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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
1.1 รหัสหลักสูตร 

ปริญญาโท 25590101102111 
ปริญญาเอก 25590101102122 

1.2 ชื่อหลักสูตร 
ปริญญาโท 
(ภาษาไทย) : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 
(ภาษาอังกฤษ) : Master of Science Program in Biology (International program) 
ปริญญาเอก 
(ภาษาไทย) : หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 
(ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy Program in Biology (International program) 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
2.1 ชื่อเต็ม
ปริญญาโท (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา) 

(ภาษาอังกฤษ) : Master of Science (Biology) 
ปริญญาเอก (ภาษาไทย) : ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต (ชวีวิทยา) 

(ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Biology) 
2.2 ชื่อย่อ 
ปริญญาโท (ภาษาไทย) : วท.ม. (ชีววิทยา) 

(ภาษาอังกฤษ)   : M.Sc. (Biology) 
ปริญญาเอก (ภาษาไทย) : ปร.ด. (ชีววิทยา) 

(ภาษาอังกฤษ) : Ph.D. (Biology) 

3. วิชาเอก (ถ้ามี)
ไม่มี
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4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ปริญญาโท 

แผน ก 1 36 หน่วยกิต 
แผน ก 2 36 หน่วยกิต 

ปริญญาเอก 
แบบ 1.1 48 หน่วยกิต 
แบบ 2.1 48 หน่วยกิต 
แบบ 2.2 72 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสตูร
5.1 รูปแบบ
 หลักสูตรปริญญาโท 

  หลักสูตรปริญญาเอก 
5.2 ภาษาที่ใช้  
 หลักสูตรจัดการศึกษาภาษาอังกฤษ 

5.3 การรับเข้าศึกษา 
  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
5.4 ความร่วมมือกับหน่วยงานและ/หรือสถาบันอ่ืน 
  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร
ปริญญาโท 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 กำหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 

(เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564) ปีการศึกษา 2564 
ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชีววทิยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2559 เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560  

 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสตูรจากคณะกรรมการนโยบายวชิาการมหาวิทยาลยัฯ ในคราวประชุมคร้ังที่ 23(4/2564) 
เมื่อวันที่ 16 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 

 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสตูรจากสภามหาวิทยาลยัฯ ในคราวประชุมคร้ังที่ ........……../.........…….. 
เมื่อวันที่................... เดือน............................. พ.ศ....................... 

ปริญญาเอก 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 กำหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 

(เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564) ปีการศึกษา 2564 
ปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 
เร่ิมใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560  

 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสตูรจากคณะกรรมการนโยบายวชิาการมหาวิทยาลยัฯ ในคราวประชุมคร้ังที่ 23(4/2564) 
เมื่อวันที่ 16 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 

 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสตูรจากสภามหาวิทยาลยัฯ ในคราวประชุมคร้ังที่ ........……../.........…….. 
เมื่อวันที่................... เดือน............................. พ.ศ....................... 

420(3  2564) 

 15                          พฤษภาคม                    2564

 15                          พฤษภาคม                    2564

420(3  2564)

User
Stamp

User
Stamp
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2552 
ปริญญาโท  ในปีการศึกษา 2565 
ปริญญาเอก  ในปีการศึกษา 2566 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลงัสำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท
1) อาจารย์สอนวชิาทางชีววิทยาหรือสาขาที่เก่ียวข้อง ในโรงเรียนระดับมัธยมภาคเอกชนหรือเทียบเท่า
2) นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย หรือนกัวิเคราะห์ด้านชีววทิยา ในสถาบันวิจัยตา่ง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น

มหาวิทยาลยัทั้งของรัฐและเอกชน กรมป่าไม้ กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งหน่วยงาน
ที่ทำงานดา้นสิ่งแวดล้อม เชน่ สมาคมอนุรักษ์สัตว์ปา่ (Wildlife Conservation Society, WCS) องค์การ
กองทุนสัตว์ปา่โลกสากล (World Wildlife Fund, WWF) เป็นต้น

3) ผู้แทนขายวสัดุ เครื่องมือทางวทิยาศาสตร์
ปริญญาเอก 
1) อาจารย์สอนสาขาวชิาชีววิทยาหรือสาขาที่เก่ียวข้อง เช่น สัตววิทยา พฤกษศาสตร ์และนิเวศวิทยา ใน

สถาบนัอุดมศึกษา และโรงเรียนระดับมัธยมหรือเทียบเท่า
2) นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย หรือนกัวิเคราะห์ด้านชีววทิยา ในสถาบันวิจัยตา่ง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น

มหาวิทยาลยัทั้งของรัฐและเอกชน กรมป่าไม้ กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งหน่วยงาน
ที่ทำงานดา้นสิ่งแวดล้อม เชน่ สมาคมอนุรักษ์สัตว์ปา่ (Wildlife Conservation Society, WCS) องค์การ
กองทุนสัตว์ปา่โลกสากล (World Wildlife Fund, WWF) เป็นต้น

3) ผู้แทนขายวสัดุ เครือ่งมือทางวทิยาศาสตร์
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร

ที่ เลขประจำตัว 
ประชาชน 

ตำแหน่ง
ทาง 

วิชาการ 

ชื่อ-สกุล ระดับ
การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ 
ปีที่สำเร็จ 
การศึกษา 

ชื่อ 
หลักสูตร 

สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 

1 รศ. นายสหชั จันทนาอรพินท ์ ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2553 
2546 
2541 

Dr. rer. Nat 
วท.ม. 
วท.บ. 

Botanik 
พฤกษศาสตร์ 
พฤกษศาสตร์ 

University of Bonn, Germany 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

2 ผศ. นางสาวกร่ิงผกา วังกุลางกูร ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2559 
2552 
2548 

Ph.D. 
วท.ม. 
วท.บ. 

Marine Biology 
นิเวศวิทยา 
ชีววิทยา 

Bangor University, U.K. 
ม.สงขลานครินทร ์
ม.สงขลานครินทร ์

3 ผศ. นายดาร์เนีย เจ๊ะหะ ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2558 
2554 
2551 

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

สรีรวิทยา 
สรีรวิทยา 
ชีววิทยา 

ม.สงขลานครินทร ์
ม.สงขลานครินทร ์
ม.สงขลานครินทร ์

4 ผศ. นางสาวพิมพช์นก บัวเพชร ปริญญาเอก 

ปริญญาตร ี

2557 

2551 

Ph.D. 

วท.บ. 

Plant 
Physiology 
ชีววิทยา 

Stockholms Universitet, 
Sweden 
ม.สงขลานครินทร ์

5 อาจารย ์ นางสาวธิดารัตน์ พว่งไพโรจน ์ ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2558 
2551 
2547 

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยชีีวภาพ 
วิทยาการพชื 
ชีววิทยา 

ม.มหิดล 
ม.มหิดล 
ม.มหิดล 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
 ในสถานที่ตัง้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์
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13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสตูรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น

ไม่มี 
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลกัสูตรอื่นต้องมาเรียน 

ไม่มี 
13.3 การบริหารจัดการ 

ไม่มี 



7 

 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
 
1. ปรัชญา ความสำคัญ /หตุผลารและเหลักก  และวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
ระดับปริญญาโท  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางพิพัฒนาการนิยม โดย

ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมหาบัณฑิตสาขาชีววิทยา ที่สามารถประยุกต์ความรู้ทางชีววิทยา
เพื่อออกแบบและปฏิบัติการวิจัยที่เป็นมาตรฐานระดับนานาชาติ สื่อสารความรู้สู่สาธารณะโดยใช้สื่อรูปแบบต่าง ๆ ได้ 
ขณะเดียวกันก็เป็นงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติวิทยาของพืชหรือ
สัตว์ในบริเวณคาบสมุทรมาลายู ได้แก่ ด้านเซลล์และพันธุศาสตร์ ด้านสรีรวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ ด้านอนุกรมวธิาน
และความหลากหลาย และด้านนิเวศวิทยา พร้อมทั้งสามารถติดตามความก้าวหน้าในแขนงวิชาที่สนใจ ตลอดจนเป็น
นักวิจัยที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณทางวิชาการ เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพอันจะนำไปสู่การ
พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 

ระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางพิพัฒนาการนิยม โดยใช้

กระบวนการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ที่มีความรู้เชิงลึกทางชีววิทยา 
สามารถบูรณาการความรู้ทางชีววิทยาและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ สร้างงานวิจัยที่เป็นมาตรฐาน
ระดับสากล สื่อสารความรู้สู่สาธารณะโดยใช้สื่อรูปแบบต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของ
ประเทศ โดยเน้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติวิทยาของพืชหรือสัตว์ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ด้านเซลล์และ
พันธุศาสตร์ ด้านสรีรวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ ด้านอนุกรมวิธานและความหลากหลาย และด้านนิเวศวิทยา พร้อมทั้ง
สามารถติดตามความก้าวหน้าในแขนงวิชาที่สนใจ ตลอดจนเป็นนักวิจัยที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทาง
วิชาการ เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพอันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 

 
1.2 ความสำคัญ/หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตั้งอยู่ในบริเวณที่จัดเป็นพื้นที่วิกฤติสุดยอดทางความหลากหลายทางชีวภาพหนึ่งใน
สามแห่งของโลก (Hottest Global Biodiversity Hotspot) ซึ่งประกอบด้วยทรัพยากรทางชีวภาพทั้งทางบก และทาง
ทะเลที่หลากหลายและซับซ้อน มีลักษณะเด่นเป็นเอกลักษณ์แห่งหนึ่งของโลกซึ่งอยู่ในเส้นทางการกระจายพันธุ์ตาม
ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตจากซีกโลกเหนือ โดยเฉพาะจากเขตเทือกเขาหิมาลัย (Himalaya) ผ่านมาสู่หมู่เกาะในเขตมาเลเซีย 
(Malay Archipelagos) ทำให้บริเวณนี้จัดเป็นบริเวณที่มีความหลากหลายทางชีวภาพทางบกสูงที่สุดแห่งหนึ่งในโลก 
สำหรับทางทะเลนับได้ว่าเป็นบริเวณที่สำคัญในแง่ของการกระจายพันธุ์สัตว์นำ้ เนื่องจากเป็นบริเวณบรรจบของมหาสมุทร
อินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งมีความจำเพาะของปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมคล้ายกับที่พบในสาธารณรัฐปานามาในทวีป
อเมริกา ทรัพยากรเหล่านี้จึงเป็นที่มาของบริการของระบบนิเวศ (Ecosystem Services) ซึ่งสนับสนุนความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ ความมั่นคงทางสังคม การอยู่ดี กินดี และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรมนุษย์ แต่ประชากรที่เพิ่มขึ้น การ
ขยายตัวของเมือง และระบบเกษตรเชิงเดี่ยวที่เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรในรูปแบบที่ทำลายธรรมชาติ อีกทั้ง
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลก ก่อให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรทางชีวภาพอย่างรุนแรงต่อเนื่อง ตลอดจนการเสีย
สมดุลของระบบนิเวศ ส่งผลกระทบต่อการลดลงทั้งปริมาณและคุณภาพของบริการของระบบนิเวศ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ยิ่งทวี
ความรุนแรงและขยายตัวในวงกว้างมากข้ึนโดยเฉพาะบริเวณคาบสมุทรมลายู และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

จากสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยรูปแบบใหม่ ตาม
แนวทาง BCG Economy Model จะช่วยต่อยอดจุดแข็งของประเทศให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ทั้งในด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยอาศัยกลไกวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การคุ้มครองและใช้ประโยชน์
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ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืนนั้น จำเป็นต้องเริ ่มจากการวิจัยทั้งเชิงลึกและเชิงกว้าง ตั้งแต่เรื ่องอนุกรมวิธานจนถึง
นิเวศวิทยา ทั ้งในระดับชนิด ระดับประชากร สังคมสิ ่งมีช ีว ิต และระบบนิเวศ ซึ ่งปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญโดดเด่นโดยเฉพาะด้านอนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาของ
สิ่งมีชีวิตกลุ่มต่างๆ เช่น พืชกลุ่มต่าง ๆ ทั้งพืชดอกและพืชไร้ดอก สาหร่ายทะเล สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์สะเทินน้ำสะเทนิ
บก สัตว์เลื้อยคลาน แมลง แพลงก์ตอน ปะการัง รวมทั้งชีวภูมิศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตกลุ่มต่าง ๆ นอกจากนี้ยังรวมถึง
การศึกษากระบวนการทางสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิตตลอดจนกายวิภาค และพันธุศาสตร์ทั้งระดับโมเลกุลและประชากร 
ประกอบกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ดำเนินการสอนและการวิจัยทางชีววิทยามานานกว่า 50 ปี 
จึงมีความพร้อมในด้านบุคลากรสูงที่สุดแห่งหนึ่งของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยทางด้านธรรมชาติวิทยาของสิ่งมีชีวิต ซึ่ง
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญดังกล่าวนี่เอง ที่นับเป็นจุดแข็งที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะสามารถเป็นผู้นำของ
ภูมิภาคในการสร้างบัณฑิตระดับสากล สร้างองค์ความรู้ระดับนานาชาติที่จำเป็นและใช้ประโยชน์ได้จริง เพื่อการจัดการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืนของสังคมและชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคที่เปราะบางเช่น บริเวณ
คาบสมุทรมลายูและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือเอเชียใต้ จากสถานการณ์วิกฤตสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน พบว่าหลาย
ประเทศได้ประสบปัญหาเช่นเดียวกับประเทศไทย ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงออกแบบให้เป็นหลักสูตรนานาชาติ เพื่อรองรับ
ผู้สนใจที่มาจากนานาประเทศในภูมิภาคเหล่านี้หรือภูมิภาคอื่น  แต่สนใจที่จะทำวิจัยในภูมิภาคเอเชียใต้ต่อเนื่องมาถึง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับกลุ่มประเทศในอาเซียนและประเทศอื่นๆ  
ทั่วโลก นอกจากต้องมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และเป็นเอกลักษณ์ จำเป็นต้องมีทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพ ดังนั้นการ
ปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้จะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ด้านธรรมชาติ
วิทยาของสิ่งมีชีวิต มีความสามารถในการทำวิจัยที่มีมาตรฐานและทันต่อเทคโนโลยีที่ก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้ง สามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยแก่สาธารณชนทั้งโดยการสอนและการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยทั้งในระดบัชาติ
และนานาชาติ มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการผู้เชี่ยวชาญที่จะทำการศึกษาวิจัยทางด้านธรรมชาติ
วิทยาของพืชและสัตว์ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน เช่น สัณฐานวิทยา กายวิภาค อนุกรมวิธาน 
ชีววิทยาของเซลล์ วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา สรีรวิทยา พันธุศาสตร์ และการนำทรัพยากรชีวภาพมาใช้ประโยชน์ ซึ่งจะ
นำไปสู่การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนตามแนวทาง BCG เพื่อให้ประเทศไทยได้ยืนหยัดอยู่ร่วมกับนานาประเทศ
ในการแก้วิกฤตการณ์ต่างๆ ที่รุมเร้าโลกให้ผ่านพ้นไปได้ในอนาคต 

 
1.3 วัตถุประสงค์ 

 
ระดับปรญิญาโท เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดงันี้ 
1.  สามารถประยุกต์ความรู้ทางชีววิทยา เพื่อแก้ปัญหาทางชีววทิยาของพืชหรือสัตว์บริเวณคาบสมุทรมาลายู

โดยเฉพาะดา้นอนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาได ้
2. สามารถเลือกใช้เคร่ืองมือและวิธีการที่เหมาะสมเพื่อทดสอบสมมติฐานในงานวิจัยได ้
3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล และติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านชีววิทยาที่

สนใจได้อยา่งถูกต้อง 
4. สามารถสื่อสารและนำเสนอข้อมูลทางวชิาการได้อย่างถูกต้องและตรงประเดน็ 
5. มีจรรยาบรรณทางวชิาการ และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
6. สามารถปฏบิัติตามบทบาทหน้าที่ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
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ระดับปรญิญาเอก เพื่อผลิตดุษฎบีัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี ้
1. สามารถบูรณาการความรู้ทางชวีวิทยาและศาสตร์อ่ืน ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือแก้ปัญหาทางชวีวิทยา

ของพืชหรือสัตว์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะด้านอนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาได ้
2. สามารถออกแบบกระบวนการวจิัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางชีววิทยาของพืชหรือสัตว์ในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ได้ 
3. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการสบืค้นข้อมูลและติดตามความก้าวหนา้ทางวิชาการด้าน

ชีววิทยาที่สนใจได้อย่างต่อเนื่อง 
4. สามารถสื่อสารและนำเสนอข้อมูลทางวชิาการได้อย่างถูกต้องและตรงประเดน็ 
5. มีจรรยาบรรณทางวชิาการ และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
6. สามารถปฏบิัติงานตามบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำและผู้ตามในการทำงานร่วมกับผู้อืน่ได้อย่างเหมาะสม 

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
1. ส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนให้เป็น active learning 
และเน้นผู้เรียนเป็นศนูย์กลาง 

1. เพิ่มพูนทักษะอาจารย์ในการจัดการ
เรียน การสอนแบบ active learning 
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ผู้สอน
ในรายวิชาต่าง ๆ 
3. ทดลองใช้วิธีการใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน แบบ active learning ใน
รายวิชาต่าง ๆ 
4. พัฒนาสารสนเทศที่สนบัสนุนการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

1. จำนวนโครงการเพิ่มพูนทักษะอาจารย์ 
2. จำนวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมการ
เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียน การสอน
แบบ active learning 
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพ การเรียน
การสอนแบบ active learning 
4. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียน
การสอนแบบ active learning 
5. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสารสนเทศ
ที่สนบัสนนุการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

2. ปรับปรุงวิธีการวัดและการ
ประเมินผล 

1. เพิ่มพูนทักษะอาจารย์เกี่ยวกับวิธีการวัด
และประเมินผล 
2. กำหนดเกณฑ์ในการวัดและประเมิน 
แต่ละรายวชิาแบบรูบริค (Rubric) 

1. จำนวนโครงการเพิ่มพูนทักษะอาจารย์ 
2. จำนวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมการ
เพิ่มพูนทักษะในการวัดและประเมินผล 
3. เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
4. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อระบบการ
วัดและประเมนิผล 

3. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้บรรลุ Program 
Learning Outcomes (PLOs) 
ของหลักสูตร 

1. พัฒนาทักษะอาจารย์ในการจัดการ
เรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ 
เพื่อให้บรรลุ PLOs ของหลักสูตร รวมทั้ง
ทักษะการปฏิบตัิทางวิชาชีพ 

1. จำนวนโครงการเพิ่มพูนทักษะอาจารย์ 
2. จำนวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมการ
เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนรูต้าม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสูตร 
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนรู ้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตร 
4. ผลการประเมินนักศึกษาต่อการจัดการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตร 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการทำงาน 
(WILL) 

1. เพิ่มพูนทักษะอาจารย์ในการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการทำงาน 
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ผู้สอน
ในรายวิชาต่าง ๆ 
3. ทดลองใช้วิธีการใหม่ๆ เพื่อพัฒนา
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 

1. จำนวนโครงการเพิ่มพูนทักษะอาจารย์ 
2. จำนวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมการ
เพิ่มพูนทักษะการจัดการศึกษาเชิงบูรณา
การกับการทำงาน 
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพ การศึกษา
เชิงบูรณาการกับการทำงาน 
4. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียน
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจดัการศึกษา 

1.1 ระบบ  
 ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศกึษาปกติ และมีระยะเวลาการศึกษา 
 ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

และข้อกำหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้น
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 
 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
 ไม่มีภาคฤดูร้อน 
 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 ไม่มี 
 

2. การดำเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน  
 วัน – เวลาราชการปกต ิ
 ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม 
 ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนพฤษภาคม 
 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
ระดับปรญิญาโท: 
แผน ก 1 

1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาชีววิทยา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมี
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือเทียบเท่า และได้ผ่านการทำงานวิจัยหรือโครงงานที่เกี่ยวข้อง
กับชีววิทยา  

2) มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันทีบ่ัณฑติวิทยาลัยรับรองและสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับ
จากวันทีส่มัครเข้าศึกษา เช่น TOEFL (Paper Based) ไม่น้อยกว่า 450 คะแนน, IELTS ไม่ นอ้ยกว่า 
4.0 คะแนน, CU-TEP ไม่น้อยกว่า 45 คะแนน, PSU-TEP ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 45, หรือผลการสอบ
ความรู้ภาษาอังกฤษอื่นตามดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก 

3)  คุณสมบัติอื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างตน้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
4)  คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชัน้บัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2563 
แผน ก 2 

1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาชีววทิยา หรือสาขาที่เก่ียวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ย
สะสม ไม่ต่ำกวา่ 2.50 หรือเทียบเท่า หรือ 

2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามข้อ 1 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตำ่กว่า 2.50 แต่มีประสบการณ์ในการทำงานวิจยั
ในสาขาวชิาชีววิทยาหรือสาขาที่เก่ียวข้องมาไม่น้อยกว่า 1 ป ีและมีเอกสารหลักฐานรับรอง 

3) มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันทีบ่ัณฑติวิทยาลัยรับรองและสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับ
จากวันทีส่มัครเข้าศึกษา เช่น TOEFL (Paper Based) ไม่น้อยกว่า 450 คะแนน, IELTS ไม่ นอ้ยกว่า 
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4.0 คะแนน, CU-TEP ไม่น้อยกว่า 45 คะแนน, PSU-TEP ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 45, หรือผลการสอบ
ความรู้ภาษาอังกฤษอ่ืนตามดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก 

4)  คุณสมบัติอื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างตน้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
5)  คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชัน้บัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2563 
 
ระดับปรญิญาเอก 
แบบ 1.1 

1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา หรือสาขาที่เก่ียวข้อง โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทำวิจัยในสาขาชีววิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
หรือ 

2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามข้อ 1 แต่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.25 หรือเทียบเท่า แต่มีประสบการณ์
การทำวิจัยในสาขาชีววิทยาหรือสาขาที่เก่ียวข้อง ไม่น้อยกว่า 2 ป ี 

3) มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติหรือนานาชาติ 
4) มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองและสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับ

จากวันที่สมัครเข้าศึกษา โดยเป็นไปตามประกาศของคณะวิทยาศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย  
5)  คุณสมบัติอื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
6)  คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชัน้บัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2563 
แบบ 2.1 

1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา หรือสาขาที่เก่ียวข้อง โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทำวิจัยในสาขาชีววิทยาหรือสาขาที่เก่ียวข้อง  

2) มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร ่
3) มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองและสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับ

จากวันที่สมัครเข้าศึกษา โดยเป็นไปตามประกาศของคณะวิทยาศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย  
4)  คุณสมบัติอื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
5)  คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศกึษา 

พ.ศ. 2563 
แบบ 2.2 

1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลการเรียน
ระดับดีมาก และมีประสบการณ์การทำวิจัยในสาขาชีววิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
และมีเอกสารหลักฐานรับรอง 

2) มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร ่
3) มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองและสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับ

จากวันที่สมัครเข้าศึกษา โดยเป็นไปตามประกาศของคณะวิทยาศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย  
4)  คุณสมบัติอื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
5)  คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศกึษา 

พ.ศ. 2563 
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
ระดับปริญญาโท: 
1. นักศึกษาบางส่วนที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรไม่ได้สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาชีววิทยาโดยตรง จึงขาด

ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาชีววิทยา  
2. นักศึกษาบางส่วนขาดประสบการณ์และทักษะการทำวิจัยทางชีววิทยา 
3. นักศึกษาบางส่วนมีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ไม่ดี ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน เนื่องจาก

ต้องอ่านตำราและบทความวิชาการภาษาอังกฤษ และการนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ 
ระดับปริญญาเอก: 
1. นักศึกษาบางส่วนยังขาดความพร้อมในการเริ่มดำเนินงานวิจัยในระดับสูงหรือลึกซึ้ง และขาดความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์ รวมทั้งขาดประสบการณ์ในการวางแผนการทดลองและทักษะการ
เตรียมต้นฉบับสำหรับตีพิมพ์ 

2. นักศึกษาบางส่วนขาดทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะทักษะด้านการพูด และการเขียน  
 

2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา / ขอ้จํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
ระดับปริญญาโท: 
1. แนะนำให้นักศึกษาที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาชีววิทยาโดยตรง ลงทะเบียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน

ทางชีววิทยาที่จำเป็นสำหรับการเรียนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาชีววิทยา เช่น สัณฐานวิทยาและ
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต กายวิภาคและสรีระวิทยา เซลล์และพันธุศาสตร์ และนิเวศวิทยา  

2. การจัดให้มีการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษา  โดยการจัดโปรแกรมสำหรับ
นักศึกษาใหม่เป็นเวลา 1 สัปดาห์ก่อนเปิดการศึกษา เพื่อทำให้นักศึกษาได้ทราบถึงเป้าหมาย และรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการแนะนำถึงอุปกรณ์ เครื่องมือวิจัย แนวทางการจัดการเวลา 

3. เพิ่มทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา โดยให้นักศึกษาเข้าร่วมเรียนภาษาอังกฤษที่ทางคณะ
วิทยาศาสตร์ และที่จัดโดยคณาจารย์ของหลักสูตรจัดให้แก่นักศึกษาในหลักสูตร  

ระดับปริญญาเอก: 
1. มีชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางชวีวิทยา เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสำหรับทำงานวิจัยขั้นสูง รวมทั้งการ

วางแผนการทดลองและทักษะการเตรียมต้นฉบับสำหรับตีพิมพ์ 
2. เพิ่มทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา โดยให้นักศึกษาเข้าร่วมเรียนภาษาอังกฤษที่ทางคณะ

วิทยาศาสตร์ และที่จัดโดยคณาจารย์ของหลักสูตรจัดให้แก่นักศึกษาในหลักสูตร  
 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี
ระดับปริญญาโท 

แผน 
การศึกษา 

จำนวนนักศึกษา 
จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา  

2564 2565 2566 2567 2568 

แผน ก 1 

ชั้นปทีี่ 1 2 2 2 2 2 
ชั้นปทีี่ 2 - 2 2 2 2 

รวม 2 4 4 4 4 
จำนวนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - 2 2 2 2 

แผน ก 2 

ชั้นปทีี่ 1 5 5 5 5 5 
ชั้นปทีี่ 2 - 5 5 5 5 

รวม 5 10 10 10 10 
จำนวนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - 5 5 5 5 
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ระดับปริญญาเอก 
แผน 

การศึกษา 
จำนวนนักศึกษา 

จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
2564 2565 2566 2567 2568 

แบบ 1.1 

ชั้นปทีี่ 1 3 3 3 3 3 
ชั้นปทีี่ 2 - 3 3 3 3 
ชั้นปทีี่ 3 - - 3 3 3 

รวม 3 6 9 9 9 
จำนวนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - - 3 3 3 

แบบ 2.1 

ชั้นปทีี่ 1 1 1 1 1 1 
ชั้นปทีี่ 2 - 1 1 1 1 
ชั้นปทีี่ 3 - - 1 1 1 

รวม 1 2 3 3 3 
จำนวนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - - 1 1 1 

แบบ 2.2 

ชั้นปทีี่ 1 1 1 1 1 1 
ชั้นปทีี่ 2 1 1 1 1 
ชั้นปทีี่ 3 - - 1 1 1 
ชั้นปทีี่ 4 - - - 1 1 
ชั้นปทีี่ 5 - - - - 1 

รวม 1 2 3 4 5 
จำนวนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - - - - 1 
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หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
รวม (ก) 5,429,018 6,034,109 6,236,795 6,447,589 6,666,815 

ข. งบลงทนุ 
ค่าครุภัณฑ์ 156,364 164,182 172,391 181,011 190,062 

รวม (ข) 156,364 164,182 172,391 181,011 190,062 
รวม (ก) + (ข) 5,585,382 6,198,291 6,409,187 6,628,600 6,856,876 
จำนวนนักศึกษา 7 14 14 14 14 
ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อป ี 797,912 442,735 457,799 473,471 489,777 

2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชัน้เรียน 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 
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2.9 การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรนี้มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ดังนี ้
1) มีรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL) เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง เช่น การเรียนรู้ที่เน้นการลงมือทำจริง การผสมผสานการเรียนรู้จากประสบการณ์
จริงนอกห้องเรียนผนวกกับการเรียนในห้องเรียน ทั้งในรูปแบบของการศึกษาวิจัย การทำงานเพื่อสังคม เป็นต้น 
โดยจัดให้มีรายวิชาที่สอดแทรก WIL ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายวิชาในหลักสูตร  
2) กำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (active learning) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของรายวิชาในหลักสูตร 
3) กำหนดให้ทุกรายวิชาใช้ภาษาอังกฤษร่วมในการจัดการการเรียนการสอน 

 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 
3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
ปริญญาโท 

สำหรับนักศึกษาในหลักสูตรแผน ก 1 และ ก 2 เรียนตลอดหลักสูตร  36 หน่วยกิต 
ปริญญาเอก 

สำหรับนักศึกษาในหลักสูตรแบบ 1.1 และ 2.1 เรียนตลอดหลักสูตร  48 หน่วยกิต 
สำหรับนักศึกษาในหลักสูตรแบบ 2.2 เรียนตลอดหลักสูตร   72 หน่วยกิต 
 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
ปริญญาโท 
  แผน ก 1 36 หน่วยกิต 

  - วิทยานพินธ ์ 36 หน่วยกิต  

  แผน ก 2 36 หน่วยกิต  

  - หมวดวิชาบงัคับ  5 หน่วยกิต 

  - หมวดวิชาเลือก 11 หน่วยกิต 

  - วิทยานพินธ ์ 20 หน่วยกิต  
ปริญญาเอก 
  แบบ 1.1 48 หน่วยกิต 

  - วิทยานพินธ ์ 48 หน่วยกิต  

  แบบ 2.1 48 หน่วยกิต  

  - หมวดวิชาบงัคับ  7 หน่วยกิต 

  - หมวดวิชาเลือก  5 หน่วยกิต 

  - วิทยานพินธ ์ 36 หน่วยกิต  

  แบบ 2.2 72 หน่วยกิต  

  - หมวดวิชาบงัคับ  7 หน่วยกิต 

  - หมวดวิชาเลือก 17 หน่วยกิต 

  - วิทยานพินธ ์ 48 หน่วยกิต  
 

  



17 

 

3.1.3 รายวิชา / ชุดวิชา (Module) 
 3.1.3.1 รายวิชา / ชุดวิชา (Module)  

ระดับปรญิญาโท 

  หมวดวิชาบังคับ 

  แผน ก 2  5 หน่วยกิต 

  330-500 เทคนิคการวิจัยทางชีววิทยา  3((2)-3-4) 

   (Research Techniques in Biology) 

  331-571* สัมมนาทางชีววิทยา 1  1(0-2-1) 

   (Seminar in Biology I) 

  331-572* สัมมนาทางชีววิทยา 2  1(0-2-1) 

   (Seminar in Biology II) 

(หมายเหตุ * แผน ก 1 ลงทะเบยีนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต) 

 

  หมวดวิชาเลือก 

  แผน ก 2  11 หน่วยกิต 

  330-501 ชีวภูมิศาสตร ์   2((2)-0-4) 

   (Biogeography) 

  330-502 ปรัชญาวทิยาศาสตร ์  2((2)-0-4) 

   (Philosophy of Science) 

  330-512 แมลงน้ำ       3((2)-3-4) 

   (Aquatic Insects) 

  330-513 เรณูวิทยา      3((2)-3-4) 

   (Palynology) 

  330-520 การสังเคราะห์ด้วยแสง     3((2)-3-4) 

   (Photosynthesis) 

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

   (Plant Ecophysiology) 

  330-522  สรีรวิทยาของสัตว์ในกลุ่มคลาโดเซอรา   3((2)-3-4) 

   (Physiology of Cladocera) 

  330-523  สัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาของแมลง    3((2)-3-4) 

   (Insect Morphology and Physiology) 

  330-524  ชุดวิชาประสาทชีววิทยาและพฤติกรรม   5((4)-3-8) 

   (Module: Neurobiology and Behavior) 
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  330-527 นิเวศวิทยาทางสรีระของสัตว์ทะเล     3((3)-0-6) 

   (Physiological Ecology of Marine Animals) 

  330-529 ความสัมพันธ์ของน้ำกับพืชและอาหารพืช    3((2)-3-4) 

   (Plant-water Relations and Mineral Nutrition) 

  330-530 การจัดระบบสิ่งมีชวีิตทางชีววทิยา  3((3)-0-6) 

   (Systematics Biology) 

  330-531 ไบรโอไฟตว์ิทยา      3((2)-3-4)  

   (Bryology) 

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

   (Pteridology) 

  330-533 ชุดวิชาเทคนิคสำหรับการทบทวนทางอนุกรมวิธานของพชื 5((4)-3-8) 

   (Module: Techniques in Plant Taxonomic Revision) 

  330-534 มีนวิทยา      3((2)-3-4) 

   (Ichthyology) 

  330-535 วิทยาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม     3((2)-3-4) 

   (Mammalogy) 

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

   (Biology of Crustaceans) 

  330-537  เทคนิคในการจำแนกชนิดของแพลงก์ตอน    3((1)-6-2) 

   (Techniques in Plankton Identification) 

  330-540 การเจริญเติบโตของพืช       3((2)-3-4) 

   (Plant Growth and Development) 

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

   (Coral Reef Ecology) 

  330-551 ชุดวิชานิเวศวิทยาทางทะเลขัน้สูง    5((4)-3-8) 

   (Module: Advanced Marine Ecology) 

  330-552 นิเวศวิทยาป่าชายเลน     3((3)-0-6) 

   (Mangrove Ecology) 

  330-553 นิเวศวิทยาสาหร่ายทะเล     3((2)-3-4) 

   (Marine Algal Ecology) 

  330-554  นิเวศวิทยาประชากรของแมลง    3((2)-3-4) 

   (Insect Population Ecology) 

  330-556  นิเวศวิทยาแพลงก์ตอน      3((2)-3-4) 

   (Plankton Ecology) 
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  330-561 พันธุศาสตร์โมเลกุลของพืช      3((2)-3-4) 

   (Plant Molecular Genetics) 

  330-571  ฮีสโตเคมี       3((1)-6-2) 

   (Histochemistry) 

  330-580 เทคโนโลยชีีวภาพของแมลง     3((2)-3-4) 

   (Insect Biotechnology)  

  330-581 เทคโนโลยชีีวภาพของแพลงก์ตอน    3((2)-3-4) 

   (Plankton Biotechnology) 

  330-582  พิษวิทยาของระบบนิเวศ      3((3)-0-6) 

   (Ecotoxicology) 
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนๆ ที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ

สถาบนัการศึกษาอ่ืนๆ โดยให้อยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
  หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 

  แผน ก 1  36 หน่วยกิต 

  331-591 วิทยานพินธ ์  36(0-108-0) 

   (Thesis) 

  แผน ก 2   20 หน่วยกิต 

  331-592 วิทยานพินธ ์  20(0-60-0) 

   (Thesis) 

 

ระดับปรญิญาเอก 

  หมวดวิชาบังคับ 

  แบบ 2.1 และ แบบ 2.2  7 หน่วยกิต 

  330-600 ชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางชีววิทยา  5((4)-3-8) 

   (Module: Research Methods in Biology) 

  331–671*  สัมมนาทางชีววิทยา 1     1(0-2-1) 

   (Seminar in Biology I) 

  331–672*  สัมมนาทางชีววิทยา 2     1(0-2-1) 

   (Seminar in Biology II) 

  (หมายเหตุ * แบบ 1.1 ลงทะเบยีนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต) 
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  หมวดวิชาเลือก 

  แบบ 2.1   5 หน่วยกิต 

  แบบ 2.2  17 หน่วยกิต 

  330-601 วิวัฒนาการของพืช     3((3)-0-6) 

   (Plant Evolution) 

  330-602 เซลล์วิทยาขัน้สูง      3((2)-3-4) 

   (Advanced Cell Biology) 

  330-603 สัตวภูมิศาสตร์      2((2)-0-4) 

   (Zoogeography) 

  330-604 พฤกษภูมิศาสตร์   3((2)-3-4) 

   (Plant Geography) 

  330-605 หัวข้อปัจจุบันทางสัตววิทยา     2((2)-0-4) 

   (Current Topics in Zoology)  

  330-610 สัณฐานวิทยาขั้นสูงของพชืมีท่อลำเลียง   3((2)-3-4) 

   (Advanced Morphology of Vascular Plants)   

  330-621 หัวข้อปัจจุบันทางสรีรวิทยาของพืช    2((2)-0-4) 

   (Current Topics in Plant Physiology)  

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

   (Advanced Plant Taxonomy) 

  330-631 หัวข้อปัจจุบันทางอนุกรมวิธานพืช    2((2)-0-4) 

   (Current Topics in Plant Taxonomy) 

  330-641 การเกิดสัณฐานของพืช       3((2)-3-4) 

   (Plant Morphogenesis)  

  330-650 นิเวศวิทยาขั้นสูง      3((3)-0-6) 

   (Advanced Ecology) 

  330-651 หัวข้อปัจจุบันทางนิเวศวิทยา     2((2)-0-4) 

   (Current Topics in Ecology) 

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

   (Global Environmental Change) 

  330-653  นิเวศวิทยาของพฤติกรรม      3((2)-3-4) 

   (Behavioural Ecology) 

  330-654  นิเวศวิทยาเชิงวิวัฒนาการ      3((3)-0-6) 

   (Evolutionary Ecology) 
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  330-655 พฤกษศาสตร์ชายฝั่ง     3((2)-3-4) 

   (Coastal Botany) 

  330-656 การตอบสนองของสาหร่ายทะเลต่อการเปลี่ยนแปลง  3((2)-3-4) 

   สภาพแวดล้อม 

   (Marine Algal Responses to Environmental Change) 

  330-661 วิวัฒนาการเชิงโมเลกลุและการประยุกต์   3((2)-3-4) 

   (Molecular Evolution and Applications) 

  330-662 หัวข้อปัจจุบันทางพันธุศาสตร์และเซลล์วิทยา   2((2)-0-4) 

   (Current Topics in Genetics and Cell Biology) 

  330-670 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นสงู    3((2)-3-4) 

   (Advanced Plant Tissue Culture) 

  330-680 ปัญหาพิเศษทางพฤกษศาสตร์     3((1)-6-2) 

   (Special Problems in Botany) 

  330-681 ปัญหาพิเศษทางสัตววทิยา      3((1)-6-2) 

   (Special Problems in Zoology) 

  330-682 ปัญหาพิเศษทางนิเวศวิทยา      3((1)-6-2) 

   (Special Problems in Ecology) 

  330-683 ปัญหาพิเศษทางพันธุศาสตร ์    3((1)-6-2) 

   (Special Problems in Genetics) 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนๆ ที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ

สถาบนัการศึกษาอ่ืนๆ โดยให้อยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

  หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 

  แบบ 1.1  48 หน่วยกิต 

  331-693  วิทยานพินธ์   48(0-144-0) 

   (Thesis) 

  แบบ 2.1  36 หน่วยกิต 

  331-694  วิทยานพินธ์   36(0-108-0) 

   (Thesis) 

  แบบ 2.2   48 หน่วยกิต 

  331-695  วิทยานพินธ์   48(0-144-0) 

   (Thesis) 
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3.1.3.2 ความหมายของรหัสวิชา 
 รหัสวิชา ประกอบดว้ยรหัสตัวเลข 6 หลัก มีความหมายดังต่อไปนี ้
 ตัวเลข 3 ตัวแรก หมายถึง ภาควิชาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาในรายวิชานัน้ ๆ 

เลข 330 หมายถึง รายวิชาประเภทบรรยายที่เปิดสอนโดยหลักสูตรชีววิทยา คณะวทิยาศาสตร ์
เลข 331 หมายถึง รายวิชาประเภทสัมมนาและวิทยานิพนธ์ที่เปิดสอนโดยหลักสูตรชีววทิยา คณะ

วิทยาศาสตร ์
 ตัวเลขหลักร้อย หมายถึง ระดับการศึกษาของรายวิชานั้น 

เลข 5  หมายถึง วิชาในระดบัปริญญาโท 
เลข 6  หมายถึง วิชาในระดบัปริญญาเอก 

 ตัวเลขหลักสิบ  หมายถึง  วิชาในแต่ละกลุ่มวชิา 
เลข 0  หมายถึง กลุ่มวิชา general biology 
เลข 1  หมายถึง กลุ่มวิชา structure 
เลข 2  หมายถึง กลุ่มวิชา function 
เลข 3  หมายถึง กลุ่มวิชา classification 
เลข 4  หมายถึง กลุ่มวิชา growth & development 
เลข 5  หมายถึง กลุ่มวิชา ecology 
เลข 6  หมายถึง กลุ่มวิชา genetics 
เลข 7  หมายถึง กลุ่มวิชา biological methodology 
เลข 8  หมายถึง กลุ่มวิชา integrated biology 
เลข 9  หมายถึง กลุ่มวิชา research 

 ตัวเลขหลักหน่วย  หมายถึง ลำดับรายวชิาในแตล่ะกลุ่มวชิา 
3.1.3.3 ความหมายของจำนวนหน่วยกิต 
 - รายวิชาที่จัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี ให้ระบุการเขียนหน่วยกิต  เช่น 3(2-3-4) ซึ่งมีความหมาย

ดังต่อไปนี้ 
ตัวเลขที่ 1 (3) หมายถึง จำนวนหน่วยกิตรวม 
ตัวเลขที่ 2 (2) หมายถึง จำนวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
ตัวเลขที่ 3 (3) หมายถึง จำนวนชั่วโมงปฏบิัติการต่อสปัดาห์ 
ตัวเลขที่ 4 (4) หมายถึง จำนวนชั่วโมงศึกษาดว้ยตนเองต่อสัปดาห์ 

 - รายวิชาที ่จัดการเรียนรู ้แบบบูรณาการที ่ใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู ้แบบเชิงรุก  (Aactive 
learning) เช่น 3((3)-0-6) มีความหมายดังต่อไปนี้ 

ตัวเลขที่ 1 (3) หมายถึง จำนวนหน่วยกิตรวม 
ตัวเลขที่ 2 ((3)) หมายถึง จำนวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 

active learning 
ตัวเลขที่ 3 (0) หมายถึง จำนวนชั่วโมงปฏบิัติการต่อสปัดาห์ 
ตัวเลขที่ 4 (6) หมายถึง จำนวนชั่วโมงศึกษาดว้ยตนเองต่อสัปดาห์ 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
ระดับ: ปริญญาโท 
แผน ก 1 

 ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
  331-591 วิทยานพินธ ์   9(0-27-0) หน่วยกิต 
   (Thesis)   
     รวม 9(0-27-0) หน่วยกิต 
 ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
  331-571* สัมมนาทางชีววิทยา 1  1(0-2-1) หน่วยกิต 
   (Seminar in Biology I)   
  331-591 วิทยานพินธ ์   9(0-27-0) หน่วยกิต 
   (Thesis)   
     รวม 9(0-27-0) หน่วยกิต 
 ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
  331-591 วิทยานพินธ ์   9(0-27-0) หน่วยกิต 
   (Thesis)   
     รวม 9(0-27-0) หน่วยกิต 
 ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
  331-572* สัมมนาทางชีววิทยา 2  1(0-2-1) หน่วยกิต 
   (Seminar in Biology II)   
  331-591 วิทยานพินธ ์   9(0-27-0) หน่วยกิต 
   (Thesis)   
     รวม 9(0-27-0) หน่วยกิต 
 *ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหนว่ยกิต 

 
แผน ก 2 

 ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
  330-500 เทคนิคการวิจัยทางชีววิทยา 3((2)-3-4)  หน่วยกิต 
   (Research Technique in Biology) 
  xxx-xxx   วิชาเลือก   6(x-y-z) หน่วยกิต 
     รวม 9(2+x-3+y-4+z) หน่วยกิต 
 ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
  331-571 สัมมนาทางชีววิทยา 1  1(0-2-1) หน่วยกิต 
   (Seminar in Biology I)   
  331-592 วิทยานพินธ ์   3(0-9-0) หน่วยกิต 
   (Thesis)   
  xxx-xxx   วิชาเลือก   5(x-y-z) หน่วยกิต 
     รวม 9(x-11+y-1+z) หน่วยกิต 
 ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
  331-592 วิทยานพินธ ์   9(0-27-0) หน่วยกิต 
   (Thesis)   
     รวม 9(0-27-0) หน่วยกิต 
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 ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
  331-572 สัมมนาทางชีววิทยา 2  1(0-2-1) หน่วยกิต 
   (Seminar in Biology II)   
  331-592 วิทยานพินธ ์   8(0-24-0) หน่วยกิต 
   (Thesis)   
     รวม 9(0-26-1) หน่วยกิต 

