รายวิชา หนวยกิต 
 330-570 เทคนิคการถายรูปงานวิจัยทางชีววิทยา  3 
 330-575 ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤกษศาสตร  2 
 330-601 วิวัฒนาการของพืช  3 
 330-677 สัมมนาทางพฤกษศาสตร 1  1 
 330-678 สัมมนาทางพฤกษศาสตร 2  1 
 331-695 วิทยานิพนธ 36 
 331-696 วิทยานิพนธ 20 
 331-791  วิทยานิพนธ 48 
 331-792 วิทยานพินธ 72 
 331-793  วิทยานิพนธ 36 
 331-794  วิทยานิพนธ 48 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
 
 รายวิชา หนวยกิต 
 330-570 เทคนิคการถายรูปงานวิจัยทางชีววิทยา  3 
 330-575 ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤกษศาสตร  2 
 330-602 วิวัฒนาการของพืช  3 
 331-691 วิทยานิพนธ 36 
 331-692 วิทยานิพนธ 20 
 331-791  วิทยานิพนธ 48 
 331-792 วิทยานพินธ 72 
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 331-793  วิทยานิพนธ 36 
 331-794  วิทยานิพนธ 48 
 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป 
Promma, C. and Chantanaorrapint, S. 2015. The epiphyllous Radula (Radulaceae, Marchantiophyta) 

in Thailand, with the description of Radula grandilobula sp. Nov. Cryptogamie, Bryologie. 
Vol.36: 217-234.  

Chantanaorrapint, S. 2015. Ta xonomic studies on Thai Anthocerotophyta II. The genus Notothylas 
(Notothyladaceae). Cryptogamie, Bryologie. Vol.36: 251-266.  

Rattanamanee, S. and Chantanaorrapint, S. 2015. Note on Notothylas yunannensis (Notothyladaceae, 
anthocerotophyta), a little known species of hornwort. Songklanakarin Journal of Science and 
Technology. Vol.37: 271-274.  

Juengprayoon, W., Sukkharak, P. and Chantanaorrapint, S. 2015. Genus Schistochila Dumort. 
(Schistochilaceae, Marchantiophyta) in Thailand. Songklanakarin Journal of Science and 
Technology. Vol.37: 409-415.  

Chantanaorrapint, S. and Sridith, K. 2015. Thismia nigricans Chantanaorr. & Sridith, a new species of 
Thismiaceae from Southern Thailand. Phytotaxa. Vol.217: 293-297.  

Rojchana-umpawan, P., Chantanaorrapint, A. and Chantanaorrapint, S. 2015. A new species record of 
Hylophila (Orchidaceae) for Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany). Vol.43: 66-69.  

Inuthai, J., Zhu, R. and Chantanaorrapint, S. 2015. Taxonomic notes on Drepanolejeunea pleiodictya 
(Marchantiophyta, Lejeuneaceae), a little-known asiatic species. Polish Botanical Journal. 
Vol.60: 13-17.  

Chantanaorrapint, S., Tetsana, N. and Sridith, K. 2015. Notes on Thismia clandestina (Thismiaceae), a 
little-known mycoheterotrophic species. Polish Botanical Journal. Vol.60: 71-74.  

Sukkharak, P. and Chantanaorrapint, S. 2014. Bryophyte Studies in Thailand: Past, Present, and 
Future. Cryptogamie Bryologie. Vol.35: 5-17.  

Chantanaorrapint, S. and Sridith, K. 2014. The genus Plagiochasma (Aytoniaceae, Marchantiopsida) in 
Thailand. Cryptogamie, Bryologie. Vol.35: 127-132.  

Lee, G., Pocs, T., Chantanaorrapint, S., Damanhuri, A. and Latiff, A. 2014. An account of the genus 
Lejeunea (Marchantiophyta: Lejeuneaceae) in Thailand, including seven newly recorded 
species. Cryptogamie Bryologie. Vol.35: 247-259.  

Promma, C. and Chantanaorrapint, S. 2014. Radula multiflora var. reflexilobula is a synonym of R. 
decurrens (Radulaceae, Marchantiophyta). Phytotaxa. Vol.186: 174-176.  

Rojchanaumpawan, P., Chantanaorrapint, S., Suddee, S. and Chantanaorrapint, A. 2014. 
Didymoplexiella trichechus (Orchidaceae), a New Species Record for Thailand. Thai Forest 
Bulletin (Botany). Vol.42: 68-70.  