 
ระดับ: ปริญญาเอก 
แบบ 1.1 

 ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
  331-693 วิทยานพินธ ์   8(0-24-0) หน่วยกิต 
   Thesis 
     รวม 8(0-24-0) หน่วยกิต 
 ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
  331-671* สัมมนาทางชีววิทยา 1  1(0-2-1) หน่วยกิต 
   (Seminar in Biology I)   
  331-693 วิทยานพินธ ์   8(0-24-0) หน่วยกิต 
   (Thesis)   
     รวม 8(0-24-0) หน่วยกิต 
 ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
  331-693 วิทยานพินธ ์   8(0-24-0) หน่วยกิต 
   Thesis 
     รวม 8(0-24-0) หน่วยกิต 
 ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
  331-672* สัมมนาทางชีววิทยา 2  1(0-2-1) หน่วยกิต 
   (Seminar in Biology II)   
  331-693 วิทยานพินธ ์   8(0-24-0) หน่วยกิต 
   (Thesis)   
     รวม 8(0-24-0) หน่วยกิต 
 ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
  331-693 วิทยานพินธ ์   8(0-24-0) หน่วยกิต 
   Thesis 
     รวม 8(0-24-0) หน่วยกิต 
 ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
  331-693 วิทยานพินธ ์   8(0-24-0) หน่วยกิต 
   (Thesis)   
     รวม 8(0-24-0) หน่วยกิต 
 * ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต 
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แบบ 2.1 
 ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
  331-600 ชุดวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางชีววทิยา 5((4)-3-8)  หน่วยกิต 
   (Module: Research Methods in Biology) 
  331-694 วิทยานพินธ ์   3(0-9-0) หน่วยกิต 
   Thesis 
     รวม 8((4)-12-8) หน่วยกิต 
 ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
  331-671 สัมมนาทางชีววิทยา 1  1(0-2-1) หน่วยกิต 
   (Seminar in Biology I)   
  331-694 วิทยานพินธ ์   3(0-9-0) หน่วยกิต 
   (Thesis)   
  xxx-xxx   วิชาเลือก   5(x-y-z) หน่วยกิต 
     รวม 9(x-11+y-1+z) หน่วยกิต 
 ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
  331-694 วิทยานพินธ ์   8(0-24-0) หน่วยกิต 
   Thesis 
     รวม 8(0-24-0) หน่วยกิต 
 ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
  331-672 สัมมนาทางชีววิทยา 2  1(0-2-1) หน่วยกิต 
   (Seminar in Biology II)   
  331-694 วิทยานพินธ ์   7(0-21-0) หน่วยกิต 
   (Thesis)   
     รวม 8(0-23-1) หน่วยกิต 
 ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
  331-694 วิทยานพินธ ์   8(0-24-0) หน่วยกิต 
   Thesis 
     รวม 8(0-24-0) หน่วยกิต 
 ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
  331-694 วิทยานพินธ ์   7(0-21-0) หน่วยกิต 
   (Thesis)   
     รวม 7(0-21-0) หน่วยกิต 

 
แบบ 2.2 

 ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
  330-600 ชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางชีววิทยา 5((4)-3-8)  หน่วยกิต 
   (Module: Research Methods in Biology) 
  xxx-xxx   วิชาเลือก   3(x-y-z) หน่วยกิต 
     รวม 8(4+x-3+y-8+z) หน่วยกิต 
 ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
  331-671 สัมมนาทางชีววิทยา 1  1(0-2-1) หน่วยกิต 
   (Seminar in Biology I)   
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  xxx-xxx   วิชาเลือก   8(x-y-z) หน่วยกิต 
     รวม 9(x-2+y-1+z) หน่วยกิต 
 ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
  331-695 วิทยานพินธ ์   3(0-6-0) หน่วยกิต 
   Thesis 
  xxx-xxx   วิชาเลือก   6(x-y-z) หน่วยกิต 
     รวม 9(x-6+y-z) หน่วยกิต 
 ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
  331-671 สัมมนาทางชีววิทยา 2  1(0-2-1) หน่วยกิต 
   (Seminar in Biology II)   
  331-695 วิทยานพินธ ์   5(0-15-0) หน่วยกิต 
   (Thesis)   
     รวม 6(0-17-1) หน่วยกิต 
 ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
  331-695 วิทยานพินธ ์   8(0-24-0) หน่วยกิต 
   Thesis 
     รวม 8(0-24-0) หน่วยกิต 
 ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
  331-695 วิทยานพินธ ์   8(0-24-0) หน่วยกิต 
   (Thesis)   
     รวม 8(0-24-0) หน่วยกิต 
 ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
  331-695 วิทยานพินธ ์   8(0-24-0) หน่วยกิต 
   Thesis 
     รวม 8(0-24-0) หน่วยกิต 
 ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
  331-695 วิทยานพินธ ์   8(0-24-0) หน่วยกิต 
   (Thesis)   
     รวม 8(0-24-0) หน่วยกิต 
 ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1 
  331-695 วิทยานพินธ ์   5(0-15-0) หน่วยกิต 
   Thesis 
     รวม 5(0-15-0) หน่วยกิต 
 ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2 
  331-695 วิทยานพินธ ์   3(0-9-0) หน่วยกิต 
   (Thesis)   
     รวม 3(0-9-0) หน่วยกิต 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา / ชุดวิชา (Module) 
 
ระดับปริญญาโท 
330-500 เทคนิคการวิจัยทางชีววิทยา         3((2)-3-4) 

(Research Techniques in Biology) 
พัฒนาการของแนวความคิดและทฤษฎีทางชีววิทยา คำถามทางชีววิทยา การค้นคว้าเอกสาร 

เทคนิคในงานวิจัยทางชีววิทยา จริยธรรมวิจัย การวางแผนงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ การ
ใช้วิธีการทางสถิติเพื่อออกแบบการทดลองและการสำรวจภาคสนาม การนำเสนอและการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ฝึก
ปฏิบัติ 

Development of concepts and theories in biology; biological questions; literature 
review; techniques in biological research; research ethics; research planning; data analysis using 
computer; application of statistical methodology to design experiments and field surveys; 
research presentation and publication; practice 

 
330-501  ชีวภูมิศาสตร์         2((2)-0-4) 

(Biogeography) 
การศึกษาการกระจายของสิ่งมีชีวิตในเชิงสถานที่ และเวลา เน้นการวิเคราะห์และการอธิบายถึง

รูปแบบการกระจาย สาเหตุของรูปแบบการกระจายที่แตกต่างกันของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ทั้งพืชและสัตว์ วงศ์วาน
วิวัฒนาการตามเขตภูมิศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งมีชีวิตในรูปของวิวัฒนาการ ผลของกิจกรรมมนุษย์ต่อนิเวศวิทยาและการกระจายของสิ่งมีชีวิต 

Distribution of living organisms in a spatial and temporal contexts; focusing on 
pattern of distribution analysis and interpretation; causes of different patterns of distributions 
in both plants and animals; phylogeography as well as the relationships between physical 
changes and organism evolutionary dynamics; impacts of human activities on ecology and 
distribution of organisms 

 
330-502  ปรัชญาวิทยาศาสตร์         2((2)-0-4) 

(Philosophy of Science) 
พัฒนาการของแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์ตั้งแต่เกิดสังคมมนุษย์ขึ้นในโลกจนถึงปัจจุบัน การตั้ง

คำถามทางวิทยาศาสตร์ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กรณีศึกษา 
Development of scientific thinking through the development of human society to 

the present time; scientific inquiry as well as scientific process; case study 
 

330-512 แมลงน้ำ         3((2)-3-4) 
(Aquatic Insects) 
สัณฐานวิทยา การจัดหมวดหมู่และการจำแนก สรีรวิทยา พฤติกรรม และนิเวศวิทยาของแมลงน้ำ 

การเก็บและรักษาสภาพตัวอย่างแมลงน้ำ ศึกษาในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม 
Morphology, classification and identification, physiology, behavior and ecology of 

aquatic insects; collecting and preserving aquatic insects; laboratory study and field trip 
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330-513 เรณูวิทยา        3((2)-3-4) 
(Palynology) 
รูปร่างลักษณะของสปอร์และเรณู แนววิว ัฒนาการและรูปแบบของละอองเรณูและสปอร์ 

การศึกษาละอองเรณูและสปอร์ในพืชบางวงศ์ที่สำคัญ การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานในสาขาอื่น ได้แก่ 
นิเวศวิทยาและชีววิทยาของการถ่ายละอองเรณู พฤกษภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา โบราณคดี บรรพชีววิทยา นิติ
วิทยาศาสตร์และการแพทย์ วิธีการเกี่ยวกับการเตรียมตัวอย่างละอองเรณูและสปอร์จากตัวอย่างต่าง ๆ ในรูป
สไลด์ถาวร สำหรับการศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงและกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด  ศึกษาใน
ห้องปฏิบัติการ  

Spore and pollen morphology; evolutionary and morphological trends of spore and 
angiosperm pollen; studies of pollen and spore morphology in some selected families; applied 
to pollination ecology and biology, plant geography, geology, archeology, paleontology, forensic 
science and medical science, preparation method through permanent slide for studying with 
light and scanning microscopes; laboratory study 

 
330-520 การสังเคราะห์ด้วยแสง       3((2)-3-4) 

(Photosynthesis) 
กระบวนการและกลไกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง นิเวศสรีรวิทยาของ

การสังเคราะห์ด้วยแสง กลไกการปรับตัวของพืชต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ เทคนิคการวัดการสังเคราะห์ด้วยแสง ศึกษาในห้องปฏิบัติการ 

Processes and mechanisms of photosynthesis; ecophysiological aspects of 
photosynthesis; acclimation to different environments and climate change; photosynthesis 
measurement techniques; laboratory study 

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

(Plant Ecophysiology)  
รายวิชาบังคับก่อน : 330-320 หรือเทียบเท่า หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
Prerequisite: 330-320 or equivalent or consent of the program 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสิ่งแวดล้อม ทั้งทางกายภาพและชีวภาพต่อสรีรวิทยาของพืช สรีรวิทยา

ของพืชในสภาวะเครียด การปรับตัวและความยืดหยุ่นของกลไกทางสรีรวิทยาของพืช ความเชื่อมโยงระหว่าง
ความสามารถทางสรีรวิทยาและปรากฏการณ์ทางนิเวศวิทยา การอภิปรายหัวข้อปัจจุบันที่เกี่ ยวกับนิเวศ
สรีรวิทยาของพืช 

Interaction between environment, both physical and biological, with plant 
physiology; plant stress physiology; acclimation and plasticity of plant physiological processes; 
link between physiological traits and ecological phenomena; discussion on current knowledge 
in plant ecophysiology 

 
330-522  สรีรวิทยาของสัตว์ในกลุ่มคลาโดเซอรา     3((2)-3-4) 

(Physiology of Cladocera) 
การย่อยอาหาร การแลกเปลี่ยนก๊าซ การไหลเวียนเลือด การขับถ่ายและควบคุมสมดุลน้ำใน

ร่างกาย การเจริญเติบโตและการลอกคราบ การสืบพันธุ์ การเคลื่อนที่และพฤติกรรม ระบบประสาทและอวัยวะ
รับสัมผัส ภูมิคุ้มกันสรีรวิทยาระดับเซลล์และโมเลกุลในสัตว์กลุ่มคลาโดเซอรา ศึกษาในห้องปฏิบัติการ 
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Digestion; respiration; circulation; excretion and osmotic regulation; growth and 
molting; reproduction; locomotion and behavior; nervous system and sense organ; immunity; 
ecophysiology; cellular and molecular physiology of cladoceran; laboratory study 

 
330-523  สัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาของแมลง      3((2)-3-4) 

(Insect Morphology and Physiology) 
สัณฐานวิทยาภายนอกและภายใน สรีรวิทยาของแมลง การศึกษาเชิงเปรียบเทียบของโครงสร้าง

และการทำงานของอวัยวะและระบบต่าง ๆ ของแมลงที่เป็นตัวแทน ศึกษาในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม 
External and internal morphology, physiology of insects; comparative study of 

structure and functional of organs and organ systems of various representative insects; 
laboratory study and field trip 

 
330-524  ชุดวิชาประสาทชีววิทยาและพฤติกรรม     5((4)-3-8) 

(Module: Neurobiology and Behavior) 
การจัดลำดับของโครงสร้างและการทำงานของระบบประสาท สารสื่อประสาทและการสื่อสาร

ระหว่างวงจรประสาท การเจริญของระบบประสาท วิวัฒนาการของระบบประสาทและพฤติกกรม พันธุศาสตร์
โมเลกุลของพฤติกรรม ฮอร์โมนและฟีโรโมน พฤติกรรมทางเพศ พฤติกรรมการหาอาหาร พฤติกรรมทางสังคม
และการติดต่อสื่อสารภายในสังคม การเรียนรู ้และจดจำ พฤติกรรมการรู ้คิด ความผิดปกติทางประสาท
พฤติกรรม การออกแบบการทดลองและสถิติทางประสาทพฤติกรรม หลักการและโปรแกรมการวิเคราะห์
ประสาทพฤติกรรม ศึกษาในห้องปฏิบัติการ 

Structural and functional organization of nervous system; neurotransmitters and 
communication within neural circuit; development of the nervous system; evolution of nervous 
system and behaviors; behavioral molecular genetics; hormone and pheromone; sexual 
behavior; foraging behavior; social behavior and communication within social community; 
learning and memory; cognitive behavior; neurobehavior disorders; experimental design and 
statistic used neurobehavior; principle and programing for the analysis of neurobehavior; 
laboratory study 

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

(Physiological Ecology of Marine Animals) 
การปรับตัวทางสรีระของสิ่งมีชีวิตต่อสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่ การหาอาหารและการกินอาหาร การ

จัดสรรพลังงาน อัตราการเจริญเติบโต การควบคุมขนาดของร่างกาย แบบแผนการสืบพันธุ์ การปรับตัวทาง
อุณหภูมิและความเค็ม และการตอบสนองต่อความเครียดทางสภาวะแวดล้อม 

Physiological adaptation of organisms to their habitats, searching for food and 
foraging, energy budget, development rate, control of body size, reproduction pattern, 
adaptation to temperature and salinity and response to environmental stress 

 
330-529 ความสัมพันธ์ของน้ำกับพืชและอาหารพืช     3((2)-3-4) 

(Plant-water Relations and Mineral Nutrition) 
ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำกับพืช ความเครียดที่เกิดจากการขาดน้ำ หลักการเกี่ยวกับธาตุอาหารใน

พืช การนำธาตุอาหารไปใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืช การตอบสนองต่อสภาวะขาดธาตุอาหาร ความสัมพนัธ์แบบ
พึ่งพาอาศัยกันระหว่างพืชกับจุลินทรีย์ 
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Water and plant relations, water stress, principle of plant mineral nutrition, nutrient 
use efficiency in crop improvement, responses to nutrient deficiencies and plant- microbe 
symbioses 

 
330-530  การจัดระบบทางชีววิทยา     3((3)-0-6) 

(Systematics Biology) 
หลักการจัดหมวดหมู่สิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของระบบที่ใช้ในการจัดจำแนกกลุ่มสิ่งมีชีวิต ปรัชญา 

แนวทางการจัดระบบ ระบบที่ใช้ในการจัดกลุ่ม จุลินทรีย์ สัตว์และพืช กรณีศึกษา  
Principle of systematics biology; evolutionary of classification; philosophy, 

systematic, classification of microbe, animal and plant; case study 
 

330-531 ไบรโอไฟต์วิทยา       3((2)-3-4)  
(Bryology) 
สัณฐานวิทยา การจัดหมวดหมู่ การระบุชื่อวิทยาศาสตร์ ลักษณะวงศ์ ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการ 

นิเวศวิทยา การกระจายพันธุ์ตามเขตภูมิศาสตร์ การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ของมอสส์ ลิเวอร์เวิร์ ต และ
ฮอร์นเวิร์ต ศึกษาในห้องปฏิบัติการและศึกษานอกสถานที่ 

Morphology, classification, identification, description of selected families; 
phylogeny, ecology, geographical distribution; conservations and utilizations of mosses, 
liverworts and hornworts; laboratory study and field trip  

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

(Pteridology) 
สัณฐานวิทยา การจัดหมวดหมู่ การระบุชื่อวิทยาศาสตร์ ลักษณะวงศ์ ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการ 

นิเวศวิทยา การกระจายพันธุ์ตามเขตภูมิศาสตร์ การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ของเฟิร์นและพืชกลุ่มใกล้เคียง
เฟิร์น ศึกษาในห้องปฏิบัติการและศึกษานอกสถานที่ 

Morphology, classification, identification, description of selected families; 
phylogeny, ecology, geographical distribution; conservations and utilizations of ferns and fern 
allies; laboratory study and field trip 

 
330-533 ชุดวิชาเทคนิคสำหรับการทบทวนทางอนุกรมวิธานของพืช   5((4)-3-8) 

(Module: Techniques in Plant Taxonomic Revision) 
ทฤษฎีและแนวคิดทางอนุกรมวิธานพืช หลักสากลของการกำหนดชื่อ ปัญหาทางอนุกรมวธิานพืช 

ข้อมูลเพื่อการตรวจสอบลักษณะและการศึกษาทบทวนทางอนุกรมวิธาน ความรู้และวิธีการที่ใช้ในปัจจุบันทาง
อนุกรมวิธานของพืช การเก็บตัวอย่างพืชและการดูแลรักษาตัวอย่างในพิพิธภัณฑ์ เทคนิคการวาดภาพและ
ถ่ายภาพ เทคนิคทางชีวโมเลกุลและการวิเคราะห์ข้อมูล กรณีศึกษา ศึกษาด้วยตนเองเกี่ยวกับปัญหาทาง
อนุกรมวิธานพืชที่สนใจ ศึกษาภาคสนาม 

Theories and concepts in plant taxonomy; international code of nomenclature; 
plant taxonomic problems; information for identification and taxonomic revision; current 
knowledge and methodology in plant taxonomy; plant collecting and herbarium management, 
photographic and illustration technique, molecular technique and data analysis; case study; 
individual study of interesting plant taxonomic problem; field trip 
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330-534 มีนวิทยา        3((2)-3-4) 
(Ichthyology) 
ชีววิทยาของปลา ความหลากหลาย วิวัฒนาการ สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา นิเวศวิทยา พฤติกรรม 

ภูมิศาสตร์การแพร่กระจาย นิเวศวิทยาประยุกต์ที ่ส ัมพันธ์กับการจัดการและการเพาะเลี ้ยง  ศึกษาใน
ห้องปฏิบัติการและศึกษานอกสถานที่โดยเน้นปลาพื้นเมอืงที่สำคัญ  

Biology of fishes; diversity, evolution, morphology, physiology, ecology, behavior, 
biogeography and applied ecology in the sense of fisherie management and aquaculture; 
laboratory and fieldwork activities focusing on the ecology and behavior of important local fish 
species 

 
330-535 วิทยาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม      3((2)-3-4) 

(Mammalogy) 
กําเนิดและวิวัฒนาการของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ความหลากหลาย การจัดจําแนก สัณฐานวิทยา 

สรีรวิทยา พฤติกรรม นิเวศวิทยา การกระจายตามเขตสัตวภูมิศาสตร์ ความสําคัญและการอนุรักษ์ ปฏิบัติการ
เก่ียวกับการจําแนกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม การศึกษานอกสถานที่ 

Origin and evolution of mammals; diversity; classification; morphology; physiology; 
behavior; ecology; zoogeographical distribution; importance and conservation of mammals; 
laboratory on mammal classification and field trip 

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

(Biology of Crustaceans) 
สัณฐานวิทยา กายวิภาค สรรีวิทยา คัพภวิทยา นิเวศวิทยาและอนุกรมวิธานของครัสตาเชียนเน้น

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

crustaceans with emphasis on the economic importance; field trip 
 

330-537  เทคนิคในการจำแนกชนิดของแพลงก์ตอน     3((1)-6-2) 
(Techniques in Plankton Identification) 
เทคนิคที่ใช้ในการจำแนกชนิดของแพลงก์ตอน การจัดทำสไลด์ถาวรเพื่อใช้อ้างอิง การเตรียม

ตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์ชนิดของแพลงก์ตอนการเตรียมตัวอย่างและการจำแนกชนิดของแพลงก์ตอนด้วยกล้อง
จุลทรรศน์แบบใช้แสงและกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ศึกษาในห้องปฏิบัติการ 

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; laboratory study 
 
330-540 การเจริญเติบโตของพืช        3((2)-3-4) 

(Plant Growth and Development) 
สารควบคุมการเติบโตของพืชและการประยุกต์ ปัจจัยที่ควบคุมการเจริญเติบโตและพัฒนาของพืช 

สรีรวิทยาของพืชในภาวะเครียด 
Plant growth regulator and applications, factors controlling plant growth and 

development, stress physiology 
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330-550  นิเวศวิทยาแนวปะการัง       3((2)-3-4) 
(Coral Reef Ecology) 
ชีววิทยาของไนดาเรีย อนุกรมวิธานของปะการัง การสืบพันธุ์ การเติบโต โภชนาการ การจัดสรร

พลังงาน การแข่งขัน การเกิดแนวปะการัง การกระจายพันธุ์ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง การ
หมุนเวียนของสารอาหารในแนวปะการัง การอนุรักษ์ ศึกษาในห้องปฏิบัติการและศึกษาภาคสนาม 

Biology of Cnidaria, taxonomy of corals, reproduction, growth, nutrition, energy 
allocation, competition, reef forming system; their distribution, relationships between coral reef 
organisms; nutrient cycling in reef as well as reef conservation; laboratory study and field trip 

 
330-551 ชุดวิชานิเวศวิทยาทางทะเลขั้นสูง     5((4)-3-8) 

(Module: Advanced Marine Ecology) 
ทฤษฎีและแนวคิดเกี ่ยวกับนิเวศวิทยาทางทะเล สมุทรศาสตร์กายภาพและชีวภาพ ความ

หลากหลายทางชีวภาพในทะเลและระบบนิเวศต่าง ๆ การประเมินขนาดและพลวัตประชากร ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ผลผลิต ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศทางทะเล ประยุกต์ใช้
วิธีการตามทฤษฎีกับการทดลองและการสำรวจภาคสนาม 

Theories and concepts in marine ecology; physical and biological oceanography; 
marine biodiversity and ecosystems; Methods for assessment of population size and dynamics, 
biodiversity, productivity, species interactions and energy flow; application of theory to 
experimental and field survey practices 
 
330-552 นิเวศวิทยาป่าชายเลน       3((3)-0-6) 

(Mangrove Ecology) 
สภาพแวดล้อมของระบบนิเวศป่าชายเลน โครงสร้าง ชนิด องค์ประกอบ การแพร่กระจายของพืช

และสัตว์ป่า ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อม การถ่ายทอดพลังงาน การหมุนเวียนสารอาหาร
โดยเน้นระบบห่วงโซ่อาหารแบบซาก การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ป่าชายเลน  ศึกษานอกสถานที่ และ
โครงงานพิเศษภาคสนาม 

Environmental condition of mangrove forests; structure, species composition, 
distribution of mangrove flora and fauna; interrelationships among organisms and environment; 
energy flow, nutrient cycling with emphasis on detrital food chains; utilization and conservation 
of mangrove forests; field trips and special projects 

 
330-553 นิเวศวิทยาสาหร่ายทะเล      3((2)-3-4) 

(Marine Algal Ecology)  
นิเวศวิทยาของสาหร่ายทะเลเน้นการแพร่กระจาย ความชุกชุม พลวัตประชากรและประชาคมของ

สาหร่ายทะเล บทบาทเชิงนิเวศของสาหร่ายทะเล วิธีการที่ใช้ในการศึกษานิเวศวิทยาสาหร่ายทะเล ผลกระทบ
จากการกระทำของมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต่อสาหร่ายทะเล การใช้ประโยชน์จากสาหร่ายทะเล 
ศึกษาในห้องปฏิบัติการและศึกษาในภาคสนาม 

Ecology of marine algae with emphasis on distribution, abundance, and dynamics 
of marine algal population and community; the ecological roles of marine algae; methods in 
marine algal ecology; anthropogenic and climate change impacts on marine algae; the potential 
use of marine algae; laboratory study and field trip 
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330-554  นิเวศวิทยาประชากรของแมลง      3((2)-3-4) 
(Insect Population Ecology) 
ปฏิสัมพันธ์ภายในประชากร ระบบนิเวศของแมลง ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อวัฏจักรชีวิตของ

แมลง ตารางชีพและวิเคราะห์อัตราการรอด อัตราการตายที่มีผลต่อความหนาแน่นของประชากรและการ
แพร่กระจายของประชากรแมลง การวิเคราะห์พลวัตประชากร การประยุกต์ใช้ในการควบคุมศัตรูพืชและศึกษา
พันธุศาสตร์ของแมลง ศึกษาในห้องปฏิบัติการ 

Interactions within insect populations; insect ecosystem; impacts of environments 
on insect life cycle; life table; analysis of survival and mortality rate affecting insect population 
density and distribution; analysis of population dynamic; applications to pest control; study of 
insect molecular genetic; laboratory study 
 
330-556  นิเวศวิทยาแพลงก์ตอน       3((2)-3-4) 

(Plankton Ecology) 
ความสําคัญของแพลงก์ตอนในระบบนิเวศทางน้ำ นิเวศวิทยาของประชาคมแพลงก์ตอนและปัจจัย

จํากัด เทคนิคในการศึกษาวิจัย ค่าดัชนีทางนิเวศวิทยาและการประยุกต์ใช้ ผลกระทบของผลผลิตของแพลงก์
ตอนต่อสัตว์น้ำและการประมง วิธีการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน ศึกษาในห้องปฏิบัติการและศึกษาในภาคสนาม 

Importance of plankton in aquatic ecosystem; ecology of plankton community and 
limiting factors; research techniques; ecological index and application; impacts of plankton 
production on aquatic animals and fisheries; plankton culture; laboratory study and field trip 

 
330-561 พันธุศาสตร์โมเลกุลของพืช       3((2)-3-4) 

(Plant Molecular Genetics)  
โครงสร้างและการทำงานของยีน พันธุวิศวกรรม การกลายพันธุ์ในระดับดีเอ็นเอ การเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างและจำนวนของโครโมโซม ปัจจัยและกลไกที่ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ บทบาทของการกลายพันธุ์ที่มีต่อ
วิวัฒนาการของพืชและการปรับปรุงพันธุ์พืช กรณีศึกษา 

Gene regulation; genetic engineering; DNA mutation; changes in structure and 
number of chromosomes; factor and mechanism involving in mutation; roles of mutation in 
plant evolution and breeding; case study 

 
330-571  ฮีสโตเคมี        3((1)-6-2) 

(Histochemistry) 
วิธีวิทยาสำหรับวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและการทำงานของเอนไซม์ของเซลล์และเนื้อเยื่อ 

ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 
Methodology for analysis of the chemical components and enzyme activities of 

cells and tissues under the microscopy 
 

330-580 เทคโนโลยีชีวภาพของแมลง      3((2)-3-4) 
(Insect Biotechnology)  
การระบุโปรตีนที่มีประโยชน์จากแมลง การแสดงออกโปรตีนแมลง การถอดรหัสพันธุกรรมจีโนม

ของแมลง ทรานสคริปโตมของแมลง การตัดต่อพันธุกรรมแมลง ศึกษาในห้องปฏิบัติการ 
Identification of beneficial proteins from insects; expression of insect proteins; insect 

genome sequencing; insect transcriptome; insect genetic engineering; laboratory study 
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330-581 เทคโนโลยีชีวภาพของแพลงก์ตอน     3((2)-3-4) 

(Plankton Biotechnology) 
สรีรวิทยาและชีวเคมีของแพลงก์ตอน การแสดงออกยีนแพลงก์ตอน การถอดรหัสพันธุกรรมจีโนม

ของแพลงก์ตอน ศึกษาในห้องปฏิบัติการ 
 Physiology and biochemistry of plankton, expression of plankton gene; plankton 

genome sequencing; laboratory study 
 

330-582  พิษวิทยาของระบบนิเวศ       3((3)-0-6) 
(Ecotoxicology) 
ชนิดและคุณสมบัติของสารปนเปื้อน การนำเข้า การแปรรูป การทำลาย การขับทิ้งและการสะสม

สารพิษในสิ่งมีชีวิต ผลของสารมลพิษต่อสิ่งมีชีวิตในระดับโมเลกุล สารพันธุกรรมในระดับดีเอนเอและโครโมโซม 
เซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะ อิทธิพลของสารปนเปื้อนต่อสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต การประยุกต์ใช้สิ่งมีชีวิตในการ
ตรวจวัดการปนเปื้อนและบำบัดพื้นที่ปนเปื้อน 

Major classes of contaminants; uptake, biotransformation, detoxification, 
elimination and accumulation of contaminants in organisms; effects of contaminants on 
molecular level, DNA, chromosomes, cells, tissues, and organs; impacts of the environmental 
contaminants to the physiology of organisms; application of biomarkers and phytoremediation  

 
331-571  สัมมนาทางชีววิทยา 1        1(0-2-1) 

(Seminar in Biology I) 
ทบทวนวรรณกรรม นำเสนอและร่วมอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัยทางวิทยาศาสตร์ที่

เก่ียวข้องกับชีววิทยา 
A literature review, presentation, and discussion of the interesting and recent 

scientific topics in biology 
 

330–572  สัมมนาทางชีววิทยา 2        1(0-2-1) 
(Seminar in Biology II) 
รายวิชาบังคับก่อน :330-571 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
Prerequisite: 330-571 or consent of the program 
การเสนอและการอภิปรายเก่ียวกับงานวิทยานิพนธ์ 
Presentation and discussion related to thesis  

 
331-591 วิทยานิพนธ์         36(0-108-0) 

(Thesis) 
ศึกษาค้นคว้าวิจัยในหัวข้อเรื่องทางด้านชีววิทยา โดยการดูแล และให้คำแนะนำของอาจารย์ผู้

ควบคุมการวิจัย 
Individual research in biological problems under supervision of the advisory 

committee 
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331-592 วิทยานิพนธ์         20(0-60-0) 
(Thesis) 
ศึกษาค้นคว้าวิจัยในหัวข้อเรื่องทางด้านชีววิทยา โดยการดูแล และให้คำแนะนำของอาจารย์ผู้

ควบคุมการวิจัย 
Individual research in biological problems under supervision of the advisory 

committee 
 
 
ระดับปริญญาเอก 
330-600 ชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางชีววิทยา     5((4)-3-8) 

(Module: Research Methods in Biology) 
พัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีทางชีววิทยา คำถามวิจัยทางชีววิทยา การค้นคว้าเอกสาร 

เทคนิคในงานวิจัยทางชีววิทยา การวางแผนงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การจัดการข้อมูล จริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ การใช้พืชและสัตว์ทดลองในงานวิจัยทางชีววิทยา การเป็นผู้แต่งและผู้อ่านงาน 
การทำงานวิจัยร่วมกับผู้อื่น การพัฒนาโครงร่างการวิจัย การเขียนทางวิทยาศาสตร์และการนำเสนองานวิจัย ฝึก
ปฏิบัติ 

Development of concepts and theories in biology; questions in biology; literature 
review; techniques in biological research; research planning; statistical analysis; data 
management; ethics and responsible conduct of research, use of plants and animals in 
biological research, authorship and peer review, collaborative research; research proposal 
development; scientific writing and research presentations; practice 
 
330-601 วิวัฒนาการของพืช       3((3)-0-6) 

(Plant Evolution) 
วิว ัฒนาการของพืชกลุ ่มต่าง ๆ สาหร่ายสีเขียว ไบรโอไฟต์และเทรคีโอไฟต์ แนวโน้มของ

วิวัฒนาการของพืชในกลุ่มต่าง ๆ วิวัฒนาการร่วม ความสัมพันธ์ระหว่างพืชและถิ่นอาศัย 
Evolution in various groups of plants; green algae, bryophytes and tracheophytes; 

evolutionary trends in various groups of plants; coevolution; relationships between plants and 
habitats 

 
330-602 เซลล์วิทยาขั้นสูง       3((2)-3-4) 

(Advanced Cell Biology) 
รายวิชาบังคับก่อน : 330-300 หรือเทียบเท่า หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
Prerequisite: 330-300 or equivalent or consent of the program 
โครงสร้างของเซลล์และออร์แกเนลล์ในระดับจุลภาค หน้าที่และปฏิสัมพันธ์ของออร์แกเนลล์

ภายในเซลล์ การควบคุมวัฏจักรของเซลล์ การส่งสัญญาณของเซลล์ การเปลี่ยนสภาพและการทำหน้าที่เฉพาะ
ของเซลล์ การแก่ตายของเซลล์ เซลล์มะเร็ง วิทยาภูมิคุ้มกัน การศึกษาเซลล์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงและ
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน เทคนิคการแยกออร์แกเนลล์ การเพาะเลี้ยงเซลล์หรือเนื้อเยื่อในห้องปฏิบัติการ การ
วิเคราะห์จีโนมและโครโมโซม การอภิปรายหัวข้อปัจจุบันที่เก่ียวกับเซลล์วิทยา ศึกษาในห้องปฏิบัติการ 

Ultrastructure of cells and organelles; function and interaction of organelles; 
regulation of cell cycle; cell signaling; cell differentiation and cell specialization; cell death; 
cancel cell; immunology; methods for cytological analysis by light microscope and electron 
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microscope; fractionation of organelle; cell/ tissue culture; analysis of genome and 
chromosome; discussion on current knowledge in cell biology; laboratory study 

 
330-603  สัตวภูมิศาสตร์        2((2)-0-4) 

(Zoogeography) 
การแพร่กระจายของสัตว์ตามหลักวิวัฒนาการและนิเวศวิทยา โครงสร้างของโลก กลไกของการ

แยกทวีปและผลที่เกิดขึ้น อิทธิพลของปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพที่มีต่อการกระจายพันธุ์สัตว์ แหล่งที่สัตว์
อาศัยอยู่ได้ในโลก ชีวภูมิศาสตร์ของเกาะ มหาสมุทร 

Distribution of animals according to evolution and ecology; land masse structures; 
influences of physical as well as biological factors on animal distributions; animal’s habitats; as 
well as biogeography of islands and oceans 
 
330-604 พฤกษภูมิศาสตร์       3((2)-3-4) 

(Plant Geography)  
นิยามและประวัติของพฤกษภูมิศาสตร์ ถิ่นกำเนิด วิวัฒนาการ และการกระจายของพืชที่เกี่ยวข้อง

กับสภาพภูมิศาสตร์โลก การแยกของทวีปในบรรพกาลที่มีผลต่อรูปแบบการกระจายพันธุ์พืช อิทธิพลของ
สิ่งแวดล้อมและการกระทำของมนุษย์ที่มีต่อการกระจายพันธุ์พืช การกระจายพันธุ์พืชระดับโลกและในประเทศ
ไทย ศึกษาในห้องปฏิบัติการและศึกษานอกสถานที่ 

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, laboratory study and field trip 

 
330-605 หัวข้อปัจจุบันทางสัตววิทยา      2((2)-0-4) 

(Current Topics in Zoology) 
งานวิจัยทางสัตววิทยาในปัจจุบัน การรวบรวม การนำเสนอ และการอภิปรายความรู้ ตลอดจน

เทคนิคที่ใช้ในงานวิจัยสัตววิทยา การวางแผนการทดลองโดยใช้ความรู้ด้านสัตววิทยาไปประยุกต์ใช้กับโจทย์วิจัย
ที่สนใจ 

Current topics in zoology; literature review, presentation and discussion on current 
knowledge and methodology in zoology; experimental design using the zoology knowledge for 
interested research problem 
 
330-610 สัณฐานวิทยาขั้นสูงของพืชมีท่อลำเลียง      3((2)-3-4) 

(Advanced Morphology of Vascular Plants) 
การเจริญเปลี่ยนแปลงด้านกายวิภาคศาสตร์และสัณฐานวิทยาของพืชที่มีระบบท่อลำเลียง เทคนิค

ทางกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด และแบบส่องผ่าน งานวิจัยทางด้านสัณฐานวิทยาของพืชใน
ปัจจุบัน  ศึกษาในห้องปฏิบัติการและการทำโครงงาน 

Developmental anatomy and morphogenesis of selected groups of vascular plants; 
techniques of scanning and transmission electron microscopies, current research of plant 
morphology; laboratory study and mini projects 
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330-621 หัวข้อปัจจุบันทางสรีรวิทยาของพืช     2((2)-0-4) 
(Current Topics in Plant Physiology)  
งานวิจัยทางสรีรวิทยาของพืชในปัจจุบัน การรวบรวม การนำเสนอ และการอภิปรายความรู้

ตลอดจนเทคนิคที่ใช้ในงานวิจัยทางด้านสรีรวิทยาของพืช การวางแผนการทดลองโดยใช้ความรู้ด้านสรีรวิทยา
ของพืชไปประยุกต์ใช้กับโจทย์วิจัยที่สนใจ 

Current topics in plant physiology; literature review, presentation and discussion on 
current knowledge and methodology in plant physiology; experimental design using the plant 
physiology knowledge for interested research problem 

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

(Advanced Plant Taxonomy) 
พัฒนาการของปรัชญาของการจัดระบบในทางอนุกรมวิธานพืช ข้อปัญหาทางอนุกรมวิธานพืชและ

แนวทางแก้ปัญหา การศึกษาทบทวนในทางอนุกรมวิธานพืช และงานวิจัยในปัจจุบันสมัยทางอนุกรมวิธานพืช ไม้
ดอกในเขตการกระจายพรรณพืชคาบสมุทรไทยต่อเนื่องไปถึงเขตมาเลเซียนา ศึกษาในห้องปฏิบัติการและศึกษา
ภาคสนาม 

Development of philosophy of classification systems of plants; plant taxonomic 
problems and solution techniques; taxonomic revision works and current research in plant 
taxonomy focusing on flowering plants in peninsular Thailand and Malesian regions; laboratory 
study and field trip  

 
330-631 หัวข้อปัจจุบันทางอนุกรมวิธานพืช     2((2)-0-4) 

(Current Topics in Plant Taxonomy) 
งานวิจัยทางอนุกรมวิธานพืชในปัจจุบัน การทบทวนวรรณกรรม การนำเสนอและการอภิปรายองค์

ความรู้และวิธีการศึกษาในปัจจุบันทางอนุกรมวิธานพืช กรณีศึกษา การวางแผนงานวิจัยทางอนุกรมวิธานพืชที่
สนใจ 

Current research in plant taxonomy; literature review, presentation and discussion 
on current knowledge and methodology in plant taxonomy; case study, research planning for 
interested plant taxonomic problem 

 
330-641 การเกิดสัณฐานของพืช        3((2)-3-4) 

(Plant Morphogenesis)  
ต้นกำเนิดและการเจริญพัฒนาของรูปร่างและโครงสร้างต่าง ๆ ของพืช การแบ่งเซลล์ การขยาย

ขนาดของเซลล์ การเปลี่ยนแปลงของเซลล์ ปัจจัยต่าง ๆ ที่จะเป็นตัวกำหนดการพัฒนาของรูปแบบและอวัยวะ
ต่าง ๆ ของพืช ศึกษาในห้องปฏิบัติการ 

Origin and development of plant form and structure, cell division, cell elongation, 
cell differentiation, factors controlling the form of a plant and its various organ, laboratory study 

 
330-650 นิเวศวิทยาขั้นสูง       3((3)-0-6) 

(Advanced Ecology) 
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับนิเวศวิทยาประชากร นิเวศวิทยาสังคม และนิเวศวิทยาระบบนิเวศ 

ภูมิศาสตร์และอากาศวิทยาเบื้องต้น สรีระวิทยาระบบนิเวศ การเจริญเติบโตของประชากร การควบคุมประชากร
และประชากรศาสตร์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตด้วยกันเอง และปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  
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Theories and concepts in population, community, and ecosystem ecology; basic 
geography and climatology; physiological ecology, growth, regulation and demography of 
populations, species interactions, and interactions between organisms and their environments 
 
330-651 หัวข้อปัจจุบันทางนิเวศวิทยา      2((2)-0-4) 
 (Current Topics in Ecology) 

ทฤษฎีและแนวคิดทางนิเวศวิทยา หัวข้องานวิจัยทางนิเวศวิทยาในปัจจุบัน การรวบรวม การ
นำเสนอ และการอภิปรายความรู้ตลอดจนเทคนิคที่ใช้ในงานวิจัยทางด้านนิเวศวิทยา การวางแผนการทดลอง
โดยใช้ความรู้ด้านนิเวศวิทยาไปประยุกต์ใช้กับโจทย์วิจัยที่สนใจ 

Theories and concepts in ecology; current research topics in ecology; literature 
review, presentation and discussion on current knowledge and methodology in ecology; 
experimental design applying the concepts in ecology to solve interested research problems 
 
330-652 การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมระดับโลก     2((2)-0-4) 

(Global Environmental Change) 
อิทธิพลจากกิจกรรมมนุษย์ต่อองค์ประกอบชั้นบรรยากาศ หลักฐานการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ

โลกในอดีตและปัจจุบัน ความอ่อนไหวของระบบนิเวศบนบกและในน้ำต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมระดับ
โลก การอภิปรายหัวข้อปัจจุบันที่เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมระดับโลก 

Anthropogenic impacts on the atmospheric components; evidence of changes in 
climate in the past and at present; susceptibility of terrestrial and aquatic ecosystems to global 
environmental change; discussion on current knowledge in global environmental change 

 
330-653  นิเวศวิทยาของพฤติกรรม       3((2)-3-4) 

(Behavioural Ecology) 
คำถามและสมมติฐานเกี่ยวกับการปรับตัวและวิวัฒนาการของพฤติกรรม การทดสอบสมมติฐาน

ทางด้านนิเวศวิทยาของพฤติกรรม กระบวนการตัดสินใจทางด้านเศรษฐศาสตร์ของพฤติกรรมสัตว์ วิวัฒนาการ
โต้ตอบของพฤติกรรมผู้ล่ากับเหยื่อ การแข่งขันเพื่อครอบครองปัจจัยดำรงชีพและสืบพันธุ์ การอยู่ร่วมกันเป็น
กลุ่ม การคัดเลือกทางเพศ การอนุบาลลูกและความขัดแย้งในครอบครัว พฤติกรรมการจับคู่ การเห็นแก่ตัว การ
ช่วยเหลืออุทิศตนเพื่อสมาชิกในกลุ่มของสัตว์ต่าง ๆ และการสื่ อสาร ศึกษาในห้องปฏิบัติการและศึกษาใน
ภาคสนาม 

Query and hypothesis in evolutions and adaptation behaviour, hypotheses testing 
in behavioural ecology, economic decisions making process of animal behaviour, interactions 
between predators and preys, competitions for resources, living in groups, sexual selection, 
parental care and family conflicts, mating system, selfish behaviour, devoting behaviour of 
various animals and communication; laboratory study and field trip 

 
330-654  นิเวศวิทยาเชิงวิวัฒนาการ       3((3)-0-6) 

(Evolutionary Ecology) 
การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตต่อสภาพแวดล้อม รวมถึงปฏิสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน สิ่งมีชีวิต

ชนิดอื่น (สภาพแวดล้อมทางชีวภาพ) และสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภายใต้หลักการคัดเลือกตามธรรมชาติ 
ปัจจัยคัดเลือกจากสิ่งแวดล้อม และการตอบสนองเชิงวิวัฒนาการ การอธิบายถึงการที่ สิ่งมีชีวิตได้เปลี่ยนแปลง
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จนเกิดลักษณะและปฏิสัมพันธ์เฉพาะอย่าง โดยอาศัยแบบจำลองเชิงทำนาย สมมติฐาน optimization model 
การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ และการตรวจวัดผลการคัดเลือกตามธรรมชาติโดยตรง 

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; development of specific features and interactions; 
predictive and optimization models; the comparative method; and direct measurement of 
natural selection 

 
330-655 พฤกษศาสตร์ชายฝั่ง       3((2)-3-4) 

Coastal Botany 
การกระจายพันธุ์ นิเวศวิทยา การปรับตัวทางสัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาของพรรณไม้พื้นเมืองใน

สังคมพืชต่าง ๆ ที่อยู่ตามชายฝั่งทะเล ที่พบในเขตพรรณพฤกษชาติคาบสมุทรไทย ต่อเนื่องลงไปในเขตการ
กระจายพันธุ์พืชแบบมาเลเซียนา เทคนิคในการระบุชื ่อวิทยาศาสตร์ของพืช และ หัวข้อวิจัยปัจจุบันทาง
อนุกรมวิธาน พฤกษภูมิศาสตร์ และนิเวศวิทยาของพรรณไม้พื้นเมือง ที่อยู่ในสังคมพืชตามชายฝั่งทะเลเน้นใน
เขตคาบสมุทรไทย-มาเลย์ ศึกษาในห้องปฏิบัติการและศึกษาในภาคสนาม 

Distribution patterns, phytosociology, morphological and physiological adaptations 
of native plants in various plant communities along the coast in Peninsular Thailand and the 
Malesian region identification techniques, current researches in taxonomy, phytogeography and 
plant ecology of the plant communities along the coast, focusing in peninsular Thailand and 
Malaysia, laboratory study and field trip 
 
330-656  การตอบสนองของสาหร่ายทะเลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม  3((2)-3-4) 

(Marine Algal Responses to Environmental Change) 
รายวิชาบังคับก่อน: 330-431 หรือเทียบเท่า หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
Prerequisites: 330-431 or equivalent or consent of the program 
การตอบสนองของสาหร่ายทะเลต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม เน้นระดับตัว ประชากรและ

ประชาคม การจัดสรรทรัพยากร การยืดหยุ่นทางสัณฐาน การอภิปรายหัวข้องานวิจัยในปัจจุบันที่ เกี่ยวกับการ
ตอบสนองของสาหร่ายทะเล ศึกษาในห้องปฏิบัติการและศึกษาในภาคสนาม 

Responses of marine algae to environmental variability insight into individual, 
population, and community levels; resource allocation; morphological plasticity; discussion on 
current research in marine algal responses; laboratory study and field trip 

 
330-661 วิวัฒนาการเชิงโมเลกุลและการประยุกต์     3((2)-3-4) 

(Molecular Evolution and Applications)  
กำเนิดยีนใหม่ วิวัฒนาการของวงศ์ยีน วิวัฒนาการของจีโนม การคัดเลือกโดยธรรมชาติเชิงบวก 

อัตราการเกิดวิวัฒนาการจากข้อมูลเชิงโมเลกุล วิวัฒนาการร่วมของปรสิตและโฮสต์ กำเนิดเชิงวิวัฒนาการของ
โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ นวัตกรรมเลียนแบบธรรมชาติ การกำกับวิวัฒนาการ ศึกษาในห้องปฏิบัติการ 

Origin of new gene; evolution of gene family; genome evolution; positive selection; 
molecular clock; coevolution of parasites and hosts; evolutionary origin of emerging infectious 
disease; biomimetics; directed evolution; laboratory study 
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330-662 หัวข้อปัจจุบันทางพันธุศาสตร์และเซลล์วิทยา      2((2)-0-4) 
(Current Topics in Genetics and Cell Biology)  
งานวิจัยทางพันธุศาสตร์และเซลล์วิทยาในปัจจุบัน การอภิปราย การนำเสนอ ตลอดจนการศึกษา

ด้วยตนเองเก่ียวกับความรู้และเทคนิคที่ใช้ในงานวิจัยทางพันธุศาสตร์และเซลล์วิทยา กรณีศึกษา 
Current research in genetics and cell biology; discussion, presentation and self-study 

on knowledge and technique in genetics and cell biology; case study 
 
330-680 ปัญหาพิเศษทางพฤกษศาสตร์       3((1)-6-2) 

(Special Problems in Botany) 
ศึกษาเร่ืองที่น่าสนใจทางพฤกษศาสตร์ด้วยตนเอง โดยการค้นคว้าจากเอกสารและการทดลองโดย

ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
Individual study of interesting botanical problem through literature review and 

experimental study with the approval of the advisor 
 

330-681 ปัญหาพิเศษทางสัตววิทยา       3((1)-6-2) 
(Special Problems in Zoology) 
ศึกษาเรื่องที่น่าสนใจทางสัตววิทยาด้วยตนเอง โดยการค้นคว้าจากเอกสารและการทดลองโดย

ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
Individual study of interesting zoological problem through literature review and 

experimental study with the approval of the advisor 
 

330-682 ปัญหาพิเศษทางนิเวศวิทยา       3((1)-6-2) 
(Special Problems in Ecology) 
ศึกษาเรื่องที่น่าสนใจทางนิเวศวิทยาด้วยตนเอง โดยการค้นคว้าจากเอกสารและการทดลองโดย

ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
Individual study of interesting ecological problem through literature review and 

experimental study with the approval of the advisor 
 

330-683 ปัญหาพิเศษทางพันธุศาสตร์       3((1)-6-2) 
(Special Problems in Genetics) 
ศึกษาเรื่องที่น่าสนใจทางพันธุศาสตร์ด้วยตนเอง โดยการค้นคว้าจากเอกสารและการทดลองโดย

ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
Individual study of interesting genetics problem through literature review and 

experimental study with the approval of the advisor 
 

331–671  สัมมนาทางชีววิทยา 1        1(0-2-1) 
(Seminar in Biology I) 
ทบทวนวรรณกรรม นำเสนอและร่วมอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัยทางวิทยาศาสตร์ที่

เก่ียวข้องกับชีววิทยา 
A literature review, presentation, and discussion of the interesting and recent 

scientific topics in biology 
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331–672  สัมมนาทางชีววิทยา 2        1(0-2-1) 
(Seminar in Biology II) 
รายวิชาบังคับก่อน :331-671 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
Prerequisite: 331-671 or consent of the program 
การเสนอและการอภิปรายเก่ียวกับงานวิทยานิพนธ์ 
Presentation and discussion related to dissertation  

 
331-693  วิทยานิพนธ์         48(0-144-0) 

(Thesis) 
ศึกษาค้นคว้าวิจัยในหัวข้อเรื่องทางด้านชีววิทยา โดยการดูแล และให้คำแนะนำของอาจารย์ผู้

ควบคุมการวิจัย 
Individual research in biological problems under supervision of the advisory 

committee 
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331-694 วิทยานิพนธ์         36(0-108-0) 
(Thesis) 
ศึกษาค้นคว้าวิจัยในหัวข้อเรื่องทางด้านชีววิทยา โดยการดูแล และให้คำแนะนำของอาจารย์ผู้

ควบคุมการวิจัย 
Individual research in biological problems under supervision of the advisory 

committee 
 

331-695  วิทยานิพนธ์         48(0-144-0) 
(Thesis) 
ศึกษาค้นคว้าวิจัยในหัวข้อเรื่องทางด้านชีววิทยา โดยการดูแล และให้คำแนะนำของอาจารย์ผู้

ควบคุมการวิจัย 
Individual research in biological problems under supervision of the advisory 

committee 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบตัรประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย ์
3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสตูร 

ที่ เลขประจำตัว 
ประชาชน 

ตำแหน่งทาง 
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล ระดับ
การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงานสอน 
และผลงาน
ทางวิชาการ 

ปีทีส่ำเร็จ 
การศึกษา 

ชื่อ 
หลักสูตร 

สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 

1 รอง
ศาสตราจารย ์

นายกิติเชษฐ์ ศรีดิษฐ ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2540 

2531 
2529 

Dr. rer. 
Nat 
วท.ม. 
วท.บ. 

Botanik 

พฤกษศาสตร์ 
พฤกษศาสตร์ 

University of Vienna, 
Austria 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

ดูภาคผนวก 
ข-1 

2 รอง
ศาสตราจารย ์

นายสหัช จันทนาอรพินท ์ ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2553 

2546 
2541 

Dr. rer. 
Nat 
วท.ม. 
วท.บ. 

Botanik 

พฤกษศาสตร์ 
พฤกษศาสตร์ 

University of Bonn, 
Germany 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

ดูภาคผนวก 
ข-1 

3 รอง
ศาสตราจารย ์

นางสาวอัญชนา ประเทพ ปริญญาเอก 

ปริญญาตร ี

2544 

2538 

Ph.D. 

วท.บ. 

Biological 
Sciences 
ชีววิทยา 

The University of 
Liverpool, U.K. 
ม. สงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก 
ข-1 

4 รอง
ศาสตราจารย ์

นางอุปถัมภ์ มีสวสัดิ ์ ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

2549 
2533 

2529 

ปร.ด. 
วท.ม. 

วท.บ. 

ชีววิทยา 
ชีววิทยาสภาวะ
แวดล้อม 
ชีววิทยา 

ม. สงขลานครินทร ์
ม. มหิดล 

ม. สงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก 
ข-1 

5 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นางสาวกร่ิงผกา วังกุลางกูร ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2559 
2552 
2548 

Ph.D. 
วท.ม. 
วท.บ. 

Marine Biology 
นิเวศวิทยา 
ชีววิทยา 

Bangor University, U.K. 
ม. สงขลานครินทร ์
ม. สงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก 
ข-1 

6 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นางสาวกฤติกา แก้วจำนง ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

2550 

2546 

Ph.D. 

M.Sc. 

Plant Science 

Plant Breeding 
and 

University of Aberdeen, 
U.K. 
University of East 
Anglia, U.K. 

ดูภาคผนวก 
ข-1 
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ที่ เลขประจำตัว 
ประชาชน 

ตำแหน่งทาง 
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล ระดับ
การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงานสอน 
และผลงาน
ทางวิชาการ 

ปีทีส่ำเร็จ 
การศึกษา 

ชื่อ 
หลักสูตร 

สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 

ปริญญาตร ี 2545 วท.บ. 
Biotechnology 
ชีววิทยา ม. สงขลานครินทร ์

7 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นายจรัล ลีรติวงศ ์ ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2550 
2543 
2540 

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

ชีววิทยา 
ชีววิทยา 
ชีววิทยา 

ม. ขอนแก่น 
ม. ขอนแก่น 
ม. สงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก 
ข-1 

8 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นางสาวจารุวรรณ มะยะกูล ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2555 
2549 
2546 

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

ชีววิทยา 
นิเวศวิทยา 
ชีววิทยา 

ม. สงขลานครินทร ์
ม. สงขลานครินทร ์
ม. สงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก 
ข-1 

9 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นายดาร์เนีย เจ๊ะหะ ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2558 
2554 
2551 

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

สรีรวิทยา 
สรีรวิทยา 
ชีววิทยา 

ม. สงขลานครินทร ์
ม. สงขลานครินทร ์
ม. สงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก 
ข-1 

10 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นางสาวพิมพช์นก บัวเพชร ปริญญาเอก 

ปริญญาตร ี

2557 

2551 

Ph.D. 

วท.บ. 

Plant Physiology 

ชีววิทยา 

Stockholm University, 
Sweden 
ม. สงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก 
ข-1 

11 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นายวชิระ เหล็กนิ่ม ปริญญาเอก 

ปริญญาตร ี

2545 

2526 

Ph.D. 

วท.บ. 

Tropical Fishery 
and Marine 
Biology 
วาริชศาสตร์ 

James Cook University 
of North Queensland, 
Australia 
ม. สงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก 
ข-1 

12 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นางสาวศรัณยา 
พีระเกียรติขจร 

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2558 
2555 
2553 

Ph.D. 
M.Eng. 
วท.บ. 

Biotechnology 
Biotechnology 
ชีววิทยา 

Osaka University, Japan 
Osaka University, Japan 
ม. สงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก 
ข-1 

13 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นายสาระ บำรุงศรี ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

2545 

2540 

Ph.D. 

วท.ม. 

Zoology 

ชีววิทยาปา่ไม้ 

University of Aberdeen, 
U.K. 
ม. เกษตรศาสตร์ 

ดูภาคผนวก 
ข-1 
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ที่ เลขประจำตัว 
ประชาชน 

ตำแหน่งทาง 
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล ระดับ
การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงานสอน 
และผลงาน
ทางวิชาการ 

ปีทีส่ำเร็จ 
การศึกษา 

ชื่อ 
หลักสูตร 

สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 

ปริญญาตร ี 2536 วท.บ. ทรัพยากรป่าไม ้ ม. เกษตรศาสตร์ 
14 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
นายสงิโต บุญโรจน์พงศ ์ ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2555 
2545 
2540 

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

ชีววิทยา 
สัตววิทยา 
ชีววิทยา 

ม. สงขลานครินทร ์
ม. สงขลานครินทร ์
ม. สงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก 
ข-1 

15 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นายโสภาค จนัทฤทธิ ์ ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2557 
2551 
2547 

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

ชีววิทยา 
นิเวศวิทยา 
ชีววิทยา 

ม. สงขลานครินทร ์
ม. สงขลานครินทร ์
ม. สงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก 
ข-1 

16 อาจารย ์ นางสาวธิดารัตน์ 
พ่วงไพโรจน ์

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปรญิญาตร ี

2558 
2551 
2547 

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยชีีวภาพ 
วิทยาการพชื 
ชีววิทยา 

ม. มหิดล 
ม. มหิดล 
ม. มหิดล 

ดูภาคผนวก 
ข-1 

17 อาจารย ์ นายปฐมฤกษ์ อิงสันเทียะ ปริญญาเอก 
ปริญญาตร ี

2558 
2547 

ปร.ด. 
วท.บ. 

ชีววิทยา 
ชีววิทยา 

ม. สงขลานครินทร ์
ม. สงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก 
ข-1 

18 อาจารย ์ นายล้อมพงศ์ กลิน่นาว ี ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2560 

2555 
2552 

Dr. rer. 
Nat 
วท.ม. 
วท.บ. 

Botany 

วิทยาการพชื 
ชีววิทยา 

University of Cologne, 
Germany 
ม. มหิดล 
ม. สงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก 
ข-1 

19 อาจารย ์ นางสาวศนัสรียา 
วังกุลางกูร 

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2548 
2541 
2538 

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

วิทยาศาสตรชีวภาพ 
สัตววิทยา 
ชีววิทยา 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
ม. สงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก 
ข-1 
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3.2.2 อาจารย์ประจำ (ถ้ามี) 
ที่ เลขประจำตัว 

ประชาชน 
ตำแหน่งทาง 

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล ระดับ 

การศึกษา 
วุฒิการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงานสอน 

(ช.ม.)/ปี
การศึกษา 

ผลงานทาง 
วิชาการ ปีที่สำเร็จ 

การศึกษา 
ชื่อ 

หลักสูตร 
สาขา 
วิชา 

ชื่อสถาบัน 

1 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นางสาวรุจนิาถ 
ศรีวุ่น 

ปริญญาเอก 
ปริญญาตร ี

2550 
2541 

ปร.ด. 
วท.บ. 

ชีววิทยา 
ชีววิทยา 

ม. สงขลานครินทร์ 
ม. สงขลานครินทร์ 

2564 : 300 ช.ม. 
2565 : 300 ช.ม. 
2566 : 300 ช.ม. 
2567 : 300 ช.ม. 

ดูภาคผนวก 
ข-2 

2 อาจารย ์ นายนายชัชวาล 
หมื่นโพธิ ์

ปริญญาเอก 
ปริญญาตร ี

2553 
2547 

ปร.ด. 
วท.บ. 

ชีววิทยา 
ชีววิทยา 

ม. สงขลานครินทร์ 
ม. สงขลานครินทร์ 

2564 : 300 ช.ม. 
2565 : 300 ช.ม. 
2566 : 300 ช.ม. 
2567 : 300 ช.ม. 

ดูภาคผนวก 
ข-2 

3 อาจารย ์ นายนาวี 
หนุนอนันต ์

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2555 
2545 
2540 

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

ชีววิทยา 
สัตววิทยา 
ชีววิทยา 

ม. สงขลานครินทร ์
ม. สงขลานครินทร ์
ม. สงขลานครินทร ์

2564 : 300 ช.ม. 
2565 : 300 ช.ม. 
2566 : 300 ช.ม. 
2567 : 300 ช.ม. 

ดูภาคผนวก 
ข-2 

4 อาจารย ์ นายเจริญศักดิ์ 
แซ่ไว่ 

ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2552 
2547 

วท.ม. 
วท.บ. 

พฤกษศาสตร์ 
ชีววิทยา 

ม. สงขลานครินทร ์
ม. สงขลานครินทร ์

2564 : 300 ช.ม. 
2565 : 300 ช.ม. 
2566 : 300 ช.ม. 
2567 : 300 ช.ม. 

ดูภาคผนวก 
ข-2 

5 อาจารย ์ นายศักดิ์อนันต์ 
ปลาทอง 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

2541 

2534 

M.Sc. 

วท.บ. 

Tropical 
Marine 
Studies 
วิทยาศาสตร์
ทางทะเล 

James Cook 
University, Australia 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

2564 : 300 ช.ม. 
2565 : 300 ช.ม. 
2566 : 300 ช.ม. 
2567 : 300 ช.ม. 

ดูภาคผนวก 
ข-2 

3.2.3 อาจารย์พิเศษที่เป็นอาจารย์ผู้สอน (ถ้ามี) 
ไม่มี 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้าม)ี 
ไม่มี 

 
5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย  

เนื่องจากในปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการช่วยเหลือและรับผิดชอบต่อสังคม จึงมี
นโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ดำเนินการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับ 
ภาคผู้ประกอบการหรือสังคม (Social Engagement) อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นโครงการวิจัยในหลักสูตรจึงมีลักษณะของการ
ทำงานเชิงวิชาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน เช่น หอพรรณ
ไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นต้น ผลการวิจัยก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย นั่นคือ ทั้งมหาวิทยาลัยและหุ้นส่วนได้ประโยชน์จากงานวิจัยร่วมกัน นอกจากนี้หลักสูตรยังมีการใช้ความรู้ทาง
วิชาการและเกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างหุ้นส่วนในการวิจัยที่ทำร่วมกันนั้นด้วย  

ระดับปรญิญาโท 
5.1 คําอธิบายโดยย่อ 

หลักสูตรกำหนดให้นักศึกษาทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งคำถามในการวิจัย
อาจมาจากองค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน หรือชุมชน และจะต้องมีการเผยแพร่ผลงานตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 จึงสามารถสำเร็จการศึกษาได้ 
โดยผู้ที่เข้าศึกษาหลักสูตรแผน ก 1 ทำวิทยานิพนธ์จำนวน 36 หน่วยกิต ส่วนผู้ที่เข้าศึกษาหลักสูตรแผน ก 2 ทำ
วิทยานิพนธ์ 20 หน่วยกิต  
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1.  นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางชีววิทยา เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวข้องกับธรรมชาติวิทยาของพืชหรือสัตว์
โดยเฉพาะบริเวณคาบสมทุรมาลาย ู

2.  นักศึกษาสามารถเลือกใช้เครื่องมือการวิจัยที่เหมาะสมสำหรับงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับธรรมชาตวิิทยาของพืช
หรือสัตว์ 

3.  นักศึกษาสามารถปฏิบัตตินตามจริยธรรมทางวิชาการและมีความรับผิดชอบต่อสว่นรวม อีกทั้งสามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อืน่ตามบทบาทหน้าที่ไดด้ ีเพื่อบรรลุเป้าหมายของการทำงาน 

4.  นักศึกษาสามารถสื่อสารและนำเสนอข้อมูลเชิงวิชาการได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น  
5.3 ช่วงเวลา  

แผน ก 1 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษาที่ 1 ถึง ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2 
แผน ก 2 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่2 ปีการศึกษาที่ 1 ถึง ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2 

5.4 จํานวนหนว่ยกิต    
แผน ก 1 จำนวน 36 หน่วยกิต 
แผน ก 2 จำนวน 20 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ  
1. ชี้แจงให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ในวันปฐมนิเทศ รวมทั้งแนะนำสาขาย่อยใน

หลักสูตร อาจารย์และงานวิจัยที่น่าสนใจ เพื่อเป็นข้อมูลให้นักศึกษาสามารถเลือกหัวข้อเรื่องและอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตามที่ตนเองสนใจ 

2. ให้นักศึกษาเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ก่อนการลงทะเบียนเรียนวิทยานพินธ์ 
3. ให้นักศึกษาดำเนินการขอทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อวิทยานพินธ์จากบัณฑิตวทิยาลัย 
4. กำหนดให้นักศึกษาทุกคนสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่กำหนด 
5. อำนวยความสะดวกเก่ียวกับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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5.6 กระบวนการประเมินผล  
1. กำหนดให้นักศึกษารายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานพินธท์ุก 6 เดือน 
2. ให้นักศึกษานำเสนอผลงานในทีป่ระชุมกลุ่มวิจยั 
3. มีคณะกรรมการสอบโครงร่างวทิยานิพนธ ์
4. มีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
5. ผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  หรือดำเนินการให้ผลงานได้รับการยอมรับให้

ตีพิมพ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563  
6. ให้นักศึกษาทำแบบประเมินในระบบการประเมินทวนสอบผลสมัฤทธิ์ทางการศึกษาที่หลักสูตร/คณะจัดทำ 
7. ให้ผู้สอนทำแบบประเมนิทวนสอบรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาโดยผู้สอน 
 

ระดับปรญิญาเอก 
5.1 คําอธิบายโดยย่อ 

หลักสูตรกำหนดให้นักศึกษาทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งคำถามในการวิจัย
อาจมาจากองค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน หรือชุมชน และจะต้องมีการเผยแพร่ผลงานตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 จึงสามารถสำเร็จการศึกษาได้ 
โดยผู้ที่เข้าศึกษาหลักสูตรแบบ 1.1 ทำวิทยานิพนธ์จำนวน 48 หน่วยกิต หลักสูตรแบบ 2.1 ทำวิทยานิพนธ์จำนวน 
36 หน่วยกิต และหลักสูตรแบบ 2.2 ทำวิทยานิพนธ์จำนวน 48 หน่วยกิต  
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1.  นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ทางชีววทิยาและศาสตร์อ่ืนทีเ่ก่ียวข้อง เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือ
แก้ปัญหาทางชีววิทยาที่ซบัซ้อนโดยเน้นประเด็นที่เก่ียวข้องกับธรรมชาติวิทยาของพืชหรือสัตว์ในเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

2.  นักศึกษาสามารถออกแบบกระบวนการวิจัย ตลอดจนประยุกต์ใช้เทคนิคและ/หรือเครื ่องมือทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือแก้ปัญหาทางชีววิทยาที่ซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม 

3.  นักศึกษาสามารถปฏิบัตตินตามจริยธรรมทางวิชาการและมีความรับผิดชอบต่อสว่นรวม อีกทั้งสามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อืน่ทั้งในฐานะผูน้ำและผู้ตามที่ดี เพื่อบรรลุเป้าหมายของการทำงาน 

4.  นักศึกษาสามารถสื่อสารและนำเสนอข้อมูลเชิงวิชาการได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น  
5.3 ช่วงเวลา  

แบบ 1.1 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษาที่ 1 ถึง ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 3 
แผน 2.1 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษาที่ 1 ถึง ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 3 
แผน 2.2 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษาที่ 2 ถึง ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 5 

5.4 จํานวนหนว่ยกิต    
แบบ 1.1 จำนวน 48 หน่วยกิต 
แบบ 2.1 จำนวน 36 หน่วยกิต 
แบบ 2.2 จำนวน 48 หน่วยกิต 

5.7 การเตรียมการ  
1. ชี้แจงให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ในวันปฐมนิเทศ รวมทั้งแนะนำสาขาย่อยใน

หลักสูตร อาจารย์และงานวิจัยที่น่าสนใจ เพื่อเป็นข้อมูลให้นักศึกษาสามารถเลือกหัวข้อเรื่องและอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตามที่ตนเองสนใจ 

2. ให้นักศึกษาเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ก่อนการลงทะเบียนเรียนวิทยานพินธ์ 
3. ให้นักศึกษาดำเนินการขอทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อวิทยานพินธ์จากบัณฑิตวทิยาลัย 
4. กำหนดให้นักศึกษาทุกคนสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่กำหนด 
5. อำนวยความสะดวกเก่ียวกับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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5.8 กระบวนการประเมินผล  
1. กำหนดให้นักศึกษารายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานพินธท์ุก 6 เดือน 
2. ให้นักศึกษานำเสนอผลงานในทีป่ระชุมกลุ่มวิจยั 
3. จัดสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying examination) 
4. จัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
5. จัดสอบสอบวทิยานิพนธ ์
6. ผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  หรือดำเนินการให้ผลงานได้รับการยอมรับให้

ตีพิมพ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563  
7. ให้นักศึกษาทำแบบประเมินในระบบการประเมินทวนสอบผลสมัฤทธิ์ทางการศึกษาที่หลักสูตร/คณะจัดทำ 
8. ให้ผู้สอนทำแบบประเมนิทวนสอบรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาโดยผู้สอน 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
 
1. การพัฒนาคณุลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
ระดับปริญญาโท 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา ผลลัพธ์การเรียนรู้
ระดับหลกัสูตร (PLOs) 

1. สามารถประยุกต์ความรู้ทาง
ชีววิทยาเพื่ออธิบายหรือแก้ปัญหาที่
เก่ียวข้องกับธรรมชาติวิทยาของพืช
หรือสัตว์บริเวณคาบสมุทรมาลายูได้ 

 

1. สนับสนุนการเรียนรู้แบบ project- based 
learning ในรายวิชาต่าง ๆ  

2. ส่งเสริมการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงในการ
จัดการเรียนรู้แบบ WIL ทั้งการฝึกปฏิบัติใน
ห้องปฏิบัติการและงานภาคสนาม 

3. กระตุ้นและฝึกให้นักศึกษาคดิวิเคราะห์อย่าง
สร้างสรรค์ ผ่านรายวชิาต่าง ๆ ในหลักสูตร เช่น 
การถามคำถามเชิงคิดวิเคราะห์ หรือให้นักศึกษา
วิเคราะห์ วิจารณ์ ผลงาน 

4. มีวิชาเลือกเฉพาะทางที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางของนักศึกษาตามความสนใจ 

5. จัดการเรียนรู้แบบชุดวิชาที่บูรณาการความรู้ตาม
เป้าประสงค์ ผู้เรียนจะได้ความรู้ครบถ้วนตาม
เป้าประสงค์ของหลักสูตรและสามารถนำไปใช้
ประโยชนไ์ด้ทันที เช่น ชุดวชิาเทคนิคการทบทวน
ทางอนุกรมวิธานของพืช 

PLO1, PLO2 

2. สามารถเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการ
ที่เหมาะสมเพื่อทดสอบสมมตฐิานใน
งานวิจยัได ้

1. สนับสนุนการเรียนรู้แบบ project- based 
learning ในรายวิชาต่าง ๆ 

2. ฝึกปฏิบัติการทำวจิัยผา่นรายวิชาตา่งๆ 
3. ส่งเสริมให้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับ

เทคนิคต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการทำวิจัย 
4. อำนวยความสะดวกในการทำงานวิจัยสนับสนนุ

อุปกรณ์การทำวิจัยที่ครบถ้วนและเพียงพอ  
5. สนับสนนุนักศึกษาที่มีศักยภาพให้ไปทำงานวจิัย

เพิ่มเติมในต่างประเทศ หรือ ต่างสถาบนั ตามความ
สนใจ 

PLO1, PLO2 
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ระดับปริญญาเอก 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา ผลลัพธ์การเรียนรู้

ระดับหลกัสูตร (PLOs) 
1. สามารถบูรณาการความรู้ทาง

ชีววิทยาและศาสตร์อ่ืนๆ เพื่ออธิบาย
หรือแก้ปัญหาที่เก่ียวข้องกับ
ธรรมชาติวิทยาของพืชหรือสัตวใ์น
เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ได้ 

1. สนับสนุนการเรียนรู้แบบ project- based 
learning ในรายวิชาต่าง ๆ  

2. ส่งเสริมการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงในการ
จัดการเรียนรู้แบบ WIL ทั้งการฝึกปฏิบัติใน
ห้องปฏิบัติการและงานภาคสนาม 

3. กระตุ้นและฝึกให้นักศึกษาคดิวิเคราะห์อย่าง
สร้างสรรค์ ผ่านรายวชิาต่าง ๆ ในหลักสูตร เช่น 
การถามคำถามเชิงคิดวิเคราะห์ หรือให้นักศึกษา
วิเคราะห์ วิจารณ์ ผลงาน 

4. มีวิชาเลือกเฉพาะทางที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางของนักศึกษาตามความสนใจ 

PLO1, PLO2 

2. สามารถออกแบบและปรบัปรุง
กระบวนการวิจัย เพื่อสร้างองค์
ความรู้ใหม่ด้านธรรมชาตวิิทยาของ
พืชหรือสัตว์ ในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้  

1. สนับสนุนการเรียนรู้แบบ project- based 
learning ในรายวิชาต่าง ๆ 

2. ฝึกปฏิบัติการทำวจิัยผา่นรายวิชาตา่งๆ 
3. จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการความรู้ที่

เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีวิจัยผา่นชุดวิชาระเบียบวิธี
วิจัยทางชีววิทยา 

4. อำนวยความสะดวกในการทำงานวิจัยสนับสนนุ
อุปกรณ์การทำวิจัยที่ครบถ้วนและเพียงพอ  

5. สนับสนนุนักศึกษาที่มีศักยภาพให้ไปทำงานวจิัย
เพิ่มเติมในต่างประเทศ หรอื ต่างสถาบนั ตามความ
สนใจ 

6. ส่งเสริมให้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับ
เทคนิคต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการทำวิจัย เชน่ การ
เตรียมข้อเสนอโครงการวิจัย การเขียนทาง
วิทยาศาสตร์ และการเตรียมต้นฉบับสำหรับตีพิมพ์  

PLO1, PLO2 
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร (PLOs) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
ระดับปริญญาโท 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ระดับหลักสูตร (PLOs) 

ทักษะ
ทั่วไป 

(Generi
c Skill) 

ทักษะ
เฉพาะ 

(Specific 
Skill) 

มาตรฐานด้านผลลัพธข์องผู้เรียน 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
ผู้เรียน 

(Learner) 
ผู้ร่วม

สร้างสรรค์ 
(Co-creator) 

พลเมืองท่ี
เข้มแข็ง 
(Active 
citizen) 

PLO1 ประยุกต์องค์ความรู้ทางด้านชีววิทยา 
เพื่อแก้ปัญหาทางธรรมชาตวิิทยาของพืชหรือ
สัตว์บริเวณคาบสมุทรมาลายไูด ้

     

PLO2 เลือกใช้เครื่องมือวิจัยเพื่อทดสอบ
สมมติฐานของการวิจัยทางชีววทิยาได ้

     

PLO3 ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้
ข้อมูลและติดตามความก้าวหนา้ทางวิชาการ
ได้อย่างต่อเนื่อง 

     

PLO4 สื่อสารและนำเสนอข้อมูลทางวชิาการ
ได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น 

     

PLO5 แสดงออกถึงการมีจรรยาบรรณทาง
วิชาการ และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

     

PLO6 ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ในการ
ทำงานเปน็ทีม 
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ระดับปริญญาเอก 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ระดับหลักสูตร (PLOs) 
ทักษะ
ทั่วไป 

(Generic 
Skill) 

ทักษะ
เฉพาะ 

(Specific 
Skill) 

มาตรฐานด้านผลลัพธข์องผู้เรียน 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
ผู้เรียน 

(Learner) 
ผู้ร่วม

สรา้งสรรค์ 
(Co-creator) 

พลเมืองท่ี
เข้มแข็ง 
(Active 
citizen) 

PLO1 บูรณาการความรู้ทางชีววิทยาและ
ศาสตร์อ่ืน ๆ เพื่อแก้ปัญหาทางธรรมชาติ
วิทยาของพืชหรือสัตว์ในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 

     

PLO2 ออกแบบกระบวนการวิจยั เพื่อสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ด้านธรรมชาติวทิยาของพืช
หรือสัตว์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

     

PLO3 ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้
ข้อมูลและติดตามความก้าวหนา้ทางวิชาการ
ได้อย่างต่อเนื่อง 

     

PLO4 สื่อสารและนำเสนอข้อมูลทางวชิาการ
ได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น 

     

PLO5 แสดงออกถึงการมีจรรยาบรรณทาง
วิชาการ และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

     

PLO6 ปฏิบัติตนในฐานะผูน้ำและผู้ตามเพื่อ
บรรลุเป้าประสงค์ขององค์กรได ้
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3. ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติระดับปรญิญาโท 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพโดยคำนึงถึงความรู้สึกของผู้อ่ืน 
1.2 ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข 
1.3 แสดงออกซึ่งภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ทำงานและสังคม 

2. ความรู้ 
2.1 มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ 
2.2 มีความเข้าใจในวิธีพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ที่ส่งผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่ต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชา ทั้ง

วิชาการและวิชาชีพ 
3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ใช้ความรู้ทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพ 
3.2 พัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหาทางวิชาการและวิชาชีพ 
3.3 สามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อสังเคราะห์ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ 
3.4 สามารถวางแผนและดำเนินการโครงการสำคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 
4.1 สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาการและวิชาชีพได้ด้วยตนเอง 
4.2 สามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ 
4.3 มีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่เพื่อการจัดการข้อโต้แย้งและ

ปัญหาต่าง ๆ 
4.4 แสดงออกทักษะการเป็นผู้นำได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการ

ทำงานของกลุ่ม 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนำมาใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ 

5.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ
รวมถึงชุมชนทั่วไป 

5.3 สามารถนำเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผ่านสิ่งพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ
รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการวิจัย 
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติระดับปรญิญาเอก 
  

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนในบริบททางวิชาการหรือวิชาชีพ เชิงโดยคำนึงถึง

ความรู้สึกของผู้อ่ืนที่จะได้รับผลกระทบ 
1.2 ริเริ่มชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของจรรยาบรรณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อทบทวนและแก้ไข 
1.3 แสดงออกซึ่งภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ทำงานและสังคม

ที่กว้างขวางขึ้น 
2. ความรู้ 

2.1 มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในองค์ความรู้ที่เป็นแก่นในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ เพื่อนำมาพัฒนา
นวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่  

2.2 รู้เทคนิคการวิจัยและพัฒนาข้อสรุปซึ่งเป็นที่ยอมรับของสาขาวิชาเพื่อแก้ไขประเด็นปัญหาสำคัญที่จะเกิดขึ้น 
2.3 มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในวิชาการและวิชาชีพทั้งในระดับชาติ

และนานาชาติ 
3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ใช้ความรู้ทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อวิเคราะห์ประเด็นและปัญหาสำคัญได้อย่างสร้างสรรค์และพัฒนาแนว
ทางการแก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ ๆ  

3.2 สามารถสังเคราะห์ผลงานการวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู้ที่สร้างสรรค์  โดยบูรณาการแนวความคิดต่าง ๆ 
ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชา 

3.3 สามารถออกแบบและดำเนินการโครงการวิจัยที่สำคัญในเร่ืองที่ซับซ้อนที่เก่ียวกับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 

4.1 มีความสามารถระดับสูงในการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ 
4.2 สามารถวางแผน วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนสูงมากด้วยตัวเอง 
4.3 มีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่เพื่อการจัดการข้อโต้แย้งและ

ปัญหาต่าง ๆ 
4.4 แสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้นำในทางวิชาการหรือวิชาชีพ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนำมาใช้ในการศึกษาค้นคว้า

ปัญหาที่สำคัญและซับซ้อน 
5.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงการวิชาการและ

วิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป 
5.3 สามารถนำเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผ่านสิ่งพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ

รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการวิจัย 
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร (PLOs) กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ 
ระดับปรญิญาโท 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ระดับหลักสูตร (PLOs) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู ้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และ 

การใช้เทคโนโลย ี
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

PLO1 ประยุกต์องค์ความรู้ทางด้านชีววิทยา เพื่อแก้ปัญหาทาง
ธรรมชาติวิทยาของพืชหรือสัตวบ์ริเวณคาบสมทุรมาลายูได้  

                

PLO2 เลือกใช้เครื่องมือวิจัยเพื่อทดสอบสมมติฐานของการวิจยัทาง
ชีววิทยาได ้

                

PLO3 ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ข้อมูลและติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการได้อยา่งต่อเนื่อง 

                

PLO4 สื่อสารและนำเสนอข้อมูลทางวชิาการได้อย่างถูกต้องและตรง
ประเด็น 

                

PLO5 แสดงออกถึงการมีจรรยาบรรณทางวิชาการ และมีความ
รับผิดชอบต่อสว่นรวม 

                

PLO6 ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ในการทำงานเป็นทีม                  
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร (PLOs) กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ระดับปรญิญาเอก 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ระดับหลักสูตร (PLOs) 
คุณธรรมจริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลย ี

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
PLO1 บูรณาการความรู้ทางชีววิทยาและศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหา
ทางธรรมชาติวิทยาของพืชหรือสัตว์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

                

PLO2 ออกแบบกระบวนการวิจัยเพื ่อสร้างองค์ความรู ้ใหม่ด ้าน
ธรรมชาติวิทยาของพืชหรือสัตว์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

                

PLO3 ใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง 

                

PLO4 สื่อสารและนำเสนอข้อมูลทางวิชาการได้อย่างถูกต้องและตรง
ประเด็น 

                

PLO5 แสดงออกถึงการมีจรรยาบรรณทางวิชาการ และมีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม 

                

PLO6 ปฏิบัติตนในฐานะผู้นำและผู้ตามเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ของ
องค์กรได้ 
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4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร (PLOs)  กลยุทธ์/วิธีการสอน และกลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล 
ระดับปรญิญาโท 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ระดับหลกัสูตร (PLOs) 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

PLO1 ประยุกต์องค์ความรู้
ทางดา้นชีววิทยา เพื่อแก้ปัญหา
ทางธรรมชาติวิทยาของพืชหรือ
สัตว์บริเวณคาบสมุทรมาลายไูด ้

1. จัดการเรียนการสอนแบบ active 
learning  
2. จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
เช่น การฝึกปฏบิัติ ศึกษาดูงาน เรียนรู้จาก
ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ตรง 
3. จัดให้มีรายวิชาสัมมนาและวทิยานิพนธ์ 
4. มอบหมายให้ค้นคว้า เขียนรายงาน 
และนำเสนอหน้าชั้นเรียน 
5. จัดกิจกรรมให้นักศึกษาฝึกคิดวิเคราะห์
อย่างสร้างสรรค์ ผ่านรายวิชาตา่ง ๆ ใน
หลักสูตร เช่น การถามคำถามเชิงคิด
วิเคราะห์ หรือให้นักศึกษาวิเคราะห์ 
วิจารณ ์ผลงาน 

1. ประเมินจากการตอบคำถามแบบ
ข้อเขียน 
2. ประเมินจากการตอบคำถามในชั้น
เรียน/ การสอบปากเปล่า 
3. ประเมินจากการนำเสนองาน/งาน
ที่ได้รับมอบหมาย/รายงาน/
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 
 

PLO2 เลือกใช้เครื่องมือวิจัยเพื่อ
ทดสอบสมมติฐานของการวิจัย
ทางชวีวิทยาได ้

1. จัดการเรียนการสอนแบบ Active 
learning  
2. จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
เช่น การฝึกปฏบิัติ ศึกษาดูงาน เรียนรู้จาก
ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ตรง 
3. จัดให้มีรายวิชาสัมมนาและวทิยานิพนธ์ 
4. มอบหมายให้ค้นคว้า เขียนรายงาน 
และนำเสนอหน้าชั้นเรียน 

1. ประเมินจากการตอบคำถามแบบ
ข้อเขียน 
2. ประเมินจากการตอบคำถามในชั้น
เรียน/ การสอบปากเปล่า 
3. ประเมินจากการนำเสนองาน/งาน
ที่ได้รับมอบหมาย/รายงาน/
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 
4. ประเมินจากโครงร่างวทิยานพินธ์ 

PLO3 ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
ในการสืบค้นข้อมูลและติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการได้
อย่างต่อเนื่อง 

1. จัดให้มีรายวิชาสัมมนา และ
วิทยานพินธ ์
2. มอบหมายให้ค้นคว้า เขียนรายงาน 
และนำเสนอหน้าชั้นเรียน 

1. ประเมนิจากงานทีไ่ด้รับ
มอบหมาย/รายงาน/ความก้าวหน้า
วิทยานพินธ ์
 

PLO4 สื่อสารและนำเสนอข้อมูล
ทางวชิาการได้อย่างถูกต้องและ
ตรงประเด็น 

1. จัดให้มีรายวิชาสัมมนาและวทิยานิพนธ์ 
2. มอบหมายให้ค้นคว้า เขียนรายงาน 
และนำเสนอหน้าชั้นเรียน 
3. สนับสนุนให้รวมประชุมและนำเสนอ
ผลงานวชิาการในงานประชุมต่างๆ 

1. ประเมินจากการถาม-ตอบปาก
เปล่าในชั้นเรียน 
2. ประเมินจากการตอบคำถามแบบ
ข้อเขียน 
3. ประเมินจากการสอบปากเปล่า 
4. ประเมินจากการนำเสนองาน/งาน
ที่ได้รับมอบหมาย/รายงาน/
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 

PLO5 แสดงออกถึงการมี
จรรยาบรรณทางวชิาการ และมี
ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

1. จัดการเรียนการสอนแบบ Active 
learning สอดแทรกในรายวชิาต่างๆ 
2. จัดกิจกรรมที่มีการอภิปราย/แสดง
ความคิดเห็น 

1. ประเมินจากการปฏิบตัิตาม
ข้อกำหนดต่าง ๆ/ สงัเกตพฤติกรรม 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ระดับหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

3. อาจารย์ผู้สอนเปน็แบบอยา่งที่ดี 
4. มอบหมายให้ค้นคว้า เขียนรายงาน 
และนำเสนอหน้าชั้นเรียน 

2. ประเมินจากการนำเสนอหนา้ชั้น
เรียน การตอบคำถามและการแสดง
ความคิดเห็น 

PLO6 ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่ในการทำงานเปน็ทีม  

1. จัดการเรียนการสอนที่เน้นการทำงาน
เป็นกลุ่ม และมปีฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 
2. จัดกิจกรรมกลุ่มที่มีการอภิปราย/แสดง
ความคดิเห็น 
3. จัดให้มีรายวิชาสัมมนาและวทิยานิพนธ์ 

1. ประเมินจากผลงานและความ
รับผิดชอบในหน้าทีท่ี่ได้รบัมอบหมาย
ในกลุ่ม 
2. ประเมินจากการปฏิบตัิตาม
ข้อกำหนดต่าง ๆ/ สงัเกตพฤติกรรม 

 
ระดับปรญิญาเอก 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ระดับหลกัสูตร (PLOs) 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

PLO1 บูรณาการความรู้ทาง
ชีววิทยาและศาสตร์อ่ืน ๆ เพื่อ
แก้ปัญหาทางธรรมชาติวิทยาของ
พืชหรือสัตว์ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

1. จัดการเรียนการสอนแบบ active 
learning  
2. จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
เช่น การฝึกปฏบิัติ ศึกษาดูงาน เรียนรู้จาก
ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ตรง 
3. จัดให้มีรายวิชาสัมมนาและวทิยานิพนธ์ 
4. มอบหมายให้ค้นคว้า เขียนรายงาน 
และนำเสนอหน้าชั้นเรียน 
5. จัดกิจกรรมให้นักศึกษาฝึกคิดวิเคราะห์
อย่างสร้างสรรค ์ผ่านรายวิชาตา่ง ๆ ใน
หลักสูตร เช่น การถามคำถามเชิงคิด
วิเคราะห์ หรือให้นักศึกษาวิเคราะห์ 
วิจารณ ์ผลงาน 

1. ประเมินจากการตอบคำถามแบบ
ข้อเขียน 
2. ประเมินจากการตอบคำถามในชั้น
เรียน/ การสอบปากเปล่า 
3. ประเมินจากการนำเสนองาน/งาน
ที่ได้รับมอบหมาย/รายงาน/
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 
 

PLO2 ออกแบบ
กระบวนการวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้ใหม่ด้านธรรมชาตวิิทยา
ของพืชหรือสัตว์ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

1. จัดการเรียนการสอนแบบ Active 
learning  
2. จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
เช่น การฝึกปฏบิัติ ศึกษาดูงาน เรียนรู้จาก
ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ตรง 
3. จัดให้มรีายวิชาสัมมนาและวทิยานิพนธ์ 
4. มอบหมายให้ค้นคว้า เขียนรายงาน 
และนำเสนอหน้าชั้นเรียน 
5. จัดให้มีชุดวิชาระเบียบวิธีวิจยัทาง
ชีววิทยา 

1. ประเมินจากการตอบคำถามแบบ
ข้อเขียน 
2. ประเมินจากการตอบคำถามในชั้น
เรียน/ การสอบปากเปล่า 
3. ประเมินจากการนำเสนองาน/งาน
ที่ได้รับมอบหมาย/รายงาน/
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 
4. ประเมินจากโครงร่างวทิยานพินธ์ 

PLO3 ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
ในการสืบค้นข้อมูลและติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการได้
อย่างต่อเนื่อง 

1. จัดให้มีรายวิชาสัมมนา และ
วิทยานพินธ ์
2. มอบหมายให้ค้นคว้า เขียนรายงาน 
และนำเสนอหน้าชั้นเรียน 

1. ประเมินจากงานทีไ่ด้รับ
มอบหมาย/รายงาน/ความก้าวหน้า
วิทยานพินธ ์
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ระดับหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

PLO4 สื่อสารและนำเสนอข้อมูล
ทางวชิาการได้อย่างถูกต้องและ
ตรงประเด็น 

1. จัดให้มีรายวิชาสัมมนาและวทิยานิพนธ์ 
2. มอบหมายให้ค้นคว้า เขียนรายงาน 
และนำเสนอหน้าชั้นเรียน 
3. สนับสนุนให้รวมประชุมและนำเสนอ
ผลงานวชิาการในงานประชุมต่างๆ 