Stankovic, M., Chantanaorrapint, S. and Sridith, K. 2013. Notes on the vegetation of the fast-flowing 
streams in Peninsular Thailand, the tropical mainland of South East Asia. Taiwania. Vol.58: 275-
290.  

Promma, C. and Chantanaorrapint, S. 2013. The genus Leucophanes (Calymperaceae, Bryophyta) in 
Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany). Vol.41: 23-38.  
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Stankovic, M., จันทนาอรพินท, ส. และ ศรีดิษฐ, ก. 2013. The correlation of the selected environmental 
factors and the plant communities along the fast-fl owing streams in Peninsular Thailand. 
วารสารพฤกษศาสตรไทย. Vol.5: 131-142.  

Chantanaorrapint, S. 2012. Thismia filiformis, a new species of Thismiaceae (formerly Burmanniaceae) 
from Thailand. Kew Bulletin. Vol.67: 69-73.  

Zhu, R., Chantanaorrapint, S., He, Q., Kornochalert, S. and Printarakul, N. 2012. Drepanolejeunea 
laciniata (Lejeuneaceae), a new species from northern Thailand. Cryptogamie Biologie. Vol.33: 
291-298.  

Chantanaorrapint, S. and Chantanaorrapint, A. 2012. A new species record of Sciaphila (Triuridaceae) 
for Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany). Vol.40: 114-117.  

Ormerod, P., Chantanaorrapint, S. and Hurzweil, H. 2012. Cephalantheropsis longipes (Orchidaceae), 
a New Record for Peninsular Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany). Vol.40: 118-120.  

Lindsay, S., Phutthai, T., Sridith, K., Chantanaorrapint, S. and Middleton, D. 2012. Actinostachys 
wagneri (Schizaeaceae), a new record for Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany). Vol.40: 14-16. 
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ดร. สิงโต  บุญโรจนพงศ 
วุฒิการศึกษา  : ปร.ด. (ชีววิทยา) 
 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
 
 รายวิชา หนวยกิต 
 315-101 กิจกรรมเสรมิหลักสูตร 1 1 
 330-101 หลักชีววิทยา 1 3 
 330-360 พันธุศาสตร 3 
 330-382 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวิวัฒนาการ 3 
 331-101 ปฏบิัติการหลักชีววทิยา 1 1 
 331-102 ปฏบิัติการหลักชีววทิยา 2 1 
 331-360 ปฏบิัติการพนัธุศาสตร 1 
 331-491 โครงงานทางชีววิทยา 3 
 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศกึษา 
 
 รายวิชา หนวยกิต 
 331-691 วิทยานิพนธ 36 
 331-692 วิทยานิพนธ 20 
 331-791  วิทยานิพนธ 48 
 331-792 วิทยานพินธ 72 
 331-793  วิทยานิพนธ 36 
 331-794 วิทยานพินธ 48 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
 
 รายวิชา หนวยกิต 
 330-502 สัตวภูมิศาสตร  2 
 330-523 สัณฐานวิทยา และสรีรวิทยาของแมลง  4 
 330-560 พันธุศาสตรข้ันสูง  3 
 330-588 นิเวศวิทยาเชิงวิวัฒนาการ  3 
 330-661   เทคนิคทางชีวโมเลกุลสําหรับชีววิทยา  3 
 331-691 วิทยานิพนธ 36 
 331-692 วิทยานิพนธ 20 
 331-791  วิทยานิพนธ 48 
 331-792 วิทยานพินธ 72 
 331-793  วิทยานิพนธ 36 
 331-794 วิทยานพินธ 48 
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ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป 
Samoh, A., Boonrotpong, S., and Grootaert, P. 2015. Ngirhaphium Evenhuis & Grootaert from southern 

Thailand (Diptera: Dolichopodidae) with the description of a new species. Zootaxa. Vol. 
3946(1): 125-132. 

Danjuma, S., Boonrotpoong, S., Thaochan, N., Permkam, S. and Satasook, C. 2014. Seasonality of the 
Asian papaya fruit fly Bactrocera papayae Drew and Hancock (Diptera: Tephritidae) on guava 
Psidium guajava in peninsular Thailand. Journal of Entomology and Zoology Studies Vol. 2(5): 
276-284. 