1. ประเมินจากการถาม-ตอบปาก
เปล่าในชั้นเรียน 
2. ประเมินจากการตอบคำถามแบบ
ข้อเขียน 
3. ประเมินจากการสอบปากเปล่า 
4. ประเมินจากการนำเสนองาน/งาน
ที่ได้รับมอบหมาย/รายงาน/
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 

PLO5 แสดงออกถึงการมี
จรรยาบรรณทางวชิาการ และมี
ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

1. จัดการเรียนการสอนแบบ Active 
learning สอดแทรกในรายวชิาต่างๆ 
2. จัดกิจกรรมที่มีการอภิปราย/แสดง
ความคิดเห็น 
3. อาจารย์ผู้สอนเปน็แบบอยา่งที่ดี 
4. มอบหมายให้ค้นคว้า เขียนรายงาน 
และนำเสนอหน้าชั้นเรียน 

1. ประเมินจากการปฏิบตัิตาม
ข้อกำหนดต่าง ๆ/ สงัเกตพฤติกรรม 
2. ประเมินจากการนำเสนอหนา้ชั้น
เรียน การตอบคำถามและการแสดง
ความคิดเห็น 

PLO6 ปฏิบัติตนในฐานะผูน้ำ
และผู้ตามเพื่อบรรลุเป้าประสงค์
ขององค์กรได้ 

1. จัดการเรียนการสอนที่เน้นการทำงาน
เป็นกลุ่ม และมปีฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 
2. จัดกิจกรรมกลุ่มที่มีการอภิปราย/แสดง
ความคิดเห็น 
3. จัดให้มีรายวิชาสัมมนาและวทิยานิพนธ์ 

1. ประเมินจากผลงานและความ
รับผิดชอบในหน้าทีท่ี่ได้รบัมอบหมาย
ในกลุ่ม 
2. ประเมินจากการปฏิบตัิตาม
ข้อกำหนดต่าง ๆ/ สงัเกตพฤติกรรม 
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5.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรูร้ะดับหลักสูตร (PLOs) สู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 

ระดับปรญิญาโท 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชาและหน่วยกิต 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 
หมวดวิชาบังคับ        
330-500 เทคนิคการวิจัยทางชีววิทยา 3((2)-3-4)       
331-571 สัมมนาทางชีววิทยา 1 1(0-2-1)       
331-572 สัมมนาทางชีววิทยา 2 1(0-2-1)       
หมวดวิชาเลือก        
330-501  ชีวภูมิศาสตร ์ 2((2)-0-4)       
330-502  ปรัชญาวทิยาศาสตร ์ 2((2)-0-4)       
330-512 แมลงน้ำ 3((2)-3-4)       
330-513 เรณูวิทยา 3((2)-3-4)       
330-520 การสังเคราะห์ด้วยแสง 3((2)-3-4)       
330-521 นิเวศสรีรวิทยาของพืช   2((2)-0-4)       
330-522  สรีรวิทยาของสัตว์ในกลุ่มคลาโดเซอรา 3((2)-3-4)       
330-523  สัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาของแมลง 3((2)-3-4)       
330-524  ชุดวิชาประสาทชีววิทยาและพฤติกรรม 5((4)-3-8)       
330-527 นิเวศวิทยาทางสรีระของสัตว์ทะเล 3((3)-0-6)       
330-529 ความสัมพันธ์ของน้ำกับพืชและอาหารพืช 3((2)-3-4)       
330-530  การจัดระบบสิ่งมีชวีิตทางชีววทิยา 3((3)-0-6)       
330-531 ไบรโอไฟตว์ิทยา 3((2)-3-4)       
330-532 เทอริโดไฟต์วิทยา 3((2)-3-4)       
330-533 ชุดวิชาเทคนิคสำหรับการทบทวน 
 ทางอนุกรมวิธานของพืช 

5((4)-3-8)       

330-534 มีนวิทยา 3((2)-3-4)       
330-535  วิทยาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 3((2)-3-4)       
330-536  ชีววิทยาของครัสเตเชียน 3((2)-3-4)       
330-537  เทคนิคในการจำแนกชนิดของแพลงก์ตอน 3((1)-6-2)       
330-540 การเจริญเติบโตของพืช   3((2)-3-4)       
330-550  นิเวศวิทยาแนวปะการัง 3((2)-3-4)       
330-551 ชุดวิชานิเวศวิทยาทางทะเลขัน้สูง  5((4)-3-8)       
330-552 นิเวศวิทยาป่าชายเลน   3((3)-0-6)       
330-553 นิเวศวิทยาสาหร่ายทะเล 3((2)-3-4)       
330-554  นิเวศวิทยาประชากรของแมลง 3((2)-3-4)       
330-556  นิเวศวิทยาแพลงก์ตอน 3((2)-3-4)       
330-561 พันธุศาสตร์โมเลกุลของพืช  3((2)-3-4)       
330-571  ฮีสโตเคมี  3((1)-6-2)       
330-580 เทคโนโลยชีีวภาพของแมลง 3((2)-3-4)       
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รายวิชาและหน่วยกิต 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 
330-581   เทคโนโลยชีีวภาพของแพลงก์ตอน 3((2)-3-4)       
330-582  พิษวิทยาของระบบนิเวศ 3((3)-0-6)       
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์        
331-591 วิทยานพินธ ์ 36(0-108-0)       
331-592 วิทยานพินธ ์ 20(0-60-0)       
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ระดับปรญิญาเอก 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชาและหน่วยกิต 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 
หมวดวิชาบังคับ        
330-600 ชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางชีววิทยา 5((4)-3-8)       
331-671 สัมมนาทางชีววิทยา 1 1(0-2-1)       
331-672 สัมมนาทางชีววิทยา 2 1(0-2-1)       
หมวดวิชาเลือก        
330-601 วิวัฒนาการของพืช 3((3)-0-6)       
330-602 เซลล์วิทยาขัน้สูง 3((2)-3-4)       
330-603  สัตวภูมิศาสตร ์ 2((2)-0-4)       
330-604 พฤกษภูมิศาสตร ์ 3((2)-3-4)       
330-605  หัวข้อปัจจุบันทางสัตววิทยา 2((2)-0-4)       
330-610  สัณฐานวิทยาขั้นสูงของพชืมีท่อลำเลียง 3((2)-3-4)       
330-621 หัวข้อปัจจุบันทางสรีรวิทยาของพืช   2((2)-0-4)       
330-630 อนุกรมวิธานพืชขัน้สูง 3((2)-3-4)       
330-631 หัวข้อปัจจุบันทางอนุกรมวิธานพืช 2((2)-0-4)       
330-641 การเกิดสัณฐานของพืช   3((2)-3-4)       
330-650 นิเวศวิทยาขั้นสูง 3((3)-0-6)       
330-651 หัวข้อปัจจุบันทางนิเวศวิทยา 2(2)-0-4)       
330-652 การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมระดับโลก  2((2)-0-4)       
330-653  นิเวศวิทยาของพฤติกรรม 3((2)-3-4)       
330-654 นิเวศวิทยาเชิงวิวัฒนาการ 3((3)-0-6)       
330-655 พฤกษศาสตร์ชายฝั่ง 3((2)-3-4)       
330-656  การตอบสนองของสาหร่ายทะเล 
 ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอ้ม 

3((2)-3-4)       

330-661 วิวัฒนาการเชิงโมเลกลุและการประยุกต์ 3((2)-3-4)       
330-662 หัวข้อปัจจุบันทางพันธุศาสตร์และเซลล์วิทยา 2((2)-0-4)       
330-670 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นสงู 3((2)-3-4)       
330-680 ปัญหาพิเศษทางพฤกษศาสตร ์ 3((1)-6-2)       
330-681 ปัญหาพิเศษทางสัตววทิยา  3((1)-6-2)       
330-682 ปัญหาพิเศษทางนิเวศวิทยา 3((1)-6-2)       
330-683 ปัญหาพิเศษทางพันธุศาสตร ์ 3((1)-6-2)       
หมวดวิทยานิพนธ์        
331-693 วิทยานพินธ ์ 48(0-144-0)       
331-694 วิทยานพินธ ์ 36(0-108-0)       
331-695 วิทยานพินธ ์ 48(0-144-0)       
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6. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
ระดับปรญิญาโท 
แผน ก 1 

ปีที ่ รายละเอียด 
1 - สามารถค้นควา้ วางแผนการการวิจัย และปฏิบัติการวิจยั และวิเคราะห์ผลการวิจัยได้ มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ในการทำงานวิจัย  
- สามารถปฏบิัติตามบทบาทหน้าที่ในการทำงานเป็นทีม และตระหนักถึงการมีจรรยาบรรณทางวิชาการ 

2 - สามารถประยุกต์องค์ความรู้ทางด้านชีววิทยาของพชืหรือสัตว์ เพื่อทำงานวจิัยที่สนใจ และสามารถ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถสื่อสารความรู้ในรูปแบบต่างๆ ได้ดี มี
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต แสดงออกถึงทักษะการเป็นนักวิชาการหรือนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

 
แผน ก 2 

ปีที ่ รายละเอียด 
1 - นักศึกษามีความรู้ทางชีววิทยาของพืชหรือสัตว์ สามารถค้นควา้ วางแผนการวิจัย และปฏิบัติการวิจัย และ

วิเคราะห์ผลการวิจัยได้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงานวิจัย  
- สามารถปฏบิัติตามบทบาทหน้าที่ในการทำงานเป็นทีม และตระหนักถึงการมีจรรยาบรรณทางวิชาการ 

2 - สามารถประยุกต์องค์ความรู้ทางด้านชีววิทยาของพชืหรือสัตว์ เพื่อทำงานวจิัยที่สนใจ และสามารถ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถสื่อสารความรู้ในรูปแบบต่างๆ ได้ดี มี
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต แสดงออกถึงทักษะการเป็นนักวิชาการหรือนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  

 
ระดับปรญิญาเอก 
แบบ 1.1 และ 2.1 

ปีที ่ รายละเอียด 
1 - สามารถสบืค้น ออกแบบกระบวนการวิจัยและประยุกต์ใช้เทคนิคและเครื่องมือวิทยาศาสตรใ์นการวิจัยได้

อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  
- สามารถปฏบิัติตนในฐานะผู้นำและผูต้ามในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และตระหนักถึงการมีจรรยาบรรณทาง
วิชาการ 

2 - สามารถนำความรู้ทางชีววิทยาไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยเฉพาะทาง สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึน้ และ
แก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ของงานได้ มีทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

3 - สามารถบูรณาการองค์ความรูท้างชวีวิทยากับศาสตร์อ่ืนๆ ผา่นกระบวนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
หรือตอบคำถามทางชีววิทยาที่ซบัซ้อน พร้อมทั้งสามารถสื่อสารความรู้ในรูปแบบต่างๆ ได้ถูกตอ้ง 

 
แบบ 2.2 

ปีที ่ รายละเอียด 
1 - นักศึกษามีความรูท้างชีววิทยาขั้นสูงของพืชหรือสัตว์ สามารถทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับหัวข้อ

งานวิจยัที่สนใจได ้
- สามารถปฏบิัติตนในฐานะผู้นำและผูต้ามในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และตระหนักถึงการมีจรรยาบรรณทาง
วิชาการ 

2 - สามารถออกแบบกระบวนการวิจัยและประยุกต์ใช้เทคนิคและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในการวจิัยได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ  
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ปีที ่ รายละเอียด 
3 - สามารถนำความรู้ทางชีววิทยาไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยเฉพาะทาง สามารถวิเคราะห์และประมวล

ผลการวิจัยได้อย่างถูกต้อง และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ของงานได้  
4 - สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดชึ้น และแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
5 - สามารถบูรณาการองค์ความรูท้างชวีวิทยากับศาสตร์อ่ืนๆ ผา่นกระบวนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่

หรือตอบคำถามทางชีววิทยาที่ซบัซ้อน พร้อมทั้งสามารถสื่อสารความรู้ในรูปแบบต่างๆ ได้ถูกตอ้ง 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 
 การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วา่ด้วยการศึกษาชั้น
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 (ภาคผนวก ง-1) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา 
กำหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพ

ภายในของสถาบันอุดมศึกษา และนำไปดำเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์  ซึ ่งผู ้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถ
ตรวจสอบได้ วิธีการตรวจสอบมีดังนี้ 

1)  การทวนสอบรายวิชาให้แก่นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการพิจารณา
ความเหมาะสมของข้อสอบ 

2) การทวนสอบในระดับหลักสูตรทำโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา ดำเนินการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

3)  การประเมินผลการสอบวัดคุณภาพจากการสอบผ่านภาษาอังกฤษ การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying 
Examination) การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ การรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ การสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ และผลงานทางวิชาการของนักศึกษา 

4)  ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร และ/หรือเป็นอาจารย์พิเศษต่อความพร้อมของ
นักศึกษาในการเรียนและสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของ
นักศึกษา 

 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 

กำหนดการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของดุษฎีบัณฑิตดงันี ้
1)  ภาวะการไดง้านทำของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตล่ะรุ่นทีส่ำเร็จการศึกษาในด้านของระยะเวลาในการ

หางานทำ ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของดษุฎีบัณฑิตในการประกอบอาชพี 
2)  การตรวจสอบจากผูป้ระกอบการโดยการเข้าสัมภาษณ์ หรือตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจใน

บัณฑิตทีส่ำเร็จการศึกษาและเข้าทำงานในสถานประกอบการนัน้ ๆ ในระยะเวลาตา่ง ๆ 
3)  การประเมินตำแหนง่และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบณัฑิต 
4)  การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน ๆ โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสถึงระดับความพึง

พอใจในด้านความรู้ความพร้อมและสมบตัิด้านอื่น ๆ ของบัณฑติที่สำเร็จการศึกษา 
5)  การประเมินจากบัณฑิตทีไ่ปประกอบอาชีพในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวชิาที่เรียน รวมทั้ง

สาขาอื่น ๆ ที่กำหนดในหลักสตูรที่เก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิตรวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอ
ข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสตูรให้ดียิ่งขึ้น 

 
3. เกณฑก์ารสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
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ระดับปรญิญาโท 
 แผน ก1 
 1) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และต้องเปน็

ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าร้บฟังได ้และ 
 2) สำหรับวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึง่ของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์

ในวารสารระดบัชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวชิาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 1 เร่ือง และ 

 3) ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ มีคุณสมบัติอื ่นและเป็นไปตามเงื ่อนไขของผู้สำเร็จ
การศึกษาที่กำหนดไว้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสตูร
ปริญญาโทและปริญญาเอก 

 
 แผน ก2 
 1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกวา่ 3.00 จากระบบ 4 

ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พรอ้มทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ์และต้องเป็นระบบเปดิให้ผู้สนใจเข้าร้บฟังได้ และ 

 2) สำหรับวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึง่ของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์
ในวารสารระดบัชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวชิาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนำเสนอต่อที่ประชุมวชิาการโดย
บทความทีน่ำเสนอฉบับสมบูรณ ์(Full Paper) ได้รับการตีพิมพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ดังกลา่ว อย่างน้อย 1 เร่ือง และ 

 3) ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ มีคุณสมบัติอื ่นและเป็นไปตามเงื ่อนไขของผู้สำเร็จ
การศึกษาที่กำหนดไว้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสตูร
ปริญญาโทและปริญญาเอก 

 
ระดับปรญิญาเอก 

 แบบ 1.1 
 1) สอบผ่านการสอบวดัคุณสมบตัิ (Qualifying Examination) เพือ่เป็นผู้มีสิทธิ์ขอทำวิทยานิพนธ์ และ 
 2) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งจะต้อง

ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าร้บฟังได้ และ 
 3) สำหรับวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึง่ของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์

ต้องมีอย่างน้อย 2 ผลงาน โดยอย่างน้อย 1 ผลงานต้องเป็นผลงานระดบันานาชาติ ที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ และ 

 4) ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ มีคุณสมบัติอื ่นและเป็นไปตามเงื ่อนไขของผู้สำเร็จ
การศึกษาที่กำหนดไว้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสตูร
ปริญญาโทและปริญญาเอก 

 แบบ 2.1 
 1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกวา่ 3.00 จากระบบ 4 

ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวดัคุณสมบตัิ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มสีิทธิ์ขอทำ
วิทยานพินธ์ และ 

 2) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งจะต้อง
ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าร้บฟังได้ และ 
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 3) สำหรับวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึง่ของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์
ในวารสารระดบันานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง ที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการสำหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ และ 

 4) ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาตา่งประเทศ มีคุณสมบัติอื่นและเปน็ไปตามเงื่อนไขของผู้สำเร็จ
การศึกษาที่กำหนดไว้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เร่ือง คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร
ปริญญาโทและปริญญาเอก 

 
 แบบ 2.2 
 1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกวา่ 3.00 จากระบบ 4 

ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวดัคุณสมบตัิ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มสีิทธิ์ขอทำ
วิทยานพินธ์ และ 

 2) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งจะต้อง
ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าร้บฟังได้ และ 

 3) สำหรับวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึง่ของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์
ต้องมีอย่างน้อย 2 ผลงาน โดยอย่างน้อย 1 ผลงานต้องเป็นผลงานระดบันานาชาติ ที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ และ  

 4) ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาตา่งประเทศ มีคุณสมบัติอื่นและเปน็ไปตามเงื่อนไขของผู้สำเร็จ
การศึกษาที่กำหนดไว้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เร่ือง คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร
ปริญญาโทและปริญญาเอก 

 
4. การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

นักศึกษาสามารถเขียนคำร้องในการอุทธรณ์ยื่นไปยังที่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลของมหาวิทยาลัย เมื่อได้รับ
แจ้งจากฝ่ายทะเบียนและประเมินผล คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการ
อุทธรณ์ของนักศึกษา  

นอกจากนั้นทางหลักสูตรยงัมีกระบวนการและช่องทางการอุทธรณ์สำหรับเรื่องร้องเรียนในระดับหลักสูตร โดยมี
กล่องรับข้อร้องเรียนของหลักสูตร หรือร้องเรียนผ่านประธานหลักสูตรโดยตรง 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 
 
1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 

1)  มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้รู้จักมหาวิทยาลัย ระบบการเรียนการสอน และเข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

2)  ชี้แจงให้อาจารย์ใหม่เข้าใจ วิสัยทัศน์ พันธกิจและภารกิจของคณะ รวมทั้งเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษา 
3)  มีการจัดอบรมให้ความพร้อมในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสามารถดูแลนักศึกษา จนนักศึกษา

สำเร็จการศึกษาได้ 
4)  แนะนำอาจารย์ใหม่ให้รู้จักหน่วยงานหลักของคณะ เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5)  จัดหาอาจารย์พี่เลี้ยงให้กับอาจารย์ใหม่ โดยอาจารย์พี่เลี้ยงมีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อการเรียนรู้และ

ปรับตัวในการทำงาน ประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ 
6)  สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่พัฒนาทักษะด้านการเรียนการสอน และการวิจัย 
7)  จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ให้กับอาจารย์ใหม่ 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจดัการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
คณะวิทยาศาสตร์มีกลไกในการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลให้แก่

คณาจารย์ดังนี ้
1)  มีโครงการพัฒนาบุคคลและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการจดัการเรียนการสอน รวมทั้งการวัดและการ

ประเมินผลให้กับอาจารย์เป็นประจำทุกปี 
2)  จัดสรรงบประมาณเพื่อให้อาจารย์ได้พัฒนาความรู้และทักษะดา้นการสอน การวัดและการประเมินผล 
3)  ส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลให้ทันสมัย เช่น 

สนับสนนุให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ ฝึกอบรม และดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวัด
และการประเมินผล พฒันาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา หรือศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
คณะวิทยาศาสตร์มีกลไกในการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ ดังนี้ 
1)  สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาทักษะด้านวิชาการและการวิจัย การเข้าร่วมกลุ่มวิจัย การทำวิจัย และ

การเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 
2)  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เช่น 

สนับสนุนการศึกษาต่อ การฝึกอบรม การดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทาง
วิชาการทั้งในและต่างประเทศ หรือ การลาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 

3)  สนับสนุนให้อาจารย์จัดทำผลงานทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการมีตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 
4)  สนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาหรือต่อยอดผลงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจหรือเผยแพร่องค์

ความรู้สู่ชุมชน 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
 
1. การกำกับมาตรฐาน 

เป้าหมาย วิธีการดำเนินการ วิธีการประเมินผล 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมี

จำนวนและคุณสมบัติครบถ้วน
ตามที่ สป.อว. กำหนด 

มีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะดูแล
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรใน
ภาพรวม 

หลักสูตรผ่านการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

2. อาจารย์ประจำหลักสตูร 
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ทีป่รึกษา
วิทยานพินธ์หลัก อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และ
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามที่ สป.อว. 
กำหนด 

ประธานหลักสูตรร่วมกับผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
พิจารณาคัดสรรอาจารย์ประจำหลักสูตร 
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์
หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม และ
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ให้สอดคลอ้งกับ
ปรัชญาของหลักสูตร และมีคุณสมบัติตามที่ 
สป.อว. กำหนด 

หลักสูตรผ่านการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

3. การจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับ PLOs และ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตร  

ประธานหลักสูตรร่วมกับผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจำหลักสูตรวางแผนการควบคุม
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน และการ
ประเมินผล ให้สอดคล้องกับ PLOs และ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสูตร 

1. ระยะเวลาที่สำเร็จ
การศึกษาของบัณฑิต 

2. ผลการประเมินบณัฑิต
จากองค์กรและหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งในการทำงาน
และการศึกษาต่อ 

4. วิทยานิพนธ์มีคุณภาพเปน็ที่
ยอมรับในสาขาวชิา 

1. หัวข้อวิทยานิพนธ์สอดคล้องกับปรัชญาและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

2. อาจารย์ที่ปรึกษามีคุณสมบัตติามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2558 และมีความรู้ความชำนาญที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ ์

3. คณะกรรมการสอบมีคุณสมบัติตามประกาศ
ของกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และมี
ความรู้ความชำนาญที่ตรงหรือสมัพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานพินธ ์

4. วิทยานิพนธ์ได้รบัตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ระดับต่างๆ 

จำนวนบทความจาก
วิทยานพินธ์ทีต่ีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสาร
ระดับชาติ/นานาชาติ และ
การเสนอในการประชุม/
สัมมนาทางวชิาการ
ระดับชาติ/นานาชาต ิ

 
2. บัณฑิต 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ชี้แจงอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอนให้

ทราบถึง คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตามประกาศ เรื่องเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  

2) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทำหน้าที่กำกับ ดูแล และติดตามกระบวนการผลิตบัณฑิตเพื่อให้มีคุณภาพตาม
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ปรัชญาของหลักสูตร และเป็นไปตามประกาศ เร่ืองเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  
2.2 การได้งานทำหรือผลงานวิจัยของผู้สำเร็จการศึกษา 

1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบและติดตามผลงานตีพิมพ์ของผูส้ำเร็จการศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วา่ด้วย
การศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 

2) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสำรวจและติดตามผลการสำรวจการไดง้านของบัณฑิต 
3) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการสำรวจความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 
 

3. นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษา 

1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรกำหนดวิธีการและช่วงเวลารับนักศึกษาให้สอดคล้อง
กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่า
ด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 

2) นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติเบื ้องต้นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 และมีคุณสมบัติอื่นๆ 
ตามหลักสูตรฉบับนี้ ในหมวดที่ 3 ข้อ 2.2 

3) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรจัดปฐมนิเทศให้แก่นักศึ กษาใหม่ในด้านต่างๆ เช่น 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 การวางแผนการศึกษา 
หัวข้องานวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตร ทุนการศึกษาและทุนวิจัยต่างๆ และการดำเนินชีวิตในฐานะ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน จัดการเรียนการสอนในรายวิชา

ต่างๆ โดยอาจารย์ที่มีความรู้ความชำนาญ 
2) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน จัดสัมมนาพิเศษโดยวทิยากรที่มี

ความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกับชีววทิยา 
3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอก 
4) ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวชิาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

3.3 ผลที่เกิดกบันักศึกษา  
1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร ติดตามและรายงานการคงอยู่ของนักศึกษาทุกภาค

การศึกษา 
2) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการสำรวจความพงึพอใจของบัณฑิตในการบริหารจัดการหลักสูตร 
3) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรกำหนดช่องทางร้องเรียนให้กับนักศึกษา และหาแนว

ทางแก้ไขปัญหาต่อข้อร้องเรียน 
 
4. คณาจารย์ 

4.1 การบริหารและพัฒนาคณาจารย ์
1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควบคุมการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วย
การศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 โดยเสนอชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรผ่านคณะวิทยาศาสตร์ให้
ดำเนินการตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนดต่อไป 

2) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควบคุมการรับนักศึกษาของอาจารย์ประจำหลักสูตรให้มีจำนวนสอดคล้องกั บเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วย
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การศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 และหัวข้อวิทยานิพนธ์ต้องตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาที่อาจารย์ประจำ
หลักสูตรท่านนั้นๆ มีความเชี่ยวชาญ 

3) ส่งเสริมให้อาจารย์ประจำหลักสตูรเข้าร่วมประชุมวิชาการในสาขาที่เก่ียวข้องทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
4.2 คุณภาพคณาจารย์  

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามและรายงานร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีตำแหน่งทางวิชาการทกุปี 
พร้อมทั้งติดตามผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร ให้มีจำนวนสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

4.3  ผลที่เกิดกบัคณาจารย์ 
1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน ประชุมร่วมกันวางแผนอัตรากำลัง ความ

ต้องการอาจารย์ในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการและ/หรือสาขาที่ต้องการส่งเสริมและ
พัฒนา เสนอต่อสาขาวิชาเพื่อวางแผนในการจัดสรรอัตรากำลังตามที่หลักสูตรต้องการ 

2) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสำรวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนต่อการบริหาร
จัดการของหลักสูตร พร้อมทั้งรายงานอัตราการคงอยู่ของอาจารย์กลุ่มต่างๆ 

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารยป์ระจำหลักสูตร และอาจารย์ผูส้อน ร่วมกันออกแบบหลักสูตรโดยใช้วิธีการ 

Backward curriculum design ให้สอดคล้องกับ Outcome-based education  
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมกันพิจารณากำหนดอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาให้
ตรงหรือสัมพันธ์กับความชำนาญของอาจารย์ผู ้สอนและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

2) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรติดตามการจัดการกระบวนการเรียนการสอนให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาพร้อมทั้งและตรวจสอบการจัดทำ มคอ. 3 และ มคอ. 5 

3) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร ติดตามผลการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
จัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาที่ดำเนินการโดยคณะ 

4) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษาเพื่อ
สนับสนุนให้นักศึกษาได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง 

5) คณะและหลักสูตรมีระบบรับข้อร้องเรียน ในกรณีที่นักศึกษามีข้อสงสัยและข้อร้องเรียน สามารถยื่นคำรอ้ง
ได้ โดยจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำร้องของนักศึกษา 

5.3 การประเมินผู้เรียน 
1) อาจารย์ผู้สอนประเมินผู้เรียนพร้อมทั้งจัดทำ มคอ.5 ของแต่ละรายวิชา  
2) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร ติดตามผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในระดับ

รายวิชาที่ดำเนนิการโดยคณะ 
3) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารยป์ระจำหลักสูตร และอาจารย์ผูส้อนรวมกันประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาใน

แต่ละรายวชิาที่เปิดสอนโดยการสังเกตพฤติกรรมในห้องเรียนและผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

6.1 การบริหารงบประมาณ 
หลักสูตรไม่ได้รับการจัดสรรและบริหารงบประมาณโดยตรง แต่การบริหารงบประมาณจะดำเนินการโดยสาขา

วิทยาศาสตร์ชีวภาพและคณะวิทยาศาสตร์ ดังนั้นผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน 
ประชุมร่วมกันแล้วเสนอภาควิชาและ/หรือคณะวิทยาศาสตร์ให้จัดซื้อตำรา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุ
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และครุภัณฑ์ที่ต้องการ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและงานวิจัย ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการ
เรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตร 
6.2 ทรัพยากรการเรยีนการสอนที่มีอยู่เดิม 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับภาควิชาเพื่อการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ด้านต่างๆ ให้เพียงพอกับ
ความต้องการของหลักสูตร ได้แก่ พื้นที่สำหรับจัดการเรียนการสอนและงานวิจัย ครุภัณฑ์ บุคลากรสายสนับสนุนทั้ง
ด้านการเรียนการการสอนและการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ตลอดจนมีระบบการดูแลและบำรุงรักษาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ้ด้านต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน ร่วมกันวางแผนการจัดหาทรัพยากรการเรียน
การสอนด้านต่างๆ เพิ่มเติมและ/หรือทดแทนของเดิม เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ โดยรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรในหลักสูตร แล้วเสนอไปยังคณะเพื่อดำเนินการต่อไป 
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้โดยรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดหาทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการ
วิจัยที่จําเป็นให้เพียงพอต่อความต้องการและจัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากรเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน 

 
7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 7.1 ระดับปรญิญาโท 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีการประชมุหลักสูตร

เพือ่วางแผน ติดตามและทบทวนการดำเนนิงานหลักสูตร อย่างน้อยปี
การศึกษาละ 2 คร้ัง โดยต้องบนัทึกการประชุมทุกคร้ัง 

X X X X X 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ 
 มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
 (ถ้ามี)  ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
 ภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

X X X X X 

4) จัดทำรายงานผลการดำเนนิการของรายวิชาและรายงานผลการดำเนินการ
 ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 
 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวชิา 

X X X X X 

5) จัดทำรายงานผลการดำเนนิการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย/ 
 สภาวิชาชีพกำหนด ภายใน 60 วันหลังสิน้สุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที ่
 กำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา 
 ที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

X X X X X 

7) มีการพัฒนา/ปรบัปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการ
 ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการดำเนินงานที่รายงานในผลการดำเนินการ
 ของหลักสูตรปีที่ผ่านมา 

X X X X X 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดา้น 
 การจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9) อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ X X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
 อย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง 
10) จำนวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ไมน่้อยกว่ารอ้ยละ 50
 ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

11) ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสีุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ 
 หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 X X X X 

12) ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า  
 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X X X 

 
 ผลการดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อติดตามการดำเนินการ
ตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดำเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผล
การดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 
 7.2 ระดับปรญิญาเอก 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีการประชมุหลักสูตร

เพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการดำเนนิงานหลักสูตร  อย่างน้อยปี
การศึกษาละ 2 คร้ัง โดยต้องบนัทึกการประชุมทุกคร้ัง 

X X X X X 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ 
 มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
 (ถ้ามี)  ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
 ภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

X X X X X 

4) จัดทำรายงานผลการดำเนนิการของรายวิชาและรายงานผลการดำเนินการ
 ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 
 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวชิา 

X X X X X 

5) จัดทำรายงานผลการดำเนนิการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย/ 
 สภาวิชาชีพกำหนด ภายใน 60 วันหลังสิน้สุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ 
 กำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา 
 ที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

X X X X X 

7) มีการพัฒนา/ปรบัปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการ
 ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการดำเนินงานที่รายงานในผลการดำเนินการ
 ของหลักสูตรปีที่ผ่านมา 

X X X X X 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดา้น 
 การจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9) อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ 
 อย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง 

X X X X X 

10) จำนวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ไมน่้อยกว่ารอ้ยละ 50
 ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

11) ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสีุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ   X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
 หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
12) ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า  
 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

 
ผลการดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อติดตามการดำเนินการตาม 
TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดำเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
 
 
1. การประเมินประสทิธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
1) ประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา 
2) ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับหลักสูตร 
3) ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา 
4) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถามและการตอบคำถามในชัน้เรียน 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1) นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา 
2) สังเกตการณ์ โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/ทีมผู้สอน 
3) รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อใช้ในการปรับปรุง 

กลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 
4) คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงทักษะ กลยุทธ์การ

สอน 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินหลักสูตรหลังสิ้นสุดการสอนแต่ละปีโดยนักศึกษาในชั้นปีนั้น ๆ 
 2) คณะประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 
 3)  คณะประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้ประเมินจากภายนอก 
 4)  มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยมหาบัณฑิตและ/หรือดุษฎีบัณฑิตใหม่ 
 5)  มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้มหาบัณฑิตและ/หรือดุษฎีบัณฑิต 
 
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุใน
หมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยมีคณะกรรมการประเมินอย่าง น้อย 3 คน ประกอบ ด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน
อย่างน้อย 1 คน  
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 
 1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทำรายงานการประเมินผลหลักสูตร 
 2)  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จัดประชุม สัมมนา เพื่อนำผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุงหลักสูตร  

และกลยุทธ์การสอน 
 3)  เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน 
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ภาคผนวก 

 
ภาคผนวก ก 

ก-1 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสตูรปรับปรุง 
ก-2 ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวฒุิกับการดำเนนิการของ
 ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ภาคผนวก ข 
ข-1 ภาระงานสอนและผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจำหลักสูตร 
ข-2 ภาระงานสอนและผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจำ 

ภาคผนวก ค 
ค-1 การดำเนินการตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) 
ค-2 ข้อมูลรายวิชาทีจ่ัดการศึกษาเชงิบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WiL) 
ค-3 แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร 
 ที่สะท้อนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
ค-4 ข้อมูลชุดวิชา (module) ในหลกัสูตร 

ภาคผนวก ง 
ง-1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 
ง-2 สำเนาคำสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร  
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ภาคผนวก ก 
 

ก-1 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสตูรเดิมกบัหลักสูตรปรับปรุง 
 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
ปรัชญา ปรัชญา 
ปริญญาโท 

เน้นการผลิตมหาบัณฑิตที ่มีองค์ความรู้ลึกซึ้งทาง
ช ีวว ิทยา ม ีท ักษะการเร ียนร ู ้ของศตวรรษที่  21 ซึ่ง
ประกอบด้วยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การสร้างองค์
ความรู้อย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความสามารถที่จะถ่ายทอด
ความรู้ในรูปผลงานตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติได้ อีก
ทั้งสามารถสื่อสารความรู้สู่สาธารณะโดยใช้สื่อรูปแบบต่าง 
ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเข้าใจปัญหาและนำมาคิด
วิเคราะห์สร้างโจทย์วิจัยที่ นำไปสู่ความเข้าใจอย่างลุ่มลึก
ต่อทรัพยากรชีวภาพและระบบนิเวศโดยเฉพาะในเขต
เอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ปริญญาโท  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางพิพัฒนาการนิยม 
โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นมหาบัณฑิตสาขาชีววิทยา ที่สามารถประยุกต์ความรู้
ทางชีววิทยาเพื ่อออกแบบและปฏิบัติการวิจ ัยที ่เป็น
มาตรฐานระดับนานาชาติ สื่อสารความรู้สู่สาธารณะโดย
ใช้สื ่อรูปแบบต่าง ๆ ได้ ขณะเดียวกันก็เป็นงานวิจัยที่
ตอบสนองความต้องการของประเทศ โดยเฉพาะที่
เกี ่ยวข้องกับธรรมชาติวิทยาของพืชหรือสัตว์ในบริเวณ
คาบสมุทรมาลายู ได้แก่ ด้านเซลล์และพันธุศาสตร์ ด้าน
สรีรวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ ด้านอนุกรมวิธานและ
ความหลากหลาย และด้านนิเวศวิทยา พร้อมทั้งสามารถ
ติดตามความก้าวหน้าในแขนงวิชาที่สนใจ ตลอดจนเป็น
นักวิจัยที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณทาง
วิชาการ เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพอันจะ
นำไปสู่การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 

ปริญญาเอก 
เน้นการผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิตที ่มีความรู้ลึกซึ้ง 

และเป็นผู ้นำทางวิชาการในสาขาชีววิทยาที ่ม ีความ
เชี่ยวชาญเป็นพิเศษเชิงธรรมชาติวิทยาในเรื่องทรัพยากร
ช ีวภาพและระบบน ิเวศในเขตเอเช ียใต ้และเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เป็นผู้ที่สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
สังเคราะห์ วิเคราะห์ และสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ที่ลุ่ม
ลึก สามารถถ่ายทอดความรู้นั้นในรูปผลงานตีพิมพ์ระดับ
นานาชาติได้ และสื ่อสารความรู ้สู ่สาธารณะโดยใช้สื่อ
รูปแบบต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปริญญาเอก 
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มีการจัดการ

เร ียนการสอนตามแนวทางพิพัฒนาการนิยม โดยใช้
กระบวนการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ที่มีความรู้เชิงลึกทางชีววิทยา 
สามารถบูรณาการความรู้ทางชีววิทยาและศาสตร์อื ่นที่
เกี่ยวข้องเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ สร้างงานวิจัยที่เป็น
มาตรฐานระดับสากล สื่อสารความรู้สู่สาธารณะโดยใช้สื่อ
รูปแบบต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความ
ต้องการของประเทศ โดยเน้นงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้องกับ
ธรรมชาติวิทยาของพืชหรือสัตว์ในเอเซียตะวันออกเฉียง
ใต้ ได้แก่ ด้านเซลล์และพันธุศาสตร์ ด้านสรีรวิทยาและ
กายวิภาคศาสตร์ ด้านอนุกรมวิธานและความหลากหลาย 
และด ้ านน ิ เ วศว ิทยา  พร ้ อมท ั ้ ง สามารถต ิดตาม
ความก้าวหน้าในแขนงวิชาที่สนใจ ตลอดจนเป็นนักวิจัยที่
มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ เพื่อ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลที ่มีคุณภาพอันจะนำไปสู ่การ
พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ 
ปริญญาโท 
1. เพื ่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างความรู้จากการวิจัยใน
ศาสตร์ของชีววิทยาที่เป็นสากลในสาขาย่อยต่าง ๆ ทาง
ชีววิทยาอย่างรอบด้านแล้วแต่ความสนใจของผู้ศึกษา ทั้ง
ด้านพฤกษศาสตร์ สัตววิทยา นิเวศวิทยา และพันธุศาสตร์ 
2. ผู ้เร ียนสามารถออกแบบ วางแผนการทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ ว ิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู ้ที่
เกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่ตนสนใจได้อย่างถูกต้อง เป็นระบบ 
มีหลักทฤษฎีที่เป็นสากล รวมทั้งสามารถดัดแปลง ปรับใช้ 
ข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการสืบค้นและการทำวิจัยในการ
ส่งเสริมการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. สามารถเผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัยเชิงลึกนั้นให้
สาธารณชนทั่วไป ตลอดจนนักเรียน นักศึกษาได้เข้าใจ
ปรากฏการณ์เชิงธรรมชาติวิทยาที่เกิดขึ้นในโลก 

ปริญญาโท 
1. สามารถประยุกต์ความรู้ทางชีววิทยา เพื่อแก้ปัญหา
ทางชีววิทยาของพืชหรือสัตว์บริเวณคาบสมุทรมาลายู
โดยเฉพาะด้านอนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาได้ 
2. สามารถเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสมเพื่อ
ทดสอบสมมติฐานในงานวิจัยได้ 
3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
และติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านชีววิทยาที่
สนใจได้อย่างถูกต้อง 
4. สามารถสื่อสารและนำเสนอข้อมูลทางวิชาการได้อยา่ง
ถูกต้องและตรงประเด็น 
5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และมีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม 
6. สามารถปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ในการทำงานรว่มกับ
ผู้อื่นได้ 

ปริญญาเอก 
1. สร้างนักวิจัยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเชงิลึกระดับสากลในเร่ือง
สิ่งมีชีวิตกลุ่มต่างๆทั้งพืชและสัตว์ที่สามารถทำวิจัยเชิงลึก
ในทางชีววิทยาที่เน้นเร่ืองธรรมชาติวิทยาเป็นสำคัญ 
2. ผู้เรียนสามารถทำวิจัยอย่างอิสระและมีความสามารถ
ในการสังเคราะห์วิธีการที่นำไปสู้การค้นพบปรากฎการณ์
ทางชีววิทยา สามารถค้นพบองค์ความรู้ทางชีววิทยาได้
ด้วยตนเอง ตลอดจนสามารถอธิบายปรากฎการณ์หรือ
เผยแพร่องค์ความรู้ได้โดยขนบทางวิทยาศาสตร์ทั้งการ
ให้ปฐกถา และการเผยแพร่ทางวารสารสิ ่งพ ิมพ์ที ่มี
มาตรฐานสากล 
3. ผลิตดุษฎีบ ัณฑิตที ่ม ีเอกลักษณ์โดดเด่นต่างจาก
หลักสูตรประเภทเดียวกันในประเทศไทย โดยมีความ
เชี่ยวชาญเป็นพิเศษในเร่ืององค์ความรู้ทางธรรมชาติวิทยา
ในภูมิภาคเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่าง
ถูกต้องแม่นยำ จนนำไปสู่การขับเคลื่อนสังคมเพื่อพัฒนา
ไปในทิศทางที ่ใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั ่งยืน เข้าใจ
คุณค่า ไม่เฉพาะเพียงคุณค่าเชิงเศรษฐกิจเท่านั้น หากแต่
เป็นคุณค่าเชิงธรรมชาติวิทยาในระดับภูมิภาคเอเชียได้ 

ปริญญาเอก 
1. สามารถบูรณาการความรู้ทางชีววิทยาและศาสตร์อื่นๆ 
เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือแก้ปัญหาทางชีววิทยาของ
พืชหรือสัตว์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะด้าน
อนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาได้ 
2. สามารถออกแบบกระบวนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
ใหม่ทางชีววิทยาของพืชหรือสัตว์ในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ได้ 
3. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูลและติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการดา้นชีววทิยา
ที่สนใจได้อย่างต่อเนื่อง 
4. สามารถสื่อสารและนำเสนอข้อมูลทางวิชาการได้อยา่ง
ถูกต้องและตรงประเด็น 
5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และมีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม 
6. สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำและ
ผู้ตามในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม 

โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร 
ปริญญาโท แบ่งเป็น 2 แผน คือ 
แผน ก 1 
- วิทยานิพนธ์   36 หน่วยกิต 

ปริญญาโท 
แผน ก 1    (คงเดิม) 
- วิทยานิพนธ์   36 หน่วยกิต 
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แผน ก 2 
- วิทยานิพนธ์   20 หน่วยกิต 
- วิชาบังคับ   2 หน่วยกิต  
- วิชาเลือก   14 หน่วยกิต 

แผน ก 2 
- วิทยานิพนธ์   20 หน่วยกิต 
- วิชาบังคับ   5 หน่วยกิต  
- วิชาเลือก   11 หน่วยกิต 

ปริญญาเอก แบ่งเป็น 4 แบบ คือ 
แบบ 1.1  
- วิทยานิพนธ์   48 หน่วยกิต 
แบบ 1.2  
- วิทยานิพนธ์   72 หน่วยกิต 
แบบ 2.1  
- วิทยานิพนธ์   36 หน่วยกิต 
- วิชาบังคับ   2 หน่วยกิต  
- วิชาเลือก   10 หน่วยกิต 
แบบ 2.2  
- วิทยานิพนธ์   48 หน่วยกิต 
- วิชาบังคับ   2 หน่วยกิต  
- วิชาเลือก   22 หน่วยกิต 

ปริญญาเอก แบ่งเป็น 3 แบบ คือ แบบ 1.1, แบบ 2.1 
และ แบบ 2.2  แผนการศึกษาในแต่ละแบบคงเดิม  
ตัดแบบ 1.2 ออกเนื่องจากที่ผ่านมาไม่มีผู้เรียน 
แบบ 1.1    (คงเดิม) 
- วิทยานิพนธ์   48 หน่วยกิต 
แบบ 2.1  
- วิทยานิพนธ์   36 หน่วยกิต 
- วิชาบังคับ     7 หน่วยกิต  
- วิชาเลือก     5 หน่วยกิต 
แบบ 2.2  
- วิทยานิพนธ์   48 หน่วยกิต 
- วิชาบังคับ     7 หน่วยกิต  
- วิชาเลือก   17 หน่วยกิต 

รายวิชา/ จำนวนหน่วยกิต  
330-501 บรรพพฤกษศาสตร์ 3(2-3-4) ปิดรายวิชา 
330-514 ศิรบาทวิทยา 3(2-3-4) ปิดรายวิชา 
330-515 บรรพศิรบาทวิทยา 3(2-3-4) ปิดรายวิชา 
330-522 เมแทบอลิซึมของพืช 3(1-6-2) ปิดรายวิชา  
330-531 ว ิทยาส ัตว ์สะ เท ินน ้ ำ สะ เท ินบก และ

สัตว์เลื้อยคลาน 3(2-3-4) 
ปิดรายวิชา ปรับเป็นวิชาระดับปริญญาตรี 

330-532 ชีววิทยาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 3(2-3-4) ปิดรายวิชา ปรับเป็นวิชาระดับปริญญาตรี 
330-534 ชีววิทยาของมอลลัสก์ 3(2-3-4) ปิดรายวิชา 
330-537 ชีววิทยาของลูกปลาวัยอ่อน 3(2-3-4) ปิดรายวิชา 
330-541 ชีววิทยาการเจริญของสัตว์ 3(3-0-6) ปิดรายวิชา 
330-542 การเติบโตและการเปลี ่ยนแปลงรูปร่างของ

แมลง 3(3-0-6) 
ปิดรายวิชา 

330-553 นิเวศวิทยาไพรเมต 4(4-0-8) ปิดรายวิชา 
330-555 นิเวศวิทยาทางทะเลเขตร้อนและผลกระทบต่อ

ชายฝั่ง 3(2-3-4) 
ปิดรายวิชา 

330-558 การจัดระบบนิเวศบนบก 3(2-3-4) ปิดรายวิชา 
330-559 นิเวศวิทยาป่าเขตร้อน 3(3-0-6) ปิดรายวิชา 
330-560 พันธุศาสตร์ข้ันสูง 3(3-0-6) ปิดรายวิชา 
330-570 เทคนิคการถ่ายร ูปงานว ิจ ัยทางช ีวว ิทยา  

3(1-6-2) 
ปิดรายวิชา  

330-572 การเพาะเลี้ยงสาหร่าย 3(2-3-4) ปิดรายวิชา 
330-575 ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤกษศาสตร์ ปิดรายวิชา 
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330-576 เทคนิคการสำรวจสัตว์ป่า 3(2-3-4) ปิดรายวิชา 
330-577 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นสูง 3(2-3-4) ปิดรายวิชา 
330-579 ออกแบบแผนการวิจัยและวิเคราะห์ผล สำหรับ

การศึกษาวิจัยทางนิเวศวิทยา 3(3-0-6) 
ปิดรายวิชา 

330-583 หลักสังคมชีววิทยา 4(3-3-6) ปิดรายวิชา 
330-586 การประย ุกต ์ใช ้สถ ิต ิในงานว ิจ ัยช ีวภาพ  

4(3-3-6) 
ปิดรายวิชา 

330-587 หลักการค้นหาความจริงทางวิทยาศาสตร์   
3(2-3-4) 

ปิดรายวิชา 

330-651 นิเวศวิทยาระบบ 3(2-3-4) ปิดรายวิชา 
330-653 นิเวศวิทยามนุษย์ 3(3-0-6) ปิดรายวิชา 
330-661 เทคนิคทางชีวโมเลกุลสำหรับชีววิทยา 3(2-3-4) ปิดรายวิชา 
330-670 การดำน้ำเพื่อการวิจัย 2(1-2-3) ปิดรายวิชา 
330-673 สัมมนาทางชีววิทยา 1 1(0-2-1) เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 331-671 
330-674 สัมมนาทางชีววิทยา 2 1(0-2-1) เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 331-672 
330-576  วิธีการศึกษาทางนิเวศวิทยา 3(2-3-4) ปิดรายวิชา 
330-682 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยา 1 2(1-3-2) ปิดรายวิชา 
330-683 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยา 2 2(1-3-2) ปิดรายวิชา 
330-684 ปัญหาพิเศษทางชีววิทยา 1 2(1-3-2) ปิดรายวิชา 
330-685 ปัญหาพิเศษทางชีววิทยา 2 2(1-3-2) ปิดรายวิชา 
331-792 วิทยานิพนธ์ 72(0-216-0) ปิดรายวิชา 
 แก้ไขรหัสรายวิชา วิชาระดับปริญญาโท ขึ้นต้นด้วย 330-

5xx และ 331-5xx วิชาระดับปริญญาเอก ขึ ้นต้นด้วย 
330-6xx และ 331-6xx พร้อมทั้งเปิดรายวิชาใหม่ ให้
ทันสมัยทันต่อการเปลี ่ยนแปลงทางด้านวิชาการ และ
ตอบสนองความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร 
ดังต่อไปนี้ 

 ระดับปริญญาโท 
 วิชาบังคับ 
 330-500 เทคนิคการวิจัยทางชีววิทยา 3((2)-3-4) 
 331-571 สัมมนาทางชีววิทยา 1 1(0-2-1) 
 331-572 สัมมนาทางชีววิทยา 2 1(0-2-1) 
 วิชาเลือก 
 330-501 ชีวภูมิศาสตร์ 2((2)-0-4) 
 330-502 ปรัชญาวิทยาศาสตร์ 2((2)-0-4) 
 330-521 นิเวศสรีรวิทยาของพืช  2((2)-0-4) 
 330-522 สร ีรว ิทยาของส ัตว ์ในกล ุ ่มคลาโดเซอรา 

3((2)-3-4) 
 330-524 ช ุดว ิชาประสาทช ีวว ิทยาและพฤติกรรม  

5((4)-3-8) 
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 330-530 การจัดระบบสิ่งมีชีวิตทางชีววิทยา 3((3)-0-6) 
 330-531 ไบรโอไฟต์วิทยา 3((2)-3-4  
 330-532 เทอริโดไฟต์วิทยา 3((2)-3-4 
 330-533 ช ุดว ิชา เทคน ิคสำหร ับการทบทวนทาง

อนุกรมวิธานของพืช 5((3)-6-6) 
 330-534 มีนวิทยา 3((2)-3-4 
 330-535 วิทยาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 3((2)-3-4 
 330-537 เทคนิคในการจำแนกชนิดของแพลงก์ตอน 

3((1)-6-2) 
 330-551 ชุดวิชานิเวศวิทยาทางทะเลขั้นสูง 5((4)-3-8) 
 330-553 นิเวศวิทยาสาหร่ายทะเล 3((2)-3-4) 
 330-580 เทคโนโลยีชีวภาพของแมลง 3((2)-3-4) 
 330-581 เทคโนโลยีชีวภาพของแพลงก์ตอน 3((2)-3-4) 
 วิทยานิพนธ์ 
 331-591 วิทยานิพนธ์ 36(0-108-0) 
 331-592 วิทยานิพนธ์ 20(0-60-0) 
 ระดับปริญญาโท 
 วิชาบังคับ 
 330-600 ชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางชีววิทยา 5((4)-3-8) 
 331-671 สัมมนาทางชีววิทยา 1 1(0-2-1) 
 331-672 สัมมนาทางชีววิทยา 2 1(0-2-1) 
 วิชาเลือก 
 330-603 สัตวภูมิศาสตร์ 2((2)-0-4) 
 330-604 พฤกษภูมิศาสตร์ 3((2)-3-4) 
 330-605 หัวข้อปัจจุบันทางสัตววิทยา 2((2)-0-4) 
 330-610 สัณฐานวิทยาขั้นสูงของพืชมีท่อลำเลียง 

3((2)-3-4) 
 330-621 หัวข้อปัจจุบันทางสรีรวิทยาของพืช  2((2)-0-4) 
 330-630 อนุกรมวิธานพืชขั้นสูง 3((2)-3-4) 
 330-631 หัวข้อปัจจุบันทางอนุกรมวิธานพืช 2((2)-0-4) 
 330-650 นิเวศวิทยาขั้นสูง 3((3)-0-6) 
 330-651 หัวข้อปัจจุบันทางนิเวศวิทยา 2(2)-0-4) 
 330-652 การปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมระดับโลก  

2(2)-0-4) 
 330-653 นิเวศวิทยาของพฤติกรรม 3((2)-3-4) 
 330-654 นิเวศวิทยาเชิงวิวัฒนาการ 3((3)-0-6) 
 330-655 พฤกษศาสตร์ชายฝั่ง 3((2)-3-4) 
 
 

330-656 การตอบสนองของสาหร ่ายทะเลต ่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม 3((2)-3-4) 
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 330-661 ว ิว ัฒนาการเชิงโมเลกุลและการประยุกต์  

3((2)-3-4) 
 330-662 หัวข้อปัจจุบันทางพันธุศาสตร์และเซลล์วิทยา 

2((2)-0-4) 
 330-670 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นสูง 3((2)-3-4) 
 330-681 ปัญหาพิเศษทางสัตววิทยา 3((1)-6-2) 
 330-682  ปัญหาพิเศษทางนิเวศวิทยา 3((1)-6-2) 
 330-683  ปัญหาพิเศษทางพันธุศาสตร์ 3((1)-6-2) 
 วิทยานิพนธ์ 
 331-693 วิทยานิพนธ์ 48(0-144-0) 
 331-694 วิทยานิพนธ์ 36(0-108-0) 
 331-695 วิทยานิพนธ์ 48(0-144-0) 
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ก-2 ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิกับการดำเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 1 ศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ ์บุญเกิด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ คำชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. หลักสูตรปริญญาโท แผน ก 2 ควรมีรายวิชาบังคับ
เกี่ยวกับเทคนิคการทำวิจัย เช่น การค้นหาข้อมูลวิธีการ
วิจัย รู้จักวิธีการนำเสนอวิจัย และจรรยาบรรณนักวิจัย  

เพิ่มรายวิชา 330-500 เทคนิคการวิจัยทางชีววทิยา 
จำนวน 3 หน่วยกิต ที่มีการสอนทั้งภาคทฤษฎีและฝึก
ปฏิบัต ิ

2. หัวข้อกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้สำหรับ PLO5 
ควรเพิ่มการประเมินงานที่ได้รับมอบหมายด้วย 

แก้ไขตามคำแนะนำ 

3. บุคลากรมีเชี่ยวชาญที่หลากหลายครอบคลุมสาขาย่อย
ของหลักสูตร ซึ ่งจะทำให้นักศึกษาสนใจศึกษาต่อใน
หลักสูตรนี้ อย่างไรก็ตามควรมีแนวทางเพิ่มตำแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตรให้สูงขึ้น 

คณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มี
กลไกส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการของคณาจารย์ 

 
ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 2 ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี เสนาะเมือง มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ คำชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. เห็นด้วยกับการที่ควบรวมหลักสูตรพฤกษศาสตร์เข้า
กับหลักสูตรชีววิทยา ทำให้หลักสูตรมีความเข้มแข็งมาก
ยิ่งขึ้น  

- 

2. ปรัชญาของหลักสูตรทั้งระดับปริญญาโท และปริญญา
เอก ควรมีเนื้อหาที่สั้นและกระชับมากข้ึน 

แก้ไขตามคำแนะนำ 

3. หัวข้อ 2.7 ระบบการศึกษา นอกจากมีแบบชั้นเรียน 
ควรมีการเรียนแบบออนไลน์ 

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในปัจจบุันยังเป็น
ระบบการศึกษาแบบชั้นเรียน 

4. หัวข้อ 2.9 การจัดการเรียนการสอน ข้อ3 จะต้องเป็น
การจ ัดการเร ียนการสอนแบบภาษาอ ังกฤษ  100 
เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากเป็นหลักสูตรนานาชาติ 

แก้ไขตามคำแนะนำ 

5. ควรเพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ Research Method 
ให้เป็นวิชาบังคับสำหรับนักศึกษาที ่เข้ามาใหม่  เพื่อที่
นักศึกษาจะได้มีความรู้ในเรื่องของหลักการและวิธปีฏบิัติ
ในกระบวนการวิจัย เช่น รายวิชา 330-575 ระเบียบวิธี
วิจัยทางพฤกษศาสตร์ควรปรับเป็นวิชาระเบียบวิธีวิจัย
ทางช ี วว ิทยา  ท ี ่ ครอบคลุม เน ื ้ อหาช ี วสถ ิติ  และ
จรรยาบรรณนักวิจัย  

แก้ไขตามคำแนะนำ โดยเพิ่มรายวิชา 330-500 เทคนิค
การวิจัยทางชีววิทยา จำนวน 3 หน่วยกิต ที่มีการสอนทั้ง
ภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัต ิ

6. ควรบูรณาการรายวิชาที่มีเนื้อหาวิชาใกล้เคียงกันเข้า
เป็นวิชาเดียวกันเพื่อให้นักศึกษาเห็นภาพรวมในการเรียน
มากข้ึน เช่น  รายวิชา 330-553 นิเวศวิทยาชายฝั่งในเขต
น้ำขึ้นน้ำลง และรายวิชา 330-557 นิเวศวิทยาทางทะเล
ขั้นสูง  

แก้ไขตามคำแนะนำ โดยบูรณาการวิชาตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง
เป็นชุดรายวิชาต่างๆ ดังนี ้
1 ชุดวิชาชีววิทยาประสาท  
2. ชุดวิชาเทคนิคสำหรับการทบทวนทางอนุกรมวิธาน
ของพืช  
3. ชุดวิชานิเวศวิทยาทางทะเลขัน้สูง  
4. ชุดวิชาระเบยีบวิธีวจิัยทางชีววิทยา  
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ คำชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
7. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ในแต่ละ
แผนการศึกษาควรระบุผลงานตีพิมพ์ให้ชัดเจน เนื่องจาก
แต่ละแผนการศึกษามีจำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ที่
แตกต่างกัน  

แก้ไขตามคำแนะนำ 

8. แก้ไขชื่อรูปแบบการเขียนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ ต้อง
ขึ้นต้นด้วยอักษรตัวใหญ่  

แก้ไขตามคำแนะนำ 

9. ตรวจสอบแก้ไขคำผิด แก้ไขตามคำแนะนำ 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 3 ดร.สมราน สุดดี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ คำชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. ภาพรวมบุคลากรมีความสามารถจะทำให้นักศึกษามี
ความสนใจในการศึกษาต่อในหลักสูตร มีรายวิชาเลือกที่
หลากหลายสะท้อนความเชี่ยวชาญของบุคลากร  

- 

2. ควรมีกลยุทธ์ในการชักจูงหรือรักษานักศึกษาที่เก่งๆ ไว้ 
ไม่ให้ไปศึกษาต่อสถาบนัอ่ืน 

หลักสูตรและคณะวิทยาศาสตรม์ีกลไกการชักจูงนักศึกษา
ที่มีศักยภาพสูงให้ศึกษาต่อ เช่น ทุนการศึกษาโครงการตรี
ควบโท เปน็ต้น 

3. ปรับแก้ชื่อและคำอธิบายรายวิชาที่เปน็ภาษาอังกฤษมี
การพิมพ์ที่ยังไม่ถูกต้อง 

แก้ไขตามคำแนะนำ 
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ภาคผนวก ข 
 

ข-1 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
 
1. รองศาสตราจารย ์ดร. กิติเชษฐ์ ศรีดิษฐ 

วุฒิการศึกษาสงูสุด Dr. rer. nat. (Botanik) 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
330-101 หลักชีววิทยา 1 3 
330-102 หลักชีววิทยา 2 3 
330-200 ชุดวิชาความหลากหลายและอนกุรมวิธานของพืช 6 
330-230 อนุกรมวิธานพืช 3 
330-420 ชีววิทยาไมป้ระดับ 2 
331-101 ปฏิบัติการหลักชีววทิยา 1 1 
331-102 ปฏิบัติการหลักชีววทิยา 2 1 
331-491 โครงงานทางชีววิทยา 3 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ในหลักสตูรนี้) 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
330-500 เทคนิคการวิจัยทางชีววิทยา 3 
330-530 การจัดระบบสิ่งมีชวีิตทางชีววทิยา 2 
330-533 ชุดวิชาเทคนิคสำหรับการทบทวนทางอนุกรมวิธานของพชื 5 
330-604 พฤกษภูมิศาสตร์ 3 
330-630 อนุกรมวิธานพืชขัน้สูง 3 
330-631 หัวข้อปัจจุบันทางอนุกรมวิธานพืช 2 
330-655 พฤกษศาสตร์ชายฝั่ง 3 
330-680 ปัญหาพิเศษทางพฤกษศาสตร ์ 3 
331-591 วิทยานพินธ ์ 36 
331-592 วิทยานพินธ ์ 20 
331-693 วิทยานพินธ ์ 48 
331-694 วิทยานพินธ ์ 36 
331-695 วิทยานพินธ ์ 48 

 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  
2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ (3 บทความล่าสดุ) 

1. Gayley K. & Sridith K. 2020. The vegetation status of regrowth forests in abandoned farmlands 
in the subtropical forest of Eastern Bhutan Himalaya. Taiwania 65(3): 336-347. 

2. Tendar P. & Sridith K. 2020. Wetland Plant Communities of the Eastern Himalayan Highlands in 
Northern Bhutan. Wetlands 40(6): 2477-2488. 

3. Namgay S.  & Sridith K.  2020.  Distribution pattern of the genus Rhododendron in Bhutan 
Himalayan range. ScienceAsia 46(4): 429-435. 
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2. รองศาสตราจารย ์ดร. สหัช จันทนาอรพินท์ 
วุฒิการศึกษาสงูสุด Dr.rer.Nat (Botanik) 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
330-102 หลักชีววิทยา 2 3 
330-200 ชุดวิชาความหลากหลายและอนกุรมวิธานของพืช 6 
330-401 ชีววิทยาของกล้วยไม ้ 3 
330-483 ชุดวิชาชีววทิยาเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 6 
331-101 ปฏิบัติการหลักชีววทิยา 1 1 
331-102 ปฏิบัติการหลักชีววทิยา 2 1 
331-106 ปฏิบัติการชวีวิทยา 1 
331-491 โครงงานทางชีววิทยา 3 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ในหลักสตูรนี้) 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
330-500 เทคนิคการวิจัยทางชีววิทยา 3 
330-531 ไบรโอไฟตว์ิทยา 3 
330-532 เทอริโดไฟต์วิทยา 3 
330-533 ชุดวิชาเทคนิคสำหรับการทบทวนทางอนุกรมวิธานของพชื 5 
330-600 ชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางชีววิทยา 5 
330-631 หัวข้อปัจจุบันทางอนุกรมวิธานพืช 2 
330-680 ปัญหาพิเศษทางพฤกษศาสตร ์ 3 
331-571 สัมมนาทางชีววิทยา 1 1 
331-572 สัมมนาทางชีววิทยา 2 1 
331-591 วิทยานพินธ ์ 36 
331-592 วิทยานพินธ ์ 20 
331-671 สัมมนาทางชีววิทยา 1 1 
331-672 สัมมนาทางชีววิทยา 2 1 
331-693 วิทยานพินธ ์ 48 
331-694 วิทยานพินธ ์ 36 
331-695 วิทยานพินธ ์ 48 

 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  
2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ (3 บทความล่าสดุ) 

1. Zhanga L., Fan X.-P., Petchsri S., Zhoue L., Pollawatn R., Zhang X., Zhou X.M., Luc N.T., Knapp 
R., Chantanaorrapint S., Limpanasittichai P., Sun H., Gao X.-F. & Zhang L.-B. 2020. Evolutionary 
relationships of the ancient fern lineage the adder’s tongues (Ophioglossaceae) with description 
of Sahashia gen. nov. Cladistics 36(4): 380-393.  

2. Chantanaorrapint S. , Chantanaorrapint A. & Sae Wai J.  2020. The genus Mycaranthes Blume 
(Orchidaceae) in Thailand. Taiwania 65(3): 329–355. 

3. Sukkharak P.  & Chantanaorrapint S.  2 0 2 0 .  The liverwort genus Metzgeria ( Metzgeriaceae, 
Marchantiophyta) in Thailand. Phytotaxa 441(3): 251–262.  
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3. รองศาสตราจารย์ ดร. อัญชนา ประเทพ 
วุฒิการศึกษาสงูสุด Ph.D. (Biological Sciences) 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
330-250  นิเวศวิทยา 3 
330-304 พฤกษศาสตร์ทางทะเล 3 
330-431 สาหร่ายวิทยา 3 
330-452 นิเวศวิทยาทางทะเล 3 
331-250 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 1 
331-491 โครงงานทางชีววิทยา 3 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ในหลักสตูรนี้) 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
330-651 หัวข้อปัจจุบันทางนิเวศวิทยา 2 
330-682 ปัญหาพิเศษทางนิเวศวิทยา 3 
331-591 วิทยานพินธ ์ 36 
331-592 วิทยานพินธ ์ 20 
331-693 วิทยานพินธ ์ 48 
331-694 วิทยานพินธ ์ 36 
331-695 วิทยานพินธ ์ 48 

 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  
2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ (3 บทความล่าสดุ) 

1. Hiranphan R., Hiranphan P., Puangpairote T., Prathep A. & Eksomtramage L. 2020. Karyomorphology 
of three Halophila species (Hydrocharitaceae, Alismatales) from Haad Chao Mai National Park, Trang 
Province, Thailand. Chiang Mai Journal of Science 47(1): 57-63. 

2. Rattanachot E., Stankovic M., Tuntiprapas P., Prempree S. & Prathep A. 2020. Monitoring of seagrass 
along southern Andaman coast of Thailand. Ecological Research 35(5): 773-779. 

3. Arina N. , Raynusha C. , Hidayah N. , Farah Ain Zainee N. , Prathep A.  & Rozaimi M.  2020.  Coralline 
macroalgae contribution to ecological services of carbon storage in a disturbed seagrass meadow. 
Marine Environmental Research 162: Article number 105156. 

 
4. รองศาสตราจารย์ ดร. อุปถัมภ์ มีสวัสดิ์ 

วุฒิการศึกษาสงูสุด ปร.ด. (ชีววทิยา) 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
330-101 หลักชีววิทยา 1 3 
330-102 หลักชีววิทยา 2 3 
330-401 ชีววิทยาของกล้วยไม ้ 3 
330-404 หลักเทคโนโลยชีีวภาพทางพชื 3 
330-411 กายวิภาคศาสตร์ของพืช 3 
330-470 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและอวัยวะพืช 3 
330-471 ไมโครเทคนิค 3 
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330-475 สัมมนาทางชีววิทยา 1 
331-102 ปฏิบัติการหลักชีววทิยา 1 1 
331-102 ปฏิบัติการหลักชีววทิยา 2 1 
331-106 ปฏิบัติการชวีวิทยา 1 
331-491 โครงงานทางชีววิทยา 3 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ในหลักสตูรนี้) 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
330-513 เรณูวิทยา 3 
330-540 การเจริญเติบโตของพืช 3 
330-641 การเกิดสัณฐานของพืช 3 
330-670 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นสงู 3 
330-680 ปัญหาพิเศษทางพฤกษศาสตร ์ 3 
331-591 วิทยานพินธ ์ 36 
331-592 วิทยานพินธ ์ 20 
331-693 วิทยานพินธ ์ 48 
331-694 วิทยานพินธ ์ 36 
331-695 วิทยานพินธ ์ 48 

 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  
2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ (3 บทความล่าสดุ) 

1. Soonthornkalump S. , Yamamoto S.  & Meesawat U.  2 0 2 0 .  Adding ascorbic acid to reduce 
oxidative stress during cryopreservation of somatic embryos of Paphiopedilum niveum (Rchb.f.) 
stein, an endangered orchid species. Horticulture Journal 89(4): 466-472. 

2. Soonthornkalump S. , Nakkanong K.  & Meesawat U.  2019.  In vitro cloning via direct somatic 
embryogenesis and genetic stability assessment of Paphiopedilum niveum (Rchb. f. )  Stein, the 
endangered Venus's slipper orchid.  In Vitro Cellular & Developmental Biology –  Plant 55( 3) : 
265-276.  

3. Sutthinon P., Samuels L. & Meesawat U. 2019. Pollen development in male sterile mangosteen 
(Garcinia mangostana L.) and male fertile seashore mangosteen (Garcinia celebica L.). 
Protoplasma 256(6): 1545-1556. 

 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กริ่งผกา วังกุลางกูร 

วุฒิการศึกษาสงูสุด Ph.D. (Marine Biology) 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
330-106 ชีววิทยา 3 
330-231 ชุดวิชาความหลากหลายและการจัดระบบเบื้องตน้ของสัตว์ 6 
330-250 นิเวศวิทยา 3 
330-321 ชุดวิชากายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ 4 
330-370 หลักการวิจัยทางชีววิทยา  2 
330-452 นิเวศวิทยาทางทะเล 3 
331-106 ปฏิบัติการชวีวิทยา 1 
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331-250 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 1 
331-270 ชีววิทยาภาคสนาม 1 
331-491 โครงงานทางชีววิทยา 3 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ในหลักสตูรนี้) 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
330-500 เทคนิคการวิจัยทางชีววิทยา 3 
330-551 ชุดวิชานิเวศวิทยาทางทะเลขัน้สูง 5 
330-600 ชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางชีววิทยา 5 
330-650 นิเวศวิทยาขั้นสูง 3 
330-651 หัวข้อปัจจุบันทางนิเวศวิทยา 2 
330-652 การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมระดับโลก 2 
330-682 ปัญหาพิเศษทางนิเวศวิทยา 3 
331-571 สัมมนาทางชีววิทยา 1 1 
331-572 สัมมนาทางชีววิทยา 2 1 
331-591 วิทยานพินธ ์ 36 
331-592 วิทยานพินธ ์ 20 
331-671 สัมมนาทางชีววิทยา 1 1 
331-672 สัมมนาทางชีววิทยา 2 1 
331-693 วิทยานพินธ ์ 48 
331-694 วิทยานพินธ ์ 36 
331-695 วิทยานพินธ ์ 48 

 
ผลงานวจิัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ (3 บทความล่าสดุ) 

1. Sa-Nguansil S. & Wangkulangkul K. 2020. Salinity tolerance in different life history stages of an 
invasive false mussel Mytilopsis sallei Recluz, 1849:  implications for its restricted distribution. 
Molluscan Research 40(3): 214-222. 

2. Chanket W.  & Wangkulangkul K.  2019.  Role of the sea urchin Stomopneustes variolaris 
( Lamarck, 1816)  pits as a habitat for epilithic macroinvertebrates on a tropical intertidal rocky 
shore. Zoological Science 36(4): 330-338.  

3. Wangkulangkul K. & Promdam R. 2018. Spatial variability in the composition of macrofauna on 
intertidal rocky shores along the coast of the Andaman Sea and the Gulf of Thailand, Southern 
Thailand. Plankton and Benthos Research 13(4): 154-162. 

 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤติกา แก้วจำนง 

วุฒิการศึกษาสงูสุด Ph.D. (Plant Science) 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
315-200 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 1 
330-106 ชีววิทยา 3 
330-320 ชุดวิชากายวิภาคและสรีรวิทยาของพืช 5 
330-453 นิเวศวิทยาของพืช  3 
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331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1 
331-102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 1 
331-106 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 
331-491 โครงงานทางชีววิทยา 3 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ในหลักสตูรนี้) 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
330-540 การเจริญเติบโตของพืช 3 
330-680 ปัญหาพิเศษทางพฤกษศาสตร ์ 3 
331-591 วิทยานพินธ ์ 36 
331-592 วิทยานพินธ ์ 20 

 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  
2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ (3 บทความล่าสดุ) 

1. Thapa L. B. , Kaewchumnong K. , Sinkkonen A.  & Sridith K.  2020.  Airborne and belowground 
phytotoxicity of invasive Ageratina adenophora on native species in Nepal.  Plant Ecology 
221(10): 883-892.  

2. Thapa L.B. , Kaewchumnong K. , Sinkkonen A.  & Sridith K.  2020.  Soaked in rainwater effect of 
Ageratina adenophora on seedling growth and development of native tree species in Nepal. 
Flora: Morphology, Distribution, Functional Ecology of Plants 263: Article 151554 (1-6).  

3. Thapa L.B., Kaewchumnong K., Sinkkonen A. & 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 57: 72-80. 

 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรัล ลีรติวงศ์ 

วุฒิการศึกษาสงูสุด ปร.ด. (ชีววทิยา) 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
330-200 ชุดวิชาความหลากหลายและอนกุรมวิธานของพืช 6 
330-230 อนุกรมวิธานของพืช 3 
330-403 พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ 3 
330-432 พืชนำ้ 3 
331-101 ปฏิบัติการหลักชีววทิยา 1 1 
331-102 ปฏิบัติการหลักชีววทิยา 2 1 
331-476 
331-491 
331-493 

การฝึกงาน 
โครงงานทางชีววิทยา 
สหกิจศึกษาทางชีววิทยา 

2 
3 
6 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ในหลักสตูรนี้) 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
330-513 เรณูวิทยา 3 
330-552 นิเวศวิทยาป่าชายเลน 3 
330-680 ปัญหาพิเศษทางพฤกษศาสตร ์ 3 
331-591 วิทยานพินธ ์ 36 
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331-592 วิทยานพินธ ์ 20 
331-693 วิทยานพินธ ์ 48 
331-694 วิทยานพินธ ์ 36 
331-695 วิทยานพินธ ์ 48 

 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  
2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ (3 บทความล่าสดุ) 

1. Leeratiwong C. , Chalermglin P.  & Johnson D. M.  2020.  Two new species of Alphonsea 
(Annonaceae) from Thailand. Phytotaxa 429(3): 225-232. 

2. Phuphumirat W., Trongdechakraiwut T., Leeratiwong C., Phonsena P., Ferguson D.K. & Zetter R. 
2020.  A linear polyad:  a distinctive pollen dispersal unit in Xyris complanata ( Xyridaceae) . 
Grana: 59: 1-12.  

3. Wilmot-Dear C.M. , Hopkins H.C.K.  & Leeratiwong C.  2019.  Notes on Mucuna (Leguminosae: 
Papilionoideae) in Thailand: fruits of M. oligoplax re-assessed, and a revised key to species with 
lamellate fruits. Kew Bulletin 74(4): Article number 55(1-4).   

 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จารุวรรณ มะยะกูล 

วุฒิการศึกษาสงูสุด ปร.ด.(ชีววทิยา) 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
330-101   หลักชีววิทยา 1 3 
330-102 หลักชีววิทยา 2 3 
330-250 นิเวศวิทยา 3 
330-370 หลักการวิจัยทางชีววิทยา 2 
330-431 สาหรา่ยวิทยา 3 
330-452 นิเวศวิทยาทางทะเล 3 
331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 I 1 
331-476 การฝึกงาน 2 
331-493 สหกิจศึกษาทางชีววิทยา 6 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ในหลักสตูรนี้) 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
330-551 ชุดวิชานิเวศวิทยาทางทะเลขัน้สูง 5 
330-553 นิเวศวิทยาสาหร่ายทะเล 3 
330-650 นิเวศวิทยาระดบัสูง 3 
330-651 หัวข้อปัจจุบันทางนิเวศวิทยา 2 
330-656 การตอบสนองของสาหร่ายทะเลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม 3 
330-682 ปัญหาพิเศษทางนิเวศวิทยา 3 
331-591 วิทยานพินธ ์ 36 
331-592 วิทยานพินธ ์ 20 
331-693 วิทยานพินธ ์ 48 
331-694 วิทยานพินธ ์ 36 
331-695 วิทยานพินธ ์ 48 
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ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ (3 บทความล่าสดุ) 

1. Mayakun J. , Kim J.  H.  & Prathep A.  2020 .  Timing of disturbance, top-down, and bottom-up 
driving on early algal succession patterns in a tropical intertidal community.  Phycological 
Research 68(2): 135-143.  

2. Kattika P. , Phetcharat S.  & Mayakun J.  2019.  Some species of Gracilaria ( Gracilariaceae, 
Rhodophyta) from Southern Thailand. Taxonomy of Southeast Asian Seaweeds III; Phang, Song 
& Lim (eds), 47-57.  

3. Titioatchasai J. , Prathep A.  & Mayakun, J.  2019.  Algal successional pattern in tropical subtidal 
coral reef community. Journal of Fisheries and Environment 43(3): 11-18. 

 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาร์เนีย เจ๊ะหะ 

วุฒิการศึกษาสงูสุด ปร.ด. (สรีรวิทยา) 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
330-102 หลักชีววิทยา 2 3 
330-103 ชีววิทยาสำหรับเภสชัศาสตร์ 2 
330-106 ชีววิทยา 3 
330-212 สัตว์มีกระดูกสันหลังเชิงเปรียบเทียบ 3 
330-311 ฮีสโทโลยีของสัตว์ 3 
330-321 ชุดวิชากายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ 5 
330-481 พฤติกรรมของสัตว์ 3 
331-101 ปฏิบัติการหลักชีววทิยา 1 1 
331-102 ปฏิบัติการหลักชีววทิยา 2 1 
331-106 ปฏิบัติการชวีวิทยา 1 
331-491 โครงงานทางชีววิทยา 3 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ในหลักสตูรนี้) 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
330-500 เทคนิคการวิจัยทางชีววิทยา 3 
330-524 ชุดวิชาประสาทชีววิทยาและพฤติกรรม 5 
330-571 ฮีสโตเคม ี 3 
330-600 ชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางชีววิทยา 5 
330-605 หัวข้อปัจจุบันทางสัตววิทยา 2 
330-681 ปัญหาพิเศษทางสัตววทิยา 3 
331-571 สัมมนาทางชีววิทยา 1 1 
331-572 สัมมนาทางชีววิทยา 2 1 
331-591 วิทยานพินธ ์ 36 
331-592 วิทยานพินธ ์ 20 
331-671 สัมมนาทางชีววิทยา 1 1 
331-672 สัมมนาทางชีววิทยา 2 1 
331-693 วิทยานพินธ ์ 48 
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331-694 วิทยานพินธ ์ 36 
331-695 วิทยานพินธ ์ 48 

 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  
2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ (3 บทความล่าสดุ) 

1. Sa- ih N. , Raekkhamnuan C. , Samerphob N. , Cheaha, D. , Niyomdecha S. , & Kumarnsit E.  2020. 
Local field potential power spectra and locomotor activity following treatment with 
pseudoephedrine in mice. Acta Neurobiologiae Experimentalis 80(1): 19-31. 

2. Samerphob N., Cheaha D., Issuriya A., Chatpun S., Lertwittayanon W., Jensen O., & Kumarnsit E. 
2020.  Changes in neural network connectivity in mice brain following exposures to palatable 
food. Neuroscience Letters 714: Article number 134542. 

3. Samerphob N. , Issuriya A. , Cheaha D. , Chatpun S. , Jensen O.  & Kumarnsit E.  2019.  Beta and 
gamma synchronous oscillations in neural network activity in mice-induced by food deprivation. 
Neurosci Lett 14;709:134398. 

 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ชนก บัวเพชร 

วุฒิการศึกษาสงูสุด Ph.D. (Plant Physiology) 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
330-101 หลักชีววิทยา 1                          3 
330-102 หลักชีววิทยา 2 3 
330-103 ชีววิทยาสำหรับเภสชัศาสตร์ 2 
330-320           ชุดวิชากายวิภาคและสรีรวิทยาของพืช 5 
330-453           นิเวศวิทยาของพืช 3 
331-101 ปฏิบัติการหลักชีววทิยา 1 1 
331-102 ปฏิบัติการหลักชีววทิยา 2 1 
331-491 โครงงานทางชีววิทยา 3 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ในหลักสตูรนี้) 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
330-500 เทคนิคการวิจัยทางชีววิทยา 3 
330-520 การสังเคราะห์ด้วยแสง 3 
330-521 นิเวศสรีรวิทยาของพืช   3 
330-582   พิษวิทยาของระบบนิเวศ 3 
330-600 ชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางชีววิทยา 5 
330-621 หัวข้อปัจจุบันทางสรีรวิทยาของพืช 2 
330-680 ปัญหาพิเศษทางพฤกษศาสตร ์ 3 
331-571 สัมมนาทางชีววิทยา 1 1 
331-572 สัมมนาทางชีววิทยา 2 1 
331-591 วิทยานพินธ ์ 36 
331-592 วิทยานพินธ ์ 20 
331-671 สัมมนาทางชีววิทยา 1 1 
331-672 สัมมนาทางชีววิทยา 2 1 
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331-693 วิทยานพินธ ์ 48 
331-694 วิทยานพินธ ์ 36 
331-695 วิทยานพินธ ์ 48 

 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  
2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ (3 บทความล่าสดุ) 

1. Sanpradit P., Buapet P., Kongseng S. & Peerakietkhajorn S. 2020. Temperature and concentration 
of ZnO particles affect life history traits and oxidative stress in Daphnia magna.  Aquatic 
Toxicology 224: Article No.105517. 

2. Nualla- ong A. , Phongdara A.  & Buapet P.  2020.  Copper and zinc differentially affect root 
glutathione accumulation and phytochelatin synthase gene expression of Rhizophora 
mucronata seedlings:  Implications for mechanisms underlying trace metal tolerance. 
Ecotoxicology and Environmental Safety 205: Article 111175. 

3. Buapet P., Qi L. & Todd P. 2020. Differing photosynthetic responses to excess irradiance in the 
two coexisting seagrasses, Halophila ovalis and Halophila decipiens:  Chloroplast avoidance 
movement, chlorophyll fluorescence, and leaf optical properties.  Aquatic Botany 166:  Article 
number 103268. 

 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วชิระ เหล็กนิ่ม 

วุฒิการศึกษาสงูสุด Ph.D. (Tropical Fishery and Marine Biology) 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
330-101 หลักชีววิทยา 1  3 
330-231 ชุดวิชาความหลากหลายและการจัดระบบเบื้องตน้ของสัตว์ 6 
330-232 อนุกรมวิธานสัตว์  3 
330-303 ชีววิทยาแหล่งนำ้จืด 3 
330-370 หลักวิธีวิจัยทางชีววิทยา 2 
330-305 ชีววิทยามลพิษ 3 
331-102 ปฏิบัติการหลักชีววทิยา 2 1 
331-491 โครงงานทางชีววิทยา 3 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ในหลักสตูรนี้) 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
330-534 มีนวิทยา 3 
330-536 ชีววิทยาของครัสตาเซียน 3 
331-591 วิทยานพินธ ์ 36 
331-592 วิทยานพินธ ์ 20 
331-694 วิทยานพินธ ์ 36 
331-695 วิทยานพินธ ์ 48 
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ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ (3 บทความล่าสดุ) 

1. Peerakietkhajorn S. , Damnui P. , Wichienchot S.  & Lheknim V.  2020.  Effects of plant 
oligosaccharides derived from dragon fruit on growth, reproduction and survival of freshwater 
crustacean Daphnia magna. Aquaculture Research 51(1): 51-57. 

2. Lheknim V.  & Yolanda R.  2020.  Temporal and spatial patterns of abundance and occurrence 
of planktonic shrimps in the Songkhla Lagoon System, southern Thailand.  Bulletin of Marine 
Science 96(3): 521-538. 

3. Yolanda R. , Sawamoto S.  & Lheknim V.  2019.  A new species in the genus Heteromysoides 
( Crustacea, Mysida, Mysidae)  from Songkhla Lagoon, southern Thailand.  Zoosystematic and 
Evolution 95: 535-542. 

 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณยา พีระเกียรติขจร 

วุฒิการศึกษาสงูสุด Ph.D. (Biotechnology) 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
330-102 หลักชีววิทยา 2 3 
330-231 ชุดวิชาความหลากหลายและการจัดระบบเบื้องตน้ของสัตว์ 6 
330-301 สัตว์ไม่มีกระดูกสนัหลังทีส่ำคัญทางเศรษฐกิจ 3 
330-303 ชีววิทยาของแหล่งน้ำจดื 3 
330-305 ชีววิทยามลพิษ 3 
330-321 ชุดวิชากายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ 5 
331-101 ปฏิบัติการหลักชีววทิยา 1 1 
331-102 ปฏิบัติการหลักชีววทิยา 2 1 
331-491 โครงงานทางชีววิทยา 3 
331-493 สหกิจศึกษาทางชีววิทยา 6 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ในหลักสตูรนี้) 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
330-522 สรีรวิทยาของสัตว์ในกลุ่มคลาโดเซอรา 3 
330-582   พิษวิทยาของระบบนิเวศ 3 
330-600 ชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางชีววิทยา 5 
330-605 หัวข้อปัจจุบันทางสัตววิทยา 2 
330-681 ปัญหาพิเศษทางสัตววทิยา 3 
331-591 วิทยานพินธ ์ 36 
331-592 วิทยานพินธ ์ 20 
331-693 วิทยานพินธ ์ 48 
331-694 วิทยานพินธ ์ 36 
331-695 วิทยานพินธ ์ 48 

 
  



 

 

97 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (2015-2019) 
2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ (3 บทความล่าสดุ) 

1. Sanpradit P., Buapet P., Kongseng S. & Peerakietkhajorn S. 2020. Temperature and 
concentration of ZnO particles affect life history traits and oxidative stress in Daphnia magna. 
Aquatic Toxicology 224: Article No.105517. 

2. Sangkuanun T., Wichienchot S., Kato Y., Watanabe H. & Peerakietkhajorn S. 2020. 
Oligosaccharides derived from dragon fruit modulate gut microbiota, reduce oxidative stress 
and stimulate Toll-pathway related genes expression in freshwater crustacean Daphnia magna. 
Fish & Shellfish Immunology 103: 126-134. 

3. Peerakietkhajorn S., Damnui P., Wichienchot S. & Lheknim V. 2020. Effects of plant 
oligosaccharides derived from dragon fruit on growth, reproduction and survival of freshwater 
crustacean Daphnia magna. Aquaculture Research 51 (1): 51-57. 

 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาระ บำรุงศรี 

วุฒิการศึกษาสงูสุด Ph.D. (Zoology) 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
330-101 หลักชีววิทยา 1 3 
330-250 นิเวศวิทยา 3 
330-482 ชีววิทยาการอนุรักษ์ 3 
331-101 ปฏิบัติการหลักชีววทิยา 1 1 
331-102 ปฏิบัติการหลักชีววทิยา 2 1 
331-250 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 1 
330-491 โครงงานทางชีววิทยา 3 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ในหลักสตูรนี้) 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
330-501 ชีวภูมิศาสตร ์ 2 
330-681 ปัญหาพิเศษทางสัตววทิยา 3 
330-682 ปัญหาพิเศษทางนิเวศวิทยา 3 
331-591 วิทยานพินธ ์ 36 
331-592 วิทยานพินธ ์ 20 
331-693 วิทยานพินธ ์ 48 
331-694 วิทยานพินธ ์ 36 
331-695 วิทยานพินธ ์ 48 

 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  
2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ (3 บทความล่าสดุ) 

1. Diego C. , Stewart A.  & Bumrungsri S.  2021.  Pollinators necessary for the reproductive success 
of critically endangered mangrove, Sonneratia griffithii.  Aquatic Botany 169:  Article number 
103340. 
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2. Wayo K., Sritongchuay T., Chuttong B., Attasopa K. & Bumrungsri S. 2020. Local and landscape 
compositions influence stingless bee communities and pollination networks in tropical mixed 
fruit orchards, Thailand. Diversity 12(12): Article No.482. 

3. Khandu P. , Gale G. , Pradhan R. , Acharja I.  & Bumrungsri S.  2020.  First record of successful 
breeding of the white- bellied heron in the broadleaved trees.  Journal of Animal and Plant 
Sciences 30(2): 502-507. 

 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิงโต บญุโรจน์พงศ ์

วุฒิการศึกษาสงูสุด ปร.ด. (ชีววทิยา) 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
330-101 หลักชีววิทยา 1  3 
331-101 ปฏิบัติการหลักชีววทิยา 1  1 
330-260 พันธุศาสตร์  3 
331-260 ปฏิบัติการพนัธุศาสตร์ 1 
330-382 วิวัฒนาการเบื้องต้น 3 
330-435 
330-442 
330-464 

กีฏวิทยา 
นิเวศวิทยาของแมลง 
พันธุศาสตร์โมเลกุลของแมลง 

4 
3 
3 

330-475 
330-491 

สัมมนาทางชีววิทยา 
โครงงานทางชีววิทยา 

1 
3 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ในหลักสตูรนี้) 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
330-501 ชีวภูมิศาสตร ์ 2 
330-502 
330-554 
330-662 
330-683 

ปรัชญาวทิยาศาสตร์เบื้องตน้ 
นิเวศวิทยาประชากรของแมลง 
หัวข้อปัจจุบันทางพันธุศาสตร์และเซลล์วิทยา 
ปัญหาพิเศษทางพันธุศาสตร ์

2 
3 
2 
3 

331-591 วิทยานพินธ ์ 36 
331-592 วิทยานพินธ ์ 20 

 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  
2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ (3 บทความล่าสดุ) 

1. Kittiwattanawong K., Ponlawat A., Boonrotpong S., Nanakorn N., Kongchouy N., Moonmake S. & 
Pengsakul T.  2020.  The effect of plasmodium vivax infection on socs gene expression in 
anopheles dirus (Diptera: Culicidae). Tropical Biomedicine 37(2): 397-408. 

2. Morlor S. , Pinkaew N.  & Boonrotpong S.  2019.  Genetic variation in Mineus group of Mycalesis 
(Nymphalidae: Satyrinae) in peninsular Thailand: inferred from mitochondrial and nuclear genes. 
Songklanakarin Journal of Science and Technology 41(3): 631-640 

3. Kaewkrajang N., Grootaert P. & Boonrotpong S. 2018. Genetic variation of the long-legged flies 
Phacaspis mitis complex (Diptera:  Dolichopodidae)  in Peninsular Thailand inferred from three 
mitochondrial genes. Journal of insect science 18(6): 1-8. 