Solomon Danjuma, Boonrotpong, S. Narit Thaochan, Surakrai Permkam and Chutamas Satasook. 2013. 
Biodiversity of the genus Bactrocera (Diptera: Tephritidae) in guava Psidium guajava L. 
orchards in different agro-forested locations of southern Thailand. International Journal of 
Chemical, Environmental & Biological Sciences (IJCEBS). Vol. 1(3): 538-544. 

Boonrotpong, S., Sotthibandhub, S., and Satasook, C. 2012. Species turnover and diel flight activity of 
species of dung beetles, Onthophagus, in the tropical lowland forest of peninsular Thailand. 
Journal of Insect Science. Vol. 12(77): 1-14. DOI: 10.1673/031.012.7701 
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นายวงศกฏ ภูภูมิรตัน 
วุฒิการศึกษา  : Ph.D. (Biology) 
 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
 
 รายวิชา หนวยกิต 
 330-382 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวิวัฒนาการ  3 
 340-322 บรรพเรณูวิทยา  3 
 340-451 หัวขอพิเศษทางวิทยาศาตรประยุกต 1  2 
  (เรณูวิทยาประยุกต)   
 340-456 นิติวิทยาศาสตรเบ้ืองตน  2 
 348-351 เทคโนโลยีชีวภาพพืชเบื้องตน  3      
  
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศกึษา 
 
 รายวิชา หนวยกิต 
 309-502 นิติชีววทิยา  2 
 309-503 พิสูจนหลักฐานและการตรวจสถานที่เกิดเหตุ  4 
 309-504 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติวิทยาศาสตร  1 
 309-510 นิติเรณวูิทยา  3 
 309-671 สัมมนาทางนิติวิทยาศาสตร  1 
 309-691 วิทยานพินธ 18 
 309-692 วิทยานพินธ 36 
 330-513 เรณูวิทยา  3 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
 
 รายวิชา หนวยกิต 
 330-501 บรรพพฤกษศาสตร  3 
 330-513  เรณูวิทยา  3  
 331-691 วิทยานิพนธ 36 
 331-692 วิทยานิพนธ 20 
 331-791  วิทยานิพนธ 48 
 331-792 วิทยานพินธ 72 
 331-793  วิทยานิพนธ 36 
 331-794 วิทยานพินธ 48 
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ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป 
Phuphumirat, W., Ferguson, D. K., & Gleason, F.H. 2016. The colonization of palynomorphs by chytrids 

and thraustochytrids during pre-depositional taphonomic processes in tropical mangrove 
ecosystems. Fungal Ecology, Vol. 23: 11-19. 

Phuphumirat, W., Zetter, R., Hofmann, C. -C., and Ferguson, D. K. 2016. Pollen distribution and 
deposition in mangrove sediments of the Ranong Biosphere Reserve, Thailand. Review of 
Palaeobotany and Palynology, Vol. 233: 22-43.  

Phuphumirat, W., Zetter, R., Hofmann, C.-C., and Ferguson, D.K. 2015. Pollen degradation in mangrove 
sediments: A short-term experiment. Review of Palaeobotany and Palynology, Vol. 221: 106-
116.  

Iadprapan, N. and Phuphumirat, W. 2016. Effects of clothing fabric and laundry on numbers and 
relative abundances of spore and pollen. The 1st Thai Forum of Forensic Science Conference, 
Proceeding, Page 25-31. 

Zetter, R., Akyurt, E., Berger, A., Gröbner, D., Göschl, W., Phuphumirat, W., Grímsson, F. 2014. 
Exceptional Middle Devonian spore flora from Syria shows remarkable sculpturing types during 
early periods of terrestrial trilaesurate spore evolution. 9th European Palaeobotany-Palynology 
Conference. Abstract Book, Page 318-319. 
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นางสาวกฤติกา  แกวจํานง 
วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Plant Science) 
   
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
 
 รายวิชา หนวยกิต 
 315-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1  1 
 330-102 หลักชีววิทยา 2  3 
 330-106 ชีววิทยา  3 
 330-320 สรรีวิทยาของพืช  4 
 330-453 นิเวศวทิยาของพืช  3 
 331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1  1 
 331-102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2  1 
 331-106 ปฏิบัติการชีววิทยา  1  
 331-491 โครงงานทางชีววิทยา  3 