 

 

99 

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาค จันทฤทธิ์ 
วุฒิการศึกษาสงูสุด ปร.ด. (ชีววทิยา) 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
190-101 ชีววิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย 2 
330-232 อนุกรมวิธานของสัตว์ 3 
330-435 กีฎวิทยา 4 
330-491 โครงงานทางชีววิทยา 3 
331-104 ปฏิบัติการชวีวิทยาเพื่อการเกษตร 1 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ในหลักสตูรนี้) 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
330-681 ปัญหาพิเศษทางสัตววทิยา 3 
330-682 ปัญหาพิเศษทางนิเวศวิทยา 3 
331-591 วิทยานพินธ ์ 36 
331-592 วิทยานพินธ ์ 20 
331-693 วิทยานพินธ ์ 48 
331-694 วิทยานพินธ ์ 36 
331-695 วิทยานพินธ ์ 48 

 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (ตั้งแต่ 2017 ถึงปัจจุบัน) 
2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ (3 บทความล่าสดุ) 

1. Jantarit S., Promdam R. & Wongkamhaeng K. 2020. Theosbaena loko sp. n. a new stygobiotic 
microshrimp ( Thermosbaenacea:  Halosbaenidae)  from southern Thailand.  Biodiversity Data 
Journal 8: e59528. 

2. Jantarit S. , Surakhamhaeng K.  & Deharveng L.  2020.  The multiformity of antennal chaetae in 
Troglopedetes Joseph, 1872 (Collembola: Paronellidae: Troglopedetinae) , with descriptions of 
two new species from Thailand. ZooKeys 987: 1–40. 

3. Jantarit S. & Sangsiri T. 2020. Two new species of Alloscopus from caves in Thailand, with a key 
to world species of the genus (Hexapoda: Collembola). Raffles Bulletin of Zoology 35: 48–60.  

 
16. ดร. ธิดารัตน์ พ่วงไพโรจน ์

วุฒิการศึกษาสงูสุด ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
330-101 หลักชีววิทยา 1  3 
330-102 หลักชีววิทยา 2 3 
330-103 ชีววิทยาสำหรับเภสชัศาสตร์ 2 
330-300 ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล 4 
330-305 ชีววิทยามลพิษ  3  
330-370 หลักการวิจัยทางชีววิทยา 2 
330-460 เซลล์พันธุศาสตร ์ 3 
330-475 สัมมนาทางชีววิทยา  1  
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331-101 ปฏิบัติการหลักชีววทิยา 1  1  
331-102 ปฏิบัติการหลักชีววทิยา 2  1  
331-106 ปฏิบัติการชวีวิทยา  1  
331-491 โครงงานทางชีววิทยา 3  

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ในหลักสตูรนี้) 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
330-500 เทคนิคการวิจัยทางชีววิทยา 3  
330-582   พิษวิทยาของระบบนิเวศ 3 
330-602 เซลล์วิทยาขัน้สูง  3  
330-662 หัวข้อปัจจุบันทางพันธุศาสตร์และเซลล์วิทยา 2 
330-680 ปัญหาพิเศษทางพฤกษศาสตร ์ 3 
330-683 ปัญหาพิเศษทางพันธุศาสตร ์ 3  
331-571 สัมมนาทางชีววิทยา 1 1 
331-572 สัมมนาทางชีววิทยา 2 1 
331-591 วิทยานพินธ ์ 36 
331-592 วิทยานพินธ ์ 20 
331-671 สัมมนาทางชีววิทยา 1 1 
331-672 สัมมนาทางชีววิทยา 2 1 

 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  
2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ (3 บทความล่าสดุ) 

1. Hiranphan H. , Hiranphan P. , Puangpairote T. , Prathep A.  & Eksomtramage L.  2020. 
Karyomorphology of three Halophila species ( Hydrocharitaceae, Alismatales)  from Haad Chao 
Mai National Park, Trang Province, Thailand. Ching Mai Journal of Science 47(1): 57-63. 

2. Chow J. , Puangpairote T. , Anamthawat- jonsson K. , & Umpunjun P.  2 0 2 0 .  Karyotypic and 
molecular cytogenetic characterization of diploid and polyploid accessions of medicinal herbs 
in the genus Paris from northern Thailand. Scienceasia 46(3): 297-307. 

3. Peerakietkhajorn S.  & Puangpairote T.  2019.  Effects of phosphorus on survival and growth of 
fairy shrimp, Streptocephalus sirindhornae. Burapha Science Journal 24(2): 806-816. 

 
17. ดร. ปฐมฤกษ์ อิงสันเทียะ 
วุฒิการศึกษาสงูสุด ปร.ด. (ชีววทิยา) 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
330-101 หลักชีววิทยา 1 3 
331-101 ปฏิบัติการหลักชีววทิยา 1 1 
330-103 ชีววิทยาสำหรับเภสชัศาสตร์ 2 
330-106 ชีววิทยา 3 
331-106 ปฏิบัติการชวีวิทยา 1 
330-232 
330-260 

อนุกรมวิธานของสัตว์ 
พันธุศาสตร์ 

3 
3 

331-260 ปฏิบัติการพนัธุศาสตร์ 1 
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330-382 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับวิวัฒนาการ 3 
330-435 
330-462 
330-463 
330-464 
330-465  
330-484  
331-491 

กีฏวิทยา 
การศึกษาจีโนมเชงิเปรียบเทียบและวิวัฒนาการ 
นิเวศวิทยาเชิงโมเลกุล 
พันธุศาสตร์โมเลกุลของแมลง 
เทคนิคพันธุศาสตร์โมเลกุลในการวิจัยทางชีววทิยา  
ชุดวิชาการจัดการเรียนรู้และการสื่อสารชีววิทยาในศตวรรษที่ 21 
โครงงานทางชีววิทยา 

3 
3 
3 
3 
3 
9  
3 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ในหลักสตูรนี้) 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
330-580 เทคโนโลยชีีวภาพของแมลง 3 
330-661 วิวัฒนาการเชิงโมเลกลุและการประยุกต์ 3 
330-662 หัวข้อปัจจุบันทางพันธุศาสตร์และเซลล์วิทยา 2 
330-683 ปัญหาพิเศษทางพันธุศาสตร ์ 3 
331-591 วิทยานพินธ ์ 36 
331-592 วิทยานพินธ์  20 

 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  
2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ (3 บทความล่าสดุ) 

1. ณัฐวัชร โตสจัจะ, ปฐมฤกษ์ อิงสันเทียะ และ สทุิน กิ่งทอง. 2561. การระบุวงศ์ยีน ABC Transporters จาก
จีโนมของหอยมุกแกลบ (Pinctada fucata) ด้วยวิธีการทางชวีสารสนเทศศาสตร์. วารสารวิทยาศาสตรบ์ูรพา 
23(3): 1359-1375  

2. He P. , Engsontia P. , Chen G. , Yin Q. , Wang J. , Lu X. , Zhang Y. , Li Z.  & He M.  2018.  Molecular 
characterization and evolution of a chemosensory receptor gene family in three notorious rice 
planthoppers, Nilaparvata lugens, Sogatella furcifera and Laodelphax striatellus, based on 
genome and transcriptome analyses. Pest Management Science 74(9): 2156-2167. 

3. Schoville S. D. , Chen Y. H. , Andersson M. N. , Benoit J. B. , Bhandari A. , Bowsher J. H. , Brevik K. , 
Cappelle K. , Chen M. - J.M. , Childers A.K. , Childers C. , Christiaens O. , Clements J. , Didion E.M. , 
Elpidina E.N. , Engsontia P. , Friedrich M. , García-Robles I. , Gibbs R.A. , Goswami C. , Grapputo A. , 
Gruden K., Grynberg M., Henrissat B., Jennings E.C., Jones J.W., Kalsi M., Khan S.A., Kumar A., Li 
F. , Lombard V. , Ma X. , Martynov A. , Miller N.J. , Mitchell R.F. , Munoz-Torres M. , Muszewska A. , 
Oppert B. , Palli S.R. , Panfilio K.A. , Pauchet Y. , Perkin L.C. , Petek M. , Poelchau M.F. , Record É. , 
Rinehart J.P., Robertson H.M., Rosendale A.J., Ruiz-Arroyo V.M., Smagghe G., Szendrei Z., Thomas 
G.W.C. , Torson A.S. , Vargas Jentzsch I.M. , Weirauch M.T. , Yates A.D. , Yocum G.D. , Yoon J.-S. & 
Richards S. 2018. A model species for agricultural pest genomics: the genome of the Colorado 
potato beetle, Leptinotarsa decemlineata (Coleoptera:  Chrysomelidae) .  Scientific Reports 8: 
Article number 1931.  
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18. ดร. ล้อมพงศ์ กลิ่นนาวี 
วุฒิการศึกษาสงูสุด Dr. rer. nat. (Botany) 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
315-202 การคิดกับการใช้เหตุผล 2 
330-101 หลักชีววิทยา 1 3 
330-102 หลักชีววิทยา 2 3 
330-320 ชุดวิชากายวิภาคและสรีรวิทยาของพืช 4 
330-370 หลักการวิจัยทางชีววิทยา 2 
330-453 นิเวศวิทยาของพืช 3 
330-470 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและอวัยวะพืช 3 
330-475 สัมมนาทางชีววิทยา 1 
331-101 ปฏิบัติการหลักชีววทิยา 1 1 
331-106 ปฏิบัติการชวีวิทยา 1 
331-476 การฝึกงาน 2 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ในหลักสตูรนี้) 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
330-529 ความสัมพันธ์ของน้ำกับพืชและอาหารพืช 3 
330-561 พันธุศาสตร์โมเลกุลของพืช 3 
330-621 หัวข้อปัจจุบันทางสรีรวิทยาของพืช 2 
330-680 ปัญหาพิเศษทางพฤกษศาสตร ์ 3 
331-591 วิทยานพินธ ์ 36 
331-592 วิทยานพินธ์  20 

 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  
2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ (3 บทความล่าสดุ) 

1. Klinnawee L., Sok B., Duangpan S. & Meesawat U. 2020. Pup1-K46 foster internal phosphorus 
accumulation in lowland indica rice. Asian Journal of Plant Science 19(3): 205-213. 

2. Sok B., Duangpan S., Meesawat U. & Klinnawee L. 2019. Application of the Pup1-K46 marker to 
evaluate phosphorus- deficient tolerance in lowland rice cultivars from Southern Thailand. 
Srinakharinwirot Science Journal 35(2): 17-30. 

3. นรารัตน์ วัฒนาพันธ์, วุฒิชัย ศรีช่วย, ล้อมพงศ์ กลิ่นนาว ีและ อุปถัมภ์ มีสวัสดิ์. 2562.  ผลของสารลดการเกิด
สีน้ำตาลต่อการชักนําโพรโตคอร์มไลค์บอดี้โดยใช้เทคนิคชิ้นบางของ รองเท้านารีม่วงสงขลา:  Paphiopedilum 
callosum var. sublaeve. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 11: 107-116. 

 
19. ดร. ศันสรียา วังกุลางกูร 

วุฒิการศึกษาสงูสุด ปร.ด. (วิทยาศาสตรช์ีวภาพ) 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
330-101 หลักชีววิทยา 1 3 
330-102 หลักชีววิทยา 2 3 
330-106  ชีววิทยา 3 
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330-212 สัตว์มีกระดูกสันหลังเชิงเปรียบเทียบ 3 
330-232 อนุกรมวิธานของสัตว์ 3 
330-321 ชุดวิชากายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ 5 
330-439 วิทยาสัตว์สะเทนินำ้สะเทนิบกและ สัตว์เลื้อยคลาน 3 
331-101 ปฏิบัติการหลักชีววทิยา 1 1 
331-102 ปฏิบัติการหลักชีววทิยา 2 1 
331-106 ปฏิบัติการชวีวิทยา 1 
331-491 โครงงานทางชีววิทยา 3 

1.2 ภาระงานสอนระดับบัณฑติศึกษา (ในหลักสูตรนี้) 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
330-681 ปัญหาพิเศษทางสัตววทิยา 3 
330-682 ปัญหาพิเศษทางนิเวศวิทยา 3 
331-592 วิทยานพินธ ์ 20 
331-693 วิทยานพินธ ์ 48 

 
2. ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  
2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ (3 บทความล่าสดุ) 

1. Thongboon L., Sinlapachai S., Kettratad J., Jiraungkoorskul W., Pengsakul T., Wangkulangkul S., 
Uribe M., Plumley F., Wongkamhaeng K., & Kaneko G. 2020. Morphology and histology of female 
reproductive tract of the dog- faced water snake Cerberus rynchops (Schneider, 1799) .  Maejo 
International Journal of Science and Technology 14(1): 11-26. 

2. Draskic G., Vörös J., Wangkulangkul S., & Durakic M. 2020. Discordant morphological and genetic 
pattern in Leptobrachium hendricksoni (Anura: Megaphryidae) from southern Thailand, revealed 
by non- parametric ANOVA with Monte Carlo simulations.  Songklanakarin Journal of Science 
and Technology 42(5): 1034-1044.  

3. Thongboon L. , Senarat S. , Kettratad J. , Jiraungkoorskul W. , Wangkulangkul S. , Poolprasert P. , 
Para C. , Kaneko G. , & Pengsakul T.  2019.  Gastrointestinal tract and accessory organs in the 
spotted bent- toed gecko, Cyrtodactylus peguensis ( Boulenger, 1893) :  A histological and 
histochemical study. Journal of Morphological Sciences 36(4): 223-230. 
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ข-2 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำ 
 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจินาถ ศรีวุ่น 

วุฒิการศึกษาสงูสุด ปร.ด. (ชีววทิยา) 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
330-102 
330-231 
330-301 
330-331 
330-405 
330-472 
331-102 
331-491 
331-493                                                    

หลักชีววิทยา 2   
ชุดวิชาความหลากหลายและการจัดระบบเบื้องตน้ของสัตว์ 
สัตว์ไม่มีกระดูกสนัหลังที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ    
แพลงก์ตอนทะเล              
ชีววิทยาของกุ้งทะเล    
วิธีวิเคราะห์น้ำในการวิจัยทางชวีภาพ 
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 
โครงงานทางชีววิทยา 
สหกิจศึกษาทางชีววิทยา 

3 
6 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
6 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ในหลักสตูรนี้) 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
330-536 ชีววิทยาของครัสตาเซียน 3 
330-537 เทคนิคในการจำแนกชนิดแพลงก์ตอน 3 
330-556 
330-581 
330-681 
330-682 

นิเวศวิทยาของแพลงก์ตอน 
เทคโนโลยชีีวภาพของแพลงก์ตอน 
ปัญหาพิเศษทางสัตววทิยา 
ปัญหาพิเศษทางนิเวศวิทยา 

3 
3 
3 
3 

 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  
2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ 

1. Sriwoon R. & Poonsud N. 2019. Growth and reproductive of Babylonia areolata (Link, 1807) in 
Songkhla and Pattani, the lower part of Gulf of Thailand.  Songklanakarin Journal of Science 
and Technology. 41(6): 1402-1410. 

 
2. ดร. ชัชวาล หมื่นโพธิ ์

วุฒิการศึกษาสงูสุด ปร.ด. (ชีววทิยา) 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
330-102 หลักชีววิทยา 2 3 
330-106 ชีววิทยา 3 
330-212       สัตว์มีกระดูกสันหลังเชิงเปรียบเทียบ 3 
330-311       ฮีสโทโลยีของสัตว์                                                         4 
330-321 ชุดวิชากายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ 4 
330-435       กีฏวิทยา                                                                    4 
330-471       ไมโครเทคนิค 3 
331-101 ปฏิบัติการหลักชีววทิยา 1 1 
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331-102 ปฏิบัติการหลักชีววทิยา 2 1 
331-106       ปฏิบัติการชวีวิทยา                                                        1 
331-491       โครงงานทางชีววิทยา 3 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ในหลักสตูรนี้) 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
330-523 สัณฐานวิทยา และสรีรวิทยาของแมลง 3 
330-571 ฮีสโตเคมี          3 

 
2. ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  
2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ 

1. Wattanakul W. , Wattanakul U. , Thongprajukaew K.  & Muenpo C.  2017.  Optimal protein 
replacement of fish meal by mackerel condensate in diet for giant freshwater prawn 
(Macrobrachium rosenbergii). Aquaculture Research 48(2): 697-710. 

2. Wattanakul W. , Wattanakul U. , Thongprajukaew K.  & Muenpo C.  2017.   Fish condensate as 
effective protein replacer of fish meal in diet for striped snakehead ( Channa striata) .  Fish 
Physiology and Biochemistry 43(1): 217-228. 

 
3. ดร. นาวี หนุนอนันต์ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปร.ด. (ชีววิทยา) 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
330-101 หลักชีววิทยา 1 3 
330-232 อนุกรมวิธานของสัตว ์ 3 
330-250 นิเวศวิทยา 3 
330-301 สัตว์ไม่มีกระดูกสนัหลังทีส่ำคัญทางเศรษฐกิจ 3 
330-435 กีฏวิทยา 4 
330-441 มดวิทยา 3 
330-442 นิเวศวิทยาของแมลง 3 
331-101 ปฏิบัติการหลักชีววทิยา 1 1 
331-102 ปฏิบัติการหลักชีววทิยา 2 1 
331-250 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 1 
331-476 การฝึกงาน 2 
331-491 โครงงานทางชีววิทยา 3 
331-493 สหกิจศึกษาทางชีววิทยา  6 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ในหลักสตูรนี้) 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
330-512 แมลงน้ำ 3 
330-523 สัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาของแมลง 3 
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ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  
2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ 

1. Maneeroth N. , Noonanant N. , Thongkhao K.  & Pengsakul T.  2020 .  Morphometric analysis of 
sand fly (Diptera:  Psychodidae:  Phlebotominae) , Sergentomyia anodontis Quate and Fairchild, 
1 9 6 1 , populations in caves of southern Thailand.  Asian Pacific Journal of Tropical Medicine, 
13(9): 415–422. 

 
4. อาจารย์ เจริญศักดิ์ แซ่ไว่ 

วุฒิการศึกษาสงูสุด M.Sc. (Botany) 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
330-103 ชีววิทยาสำหรับเภสชัศาสตร์ 2 
330-200 ชุดวิชาความหลากหลายและอนกุรมวิธานของพืช 6 
330-330 อนุกรมวิธานของพืช 3 
330-370 หลักการวิจัยทางชีววิทยา 3 
330-382 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับวิวัฒนาการ 3 
330-402 ชีววิทยาของไม้ดอกไม้ประดบั 3 
330-482 ชีววิทยาการอนุรักษ์ 3 
331-101 ปฏิบัติการหลักชีววทิยา 1 1 
331-102 ปฏิบัติการหลักชีววทิยา 2 1 
331-106 ปฏิบัติการชวีวิทยา 1 
331-250 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 1 
331-491 โครงงานทางชีววิทยา 3 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ในหลักสตูรนี้) 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
330-532 เทอริโดไฟต์วิทยา 3 
330-533 ชุดวิชาเทคนิคสำหรับการทบทวนทางอนุกรมวิธานของพชื 5 
330-601 วิวัฒนาการของพืช 3 
330-631 หัวข้อปัจจุบันทางอนุกรมวิธานพืช 2 

 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ 

1. Chantanaorrapint S. , Chantanaorrapint A.  & Sae Wai J.  2020 .  The genus Mycaranthes Blume 
(Orchidaceae) in Thailand. Taiwania 65(3): 357-364. 

2. Dai J. , Zhuang Q. , Zhou R. , Sae Wai J. , Do T.  & Liu Y.  2020.  Generic affiliation of Phyllagathis 
phamhoangii (Melastomataceae) from Vietnam. Phytotaxa 470(3): 217-225. 

3. Tagane S., Dang V.S., Ngoc N.V., Binh H.T., Komada N., Sae Wai J., Naiki A., Nagamasu H., Toyama 
H.  & Yahara T.  2017.  Macrosolen bidoupensis Tagane & V.S.Dang, sp.  nov.  (Loranthaceae)  is 
newly described from Bidoup Nui Ba National Park in Lam Dong Province, southern Vietnam. 
PhytoKeys 80: 113-120. 
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5. อาจารย์ ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง 
วุฒิการศึกษาสงูสุด M.Sc. (Tropical Marine Studies) 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
315-200 ประโยชน์เพื่อนมนษุย์ 1 
331-101 ปฏิบัติการหลักชีววทิยา 1 1 
331-106 ปฏิบัติการชวีวิทยา 1 
330-350 นิเวศวิทยาและความหลากหลายของแนวปะการังเขตร้อน 3 
330-371 การสำรวจและดำน้ำเพื่อการอนรุักษ์ทางทะเล 3 
330-370 หลักวิธีวิจัยทางชีววิทยา 2 
330-473 การดำนำ้สำหรับนักชีววทิยา  3 
331-491 โครงงานทางชีววิทยา 3 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ในหลักสตูรนี้) 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
330-527 นิเวศวิทยาสรีระของสัตว์ทะเล  3 
330-550 นิเวศวิทยาแนวปะการัง  3 
330-552 นิเวศวิทยาป่าชายเลน 3 

 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  
2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ 

1. Plathong J., Plathong S. & Capa M. 2020. Two new species of Sphaerodoridae (Annelida) from 
the Gulf of Thailand. Zootaxa 4790(1): 57-75. 

2. Zhang Z., Plathong S., Sun Y., Guo Z., Munnoy T., Ma L., Jantharakhantee C. & Tanboot L. 2020. 
Analysis of the island tourism environment based on tourists' perception—A case study of Koh 
Lan, Thailand. Ocean and Coastal Management 197: Article number 105326.  

3. Plathong J., Hernández-alcántara P., Harris L. & Plathong S. 2020. Description of two new species 
of Paraonidae (Annelida) from the Gulf of Thailand, Western Pacific. Zookeys 951: 1-20. 
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ภาคผนวก ค 
 

ค-1 การดำเนินการตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) 
 
1. กระบวนการในการจัดทำ PLOs ของหลักสูตร 

กลุ่มผู้มีส่วนได้สว่นเสีย การวิเคราะห์กลุ่ม วิธีการได้มาซึง่สมรรถนะที่จำเปน็ 
SH1 อาจารย์ในหลักสูตร high power 

high impact 
ประชุมและอภิปราย 

SH2 ผู้ใช้บัณฑิต 
1. หอพรรณไม้ (BKF) 
2. สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริ
กิตติ์ 
3. สถาบันสิง่แวดล้อมไทย 
4. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
5. โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ 
6. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
7. East China Normal University  
8. บริษัท Merck 

high power สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มนี้  

SH3 ศิษย์ปัจจุบนั high impact ประชุมและอภิปราย สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูล 
SH4 ผู้ที่เป็นกลุ่มเปา้หมายของหลักสูตร  
      (แต่ยังไม่สมัครเข้าเรียน) 

high power 
high impact 

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มนี้ 3 ราย  

SH5 คณะและมหาวิทยาลัยฯ high power 
high impact 

การนำวิสยัทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลยัมาพิจารณาในการกำหนด
สมรรถนะที่จำเปน็ 

SH6 อว. high power การกำหนดสมรรถนะที่จำเป็นให้มี 5 ด้าน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 

PLOs ของหลักสูตร คือ  
ระดับปรญิญาโท 

PLO1 ประยุกต์องค์ความรู้ทางด้านชีววิทยา เพื่อแก้ปัญหาทางธรรมชาติวิทยาของพืชหรือสัตวบ์ริเวณคาบสมทุรมาลายูได้ 
PLO2 เลือกใช้เครื่องมือวิจัยเพื่อทดสอบสมมติฐานของการวิจยัทางชีววิทยาได้ 
PLO3 ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ข้อมูลและติดตามความก้าวหนา้ทางวิชาการได้อยา่งต่อเนื่อง 
PLO4 สื่อสารและนำเสนอข้อมูลทางวชิาการได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น 
PLO5 แสดงออกถึงการมีจรรยาบรรณทางวิชาการ และมีความรับผิดชอบต่อสว่นรวม 
PLO6 ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ในการทำงานเป็นทีม 

ระดับปรญิญาเอก 
PLO1 บูรณาการความรู้ทางชีววิทยาและศาสตร์อ่ืน ๆ เพื่อแก้ปัญหาทางธรรมชาตวิิทยาของพชืหรือสัตว์ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 
PLO2 ออกแบบกระบวนการวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านธรรมชาติวิทยาของพืชหรือสัตวใ์นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
PLO3 ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ข้อมูลและติดตามความก้าวหนา้ทางวิชาการได้อยา่งต่อเนื่อง 
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PLO4 สื่อสารและนำเสนอข้อมูลทางวชิาการได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น 
PLO5 แสดงออกถึงการมีจรรยาบรรณทางวิชาการ และมีความรับผิดชอบต่อสว่นรวม 
PLO6 ปฏิบัติตนในฐานะผูน้ำและผู้ตามเพื่อบรรลุเป้าประสงคข์ององค์กรได้ 
 
2. ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 
วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคมที่มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการ และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ มุง่สู่
มหาวิทยาลยัชัน้นำ 1 ใน 5 ของอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2570 

      

พันธกิจมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
พันธกิจ 1 สร้างความเป็นผู้นาํทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมี
การวิจัยเป็นฐานเพื่อการพัฒนาภาคใต้และประเทศ เชื่อมโยงสู่
สังคมและเครือข่ายสากล 

      

พันธกิจ 2 สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวชิาชีพ 
ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝป่ัญญา จติสาธารณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 
สามารถประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์จากการปฏิบตัิ 

      

พันธกิจ 3 พัฒนามหาวิทยาลยัให้เป็นสังคมฐานความรูบ้นพืน้ฐาน
พหวุัฒนธรรม และหลักปรชัญาของ เศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่
รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรูไ้ด้อย่างหลากหลายรูปแบบ 

      

ผู้มีส่วนได้ส่วน 
SH1 อาจารย์ในหลักสูตร 
1. มีความรู้พื้นฐานทางชีววิทยา       
2. บรูณาการณ์ความรู้เพื่อการทำวิจัยหรืออธิบายเร่ืองราวทาง
ชีววิทยาที่ซับซ้อนได ้

      

3. มีเทคนิคหรือทักษะในการทำวิจัยในห้องปฏิบัติการและ/หรือ
ภาคสนาม 

      

4. มีทักษะการใช้เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ที่เก่ียวข้อง       
5. สามารถออกแบบและวางแผนการทำวิจยัด้วยตนเอง       
6. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้และ
ทำงานวิจัยได ้

      

7. มีทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ       
8. มีจรรยาบรรณในการทำวิจัย       
9. มีความซื่อสัตย์ และจิตสาธารณะ        
SH2 ผู้ใช้บัณฑติ 
1. มีความรู้ทางวิชาการที่ด ี       
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการทำงานจริง       
3. มีความใฝ่รู้ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ        
4. สามารถปรับตัวให้เข้ากับองค์กรและทำงานร่วมกับผู้อืน่ได ้       
5. มีทักษะการใช้เคร่ืองมือวิทยาศาสตร ์       
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 PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 
6. มีทักษะภาษาอังกฤษดี สามารถสื่อสารได ้       
7. มีทักษะด้านไอทีและคอมพิวเตอร์       
8. มีประสบการณ์ทำงานวิจัย และเคยมีผลงานตพีิมพ์       
9. มีความสื่อสัตย์ ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน       
10. ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคบั เคารพสิทธิ์ผู้อ่ืน        
SH3 ศิษย์ปัจจุบัน 
1. มีรายวิชาเลือกที่หลากหลายตรงกับความสนใจ        
2. มีความรู้ที่ทันสมัย สามารถประยุกต์ใช้ในการทำงาน       
3. ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิทักษะต่าง ๆที่จำเป็นครบถ้วน มีความ
พร้อมของเครื่องมือ และทุนสนบัสนนุการทำวิจัย 

      

SH4 ผู้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของหลักสูตร (แต่ยงัไมส่มัครเข้าเรียน)  
1. มีความรู้ที่ทันสมัย สามารถประยุกต์ใช้ในการทำงาน       
2. มีมาตรฐานทางวชิาการ สามารถแข่งขันกับสถาบนัอ่ืนได้       
SH5 พันธกิจคณะวิทยาศาสตร์ 
ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ให้มีความรู้คู่คุณธรรม ถ่ายทอดและ
บริการวิชาการที่ถูกต้อง ทันสมยั วิจัยเน้นการพฒันาภาคใต้ มุ่งสู่
มาตรฐานระดับสากล 

      

SH6 อว. 
การกำหนดสมรรถนะที่จำเป็นให้มี 5 ด้านตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

      

 
3. ความสอดคล้องระหว่างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต กบั PLOs ของหลักสูตร 

ระดับปรญิญาโท 
 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบณัฑิตในระดบับัณฑิตศึกษา 

คุณลักษณะพื้นฐาน คุณลักษณะ
ทางสงัคม 

คุณลักษณะทาง
วิชาการ/วชิาชีพ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 
PLO1 ประยุกต์องค์ความรู้ทางด้านชีววิทยา เพื่อ
แก้ปัญหาทางธรรมชาติวิทยาของพืชหรือสัตว์บริเวณ
คาบสมุทรมาลายูได ้

         

PLO2 เลือกใช้เครื่องมือวิจัยเพื่อทดสอบสมมติฐานของ
การวิจัยทางชีววิทยาได ้

         

PLO3 ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ข้อมูลและ
ติดตามความกา้วหน้าทางวชิาการได้อย่างต่อเนื่อง 

         

PLO4 สื่อสารและนำเสนอข้อมูลทางวชิาการได้อย่าง
ถูกต้องและตรงประเด็น 

         

PLO5 แสดงออกถึงการมีจรรยาบรรณทางวิชาการ และมี
ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

         

PLO6 ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ในการทำงานเป็นทีม          
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ระดับปรญิญาเอก 
 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบณัฑิตในระดบับัณฑิตศึกษา 

คุณลักษณะพื้นฐาน คุณลักษณะ
ทางสงัคม 

คุณลักษณะทาง
วิชาการ/วชิาชีพ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 
PLO1 บูรณาการความรู้ทางชีววิทยาและศาสตร์อ่ืน ๆ 
เพื่อแก้ปัญหาทางธรรมชาตวิิทยาของพืชหรือสัตว์ใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

         

PLO2 ออกแบบกระบวนการวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู้
ใหม่ด้านธรรมชาติวทิยาของพืชหรือสัตว์ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

         

PLO3 ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ข้อมูลและ
ติดตามความกา้วหน้าทางวชิาการได้อย่างต่อเนื่อง 

         

PLO4 สื่อสารและนำเสนอข้อมูลทางวชิาการได้อย่าง
ถูกต้องและตรงประเด็น 

         

PLO5 แสดงออกถึงการมีจรรยาบรรณทางวิชาการ และมี
ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

         

PLO6 ปฏิบัติตนในฐานะผูน้ำและผู้ตามเพื่อบรรลุ
เป้าประสงค์ขององค์กรได้ 

         

 
หมายเหตุ: คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑติในระดบับัณฑติศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีดังนี้ 
1. คุณลักษณะพื้นฐาน   

1.1 มีความสนใจใฝ่รู้ มีความเปน็สากล มทีักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การศึกษาค้นคว้าและแสวงหาความรู้  
1.2 มีความคิดวิจารณญาณบนพื้นฐานทางวิชาการและเหตุผลที่เหมาะสม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางดา้นวชิาการ  
1.3 มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเน้นศักยภาพการใช้
ภาษาอังกฤษในการศึกษาคน้ควา้  
1.4 มีความสามารถในการบริหารจัดการ 

2. คุณลักษณะทางสังคม 
2.1 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีวนิัยในตนเอง ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นกิจที่หนึง่ตามพระราช
ปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก สามารถปรับตวัให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในสังคมและสิ่งแวดล้อม  
2.2 มีภาวะผู้นำ มวีุฒิภาวะและบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ สามารถ
แก้ปัญหาและดาเนินงานให้ประสบความสำเร็จ 

3. คุณลักษณะทางวชิาการ/วิชาชีพ  
3.1 มีความรู้ลึกในศาสตร์เฉพาะและรู้รอบในศาสตร์อ่ืน ๆ  
3.2 มีศักยภาพในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ สามารถบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษาด้วยตนเองหรือจากการ
ค้นคว้าวิจัย และนาไปประยุกต์ในการพัฒนางานอาชีพของตนได้  
3.3 มีคุณธรรมและจริยธรรม 
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4. ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร (PLOs) กับ Knowledge / Attitude / Skill 
ระดับปรญิญาโท 

PLOs ระดับปริญญาโท Knowledge : K 
(Cognitive) 

Attitude : A 
(Affective) 

Skill : S 
(Psychomotor) 

PLO1 ประยุกต์องค์ความรู้
ทางด้านชีววิทยา เพื่อ
แก้ปัญหาทางธรรมชาติ
วิทยาของพืชหรือสัตว์
บริเวณคาบสมุทรมาลายไูด ้

K1 ธรรมชาติวิทยาของพืชหรือ
สัตว ์
K1.1 สัณฐานวิทยาและกายวภิาค 
K1.2 อนุกรมวิธาน 
K1.3 สรีรวิทยา 
K1.4 เซลล์วิทยา 
K1.5 พันธุศาสตร์และชีวโมเลกุล 
K1.6 นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม 

A1 ความใฝ่รู้ กระตือรือร้น 
มุ่งมั่น 
A2 กล้าคิดกล้าแสดงออก มี
เหตุผล 
A3 ความละเอียดรอบคอบ 
 

S1 การคิดวิเคราะห ์
S2 คิดอย่างเป็นระบบ 
S3 การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

PLO2 เลือกใช้เครื่องมือวิจัย
เพื่อทดสอบสมมติฐานของ
การวิจัยทางชีววิทยาได ้

K1 ธรรมชาติวิทยาของพืชหรือ
สัตว ์
K2 ชีวสถิติ 
K3 เทคโนโลยสีารสนเทศ 
K4 ระเบียบวิธวีิจัยทางชีววิทยา 
K5 การใช้สารเคมี  
K6 การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร ์
K7 ระเบียบและกฏหมายที่
เกี่ยวกับการวิจัยทรัพยากร
ชีวภาพ 

A1 ความใฝ่รู้ กระตือรือร้น 
มุ่งมั่น 
A2 กล้าคิดกล้าแสดงออก มี
เหตุผล 
A3 ความละเอียดรอบคอบ 
A4 เคารพระเบียบ และกติกา
สังคม 
A5 ตระหนักถึงจรยิธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 
 

S1 การคิดวิเคราะห ์
S2 คิดอย่างเป็นระบบ 
S3 การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
S4 การใช้สารเคม ี
S5 การใช้เครื่องมือ
วิทยาศาสตร ์
S6 การปฏิบัติงานใน
ภาคสนาม/ห้องปฏิบตัิการ 
S7 การบริหารจดัการ 

PLO3 ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูลและติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการ
ได้อย่างต่อเนื่อง 

K1 ธรรมชาติวิทยาของพืชหรือ
สัตว ์
K3 เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

A1 ความใฝ่รู้ กระตือรือร้น 
มุ่งมั่น 
A2 กล้าคิดกล้าแสดงออก มี
เหตุผล 
 

S3 การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
S7 การบริหารจดัการ 

PLO4 สื่อสารและนำเสนอ
ข้อมูลทางวิชาการได้อย่าง
ถูกต้องและตรงประเด็น 

K3 เทคโนโลยสีารสนเทศ 
K8 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

A2 กล้าคิดกล้าแสดงออก มี
เหตุผล 
A5 ตระหนักถึงจรยิธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 
A6 รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

S3 การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
S8 ทักษะการสื่อสาร และ
ถ่ายทอดความรู ้

PLO5 แสดงออกถึงการมี
จรรยาบรรณทางวิชาการ 
และมีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม 

K7 ระเบียบและกฏหมายที่
เกี่ยวกับการวิจัยทรัพยากร
ชีวภาพ 
K9 จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ 

A4 เคารพระเบียบ และกติกา
สังคม 
A5 ตระหนักถึงจรยิธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 
A6 รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
A7 จิตสาธารณะ 
A8 รับผิดชอบต่อตนเองและ
ผู้อื่น 

S7 การบริหารจดัการ 
S9 การทำงานเป็นทีม 

PLO6 ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ีในการทำงาน
เป็นทีม 

K10 หลักการในการทำงานเป็น
ทีม 

A4 เคารพระเบียบ และกติกา
สังคม 
A6 รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
A7 จิตสาธารณะ 

S7 การบริหารจดัการ 
S9 การทำงานเป็นทีม 
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PLOs ระดับปริญญาโท Knowledge : K 
(Cognitive) 

Attitude : A 
(Affective) 

Skill : S 
(Psychomotor) 

A8 รับผิดชอบต่อตนเองและ
ผู้อื่น  

 

ระดับปรญิญาเอก 

PLOs ระดับปริญญาเอก 

 
Knowledge : K 
(Cognitive) 

Attitude : A 
(Affective) 

Skill : S 
(Psychomotor) 

PLO1 บูรณาการความรู้ทาง
ชีววิทยาและศาสตร์อื่น ๆ 
เพื่อแก้ปัญหาทางธรรมชาติ
วิทยาของพืชหรือสัตว์ใน
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

K1 ธรรมชาติวิทยาของพืชหรือ
สัตว ์
K1.1 สัณฐานวิทยาและกายวภิาค 
K1.2 อนุกรมวิธาน 
K1.3 สรีรวิทยา 
K1.4 เซลล์วิทยา 
K1.5 พันธุศาสตร์และชีวโมเลกุล 
K1.6 นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม 
K2 ชีวสถิติ 
K3 เทคโนโลยสีารสนเทศ 

A1 ความใฝ่รู้ กระตือรือร้น 
มุ่งมั่น 
A2 กล้าคิดกล้าแสดงออก มี
เหตุผล 
A3 ความละเอียดรอบคอบ 
 

S1 การคิดวิเคราะห ์
S2 คิดอย่างเป็นระบบ 
S3 การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

PLO2 ออกแบบ
กระบวนการวิจยั เพื่อสรา้ง
องค์ความรู้ใหม่ด้าน
ธรรมชาติวิทยาของพืชหรือ
สัตว์ในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต ้

K1 ธรรมชาติวิทยาของพืชหรือ
สัตว ์
K2 ชีวสถิติ 
K3 เทคโนโลยสีารสนเทศ 
K4 ระเบียบวิธีวิจัยทางชีววิทยา 
K5 การใช้สารเคมี  
K6 การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร ์
K7 ระเบียบและกฏหมายที่
เกี่ยวกับการวิจัยทรัพยากร
ชีวภาพ 

A1 ความใฝ่รู้ กระตือรือร้น 
มุ่งมั่น 
A2 กล้าคิดกล้าแสดงออก มี
เหตุผล 
A3 ความละเอียดรอบคอบ 
A4 เคารพระเบียบ และกติกา
สังคม 
A5 ตระหนักถึงจรยิธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 
 

S1 การคิดวิเคราะห ์
S2 คิดอย่างเป็นระบบ 
S3 การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
S4 การใช้สารเคม ี
S5 การใช้เครื่องมือ
วิทยาศาสตร ์
S6 การปฏิบัติงานใน
ภาคสนาม/ห้องปฏิบตัิการ 
S7 การบริหารจดัการ 

PLO3 ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูลและติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการ
ได้อย่างต่อเนื่อง 

K1 ธรรมชาติวิทยาของพืชหรือ
สัตว ์
K3 เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

A1 ความใฝ่รู้ กระตือรือร้น 
มุ่งมั่น 
A2 กล้าคิดกล้าแสดงออก มี
เหตุผล 
 

S3 การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
S7 การบริหารจดัการ 

PLO4 สื่อสารและนำเสนอ
ข้อมูลทางวิชาการได้อย่าง
ถูกต้องและตรงประเด็น 

K3 เทคโนโลยสีารสนเทศ 
K8 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

A2 กล้าคิดกล้าแสดงออก มี
เหตุผล 
A5 ตระหนักถึงจรยิธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 
A6 รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

S3 การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
S8 ทักษะการสื่อสาร และ
ถ่ายทอดความรู ้

PLO5 แสดงออกถึงการมี
จรรยาบรรณทางวิชาการ 
และมีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม 

K7 ระเบียบและกฏหมายที่
เกี่ยวกับการวิจัยทรัพยากร
ชีวภาพ 
K9 จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ 

A4 เคารพระเบียบ และกติกา
สังคม 
A5 ตระหนักถึงจรยิธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 
A6 รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
A7 จิตสาธารณะ 

S7 การบริหารจดัการ 
S9 การทำงานเป็นทีม 
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PLOs ระดับปริญญาเอก 

 
Knowledge : K 
(Cognitive) 

Attitude : A 
(Affective) 

Skill : S 
(Psychomotor) 

A8 รับผิดชอบต่อตนเองและ
ผู้อื่น 

PLO6 ปฏิบัติตนในฐานะ
ผู้นำและผูต้ามเพื่อบรรลุ
เป้าประสงค์ขององค์กรได ้

K10 หลักการในการทำงานเป็น
ทีม 

A4 เคารพระเบียบ และกติกา
สังคม 
A6 รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
A7 จิตสาธารณะ 
A8 รับผิดชอบต่อตนเองและ
ผู้อื่น  

S7 การบริหารจดัการ 
S9 การทำงานเป็นทีม 
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5. ตารางแสดงรายวิชากับ Knowledge/ Attitude/ Skill 
ระดับปรญิญาโท 

รายวิชา / ชุดวิชา Knowledge/ Attitude / Skill 
วิชาบังคับ   
330-500 เทคนิคการวิจัยทางชีววิทยา 3((2)-3-4) K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 
331-571 สัมมนาทางชีววิทยา 1 1(0-2-1) K1 K3 K8 K9 A1 A3 A4 A5 A6 A8 S1 S2 S3 S7 S8  
331-572 สัมมนาทางชีววิทยา 2 1(0-2-1) K1 K3 K8 K9 A1 A3 A4 A5 A6 A8 S1 S2 S3 S7 S8  
วิชาเลือก   
330-501 ชีวภูมิศาสตร ์ 2((2)-0-4) K1.5 K1.6 K3 K8 A1 A2 A6 S1 S2 S3 S7 
330-502 ปรัชญาวิทยาศาสตร ์ 2((2)-0-4) K1 K3 K4 K8 K9 A1 A2 A3 A4 A5 A6 S1 S2 S3 S7 S8  
330-512 แมลงน้ำ 3((2)-3-4) K1.1 K1.2 K1.3 K1.6 K4 K6 K7 K8 K9 A1 A2 A4 A5 A6 S5 

S6 S7  
330-513 เรณูวิทยา 3((2)-3-4) K1.2 K4 K5 K6 K8 K9 K10 A1 A2 A5 A6 S2 S3 S4 S5 S6 

S7 S9  
330-520 การสังเคราะห์ด้วยแสง 3((2)-3-4) K1.3 K1.6 K4 K5 K6 K8 K9 A1 A2 A3 A5 A6 A8 S2 S3 S4 

S5 S6 S7 
330-521 นิเวศสรีรวิทยาของพืช   2((2)-0-4) K1.3 K1.6 K3 K8 A1 A2 A5 A6 S1 S2 S3  
330-522 สรีรวิทยาของสัตว์ในกลุม่คลาโด

เซอรา 
3((2)-3-4) K1.3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 A1 A2 A3 A5 A6 S1 S2 S3 

S4 S5 S6 S7 S8 S9 
330-523 สัณฐานวิทยาและสรีรวทิยาของ

แมลง 
3((2)-3-4) K1.1 K1.3 K4 K6 K7 K9 A1 A2 A3 A5 A6 S2 S3 S5 S6 S7  

330-524 ชุดวิชาประสาทชีววิทยาและ
พฤติกรรม 

5((4)-3-8) K1.3 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 A1 A2 A3 A5 A6 A8 S1 S2 
S3 S4 S5 S6 S7 S8  

330-527 นิเวศวิทยาทางสรีระของสัตว์ทะเล 3((3)-0-6) K1.3 K2 K3 K7 K8 K9 A1 A2 A4 A5 A6 S1 S2 S3 S8  
330-529 ความสัมพันธ์ของน้ำกับพืชและ

อาหารพืช 
3((2)-3-4) K1.3 K1.6 K4 K5 K6 K8 K10 A1 A2 A4 A5 A6 A8 S1 S2 S3 

S4 S5 S6 S7 S9 
330-530 การจัดระบบสิ่งมีชีวิตทางชีววิทยา 3((3)-0-6) K1.2 K3 K8 K9 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 S1 S2 S3 S7 S8  
330-531 ไบรโอไฟต์วิทยา 3((2)-3-4) K1.1 K1.2 K3 K4 K6 K7 K8 K9 A1 A2 A3 A5 A6 S1 S2 S5 