 
ภาระงานสอนระดับบณัฑิตศึกษา 
 
 รายวิชา หนวยกิต 
 330-521 หัวขอปจจุบันทางสรีรวิทยาของพืช  2 
 330-529 ความสัมพันธของน้ํากับพืชและอาหารพืช  3 
 330-540 การเจริญเติบโตของพืช  3 
 330-680 ปญหาพิเศษทางพฤกษศาสตร  3 
 331-695 วิทยานิพนธ 36 
 331-696 วิทยานิพนธ 20 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
 
 รายวิชา หนวยกิต 
 330-521 หัวขอปจจุบันทางสรีรวิทยาของพืช  2 
 330-529 ความสัมพันธของน้ํากับพืชและอาหารพืช  3 
 330-540 การเจริญเติบโตของพืช  3 
 330-682 หัวขอพิเศษทางชีววิทยา 1  2 
 330-683 หัวขอพิเศษทางชีววิทยา 2  2 
 330-684 ปญหาพิเศษทางชีววทิยา 1  2 
 330-682 ปญหาพิเศษทางชีววทิยา 1  2 
 331-691 วิทยานิพนธ 36 
 331-692 วิทยานิพนธ 20 
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ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานวิชาการยอนหลัง 5 ป 
Thapa, L. B., Kaewchumnong, K., Sinkkonen, A. and Sridith, K. 2017. Plant invasiveness and target 

plant density: high densities of native Schima wallichii seedlings reduce negative effects of 
invasive Ageratina adenophora. Weed Research. (accepted) 

Thapa, L. B., Kaewchumnong, K., Sinkkonen, A. and Sridith, K. 2016. Impacts of invasive Chromolaena 
odorata on species richness, composition and seedling recruitment of Shorea robusta in a 
tropical Sal forest, Nepal. Songklanakarin Journal of Science and Technology. 38: 683-689. 

Thapa, L. B., Kaewchumnong, K., Sinkkonen, A. and Sridith, K. 2016. Plant communities and Ageratina 
adenophora invasion in lower montane vegetation, central Nepal. International Journal of 
Ecology and Development. 31: 35-49. 

ซากียะ มอลอ, สิงโต บุญโรจนพงศ และ กฤติกา แกวจํานง. 2559. ความหลากหลายทางพันธุกรรมของขาวพ้ืนเมือง
ภาคใตจากลักษณะทางสัณฐานวิทยาและลําดับเบสบริเวณ ITS-1. เอกสารการประชุมวิชาการชมรมคณะ
ปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 7 “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพยสิ่งสินตน”, 24-26 มีนาคม 2559. 
มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน. หนา 328-335. 
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นายโสภาค จันทฤทธิ ์
วุฒิการศึกษา : ปร.ด. (ชีววิทยา) 
   
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
 
 รายวิชา หนวยกิต 
 330-232 หลักอนุกรมวิธานของสัตว 3 
 331-491 โครงงานทางชีววิทยา 1 3 
 331-492 โครงงานทางชีววิทยา 2 3 

 
ภาระงานสอนระดับบณัฑิตศึกษา 
 
 รายวิชา หนวยกิต 
 331-691 วิทยานิพนธ 36 
 331-692 วิทยานิพนธ 20 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
 
 รายวิชา หนวยกิต 
 330-512 แมลงน้ํา   3  
 330-542 การเติบโตและการเปลี่ยนแปลงรูปรางของแมลง  3 
 330-554 นิเวศวทิยาแมลง  3 
 331-691 วิทยานิพนธ 36 
 331-692 วิทยานิพนธ 20 
 331-791 วิทยานิพนธ 48 
 331-792 วิทยานิพนธ 72 
 331-793 วิทยานิพนธ 36 
 331-794 วิทยานิพนธ 48 
 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานวิชาการยอนหลัง 5 ป 
Jantarit, S., Bedos, A. and Deharveng, L. 2016. An annotated checklist of the Collambolan fauna of 

Thailand. Zootaxa, 4169 (2): 301–360.  
Jantarit, S., Satasook, C., and Deharveng, L. 2014. Cyphoderus (Cyphoderidae) as a major component 

of collembolan cave fauna in Thailand, with description of two new species. Zookeys 368: 1–
21.   

Jantarit, S., Satasook, C. and Deharveng, L. 2014. Six New Species of Collembola in the Genera 
Cyphoderopsis and Cyphoderus of Thailand. In: The 15th Graduate Research Conference, 
Graduate School, Khon Kaen University (eds.), Khon Kaen, Thailand, March 28, 2014, pp 82–85. 

Jantarit, S., Satasook, C., and Deharveng, L. 2013. The genus Cyphoderopsis Carpenter in Thailand and 
the faunal transition at the Isthmus of Kra among Troglopedetinae (Collembola: Paronellidae). 
Zootaxa 3721 (1): 49–70.  
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นายธีรกมล เพ็งสกุล 
วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Zoology) 
   
ภาระงานสอนระดับปริญญาตร ี
 
 รายวิชา หนวยกิต 
 135-211 ปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา 2 
 135-212  ปฏิบัติการปรสิตวิทยาและกีฏวทิยา 1 
 135-251  จุลทรรศนศาสตรคลนิิก  1 
 135-252  ปฏิบัติการจุลทรรศนศาสตรคลนิิก  1 
 135-301  เทคนิคเนื้อเยื่อวิทยาและเซลลวทิยา  1  
 135-362  ปฏิบัติการวิทยาศาสตรการบริการโลหิต 1  1 
 135-364  ปฏิบัติการวิทยาศาสตรการบริการโลหิต 2  1 
 135-372  ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคนิคการแพทย  1 
 135-491  สัมมนาเทคนิคการแพทย  1 
 
ภาระงานสอนระดับบณัฑิตศึกษา 
 
 รายวิชา หนวยกิต 
 330-554 นิเวศวิทยาแมลง  3 
 331-691 วิทยานิพนธ 36 
 331-692 วิทยานิพนธ 20 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
 
 รายวิชา หนวยกิต 
 330-512 แมลงน้ํา   3  
 330-542 การเติบโตและการเปลี่ยนแปลงรูปรางของแมลง  3 
 330-554 นิเวศวทิยาแมลง  3 
 330-571 ฮีสโตเคมี  3 
 330-602 เซลลวิทยาขั้นสงู  3 
 330-661 เทคนิคทางชีวโมเลกุลสําหรับชีววทิยา  3 
 331-691 วิทยานิพนธ 36 
 331-692 วิทยานิพนธ 20 
 331-791 วิทยานิพนธ 48 
 331-792 วิทยานิพนธ 72 
 331-793 วิทยานิพนธ 36 
 331-794 วิทยานิพนธ 48 
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ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานวิชาการยอนหลัง 5 ป 
Phumee, A., Tawatsin, A., Thavara, U., Pengsakul, T., Thammapalo, S., Depaquit, J., Gay, F., and 

Siriyasatien, P. 2016. Detection of an Unknown Trypanosoma DNA in a Phlebotomus stantoni 
(Diptera: Psychodidae) Collected from Southern Thailand and Records of New Sand Flies With 
Reinstatement of Sergentomyia hivernus Raynal & Gaschen, 1935 (Diptera: Psychodidae). 
Journal of Medical Entomology. 2016. 1-6.  

Sulieman, Y., Pengsakul, T. and Afifi, A. 2016. Diet composition of subdesert toad, Amietophrynus 
xeros (Anura: Bufonidae) in Sudan, North Africa. Herpetological Conservation and Biology 11(2): 
350–354.  

Zakaria, M. A., Afifi, A., Sulieman, Y., and Pengsakul, T. 2016. Some micro-ecological factors influencing 
the population dynamics of schistosomiasis intermediate host snail in Khartoum State, Sudan. 
International Journal of Research - Granthaalayah, Vol. 4(8): 147-151.  

Afifi, A., Ahmed, A. A., Sulieman, Y., Zakaria, M. A., and Pengsakul T. 2016. Evaluation of some 
microscopic technique for detecting bilharzia and intestinal parasites. International Journal of 
Research – Granthaalayah, Vol. 4(7): 185-195.  

Sulieman,Y., Pengsakul, T., Afifi, A. and Zakaria. M.A. 2016. Bird diversity in Shendi area, Sudan. 
International Journal of Research – Granthaalayah, Vol.4 (Iss.6): 55-63.  

Afifi, A., Ahmed, A. A., Suleiman, Y. and Pengsakul, T. 2016. Epidemiology of Schistosomiasis among 
Villagers of the New Halfa Agricultural Scheme, Sudan. Iranian Journal of Parasitology: Vol. 11 
(1): 110-115.  

Sudsom, N., Thammapalo, S., Pengsakul, T. and Techato, K. 2015. A spatial clustering approach to 
identify risk areas of dengue infection after insecticide spraying. Jurnal Teknologi (Sciences & 
Engineering), Vol. 78 (5-3): 73-77.  