S6 S7 S8 
330-532 เทอริโดไฟต์วิทยา 3((2)-3-4) K1.1 K1.2 K4 K6 K7 K8 K10 A1 A2 A3 A5 A6 S1 S2 S5 S6 

S7 S9 
330-533 ชุดวิชาเทคนิคสำหรับการทบทวน

ทางอนุกรมวิธานของพืช 
5((4)-3-8) K1.1 K1.2 K1.5 K2 K3 K4 K6 K7 K8 K9 K10 A1 A2 A3 A5 

A6 A8 S1 S2 S3 S5 S6 S7 S8 S9 
330-534 มีนวิทยา  3((2)-3-4) K1.1 K1.2 K1.6 K4 K6 K8 K10 A3 A5 A6 S1 S2 S3 S6 S7 

S9 
330-535 วิทยาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 3((2)-3-4) K1.1 K1.2 K1.6 K4 K6 K7 K9 A3 A5 A6 S1 S2 S3 S6 S7 
330-536 ชีววิทยาของครัสเตเชียน 3((2)-3-4) K1.1 K1.2 K1.6 K3 K4 K6 K8 A3 A5 A6 S1 S2 S3 S6 S7  
330-537 เทคนิคในการจำแนกชนิดของแพลงก์

ตอน 
3((1)-6-2) K1.1 K1.2 K1.5 K1.6 K4 K5 K7 K10 A1 A2 A5 A6 S1 S2 S3 

S5 S6 S9 
330-540 การเจริญเติบโตของพืช   3((2)-3-4) K1.3 K1.6 K3 K5 K6 K7 K8 A1 A2 A4 A5 A6 A8 S1 S2 S3 

S4 S5 S6 S7 
330-550 นิเวศวิทยาแนวปะการัง 3((2)-3-4) K1.6 K2 K4 K6 K8 K10 A2 A3 A5 A6 S1 S2 S5 S6 S7 S9 
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รายวิชา / ชุดวิชา Knowledge/ Attitude / Skill 
330-551 ชุดวิชานิเวศวิทยาทางทะเลขั้นสูง 5((4)-3-8) K1.6 K2 K3 K4 K6 K7 K8 K9 K10 A1 A2 A3 A5 A6 A8 S1 

S2 S3 S5 S6 S7 S8 S9 
330-552 นิเวศวิทยาป่าชายเลน 3((3)-0-6) K1.6 K3 K7 K8 A1 A2 A3 A5 A6 S1 S2 S3 S7  
330-553 นิเวศวิทยาสาหร่ายทะเล 3((2)-3-4) K1.1 K1.5 K1.6 K2 K4 K6 K7 K8 K10 A1 A2 A4 A5 A6 S1 

S2 S5 S6 S7 S9 
330-554 นิเวศวิทยาประชากรของแมลง 3((2)-3-4) K1.5 K1.6 K2 K3 K4 K6 K7 K8 K9 K10 A1 A2 A4 A5 A6 S1 

S2 S3 S5 S6 S7 S9 
330-556 นิเวศวิทยาแพลงก์ตอน 3((2)-3-4) K1.5 K1.6 K2 K4 K7 K8 K9 A1 A2 A4 A5 A6 S1 S2 S4 S6 
330-561 พันธุศาสตร์โมเลกลุของพืช 3((2)-3-4) K1.4 K1.5 K3 K4 K5 K6 K9 A1 A2 A4 A5 A6 S1 S2 S3 S4 

S5 S6  
330-571 ฮีสโตเคมี  3((1)-6-2) K1.1 K1.3 K1.4 K3 K4 K5 K6 K7 K9 A1 A2 A3 A5 A6 S1 S2 

S3 S4 S5 S6  
330-580 เทคโนโลยีชีวภาพของแมลง 3((2)-3-4) K1.2 K1.5 K3 K4 K5 K6 K7 K9 A1 A2 A3 A5 A6 S1 S2 S3 

S4 S5 S6  
330-581 เทคโนโลยีชีวภาพของแพลงก์ตอน 3((2)-3-4) K1.2 K1.5 K3 K4 K5 K6 K7 A1 A2 A3 A5 A6 S1 S2 S3 S4 

S5 S6  
330-582 พิษวิทยาของระบบนิเวศ 3((3)-0-6) K1.3 K1.4 K1.6 K7 K9 K10 A1 A2 A4 A5 A6 A7 A8 S1 S2 

S7 S9 
วิทยานิพนธ์   
331-591 วิทยานิพนธ์ 36(0-108-0) K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 

A8 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 
331-592 วิทยานิพนธ์ 20(0-60-0) K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 

A8 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 
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ระดับปรญิญาเอก 
รายวิชา / ชุดวิชา Knowledge/ Attitude / Skill 

วิชาบังคับ   
330-600 ชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางชีววิทยา 5((4)-3-8) K1 K2 K3 K4 K6 K7 K8 K9 K10 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

S1 S2 S3 S5 S6 S7 S8 S9 
331-671 สัมมนาทางชีววิทยา 1 1(0-2-1) K1 K3 K8 K9 K10 A1 A3 A4 A5 A6 A8 S1 S2 S3 S7 S8 S9 
331-672 สัมมนาทางชีววิทยา 2 1(0-2-1) K1 K3 K8 K9 K10 A1 A3 A4 A5 A6 A8 S1 S2 S3 S7 S8 S9 
วิชาเลือก   
330-601 วิวัฒนาการของพืช 3((3)-0-6) K1.1 K1.2 K1.5 K3 K7 K8 K9 A1 A2 A4 A5 A6 S1 S2 S3 S7 
330-602 เซลล์วิทยาขั้นสูง 3((2)-3-4) K1.3 K1.4 K1.5 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 A1 A2 A3 A5 A6 

S1 S2 S4 S5 S6 S7 S8 S9 
330-603 สัตวภูมิศาสตร ์ 2((2)-0-4) K1.5 K1.6 K3 K8 A1 A2 A6 A8 S1 S2 S3 S7 S8 
330-604 พฤกษภูมิศาสตร ์ 3((2)-3-4) K1.1 K1.2 K1.5 K1.6 K3 K4 K8 A1 A2 A6 A8 S1 S2 S3 S8 
330-605 หัวข้อปัจจุบันทางสัตววิทยา 2((2)-0-4) K1 K3 K8 K9 K10 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A8 S1 S2 S3 S8 S9 
330-610 สัณฐานวิทยาข้ันสูงของพืชมีท่อ

ลำเลียง 
3((2)-3-4) K1.1 K4 K5 K6 K9 K10 A1 A2 A3 S4 A7 A8 S5 S6 S7 S9  

330-621 หัวข้อปัจจุบันทางสรีรวิทยาของพืช   2((2)-0-4) K1.3 K3 K4 K8 K9 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A8 S1 S2 S3 S8 S9  
330-630 อนุกรมวิธานพืชขั้นสูง 3((2)-3-4) K1.1 K1.2 K2 K3 K4 K6 K7 K8 K9 K10 A1 A2 A3 A5 A6 A8 

S1 S2 S3 S5 S6 S7 S8 S9 
330-631 หัวข้อปัจจุบันทางอนุกรมวิธานพืช 2((2)-0-4) K1.1 K1.2 K3 K8 K9 A1 A4 A5 A6 A8 S1 S2 S3 S8  
330-641 การเกิดสณัฐานของพืช   3((2)-3-4) K1.1 K1.4 K4 K6 K7 K9 A1 A2 A5 A6 S1 S2 S5 S6 S7  
330-650 นิเวศวิทยาขั้นสูง 3((3)-0-6) K1.6 K2 K3 K7 K8 K9 K10 A1 A2 A3 A4 A5 A6 S1 S2 S3 

S7 S8 S9 
330-651 หัวข้อปัจจุบันทางนิเวศวิทยา 2(2)-0-4) K1.6 K2 K3 K8 K9 K10 A1 A4 A5 A6 A8 S1 S2 S3 S8 S9 
330-652 การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม

ระดับโลก  
2((2)-0-4) K1.3 K1.6 K3 K7 K8 K9 A1 A2 A4 A5 A6 A7 A8 S1 S2 S3 

S8 
330-653 นิเวศวิทยาของพฤติกรรม 3((2)-3-4) K1.2 K1.4 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 A1 A2 A3 A5 A6 S1 

S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 
330-654 นิเวศวิทยาเชิงวิวัฒนาการ 3((3)-0-6) K1 K2 K7 K8 K9 A1 A2 A4 A5 A6 S1 S2 S8 
330-655 พฤกษศาสตร์ชายฝั่ง 3((2)-3-4) K1.1 K1.3 K1.6 K2 K3 K4 K6 K7 K8 K9 A1 A2 A3 A5 A6 

S1 S2 S3 S5 S6 S7 S8 S9 
330-656 การตอบสนองของสาหร่ายทะเลต่อ

การเปลีย่นแปลงสภาพแวดล้อม 
3((2)-3-4) K1.3 K1.4 K1.6 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 A1 A2 A3 A5 

A6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8  
330-661 วิวัฒนาการเชิงโมเลกุลและการ

ประยุกต ์
3((2)-3-4) K1.4 K1.5 K1.6 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 A1 A2 A3 A5 

A6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 
330-662 หัวข้อปัจจุบันทางพันธุศาสตร์และ

เซลล์วิทยา  
2((2)-0-4) K1.4 K1.5 K2 K3 K8 K9 K10 A1 A2 A3 A4 A5 A6 S1 S2 S3 

S7 S8 S9 
330-670 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นสูง 3((2)-3-4) K1.3 K1.4 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 A1 A2 A3 A5 A6 A8 S1 

S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 
330-680 ปัญหาพิเศษทางพฤกษศาสตร ์ 3((1)-6-2) K1.1 K1.2 K1.3 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 A1 A2 A3 A4 

A5 A6 A7 A8 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8  
330-681 ปัญหาพิเศษทางสัตววิทยา  3((1)-6-2) K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 
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รายวิชา / ชุดวิชา Knowledge/ Attitude / Skill 
330-682 ปัญหาพิเศษทางนิเวศวิทยา 3((1)-6-2) K1.6 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 

A8 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 
330-683 ปัญหาพิเศษทางพันธุศาสตร ์ 3((1)-6-2) K1.5 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 

A8 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 
วิทยานิพนธ์   
331-693 วิทยานิพนธ์ 48(0-144-0) K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 
331-694 วิทยานิพนธ์ 36(0-108-0) K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 

A8 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 
331-695 วิทยานิพนธ์ 48(0-144-0) K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 

A8 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 
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ค-2 ข้อมูลรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) 
 

ปริญญาโท 
รายวิชาในหลักสูตร 36 หน่วยกิต 
รายวิชาที่จัดการศึกษาเชงิบูรณาการกับการทำงาน (WIL) 
 1) แผน ก 1 36 หน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหนว่ยกิตรายวชิาในหลักสูตร 
 2) แผน ก 2 25 หน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ 69.4 ของจำนวนหนว่ยกิตรายวชิาในหลักสูตร 

รหัสรายวิชา / ชื่อรายวิชา / จำนวนหน่วยกิต 

จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WiL) 
การกำหนด

ประสบ 
การณ์ก่อน
การศึกษา 

การเรียน 
สลับกับ 

การทำงาน 

สหกิจ
ศึกษา 

การฝึกงานที่เน้น
การเรียนรู้หรือ

การติดตาม
พฤติกรรมการ

ทำงาน 

หลักสูตรร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 

และ 
อุตสาหกรรม 

พนักงาน
ฝึกหัดใหม่

หรือ
พนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุ
ให้ทำงาน
หรือการ
ฝึกเฉพาะ
ตำแหน่ง 

ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การฝึก
ปฏิบัติงาน

จริงภายหลัง
สำเร็จการ
เรียนทฤษฎ ี

 หมวดวิชาบังคับ            
330-500 เทคนิคการวิจัยทางชีววิทยา 3((2)-3-4)  - - - - - - -  
331-571 สัมมนาทางชีววิทยา 1          1(0-2-1)  - - - - - - - - 
331-572 สัมมนาทางชีววิทยา 2            1(0-2-1)  - - - - - - - - 

 หมวดวิชาเลือก           
330-501 ชีวภูมิศาสตร ์ 2((2)-0-4)  - - - - - - - - 
330-502 ปรัชญาวิทยาศาสตร ์ 2((2)-0-4)  - - - - - - - - 
330-512 แมลงน้ำ  3((2)-3-4) - - - - - - -   
330-513 เรณูวิทยา 3((2)-3-4) - - - - - - - -  
330-520 การสังเคราะหด์้วยแสง  3((2)-3-4)  - - - - - - -  
330-521 นิเวศสรรีวิทยาของพืช 2((2)-0-4)  - - - - - - - - 
330-522 สรีรวิทยาของสัตว์ในกลุ่มคลาโดเซอรา 3((2)-3-4) - - - - - - - -  
330-523 สัณฐานวิทยาและสรรีวิทยาของแมลง 3((2)-3-4) - - - - - - -   
330-524 ชุดวิชาประสาทชีววิทยาและพฤตกิรรม 5((4)-3-8)  - - - - - - -  
330-527 นิเวศวิทยาทางสรรีะของสัตว์ทะเล 3((3)-0-6)  - - - - - - - - 
330-529 ความสัมพันธ์ของน้ำกับพืชและอาหารพืช 3((2)-3-4) - - - - - - - -  
330-530 การจัดระบบสิ่งมีชีวิตทางชีววิทยา 3((3)-0-6)  - - - - - - - - 
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รหัสรายวิชา / ชื่อรายวิชา / จำนวนหน่วยกิต 

จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WiL) 
การกำหนด

ประสบ 
การณ์ก่อน
การศึกษา 

การเรียน 
สลับกับ 

การทำงาน 

สหกิจ
ศึกษา 

การฝึกงานที่เน้น
การเรียนรู้หรือ

การติดตาม
พฤติกรรมการ

ทำงาน 

หลักสูตรร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 

และ 
อุตสาหกรรม 

พนักงาน
ฝึกหัดใหม่

หรือ
พนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุ
ให้ทำงาน
หรือการ
ฝึกเฉพาะ
ตำแหน่ง 

ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การฝึก
ปฏิบัติงาน

จริงภายหลัง
สำเร็จการ
เรียนทฤษฎ ี

330-531 ไบรโอไฟต์วิทยา 3((2)-3-4)  - - - - - -   
330-532 เทอริโดไฟต์วิทยา  3((2)-3-4)  - - - - - -   
330-533 ชุดวิชาเทคนิคสำหรบัการทบทวนทาง

อนุกรมวิธานพืช 
5((4)-3-8)  - - - - - -   

330-534 มีนวิทยา 3((2)-3-4) - - - - - - -  - 
330-535 วิทยาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 3((2)-3-4) - - - - - - -  - 
330-536 ชีววิทยาของครัสเตเชียน 3((2)-3-4) - - - - - - -  - 
330-537 เทคนิคในการจำแนกชนิดของแพลงก์ตอน    3((1)-6-2) - - - - - - -   
330-540 การเจรญิเติบโตของพืช 3((2)-3-4) - - -  - - - -  
330-550  นิเวศวิทยาแนวปะการัง          3((2)-3-4) - - - - - - -  - 
330-551 ชุดวิชานิเวศวิทยาทางทะเลขั้นสูง 5((4)-3-8)  - - - - - -   
330-552 นิเวศวิทยาป่าชายเลน  3((3)-0-6) - - - - - - -  - 
330-553 นิเวศวิทยาสาหร่ายทะเล         3((2)-3-4) - - - - - - -  - 
330-554 นิเวศวิทยาประชากรของแมลง      3((2)-3-4) - - - - - - -  - 
330-556  นิเวศวิทยาแพลงก์ตอน 3((2)-3-4) - - - - - - -  - 
330-561 พันธุศาสตรโ์มเลกุลของพืช 3((2)-3-4)  - - - - - - -  
330-571  ฮีสโตเคม ี 3((1)-6-2)  - - - - - - -  
330-580  เทคโนโลยีชีวภาพของแมลง                 3((2)-3-4) - - - - - - - -  
330-581 เทคโนโลยีชีวภาพของแพลงก์ตอน 3((2)-3-4) - - - - - - - -  
330-582 พิษวิทยาของระบบนิเวศ 3((3)-0-6)  - - - - - - - - 

 หมวดวิทยานิพนธ์           
331-591 วิทยานิพนธ์  36(0-108-0) - - - - - - - -  
331-592 วิทยานิพนธ์  20(0-60-0) - - - - - - - -  
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หมายเหตุ มหาวิทยาลัยกำหนดให้ทุกหลักสูตรจัดการเรียนการสอนแบบ WIL ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50 ของจำนวนหน่วยกิตรายวิชาในหลักสูตร สามารถเข้าดูคำจำกัดความของการจัด
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated  Learning : WIL)  9 รูปแบบได้ที่  http://www.eduservice.psu.ac.th/index.php/agencies-sub/curriculum-unit-
sub?id=171 หัวข้อ คำจำกัดความ   การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated  Learning : WIL) 
 

http://www.eduservice.psu.ac.th/index.php/agencies-sub/curriculum-unit-sub?id=171
http://www.eduservice.psu.ac.th/index.php/agencies-sub/curriculum-unit-sub?id=171
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ปริญญาเอก 
รายวิชาในหลักสูตร 48 และ/หรือ 72 หน่วยกิต 
รายวิชาที่จัดการศึกษาเชงิบูรณาการกับการทำงาน (WIL)  
 1) แบบ 1.1 48 หน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหนว่ยกิตรายวชิาในหลักสูตร 
 2) แบบ 1.2 43 หน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ 89.5 ของจำนวนหนว่ยกิตรายวชิาในหลักสูตร 
 3) แบบ 2.1 55 หน่วยกิต  คิดเป็นร้อยละ 76.4 ของจำนวนหนว่ยกิตรายวชิาในหลักสูตร 

รหัสรายวิชา / ชื่อรายวิชา / จำนวนหน่วยกิต 

จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WiL) 
การกำหนด

ประสบ 
การณ์ก่อน
การศึกษา 

การเรียน 
สลับกับ 

การทำงาน 

สหกิจ
ศึกษา 

การฝึกงานที่เน้น
การเรียนรู้หรือ

การติดตาม
พฤติกรรมการ

ทำงาน 

หลักสูตรร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 

และ 
อุตสาหกรรม 

พนักงาน
ฝึกหัดใหม่

หรือ
พนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุ
ให้ทำงาน
หรือการ
ฝึกเฉพาะ
ตำแหน่ง 

ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การฝึก
ปฏิบัติงาน

จริงภายหลัง
สำเร็จการ
เรียนทฤษฎ ี

 หมวดวิชาบังคับ           
330-600 ชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางชีววิทยา 5((4)-3-8)  - - - - - - -  
331–671 สัมมนาทางชีววิทยา 1 1(0-2-1)  - - - - - - - - 
331–672 สัมมนาทางชีววิทยา 2 1(0-2-1)  - - - - - - - - 

 หมวดวิชาเลือก           
330-601 วิวัฒนาการของพืช        3((3)-0-6)  - - - - - - - - 
330-602  เซลล์วิทยาขั้นสูง    3((2)-3-4) - - - - - - - -  
330-603 สัตวภมูิศาสตร ์ 2((2)-0-4) - - - - - - -  - 
330-604 พฤกษภูมิศาสตร ์ 3((2)-3-4) - - - - - - -  - 
330-605 หัวข้อปัจจุบันทางสัตววิทยา 2((2)-0-4)  - - - - - - - - 
330-610 สัณฐานวิทยาข้ันสูงของพืชมีทอ่ลำเลียง 3((2)-3-4)  - - - - - -   
330-621  หัวข้อปัจจุบันทางสรีรวิทยาของพืช 2((2)-0-4)  - - - - - - - - 
330-630 อนุกรมวิธานพืชขั้นสูง 3((2)-3-4)  - - - - - -   
330-631  หัวข้อปัจจุบันทางอนุกรมวิธานพืช 2((2)-0-4)  - - - - - - - - 
330-641  การเกิดสัณฐานของพืช     3((2)-3-4) - - -  - - - - - 
330-650 นิเวศวิทยาขั้นสูง 3((3)-0-6)  - - - - - - - - 
330-651 หัวข้อปัจจุบันทางนิเวศวิทยา 2((2)-0-4)  - - - - - - - - 
330-652 การเปลีย่นแปลงสภาพแวดล้อมระดับโลก    2((2)-0-4)  - - - - - - - - 
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รหัสรายวิชา / ชื่อรายวิชา / จำนวนหน่วยกิต 

จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WiL) 
การกำหนด

ประสบ 
การณ์ก่อน
การศึกษา 

การเรียน 
สลับกับ 

การทำงาน 

สหกิจ
ศึกษา 

การฝึกงานที่เน้น
การเรียนรู้หรือ

การติดตาม
พฤติกรรมการ

ทำงาน 

หลักสูตรร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 

และ 
อุตสาหกรรม 

พนักงาน
ฝึกหัดใหม่

หรือ
พนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุ
ให้ทำงาน
หรือการ
ฝึกเฉพาะ
ตำแหน่ง 

ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การฝึก
ปฏิบัติงาน

จริงภายหลัง
สำเร็จการ
เรียนทฤษฎ ี

330-653 นิเวศวิทยาของพฤติกรรม 3((2)-3-4)  - - - - - - - - 
330-654 นิเวศวิทยาเชิงวิวัฒนาการ 3((3)-0-6)  - - - - - -  - 
330-655 พฤกษศาสตร์ชายฝั่ง 3((2)-3-4)  - - - - - - - - 
330-656  การตอบสนองของสาหร่ายทะเลตอ่การ

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

330-661 วิวัฒนาการเชิงโมเลกุลและการประยุกต์     3((2)-3-4) - - - - - - -  - 
330-670 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นสูง 3((2)-3-4)  - -  - - - -  
330-680  ปัญหาพิเศษทางพฤกษศาสตร์         3((1)-6-2)  - - - - - - -  
330-681  ปัญหาพิเศษทางสตัววิทยา          3((1)-6-2)  - - - - - - -  
330-682  ปัญหาพิเศษทางนิเวศวิทยา  3((1)-6-2)  - - - - - - -  
330-683 ปัญหาพิเศษทางพันธุศาสตร์  3((1)-6-2)  - - - - - - -  

 หมวดวิทยานิพนธ์           
331-693  วิทยานิพนธ์  48(0-144-0) - - - - - - - -  
331-694 วิทยานิพนธ์  36(0-108-0) - - - - - - - -  
331-695  วิทยานิพนธ์  48(0-144-0) - - - - - - - -  

หมายเหตุ มหาวิทยาลัยกำหนดให้ทุกหลักสูตรจัดการเรียนการสอนแบบ WIL ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50 ของจำนวนหน่วยกิตรายวิชาในหลักสูตร สามารถเข้าดูคำจำกัดความของการจัด
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated  Learning : WIL)  9 รูปแบบได้ที่  http://www.eduservice.psu.ac.th/index.php/agencies-sub/curriculum-unit-
sub?id=171 หัวข้อ คำจำกัดความ   การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated  Learning : WIL) 

http://www.eduservice.psu.ac.th/index.php/agencies-sub/curriculum-unit-sub?id=171
http://www.eduservice.psu.ac.th/index.php/agencies-sub/curriculum-unit-sub?id=171
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ค-3 แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรทีส่ะท้อนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) 
 

ปริญญาโท 
จำนวนรายวชิาทัง้หมดที่เปิดสอนในหลักสูตร 36 รายวิชา 
จำนวนรายวชิาทีจ่ัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) 36 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ   100   ของรายวิชาในหลักสตูร 
จำนวนรายวชิาทีไ่ม่ได้จัดการเรียนรู้แบบเชงิรุก (Active learning) 0 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ   0   ของรายวิชาในหลักสูตร 
 
สรุปจำนวนรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ ที่จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning)     36     รายวิชา โดยมีรายละเอียดดังนี ้

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) และ การจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี ไม่ได้
จัดการ
เรียนรู้
แบบ 

เชิงรุก 

ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก ร้อยละของ
การจัดการ 
เรียนรู้แบบ 

ทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 
100 

Project 
based 

learning 

Problem 
Based 
learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด เช่น case based, team based, 
scenario based 

Social 
engagement 

วิธีการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 
 หมวดวิชาบังคับ          
330-500 เทคนิคการวิจัยทางชีววิทยา 3((2)-3-4) - 20 Case-based Learning, Experiential Learning, 

Think-Pair-Share 
30 - 50 100  

331-571 สัมมนาทางชีววิทยา 1          1(0-2-1) - - Case-based Learning 100 - - 100  
331-572 สัมมนาทางชีววิทยา 2            1(0-2-1) - - Case-based Learning 100 - - 100  
 หมวดวิชาเลือก          
330-501 ชีวภูมิศาสตร ์ 2((2)-0-4) - 20 Think-Pair-Share 30  50 100  
330-502 ปรัชญาวิทยาศาสตร์  2((2)-0-4) - 20 Think-Pair-Share 30  50 100  
330-512 แมลงน้ำ  3((2)-3-4) 15 - Cased-based learning, Think-Pair-Share, 

Collaborative learning, Experiential learning 
30 15 40 100  

330-513 เรณูวิทยา 3((2)-3-4) 20 - Collaborative learning, Experiential learning 30 - 50 100  
330-520 การสังเคราะหด์้วยแสง  3((2)-3-4) - 5 Research based, Game based, Student-led 

review session 
50 - 45 100  

330-521 นิเวศสรรีวิทยาของพืช 2((2)-0-4) - 10 Cased-based learning, Think-Pair-Share 40 - 50 100  
330-522 สรีรวิทยาของสัตว์ในกลุ่มคลาโดเซอรา 3((2)-3-4) 30 - Case based, Experiential Learning, Think-

Pair-Share 
20 - 50 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) และ การจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี ไม่ได้
จัดการ
เรียนรู้
แบบ 

เชิงรุก 

ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก ร้อยละของ
การจัดการ 
เรียนรู้แบบ 

ทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 
100 

Project 
based 

learning 

Problem 
Based 
learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด เช่น case based, team based, 
scenario based 

Social 
engagement 

วิธีการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 
330-523 สัณฐานวิทยาและสรรีวิทยาของแมลง 3((2)-3-4) 15 - Cased-based learning, Think-Pair-Share, 

Collaborative learning, Experiential learning 
30 15 40 100  

330-524  ชุดวิชาประสาทชีววิทยาและพฤตกิรรม 5((4)-3-8) 20 - Interactive lecture, Case based, 
Experiential Learning, Think-Pair-Share 

40 - 40 100  

330-527 นิเวศวิทยาทางสรรีะของสัตว์ทะเล 3((3)-0-6) - 10 Cased-based learning, Think-Pair-Share 40 - 50 100  
330-529 ความสัมพันธ์ของน้ำกับพืชและอาหารพืช 3((2)-3-4) - 10 Cased-based learning, Think-Pair-Share 40 - 50 100  
330-530 การจัดระบบสิ่งมีชีวิตทางชีววิทยา 3((3)-0-6) - 20 Think-Pair-Share 30  50 100  
330-531 ไบรโอไฟต์วิทยา 3((2)-3-4) - 20 Experiential Learning, Think-Pair-Share 30 - 50 100  
330-532 เทอริโดไฟต์วิทยา  3((2)-3-4) - 20 Experiential Learning, Think-Pair-Share 30 - 50 100  
330-533 ชุดวิชาเทคนิคสำหรบัการทบทวนทาง

อนุกรมวิธานของพืช 
5((4)-3-8) - 20 Case-based Learning, Experiential Learning, 

Think-Pair-Share 
30 - 50 100  

330-534 มีนวทิยา 3((2)-3-4) 30 - Case based, Experiential Learning, Think-
Pair-Share 

20 - 50 100  

330-535 วิทยาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 3((2)-3-4) 30 - Case based, Experiential Learning 20 - 50 100  
330-536 ชีววิทยาของครัสเตเชียน 3((2)-3-4) 20 - Case based, Experiential Learning, Think-

Pair-Share 
30 - 50 100  

330-537 เทคนิคในการจำแนกชนิดของแพลงก์ตอน    3((1)-6-2) 30 20 Case based, Experiential Learning, Think-
Pair-Share 

20 - 30 100  

330-540 การเจรญิเติบโตของพืช 3((2)-3-4) - 10 Cased-based learning, Think-Pair-Share 40 - 50 100  
330-550  นิเวศวิทยาแนวปะการัง          3((2)-3-4) 20 - Case based, Experiential Learning, Think-

Pair-Share 
30 - 50 100  

330-551 ชุดวิชานิเวศวิทยาทางทะเลขั้นสูง 5((4)-3-8) - 20 Case-based Learning, Experiential Learning, 
Think-Pair-Share 

30 - 50 100  

330-552 นิเวศวิทยาป่าชายเลน  3((3)-0-6) 10 - Interactive lecture, Case based, 
Experiential Learning, Think-Pair-Share 

40 - 50 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) และ การจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี ไม่ได้
จัดการ
เรียนรู้
แบบ 

เชิงรุก 

ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก ร้อยละของ
การจัดการ 
เรียนรู้แบบ 

ทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 
100 

Project 
based 

learning 

Problem 
Based 
learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด เช่น case based, team based, 
scenario based 

Social 
engagement 

วิธีการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 
330-553 นิเวศวิทยาสาหร่ายทะเล         3((2)-3-4) 20 - Case based, Think-Pair-Share 30 - 50 100  
330-554 นิเวศวิทยาประชากรของแมลง      3((2)-3-4) 50 - Case-based learning, Activity-based 

learning, Think-Pair-Share,  
50 - - 100  

330-556  นิเวศวิทยาแพลงก์ตอน 3((2)-3-4) 30 - Case based, Experiential Learning, Think-
Pair-Share 

20 - 50 100  

330-561  พันธุศาสตรโ์มเลกุลของพืช   3((3)-0-6) - 10 Cased-based learning, Think-Pair-Share 40 - 50 100  
330-571 ฮีสโตเคมี  3((1)-6-2) 30 20 Case based, Experiential Learning, Think-

Pair-Share 
20 - 30 100  

330-580  เทคโนโลยีชีวภาพของแมลง                 3((2)-3-4) - 20 Case-based Learning, Think-Pair-Share 30 - 50 100  
330-581 เทคโนโลยีชีวภาพของแพลงก์ตอน 3((2)-3-4) 30 - Case based, Experiential Learning, Think-

Pair-Share 
20 - 50 100  

330-582 พิษวิทยาของระบบนิเวศ       3((3)-0-6) - 20 Case-based Learning, Think-Pair-Share 30 - 50 100  
 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์          
331-591 วิทยานิพนธ์  36(0-108-0) - - Research-based Learning 100 - - 100  
331-592 วิทยานิพนธ์  20(0-60-0) - - Research-based Learning 100 - - 100  

หมายเหตุ มหาวิทยาลัยกำหนดให้รายวิชาต้องจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนชั่วโมงตามหน่วยกิตทฤษฎีและแสดงการการะจาย 
ร้อยละของทุกรายบวิชา/ชุดวิชาที่ปรากฏในหลักสูตร ทั้งนี้ หลักสูตรต้องจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของรายวิชาในหลักสูตร 
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ปริญญาเอก 
จำนวนรายวชิาทัง้หมดที่เปิดสอนในหลักสูตร 30 รายวิชา 
จำนวนรายวชิาทีจ่ัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) 30 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ   100   ของรายวิชาในหลักสตูร 
จำนวนรายวชิาทีไ่ม่ได้จัดการเรียนรู้แบบเชงิรุก (Active learning) 0 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ   0   ของรายวิชาในหลักสูตร 
 
สรุปจำนวนรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ ที่จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning)     36     รายวิชา โดยมีรายละเอียดดังนี ้

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) และ การจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี ไม่ได้
จัดการ
เรียนรู้
แบบ 

เชิงรุก 

ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก ร้อยละของ
การจัดการ 
เรียนรู้แบบ 

ทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 
100 

Project 
based 

learning 

Problem 
Based 
learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด เช่น case based, team based, 
scenario based 

Social 
engagement 

วิธีการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 
 หมวดวิชาบังคับ          
330-600 ชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางชีววิทยา 5((4)-3-8) - 20 Case-based Learning, Experiential Learning, 

Think-Pair-Share 
30 - 50   

331-671 สัมมนาทางชีววิทยา 1          1(0-2-1) - - Case-based Learning 100 - - 100  
331-672 สัมมนาทางชีววิทยา 2            1(0-2-1) - - Case-based Learning 100 - - 100  
 หมวดวิชาเลือก          
330-601 วิวัฒนาการของพืช        3((3)-0-6) - 20 Case-based Learning, Think-Pair-Share 30 - 50 100  
330-602  เซลล์วิทยาขั้นสูง    3((2)-3-4) - - Case-based learning, Activity-based 

learning, Think-Pair-Share 
50 - 50 100  

330-603 สัตวภมูิศาสตร ์ 2((2)-0-4) - 20 Think-Pair-Share 30 - 50 100  
330-604 พฤกษภูมิศาสตร ์ 3((2)-3-4) - 30 Experiential Learning 20  50 100  
330-605 หัวข้อปัจจุบันทางสัตววิทยา 2((2)-0-4) - 10 Cased-based learning, Think-Pair-Share 40 - 50 100  
330-610 สัณฐานวิทยาข้ันสูงของพืชมีท่อลำเลียง 3((2)-3-4) - 10 Experiential Learning 40  50 100  
330-621 หัวข้อปัจจุบันทางสรีรวิทยาของพืช 2((2)-0-4) - 10 Cased-based learning, Think-Pair-Share 40 - 50 100  
330-630 อนุกรมวิธานพืชขั้นสูง 3((2)-3-4) - 20 Experiential Learning, Think-Pair-Share 30 - 50 100  
330-631  หัวข้อปัจจุบันทางอนุกรมวิธานพืช 3((2)-3-4) - 20 Case-based Learning, Experiential Learning, 

Think-Pair-Share 
30 - 50 100  

330-641  การเกิดสัณฐานของพืช     3((2)-3-4) 20 - Case based, Experiential Learning 30 - 50 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) และ การจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี ไม่ได้
จัดการ
เรียนรู้
แบบ 

เชิงรุก 

ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก ร้อยละของ
การจัดการ 
เรียนรู้แบบ 

ทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 
100 

Project 
based 

learning 

Problem 
Based 
learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด เช่น case based, team based, 
scenario based 

Social 
engagement 

วิธีการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 
330-650 นิเวศวิทยาขั้นสูง 3((3)-0-6) - 10 Cased-based learning, Think-Pair-Share 40 - 50 100  
330-651 หัวข้อปัจจุบันทางนิเวศวิทยา 2((2)-0-4) 20 - Case based 30 - 50 100  
330-652 การเปลีย่นแปลงสภาพแวดล้อมระดับโลก    2((2)-0-4) 20 - Case based 30 - 50 100  
330-653 นิเวศวิทยาของพฤติกรรม    3((2)-3-4) - 20 Case-based Learning, Think-Pair-Share 30 - 50 100  
330-654 นิเวศวิทยาเชิงวิวัฒนาการ       3((3)-0-6) - 20 Case-based Learning, Think-Pair-Share 30 - 50 100  
330-655  พฤกษศาสตร์ชายฝั่ง           3((2)-3-4) - 20 Case-based Learning, Think-Pair-Share 30 - 50 100  
330-656  การตอบสนองของสาหร่ายทะเลตอ่การ

เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม 
3((2)-3-4) 20 - Case based, Experiential Learning 30 - 50 100  

330-661 วิวัฒนาการเชิงโมเลกุลและการประยุกต์     3((2)-3-4) - - Case-based learning, Activity-based 
learning, Think-Pair-Share 

50 - 50 100  

330-662  หัวข้อปัจจุบันทางพันธุศาสตร์และเซลล์วิทยา 2((2)-0-4) - 10 Cased-based learning, Think-Pair-Share 40 - 50 100  
330-670 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นสูง 3((2)-3-4) - 20 Case-based Learning, Experiential Learning, 

Think-Pair-Share 
30 - 50 100  

330-680  ปัญหาพิเศษทางพฤกษศาสตร์         3((1)-6-2) - 20 Case-based Learning, Experiential Learning, 
Think-Pair-Share 

50 - 30 100  

330-681  ปัญหาพิเศษทางสตัววิทยา          3((1)-6-2) - 20 Case-based Learning, Experiential Learning, 
Think-Pair-Share 

50 - 30 100  

330-682  ปัญหาพิเศษทางนิเวศวิทยา  3((1)-6-2) - 20 Case-based Learning, Experiential Learning, 
Think-Pair-Share 

50 - 30 100  

330-683 ปัญหาพิเศษทางพันธุศาสตร์  3((1)-6-2) - 20 Case-based Learning, Experiential Learning, 
Think-Pair-Share 

50 - 30 100  

 หมวดวิทยานิพนธ์          
331-693 วิทยานิพนธ์  48(0-144-0) - - Research-based Learning 100 - - 100  
331-694 วิทยานิพนธ์  36(0-108-0) - - Research-based Learning 100 - - 100  
331-695 วิทยานิพนธ์  48(0-144-0) - - Research-based Learning 100 - - 100  
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ค-4 ข้อมูลชุดวิชา (Module) ในหลักสูตร 
 

รหัส – ชื่อชุดวิชา หน่วยกิต คำอธิบายชุดวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุด
วิชา 

กิจกรรม 
การจัดการเรียนรู ้

วิธีการวัดและประเมินผล 

330-524  ชุดวิชาประสาท
ชีววิทยาและพฤติกรรม 
(Module: 
Neurobiology and 
Behavior) 

5((4)-3-8) การจัดลำดบัของโครงสร้างและการ
ทำงานของระบบประสาท สารสื่อประสาท
และการสื่อสารระหวา่งวงจรประสาท การ
เจริญของระบบประสาท วิวฒันาการของ
ระบบประสาทและพฤติกกรม พันธุศาสตร์
โมเลกุลของพฤติกรรม ฮอร์โมนและฟีโรโมน 
พฤติกรรมทางเพศ พฤติกรรมการหาอาหาร 
พฤติกรรมทางสังคมและการติดต่อสื่อสาร
ภายในสังคม การเรียนรู้และจดจำ พฤติกรรม
การรู้คิด ความผิดปกติทางประสาทพฤติกรรม 
การออกแบบการทดลองและสถิติทาง
ประสาทพฤติกรรม หลักการและโปรแกรม
การวิเคราะห์ประสาทพฤติกรรม ศึกษาใน
ห้องปฏิบัติการ 

Structural and functional 
organization of nervous system; 
neurotransmitters and communication 
within neural circuit; development of 
the nervous system; evolution of 
nervous system and behaviors; 
behavioral molecular genetics; 
hormone and pheromone; sexual 
behavior; foraging behavior; social 
behavior and communication within 

1. วางแผน ออกแบบ 
และปฏิบตัิการวิจัย
ประสาทชีววทิยาและ
พฤติกรรม โดยสามารถ
เลือกใช้เครื่องมือในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม 
2. ประยุกต์ใช้ความรู้
ประสาทชีววทิยาและ
พฤติกรรม ในการวิจัยและ
แก้ปัญหาตามหลักการ
ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อ
การศึกษาต่อหรือ
ประกอบอาชีพ 
3. ปฎิบัติตามจริยธรรมใน
การวิจัย และแสดงความ
รับผิดชอบต่อสว่นรวม 
4. สามารถใช้เทคโนโลยี
เพื่อสืบค้นข้อมมูลที่
เก่ียวข้องกับประสาท
ชีววิทยาและพฤติกรรม 
พร้อมทั้งเขียนต้นฉบับ
งานวิจยัได้อย่างถูกต้อง 

1. บรรยายความรู้พื้นฐาน
และหลักการที่เก่ียวข้อง
กับประสาทชวีวิทยาและ
พฤติกรรม  
2. ฝึกสืบค้นและอ่าน
เอกสารทางวิชาการที่
เก่ียวข้องพร้อมทั้งสรุป
ใจความสำคัญ 
3. ฝึกทำปฏิบัติการเพื่อ
เพิ่มทักษะการวางแผน
และใช้เคร่ืองมือ 
4. ฝึกออกแบบการ
ทดลองที่เก่ียวข้องกับ
ประสาทชีววทิยาและ
พฤติกรรม 
5. ร่วมกันอภิปรายกรณี
ตัวอย่างหรือ หัวข้อที่เป็น
ปัจจุบนัที่เก่ียวข้องกับ
ประสาทชีววทิยาและ
พฤติกรรม 
 

1. ประเมินความรู้ทาง
ทฤษฎีโดยการสอบวัด
ความรู ้การเขียนรายงาน 
และการนำเสนองผลงาน
หน้าชัน้เรียน 
2. ประเมินการฝึกปฏิบัติ
ออกแบบวิจัย และฝึกทำ
โครงงานวิจัย แบ่งสัดส่วน
คะแนนในแตล่ะขั้นตอน
ตามความเหมาะสม และ
ใช้ rubrics 
3. ประเมินจริยธรรมใน
การวิจัยและความ
รับผิดชอบต่อสว่นรวม 
จากการปฏิบัตงิานวิจัย
และการเขียนบทความ
งานวิจยัตามข้อกำหนด 
4. ประเมินคุณภาพและ 
ความถูกต้องของการ
ประยุกต์ใช้ความรู้และ
การสืบค้นข้อมูลจากงานที่
ได้รับมอบหมาย โดยใช้ 
rubrics 
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รหัส – ชื่อชุดวิชา หน่วยกิต คำอธิบายชุดวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุด
วิชา 

กิจกรรม 
การจัดการเรียนรู ้

วิธีการวัดและประเมินผล 

social community; learning and 
memory; cognitive behavior; 
neurobehavior disorders; experimental 
design and statistic used 
neurobehavior; principle and 
programing for the analysis of 
neurobehavior; laboratory study 

330-533  ชุดวิชาเทคนิคสำหรบั
การทบทวนทาง
อนุกรมวิธานของพืช 
(Module: 
Techniques in Plant 
Taxonomic Revision) 

5((4)-3-8) ทฤษฎีและแนวคิดทางอนุกรมวธิานพชื 
หลักสากลของการกำหนดชื่อ ปญัหาทาง
อนุกรมวิธานพืช ข้อมูลเพื่อการตรวจสอบ
ลักษณะและการศึกษาทบทวนทาง
อนุกรมวิธาน ความรู้และวิธีการที่ใช้ใน
ปัจจุบนัทางอนุกรมวิธานของพืช การเก็บ
ตัวอย่างพืชและการดูแลรักษาตวัอย่างใน
พิพิธภัณฑ์ เทคนิคการวาดภาพและถ่ายภาพ 
เทคนิคทางชีวโมเลกุลและการวเิคราะห์ข้อมูล 
กรณีศึกษา ศึกษาด้วยตนเองเก่ียวปัญหาทาง
อนุกรมวิธานพืชที่สนใจ ศึกษาภาคสนาม 

Theories and concepts in plant 
taxonomy; international code of 
nomenclature; plant taxonomic 
problems; information for 
identification and taxonomic revision; 
current knowledge and methodology 
in plant taxonomy; plant collecting 
and herbarium management, 

1. ออกแบบและ
ปฏิบัติการวิจัยทาง
อนุกรมวิธานพืช โดย
เลือกใช้เครื่องมือที่
เหมาะสม 
2. ประยุกต์ความรู้
อนุกรมวิธานพืชในการ
วิจัยและแก้ปัญหาตาม
หลักการทางวิทยาศาสตร์ 
เพื่อการศึกษาต่อหรือ
ประกอบอาชีพ  
3. สามารถสืบคน้และอ่าน
บทความทางอนุกรมวิธาน
พืช พร้อมทั้งสรุปเปน็
บทความของตนเองอย่าง
สั้น ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
4. สามารถปฏิบัติตาม
บทบาทหนา้ที่ในการ
ทำงานเปน็ทีม 

1. บรรยายความรู้ทาง
ทฤษฎี หลักการและ
แนวคิดทางอนุกรมวิธาน
พืช ร่วมกับการอภิปราย
ในชั้นเรียน 
2. มอบหมายงานให้
สืบค้นและอ่านเอกสาร
ทางวชิาการที่เกี่ยวข้อง
พรอ้มทั้งสรุปใจความ
สำคัญและนำเสนอในชัน้
เรียน 
3. ศึกษาดูงานหน่วยงานที่
ทำงานวิจัยทางดา้น
อนุกรมวิธานพืช เช่น หอ
พรรณไม้หรือพิพิธภัณฑ์
พืช  
4. กิจกรรมบรรยายหรือ
สัมมาพิเศษโดยวทิยากร
พิเศษที่มีประสบการณ์ใน

1. ประเมินความรู้ทาง
ทฤษฎีโดยการสอบวัด
ความรู ้ 
2. ประเมินการฝึกปฏิบัติ
ออกแบบวิจัย และฝึกทำ
โครงงานวิจัย แบ่งสัดส่วน
คะแนนในแตล่ะขั้นตอน
ตามความเหมาะสม และ
ใช้ rubrics 
3. ประเมินคุณภาพและ 
ความถูกต้องของการ
ประยุกต์ใช้ความรู้และ
การสืบค้นข้อมูลจากงานที่
ได้รับมอบหมาย โดยใช้ 
rubrics 
4. ประเมินคุณลักษณะ
ด้านการทำงานเปน็ทีม 
โดยผู้ร่วมงาน และ
อาจารย์ผู้สอน 
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รหัส – ชื่อชุดวิชา หน่วยกิต คำอธิบายชุดวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุด
วิชา 