Yassir, S., Ahmed, A. A., Pengsakul, T., Afifi, A. 2015. Laboratory Evaluation on the Biological Control of 
the Snail, Biomphalaria pfeifferi, the Intermediate Host of Schistosoma mansoni, Using the 
Fish, Gambusia affinis. Egyptian Journal of Biological Pest Control. 25(2): 351-354. 

Sudsom, N., Techato, K., Thammapalo, S., Chongsuvivatwong, V. and Pengsakul, T. 2015. High 
resurgence of dengue vector populations after space spraying in an endemic urban area of 
Thailand: A cluster randomized controlled trial. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine. 
5(11): 965–970.   

Sulieman, Y., Ahmed, A. A., Afifi, A. and Pengsakul, T. 2015. Laboratory evaluation of Limnatis nilotica 
leech (Annelida: Hirudinea) as a biocontrol agent for the schistosome-vector snail, Bulinus 
truncatus. Journal of Coastal Life Medicine. 3(10): 797-800.  

Sulieman, Y., Afifi, A., Awad, H.M., and Pengsakul, T. 2015. Helminth parasites of the subdesert toad, 
Amietophrynus (Bufo) xeros (Anura: Bufonidae). International Journal of Research – 
Granthaalayah, Vol. 3 (10): 75-83.  

Saensiriphan, S., Rungmuenporn, L., Phiromnak, P., Yingyeun, S., Klayjunteuk, S. and Pengsakul, T. 
2015. Case Study: First report of genitourinary amoebiasis in Thailand. Tropical Biomedicine. 
32(3): 551-553.  
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Sulieman, Y., and Pengsakul, T. 2015. Non-hemoparasitic protozoa of the subdesert toad, 
Amietophrynus (Bufo) xeros (Anura: Bufonidae). International Journal of Fauna and Biological 
Studies. 2(4): 89-92.  

Kittichai, V., Montriwat, P., Chompoosri, J., Bhakdeenuan, P., Pengsakul, T., Tawatsin, A., Thavara, U. 
and Siriyasatien, P. 2015. Relationships between dengue virus infection in mosquito vector, 
(Aedes aegypti), dengue cases and weather conditions in Samut Sakhon Province, Thailand. 
Chulalongkorn Medical Journal, 59(4): 347-363.  

Zhang, X., Long, Y., Pengsakul, T., Wang, Y., Pan, J., Liang, Y., Fang, W. and Luo, D. 2015. 
Immunolocalization and role of an olfactory co-receptor in chemosensory organs of Aedes 
albopictus. Archives of Biological Sciences, 67(4): 1095-1106.  

Cheng, Z., Zhu, S., Wang, L., Liu, F., Tian, H., Pengsakul, T. and Wang, Y. 2015. Identification and 
characterisation of Emp53, the homologue of human tumor suppressor p53, from 
Echinococcus multilocularis: its role in apoptosis and the oxidative stress response. 
International Journal for Parasitology, 45(8): 517-526. 

Sunantaraporn, S., Sanprasert, V., Pengsakul, T., Phumee, A., Boonserm, R., Tawatsin, A., Thavara, U. 
and Siriyasatien, P. 2015. Molecular survey of the head louse Pediculus humanus capitis in 
Thailand and its potential role for transmitting Acinetobacter spp. Parasites and Vectors, 8: 
127.  

Sulieman, Y., Pengsakul, T., Guo, Y., Huang, S. and Peng W. Laboratory Observations on Exorchis 
mupingensis (Trematoda: Cryptogonimidae). Journal of Life Sciences, 8: 915-919.  

Sulieman, Y., Pengsakul, T., Abugabr, H. and Huang, S. 2014. Gastrointestinal parasites of the fan-toed 
gecko, Ptyodactylus ragazzi (Squamata: Gekkonidae). International Journal of Fauna and 
Biological Studies, 1 (6): 101-104.  

Sulieman, Y. and Pengsakul, T. 2013. Competitive capability of Exorchis sp. (Trematoda: 
Cryptogonimidae) against Schistosoma japonicum (Trematoda: Schistosomatoidae) on larval 
development within the intermediate host snail, Oncomelania hupensis. Egyptian Journal of 
Biological Pest Control, 23(1): 43-47.  