กิจกรรม 
การจัดการเรียนรู ้

วิธีการวัดและประเมินผล 

photographic and illustration 
technique, molecular technique and 
data analysis; case study; individual 
study of interesting plant taxonomic 
problem; field trip 

การศึกษาทบทวน
อนุกรมวิธานของพืช 
5. ฝึกปฏิบัติโดยการทำ 
mini project 

330-551  ชุดวิชานิเวศวิทยาทาง
ทะเลขั้นสูง 
(Module: Advanced 
Marine Ecology) 

5((4)-3-8) ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับนิเวศวิทยา
ทางทะเล สมุทรศาสตร์กายภาพและชีวภาพ 
ความหลากหลายทางชีวภาพในทะเลและ
ระบบนิเวศต่าง ๆ การประเมินขนาดและ
พลวัตประชากร ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ผลผลติ ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างสิ่งมชีีวิต การ
ถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศทางทะเล 
ประยุกต์ใช้วิธีการตามทฤษฎีกับการทดลอง
และการสำรวจภาคสนาม 

Theories and concepts in marine 
ecology; physical and biological 
oceanography; marine biodiversity and 
ecosystems; Methods for assessment 
of population size and dynamics, 
biodiversity, productivity, species 
interactions and energy flow; 
application of theory to experimental 
and field survey practices 

1. สามารถสืบคน้และอ่าน
บทความดา้นนิเวศวิทยา
ทางทะเลได ้
2. ออกแบบและ
ปฏิบัติการวิจัยดา้น
นิเวศวิทยาทางทะเล และ
นำเสนองาน ได้อย่าง
ถูกต้อง 
3. ประยุกต์ความรู้ด้าน
นิเวศวิทยาทางทะเลใน
การวิจัยและแก้ปัญหา
ตามหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่อ
การศึกษาต่อหรือ
ประกอบอาชีพ  
4. สามารถทำงานเปน็
กลุ่มตามบทบาทหน้าที ่

1. บรรยายความรู้ทาง
ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับ
นิเวศวิทยาทางทะเล 
ร่วมกับการอภิปรายในชัน้
เรียน 
2. ฝึกสืบค้นและอ่าน
บทความดา้นนิเวศวิทยา
ทางทะเลพร้อมทั้งสรุป
ใจความสำคัญ 
3. ฝึกออกแบบและ
ปฏิบัติการวิจัยดา้น
นิเวศวิทยาทางทะเล และ
นำเสนองานในชัน้เรียน 
4. ฝึกปฏิบัติการทำงาน
วิจัยในภาคสนาม  
5. กิจกรรมบรรยายหรือ
สัมมาพิเศษโดยวทิยากร
พิเศษที่มีประสบการณ์
ด้านนิเวศวิทยาทางทะเล 
6. ฝึกปฏิบัติโดยการทำ 
mini project 

1. ประเมินความรู้ทาง
ทฤษฎีโดยการสอบวัด
ความรู ้
2. ประเมินการฝึกปฏิบัติ 
เก่ียวกับ การอ่านเพื่อหา
ข้อมูล ออกแบบวิจัย ฝึก
ทำโครงงานวิจยั และ
นำเสนองานวจิัย แบ่ง
สัดส่วนคะแนนในแต่ละ
ขั้นตอนตามความ
เหมาะสม และใช้ rubrics 
3. ประเมินคุณภาพและ 
ความถูกต้องของการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ โดย
การสอบวัดความรู้  
4. ประเมินคุณลักษณะ
ด้านการทำงานเปน็กลุ่ม 
โดยผู้ร่วมงาน และ
อาจารย์ผู้สอน 
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รหัส – ชื่อชุดวิชา หน่วยกิต คำอธิบายชุดวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุด
วิชา 

กิจกรรม 
การจัดการเรียนรู ้

วิธีการวัดและประเมินผล 

330-600  ชุดวิชาระเบยีบวิธีวจิยั
ทางชวีวิทยา 
(Module: Research 
Methods in Biology) 

5((4)-3-8) พัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีทาง
ชีววิทยา คำถามวิจยัทางชีววทิยา การค้นคว้า
เอกสาร เทคนิคในงานวิจยัทางชีววิทยา การ
วางแผนงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
การจัดการข้อมูล จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวชิาการ การใช้พชืและสัตวท์ดลองใน
งานวิจยัทางชีววทิยา การเปน็ผูแ้ต่งและผู้อ่าน
งาน การทำงานวิจยัร่วมกับผู้อ่ืน การพัฒนา
โครงร่างการวิจัย การเขียนทางวิทยาศาสตร์ 
และการนำเสนองานวิจัย ฝึกปฏิบัติ 

Development of concepts and 
theories in biology; questions in 
biology; literature review; techniques 
in biological research; research 
planning; statistical analysis; data 
management; ethics and responsible 
conduct of research, use of plants and 
animals in biological research, 
authorship and peer review, 
collaborative research; research 
proposal development; scientific 
writing and research presentations; 
practice 

1. ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศสืบค้นเอกสาร
ได้อย่างถูกต้อง 
2. ออกแบบการวิจัยทาง
ชีววิทยา โดยเลือกใช้
เครื่องมือที่เหมาะสม  
3. นำเสนองานวิจัย เขียน
บทความสำหรับตีพิมพไ์ด้
อย่างถูกต้อง  
4. บูรณาการความรู้ทาง
ชีววิทยาในการแก้ปัญหา
ตามหลักการทาง
วิทยาศาสตร์  
5 สามารถทำงานเป็นกลุ่ม
ตามบทบาทหน้าที ่
 

1. บรรยายความรู ้ทฤษฎี 
และเทคนิคที่เกี่ยวข้อง 
พร้อมทั้งอภิปรายในชัน้
เรียน 
2. มอบหมายงานให้
สืบค้นและอ่านเอกสาร
ทางวชิาการทีส่นใจพร้อม
ทั้งสรุปใจความสำคัญและ
นำเสนอในชั้นเรียน 
3. ฝึกออกแบบการวิจัย
โดยการเขียนโครงร่าง
งานวิจยัในหัวข้อที่สนใจ 
4. ฝึกการนำเสนอปาก
เปล่าและจัดทำโปสเตอร์
งานวิจยั 
5. ฝึกเขียนบทความทาง
วิชาการและการเตรียม
ต้นฉบับสำหรับตีพิมพ ์
6. จัดกิจกรรมบรรยาย
พิเศษโดยวิทยากร
เก่ียวกับจรรยาบรรณทาง
วิชาการ และกฎหมายที่
เก่ียวข้องกับการวิจัยใน
สิ่งมีชีวิต 

1. ประเมินความรู้ทาง
ทฤษฎีโดยการสอบวัด
ความรู ้ 
2. ประเมินการฝึกปฏิบัติ
อ่านและเขียนสรุปความ 
และฝึกทำโครงงานวิจัย 
แบ่งสัดสว่นคะแนนในแต่
ละขั้นตอนตามความ
เหมาะสม และใช้ rubrics 
3. ประเมินการทำสื่อใน
รูปแบบโปสเตอร์ และ
รูปแบบบทความตพีิมพ์ 
โดยใช้ rubrics 
4. ประเมินคุณภาพและ 
ความถูกต้องของการบูร
ณาการณ์ความรู้และการ
สืบค้นข้อมูลจากงานที่
ได้รับมอบหมาย โดยใช้ 
rubrics 
5. ประเมินคุณลักษณะ
ด้านการทำงานเปน็กลุ่ม 
โดยผู้ร่วมงาน และ
อาจารย์ผู้สอน 
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ภาคผนวก ง 
 

ง-1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 
 

(สำนา) 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
--------------------------------- 

 
 โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ โดยมติสภา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมคร้ังที่ ๔๑๕(๕/๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จึงให้ออกข้อบังคับ
ไว้ดังนี้ 
 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๓” 
 ข้อ ๒   ข้อบังคับนี้ให้ใช้สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓   ในข้อบังคับนี้ 
 “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 “อธิการบดี”   หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 “บัณฑิตวิทยาลัย”   หมายความว่า  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 “คณะ”   หมายความว่า วิทยาลัย สถาบัน สำนัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นของ
มหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
 “สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้” หมายความว่า สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 “คณบดี”  ให้หมายความรวมถึง ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นของมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 “คณะกรรมการประจำคณะ” ให้หมายความรวมถึง คณะกรรมการประจำส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 “สาขาวิชา”  หมายความว่า  สาขาวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 “หน่วยกิตสะสม”  หมายความว่า  หนว่ยกิตที่นักศึกษาเรียนสะสมเพื่อให้ครบตามหลักสูตรสาขาวชิา
นั้น 
  “คลังหน่วยกิต”  หมายความว่า ระบบทะเบียนสะสมหน่วยกิตสำหรับผู้เรียนที่เข้าศึกษารายวชิาตา่ง ๆ 
ของมหาวิทยาลัยและทีไ่ด้จากการเทียบโอนจากมหาวิทยาลัย 
  “นักศึกษา”  หมายความว่า  นักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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  “ผู้ร่วมเรียน” หมายความว่า  ผู้มีความรู้ไมต่่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือการศึกษาอ่ืน ๆ ที่เทียบเทา่ 
รวมทั้งอยู่ระหว่างการศึกษาในระดับปริญญาตรี และผู้ที่อยู่ในระหว่างการรับรองคุณวุฒิ ซึง่ไดข้ึ้นทะเบียนเรียนใน
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
  “ผู้เรียน” หมายความว่า  บุคคลทั่วไปที่เข้าศึกษารายวชิาตา่ง ๆ หรือหลักสูตรระยะสัน้ หรือ
ระบบการศึกษาตลอดชีวิตตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

ข้อ ๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุด  

 
 

หมวด  ๒ 
การรับบุคคลเข้าศึกษา 

 
 ข้อ ๕  ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรตามข้อ ๑๘ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
   (๑)   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ตามที่
หลักสูตรกำหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 
  (๒)   หลักสูตรปริญญาโทต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ตามที่หลักสูตร
กำหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยกำหนด  
  (๓)   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๖ ปี หรือ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือปริญญาโท หรือเทียบเท่า ตามที่หลักสูตรกำหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่ มเติมตามที่คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 
  (๔)   หลักสูตรปริญญาเอกต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติ
อ่ืนเพิม่เติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยกำหนด และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์
ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่มีผลการเรียนดีมาก และมีพื้น
ความรู้ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะทำวิทยานิพนธ์ได้ หรือมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยกำหนด และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 
 ข้อ ๖  การรับสมัครเข้าศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ในแต่ละปีการศึกษา 
 ข้อ ๗  การรับเข้าศึกษา ให้ดำเนินการ ดังนี้ 
  (๑)   จำนวนนักศึกษาที่จะรับในแต่ละหลักสูตร ต้องได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย 
  (๒)   คณะเป็นผู้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการคัดเลือกผู้สมคัร
ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๕ เข้าเป็นนักศึกษา โดยมีการทดสอบความรู้ หรือใช้วิธีการอ่ืนใดตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 
  (๓)   คณะอาจพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๕ เข้ามาทดลองศึกษา โดยมีเงื่อนไขเฉพาะราย
ดังนี้ 
   ก.   ผู้ทดลองศึกษาในหลักสูตรที่ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ หรือศึกษาเฉพาะรายวิชา
อย่างเดียว ในภาคการศึกษาแรกจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า หกหน่วยกิต และสอบให้ได้แต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ หรือ 
   ข.   ผู้ทดลองศึกษาในหลักสูตรที่ศึกษาเฉพาะการทำวิทยานพินธ์ ในภาคการศึกษาแรกจะต้อง
มีความก้าวหน้าในการทำวิจัยเพื่อวิทยานพินธไ์ด้ผลเป็นที่พอใจโดยได้สัญลกัษณ์ P ตามจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน หรือ 
   ค.   เงื่อนไขอ่ืน ๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 
  (๔)   คณะอาจพิจารณารับผู้มีพื้นฐานความรู้ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าเข้าศึกษาหรือวิจัย 
โดยไม่รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยได้เป็นกรณีพิเศษ 
  (๕)   บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณารับบุคคลที่คณะรับเข้าเป็นผู ้ร่วมเรียน  ทั ้งนี ้ให้เป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด 
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  (๖)   กรณีผู้สมัครกำลังรอผลการศึกษา การรับเข้าศึกษาจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้นำหลักฐานมา
แสดงว่าสำเร็จการศึกษาแล้ว และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 
 ข้อ ๘  การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 
 

หมวด  ๓ 
ระบบการจดัการศึกษา 

 
ส่วนที่ ๑ 

รูปแบบการศึกษา 
------------------- 

 
 ข้อ ๙ รูปแบบการจัดการศึกษามีสองรูปแบบ คือ 
  (๑)   การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่กำหนดจุดมุ่งหมาย  วิธีการศึกษา หลักสูตร  ระยะเวลาของ
การศึกษา  การวัดและการประเมินผล  ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาที่แน่นอน 
  (๒)   การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจศักยภาพ 
ความพร้อมและโอกาส  โดยศึกษาจากบุคคล  ประสบการณ์  สังคม  สภาพแวดล้อม  สื่อ หรือแหล่งความรู้อ่ืน ๆ สำหรับ
การดำเนินการอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
  มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์จากหลักสูตรระดับระดับ
บัณฑิตศึกษา ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได้ ทั้งนี้ นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตาม
จำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ การเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอนของสำนักงานปลัดกระทรวงก ารอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
  สำหรับการเทียบเท่า การเทียบโอนและการโอนรายวิชาในกรณีอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัย
กำหนด 
 ข้อ ๑๐  การเรียนแบบสะสมหน่วยกิตเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 ข้อ ๑๑  การขอเข้าศึกษาเพื่อประกาศนียบัตรหรือปริญญาที่สอง ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 ข้อ ๑๒  การศึกษาสองประกาศนียบัตรหรือสองปริญญาพร้อมกันและหลักสูตรร่วม ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลยั
กำหนด 

 
ส่วนที่ ๒ 

ระบบการศึกษา 
------------------ 

 
 ข้อ ๑๓ การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการ ดังนี้ 
  (๑)   บริหารจัดการหลักสูตรและการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
  (๒)  ประสานงานและสนับสนุนการจัดการศึกษาร่วมกับคณะและหลักสูตรที่มีหน้าที่จัดการศึกษาใน
สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  
  บัณฑิตวิทยาลัยอาจร่วมมือกับคณะจัดให้มีหลักสูตรสหสาขาวิชา เพื่อบริหารและจัดการศึกษาใน
หลักสูตรที่มีกระบวนวิชาเก่ียวข้องกับหลายคณะ ทั้งนี้ตามประกาศของมหาวิทยาลัยและอาจจัดให้มีรายวิชากลางในระดบั
บัณฑิตศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 

ข้อ ๑๔ การจัดการศึกษามีสองแบบ ดังนี้ 
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  (๑)   การจัดการศึกษาตลอดปีการศึกษาโดยไม่แบ่งภาคการศึกษา แต่ละปีการศึกษามีระยะ เวลา
การศึกษาไม่น้อยกว่าสามสิบสัปดาห์ 
  (๒)   การจัดการศึกษาโดยแบ่งภาคการศึกษา มีสี่ระบบ ดังนี้ 
 ก.   ระบบทวิภาค แต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็นสองภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์  
 ข.   ระบบไตรภาค แต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็นสามภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองสัปดาห์ 
 ค.   ระบบจตุรภาค แต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็นสี่ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสัปดาห์ 
 ง.   ระบบการจัดการศึกษาอ่ืน ๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 
                      การจัดการศึกษาระบบตาม ก – ค อาจจัดภาคฤดูร้อนได้ตามความจำเป็นของแต่ละหลักสูตร ทั้งนี้ การ
จัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน เป็นการจัดการศึกษาปีละหนึ่งภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่าแปดสัปดาห์  
  

ข้อ ๑๕ การคิดหน่วยกิต สำหรับแต่ละรายวิชาให้ดำเนินการ ดังนี้ 
  (๑)   ระบบตลอดปีการศึกษา 
 ก.   รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้บรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่นอ้ยกว่าสามสิบชั่วโมงต่อปีการศึกษา
ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 ข.   รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่าหกสิบชั่วโมงต่อปีการศึกษาให้มีค่า
เท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 ค.   การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่าเก้าสิบชั่วโมงต่อปีการศึกษาให้มี
ค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 ง.   การทำโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทำโครงงาน
หรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่าเก้าสิบชั่วโมงต่อปีการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 จ.   วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่าเก้าสิบชั่วโมงต่อปีการศึกษา
ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
  ฉ.   หนึ ่งหน่วยกิตระบบตลอดปีการศึกษาเทียบได้กับสองหน่วยกิตระบบทวิภาคหรือ 
สามสิบ/สิบสองหน่วยกิตระบบไตรภาคหรือ สามสิบ/สิบหน่วยกิตระบบจตุรภาค 

(๒)   ระบบทวิภาค  
 ก.   รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่าสิบห้าชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 ข.   รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่าสามสิบชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 ค.   การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 ง.   การทำโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทำโครงงาน 
หรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 จ.   วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้ค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 

(๓)   ระบบไตรภาค 
 ก.   รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่าสิบสองชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
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 ข.   รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 ค.   การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที ่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่าสามสิบหกชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 ง.   การทำโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทำโครงงานหรือ
กิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่าสามสิบหกชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 ฉ.   วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่าสามสิบหกชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
   ช.   หนึ่งหน่วยกิต ระบบไตรภาค เทียบได้กับสิบสอง/สิบห้าหน่วยกิตระบบทวิภาค หรือสี่ 
หน่วยกิตระบบทวิภาค เทียบได้กับห้าหน่วยกิตระบบไตรภาค 

(๔)   ระบบจตุรภาค 
 ก.   รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่าสิบชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 ข.   รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า ยี่สิบชั่วโมงต่อภาคการศกึษาปกติ 
ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 ค.   การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่าสามสิบชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 ง.   การทำโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทำโครงงาน
หรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่าสามสิบชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 จ.   วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่าสามสิบชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
   ฉ   หนึ่งหน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กับสิบ/สิบห้า หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือสอง หน่วย
กิตระบบทวิภาค เทียบได้กับสามหน่วยกิตระบบจตุรภาค 
  (๕)   ระบบการจัดการศึกษาอื่น ๆ สำหรับการคิดหน่วยกิตในระบบข้อ ๑๔ (๒) ง ให้เป็นไปตามที่
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 

ข้อ ๑๖  การจัดแผนการศึกษา แบ่งเป็นสามแผน ดังนี้ 
(๑)   การจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time)  หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตรโดย

กำหนดจำนวนหน่วยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าเก้าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ สำหรับระบบทวิภาค 
  (๒)   การจัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตร
โดยกำหนดจำนวนหน่วยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร น้อยกว่าเก้าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติสำหรับระบบทวิภาค  

ทั้งนี้ การเปลี่ยนการจัดแผนการศึกษาตาม (๑) และ (๒) ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
ประจำคณะ 
  (๓)   การจัดแผนการศึกษาแบบพิเศษ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 

ส่วนที่ ๓ 
หลักสูตร 
----------- 

 
ข้อ ๑๗    หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา อาจจัดระบบการศึกษาและจัดแผนการศึกษาแบบใดแบบหนึ่งหรือหลาย

แบบได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 ข้อ ๑๘ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีสี่หลักสูตร ดังนี้  
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  (๑)   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามาแล้ว มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญา
ของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ
ให้มีความชำนาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น โดยเป็นหลักสูตร
การศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง 
  (๒)   หลักสูตรปริญญาโท เป็นหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกว่าชั้นปริญญาตรีและประกาศนียบัตร
บัณฑิต  มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา 
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มี
ความรู้ความสามารถระดับสูง  ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่าง
มีอิสระ รวมทั้ง มีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตน
เชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ โดยเน้นให้มีความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนางานด้านวิชาการหรือวิชาชีพและสังคม 
  (๓)   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหลักสูตร หกปี หรือ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่ามาแล้ว มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคลอ้ง
กับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และมาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพ เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความชำนาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น โดยเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง  
  (๔)   หลักสูตรปริญญาเอก เป็นหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาโทและประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา 
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มี
ความรู้ความสามารถระดับสูง  ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่าง
มีอิสระ รวมทั้ง มีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตน
เชี่ยวชาญกับศาสตร์อ่ืนได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ โดยเน้นให้มีความสามารถใน
การค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมตามมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน 
พัฒนาประเทศและสังคมโลก 

ข้อ ๑๙ ให้จัดโครงสร้างของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  ดังนี้ 
  (๑)   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมต
ลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่หน่วยกิต 

(๒)   หลักสูตรปริญญาโท ให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า สามสิบหกหน่วยกิต โดย
แบ่งการศึกษาเป็นสองแผน คือ 

แผนแบบวิชาการ (Academic) หรือแผน ก ที ่เน้นการเรียนรู ้การทำวิจัย โดยการทำ
วิทยานิพนธ์สร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชานั้น โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์และหน่วยกิตของการศึกษา
รายวิชา ดังนี้ 

แผน ก ๑  ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า สามสิบหกหน่วยกิต และหลักสูตรอาจ
กำหนดให้ศึกษารายวิชาเพิ่มเติม หรือทำกิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได้ โดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่
หลักสูตรกำหนด 
    แผน ก ๒  ทำวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบไดไ้ม่นอ้ยกว่า สิบสองหน่วยกิตและศึกษางาน
รายวิชาอีกไม่น้อยกว่า สิบสองหน่วยกิต ทั้งนี้ ยกเว้นหลักสูตรที่มีข้อกำหนดทางวิชาชีพ ให้เป็นไปตามที่สาขาวิชาชีพ
กำหนด    

แผนแบบวิชาชีพ (Professional) หรือแผน ข ที่เน้นการศึกษางานรายวิชาและสารนพินธเ์ชงิ
การประยุกต์ใช้ความรู้ในวิชาชีพโดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ ให้มีการทำสารนิพนธ์ไม่น้อยกว่าสาม หน่วยกิต และไม่
เกิน หกหน่วยกิต  
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ทั้งนี้  หลักสูตรใดที่เปิดสอนหลักสูตรแผน ข จะต้องมีหลักสูตร แผน ก ด้วย 
(๓)   หลักสูตรปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น สองแบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและนัก

วิชาชีพชั้นสูง คือ 
   แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 
หลักสูตรอาจกำหนดให้มีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม หรือทำกิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพิ่มขึ้นได้ โดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้อง
มีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกำหนด ดังนี้ 
    แบบ ๑.๑  ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องทำวิทยานิพนธไ์ม่
น้อยกว่า สี่สิบแปดหน่วยกิต 
    แบบ ๑.๒  ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่
น้อยกว่า เจ็ดสิบสองหน่วยกิต 
   ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ ๑.๑ และ แบบ ๑.๒ จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 
   แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที ่เน้นการวิจัย โดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที ่มีคุณภาพสูงและ
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และมีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้ 
    แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่
น้อยกว่า สามสิบหกหน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่าสิบสองหน่วยกิต 
    แบบ ๒.๒ ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่
น้อยกว่า สี่สิบแปดหน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีก ไม่น้อยกว่า ยี่สิบสี่หน่วยกิต 
   ทั้งนี้  วิทยานิพนธ์ตาม แบบ ๒.๑ และ แบบ ๒.๒ จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 
 ข้อ ๒๐  ระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสูตรมี ดังนี้ 
  (๑)   หลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time) 
 ก.   ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน
หลักสูตรแต่ไม่เกิน สามปีการศึกษา 
 ข.   ปริญญาโท ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร แต่ไม่เกิน ห้าปีการศึกษา 
 ค.   ปริญญาเอก ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร สำหรับผู้ที่สำเร็จปริญญาตรีแล้วเข้า
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน แปดปีการศึกษา ส่วนผู้ที่สำเร็จปริญญาโท แล้วเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน หกปีการศึกษา 
  (๒)   หลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time) หรือที่จัดการศึกษาแบบอื่น ให้มี
ระยะเวลาการศึกษาเป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 
 ข้อ ๒๑   ให้หลักสูตรกำหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้
ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา 
เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือทุกรอบห้าปี 
  การพัฒนาหลักสูตร หรือจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีลักษณะพิเศษนอกจากที่ กำหนดไว้ใน
ข้อบังคับนี้ ให้ดำเนินการโดยจัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัยแล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 ข้อ ๒๒  การบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้ดำเนินการดังนี้  
  (๑)   ให้เป็นไปตามปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร และตามที่ได้รับมอบหมายจาก
สาขาวิชาหรือตามที่คณะกำหนด 
  (๒)   ให้แต่ละหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ทั ้งนี้อาจมีอาจารย์ประจำหลักสูตรหรืออาจารย์ประจำเป็นกรรมการเพิ ่มเติมตามความเหมาะสม  โดยประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตรมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี แต่จะดำรงตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย   
  (๓)   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหน้าที่ ดังนี้ 
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   ก.  บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ 
การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร 
   ข.  ควบคุมมาตรฐานหลักสูตรสาขาวิชาที ่รับผิดชอบให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) 
   ค.   ดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร 
  ง.   ติดตามรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร รวมทั้งให้คำแนะนำเพื่อการพัฒนา 

คณะอาจกำหนดให้คณะกรรมการประจำคณะหรือคณะกรรมการที่เรียกชื่ออื่น เช่น คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจำคณะ ที่มีจำนวนตามความเหมาะสม ทำหน้าที่บริหารจัดการหลักสูตรและวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาทุก
หลักสูตรในคณะ 
 

ส่วนที่ ๔ 
อาจารย์ 

 ------------ 
 ข้อ ๒๓ จำนวนและคุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ อาจารย์ผู้สอนและคณะกรรมการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ
การควบคุมการศึกษา  รวมถึงภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย 
 
 

หมวด  ๔ 
การประเมินผลและการลงทะเบียนเรียน 

 
ส่วนที่ ๑  

การประเมินผลการศึกษา 
-------------------------------------- 

  
 ข้อ ๒๔ การประเมินผลรายวิชา วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ ให้ดำเนินการดังนี้ 
 (๑)   รายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน ให้มีค่าระดับคะแนน(Grade) ตามความหมาย และ
ค่าระดับคะแนน ดังต่อไปนี้  
 

ระดับคะแนน          ความหมาย ค่าระดับคะแนน 
(ต่อหนึ่งหน่วยกิต) 

A ดีเยี่ยม  (Excellent) ๔.๐ 
 B+ ดีมาก   (Very Good) ๓.๕ 
B ดี   (Good) ๓.๐ 

 C+ พอใช้ (Fairly Good)   ๒.๕ 
C ปานกลาง  (Fair) ๒.๐ 

 D+ อ่อน  (Poor)  ๑.๕ 
D อ่อนมาก   (Very Poor) ๑.๐ 
E ตก   (Fail) ๐.๐ 
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(๒)   การประเมินผลการศึกษาอาจแสดงด้วยสัญลักษณ์และความหมายอื่นได้ ดังต่อไปนี้ 

  สัญลักษณ์ ความหมาย 
S ผลการเรียนหรือการสอบเป็นที ่พอใจ (Satisfactory) ใช้สำหรับรายวิชาที่

กำหนดให้มีการประเมินผลแบบไม่คิดค่าคะแนน หรือรายวิชาปรับพื้นฐาน 
หรือรายวิชาวิทยานิพนธ์  หรือสารนิพนธ์  

U ผลการเรียนหรือการสอบยังไม่เป็นที ่พอใจ (Unsatisfactory) ใช้สำหรับ
รายวิชาที่กำหนดให้มีการประเมินผลแบบไม่คิดค่าคะแนนหรือรายวิชาปรับ
พื้นฐานหรือรายวิชาวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์   

X ผลการเรียนหรือการสอบอยู่ในระดับคะแนนดีเด่น (Excellent) ใช้สำหรับ
รายวิชาวิทยานิพนธ์  หรือสารนิพนธ์   

I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) ใช้ในกรณีนักศึกษาปฏิบัติงานไม่ครบ
ภายในเวลาที่กำหนดไว้หรือขาดสอบ โดยมีเหตุสุดวิสัยบางประการจะต้องมี
การแก้ไขให้เป็นระดับคะแนนภายใน ๖ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไปที่
นักศึกษาผู้นั้นลงทะเบียนเรียน มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ I ให้
เป็นระดับคะแนน E หรอืสัญลักษณ์ U โดยทันที 

P การเรียน หรือการวิจัย หรือการทำวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ที่ยังมีความ
ต่อเนื่องอยู่ (In  progress) และมีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ 

N การเรียน หรือการวิจัย หรือการทำวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ที่ยังมีความ
ต่อเนื่องอยู่แต่ไม่มีความก้าวหน้าหรือไม่เป็นที่พอใจ (No progress) ในกรณีได้
สัญลักษณ์ N  นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ำในหน่วยกิตที่ได้สัญลักษณ์ N 

W การถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมัติ  (Withdrawn with permission) 
 
 ข้อ ๒๕ การประเมินผลการศึกษาให้ดำเนินการดังนี้ 
 (๑)   ให้มีการประเมินผลเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ในการนับจำนวนหน่วยกิตให้ครบตามหลักสูตรนั้น ให้
นับหน่วยกิตจากรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพื่อหน่วยกิต และได้ผลการศึกษาเป็นระดับคะแนน  A, B+, B, C+, C  
หรือสัญลักษณ์  S หรือ สัญลักษณ์ X ในกรณีที่หลักสูตรกำหนดรายวิชาปรับพื้นฐานไว้ให้เรียนโดยไม่นับเป็นหน่วยกิต
สะสมของหลักสูตร นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมรายวิชาดังกล่าวให้ครบถ้วน และจะต้องได้สัญลักษณ์  S  
  ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแต่ละรายวิชามากกว่า หนึ่งครั้ง ให้นับจำนวนหน่วยกิต ของ
รายวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสมตามหลักสูตรได้เพียงครั้งเดียวโดยพิจารณาจากการวัดและประเมินผลครั้งหลังสุด ในกรณีที่
จำเป็นต้องเรียนรายวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีในบางสาขาเพื่อสนับสนุนรายวิชาตามแผนการเรียนที่กำหนดไว้ใน
หลักสูตร ให้นับจำนวนหน่วยกิตของรายวิชาระดับหมายเลข ๓๐๐ ขึ้นไปได้ไม่เกินหกหน่วยกิต 
   ยกเว้นวิชาวิทยานิพนธ์ หรือวิชาสารนิพนธ์ ให้มีการประเมินผลได้ก่อนสิ้นภาคการศึกษา 
 (๒)   เมื ่อสิ ้นภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทุกคนที่ได้
ลงทะเบียนเรียน โดยคำนวณผลตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 ก.   หน่วยจุดของรายวิชาหนึ่ง ๆ คือ ผลคูณระหว่างจำนวนหน่วยกิตกับค่าระดบัคะแนนที่ได้
จากการประเมินผลรายวิชานั้น 
 ข.   ระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาค คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาที่ได้ศึกษาใน
ภาคการศึกษานั้นหารด้วยหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าว เฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน 
 ค.   ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาที่ได้ศึกษามาตั้งแต่
เริ่มเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหารด้วยจำนวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าว เฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็น
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ระดับคะแนน และในกรณีที่มีการเรียนที่ได้รับคะแนน C+ , C , D+ , D หรือ E มากกว่าหนึ่งครั้ง ให้นำผลการศึกษาและ
หน่วยกิตครั้งสุดท้ายมาคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  
 ง.   ระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาคและแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คำนวณเป็นค่าที่มีเลข
ทศนิยม ๒ ตำแหน่ง โดยไม่มีการปัดเศษจากทศนิยมตำแหน่งที่ ๓ 
 จ.   ในกรณีที่นักศึกษาได้สัญลักษณ์ I  ในรายวิชาที่มีการวัดและประเมินผลเป็นระดับคะแนน
ให้รอการคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาคและแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไว้ก่อน จนกว่าสัญลักษณ์  I จะ
เปลี่ยนเป็นอย่างอื่น 
 ข้อ ๒๖  นักศึกษาคนใดทุจริตในการวัดผลรายวิชาใด หรือมีการทุจริตทางวิชาการ ให้ดำเนินการและพิจารณา
โทษทางวินัยนักศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั ้นปริญญาตรี และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษาโดยอนุโลม และเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

 
ส่วนที่ ๒ 

การลงทะเบียนเรียน 
------------------------ 

 
 ข้อ ๒๗  การลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย ดังนี้  

(๑)   แบ่งออกเป็นสองประเภท คือ 
   ก.   การลงทะเบียนโดยนับหน่วยกิตและคิดค่าคะแนน (Credit) 
   ข.   การลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
  (๒)   รายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หรืออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณี 
  (๓)   จำนวนหน่วยกิตที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาค
การศึกษาปกติ สำหรับระบบทวิภาค ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน สิบห้าหน่วยกิต โดยให้นับรวมจำนวนหน่วยกติ
ทั้งแบบนับหน่วยกิต (Credit) และไม่นับหน่วยกิต (Audit) ยกเว้นการลงทะเบียนระบบอื่น และการลงทะเบียนเรียนให้
เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 
  (๔)   ผู ้เข้าศึกษาตามข้อ ๗(๓) ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าเรียน ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาใน
หลักสูตรไม่น้อยกว่า หกหน่วยกิต 
             (๕)   นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียน และได้รับผลการเรียนตั้งแตร่ะดับ
คะแนน B ขึ้นไปแล้วมิได้  
  (๖)   นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ได้เมื่อมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์แล้ว 
             (๗)   การลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ ต้องลงทะเบียนเรียนให้ครบหน่วยกิตทั้งหมด ภายในภาค
การศึกษาที่สอบวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์เพิ่มให้ครบหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ได้ หลัง
พ้นกำหนดการเพิ่มและถอนรายวิชา โดยได้รับอนุมัติจากคณบดีต้นสังกัดเพื่อให้สามารถสอบวิทยานิพนธ์ได้ในภาค
การศึกษานั้น 
  (๘)   กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรกำหนดแล้ว และอยู่ระหว่างการ
ทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ และยังไม่ครบเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องรักษาสถานภาพการ
เป็นนักศึกษา และชำระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 ข้อ ๒๘  การเพิ่มและการถอนรายวิชาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ยกเว้นวิชาวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตาม
ข้อ ๒๗(๗) และจะกระทำได้โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
หรืออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ แล้วแต่กรณี และแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทราบ 
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 ข้อ ๒๙ นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนแผนการศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะและแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบ และอาจเปลี่ยนแผนการศึกษาได้ เมื่อเข้า
ศึกษาในหลักสูตรนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า หนึ่งภาคการศึกษา 
 ข้อ ๓๐ การย้ายหลักสูตรและเปลี่ยนแผนการศึกษาของนักศึกษา มีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
  (๑)   ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะทั้งสองฝ่าย และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑติ
วิทยาลัย 
  (๒)   การเทียบเท่า การเทียบโอนและการโอนรายวิชา ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 

ข้อ ๓๑ การสอบระดับบัณฑิตศึกษาและคณะกรรมการสอบระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนการทำวิทยานิพนธ์และ
สารนิพนธ์ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย 

 
 

หมวด  ๕ 
สถานภาพการศึกษา 

 
ข้อ ๓๒  การลาป่วยหรือลากิจ ให้ดำเนินการและพิจารณาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วย

การศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิตโดยอนุโลม 
 ข้อ ๓๓   นักศึกษาจะลาพักการศึกษาได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  (๑)   เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า สามสัปดาห์ โดยมีใบรับรองแพทย์ 
  (๒)   สาเหตุอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำคณะ 
 ข้อ ๓๔  นักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการศึกษาต้องแสดงเหตุผลและความจำเป็นผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 
หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณีและให้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบและแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อทราบ 
  การลาพักการศึกษาเป็นการลาพักทั้งภาคการศึกษา และถ้าได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้ว เป็นการยกเลิก
การลงทะเบียนเรียน โดยรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น จะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 
 ข้อ ๓๕ การลาพักการศึกษา ให้ลาพักได้ไม่เกินสองภาคการศึกษาปกติ และการนับเวลาการลาพักการศึกษาให้
นับรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาตามกำหนดใน ข้อ ๒๐ 
 ข้อ ๓๖  นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาจะต้องรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ได้รับการ
อนุมัติให้ลาพักและชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด ยกเว้นภาคการศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไปก่อน
แล้ว 
 ข้อ ๓๗ นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรก ไม่มีสิทธิลาพักการศึกษา  
  การลาพักการศึกษานอกเหนือจากข้อ ๓๓ – ข้อ ๓๖ ต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีเป็นกรณีพิเศษ 
ทั้งนี้ระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกินเวลาที่กำหนดในข้อ ๒๐ 
 ข้อ ๓๘  นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ต้องยื่นคำร้องการขอลาออกต่อคณะต้นสังกัด โดย
ผ่านการพิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติต่ออธิการบดี และผู้ที่จะได้รับการอนุมัติให้ลาออกได้ ต้องไม่มีหนี้สินกับ
มหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๓๙  การรักษาสถานภาพของนักศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๗(๘) และข้อ ๓๖ 
 ข้อ ๔๐  นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อมีสภาพตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 
  (๑)   ตาย 
  (๒)   ได้รับอนุมัติให้ลาออก 
  (๓)   ถูกให้ออกหรือไล่ออกเนื่องจากต้องโทษทางวินัย 
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  (๔)   ไม่มาลงทะเบียนเรียนรายวิชา หรือไม่ร ักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือไม่ชำระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติโดยมิได้รับอนุมัติให้ลา
พักการศึกษา 
  (๕)   ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๒.๕๐ ในการประเมินผลทุกสิ้นภาคการศึกษา 
  (๖)   ลงทะเบียนเรียนได้จำนวนหน่วยกิตสองในสามของหลักสูตร โดยไม่นับหน่วยกิตวิทยานิพนธ์และ
สารนิพนธ์แล้วได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๒.๗๕ 
  (๗)   ใช้เวลาในการศึกษาตามที่กำหนดในข้อ ๒๐ แล้ว และได้หน่วยกิตไม่ครบตามหลักสูตร หรือได้
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๓.๐๐ 
 (๘)   ไม่ได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดดังนี้ 

 ก.   ระบบทวิภาค 
 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๑ 
 ๑)  ภายใน สี่ภาคการศึกษาปกติ สำหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  
 ๒)  ภายใน ห้าภาคการศึกษาปกติ สำหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา  
 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ 
 ๑)  ภายใน ห้าภาคการศึกษาปกติ สำหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  
 ๒)  ภายใน หก ภาคการศึกษาปกติ สำหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา 
 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ ๑ 
 ๑)  ภายใน หกภาคการศึกษาปกติ สำหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  
 ๒)  ภายใน เจ็ด ภาคการศึกษาปกติ สำหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา  
 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ ๒ 
 ๑)  ภายใน เจ็ด ภาคการศึกษาปกติ สำหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  
 ๒)  ภายใน แปดภาคการศึกษาปกติ สำหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา 

 ข.   ระบบไตรภาค 
 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๑ 
 ๑)  ภายในหกภาคการศึกษาปกติ สำหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  
 ๒)  ภายในเจ็ดภาคการศึกษาปกติ สำหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา  
 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ 
 ๑)  ภายในเจ็ดภาคการศึกษาปกติ สำหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  
 ๒)  ภายในแปดภาคการศึกษาปกติ สำหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา  
 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ ๑ 
 ๑)  ภายใน แปดภาคการศึกษาปกติ สำหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  
 ๒)  ภายในเก้า ภาคการศึกษาปกติ สำหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา  
 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ ๒ 
 ๑)  ภายในเก้าภาคการศึกษาปกติ สำหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  
 ๒)  ภายใน สบิสอง ภาคการศึกษาปกติ สำหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา  
 (๙)    สอบวิทยานิพนธ์ หรือสอบประมวลความรอบรู้หรือสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งที่สอง ไม่ผ่าน 
  (๑๐)  ไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้ภายใน หกเดือน นับจากวันสอบวิทยานิพนธ์ผ่าน เว้น
แต่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจำคณะ 
 การขอขยายเวลาการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามวรรคหนึ่ง ขอได้ไม่เกินสอง คร้ัง คร้ังละไม่
เกินสาม เดือน และระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกินเวลาที่กำหนดในข้อ ๒๐ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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  (๑๑)  ไม่สามารถส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้ภายใน สาม เดือน นับจากวันสอบสารนิพนธ์ผ่าน เว้นแต่
ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจำคณะ 
 การขอขยายเวลาการส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามวรรคหนึ่ง ขอได้ไม่เกิน สองครั้ง ครั้งละไม่
เกินหนึ่ง เดือน และระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกินเวลาที่กำหนดในข้อ ๒๐ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 (๑๒)  บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่ามีความประพฤติไม่เหมาะสม หรือไม่ผ่านเงื ่อนไขตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด 
 (๑๓)  ได้รับการอนุมัติปริญญา 
 ข้อ ๔๑  การเปลี่ยนสภาพผู้ร่วมเรียน ผู้เรียนเป็นนักศึกษา ผู้ทดลองศึกษาที่ไม่สามารถเปลี่ยนสถานภาพเป็น
นักศึกษา และการขอคืนสถานภาพของนักศึกษา ให้ดำเนินการและพิจารณาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่า
ด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิตโดยอนุโลม 
 
 

หมวด ๖ 
การสำเร็จการศึกษา 

 
 ข้อ ๔๒   นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  หลักสูตร
ปริญญาโทและหลักสูตรปริญญาเอกได้ต้องมีคุณสมบัติ ต่อไปนี้ 

 (๑)   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงต้องสอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ 
และมีจำนวนหน่วยกิตครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรและแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตามหลักสูตรไม่
ต่ำกว่า ๓.๐๐  

 (๒)   หลักสูตรปริญญาโท ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ มีคุณสมบัติอื่นและ
เป็นไปตามเงื่อนไขของผู้สำเร็จการศึกษาที่กำหนดไว้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  

 (๓)   หลักสูตรปริญญาเอก ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ สอบผ่านการสอบวัด
คุณสมบัติ มีคุณสมบัติอื่นและเงื่อนไขของผู้สำเร็จการศึกษาเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
  (๔)   ชำระหนี้สินทั้งหมดต่อมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
  (๕)   ปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย คณะ หรือหลักสูตรกำหนด ทั้งนี้
เงื่อนไขที่คณะหรือหลักสูตรกำหนด ต้องผ่านความเห็นชอบจากบัณฑิตวิทยาลัย 

คุณสมบัติอื่นและเงื่อนไขของผู้สำเร็จการศึกษานอกเหนือจากข้อ (๑) – (๕) ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน
ประกาศมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๔๓ วันสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 
 ข้อ ๔๔  การขออนุมัติประกาศนียบัตรและปริญญาให้ดำเนินการ ดังนี้ 
 (๑)   นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้ยื่นคำร้องแสดงความจำนงขอรับ
ปริญญาต่อมหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 (๒)   นักศึกษาซึ ่งจะได้รับการพิจารณาเสนอชื ่อขออนุมัติประกาศนียบัตรและปริญญาต่อสภา
มหาวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 ก.   เป็นผู้สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามข้อ ๔๒ 
 ข.   ไม่มีหนี้สินหรือค้างชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และไม่เป็นผู้มีพันธะสัญญาอื่นใดกับ
บัณฑิตวิทยาลัย คณะ และมหาวิทยาลัย 
 ค.   ไม่อยู่ในระหว่างรอพิจารณาโทษทางวินัยนักศึกษา 
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 (๓)   การให้ปริญญาแก่นักศึกษาภายใต้หลักสูตรร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยอื ่น ทั ้งภายในและ
ต่างประเทศให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต
โดยอนุโลม 
 
 

บทเฉพาะกาล 
 
  ข้อ ๔๕  ในระหว่างที่ยังมิได้ออกประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับนี้ ให้นำประกาศ คำสั่ง 
และหลักเกณฑ์ที่ออกตามความในระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลมท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ 
 
 
         ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 (ลงชื่อ) จรัส สุวรรณเวลา 
 (ศาสตราจารย์จรัส สุวรรณเวลา) 
 นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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          ศิรินันท์/ร่าง/พิมพ์ 
(นางบุษบา  บุญเสริมสุขเจริญ)       บุษบา/ ทาน 
หัวหน้าสำนักงานบริหารบัณฑิตวิทยาลัย  
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ง-2 สำเนาคำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 

 