Sulieman, Y., Pengsakul, T., Guo, Y., Huang, S. and Peng, W. 2013. Laboratory and Semi-field 
Evaluation on the Biological Control of Oncomelania hupensis Snail (Gastropoda: 
Pomatiopsidae), the Intermediate Host of Schistosoma japonicum, using Procambarus clarkii 
crayfish (Crustacea: Cambaridae). Egyptian Journal of Biological Pest Control, 23(1): 215-220. 

Pengsakul, T., Suleiman, Y., Cheng, Z., Tawatsin, A. and Thavara, U. 2013. Morphological observations 
on haemo-lymphocytes in Oncomelania hupensis (Gastropoda: Pomatiopsidae). Pakistan 
Journal of Zoology, 45(5): 1321-1327.  

Suleiman, Y., Pengsakul, T. and Guo, Y. 2013. Development and effects of Schistosoma japonicum 
(Trematoda) on its Intermediate host, Oncomelania hupensis (Gastropoda). Iranian Journal of 
Parasitology, 8(2): 212-218. 

Suleiman, Y., Pengsakul, T., Huang, S., Peng, W. 2013. Preliminary investigation on the prevalence and 
cercarial rhytm pattern of Schistosoma japonicum and Exorchis sp. in Oncomelania hupensis 
(Gastropoda) populations in marshlands of Poyang Lake, China. Chinese Journal of Zoonoses, 
29(4): 323-329.  
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Sulieman, Y. and Pengsakul, T. 2013. Laboratory and Semi-field Evaluation on the Biological Control 
of Oncomelania hupensis Snail (Gastropoda: Pomatiopsidae), Using Sesarmops intermedium 
Crab (Decapoda: Grapsidae). Asian Transactions on Basic and Applied Sciences, 3(1): 1-5. 
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นางสาวกริ่งผกา วังกุลางกูร 
วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Marine Biology) 
   
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
 
 รายวิชา หนวยกิต 
 315-201 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม 3 
 330-106 ชีววิทยา 3 
 330-231 สัตวไมมีกระดูกสนัหลัง 4 
 330-232 หลักอนุกรมวิธานของสัตว 3 
 330-475 สัมมนาทางชีววิทยา 1 
 331-106 ปฏิบัติการชวีวิทยา 1 
 331-250 ปฏบิัติการนิเวศวิทยา 1 
 331-270  ชีววิทยาภาคสนาม 1 
 331-491 โครงงานทางชีววิทยา 1 3 
 
ภาระงานสอนระดับบณัฑิตศึกษา 
 
 รายวิชา หนวยกิต 
 330-534    ชีววิทยาของมอลลสัก      3 

 330-587  หลักการคนหาความจริงทางวิทยาศาสตร  3 

 330-673 สัมมนาทางนิเวศวิทยา 1  1 

 330-674 สัมมนาทางนิเวศวิทยา 2  1 

 330-675 สัมมนาทางสัตววิทยา 1  1 

 330-770 สัมมนาทางชีววิทยา 1  1 

 330-771 สัมมนาทางชีววิทยา 2  1 

 331-691 วิทยานพินธ  9 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
 
 รายวิชา หนวยกิต 
  
 330-534    ชีววิทยาของมอลลสัก  3 

 330-587  หลักการคนหาความจริงทางวิทยาศาสตร  3 

 330-673 สัมมนาทางชีววิทยา 1  1 
 330-673 สัมมนาทางชีววิทยา 1  1 
 331-691 วิทยานิพนธ 36 
 331-692 วิทยานิพนธ 20 
 331-791  วิทยานิพนธ 48 
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 331-792 วิทยานพินธ 72 
 331-793  วิทยานิพนธ 36 
 331-794  วิทยานิพนธ 48 
 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานวิชาการยอนหลัง 5 ป 
Wangkulangkul, K. 2017. Comments on restricted distribution of Mytilopsis adamsi Morrison, 

  1946, a non-native false mussel in the Songkhla Lagoon System, southern Thailand.  

Limnology. DOI: 10.1007/s10201-017-0515-1. 

Wangkulangkul, K., Hawkins, S. J. & Jenkins, S. R. 2016. The influence of mussel-modified habitat  

on Fucus serratus L. a rocky intertidal canopy-forming macroalga. Journal of Experimental  

Marine Biology and Ecology, 481, 63-70. 

Wangkulangkul, K., & Lheknim, V. 2008. The occurrence of an invasive alien mussel Mytilopsis adamsi 

Morrison, 1946 (Bivalvia: Dreissenidae) in estuaries and lagoons of the lower south of the Gulf 

of Thailand with comments on their establishment. Aquatic Invasions, 3(3), 325-330. 
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นายพิพัฒน สรอยสุข 
วุฒิการศึกษา : ปร.ด. (ชีววิทยา) 
   
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
 
 รายวิชา หนวยกิต 
 330-232 หลักอนุกรมวิธานของสัตว 3 
 331-270  ชีววิทยาภาคสนาม 3 
 
ภาระงานสอนระดับบณัฑิตศึกษา 
 
 รายวิชา หนวยกิต 
 331-691 วิทยานิพนธ 36 
 331-692 วิทยานิพนธ 20 
 331-791 วิทยานิพนธ 48 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
 
 รายวิชา หนวยกิต 
 330-532 ชีววิทยาสัตวเลี้ยงลูกดวยนม  3 
 331-691 วิทยานิพนธ 36 
 331-692 วิทยานิพนธ 20 
 331-791  วิทยานิพนธ 48 
 331-792 วทิยานพินธ 72 
 331-793  วิทยานิพนธ 36 
 331-794  วิทยานิพนธ 48 
 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานวิชาการยอนหลัง 5 ป 
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Dr. Stefano Giovanni Angelo Draisma 
วุฒิการศึกษา  : Ph.D. (with honours) 
 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
 
 รายวิชา หนวยกิต 
     -     - 
 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศกึษา 
 
 รายวิชา หนวยกิต 
 330-504 ชีวภูมิศาสตร  2 
 331-691 วิทยานิพนธ 36 
 331-692 วิทยานิพนธ 20 
 331-791  วิทยานิพนธ 48 
 331-792 วิทยานพินธ 72 
 331-793  วิทยานิพนธ 36 
 331-794 วิทยานพินธ 48 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
 
 รายวิชา หนวยกิต 
 330-560 พันธุศาสตรข้ันสูง  3 
 330-588 นิเวศวิทยาเชิงวิวัฒนาการ  3 
 330-652 การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมระดับโลก  2 
 330-661   เทคนิคทางชีวโมเลกุลสําหรับชีววิทยา  3 
 331-691 วิทยานิพนธ 36 
 331-692 วิทยานิพนธ 20 
 331-791  วิทยานิพนธ 48 
 331-792 วิทยานพินธ 72 
 331-793  วิทยานิพนธ 36 
 331-794 วิทยานพินธ 48 
 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป 
Kawai, H., Hanyuda, T., Draisma, S. G. A., Wilce, R. T. and Andersen, R. A. 
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Dr. James Dominic True 
วุฒิการศึกษา  : Ph.D. (Marine Biology) 
 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
 
 รายวิชา หนวยกิต 
     -     - 
 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศกึษา 
 
 รายวิชา หนวยกิต 
 330-504   ชีวภูมิศาสตร  2 
 330-550 นิเวศวิทยาแนวปะการัง  3 
 330-579 ออกแบบแผนการวิจัยและวิเคราะหผลสําหรับ 
  การศกึษาวิจัยทางนิเวศวิทยา  3 
 331-691 วิทยานิพนธ 36 
 331-692 วิทยานิพนธ 20 
 331-791  วิทยานิพนธ 48 
 331-792 วิทยานพินธ 72 
 331-793  วิทยานิพนธ 36 
 331-794 วิทยานพินธ 48 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
 
 รายวิชา หนวยกิต 
 330-504   ชีวภูมิศาสตร  2 
 330-579 ออกแบบแผนการวิจัยและวิเคราะหผลสําหรับ 
  การศกึษาวิจัยทางนิเวศวิทยา  3 
 330-550 นิเวศวิทยาแนวปะการัง  3 
 330-555 นิเวศวิทยาทางทะเลเขตรอนและผลกระทบตอชายฝง  3 
 330-588 นิเวศวิทยาเชิงวิวัฒนาการ  3 
 330-652 การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมระดับโลก  2 
 331-691 วิทยานิพนธ 36 
 331-692 วิทยานิพนธ 20 
 331-791  วิทยานิพนธ 48 
 331-792 วิทยานพินธ 72 
 331-793  วิทยานิพนธ 36 
 331-794 วิทยานพินธ 48 
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ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป 
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ภาคผนวก ง 
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งอาจารยพิเศษระดับบัณฑติศึกษา 
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ภาคผนวก จ 
 

สัญญาจางพนักงาน อาจารยชาวตางชาต ิ
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